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näiteks Facebooki Viimsilaste grupis 
või ka Rohuneeme mereäärsel loodus-
rajal. Ükski eluvaldkond pole kultuu-
ri mõjualast väljas. Just nendes kesk-
kondades esinevad kultuurinormid 
annavad peegeldust siinsest kohali-
kust identiteedist. 

Viimsilaste grupi aktiivsus ei väsi 
mind üllatamast. Rõõm on ka tõdeda, 
et mitmete negatiivsete postituste va-
hele jagub hulga südantsoojendavaid 
loodusfotosid ja päringuid virmaliste 
olemasolust. Mulle tundub, et just sel-
lesse Viimsilaste gruppi kuulumine on 
justkui üks osa viimsilase DNAst – see 
loob füüsilise maailma, milles on või-
malik olla teistega ühel väljal. 

Siin elatud aja jooksul on mind pae-
lunud Rohuneeme mereäärne loodus-
rada, mis peegeldab viimsilaste me-
re-metsa vahelist tasakaalu ja looduse 
olulisust. Piiritletud poolsaarel on alati 
teadmine, et maad pole lõputult ja iga 
otsus, mida ruutmeetri mullaga peale 
hakata, on kulla väärtusega. 

Lisaks huvipõhisusele loovad lo-
kaalsed, püsivad ja toetavad suhted ko-
gukondi. Nendeks saavad olla koolid, 
lasteaiad ja töökaaslased, aga ka sugu-
lussidemed. Ja nii kummaline kui see 
ka esmapilgul ei tunduks, siis kauplu-
sed. Kauplemine, poes käimine ja turul 
ostlemine on tegevus, mida absoluut-
selt iga viimsikas paratamatult teeb. 
Läbi ajaloo on justnimelt kauplemine 
loonud püsivaid ja toetavaid suhteid. 

Mulle tundub, et kuigi Viimsis on 
omajagu poode, siis põline viimsikas 
tunneb ikka oma kodupoe müüjaid 
ning hea meelega külastab justnimelt 
omale harjumuspärast kauplust – see 
on tuttav ja turvaline. Ka minul on oma 
kindlad eelistused juba välja kujune-
nud, kahjuks ei ole ma veel jõudnud 
laupäevastel turgudel osaleda, kuid 
olen võtnud endale eesmärgiks lähi-
ajal ka nendest osa saada.

K
indlasti on teile silma jäänud Viimsi Teatajas ja 
mujalgi ilmunud reklaamid, mis kutsuvad osa-
lema 1. aprillil toimuval visioonipäeval. Lühi-
dalt kirjutasin sellest ka veebruarikuises juht-
kirjas. Visioonipäev on kavandatud kogukonna 

sündmusena, kuhu on oodatud osalema kõik viimsilased. 
Tuleb ainult esimesel võimalusel registreeruda, sest vaa-
tamata sellele, et üritus toimub Viimsi Artiumis ja on kõi-
gile tasuta, on kohtade arv piiratud. 

Viimsi elanikud üheskoos võetuna kannavad endas 
väga suurt hulka kogemusi ja teadmisi. Meie hulgas on 
neid, kes ja kelle esivanemad on Viimsis elanud pikka 
aega ning nad oskavad kõige paremini öelda, kuidas kasu-
tada valla ajalugu, looduskeskkonda, paiknemist mere 
ääres ja pealinna külje all tuleviku ehitamiseks. Meie hul-
gas elab inimesi, kes on siia tulnud Eesti erinevatest piir-
kondadest või välisriikidest ja toonud kaasa oma kõige 
paremad kogemused.

Meil elab päris palju inimesi, kes töötavad erinevates 
riigiasutustes ja teavad, millised arengueesmärgid on 
püstitanud riik. Meil on palju ettevõtlussektoris töötavaid 
inimesi ja ettevõtete omanikke, kellel on selge visioon et-
tevõtluse arengusuundadest. Teadus- ja arendusasutustes 
töötavatel inimestel on hea ülevaade tulevikutehnoloo-
giatest ja sellest, kuidas neid rakendada kodukoha hüvan-
guks.

Meil on nii väärikas eas ja elutarkust kandvaid inimesi 
kui ka aktiivseid noori. Nii näiteks toimus 15. märtsil 
Viimsi noortekeskuses üritus, millele on kunagi nimeks 
pandud VIID – Viimsi Innukate Ideede Diskussioon. Selle 
ürituse korraldajateks ja ka osalejateks on meie valla noo-
red inimesed erinevatest põhikoolidest, gümnaasiumitest 
ja ülikoolidest. Aruteluteemad on alati väga ajakohased 
ja väljatöötatud ettepanekud jõuavad vahetult vallavalit-
suse lauale.

Kõigi nende inimeste tead-
misi, oskusi ja kogemusi on 
otstarbekas kasutada Viimsi 
tuleviku kavandamisel ning 
selleks me visioonipäeva kor-
raldamegi. On ju meil tege-
misel Viimsi arengustrateegia 
aastani 2045. 

Millised pikaajalised aren-
gudokumendid suunavad 

Eesti ja Harjumaa ning seega ka Viimsi arengut? Neid on 
erinevaid, aga tooksin esile kaks.

Esiteks on riigil olemas 2021. aastal vastu võetud pika-
ajaline strateegia Eesti 2035. Selle eesmärgiks on kasva-
tada ja toetada meie inimeste heaolu nii, et Eesti oleks ka 
kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötami-
seks. Muuhulgas on sätestatud, et aastaks 2050 on Eesti 
konkurentsivõimeline, teadmistepõhise ühiskonna ja 
majandusega kliimaneutraalne riik.

Käesoleva nädala teisipäeval andis vallavolikogu heaks-
kiidu Harju maakonna arengustrateegiale 2040+. Selle 
eessõnas on öeldud, et Harju maakonna arengustrateegia 
2040+ on maakondlik kokkulepe erineva tasandi institut-
sioonide vahel, mille sisuks on avalike teenuste parem 
korraldamine, regionaalse koostöövõimekuse suurenda-
mine ja regionaalsetest vajadustest lähtuvalt arenguvaja-
duste sisendi andmine riigi tasandile.

Peamisteks märksõnadeks on tark majandus, suure-
pärane elukeskkond, kestlik taristu ning kiired ja mugavad 
ühendused.

Millised märksõnad saavad ise-
loomustama Viimsit aastal 2045, 
sõltub juba meist endist. Nii või 
teisiti, nagu on öeldud ka maa-
konna arengustrateegias, on 
arengukavad, strateegiad ja 
muud taolised dokumendid kok-
kulepped. Nii on ka Viimsi valla 
arengustrateegia kokkulepe meie 
omavalitsuse inimeste vahel ja mi-
da rohkem inimesi selle ettevalmis-
tamises osaleb, seda parem. 

Palun registreeru 
kohe ja kohtume ju-
ba 1. aprillil Viimsi 
Visioonipäeval!

2  // ARVAMUS

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

www.viimsivald.ee

Iga viimsikas ei ole pendel-
rändaja, aga iga pendelrändaja 
peaks olema viimsikas
VIIMSILANE Kolisin pool aastat tagasi Viimsisse, teadmata, millised võimalused, kogu-
konnad ja avastamisrõõmud mind siin ees ootavad. Samuti puudus mul arusaam, millised 
on Viimsi nõrgemad ja arendamist vajavad küljed. Olen pidanud viimase poole aasta 
jooksul korduvalt mõtestama, miks ma Viimsis elan. Alati, kui end tutvustan, siis inimesed 
küsivad täpsustavalt – miks Viimsi? Kummaline fenomen, mida ma Paides elades kunagi 
ei kogenud. Kuid poole aastaga on uus reaalsus vormi valatud ning esimesed üksikud 
skulptuuri killukesed Viimsi identiteedis hakkavad selgemaks saama.

Toimetaja ja reklaamitoimetaja: Jane Saks, tel 5686 0007, 
e-post jane.saks@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Infolehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil viimsivald.ee/viimsi-teataja/arhiiv.
Ajalehe järgmine number ilmub 14. aprillil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on kolmapäev, 5. aprill kell 15.

S
elge on ka see, et ainuüksi Viim-
sis elamisest ei piisa, et saada 
siinse kogukonna osaks – ko-
dukontori aknast koeri jaluta-

vate naabrite jälgimine ei tee mind veel 
osaks Viimsi kogukonnast. Õhtuks töölt 
koju sõitmine ei loo ühist jagatavat kul-
tuuriruumi, milles liigelda. Seega ei ole 
võimalik panust kogukonda hinnata 
asukohapõhiselt.

Kuid mille järgi on seda panust siis 
võimalik hinnata? Kohalik identiteet 
tugineb inimeste kogukonnatajul ja 
kultuuri elujõulisusel. Kuuluvuse alu-
sel omavahel suhtlevad rühmad moo-
dustavad kogukonna. Kogukonda kuu-
lumine loob emotsionaalse ühtsuse ja 
turvatunde. 

Kõrvaltvaataja pilgul olen Viimsis 
tuvastanud mitmeid huvil põhinevaid 
kogukondi: erinevate spordialade har-
rastajad, kultuurinautlejad, raamatu-
sõbrad, noori ühendavate projektide 
eestvedajad. Kindlasti on erinevaid hu-
vigruppe veel palju enam. Kuulumine 
huvipõhistesse rühmadesse loob võr-
gustiku, mille najal saab igaüks enda 
välist identiteeti määratleda. Just seesa-
ma võrgustik võib olla näiteks noortele 
aluseks, mille pealt langetada tulevikus 
otsus, kas pöörduda tagasi oma kodu-
kohta ning panustada selle arengusse. 

Minu võrgustik
Mina pean end kultuurilembeseks 
inimeseks, seega hoian igapäevaselt 
pöidlaid Viimsi Artiumile ning räägin 
selle tegemistest igal ettetuleval või-
malusel. Ei omagi ülemäära palju täht-
sust, millisesse kogukonda kuuluda. 
Oluline on, et oleks olemas võrgustik, 
siin kohapeal. Tunnetus, et teatud gru-
pis on olemas koht, kuhu on võimalik 
pöörduda mure ja rõõmuga. Sellised 
võimalused huvigruppidesse kuuluda 
on Viimsis erinevaid.

Hollandi sotsiaalpsühholoog Geert 
Hofstede on defineerinud kultuuri kui 
üldnimetust mõtte-, tunde- ja toimi-
mismallidele. Seega ei toimu kultuur 
pelgalt Artiumi seinte vahel, vaid ka 

J U H T K I R I

Visioonipäev läheneb

Mõtle näiteks ummikus 
sellele, mis on see, mis 
toob sind õhtul koju – 
Viimsisse – tagasi. 

Illar Lemetti
vallavanem

Viimsi uhkuseks on siinne 
elukeskkond
Esile kerkib küsimus, mis paneb kapist 
välja võtma ja selga panema #muhoovi 
pusa, millel seisab suurelt VIIMSI.  Kui 
rääkida põlise viimsikaga, siis on tema 
olemuses tunda uhkust – ta on siin ela-
nud pikalt, ta on näinud muutuseid ja 
nendega sammu pidanud. Minu jaoks 
seisneb Viimsi uhkus hoomatavuses 
ja elukeskkonnas. Viimsi on piisavalt 
suur, siin on kõik vajalik olemas, et 
elada täisväärtuslikku elu. Seejuures 
ka piisavalt väike, et tunda iseend sel-
le osana. Kõik on lähedal, kõik on või-
malik ja kõik on pisike oma suuruses.

Muidugi on Viimsi uhkuseks selle 
hea asukoht: lähedus meie pealinnale 
ning võimalused, mis sellega kaasne-
vad. Samaaegselt paikneb see Lääne-
mere rannikul, kus keskpunktist jõuab 
jala maksimum poole tunniga mereni 
– seda võib nimetada eksklusiivseks 
luksuseks. Kuid ma ei saa jätta mai-
nimata, et üks tegur on mind siia ko-
limisest alates painanud – selleks on 
avalike pakendiprügikastide kehv kät-
tesaadavus. Ma soovin prügi sorteeri-
mise käigus panna pakendiprügi eral-
di, kuid iga kord, ja seda liialdamata, 
kui ma lähen pakendiprügi ära viima, 
ajab prügikast tuugalt üle ääre. Viimsi 
elukeskkond on ilus, loodan, et suuda-
me seda ka sellisena hoida.

Kohapealsete võrgustike ja kuulu-
vusgruppide ignoreerimine sillutab 
teed isoleeritusele ja süvendab pendel-
rände varjupooli. Viimsi ei ole magala. 
Aga selleks, et teha Viimsi enda omaks, 
on vaja astuda julgelt esimesi samme. 
Et uude kortermajja kolides teeksime 
maja ees juttu uute naabritega. Et oleks 
julgust teha võõras omaks.

See oli minu tibatilluke katse värs-
ket tulnu pilguga määratleda Viimsit ja 
viimsilasi. Need on esmased vahetud 
märkamised, mille põhjal oleks patt te-
ha liialt suuri üldistusi. Võib-olla um-
bes aasta pärast oleks põnev uuesti sel-
lele teemale otsa vaadata ning küsida 
endalt, kas ma olen suuremal määral 
Viimsi kogukonna osa ja kui jah, siis 
mille järgi võin seda öelda.

Milline on olnud sinu panus Viim-
sisse? Mõtle näiteks ummikus sellele, 
mis on see, mis toob sind õhtul koju – 
Viimsisse – tagasi.

24. märts 2023

Viimsi elanikud 
üheskoos võetuna 
kannavad endas 
väga suurt hulka 
kogemusi ja 
teadmisi.

Marita Kutsar
Viimsi uus elanik, 
Loownatuuri juht



KOGUKOND // 324. märts 2023

Mis päev on Viimsi visioonipäev?
Viimsi visioonipäev sai alguse mõt-
test korraldada kogukonnale päev, 
mis annaks võimaluse kohalikel 
inimeste rääkida kohalikest asja-
dest vahetult ja laiapõhjaliselt. Sel-
lest algsest mõttest kasvaski välja 
suurem üritus ehk Viimsi visiooni-
päev, kuhu oleme tulevikuvisioo-
nide kujundamiseks kaasanud ka 
inspireerivaid esinejaid. Üks põh-
justest, miks me visioonipäeva kor-
raldame, on ka hetkel käimas olev 
Viimsi pikaajalise arengustrateegia 
loomise protsess – visioonipäeva 
raames kogume ka sellesse doku-
menti sisendit.

Visioonipäev on oma olemuselt 
erinev tavapärastest kohalike oma-
valitsuste kaasamisüritustest. Ena-
masti on need väga ametlikku laa-
di, näiteks detailplneeringu arutelu 
või arengukava avalik väljapanek, 
aga visioonipäeva formaat võimal-
dab viia selle suhtluse vahetumas-
se ja vabamasse vormi. 

Minu jaoks ongi Viimsi visioo-
nipäev koht, kus inimesed saavad 
kohtuda ja juttu ajada natukene or-
ganiseeritumas formaadis. Rõhk on 
siin sõnal “natukene”, sest visiooni-
päev on eelkõige kogukonna päev, 
meie oma inimestele.

Viimsis on palju aktiivseid ja 
teadlikke elanikke, kes oma ko-
dukoha käekäigust ja tulevikust 
kirglikult hoolivad. Tugevad ko-
gukonnad on suutelised algatama 
muutuseid, mis üksinda ette võt-
tes tunduvad keerulised. Usun, et 
Viimsi on tugev kogukond ja see 
potentsiaal tuleb maksimaalselt ära 
kasutada. Visioonipäev annab sel-
leks suurepärase võimaluse.

Kus ja millal  üritus toimub? 
Kes veel ei ole Viimsi Artiumisse 
jõudnud, siis nüüd on igati sobiv 
põhjus tulla tutvuma ka meie kogu-
konna kultuuri- ja hariduskeskuse-
ga. Me koguneme Artiumis laupäe-
val, 1. aprillil, üritus algab kell 12 ja 
lõpeb kell 16, osalemine on kõigile 
tasuta. Kohale võib tulla pool tun-
di varem, pakume kohapeal ka koh-
vi ja suupisteid, et vaim püsiks vir-
ge ja mõttelend kõrge.

Visioonipäeva alguses astuvad 
üles Raivo Vare ja Markus Hääl, 
päeva juhib tuntud ajakirjanik Ur-
mas Vaino. Valla poolt teeb sisse-
juhatuse vallavanem Illar Lemetti. 
Päeva teemadeks on tulevikku suu-
natud arutelud ning ühised mõ-
tisklused, milline võiks olla Viimsi 
aastal 2045. Meil on seitse erinevat 
töötuba, mille vahel huvilised saa-
vad valida ja leida teemad, milles 
nad kõige rohkem soovivad kaasa 
rääkida.

Kas kohaletulemiseks tuleb en-
nast eelnevalt ka registreerida? 
Kuigi visioonipäev toimub Artiu-
mis, on ka sinna pealtvaatajaid või-
malik osalema kutsuda kuni 400. 
Selleks, et saaksime üritust korra-
likult planeerida ja huviliste hulga-
ga paremini arvestada, palume kõi-
gil end ette registreerida. Seda saab 
teha valla kodulehel viimsivald.ee/
visioonipaev. 

Mainisid, et üritusel osalevad ka 
inspireerivad esinejad. Palun tut-
vusta neid!

VISIOONIPÄEV Sel kevadel toimub esmakordselt 
Viimsi visioonipäev. Üritusel toimuvad temaatilised 
töötoad annavad võimaluse kaasa rääkida hetkel 
vallas aktuaalsetel teemadel. Mis on visioonipäeva 
eesmärk ja millistel teemadel sõna võetakse, rääkis 
vallavalitsuse arendusosakonna partnerlussuhete 
juht Liia Lõpp. 

Visioonipäev annab kogukonnale 
võimaluse kujundada Viimsi tulevikku

Raivo Vare on majandusekspert, 
kes oskab hinnata, millised tren-
did ja arengud meie kõigi tulevikku 
majanduses mõjutavad. Muu hul-
gas on Vare oma visionäärlike idee-
de ja ettepanekutega majanduse ja 
ühiskonna arengu teemadel kirjel-
danud ka Viimsi võimalikke tule-
vikuplaane. Ootan huviga, millist 
tulevikku ta Viimsile tänases muu-
tuvas maailmas näeb.   

Markus Hääl on Hundipea klii-
maneutraalse asumi idee eestveda-
ja. Kliimaneutraalsus on kindlasti 
osade inimeste jaoks tuttav ter-
min, kuid kui me hakkame mõt-
lema omaenda igapäeva elu pea-
le, siis nii lihtne seda teha ei olegi.

Palun räägi töötubadest lähemalt!
Töötubade eesmärk on pakkuda 
avatud arutelude ja debattide kau-
du platvormi erinevate arvamus-
te ja ideede vahetamiseks. See on 
koht, kus erinevate vaadete esita-
jad saavad kokku tulla, oma seisu-
kohti avaldada, kuulata teiste arva-
musi ning koos arutleda ja õppida.

Töötoad on oma vormilt na-
gu väikesed arvamusfestivalid või 
maailmakohvikud. Töötubasid on 
kokku seitse:

1) Ettevõtlik Viimsi (ettevõtlus ja 
töökohad);  

2) Tark, loov ja uuendusmeelne 
Viimsi (haridus ja innovatsioon);

3) Ruumiliselt läbimõeldud 
Viimsi (keskkond ja planeeringud);

4) Jätkusuutlik Viimsi (taristu ja 
elukeskkond);

5) Hooliv Viimsi (inimene ja 
heaolu);

6) Kultuurne ja sportlik Viimsi 
(kultuur, sport ja vaba aeg);

7) #nooredviimsist (noorte oma 
noortekonverents, mis on mõeldud 
13–19-aastastele noortele).

Visioonipäevale registreerides 
palume valida kuni kaks huvipak-
kuvat töötoa teemat. Igas töötoas 
on moderaator, kes töötuba juhib, 
kohal on ka vallavalitsuse esinda-
jad, kellega ühise vestluse käigus 
erinevaid küsimusi arutatakse.

Kuigi me nimetame neid töötu-
badeks, juhin siiski tähelepanu, et 
osalejad ei saa seal endale ülesan-
deid ja ei pea kartma, et iga osale-
ja on kohustatud midagi tegema – 
nii kindlasti ei ole. Kaasarääkimise 
võimalus on kõigil olemas, kuid see 
ei ole kohustus. Kes soovib, võib ka 
vaikselt istuda ja teiste arutelusid 
kuulata ning saada aimu, mida tei-
sed kogukonnaliikmed mõtlevad.

Kuidas kajastatakse töötubade 
kokkuvõtteid? 
Visioonipäeva arutelude esime-
ne kokkuvõte tehakse päeva lõpus 
Viimsi Artiumi suures saalis. Ko-
gutud ettepanekud on üheks olu-
liseks sisendiks valla pikaajalise 
arengustrateegia koostamisel, mil-
le esimest versiooni on võimalik lu-
geda juba juunis. 

Strateegiaprotsessiga loodame 
päris lõpule jõuda sügiseks, kui 
selle peaks kinnitama vallavoliko-
gu. Töötubade kokkuvõtteid jaga-
me valla infokanalites.

Kas visioonipäevast võiks välja 
kasvada Viimsi valla traditsioo-
niline üritus? 
Eks meie esimene kohtumine 1. ap-
rillil näitab, kuidas inimesed sellise 
formaadi vastu võtavad. Oleks to-
re, kui kogukonnal kujuneks välja 
traditsioon koos käia ja laiapõhja-
liselt Viimsi asju mõtestada. Loo-
dan, et osalejad jagavad ka pärast 
üritust oma muljeid ja mõtteid sel-
lest, mis neile meeldis, mida võiks 
järgmisel korral teisiti teha, mida 
ägedat veel võiks teha ja mis tee-

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Visioonipäev on 
eelkõige kogukonna 
päev meie oma 
inimestele. Viimsi visiooni-

päev
  Laupäeval, 1. aprillil 

kell 12–16 Viimsi Artiumis
  11.30 – Avame uksed – 

tere tulemast!
  12.00 – Visioonipäeva 

avamine, moderaator Urmas 
Vaino (Artiumi suures saalis)

  12.05 – Tervitussõnad, 
vallavanem Illar Lemetti

  12.15 – Viimsi tulevik ja 
majanduse üldised trendid, 
majandusekspert Raivo Vare

  12.40 – Nutikas ja sääst-
lik planeerimine, kliima-
neutraalse asumi idee 
eestvedaja Markus Hääl

  13.00 – Paneeldiskus-
sioon Viimsi teemadel 
(Raivo Vare, Markus Hääl)

  13.30 – Lõunapaus suu-
pistetega

  14.00 – Töötoad erine-
vatel teemadel (kestvus 
kuni 45 minutit, seejärel 
saab osaleja valida teise 
teema)

  14.50 – Töötoad erineva-
tel teemadel (kestvus kuni 
45 minutit, teemaderingi 
kordusarutelu)

  15.35 – Sirutuspaus ja 
kogunemine suurde saali

  15.45 – Visioonipäeva 
lõppsõnad (suures saalis)

  Registreeru visiooni-
päevale viimsivald.ee/
visioonipaev! Kohtume 
juba 1. aprillil!

Kogutud ette-
panekud on üheks 
oluliseks sisendiks 
valla pikaajalise 
arengustrateegia 
koostamisel.

madel esinejaid inimesed Viimsis 
näha tahaksid. 

Seekord on teemaks Viimsi tu-
levik. Võimalik, et järgmisel korral 
keskendume mõnele teisele het-
kel olulisele või vajalikule teemale. 
Visioonipäev võiks olla ka hea või-
malus tutvustada kogukonnale uu-
si projekte, suurendada teadlikkust 
erinevatest teemadest ning arutle-
da probleemide üle, mis kogukon-
da mõjutavad.

Liia vastutab 
arendusosa-
konnas valla 
arengukavade 
eest. Fotod: Tiit 
Mõtus

Kogukonna 
kokkusaa-
miseni on 
jäänud vaid 
loetud päe-
vad.
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Armin Evert Lelle ujumine 2000
Joonas Lember veemoto sport 1000

Saaja Spordiala Summa
Anna Melodi tantsu ja 
iluvõimlemise spordikool

võimlemine 142.13

Audentese spordiklubi judo, korvpall 825.7
Eesti Laste Tennisekool tennis 1616.71
Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste 
Spordiliit

puuetega inimeste 
sport 

403.26

HC Vipers MTÜ jäähoki 3438.71
Iluuisutamisklubi Talveunistus uisutamine 1154.79
Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool jalgpall 1522.8
Mart Poomi Jalgpallikool jalgpall  338.4
Jeti Tali- ja Jääspordiklubi MTÜ jäähoki 1488.4
Kadrioru Tennisekooli Ühing tennis 513.24
Katleri Taekwondoklubi taekwondo 1243.62
Korvpalliklubi Viimsi korvpall 84735.36

Kristina Koroljak Spordiklubi kulturism 2376.7
MTÜ Aberg maadlus  1065.96
MTÜ Budolinn judokool judo 450.07
MTÜ Eksperimentaalse Liikumise 
Keskus

võimlemine 2882.04

MTÜ Estonian Academy of 
Kickboxing

kikkpoks 544.82

MTÜ Eurokorvpall korvpall  507.6
MTÜ Evald Kree Spordimaailm tennis 400.33
MTÜ EXCITE DANCE võimlemine 454.02
MTÜ Fox rulluisutamine 4358.59
MTÜ Haabersti Uisukool uisutamine 985.42
MTÜ HC Panter jäähoki 615.89
MTÜ Kalevi Jalgrattakool jalgrattasport 9687.15
MTÜ Kalevi Ujumiskool ujumine  4839.12
MTÜ Olympic IK uisutamine 1719.35
MTÜ SoloSailing purjetamine 366.6
MTÜ Spordiklubi Berimba capoeira 426.38
MTÜ Spordiklubi Martin Reimi 
Jalgpallikool

jalgpall 102935.64

MTÜ Tallinna Iluuisutamiskool uisutamine 2432.76
MTÜ Tallinna Kalevi Jalgpallikool jalgpall 8730.72
MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus sulgpall 710.64
MTÜ Tallinna Vibukool vibusport 381.38
MTÜ Tantsustuudio Kreedo dance võistlustants 386.9
MTÜ Tenniseakadeemia tennis 18938.56
MTÜ Tondiraba sulgpallikool sulgpall 177.66
MTÜ Tondiraba Tennisekool tennis 5173.46
MTÜ TTÜ Korvpallikool korvpall 3248.64
MTÜ ARGO Ujumisklubi ujumine 1847.66
MTÜ SK Meduus puuetega inimeste 

sport (ujumine)
403.26

MTÜ Tallinna Capoeira Spordikool capoeira 2226.67
MTÜ Tallinna Käsipalliakadeemia käsipall 16835.4
OÜ Rein Ottosoni purjespordikool purjetamine 31289.59
OÜ Tantsustaarid võimlemine 750.12
MTÜ Pirita Aerutamisklubi aerutamine  615.89
Poksiklubi Kalev poks  631.68
Reaali Spordiklubi kergejõustik  112.8
Rocca al Mare Kooli Spordiklubi ujumine 329.94
SBSK Draakon vehklemine 744.2
Sihtasutus US Tenniseakadeemia tennis, võistlustants   32344.38
SK FC Levadia Jalgpallikool jalgpall 4500.72
Spordi- ja Kultuuriselts Capoeira 
Vadeia

capoeira 236.88

Spordiklubi Airpark jalgrattasport, 
võimlemine   

592.2

Spordiklubi Aquaway ujumine 10411.44

Spordiklubi Budo karate 307.94
Spordiklubi CFC jalgrattasport, 

murdmaasuusatamine
18002.77

Spordiklubi EDU-DO karate 450.07
Spordiklubi Elite sport kergejõustik 3045.6
Spordiklubi Fortis kergejõustik 778.32
Spordiklubi Fortuna allveesport, ujumine  637.88
Spordiklubi Garant Tai poks, ujumine 12047.04
Spordiklubi Impact karate 4927.1
Spordiklubi Kibuvits judo 375.06
Spordiklubi Kontakt maadlus, poks 1196.24
Spordiklubi Leksi 44 kergejõustik  733.2
Spordiklubi Lindon kergejõustik 67008.84
Spordiklubi Ookami judo 7343.28
Spordiklubi Rillest rulluisutamine 4540.2
Spordiklubi Trefoil võimlemine  592.2
Spordiklubi Viimsi HC käsipall 23716.2
Spordiklubi Viimsi Veeklubi ujumine 51662.4
Spordikool Akvalang allveesport  585.09
Tallink-City Spordiklubi tennis  3910.89
Tallinna jahtklubi purjetamine  5323.03
Tallinna Spordiselts Kalev kergejõustik, tennis, 

võrkpall, võistlustants
3288.12

Tallinna Võrkpalliklubi võrkpall 47460.6
Tantsuklubi Leevi võistlustants 955.42
Tenniseklubi Altius-KT tennis 2833.08
Tondi Ratsaspordiklubi ratsasport 1601.31
TOPi Ujumisklubi ujumine 10734.05
Top One Spordiklubi tennis 554.3
Viimsi lauatenniseklubi lauatennis  8931.5
Viimsi Purjespordikeskus OÜ purjetamine 5425.68
Viimsi Sulgpalliklubi sulgpall 1895.04

Võimlemisklubi Elegance võimlemine 734.33
Võimlemisklubi Janika Tallinn võimlemine 521.14
Võimlemisklubi MyGym võimlemine 71.06
Võimlemisklubi Noorus võimlemine 394.8
Võimlemisklubi Piruett võimlemine  3553.2
Kokku: 672229.33

Valla eelarvest 
eraldatud rahalised 
toetused

TO E T U S E D

Viimsi valla sporditegevuse toetamise korra alusel eraldati 
2023. aasta tegevustoetused spordiklubidele ning Viimsi 
valla individuaal- ja paarisspordiala sportlaste toetamiseks 
(Viimsi Vallavalitsuse 14.12.2022 korraldus nr 565 ning Viimsi 
Vallavalitsuse 1.03.2023 korraldus nr 65).

Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammi-
de ning -ürituste toetamise korra alusel eraldatavate ühekordse-
te projektitoetuste avalduste järgmine toetuste taotlemise tähtaeg 
on 5. aprill.

Ott Kask
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

TEGEVUSTOETUSED SPORDIKLUBIDELE

TEGEVUSTOETUSED INDIVIDUAALSPORTLASTELE

Lisainfot töödega seotud küsimuste 
korral annab haljastus- ja 
heakorrateenistuse juhataja Allar 
Lehtsalu allar.lehtsalu@viimsivv.ee

OTSIME
AEDNIK-HEAKORRATÖÖTAJAT
kelle ülesanneteks on istutusalade rohimis- ja hooldustööd, uute istutusalade ette-
valmistamine, taimede istutamine, muruhooldus ning puude ja põõsaste hooldus-
lõikused.

Ootame sind kandideerima kui sul on aiandusalane haridus või varasem valdkondlik
töökogemus. Oskad oma töid planeerida ja lõpuni viia, pead kinni tähtaegadest, oled
tähelepanelik, korrektne ja väärtustad koostööd. Sul on vähemalt põhiharidus,
kontoritarkvara kasutamisoskus ja sinu tervislik seisund võimaldab teha füüsilist tööd. Sa
valdad eesti keelt ja sul on B-kategooria juhtimisõigus. 

Pakume vaheldusrikast tööd värskes õhus, võimalust panustada Viimsi valla elanike seas
kõrgelt hinnatud elukeskonna kujundamisesse. Sind ootab toetav ja oma töösse kirglikult
suhtuv meeskond. Sinu kasutuses saavad olema kaasaegsed töövahendid ning
võimalus areneda oma valdkonnas.
 
Pakutav töökoht on hooajaline (aprillist-oktoobrini) ja brutopalk on 1750 eurot kuus.

Saada CV ja kaaskiri  konkurss@viimsivv.ee
hiljemalt 2. aprilliks märgusõnaga "aednik".
Lisainfot küsi allar.lehtsalu@viimsivv.ee.
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Teated

ÕIGUSKORD Viimsi vallas regist-
reeritud kuritegude arv langes 
möödunud aastal 15%. Vähene-
nud on nii registreeritud liiklus-
kuriteod, jalgrattavargused kui ka 
vargused sõidukitest ja eluruu-
midest.

Kokku registreeris politsei Viimsi vallas 
eelmisel aastal 212 kuriteoteadet. Kii-
remate ja tõsisemate politseile tehtud 
väljakutsete arv langes võrreldes eel-
neva aastaga 8%. Tõusnud on kahjuks 
kelmused ja internetis toime pandud 
kuriteod, mis ohustavad kõiki ühis-
konnagruppe. Nende süütegude viim-
silastest ohvrid said kahju kokku ligi 
800 000 eurot. Tõus on olnud hüppe-
line, sest veel 2018. aastal oli vastav 
summa 122 000 eurot. Langenud on 
samuti väärtegude arv: oluliselt on vä-
hem varguseid kauplustest ning erine-
vat rikkumisi ja lõhkumisi.

Positiivne on see, et kuritegude ta-
gajärjel hukkunuid või raskeid tervise-
kahjustusi saanud inimesi möödunud 
aastal ei olnud. Vägivallakuritegudest 
paistavad kahjuks silma juhtumid, kus 
kannatanuteks on alaealised. Eriti ne-
gatiivne on see, et lapsi jätkuvalt karis-
tatakse füüsilise vägivallaga. Näiteks 
registreeriti kaks juhtumit, kus lapse-
vanem lõi last rihmaga. Viimati regist-
reeriti taoline juhtum neli aastat tagasi.

Lähisuhtevägivalla juhtumid on 
küll langenud, kuid pigem infoteade-
te arvelt. Siiski on nende teadete hulk 
märkimisväärselt suur (144). Märga-
tav tõus on kahjuks lastega seotud lä-
hisuhtevägivalla kuriteoteadetes – neid 
juhtumeid oli lausa 60% võrra rohkem 
2021. aastast. Positiivne on see, et eel-
misel aastal ei registreeritud ühtegi 
rasket lähisuhtevägivalla kuritegu. Sa-
mas anti teada kolmest juhtumist, kus 

tüli käigus kasutati nuga. Julgustan kõi-
ki märkama lähisuhtevägivalda, sest 
sellest teavitamata jätmisega süven-
dame me probleemi. Varane märka-
mine ja sekkumine hoiab ära rasked 
tervisekahjustused ning surmaga lõp-
pevad juhtumid.

Liiklusõnnetustes viga saanud ini-
meste arv on vallas jätkuvalt suur. Kok-
ku sai möödunud aastal vigastada 17 
inimest. Eriti palju juhtus õnnetusi 
jalgratturite, jalakäijate ja tõukerattu-
ritega. Palun kõigil pöörata tähelepanu 
turvavarustuse kasutamisele ja valida 
ka kergliikuritega sõites kiirus, mis on 
ohutu endale ja kaasliiklejatele. Joobes 
juhte tabati võrreldes eelmise aastaga 
lausa 30% rohkem, tõusis ka nende 
süül varalise kahjuga liiklusõnnetus-
te arv. Helistage alati hädaabinumb-
rile 112, kui märkate võimalikku joo-
bes juhti, sest nii võite päästa kellegi 
elu. Ka piirkiirusest kinnipidamine on 
Viimsis liigelnutele probleem. Kiiruse 
ületamist toimub kahjuks siiani luba-
matult palju ja möödunud aastal tabati 
208 piirangut rikkunud juhti.

Piirkonnapolitseinik Maria 
Bulak: Viimsis oli 2022. aasta 
varasemast turvalisem

Viimsis rakendatakse taastava 
õiguse põhimõtteid
Alates eelmise aasta aprillist toimusid 
Viimsi vallas projekti “Taastava õiguse 
põhimõtetel toimiv kogukond” seotud 
tegevused. Projekti raames toimus ak-
tiivsetele kogukonna liikmetele avase-
minar, kus räägiti lähemalt taastavast 
õigusest. Lisaks toimusid konflikti-
vahendajate ja taastava ringi koolitu-
sed. Järgnevad koolitused on suunatud 
haridustöötajatele, et just alaealiste 
süütegude lahendamisel kasutataks 
taastava õiguse põhimõtteid ning mit-
tekaristuslikke meetmeid.

Projekt on rahastatud Euroopa ma-
janduspiirkonna ja Norra finantsmeh-
hanismide 2014–2021 programmist 
“Kohalik areng ja vaesuse vähendami-
ne”. Projekt lõppeb ametlikult 31.03.
2023, kuid juba praegu saab välja tuua, 
et projekti jooksul omandatud teadmi-
si ja oskusi rakendatakse Viimsis eda-
si. Selleks, et edasi liikuda 
taastava õiguse mõtteviisi 
edendamisega, jätkatakse 
koolituste korraldamistega.

Maria Bulak
piirkonnapolitseinik

Piirkonnapolitseinik Maria Bulak. Foto: erakogu

Saare elanikud, abivallavanem Alar Mik (keskel) ja saarevanem Aivar 
Osa (paremalt teine). Foto: Jane Saks

Aita valida Viimsi aasta pere
  Viimsis on palju imetlust väärivaid peresid, kes üksteist toetades 

teevad ära midagi, mis muudab meie kõigi elu paremaks ja ilusa-
maks. Märgakem neid!

Kui sa tunned peret, kes oma aktiivse tegevusega on aidanud 
tekitada Viimsi kogukonnas rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervis-
likumate eluviiside vastu või on innustava eeskujuna toetanud Viimsi 
inimesi regulaarse liikumisharjumuse kujunemisel, siis palun anna sel-
lest teada. Esita hiljemalt 30. märtsiks taotlus Viimsi valla kodulehel 
www.viimsivald.ee/taotlused/tunnustamine.

AASTA PERE REGLEMENT:
• Viimsi aasta pere elab Viimsi vallas.
• Viimsi aasta pere panustab lisaks igapäevatoimetustele kohaliku 

kogukonna heaks või on oma tegevusega teistele viimsilastele innus-
tavaks eeskujuks.

• 2023 on Viimsis liikumisaasta, seepärast soovime tunnustada 
peret, kes oma aktiivse tegevusega on aidanud tekitada Viimsi kogu-
konnas rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislikumate eluviiside 
vastu või on särava eeskujuna innustanud Viimsi inimesi regulaarse 
liikumisharjumuse kujunemisel.

Riina Quak
LC Viimsi Ranna president 2022/2023

Kräsuli saarevanemaks valiti 
Aivar Osa

  9. märtsil toimus ajaloo esimene Kräsuli saare üldkogu, kus valiti 
ka saarele saarevanemat. 

Ainsa kandidaadina oli üles seatud saare elanik Aivar Osa. Üld-
kogule tuli kohale neli saare püsielanikku ning salajase hääletamise 
tulemusena osutus nelja poolthäälega Osa ka valituks. Jõudu ja jaksu 
saare esimesele saarevanemale! 

Lisaks maismaale on Viimsi valla koosseisus 15 saart, mille pindala 
kokku on 26 ruutkilomeetrit. Viimsi valda kuuluvad saared on Nais-
saar, Prangli ning väikesaared Kumbli, Aksi, Kräsuli, Keri, Seinakari, 
Tiirlood, Pandju, Vullikrunn, Sillikrunn, Sepakari, Hanekari, Lookari ja 
Lahesaar.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja 
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Kuidas ViikerKoor alguse sai?
Koor sai alguse oktoobris 2009, 
kui toonane Viimsi huvikesku-
se juht Ita-Riina Pedanik tegi Age 
Toomsalule ettepaneku luua Viim-
sisse pop-jazzmuusika suunitluse-
ga segakoor. Age võttis pakkumi-
sest kinni, põgusalt aitasin koori 
käivitumisele kaasa ka mina.

Koori koosseis oli alguses suh-
teliselt vahelduv, aga vaikselt ha-
kati laule õppima ja ka esinemas 
käima. Kui Age lapsehoolduspuh-
kusele jäi, võtsin mina dirigendi ja 
koorijuhtimise rolli üle.

Milline on ViiKerKoori nimelugu?
Nime panin koorile mina. Ku-
na kooril ei olnud nime, hakkasid 
mul Viimsis tegutseva kergemuusi-
kakoori sõnaühendid peas keerle-
ma. Nime mõte tuli ühel hommikul 
lasteaia poole sõites – Viimsi kerge-
muusikakoor ehk ViiKerKoor.

Kes täna moodustavad ViiKer-
Koori?
Väga toredad ja rõõmsameelsed 
inimesed, kellele meeldib koos käia 
ja laulda – need on põhilised tegu-
rid, mis ühte kollektiivi koos hoia-
vad. Siin on tähtis roll ka seltsielul. 
Oluline on säilitada rõõmsat õhk-
konda, balansseerida piiril, kus te-

gevus toob rõõmu ja rahuldust nii 
lauljatele kui ka kuuljatele. Teisi-
sõnu – nõudmistega ei tohi minna 
liiale, kuid latti ei tohi ka alla las-
ta, vaid ikka pisut kõrgemal hoida.

Teine küsimus on väljundites. 
Ei ole mõtet teha niisama proovi, 
ka kontserttegevust peab olema 
piisavalt. Me oleme osalenud ka-
hel suurel laulupeol ja kahel punk-
laulupeol, rääkimata Viimsi laulu-
päevadest, Rannarahva muuseumi 
korraldatud marelaulude päevast. 
Kõige olulisem on aga soolokont-
sert ning koostöö teiste kooride ja 
kollektiividega. Viimsis on see üs-
na hästi ka käima läinud.

Koroonaaegsed meetmed mõju-
tasid igat isetegevuskollektiivi Ees-
tis. Piirangud olid küllalt laastavad, 
mis tingis ka mõningase koosseisu 
muutuse, ent praegu läheb kooril 
hästi – need, kes laulavad, teevad 
seda hea meelega.

Lisaks Sinule, dirigendile, tege-
leb ViiKerKooriga ka häälesead-
ja. Mis tööd ta teeb ja miks seda 
tarvis on?
Laulmine on väga spetsiifiline ja 
tundlik tegevus. Nimelt on inime-
se hääleorgan ja häälepaelad väike-
sed ja õrnad. Seetõttu on oluline, et 
laulja kasutaks neid tehniliselt õi-
gesti. ViiKerKooris on häälesead-
jaks Maris Liloson, kelle ülesan-
deks ongi aidata lauljatel üles leida 
koht ja tehnika, et hääl kõlaks nau-
ditavalt ja et laulja endale kahju ei 
teeks. 

SEGAKOOR ViiKerKoor on osalenud kahel üld- 
ja punklaulupeol, esinenud paljudel Viimsi vallas 
korraldatud üritustel, andnud mitmeid soolo-
kontserte nii koduvallas kui ka väljaspool poolsaart 
ning osalenud koorifestivalidel Eestis ja välismaal. 
Kuidas 14 aastat tegutsenud kooril läheb, rääkis 
ViiKerKoori dirigent Indrek Umberg.

Rõõm on tõdeda, et meie kont-
sertide tagasiside üks aspekt on, 
et tervikuna kõlab koor vokaalselt 
kaunilt. Isegi, kui sisse lipsab mõ-
ni vale noot, mängib see väiksemat 
rolli kui koori kõlapilt tervikuna.

Milline on repertuaarivalik?
Repertuaarivalik on koori tege-
vuses üks olulisemaid aspekte, 
sest läbi repertuaari koor areneb. 
See peab olema tasakaalus, järgi-
ma koori eesmärke ja spetsiifikat, 
peab olema jõukohane, pakkuma 
lauljale naudingut ja laulud peavad 
lauljatele ka meeldima. Repertuaa-
ri latt peab olema nõksa kõrgemal, 
mis ei tähenda, et vahepeal ei to-
hiks ka lihtsaid laulukesi laulda, 
kuid valitsema peab tasakaal.

Repertuaarivalikus lähtume sel-
lest, et kavas oleks uusi, võib-olla 
pisut komplitseeritumaid teoseid, 
samas hoiame repertuaaris, kava 
loogikaga sobituvalt, juba eelmis-
tel hooaegadel omandatud laule.

Püüame alati panna kavva ka 
Eesti kergemuusikapalu, näiteks 
Raimond Valgrelt, Uno Naissoolt ja 
Valter Ojakäärult, aga miks mitte ka 

uuemaid lugusid. Oleme esitanud 
ka klassikalist muusikat – Gregoriu-
se koraali ja vanemat muusikat, mis 
on esitamisele tulnud näiteks jõu-
lukontsertidel.

Milline on kohaliku koori eripära?
Kohalikes koorides on koduko-
ha teatud patriotism. Inimestel on 
soov oma rahvale esineda, koos 
käia ja üksteisega suhelda. Täh-
tis on ka logistika. Kuna enamus 
lauljatest elab Viimsis, ei pea nad 
proovi sõitma teise linna otsa, vaid 
proovid toimuvad kodukohas.

Mis puudutab laiemas plaanis 
kultuurilist tegemist, on mingil het-
kel igas kogukonnas väga oluline 
kultuuriline eneseväljendus. Ilma 
selleta oleks elukeskkond palju tui-
mem. Tihti räägitakse majandus-
likust edust ja muust materiaal-
sest, mis on kahtlemata oluline, 
kuid mingil hetkel lisandub ini-
mestel teatud vajadus teistsuguse 
eneseväljenduse, nagu ka kultuu-
ri tarbimise järele. Lõppude lõpuks 
baseerub koori-, orkestri- ja tantsu-
liikumisel kogu laulu- ja tantsupeo 
tegevus.

Kui vaadata kogu Eesti kultuu-
rilugu, siis alates Väägvere pasu-
nakoorist (asutati 1839) kuni täna-
seni on toimunud tõhus spurt, kus 
oleme oma erinevate kultuurilis-
te väljendusvahenditega, olgu sel-
leks kirjandus, muusika, teater või 
film, jõudnud maailma tasemele. 
Aga see baas hakkab siit pihta. Ini-
mene, kes ka ise tegeleb kultuurili-
se eneseväljendusega, muutub ka 
professionaalseks kultuuri tarbi-
jaks, andes sellega signaali ka jä-
reltulevatele põlvedele.

Kas kogukond on ViiKerKoori 
üles leidnud?
Ma loodan, et ikka on! Ega tuhan-
delisi publikunumbreid siin kokku 
ei loe, aga publikut meie kontser-
tidel käib. Publiku puudus on vaat 
et igas sfääris, välja arvatud teater, 
terav, aga kes tahab, see meie kont-
serditest ka teab. See ongi kogu-
konna panus, kui tullakse kontser-
ditele ja ka koori laulma. Täname 
ka Viimsi vallavalitust, kes koori te-
gevust toetab.

Millised plaanid teil veel enne 
hooaja lõppu on?
Üks olulisemaid kontserte on 23. 
aprillil kell 19 Viimsi Artiumis. Mei-
le tulevad külla segakoor Viljandi-
maalt Üits Viis ja koor Sindist ning 
anname koos tasuta kolme koori 
ühise kontserti. Kindlasti osaleme 
ka Rannarahva muuseumi poolt 
korraldatud merelaulude peol.

Oleme avatud ka teiste kooride 
ja kollektiivide koostööpakkumis-
tele, hea meelega lööme ise kam-
pa või kutsume teisi endale külla.

Ka osad sügisesed plaanid on 
meil juba paigas. Kindlasti plaa-
nime kooriga minna Hispaaniasse 
ning traditsiooniliselt toimub jõu-
lude eel ka jõulukontsert.

Kuna igale koorile on oluline ka 
visuaalne väljanägemine, siis käi-
mas on ka kooririiete uuendami-
ne. Nii on publikul kena vaadata ja 
lauljatel mõnus laulda.

Kuidas tundub, kas viimsilane on 
laulurahvas?
Ühest küljest on, teisalt aga mit-
te. Kõige keerulisem küsimus, mis 
ei ole ainult Viimsis, on küsimus 
meeslauljate osas. Ei oskagi öelda, 
kas asi on huvi- või ajapuuduses, 
kuid mehi on segakooris vähe. See 
seab olulised piirangud nii reper-
tuaarivalikule kui ka koori kõlale 
ja balansile tervikuna. Ma ei oska-
gi öelda, mis neid koori meelitaks…

Äkki kardavad, et ei oska nooti 
lugeda või noodist laulda?
Harrastuskooris ei ole kõige oluli-
sem noodilugemine, vaid ikka lau-
luoskus. Hetkel on meil puudus ka 
aldilauljatest. Loodame, et see ta-
sakaal saab peatselt ikka paika.

Kuidas saab kooriga liituda?
Võib otse mulle kirjutada või helis-
tada ning siis proovi kohale tulla!

Liitu ViiKer-
Kooriga!

  Viimsi kergemuusikakoori
ViiKerKoori proovid toimu-
vad Viimsi huvikeskuses 
(Nelgi tee 1) igal esmaspäe-
val kell 18.30–21. Täpsem in-
fo e-posti indrek.umberg16@
gmail.com teel või helistades 
tel 529 7132.

Segakooris ViiKerKoor käivad 
laul ja naer käsikäes

Dirigent Indrek 
Umberg. Fotod: 
Tiit Mõtus 

ViiKerKoor ühes 
esmaspäevases 
kooriproovis.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja
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L
onni ja Käbi tähistasid 
mõni aeg tagasi kahek-
sandat sünnipäeva. “Kuna 
meil on varem kaks prant-

suse buldogi olnud, soovisin sel 
korral koera saba ja ninaga. Nii 
läkski, et esimesena tuli meie per-
re Lonni,“ meenutas Maarika. Ku-
na taksile oli üksinda kodus olemi-
ne keeruline, võeti neli kuud hiljem 
perre ka Käbi.

3. märts oli kevadiselt soe reede 
ja Joonas läks koertega tavapärase-
le metsaringile. “Koerad on inimes-
tega sõbralikud, mistõttu laseme 
nad ikka aeg-ajalt metsas ilma rih-
mata jooksma,” rääkis Joonas ja 
nii tegi ta ka sel jalutuskäigul. Vaid 
mõnikümmend meetrit enne met-
sast välja jõudmist jooksid äkitselt 
koerad peremehest eemale. “Koe-
rad võtsid vist mõne looma lõhna 
üles, sest nad jooksid ilma mõtle-
mata ja nägemata jumal teab kui 
kaugele,” ütles Joonas. Peremees 
hüüdis koeri ja liikus nende hau-
kumise suunas, kuid mingil hetkel 
oli vaikus ja näha polnud kedagi.

Tegelikult ei olnud see koer-
tel esimene kord sedasi ära joosta. 
“Ühel korral kaheksa aasta jooksul 
olen ka mina metsast ilma nendeta 
tagasi tulnud,” tõdes Maarika. Too-
na olid koerad paar tundi hiljem ise 
kodutee üles leidnud. Sestap otsus-
tas ka tulutult koeri otsinud Joonas, 
et läheb koju ning ootab seiklejaid 
seal. Ühel hetkel tekkis tal aga tun-
ne, et peaks metsa tagasi minema. 
Kuigi sotsiaalmeedia abile Joonas 
tol hetkel väga ei uskunud, pani ta 
ikkagi üles postituse, kus andis tea-
da, et kaks koera on kadunud, ning 
suundus ise koos paari sõbraga ta-
gasi metsa. Just siis hakkas sadama 
ka lund. “Me usume, et see neile 
saatuslikuks saigi,” nentis Maarika.

Mõne tunni pärast oli otsijaid 
juba kümne ringis ning sotsiaal-
meediasse tehtud postitus oli ha-
kanud oma elu elama. Otsimise 
ajal jälgis Joonas postituse kom-
mentaare ning oli positiivselt ülla-
tunud, kui paljud viimsilased neid 
aidata püüdsid. “Olen kõigile info 
ja abi eest tänulik,” sõnas Joonas. 

Koeri otsiti reede hilisõhtuni 
välja. “Suvel ei oleks ma väga mu-
retsenud, kuid külma ja lumega on 
asi teine. Lootsin, et üks öö õues ei 
ole neile nii hull ja nad elavad selle 
üle,” meenutas Joonas.

Lonni jõudis hommikul koju
Kui koeri esimeseks õhtuks ei lei-
tud, spekuleeris pererahvas mit-
me variandi vahel. “Auto alla jää-

mist me pigem ei uskunud, vaid 
olime mures suurte metsloomade 
pärast. Äkki jäid koerad ilvese tee-
le ette?” jagas Maarika pererahva 
oletusi. Pärast hakati muret tund-
ma ka sügavate ja mudaste põhja-
dega kraavide pärast. “Lonni oleks 
ehk kraavist välja saanud, aga Kä-
bi?” jäi murepilv õhku. Ent variant, 
et koerad on traksidega kuskile kin-
ni jäänud, ei tundunud pererahvale 
väga tõenäoline.

Laupäeva, 4. märtsi hommikul 
helises Joonase telefon, kust kostus 
kaua oodatud positiivne sõnum – 
Lonni on leitud! “Ma olin minutiga 
autos,” sõnas Joonas. Helistaja oli 
koera märganud Leppneeme tee 
ääres, auto kinni pidanud ja koera 
hüüdnud, kuid viimane oli araks 
löönud ja suuna metsa poole võt-
nud. Just sel hetkel jõudis kohale 
taksi peremees, kelle hüüdmisele 
koer reageeris. “Lonni vaatas kõhk-
leva pilguga üle õla ja tuli siis meie 
juurde. Oli näha, et ta oli šokis,” kir-
jeldas Joonas.

Koera karvkate oli märg ja tema 
hääl oli ära, kuid vigastusi ei tuvas-
tatud. Öö metsas veetnud Lonni oli 
näljane, väsinud ja magas palju, ka 
elurõõm oli kadunud. “Tema elu-
rõõm tuli tagasi alles siis, kui ka Kä-
bi koju jõudis,” sõnas Maarika ja li-
sas, et taksi leidmine andis kõigile 
jõudu ja lootust, et ju elas ka Käbi 
öö metsas üle. “Me oleme nii tänu-
likud Lonni leidjale, kes peatas au-
to ja võttis vaevaks meile helistada,” 
sõnasid Maarika ja Joonas.

KADUNUD Ega keegi kahte koera pole kuskil 
märganud? Sellise küsimusega algas 3. märtsi 
õhtul sotsiaalmeedia postitus, kus teavitati, et kaks 
Kelvingi küla koera – taksikoer Lonni ja prantsuse 
buldog Käbi – on kadunud. Hetkega hakkasid 
inimesed postitusele reageerima ning lemmikuid 
otsima. Lonni jõudis koju järgmisel päeval, Käbi 
veetis metsas neli ööd. Mida sellel ajal tundsid ja 
mõtlesid koerte omanikud? Lemmikute kadumisest 
rääkisid Maarika ja Joonas Lember.

Valla kuulsaim koerapoiss Käbi

Kogukonna toetus
Aga Käbi oli ikka veel kadunud ja 
tema otsingud jätkusid. Perekond 
ja appi tulnud sõbrad hargnesid: 
osad liikusid Leppneeme, teised 
Tammneeme, kolmandad Rand-
vere suunas, kuniks endal oli hing 
paelaga kaelas. “Sotsiaalmeedia jäl-
gimine näitas, et kui me ise pärast 
viis tundi kestnud otsinguid koju 
tulime, siis koera otsimine sellega 
ei lõppenud, sest lisaks meile otsis 
koera ka suur hulk viimsilasi,” ütles 
Joonas. Lisaks õues otsimisele tehti 
omaalgatuslikult eraldi Facebooki 
leht nimega Käbi otsingud, mille-
ga liitus pea 200 inimest. Lisaks val-
mistati ja prinditi kuulutused ning 
organiseeriti, kes saab need bussi-
peatustesse üles panna. “Seda te-
gid meile võõrad inimesed ja puht 
omaalgatuslikult,” oli Joonas tänu-
lik. “Ma lugesin ja imestasin!”

Ka erinevaid soovitusi, mida 
kõike võiks proovida, tuli palju. Nii 
hakati näiteks metsa toitu viima. 
“Keegi Kelvingi külast käis Viim-
si Lihapoes, ostis liha, keetis ja viis 
metsa,” näitlikustas Joonas. Metsa 
laotati Käbi rätikuid ja tekke, loo-
tes, et koer lõhna kaudu tee taga-
si koju leiaks.

Pühapäeva hommikul tuli sig-
naal, et Käbit olla nähtud Püünsi 
kooli juures. Kui pererahvas sinna 
jõudis, oli mets paksult otsijaid täis. 
“Ma ise rääkisin vähemalt kümne 
inimesega ja mõtlesin, et kui meid 
on siin nii palju, siis kuidas on või-
malik, et keegi ei ole Käbi näinud. 
Ju ta siis ei saa seal olla,” rääkis 
Maarika.

Esmaspäeva õhtuks oli pererah-
va meeleolu juba üsna melanhool-
ne, sest tundus ebareaalne, et ole-
matu karvkattega koer pärast nii 
mitut ööd ja päeva metsas veel elus 
oleks. Usku hoidis üleval vaid vii-
mane õlekõrs – lootus, et Käbi on 
kellegi juures kodus.

Kogukonnal tuli aga ideid ja 
mõtteid koerakese leidmiseks pal-
ju. Näiteks soovitati kasutada püü-
gipuure. “Olime mõtete eest tä-
nulikud, kuid endal enam käsi ei 

tõusnud, et tegutseda,” meenutab 
Joonas emotsionaalselt rasket het-
ke.

Teisipäeva hommik oli pere-
rahval juba tavaline tööpäev. “Oli-
me mõttes omad asjad üle elanud 
ja lootus oli kadunud. Aga siis he-
listas meie küla mees ja ütles, et ta 
sai Käbi kätte!” ütles Maarika. Koer 
leiti samuti Leppneeme tee äärest. 
Mees peatus ja kuna nad olid koera 
nime valesti meelde jätnud, hüüd-
sid teda Kabiks. Sellele buldog ei 
reageerinud, kuid lause “Lähme, 
ma viin su koju” peale oli Käbi pead 
pööranud, sest sõna “kodu” oli tal-
le tuttav.

“Ta tuli koju ja oli täiesti kom-
bes! Viie palli skaalal ma annaksin 
neli punkti,” kinnitas perenaine. 
Algselt arvaski pererahvas, et ehk 
oli koerake veetnud mõne öö kel-
legi juures kodus. Kui koerte kadu-
misest oli möödas nädal, nad enam 
seda teooriat ei uskunud. “Käbi oli 
koju tulles väga näljane, magas pal-
ju, esimesel päeval õue ei kippu-
nud ning karv oli tal vaigune. See-
tõttu arvame, et ta leidis metsas 
ikkagi mõne kuivema koha, kus 
ööbida,” mõtiskles Maarika.

Õppetunde oli selles loos mit-
meid. “Koerad on kaheksa aastat 
vanad ja ikka arvad, et sa tunned 
nende käitumismustreid ning ega 
nad sind üllatada ei suuda. Tege-
likult suudavad küll, sest loom on 
loom,” oli esimene kokkuvõte, mil-
le Maarika välja tõi. Kuid mitte ai-
nult – pere tõdes, et koerad peavad 
jalutades ikka rihma otsas olema 
ning ehk peaks kaelarihma külge 
ka GPS-i kinnitama. “On olnud us-
kumatu, kuidas inimesed koerte ot-
simisega kaasa tulid. Kui ma panin 
sotsiaalmeediasse teate, et Käbi on 
leitud, sai postitus mõne tunniga 
1500 reageerimist,” oli Maarika tä-
nulik. Ta lisas, et usk inimeste hea-
dusesse ja abivalmidusse kasvas te-
mas nii tugevalt, et sõnadest jääb 
väheks. “Selline kogukonna tugi oli 
väga abistav.”

KO M M E N TA A R

  Toomas Luhse, keskkonna vanemspetsialist: Õnneks lõppes õnnetu ju-
hus koertele ja nende omanikule rõõmsalt. Üks oluline asi, mida koeraomani-
kud peaksid meeles pidama, on hoida oma koeri rihma otsas, eriti kui ollakse 
metsas või muudes looduslikes piirkondades. Kui koer jookseb vabalt ringi, 
võib ta hirmutada metsloomi ja häirida nende loomulikku elukeskkonda. See 
võib põhjustada stressi ja potentsiaalselt ohtlikke olukordi nii koera kui ka 
teiste loomade ja inimeste jaoks.

Vabalt jooksev koer on ka liiklusohuks. Kurbade õnnetuste vältimiseks on 
oluline hoida koerad rihma otsas. Samuti koera vaba liikumine võib panna et-
tearvamatult liikuma ka metsloomad. 

Koeraomanikel on ka kohustus koristada oma lemmiklooma väljaheited. 
See on mitte ainult hea komme, vaid ka hügieeni ja tervise küsimus. Koerte 
väljaheide võib sisaldada baktereid ja parasiite, mis võivad levitada haigusi 
ja saastada keskkonda.

Hoiame oma lemmikuid!

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

On olnud uskumatu, 
kuidas inimesed 
koerte otsimisega 
kaasa tulid.

Nädal pärast 
kadumist oli 
Käbi seiklu-
sest taastu-
nud ning 
rõõmus nagu 
alati. Foto: 
Jane Saks

Lonni veetis 
metsas 
õnneks vaid 
ühe öö. Foto: 
erakogu



ÜRITUS Haabneeme päevakes-
kuses toimus 2. märtsil “Lõbus
mängupäe”. Osaleda sai nii vikto-
riinis kui ka osavusmängudes.

Alustuseks tuli Viimsi-teemalises vik-
toriinis mõistust teritada ja teadmisi 
proovile panna. Mõõtu võtsid seenio-
rid Haabneeme ja Randvere päevakes-
kustest, Viimsi Pensionäride Ühendu-
sest (VPÜ), bowlingu- ja rannameeste 
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KOOSTÖÖ Viimsi hoolekande-
keskus ja Viimsi teaduskool on 
käima pannud huvitavate katse-
tundide sarja, kus üheskoos 
saavad meisterdada nii lapsed 
kui ka vanemad ja vanavanemad. 
Oodatud on kõik, kel on huvi 
leiutamise vastu ning soov oma 
kätega midagi põnevat meister-
dada.

14. märtsil toimus esimene katsetund, 
kus meisterdasime hiirelõksust au-
to. Poldid, mutrid ja seibid said kõigi-
le selgeks. Auto kereks oli puidust hii-
relõks ja ratasteks vanad CD-plaadid. 
Nagu juhendaja Baumer ütles, siis põ-
nevaid asju saab meisterdada kõigist 
kodus tarbetult seisvatest asjadest, tu-
leb ainult oma fantaasia lendu lasta. 
Lihtsa süsteemiga saime autod liiku-
ma ning võidusõit Viimsi Artiumi ko-
ridoris võis alata.

21. märtsil ehitasime plastpudelist 

raketi, millele iga leiutaja sai ise külge 
lisada nina, tiivad ja saba ning joonis-
tada peale aknad. Suruõhk andis ra-
kettidele hoo sisse, aga avakosmos jäi 
siiski vallutamata, sest olime sunnitud 
piirduma teaduskooli ruumidega.

28. märtsil ootame tublisid leiuta-
jaid taas, sest Aare Baumer annab sel-
gitusi, kuidas saab kasutada tuule-
energiat. Üheskoos saame meisterda-

Leiutamisega saavad hakkama 
nii lapsed kui ka vanavanemad

da erinevate labadega tuulikuid ning 
neid ka tehistuules katsetada. Tule 
kindlasti kohale!

Osalemistasu on 5 eurot pere kohta, 
lisainfo: marje.plaan@viimsihoolekan-
dekeskus.ee, tel 5647 0834. Katsetun-
nid toimuvad teisipäeviti kell 18 Viimsi 
Artiumi majas teaduskooli ruumides. 
Juhendajaks on Aare Baumer Energia 
avastuskeskusest.

Tervis tuleb liikumisest!
V Õ I M L E M I S H O M M I K

Viimsi hoolekandekeskuse ja Viimsi Pensionäride Ühenduse ühis-
projekti raames toimus Haabneeme päevakeskuses treener Terje Vaino 
juhendamisel võimlemishommik.

Juba varavalges täitus Haabneeme päevakeskuse suur saal aktiivsete nais-
tega. Paljud neist käivad ka tavapäraselt tervisevõimlemise või seeniorpilate-
se tundides. Seekord oli aga elevust rohkem, sest kõigil oli suur huvi osa saa-
da Terje Vaino poolt kokku pandud kavast. 

Terje Vaino on tervisejuht-nõustaja ning Pilatese kauaaegne treener ning 
teab täpselt, mis vaevused eakatel inimestel aja jooksul tekivad ning kuidas 
lihtsate harjutustega nendele leevendust saada. Inspiratsioonikülaline ter-
visehommikul oli Reet Linna, kes isikliku eeskujuga ergutas kõiki liikumisest 
lugu pidama, enda eest hoolitsema ning elust rõõmu tundma. 

Sama projekti raames toimub veel kaks kepikõnnikoolitust, mis annavad 
hoogu käimasolevale liikumisaastale. Esimene neist on Tädu terviserajal 12. 
aprillil kell 10–12.30. Kogunemine on Tädu terviseraja parklas. Juhendajaks 

on Rene Meimer, pikaajaline kepi-
kõnni treener ja Eesti Kepikõnni Lii-
du asepresident. 

Teine kepikõnnikoolitus toimub 
20. aprillil kell 10–12.30 Rohuneeme 
metsas. Koguneme Rohuneeme ka-
beli juures. Juhendaja on spordipe-
dagoog ja liikumisekspert Kaarel 
Zilmer.

Mõlemale koolitusele on vaja-
lik eelnev registreerimine kas Rai-
mo Tanni e-posti aadressil raimo@
paenurme.ee või helistades tema 
telefonile 517 2941. Kepid kaasa ja 
kohtume rajal!

Marje Plaan
Viimsi hoolekandekeskuse 

koordinaator

Marje Plaan
Viimsi hoolekandekeskuse 
koordinaator

Meeleolukas võimlemishommik Haabneeme päevakeskuses Terje Vaino 
juhendamisel. Fotod: Enn Teimann

Inspiratsioonikülaline oli Reet Linna.

klubist, kohapeal liitus veel üks vaba-
tahtlike meeskond. 

Viktoriini valmistas ette ja viis läbi 
Janek Šafranovski.

Teine osa mängupäevast sisaldas 
lõbusaid osavusmänge, kus iga mees-
kond pakkus välja oma mängu. Haab-
neeme pakkus lauatennisepalli põrga-
tamist munarestile, VPÜ oli mõelnud 
välja õhupallijooksu, Randvere päeva-
keskus ja rannameeste klubi pakkusid 
välja noolemängu ning bowlinguklu-
bi pani meeskonnad minibowlingut 
mängima.

Kokkuvõttes sai kõige kõrgema 
punktiskoori Viimsi Rannameeste 

Mängupäeval pandi proovile 
nii osavus kui ka teadmised

Klubi, neile järgnes bowlinguklubi ja 
Randvere päevakeskus, aga ka kõik 
ülejäänud meeskonnad oli tasavägi-
selt tublid.

Lehte Jõemaa
Haabneeme päeva-
keskuse koordinaator

Mängudepäev tõi kohale palju huvilisi. 
Foto: Ruslan Dontsov

Hiirelõksuautode ühine meisterdamine. Foto: Marje Plaan

Maitsev, eriline ja kaunis kingitus! 
Eritellimusel südamekoogid, maasikad 

šokolaadis, suured ja väikesed tordid ning 
magusad ampsud igaks elusündmuseks.

crumbholy ! holy crumb
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K
omisjonile andis Kivest 
ülevaate erinevates kes-
kustes toimuvatest te-
gevustest. Kõrvalseisja 

jaoks on noortekeskuse kõige pil-
kupüüdvam tegevus loomulikult 
ülipopulaarne õpilasmalev, mi-
da korraldab Viimsi noortekeskus. 
Aastal 2022 toimus kaks malevava-
hetust, kus pakuti tööd 154 noore-
le. 2023. aastal on plaanis samuti 
kaks vahetust, mis pakub tööd ligi 
180 noorele. Noortevaldkonna tun-
nustuskonkursile “Noorte Heaks 
Tänu” esitati 2022. aastal 146 kan-
didaati, kelle hulgast valiti välja pa-
rimad üheteistkümnes kategoorias. 
Viimsi õpilasmalev oli aasta noor-
temaleva või -laagri kategooria üks 
kolmest nominendist.

Noorsootöö – kellele ja miks?
Noorsootöö on tingimuste loomi-
ne noore isiksuse mitmekülgseks 

arenguks, mis võimaldab noortel 
vaba tahte alusel perekonna-, ta-
semeharidus- ja tööväliselt tegut-
seda. Noorsootööd tehakse noorte 
jaoks ja koos noortega ning tingi-
muste loomisel teadmiste ja oskus-
te omandamiseks lähtutakse noor-
te vajadustest ja huvidest. Mitte-
formaalne noorsootöö erineb for-
maalharidusest selles osas, et noor-
sootöö põhineb noorte vabal tahtel – 
sellist asja nagu noorsookohustus 
pole olemas. Noorsootöö eesmärk 
on noorte arengu igakülgne toeta-
mine ja vajaliku toe pakkumine.

Noortekeskus pakub noorsoo-
töö teenust 7–26-aastastele noor-
tele. Viimsi noortekekuse alla kuu-
lub kaks keskust: Viimsi ja Püünsi. 
Lisaks avatakse 1. septembril Rand-
vere keskus Randvere kooli ruumi-
des. Viimsi noortekeskuses on ju-
hataja ja viis noorsootöötajat. 

Keskustes kasutatakse avatud 
noorsootöö meetodit ning lähtu-
takse noorsootöö kutse-eetikast. 
Lisaks avatud noorsootööle kor-
raldatakse huviringe ning toimuvad 
erinevad projektitegevused. Viimsi 
noortekeskuses on kokanduse, di-

NOORTEKESKUS Sõbrapäeval kohtusid vallavoli-
kogu noorsoo- ja hariduskomisjoni liikmed Viimsi 
noortekeskuse ruumides. Komisjonis on kujunenud 
traditsiooniks kutsuda valdkonna spetsialist oma 
tööst rääkima. Seekord jagas meiega oma nägemust 
Viimsi noorsoo tulevikust möödunud sügisel Viimsi 
noortekeskuse juhatajaks valitud Ave-Liis Kivest.

Külaskäik Viimsi noortekeskusesse

saini- ja keraamikaringid. Püün-
si noortekeskus on Püünsi kooliga 
samas majas ja seal on kokanduse, 
meisterdamise ja näitering. Lisaks 
on Püünsis vaikse bändiruumi teh-
nika, mida renditakse ka välja.

Viimsi keskuses käib 20–50, 
Püünsis 50–70 noort päevas. Suu-
rem osa noori, kes meie keskusi kü-
lastavad, on vanuses 7–11, aga ka 
12–16-aastased noored osalevad 
teatud tegevustes, 16+ noored on 
temaatiliste tegevuste kaudu kaa-
satud.

Noorsootöö toetab noorte 
omaalgatust
Noortekeskuse noored ise korral-
davad iga-aastast noorte päeva, 
noortele suunatud valimisdebatte 
ja palju muid üritusi. Tulemas on 
noorte ettevõtlikkuse konverents, 
millele saadi rahastus projektist 

“Noorte Heaks” ning valmistatak-
se ette noorte oma eelarve käivita-
mist,  mille suurus on 10 000 eurot. 
Noortekeskuses toimuvad noorte-
le mõeldud ägedad huviringid, aga 
noori kutsutakse keskust ka lihtsalt 
külastama. Töö käib ka rahvusva-
helisel tasandil. Äsja saadud Eras-
mus+ akrediteering võimaldab 
osaleda õpirännetes ja noorsoova-
hetuses, ettevalmistamisel on õpi-
rände projekt koostöös haridusosa-
konnaga ja huvikoolidega ning 
valmistatakse ette välismaalt vaba-
tahtlike vastuvõtmist. Pakutakse te-
gevusi ka meie ukraina noortele.

Mobiilne noorsootöö ja 
NEET noored
Mobiilse noorsootöö abil jõutakse 
ka keerulisemates oludes noorteni. 
Mobiilne noorsootöö on noorsoo-
töö, mille käigus minnakse noorte-

keskuse piiridest väljapoole, sinna, 
kuhu noored kogunevad.  Noorte-
keskuse meeskond valmistab ette 
mobiilse noorsootöö kontseptsioo-
ni, toimub noorte kogunemiskoh-
tade vaatlus ja kaardistus ning siis 
selgub, mis suunaga tänavanoor-
sootöö peaks Viimis olema. Noor-
sootöö 16+ noortega on oluline 
selleks, et kaasata ka NEET noori – 
noori, kes ei õpi, ei tööta ega osale 
ka väljaõppes ja koolitusel, inglise 
keeles Not in Education, Employ-
ment, or Training. Meie noorsoo-
töötajad on valmis kaasa mõtlema 
nii riskikäitumisega noorte toeta-
misel kui ka aktiivsete noorte toe-
tamisel projektide, ühistegevuste ja 
ürituste kaudu. 

Viimsi noortekeskuse 
arengukava 2023–2026
Kivest tutvustas komisjonile Viim-
si noortekeskuse uut arengukava 
2023–2026. Arengukava koostami-
sel toimusid asjaosalistega ja hu-
vigruppidega intervjuud, viidi läbi 
küsitlus ning arvamusuuring noor-
sootöötajatele. Arengukavas on sõ-
nastatud noortekeskuse visioon, 
missioon ja eesmärgid, mis aitab 
meeskonnal keskenduda teema-
dele, mis on päriselt olulised. 

Noorte vaimse tervise habras 
seis muudab kvaliteetse noorsoo-
töö järjest olulisemaks. Distants-
õpe, kliimasoojenemine, sõda ja 
muud kriisid puudutavad eriti noo-
ri ja avaldavad oma negatiivset mõ-
ju noorte vaimsele tervisele.

Antoon van Rens
vallavolikogu noorsoo- 
ja hariduskomisjoni 
esimees

Noorsoo-
töötajad õpe-
tajatepäeva 
tänuüritusel 
aastal 2022. 
Foto: Annika 
Haas

Head Viimsi vallas 
elavad ukrainlased!

Ootame teid 4. aprillil kell 18 Viimsi raamatukogus 
(Randvere tee 9) toimuvasse infotundi. 

Räägime Viimsi vallas toimuvast, laste huvitegevusest, 
sotsiaaltoetustest ning vastame teie küsimustele.

 

Дорогі друзі!
Запрошуємо вас 4 квітня о 18.00 на інфо-годину 

до читальні Віймсі (Randvere tee 9, Viimsi).
Ми проінформуємо вас про те, що відбувається у волості 

Віймсі; про можливості занять за інтересами для дітей; про 
соціальні виплати. Також відповімо на ваші запитання.

Самоврядування повіту Віймсі

Hei, Viimsi valla noor
 
Ootame sind kirja panema üht lugu Viimsist. See on sinu 
enda välja mõeldud lugu ja saad lasta lendu oma loovuse. 
Lugu peaks mahtuma ära maksimaalselt kolmele A4 
paberile (kirjastiil Calibri ja kirjasuurus 11). 20 parimat valib 
välja žürii ja neist pannakse kokku raamat, mille 
illustratsioonid teevad Viimsi kunstikooli noored.

Konkursile on oodatud Viimsi 
vallas asuvate koolide õpilased. 
Töö tuleb esitada Wordi failina 
(.doc või -docx laiendiga). Loo 
juurde tuleb lisada autori ees- ja 
perekonnanimi, kool ja klass.
 
Konkursitööd tuleb saata aadressile 
viimsilastelood@viimsivv.ee. 
Töid saab esitada 14. märtsist 
kuni 10. aprillini.
 

Lennukat 
fantaasiat!
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le ajajärgule Euroopas, kui põgenikud 
tulid vapralt läbi sõjakeerise, kuid ra-
huaeg oma igapäevaste nõudmistega 
sai nii mõnelegi saatuslikuks. Eriliselt 
karm oli elu Inglismaal, kus valitses 
tõeline “kastisüsteem”. Pagulasse suh-
tuti kui rämpsu ka siis, kui sul oli kolm 
võõrkeelt suus, tsiteerisid saksa keeles 
vabalt Rilket ja, olles teenija, kuulasid 
hoopis Beethovenit… 

Noore Elini, tema ema ja vanaema 
keerukas teekond ning saatus aitab lu-
gejal vabaneda nii mõnestki eksiarva-
musest paguluses elatud elu lihtsusest. 
Ühtlasi jutustab teos lugu inimeseks 
kasvamisest ja inimeseks olemisest, 
julgusest unistada ja unistuse nimel 
tegutseda erinevate kultuuride mõju 
all, oma koha otsimisest. Selle asemel, 
et süüdistada väliseid olusid või teisi 
inimesi, jõuab peategelane tõdemu-
seni, et oma elu saab muuta ikkagi ai-
nult tema ise. Uues maailmas, millega 
ta peab nüüd kohanema, mõistab ta, 
et on vaja õppida mitte tagasi vaatama.

Elin Toona mälestusraamat on just-
kui üldistus Eesti pagulaste saatusest 
ning selle lugejaskond on tänu inglise 
keeles ilmunud algupärandile väga lai. 
Suurt lugejahuvi näitab ka praegune  
raamatule tehtud kordustrükk. Ene-
sele kindlaksjäämine ja oma vääriku-
se säilitamine, mis kiirgas vanaemast, 
on aidanud Elinil läbi elu tulla. See ai-
tab ka lugejal mõista, et tähtis on mär-
gata seda, mis teeb elu elamisväärseks.

Jaanus Vaiksoo
King nr 41: mesilasmürk
Ärkel, 2022. 189 lk
Kinga sarja kolmandas raamatus on 
isehakanud detektiivide seltskond lõ-
petanud viienda klassi. Paulil, Minnal 
ja Atsil terendab ees terve suvi vaba-
dust. Kunagine kahtlusalune ja nüüd-
ne hea sõber arhitekt Hugo ja tema 
pruut, kingapoe imeilus müüjanna 
Katja on kõigi üllatuseks ostnud endale 
suvitamiseks vana asunikutalu Ida-Vi-
rumaale. Noored sõbrad kutsutakse 
Ülejõe tallu külla, ahjude kordatege-
misel vajatakse Minna isa Arturi abi ja 
nii saabuvadki eelnevatest teostest tut-
tavad tegelased Kruubi külla. Põnevad 

Kerstin Ekman
Hundijooks
Varrak, 2022. 198 lk
Rootsi kirjanik Kerstin Ekman, üks 
Skandinaavia tunnustatumaid auto-
reid, kutsub lugejaid kaasa mõtlema 
ökoloogiliste probleemide ja inimese 
vältimatu vastutuse üle looduse eest, 
mille üheks osaks ta on. Tema teoste 
hoiatav sõnum põimub murega ini-
mese panuse pärast keskkonna tasa-
kaalu rikkumisse. Ekman loob kargeid, 
samas kauneid pilte põhjamaisest loo-
dusest, kirjeldab ja analüüsib inimsu-
hete, aga ka inimese ja looduse vahe-
lisi lahkhelisid ning näitab, et tegudel 
ja sündmustel võivad olla möödapääs-
matud ja ootamatud tagajärjed. Kerstin 
Ekmani stiili iseloomustab vaoshoitus 
ning täpne ja napp, aga väljendusrikas 
keelekasutus. Tema jutustamisviis on 
paeluv ja poeetiline. Märkimisväärsed 
on autori laialdased teadmised met-
sast ning loodusest tervikuna.

Romaani minategelane on vana 
mees, kes peab raamatu alguses oma 
70. sünnipäeva. Kohe loo alguses aset 
leidev kohtumine võimsa hundiga an-
nab teose sisule raamistiku – oma maa-
alal oma elu elav loom, kes tahab seal 
rahus elada, aga kellel seda teha ei las-
ta. Autori tekst kannab mõtet, et kõi-
ke ei saa taandada inimeste huvidele, 
vaid vajalik on märgata ka teiste olen-
dite maailmas eksisteerimist. Romaa-
nis leiab palju omavahel põimunut: 
vana mees, suursugune hunt, loom vs 
inimene, indiviid vs kari, mets ja sel-
le majandamine, häbi ja vastutus, ja-
hipidamine ja selle eetilisus. Ühtlasi on 
“Hundijooks” suurepärane lugu vana-
nemisest ja armastusest. Lisaks sisal-
dab romaan mõtteid kahetsusest, ini-
mese suhetest metsiku loodusega ja 
elu halastamatust lõpust.

Tegemist on suurepäraselt jutusta-
tud ja sügavalt puudutava teosega, mis 
paneb mõtlema elu ja ajalikkuse ning 
meie käitumise eetilisuse üle. Kas jaht 
võrdub tapmisega? “On suur vahe, kas 
rääkida kõigist, kellelt sa oled elu võt-
nud, või kõigist, kelle sa oled õnneks 
võtnud. Kõigist, kelle ma lasknud olen, 
nii oleks see muuseas kõlanud. Kas sõ-
durid sõjas ütlesid: kõik, kelle me lask-
sime? Või oli neil veel nii palju inim-
likkust alles, et nad ütlesid: kõik, kelle 
me tapsime?” On julgustükk elu hili-
semas faasis iseendaga silmitsi seista, 
mõelda ja tunnetada, kas kunagi teh-
tud otsused on olnud sinu tõekspida-
miste väärilised või oled ise ajaga nii 
palju muutunud, et mõistad paljude 
tõekspidamiste ekslikkust.

Elin Toona Gottschalk
Pagulusse: lugu elust, 
sõjast ja rahust
Varrak, 2022. 456 lk
Elin Toona oli sunnitud nagu paljud 
eestlased põgenema 1944. aastal koos 
ema ja vanaemaga Eestist. Edasi järg-
nesid pagulusaastad Saksamaal ja Ing-
lismaal. Hetkel elab Toona Ameerika 

LUGEMISSOOVITUSED Kevade soojus, valgus ja linnu-
laul loovad mõnusa atmosfääri, et tunnike või paar mõne 
kaasahaarava raamatu seltsis veeta. 

Valgust täis kevadõhtud kutsuvad lugema
Ühendriikides. Ta on kirjutanud ro-
maane, avaldanud ka luulet, lühiproo-
sat ja artikleid nii eesti kui ka inglise 
keeles ning raamatud oma vanaisast 
Ernst Ennost ja vanaemast Ella Ennost. 

“Pagulusse” ei ole pelgalt mälestus-
raamat, vaid sisaldab ka oma aja lugu. 
Haarava süžee ja detailirikkuse tõttu 
võiks seda vaadelda nii ajalooromaa-
nina kui ka ilukirjandusteosena. Tege-
mist on faktidel põhineva ning ajaliselt 
peatükkidesse jaotatud looga peami-
selt kirjaniku lapse- ja noorpõlvest. Au-
tor ise on raamatu lõpulehekülgedel 
nimetanud oma teost ““faktsiooniks” – 
lõiminguks faktidest ja fiktsioonist, sel-
lest, mida mu silmad nägid ja mida mu 
meeled tajusid põimituna kujutluste-
ga ajast ja kohast”. Aeg võib moonuta-
da mälestusi mingitest sündmustest, 
muuta meeleolusid, lisada midagi 
juurde või võtta ära, kuid õnnehetk 
või sügav kurbus jääb ning võib ajas 
omandada hoopis uue tähenduse.  

Raamatus kirjeldatakse autori juba 
noores eas tekkinud keerulisi suhteid 
emaga ning läbi elu kestvat armastust 
vanaema vastu. Teos on üllatuslik ning 
mõjuv, täis põnevust ja emotsioone 
ning kindlasti ei jäta kedagi ükskõik-
seks. Kirjanik on julgelt kirjeldanud 
kohutavaid ning traumeerivaid koge-
musi, alandust ja piinu, mida tal esi-
mestel pagulusaastatel tuli läbi elada. 
Elin Toona lugu heidab valgust selle-

seiklused ei lase end kaua oodata ning 
rahulikust puhkusest on asi kaugel. 

Kohe külla saabumise esimesel päe-
val satuvad peategelased ootamatu-
te sündmuste keerisesse. Ümbrusega 
tutvudes avastavad lapsed mahajäetud 
talu, millel on nii mõndagi uurimis-
väärset pajatada. Salapära lisab loole 
külas leviv mesilaste mürgitamisjuh-
tum, kus kahtlusaluseid on rohkem kui 
üks. Julgete ja ettevõtlike noortena ei 
jääda lihtsalt lahendust ootama, vaid 
otsustatakse asjas ise selgust luua. La-
dusas stiilis ja isikupäraste karakteri-
tega raamat avab noorele lugejale ka 
küüditamise tagamaid. Lisaks tasapisi 
kogunevale elukogemusele saab raa-
matust teada mõndagi Eesti ajaloost.

Lisaks põnevale ja pingelisele loo-
le on  raamatusse põimitud muhedat 
nalja ja sõprussuhete arengut, koge-
takse esimest armumist. Vaiksoo on 
loonud ka tõeliselt huvitava tegelaste 
galerii. Erilist esiletõstmist väärib Min-
na ja tema isa koer Valter, kelle kont-
rollimatu jahiinstinkt, maiuselembus 
ja kange iseloom lisab loole soojust ja 
värvikust. Kellele kuulub selles raama-
tus “king nr 41”, sellele küsimusele saab 
vastuse juba raamatut lugedes.

Sarja eelmiste raamatute “King nr 
39” ja “King nr 40” eest on lastekirja-
nik Jaanus Vaiksoo pälvinud mitmeid 
tunnustusi. “King nr 41” on samavõrra 
kaasahaarav ja väärt lugemine.

Reet Kukk
Viimsi raamatukogu 
vanemraamatukogu-
hoidja

NOORTELE

Autorid MEL BROOKS 
ja THOMAS MEEHAN
Muusika ja sõnad 
MEL BROOKS 
Lavastusgrupp Jaanika Juhanson, 
Kristi Leppik, Märt Sell, Hille Savi, 
Kristjan Rohioja ja Triin Tulp

VIIMSI 
HUVIKESKUSES

ETENDUSED

31. märts kell 19
2. aprill kell 17
6. aprill kell 19
7. aprill kell 19
9. aprill kell 17

Pilet 20 €, sooduspilet 15 €, 
perepilet 40 € 
müügil Piletilevis ja 
enne etenduse algust kohapeal.
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Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Kontserdid ja 
teatrietendused

26. märtsil kell 17 Vivaldi “Aasta-
ajad”. Viimsi Artiumis. Tasuline. 
29. märtsil kell 19 president Lennart 
Meri mälestuskontsert, segakoor 
Vox Populi, dirigent Janne Fridolin, 
kaastegev Ulla Krigul orelil. Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Tasuta.
31. märtsil kell 19 Mel Brooksi 
muusikaline komöödia “Noor 
Frankenstein”. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
2. aprillil kell 17 Mel Brooksi 
muusikaline komöödia “Noor 
Frankenstein”. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
6. aprillil kell 19 Mel Brooksi 
muusikaline komöödia “Noor 
Frankenstein”. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
7. aprillil kell 19 Mel Brooksi 
muusikaline komöödia “Noor 
Frankenstein”. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
9. aprillil kell 17 Mel Brooksi 
muusikaline komöödia “Noor 
Frankenstein”. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.

11. aprillil kell 12 lauluvõistlus 
“Viimsi Laululaps 2023”. Viimsi 
Artiumis. Tasuta.
14. aprillil kell 19 Franzobel 
“Trompetipuu’’. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
15. aprillil kell 11 Viimsi huvikeskuse 
kevadkontsert. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuta.
16. aprillil kell 18–19.10 Beati 
Mandolini kevadkontsert. Viimsi 
huvikeskuses. Tasuline.

Eakatele

24. märtsil kell 11 pannkoogi-
hommik ja raamatusõprade klubi. 
Prantsuse kirjandus ja maitsed. 
Erich-Maria Remarque “Triumfi-
kaar”. Viimsi hoolekandekeskuse 
Haabneeme päevakeskuses. Tasuta.
31. märtsil kell 11 pannkoogi-
hommik külalisega – Mari-Ann 
Kelam. “Viimsi inimesed, võima-
lused ja kohustused”. Viimsi hoole-
kandekeskuse Haabneeme päeva-
keskuses. Tasuta.
3. aprillil kell 17.30–19 Rahatarkuse 
klubi. Oma kogemusi jagab Tiiu 
Lumberg: “Investeerimise kaalutlus-

test muutuvas maailmas“. Haab-
neeme päevakeskuses. Tasuline.
5. aprillil kell 16 meeleoluõhtu liha-
võtete ootuses. Nõuandeid ja mait-
seid kevadpühadeks. Sõnumid ja 
muusika hingele. Kitarriduo Just the 
Duo, Us – Kelly Johannes ja Nicole 
Balta. Haabneeme päevakeskuses. 
Tasuta.
11. aprillil kell 15.30 tervitame 
kevadet. Etendus “Sajanditagused 
õied” Haabneeme päevakeskuse 
sõnakunstiringi esituses. Kauneima 
pühademuna valimine. Randvere 
päevakeskuses. Tasuta.
12. aprillil kell 10–12.30 kepikõnd 
koos Rene Meimeriga. Eelregist-
reerimine: Raimo Tann, raimo@
paenurme.ee, tel 517 2941. Tädu 
terviserajal. Tasuta.
14. aprillil kell 11–13 pannkoogi-
hommik külalisega – Mare Serg 
(PERH, vaimse tervise õde). “Elu on 
lill... või kannatuste rada?”. Haab-
neeme päevakeskuses. Tasuline.

Noortele

29. märtsil noorte päev. Püünsi 
noortekeskuses. Tasuta.

30. märtsil kell 15.30–17 viineri-
pirukate kokkamine. Püünsi noorte-
keskuses. Tasuta.
1. aprillil kell 13 mängu- ja jutu-
hommikud Vimpsikuga. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.
15. aprillil kell 13 mängu- ja jutu-
hommikud Vimpsikuga. Viimsi raa-
matukogus. Tasuta.
19. aprillil kell 10.30–11.30 väikelaste 
ökotund, meisterdame kevadise lille-
peenra. Viimsi huvikeskuses. Tasuline.

Varia

26. märtsil kell 11–17 teemapäev 
“Prügi – muudame suhtumist, prügi 
vs tooraine”. Tallinna Botaanikaaias. 
Tasuline.
28. märtsil kell 18 filmiõhtu 
“Armastusega Abrukale ja tagasi’’. 
Viimsi raamatukogus. Tasuta.
28. märtsil kell 18 Aet Lass. Pere-
terapeudi jututunnid. Viimsi raama-
tukogus. Tasuta.
28. märtsil kell 18 huvitavad katse-
tunnid Aare Baumeriga. Tuulegene-
raatori makett. Oodatud on lapsed 
koos vanemate ja vanavanematega. 
Viimsi Artiumis. Tasuline.

29. märtsil kell 17.30 Marja 
Matiiseni uus algajate lapitöö kursus. 
Viimsi raamatukogus. Tasuta.
29. märtsil kell 18 Mõtteline galerii. 
Kokkuvõtteks – minu galerii. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.
30. märtsil kell 18 vestleme Hanno 
Ojaloga tema raamatust “Euroopa 
kuningad, keisrid ja tsaarid sõjakee-
rises 1939–1945’’. Viimsi raamatuko-
gus. Tasuta.
31. märtsil kell 18 Olga ja Priit Pärna 
filmide õhtu. Viimsi raamatukogus. 
1. aprillil kell 12–16 Viimsi inspirat-
sioonipäev Viimsi Artiumis. Päeva 
juhib Urmas Vaino. Tasuta. Korraldab 
Viimsi vallavalitsus.
6. aprillil kell 18–21 meigi- ja näo-
hoolduse koolitus. Viimsi huvikes-
kuses. Tasuline.
6. aprillil kell 18 mõtestamisklubi 
õhtu. Viimsi raamatukogus. Tasuta.
8. aprillil kell 12 lilleseade koolitus. 
Viimsi huvikeskuses. Tasuline.
11. aprillil kell 18 Aet Lass. Pere-
terapeudi jututunnid. Viimsi raa-
matukogus. Tasuta.
12. aprillil kell 17.30 Marja Matiiseni 
uus algajate lapitöökursus. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.

Kontserdid ja
teatrietendused

Eakatele

Noortele

Varia

Viimsist pärit tudeng 
mängib Tallinna Linnateatri 
lavastuses

T E AT E R

Mina, lavakunstikooli tudeng, kutsun viimsilasi vaatama Jaan Krossi 
värssromaani “Tiit Pagu”.

Jaan Krossi teos jõudis lugejateni aastal 2020, kui see pärast tema surma leiti. 
Kirjutamist alustas Kross arvatavasti 1940ndate alguses, kuid põhiliselt töö-
tas ta romaani kallal Siberis asumisel olles aastatel 1951–1954. 

Loo peategelane on Tiit Pagu, Tartu ülikooli õigusteaduse tudeng. Tiidu 
kinnistunud uskumused lööb rappuma sündmustekeeris, kuhu tõmbab ta 
kommunistist neiu Lo Tarvel. Aasta on 1940, esimese Eesti Vabariigi viima-
ne vaba kevad.

“Tiit Pagu” lugu lõppeb 1940. aasta pöördeliste juuni sündmuste keskel. 
Tiit seisab Tallinnas Raekoja platsil. Seinal ripuvad nii Eesti Vabariigi sini-
mustvalge kui ka Nõukogude Liidu veripunane lipp. Teose lõpp toob minu 
jaoks paralleeli tänapäevaga, kus inimestes on allhoovusena hirm ja tead-
matus tuleviku ja muutuste suhtes ning lõhe parem- ja vasakpoolsete vaade-
te vahel aina süveneb.

Sellel kevadel mängime tükki veel kahel korral Tallinna Linnateatri suurel 
laval: 12- ja 13. aprillil algusega kell 18 ning pool tundi enne etenduse algust 
esitame fuajees 1930. aastate lööklaule.

Astra Irene Susi
EMTA lavakunstikooli XXXI lennu 3. kursuse tudengMANDOLIINID Konkurentsitult 

kõige suuremat rõhku paneb 
mandoliinile Eestis ansambel 
Beati Mandolini, mille koosseisus 
on lausa viis mandoliinimängijat. 
16. aprillil rõõmustab ansambel 
Viimsi publikut kevadkontserdiga, 
mis toimub kell 18 Viimsi huvi-
keskuses.

Kirka ja kauni kõlaga mandoliini on 
Eestis pikka aega au sees peetud. Ehkki 
uued muusikalised moevoolud katsid 
vahepeal pilli tolmukorraga, on nüüd 
see tolm pühitud ja mandoliini kuuleb 
meil taas mitmel pool.

Mandoliinil on pikk ajalugu. Üks 
olulisi peatükke selles loos on Itaa-
lia baroki ajastu, kui mandoliinile kir-
jutasid muusikat paljud heliloojad, 
nende seas Antonio Vivaldi. Hiljem 
lisas mandoliin värvi nii Mozarti kui 

ka Beethoveni teostele ning on olnud 
klassikalises muusikas kasutusel täna-
se päevani. 

Mandoliini mängitakse kogu maa-
ilmas, aga erilisel kohal on see Sitsii-
lia muusikas, mille tulised tarantel-
lad, kelmikad polkad ja masurkad ning 
tundelised armastuslaulud ei saa kui-
dagi mandoliinita hakkama. Ehtne Sit-
siilia muusika koos kogu oma päike-
sepaiste, kire ja tunnetetulvaga on ka 
Beati Mandolini repertuaari keskmes.

Eestis on mandoliini mängitud üle 
saja aasta. Juba esimese vabariigi ajal 
ja ka sõjajärgsetel aastatel tegutses pal-
ju mandoliiniorkestreid nii töökollek-
tiivide kui ka koolide juures. Mitme 
aastakümne vältel oligi mandoliin üks 
peamisi pille, millega lapsi muusika 
juurde toodi.

Kui ilmusid elektrikitarrid ja al-
gas nn ansamblite aeg, jäi mandoliin 
nukralt nurka konutama, kuigi vahel 
tuli ta siiski ka meelde – mitmed an-
samblid, näiteks Apelsin ja Kukerpil-
lid, on mõneski oma laulus mandoliini 
kasutanud. Uus sajand tõi uued tuuled 

Mandoliin – unustatud ja 
uuesti avastatud

ka Eesti mandoliinimuusikasse. Loo-
di mitu mandoliiniorkestrit, selle pilli 
mängijaid ja õppijaid on taas ka noorte 
seas ning tulevik tundub tore. 

Beati Mandolini mängijate käes kõ-
lavad kogu mandoliiniperekonna pil-
lid pisikest piccolomandoliinist tüse-
da bassmandoliinini. Seda pilliparki 
täiendavad kaks kitarri, viiul, suupill, 
löökpillid ja mitmehäälne laul. An-
sambli solist Anto Õnnis töötab laul-
jana ansamblites Hortus Musicus ja 
Vox Clamantis, samuti löökpillimän-
gijana Estonia teatri orkestris. Beati 
Mandolini ellukutsuja Ants Õnnis on 
ERSO kontrabassimängija, aga ka ku-
nagise menuansambli Kontor üks põ-
hijõude. Ülejäänud ansambli liikmed 
on helilooja ja viiuldajana tuntud Tõnu 
Raadik, hinnatud kitarrist Are Jaama, 
teine kitarrist Teet Veskus ning mando-
liinimängijad Joosep Sang ja Endel Val-
kenklau. 

Kutsume kõiki kuulama meie ke-
vadkontserti, mis on garanteeritult tul-
vil romantikat, lõunamaist elurõõmu 
ning kauneid meloodiaid!

Joosep Sang
muusik, Beati Mandolini 
liige

Beati Mandolini hetk enne kontserti Haapsalu Itaalia Muusika Festivali pealaval. Foto: erakogu

Jaan Krossi postuumselt avaldatud värssromaan “Tiit Pagu” Tallinna 
Linnateatri laval. Foto: Siim Vahur
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RANDVERE KOOLI ehituseks 
on Viimsi Haldus sõlminud 
5. oktoobril 2021 lepingu 
AS-iga EVIKO ja OÜ-ga EVIKO 
Inseneribüroo. Lepingu järgi 
oleks pidanud kooli juurde-
ehitus valmima 1. septembriks 
2022. Jaanuaris esitas ehitaja 
teist korda palve pikendada 
tööde tähtaega kuni 28. märt-
sini, kuna ehitaja sõnul ei olnud 
tarneraskuste tõttu võimalik 
töid planeeritud kiirusel edasi 
teha.

 

Aeg läheb kiiresti ja märtsikuu hak-
kab lõppema. Millises seisus on 
Randvere kooli juurdeehitus täna? 
Praeguseks on selge, et ehitusfirma 
ei suuda ka seekord kokkulepitud 
tähtajast kinni pidada. Tänaseks on 

Randvere kooli juurdeehituse valmimine lükkub edasi

ehitus jõudnud faasi, kus suuremad 
ja massiivsed ehitustööd on lõpule 
viidud, majal on aknad ja uksed ees 
ning käimas on siseviimistlustööd 
(ventilatsiooni paigaldamine jm).

Kui lumi on sulanud, saab ehita-
ja jätkata fassaaditöödega ja algust 
teha haljastusega. Lisaks on tähe-
lepanu vaja pöörata ka vajunud ki-
viparketi korrastamisele, taasta-
da tuleb ka korvpalliväljak, mis sai 
torustiku paigaldamisel pinnases-
se kannatada.

Sisetöödest on käesoleval het-
kel lõpuni lahendamata järgmised 
töölõigud:

• ripplaed, inventar, invatõste-
vahendid, trepipiirded ja osaliselt 
EPO põrandakatted, garderoobi-
de kapid;

• märtsi jooksul on kavandanud 
lõpetada väikese basseini plaatimi-
ne ja alustada suure basseini ümb-
ruse plaatimist;

• põhiosas tuleb lõpetada ripplae 
paigaldamine ja saavutada rõhuva 

enamiku klassiruumide täielik ka-
sutusvalmidus, lõpetada ehitaja 
töövõtus oleva mööbli paigaldus 
ja alustada trepipiirete paigalda-
misega, montaažitööde lõpetamine 
ventilatsiooni kambris ja lõppele-
mentide paigaldus kogu hoones;

• paigaldada on vaja segistid ja 
lõpule viia elektri- ning tuletõrje-
seadmetega seonduvad tööd;

• häälestamise ja testimisega 
seonduvad tööd jäävad aprilli.

 Kehvem seis on meie lepingu-

partneriga EVIKO AS, kes on esita-
nud saneerimisavalduse ja kellel 
on tekkinud finantsraskused. Ehi-
tus liigub iga päev edasi, ent pea-
mine tööde venimine tuleb tööjõu 
ja materjalide puudumisest. Vä-
he töömehi tähendab aga aeglast 
tööd, materjali puudumine tööde 
seisakuid. Sõltumata raskustest on 
ehitaja lubanud tööd valmis teha.

Hetkel käib töö nädala kaupa, 
kus Viimsi Halduse ehitusjuht koos 
järelevalvega kontrollivad pidevalt 
arengut objektil, sest ettemaksu me 
ei tee. EVIKO Inseneribüroo juht on 
teada andnud, et AS EVIKO sanee-
rimisega seoses on neil vaja lisaae-
ga, ja on välja pakkunud, et ehitus-
lik osa saab valmis 30. aprillil 2023.

 Seega juurdeehituse edenemi-
ne on ehitaja keerulise olukorra 
tõttu venimas. Antud juhul on suu-
rimateks kaotajateks lapsed, sest 
nende jaoks saab ruumide ja ujula 
kasutamine võimalikuks peaaegu 
aasta hiljem, kui me seda tahtsime. 
Viimsi Halduse meeskond annab 
endast parima, et Randvere kooli 
juurdeehitus saaks valmis esime-
sel võimalusel.

Ragner Paevere
Viimsi Halduse OÜ juhatuse liige

Antoon van Rens
volikogu noorsoo- ja 
hariduskomisjoni esimees, 
Viimsi Haldus OÜ nõukogu liige

M
eie eesmärk on pak-
kuda kogukonna pe-
redele täisteenust 
siinsamas Viimsis, 

olles oma patsientidele usaldus-
väärne partner, kelle poole saab 
alati muredega pöörduda. Kui kel-
lelgi valutab hammas või on mõni 
muu pakiline mure, siis püüame 
aidata alati, kas siis telefoninõus-
tamisega või leides vastuvõtuaja 
paari päeva jooksul, et meie pea-
le saaks loota ka siis, kui abi hädas-
ti vaja on. 

Kogu pere hambaravi võimal-
dab ladusamalt teostada koostöö 
Eesti Haigekassaga nii täiskasva-

fülaktilise pastaga, mis võtab ham-
mastelt hambakivi tõttu tekkinud 
kareduse, et sellele ei saaks edas-
pidi mustus ladestuda. 

Kahe viimase aasta jooksul on 
ortodontilise kaperaviga alusta-
nud meie juures ravi juba suur hulk 
suuremaid ja väiksemaid patsiente, 
kelle hambumus vajab ühel või tei-
sel põhjusel korrigeerimist. Orto-
dontiline kaperavi AirNivol on hea 
alternatiiv breketiravile, kui tege-
mist on kerge või keskmise hambu-
musprobleemiga, mille puhul bre-
ketiravi otseselt ei ole eelduseks. 
Ortodontilise kaperaviga saab reeg-
lina aidata siis, kui kõik jäävham-
bad on juba lõikunud, mis juhtub 
tavaliselt 13. eluaastaks. 

Kõige värskema uuendusena 
oleme alustanud  laseriga teosta-
tavate protseduuridega, nagu kee-
le- ja huulekida vabastamine, kül-
mavillide ja herpese ravi, tundlike 

ma meie kliinikust) või eelnev ki-
rurgi konsultatsioon.

2022. aasta augustist alustas 
vastuvõttudega suuhügienist, kelle 
missiooniks on suuhaiguste, nagu 
hambaaugud ehk kaaries, ja igeme-
haiguste, nagu näiteks parodon-
toos, ennetamine läbi hammaste 
süvapuhastuse. Soovitame kõigil 
oma patsientidel, eriti noortel ja al-
la 19-aastastel, vastavalt vajaduse-
le kord kuni kaks korda aastas käia 
suuhügienisti juures hammaste sü-
vapuhastuses, et ennetada hamba-
haiguste teket ja avastada võimali-
kud murekohad varakult. Samuti 
õpetab suuhügienist õigeid suu-
hügieenivõtteid, et meie noortel 
tekiks edasiseks eluks õige suuter-
vise eest hoolitsemise rutiin. Ham-
maste süvapuhastuses puhastatak-
se hambad biokilest, hambakivist 
ja katust, teostatakse soodapuhas-
tus ja poleeritakse hambad pro-

nute kui ka laste hambaravi ning 
samuti proteesihüvitise osas. 

Millega saame aidata?
Alustades saime aidata hambaravi, 
implanteerimise  ja proteesimisega 
seotud probleemide lahendamise-
ga, kuid aastatega on teenuste valik 
jõudsalt laienenud. 

Meie meeskonnaga liitus ju-
ba teisel tegutsemisaastal näo- ja 
lõualuukirurg, kes teostab ham-
maste eemaldamist, tarkuseham-
maste kirurgilist eemaldamist, 
huule- ja keelekida kirurgilist va-
bastamist, implantaatide paigalda-
mist ning sellega seotud pehmete 
kudede ja luu plastilisi operatsioo-
ne, suu limaskesta muutuste ee-
maldamist ja ortodontilise raviga 
seotud hammaste operatsioone. 
Kirurgi protseduuridele on vajalik 
hambaarsti suunamine (ei pea ole-

SÜNNIPÄEV 20. märtsil tähistasime Viimsi 
Hambakliiniku 5-aastast sünnipäeva. Täname 
oma patsiente usalduse eest – tänu teile on meie 
meeskonnal igapäevaselt motivatsiooni endast 
parim anda.  

5 aastat ja 4235 ravitud hammast – 
Viimsi Hambakliinik sai 5-aastaseks!

  Meie veebipood on aad-
ressil www.olenterve.ee, 
poodi Viimsi Äritare teisel 
korrusel ootame teid igal 
tööpäeval. Rohkem infot: 
www.viimsihambakliinik.ee

hambakaelte ravi ja armide para-
nemise soodustamine, mida Viim-
sis teistes kliinikutes ei osutata. 

Mis on Olenterve.ee?
Olenterve.ee pood on välja kas-
vanud meie soovist pakkuda oma 
patsientidele looduslikke, tervist 
säästvaid ja keskkonnasõbralikke 
suuhügieenitooteid. Alustasime 
küll suutervisega, kuid tänaseks pa-
kume nii nahahoolduseks vajalikku 
kui ka tervist turgutavaid keemia-
vabu apteegitooteid. Seega ootame 
teid uudistama näiteks Saksa öko-
brändi Elixr naturaalseid eeterlikke 
õlisid ja nende baasil tehtud erine-
vaid heaolutooteid, Portugali brän-
di Benamor1925 nahahooldustoo-
teid kätekreemidest kehakreemide 
ja aroomiküünaldeni ning samu-
ti Lissabonist pärit tervisetooteid 
Biocol Labsilt, mis aitavad lahen-
dada moodsa elu tervisemuresid 
taimede abil ja ilma keemiliste li-
sanditeta – leevenda kurguvalu, 
tugevda immuunsust, peleta väsi-
must või puhasta organismi. 

Kohtumiseni Viimsi Hamba-
kliinikus ja Olenterve.ee-s!

Patsient saab 
abi nii keeru-
lisemate kui 
ka lihtsamate 
muredega. 
Fotod: erakogu

Suuhügienisti 
vastuvõtul 
puhastatakse 
hambad ning 
õpetatakse 
kasulikke 
hügieeninippe.

Vastuvõtus on soe õhustik.

Jaanika Lauk
tegevjuht, 
juhatuse liige

Fotoüle-
vaade Rand-
vere kooli 
ehitusest. 
Fotod: Ragner 
Paevere
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P
innisin juba väiksena va-
navanaemalt Ellenilt (si-
nu ainsalt tütrelt) erine-
vaid lugusid sugulaste 

kohta. Sa ei kujuta ette minu rõõ-
mu, kui sain teada, kui sarnased 
meie nimed sattusid olema ning 
kuidas kunagi võin saada sinu po-
ja Edgari valmistatud viiuli endale. 
Seesama viiul on nüüd minu hool-
dada ning alustasin eelmisel aastal 
selle restaureerimist tuttava pilli-
mehe kaasabil.

Kõik ei ole olnud aga alati selli-
ne lust ja lillepidu. Jah, meil siin 21. 
sajandil on omajagu vedanud. Soe 
tuba, pehme ase ja toit on ka laual 
olemas. Talusid lubatakse omada 
ning minu vanaemal Marjul (sinu 
lapselapsel) õnnestus peale Eesti 
Vabariigi taasiseseisvumist 1991. 
aastal sinu rehabilitatsiooni otsus 
kätte saada. Selleks tuli tal minna 
Tallinna Pagari tänava ENSV-aeg-
se uurimisorgani pessa, kus sinu 
ajal tehti surmaotsuseid ja Siberis-
se saatmisi. Nimelt oli talle tulnud 
riiklikul tasandil teade. 

Kahjuks anti sinu poolt veede-
tud pooleteise Patarei vangla aasta 
eest talle ainult väike paberike koos 
allkirjaga, mis määras nüüd amet-
likult ära sinu õigeksmõistmise ja 
süütuse eelnevalt määratud n-ö 
kuritööde eest, nagu talu omami-
ne koos sulasega (ehk kulakuks ole-
mine) ja metsavendade varjamine. 

Raske on ette kujutada, mida 
võisid tol ajal tunda. Jah, küüdi-
tamisest pääsesid sa küll, kuid si-
nu õel ja õetütrel niimoodi siiski ei 
vedanud. Vanaemalt kuulsin, kui-
das olite pidevalt küüditamishir-
mus elanud, kuna sulase omami-
ne koos taluga oli justkui tabu, mis 
tähendas kindlalt küüditamist. Oli-
te ju oma perega n-ö küla kurnajad. 

Vanavanaemale oli 17-aasta-
selt sügava jälje jätnud sinule iga-
nädalane pakkide toomine Pata-
rei vanglasse. Alguses ei soovitud 
pakke vastu võtta, kuid hiljem sel-
gus, et tema saadetud pakkidest 
olid ainult paar kätte saanud ning 
enamus olid sootuks teadmatutes-
se kätesse sattunud. 

Enam inimesi talude omami-
se eest vangi ei panda ning pigem 
soovitakse linnaelust rahu ja vai-
kust pakkuvat talukohta omada. 
See on justkui privileeg, mida va-
bas Eesti Vabariigis on lausa lust 
nautida. Nimelt harjutame siin de-
mokraatiat ja tolerantsust erineva-
tes eluaspektides. 

Metsavendlus
Metsavendi meil enam metsades ei 
hulgu ega pea ennast ka Eesti kait-
seks seal varjama. Selle asemel võib 
astuda Sisekaitseakadeemiasse või 
osaleda kohustatult või neidude 
puhul vabatahtlikult ajateenistusse. 
Olen kuulnud, kuidas sinu pojad ei 
tahtnud ei saksa ega vene sõjaväk-
ke minna, vaid soovisid trotslikult 
Eesti eest seista, mistõttu kaitsesid 
nad Eestit metsavendadena. Tänu 
nende õilsale teole elame nüüd va-
bas riigis.

ESSEE Tere, kallis vanavanavanaema Liisa! 
Mina olen Meriliis Kivimägi, sinu lapselapse Marju 
lapselaps. Kahjuks ei õnnestunud mul sind näha, 
kuid sinust olen kuulnud jutte juba lapsepõlvest 
saadik. 

Eriti elavalt on lapsepõlvest 
meeles jutt, kuidas metsavennad 
olid ükskord teie tallu varju tulnud. 
Nagu tavaliselt, koputasid nad vii-
sakalt uksele ning küsisid sööki, 
mida alati teie peres neile heldelt 
jagati. Parajasti olid metsavennad 
(sinu poeg ja õepoeg) järjekord-
selt kõhtu täitmas, kui koerad hak-
kasid haukuma ning venelased tu-
lid. Metsavendade püssid olid aga 
kasukatega varnas kiirelt ära kae-
tud. Venelased tulid sisse omakor-
da söömingut nõudma ning sõna-
sid üle moka, kuidas teil siin täitsa 
pidulaud oli. Teie õnneks kuidagi-
moodi metsavennad siiski pääse-
sid. Venelased olid arvatavasti juua 
täis olnud. Tegemist oli NKVD ehk 
omakohtu mõistjate liidu ja uu-
rimisorganiga, mis tegutses tollal 

üle Vene riigi juba Lenini ajast saa-
dik. Selliseid ootamatuid külaskäi-
ke meil täna ei toimu ning igaühel 
on õigus otsustada oma vara kasu-
tamise üle.

Patarei vanglat on hakatud res-
taureerima Urmas Sõõruma eest-
vedamisel ning sinna soovitakse 
luua meelelahutuslikku keskust ja 
kommunismiohvrite muuseumit 
hukkunud inimeste mälestuseks. 
Vanavanaema Ellen ei suutnud 
aga oma elu lõpuni sinu külaskäi-
kude pärast Patarei vangla lähedus-
se minna. 

Ma ei suudaks elu sees ette kuju-
tada, kuidas see küüditamise pidev 
hirm ja vanglas olek sind mõjuta-
sid. Eriti, kui on teada, et sel samal 
ajal, kui sa vanglas istusid, suri su 

poeg Edgar 21-aastasena niiske-
te tingimuste ja aknast tuleva kül-
ma õhu tõttu sügisel tuberkuloosi. 
Palju toiduaineid ja riideid oli ko-
dutalust varastatud ning koduloo-
mad kolhoosi ära viidud. 

Sa polevat peale seda aega enam 
endine olnud. Teeksin kõike, et su 
tolleaegseid kannatusi vähenda-
da, kuid kahjuks pole see võima-
lik. Oled meie suguvõsas meel-
de jäänud kui murdumatu isiksus, 
kes kõigele vaatamata elas 84-aas-
taseks. Imetlen sinu tugevust ja os-
kust raskuste kiuste elus edasi min-
na.

Saadan sulle oma soojad suured 
kallid ning luban, et hoian sinu pä-
randit ja lugusid alles ka enda las-
tele. Aitäh, et sa kunagi alla ei and-
nud ning andsid mulle edasi teatud 
kindlameelsuse ja julguse elus hak-
kama saada! 

Tahan, et teaksid, et sinust hoo-
litakse ning mälestatakse ka igal 
aastal haual küünalde süütamise 
ja mälestuspaiga puhtuse hoidmi-
sega. Tulevik on helgem, kui oskak-
sid oodata.

Kiri olevikust minevikku: mälestades 
märtsiküüditamise ohvreid

Hoian sinu pärandit 
ja lugusid alles ka 
enda lastele.

Endine metsavend ja Liisa noorem poeg Ralf (hüüti Tõnuks). Mõlemad 
vennad olid andekad pillimehed.

Vasakult eest: 
noorem poeg 
Ralf, abikaasa 
Aleksander ja 
tütar (autori 
vanavanaema) 
Ellen ning 
vanim poeg 
Edgar. Kõige 
taga seisab 
Liisa. Fotod: 
erakogu

Meriliis 
Kivimägi
Viimsi gümnaa-
siumi õpilane
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R
annikuvees lebava kivi-
müraka nimetus jutus-
tab sellest, et kunagi elut-
sesid siin viigrid kohali-

kega mõnusas harmoonias. Hül-
ged valivad enesele lesilaks teatud 
omadustega kivid. Enamasti need, 
mis on rannikust sajakonna meetri 
kaugusel ning millel lamedam selg, 
kus mõnus lesida ja saaki luusse 
lasta. Kivi ümbritsev vesi peab ole-
ma piisava sügavusega, et ohu kor-
ral kiirelt mere sügavustesse peitu 
vulpsata. Miiduranna Hülgekivi oli 
kunagi selleks ideaalne. Keda siin 
enam ei kohta, on viigrid ise. Päri-
muslugu jutustab, kuidas rannikust 
100 meetri kaugusel asunud ühest 
küljest laia lameda seljaga hiidki-
vist sai kaks suurt kivimürakat. 

Eesti loodus on tuntud ränd-
rahnude rohkuse poolest, mida 
on läbi aegade ka põhjalikult uuri-
tud. Herbert Viiding liigitas suur-
teks rändrahnudeks vähemalt 1,6–
1,8 meetri kõrgused kivimürakad 
(“Eesti ürglooduse raamat”, 1985). 
Kuna Hülgeka juures on vesi tava-
taseme korral kolm meetrit sü-
gav ja kivi ise ulatub omakorda li-
gi poolteist meetrit veest välja, an-
nab kivi suure rändrahnu mõõdu 
ilusti välja.

Meie kauged esivanemad omis-
tasid ootamatult looduses koha-
tud kivimürakatele üleloomulikke 
omadusi. Neist hakati aupaklikult 
eemale hoidma, paljusid pühaks 
pidama, mitmest said kultuspai-
gad. Nii polegi imestada, et enamu-
se siinsete suurte kaljutükkidega 
on seotud omad lood – muisten-
did, pärimused, aga ka tõestisün-
dinud juhtumid. Rändrahnudes on 
kindlasti midagi müstilist ka kaas-
aegsele inimesele. Teadmine, et 
rändkivid on sõna otseses mõttes 

“Laiakas on ohtlik peamiselt jetiga 
kihutajatele, aga ka veesuuskadel 
lõbutsejatele. Kivi on merekaarti-
del märgistatud. Nii teavad jahti-
de ja kaatritega navigeerijad sellest 
eemale hoida. Kuuldes tuttavalt, et 
keegi oli veesuuskadega laiakat rii-
vanud, otsustasin kivi ära märgis-
tada. Talvel viisid tormid poi mine-
ma. Keegi leidis selle mererannast 
ja kuna sellel oli minu telefoni num-
ber, sain poi tagasi. Järgmisel suvel 
proovin uuesti ja paremini märgis-
tamise jälle ära teha.” 

2020. aasta suvel Mildon oma 
plaani ellu viiski, kuid seekord 
koos väiksemat laadi geoloogilise 
uuringuga (vt Youtube’ist otsingu-
ga: Laiakas 01AUG20a.), tänu mil-
lele saame näha ka Laiaka veealust 
osa. Uuringu järgi on kivi kõrval 4,3 
meetri sügavune vesi, mis on see-
ga rändrahnu kõrguseks. Mildon 
avastas, et laiaka lõunapoolsel kül-
jel on mere põhjas terava äärega 
kivid (millest kaks ca 2 x 3 m suu-
rused), mis lubavad oletada, et ki-
vi on kunagi õhatud. Samal päeval 
filmiti ka Hülgeka veealust maail-
ma (vt Youtube’ist otsinguga: Hül-
gekas). Kuna Hülgeka alumise osa 
kaldapoolne serv on ühtlaselt te-
rav ja pika kaarja kujuga ning sealt 

tasidki kohalikud kalurid ühel heal 
päeval kivi dünamiidiga tükkideks 
lasta. Kui kõmakas käis, lendas ki-
vilt n-ö katus pealt ära veepinna 
kõrguselt, kuhu oli kõige rohkem 
dünamiiti pandud ja maandus ca 
50 meetrit rannast. Kunagise Hül-
gekivi veealust osa, mis jäi õhki-
mise tulemusel ühes suures tükis 
samasse asukohta, kutsutakse Laia-
kiviks ehk Laiakaks.

Kui veetase on madal, löövad 
lained laiakal ilusti lupsu ja kivi 
kohal on vesi põlvini. Laiakas on 
kui meres asuv märkamatu suur 
platoo, mis on 0 meretaseme juu-
res 2–3 cm veest väljas, mistõttu on 
see eriti ohtlik paatidele ja jahtide-
le, ka tänapäeval. 

Kohalik sukelduja ja kõva me-
rekaru Mildon Ader märgistas  aas-
ta 2019 suvel omal algatusel ja kulul 
Laiaka ohupoiga ära. Eks ikka pare-
ma mereohutuse tagamise huvides. 

siia rännanud pelgalt looduse enda 
jõul sadade kilomeetrite kauguselt, 
tekitab aukartust.

Miiduranna Hülgekivi 
pärimuslugu
Hülgekivi rannas asus üks esimesi 
kunagise Kirovi kalurikolhoosi ka-
lasadamaid. Sadam ehitati varase-
male lautrikohale. Tänaseni on siin 
selgelt näha meresuunas väljaula-
tuv suur peakai ja korralik akvatoo-
rium. Vana peakai kõrval on vesi tä-
naseni piisavalt sügav, et ka paadiga 
hõlpsalt läbi pääseda.

Pärast II maailmasõda lüka-
ti nõukogude punavõimu sunnil 
Eestis käima kollektiviseerimine. 
Kaluritel kästi moodustada artel-
lid. Üks selline sai 1949. aastal al-
guse ka Miiduranna külas, nimeks 
“Forell”. 1950. aasta suvel liitus see 
kolme Viimsi kalurite ühismajandi-
ga Kirovi kolhoosiks. Uus kolhoos 
arendas Miiduranna vanas kalasa-
damas oma aja kohta korraliku sa-
dama, kus töötas ka kala kogumis-
punkt saagi ühiseks veoks esmalt 
Tallinna kalakombinaati, hiljem ju-
ba kolhoosi enda tööstustesse.

Pärimusloo järgi oli Hülgeki-
vi kunagi täpselt kaks korda suu-
rem, asudes olemasolevast umbes 
50 meetrit mere pool. Paraku jäi ki-
vi tormiga kaluripaatidele ette ja oli 
pimedal ajal eriti ohtlik. Paadid olid 
omakorda ohtlikud kivil pesitseva-
tele hüljestele, kellele meeldis  ke-
vadises jääsupis supelda. Nii otsus-

uued vallakodanikud
  Krislin ja Ivo Nagelil sündis 13. jaanuaril 

tütar Christella Alviine Nagel.
  Triin ja Tarmo Ojalal sündis 8. veebruaril 

poeg Tormi Ojala.

  Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommu-
naalosakonnale on esitatud projekteerimis-
tingimuste taotlused:
1. Randvere külas Kraavihalli tee 22 kinnistule 
aiamaja ümberehitamiseks ja laiendamiseks 
üksikelamuks;
2. Pringi külas Rannavälja tee 20 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks;
3. Randvere külas Linda tee 15 kinnistule üksik-
elamu püstitamiseks;
4. Pringi külas Rohuneeme tee 53a kinnistule 
muuseumihoone püstitamiseks;

Projekteerimistingimuste menetlemine
5. Pringi külas Rannavälja põik 8 kinnistule 
abihoone püstitamiseks;
6. Mereranna tee rekonstrueerimisprojekti 
koostamiseks;
7. Viama tee L2 sõidutee põhiprojekti koosta-
miseks.

Omavalitsus korraldab projekteerimistingi-
muste andmise avatud menetlusena ehitus-
seadustiku § 28 ja § 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja 
kommunaalosakonna ettepanek on lahenda-
da taotlused avalikku istungit 

Reet Viigipuu, arhitekt – vanemspetsialisti

MIIDURANNA NOA restorani juurest saab alguse 
Viimsi vald. Jalutades sealt mererannas mööda 
iidset mereäärset teed Miiduranna sadama suunas 
ja vaadates üle lahe Paljassaare poole, hakkab 
meres silma suur rändrahn. Rahvakeeles kutsutakse 
seda Hülgekiviks või Hülgekaks.

Miidurannas asuv Hülgekivi

Üleskutse!
  Kui ka sul on jagada mõni 

Viimsiga seotud pärimuslugu, 
mida soovid teistega jagada, 
saada see e-posti aadressile 
jane.saks@viimsivv.ee.

ulatub kivi alla sügav sileda laega 
koobas, kinnitab see pärimusloo 
tõepärasust. Tõenäoliselt ongi Hül-
gekas kunagi Laiaka otsast ära len-
nanud kuppel. Skandinaaviast jää-
ga Eestimaale “rännanud” rahnud 
on enamasti ümarad ja ka põhjast 
ühtlase kumera kujuga. Uuringu 
järgi oli Hülgeka kõrval 47 cm üle 
nulli veetaseme juures sügavuseks 
kolm meetrit. Sukeldumispäev lõ-
petati seekordki ohupoi paigaldu-
sega, mis aga on tänaseks jälle tor-
mi poolt ära uhutud.

Meie loo algusesse tagasi põiga-
tes võib mõelda, et kui tõsta Hül-
gekas sümboolselt Laiaka peale ta-
gasi, saame kivimüraka kõrguseks 
ligi 8,8 meetrit – see liigituks kogu-
ni Eesti kõrgeimaks hiidrahnuks.

Loodus ei salli tühja kohta. Nii on 
endise viigrite lesila üle võtnud uue 
aja Eesti rannikuvete valitsejad – 
kormoranid.

Laiaka vee-
alused uurin-
gud suvel 
2020. Foto: 
Mildon Ader

Miiduranna Hülgekivi, taamal Tallinna vanalinnn. Foto: Tõnu Tuulas

Kahvaga Tõnu 
Tuulase vana-
isa Eduard 
Tuulas toime-
tamas Miidu-
ranna vanas 
kalasadamas. 
Foto: Ranna-
rahva Muu-
seum

Tõnu Tuulas
Miiduranna elanik

  Reti ja Simmo Kullerkupul sündis 13. veeb-
ruaril poeg Marten Kullerkupp.

  Grete Ihastel ja Ingmar Daubil sündis 
28. veebruaril tütar Ruby Elisabeth Daub.



KESKKOND // 1524. märts 2023

TEEMAPÄEV Tallinna Botaanika-
aias toimub 26. märtsil kell 11–17 
teemapäev “Prügi –  muudame 
suhtumist, prügi vs tooraine”, 
kus tutvustatakse jäätmetekke 
vähendamise ja asjade kasutusea 
pikendamise võimalusi ning 
jäätmete liigiti kogumist ja selle 
vajalikkust. Teemapäeval kuuleb 
spetsialistide ettekandeid, viiakse 
läbi lasteprogramm, esitletakse 
dokumentaalfilmi ning jaga-
takse tasuta biojäätmete 
mahuteid.

Teemapäeva kuraatori ja Tallinna Bo-
taanikaaia metoodiku Eliko Petseri 
soov on eelkõige tähelepanu pöörata 
meie igapäevaeluga kaasnevale jäät-
metekkele ning võimalustele toota sel-
lest midagi uut (taaskasutada) ja luua 
(uuskasutada) ning mõelda ületootmi-
se ja ületarbimise peale. Teemapäeva 
eesmärk on inspireerida külastajaid 

mõtlema tagajärgedele, mida igapäe-
vaselt oma elus loome.

“Maailm vaevleb prügiuputuse 
käes. Me peame muutma oma suhtu-
mist ja hakkama teisiti mõtlema, kuna 
globaalsel tasandil on toimunud suu-
red muutused. Kõik siin planeedil on 
omavahel seotud ja neid seoseid on 
oluline enda jaoks lahti mõtestada,” 
leiab Petser, kelle sõnul tuleb “prügis-
se” suhtuda vastutuse ja kohusetund-
likkusega. “Et korrastada jäätmema-
jandust ja vähendada nn prügi teket, 
on oluline näha “prügi” kui ressurssi 
ja toorainet. Peame muutma oma suh-
tumist ja hakkama teisiti mõtlema,” on 
Petser veendunud.

Teemapäeval tutvustab Tallinna 
Jäätmekeskus jäätmejaamade ümber-
kujundamist ringmajanduskeskusteks, 
käesoleval aastal toimuvaid muudatu-
si, uusi biolagunevate jäätmete süstee-
me ning jäätmekeskuste tooteid – kva-
liteetset komposti. Räägitakse mulla 
väärindamisest ringmajandusvõtmes, 
kompostimisest väikeaiapidajatele, 
uuenduslikest meetmetest ning või-
malustest. Teemapäeval saab teada, 
mida tehakse taarapunkti viidud pan-

Tallinna Botaanikaaed kutsub 
muutma suhtumist prügisse

dipakenditega ja kuidas toimib pan-
ditopsi süsteem. Tutvustatakse taas-
kasutuse ehk upcyclingi põhimõtteid 
rõivatööstuses, mis vähendavad moe-
tööstuse mõju keskkonnale.

Prügipäeval löövad lisaks botaani-
kaaiale kaasa Tallinna Jäätmekeskus, 
Tootjavastutusorganisatsioon, Eesti 
Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL), 
OÜ Eesti Pakendiringlus, OÜ Eesti 
Pandipakend, Kuhuviia.ee, OÜ Nutri-
Loop ja disainer Reet Aus. Kell 16.20 
esitletakse Anna Hintsi dokumentaal-
filmi “Homme saabub paradiis”, mis 
näitab, kuidas noored emad on otsus-
tanud peredele toitu hankida kauban-
duskeskuste prügikastidest, et päästa 
keskkonda ja oma laste tulevikku.

Praktilisele ja huvitavale teemapäe-
vale ootab Tallinna Botaanikaaed kõiki 
huvilisi peredest omavalitsusteni välja. 
Üritusele pääseb botaanikaaia tavapi-
letiga. Teemapäev on osa Euroopa ro-
helise pealinna eriprogrammist Tallin-
na Botaanikaaias ja täpsema kavaga 
saab tutvuda kodulehel aadressil bo-
taanikaaed.ee. Teemapäevale saab re-
gistreeruda veebiaadressil bit.ly/muu-
damesuhtumist.

Teated

Kasutame avalikke 
pakendipunkte õigesti!

  Avalikud pakendipunktid ei ole koht, kuhu viia jäätmed, mis 
kodustesse prügikastidesse ei sobi või ei mahu. Selleks on Viimsi 
vallas kaks jäätmejaama, kus võetakse vastu nii ehitus- kui ka 
kõiki teisi jäätmeid, mida kodus liigiti üle ei anta.

Paraku leidub veel täna meie ümber inimesi, kes kasutavad avalik-
ke pakendipunkte kõiksugusest prügist vabanemiseks. Selline käitu-
mine rikub aga ka jäätmed, mis olid korrektselt konteinerisse pandud 
ning mida oleks saanud suunata taaskasutusse. Seega rikub vale prü-
gi pakendikonteineris ära ka korralike ja keskkonnast hoolivate sortee-
rijate töö.

Juhul, kui sul on käsil ehitustööd, siis selle käigus tekkivad jäätmed 
saab hõlpsasti viia nii Vanapere kui ka Pärnamäe jäätmejaamadesse. 
Pärnamäe jäätmejaam on avatud igapäevaselt ning Vanapere jäät-
mejaam E, N, R, L, P. Täpsemad lahtiolekuajad ja hinnakirja leiad val-
la kodulehelt www.viimsivald.ee/teenused/keskkond/jaatmemajandus/
jaatmejaamad .

Viimsi vald on probleemsetesse pakendipunktidesse paigaldanud 
valvekaamerad ja tuvastatud rikkujate osas alustatakse menetlust.

Kui märkate rikkumist avalike pakendikogumispunktide juures, and-
ke sellest kohe teeada vallavalitsusele e-posti aadressil jarelevalve@
viimsivv.ee. Hea, kui juhtunu ilmestamiseks õnnestub lisada pilt toodud 
jäätmete kohta ja info sõidukist, mida kasutati, ning isikukirjeldus.

Aet Põld
keskkonna vanemspetsialist

Toeta elurikkust koduaias – 
paigalda aialinnule pesakast!

  Lindudele pesakastide paigaldamine on levinuim ja hõlpsaim 
meetod oma aia, kodulähedase pargi või metsatuka elurikkuse toe-
tamiseks. Mitmed teadusuuringud on tõestanud, et elurikkuse kas-
vades suureneb inimeste heaolutunne ja paraneb tervis, samuti 
kasvab teadlikkus eluslooduse olulisusest ja kaitsmise võimalustest.

Iga paigaldatud pesakast muudab vallaelaniku aia või koduümb-
ruse elurikkamaks, õpetab enam märkama loodust ja hoolima elu-
keskkonnast enda ümber. Elurikas vald pakub oma elanikele paremat 
elukeskkonda ning innustab iga inimest oma kodukoha ümbruse loo-
dusest veel enam hoolima. 

Kui soovite perepäevadel, ühisüritustel või haridusasutustele korral-
dada pesakastide meisterdamise töötubasid, palun kirjutage e-pos-
ti aadressile margus.ots@gmail.com. Linnuvaatleja õppeprogrammide 
kohta saab lähemalt uurida kodulehelt linnuvaatleja.ee/õppeprogram-
mid.

Sigrid Ots
MTÜ Linnuvaatleja meeskonna liige

Viimsi vald on probleemsetesse pakendipunktidesse paigaldanud 
valvekaamerad ja tuvastatud rikkujate osas alustatakse menetlust. 
Foto: erakogu

Iga paigaldatud pesakast muudab vallaelaniku aia või koduümbruse 
elurikkamaks. Foto: erakogu

Tallinna Botaanikaaia palmimaja. Foto: Riho Kirss

Annika Lepp
Tallinna Botaanikaaia
kommunikatsiooni- ja 
turundusjuht

  Seoses Leppneeme – Kelnase parvlaeva sõiduplaa-
ni muudatusega korrigeeritakse alates 1. aprillist 2023 
liinide V2 ja V9 sõiduplaane.

Tööpäeval, E–R on liinil V2 nihutatud väljumisi peatu-
sest Randvere kauplus. Vana aeg kell 17.30, uus aeg kell 
17.35.

Laupäeval on liinil V9 nihutatud väljumist peatusest 
Viimsi keskus. Vana aeg kell 17.20, uus aeg kell 17.15.

Muudatused liinide V2 ja V9 sõiduplaanides
Pühapäeval on liinil V2 nihutatud väljumisi peatusest 

Viimsi keskus – vana aeg kell 11.15, uus aeg kell 11.10 – 
ja Randvere kauplus – vana aeg kell 11.45, uus aeg kell 
11.40.

Pühapäeval on liinil V9 nihutatud väljumist peatusest 
Viimsi keskus. Vana aeg kell 17.20, uus aeg kell 17.15.

Imre Saar
kommunaalteenistuse juhataja

Alates 1. aprillist muutuvad V2 ja V9 sõiduplaanid. Foto: Jane Saks
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Oleme Haigekassa partner täiskasvanute hambaravi ning proteesiravi osas.

Viimsi Hambakliinik asub Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212, Haabneemes. 

Tegevusloa nr. LO4228 

Kas hingeõhk paneb

silmi pööritama?

 

Tule suutervise kontrolli!

60 999 10
www.viimsihambakliinik.ee 

J algpall, nagu ka kõik teised 
spordialad, on tegelikult pide-
vas arengus. Näiteks suluseis 
kui selline võeti kasutusele al-

les 20. sajandi alguses ja seda en-
nekõike seetõttu, et liiga palju vä-
ravaid ei löödaks. Või näiteks, kui 
meie teame, et võidu eest saad liiga 
tabelisse kolm, viigi eest ühe punkti 
ja kui kaotad, jääd punktidest ilma, 
siis tegelikkuses on selline punkti 
jagamise süsteem meieni jõudnud 
alles 1980ndatel. 

Teisalt fun fact jalgpalli kohta 
on, et kõige vanem mees, kes on 
osalenud World Cupil, on Essam 
El-Hadary, olles sel hetkel 45 aas-
tat ja 161 päeva vana ning seda al-
les aastal 2018 Egiptuse vs Saudi-
Araabia mängul. Seega ei saa väi-
ta, et jalgpall on sedavõrd füüsili-
ne mäng, mida saab kõrgel tasemel 
mängida vaid maksimaalselt kol-
mekümnendate esimese pooleni. 
Jalgpallis on kõik võimalik! 

Miks jalgpalli mängida
Peale selle, et kõrgel tasemel jalg-
pallur teenib maailmas miljoneid, 
on jalgpall kindlasti üks enim vaa-
datud spordialasid. Reeglid suures 
pildis on samuti lihtsad – palli puu-
dutatakse vaid jalaga ja vastasele 
anda ei tohi. Lisaväärtuse annab 
võimalus lüüa pall vastaste vära-
vasse ja garanteerida sellega en-
dale võit. Teisalt tundub see mäng 
pisut tottergi – 22 mängijat ajavad 
ühte palli taga, lootes, et just tema 
on see, kes palli kätte ja vastase vä-
ravavahi selja taha lüüa saab. Usun, 
et iga spordiala võib ja saab olla 
meeldiv, kui sellesse süveneda, ise 
kaasa lüüa ja järgi proovida. Ja üs-
na pea avastad ennast samamoodi 
suure kambaga sedasama ühte pal-
li taga ajamas.

palli, andes sealjuures võistkonna-
le juurde just vanemlikku tarkust 
ja rahu ning võitlusjanu ja usku, et 
kõik on võimalik ja seda igas vanu-
ses. Naised saavutasid naiste esi-
liigas teise koha ja see tagas neile 

Esindus mängis esiliigas möö-
dunud hooajal esimest hooaega 
ja saades sinna esiliiga B võitjate-
na. Esimene hooaeg kõrgemal tase-
mel päädis auväärse neljanda ko-
haga, samas oli nii käega katsutav 
ka võimalus end sellel hooajal Pre-
mium liigas leida, aga ju me polnud 
selleks veel päris valmis.

Tänaseks on mängitud kolm 
mängu: kaks võõrsil ja üks kodus – 
kõik kolm on võidetud! 

Siinkohal on suisa kohustus 
rääkida kodumängust, mis meeli-
tas staadionile 250 inimest! Melu ja 
emotsioon, mida kaasaelajad män-
gijatele edasi annavad, kannusta-
vad ja tiivustavad mängijaid. Nõn-
da on võit kodupubliku ees veelgi 
olulisem!

Jalgpall sobib ka naistele 
ja seenioritele
Aastal 2016 alustas klubi juures 
päris esimene naisharrastajate 
grupp. Algselt oli treeningutel li-
gi kolmkümmend aktiivset naist. 
Alustades ei olnud ükski neist va-
rem jalgpalli mänginud. Eelmisel 
hooajal mängis sellest satsist neli 
naist naiste esiliigas ehk päris jalg-

Martin Reimi jalgpallikoolis 
hakkame lastele jalgpalli õpetama 
4. eluaastast. Kui 4–5-aastased tu-
levad trenni, siis enamus neist ei 
tea, miks nad seal on ja mida nad 
tegema peavad. Laste suurim soov 
on joosta, mängida ja ka vigurda-
da. Usume, et esimesel kahel aas-
tal peab olema treening pigem to-
re ja lõbus kui ränkraske rassimine 
tehniliste liigutuste kallal. Muidu-
gi on treeneritel olemas valmidus 
treenida ka neid, kes on osavamad 
ja valmis koheselt kuulama, rutiini 
taluma ja tööd tegema.

Jalgpallureid oleme kasvatanud 
aastast 2007 ja esimesed tulemused 
on näha ka meie esindusvõiskon-
nas, kes mängib Eesti jalgpalli 
meistriliiga seisukohalt tasemelt 
teisel raskusastmel. Samm edasi on 
vaid Premium liiga, alla on veel tul-
la küll. Samas on äärmiselt uhke tun-
ne vaadata protokolli ja näha seal 
enamus mängijate taga märget KTM, 
mis tähendab klubis treenitud män-
gijat. See näitab, et mängija alustas 
oma treeninguid Martin Reimi jalg-
pallikoolis ja on siin senini. 

JALGPALL kui selline on äärmiselt pika ajalooga 
aktiivne viis veeta oma vaba aega, teha sporti ning 
liikuda. Jalgpall sellisel kujul, nagu meie seda teame, 
sai alguse 19. sajandi alguses Inglismaalt.

Aprill kuulub jalgpallile ja seda kuu 
esimesest kuni viimase päevani

võimaluse sel aastal mängida nais-
te meistriliigat. 

Usun, et igast harrastajast saab 
asja. Eesmärgiks ei pea olema võist-
lussportlase tase, vaid võid olla liht-
salt õppija ning nautleja. Sel aastal 
ehk liikumisaastal alustame uue 
naisharrastajate grupiga. Alates 2. 
aprillist alustame treeningutega 
korra nädalas pühapäeviti Mõisa-
pargi väljakul kell 19.

Jalgpall sobib ka seenioritele. 
Tänapäeva eakamad inimesed on 
aktiivsed ja teotahtelised, et leidsi-
me üheskoos, et see potentsiaal tu-
leb ära kasutada. Jooksma me neid 
ei pane, aga kõnnijalgpalli män-
gima küll. Neile, kes mõtlevad, et 
kõnnijalgpall pole mingi treening, 
soovitan ise järgi proovida. Nimelt 
peab kõnnijalgpallis olema kogu 
aeg liikumises, sest muul juhul sa 
lihtsalt ei jõua ju mitte kuhugi. 

Sügisestes treeningutes kerkis 
esile huvitav probleem. Nimelt oli 
treeneri põhiülesandeks tuleta-
da meelde, et siin mängus joosta 
ei tohi! Mängides hasart kasvas ja 
tekkis soov kiiremini pallini jõuda. 
Käimisjalgpall ei ole ainult eakate-
le, sinna on oodatud kõik – peaasi, 
et sa jooksma ei hakka! Täpsema 
info trennide toimumise kohta 
leiab kodulehelt mrjk.ee.

Erle Meresmaa
Viimsi JK kogukonna 
juht

toimub

  Lähiajal toimuvad mitmed üritused ja tasuta trennid 
  17. aprillil toimub koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga tüdrukutele 

Viimsi staadionil Jalgpallifestival. 
  25.–27. aprillini anname särtsu juurde liikumislaagriga, mis leiab 

aset Viimsi staadionil. Täpsemat infot leiab meie sotsiaalmeedia 
kanalitelt või kirjutades erle.meresmaa@mrjk.ee.

  Igal pühapäeval kell 19 ootame naisi Mõisapargi väljakule nais-
harrastajate treeninggruppi (aprillis on treeningud tasuta).

  Esiliiga mängupäevad
  1. aprillil kell 12.30 jalgpallikuu avamäng Viimsi JK vs Tallinna JK 

Legion.
  8. aprillil kell 11 toimuvad kõigile huvilistele tasuta mängud Mõisa-

pargi väljakul. Kell 12 liigutakse rongkäiguga alla staadionile, kus 
vaadatakse üheskoos mängu Viimsi JK vs FC Nõmme United, mis 
algab kell 12.30.

  27. aprillil kell 18 Viimsi JK vs Paide Linnameeskond U21.
  Naiste meistriliiga alustab
  2. aprillil kell 12.30 Viimsi JK (n) vs JK Tallinna Kalev (n).
  30. aprillil kell 12 jalgpallikuu lõpetamine, Viimsi JK (n) vs Tartu 

JK Tammeka (n).

Aprill Viimsi jalgpallis

Naisharrasta-
jate siiras 
rõõm võidu 
üle. Fotod: 
erakogu

Kõnnijalgpalli on oodatud mängima igas vanuses 
huvilised.

Täiendav vastuvõtt Tallinna Toomkooli
Tallinna Toomkooli täiendav vastuvõtt 2023./2024. õppeaastaks 

1. klassi toimub kuni 1. aprillini. 

Kirjuta oma soovist tallinna.toomkool@eelk.ee.

Tutvu Tallinna Toomkooli kodulehega toomkool.eelk.ee.

Lisaküsimuste korral kirjuta e-posti aadressil tallinna.toomkool@eelk.ee.
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UUENDUSTÖÖD Viimsi valla-
valitsus sõlmib lähiajal töö-
võtulepingu osaühinguga 
Tiptiptap, et uuendada Nurme 
spordiväljakut. 

Uuendustööde eesmärk on raja-
da piirkonna noortele tänapäeva-
ne mänguplats, kus saab palli män-

Nurme spordiväljak saab värske ilme
gida, teha jõuharjutusi, kiikuda ja 
karusselli peal keerutada. Uus plats 
valmib kuue kuu jooksul pärast le-
pingu allkirjastamist.

“Vajadus uuenenud pallimängu-
platsi järele on suur, sest harrasta-
jaid lapsi on ümbruskonnas palju. 
Olemasolev ühe korviga korvpal-
liplats ei rahuldanud enam vajadu-
si. Lisaks on praegu mitmed män-
guväljaku elemendid vananenud, 
piirdeaed osaliselt katki ja puudub 
jõulinnak,” selgitas heakorra va-
nemspetsialist Kristjan Järv.

Uuenduste käigus pikendatakse 
olemasolevat korvpalliplatsi alus-
katet. Sellele paigaldatakse uus 
multifunktsionaalne korvpallikorv/
jalgpallivärav, mis võimaldab nii 
korvpallimängu kui ka jalgpalli 
pealelööke. Mänguväljakule pai-
galdatakse uued kiiged ja karussell. 
Uues jõulinnakus saab aga edaspi-
di teha nii jõuharjutusi kui ka niisa-
ma turnida. Turvalisuse tagamiseks 
vahetatakse välja spordiväljakut 
ümbritsev piirdeaed ning valatak-
se kummist turvaaluskatte.

Spordiväljakut 
ootab ees suur 
muutus. Foto: 
erakogu

Linda Saarmets
kommunikatsiooni-
spetsialist

T
ennis on üks väheseid 
spordialasid, mida saab 
harrastada terve elu. Pal-
ju on kirjutatud tennise 

sobilikkusest igakülgselt arenda-
vaks tegevuseks, seda nii tenni-
se sotsiaalsest, mängulisest kui ka 
füüsilisest aspektist. Tennisemän-
gus on tõepoolest omavahel seotud 
erinevad tegurid, mis muudavad 
tennise suurepäraseks ja mitme-
külgseks vaba aja tegevuseks nii 

da mängust rõõmu ja teha seda sü-
damega! Just nagu on öelnud Chris 
Evert: “If you’re a champion, you 
have to have it in your heart”. Lisaks 
aktiivsele tegevusele on treeningul 
tähtsal kohal hea tuju ning just see-
tõttu peab olema trenn koht, kuhu 
on eelkõige tore tulla ja kus on vah-
va olla. Lisaks tennisele käime va-
hel koos ka suusatamas, ketta- või 
minigolfi mängimas, püüame ka-
la ja teeme lisaks tennisele laagri-
tes ka palju muud põnevat. Mui-
dugi ei tule väljakul alati kõik välja 
nii, nagu tahaks, kuid soov treenida 
ja usk endasse on need, mis viivad 
võidule. Ikka samm-sammult ja 
päev-päevalt eesmärgile lähemale. 

Suvised treeningud ja laagrid
Peagi on algamas välihooaeg ja ke-
vadel alustades saabki pea värskes 
õhus mängida. Miks mitte alusta-
da just nüüd ja kinkida endale ela-
mus kogu eluks, lubades enda ellu 
vahva tegevuse, mis  pakub välja-
kutset nii füüsisele kui ka vaimule, 
pannes silma särama ja pakkudes 
lisaks sportimisele ka naudingut 
suhtlemisest? Kui tekib küsimus, 
miks teha sporti, siis juba Ernst He-
mingway ütles: “Sport õpetab kõi-
ke – õpetab elu!” Nii et Active Ten-
nisesse tasub külla tulla, sest meie 
teame, et su elu muutub meie juu-
res paremaks.

Suveks on planeeritud ka lin-
nalaagrid juba neile, kes on tenni-
sega sina peal, kuid ka neile, kes ei 
ole veel tennisega sinasõprust tei-

ACTIVE TENNIS on koht, kus kujundatakse spordi-
harjumust, mis on eluaegseks rekreatiivseks tege-
vuseks ja kus pakutakse võimalust leida endale 
suurepärane spordiala kas hobi või võistlusspordi 
näol. Active Tennis pakub tennisetreeninguid lastele, 
noortele ja täiskasvanutele eelkõige just Viimsis.

Tenniseoskus on hindamatu aare

arendades ajutegevust. Ja muidu-
gi arenevad lapse sotsiaalsed osku-
sed – trennis õpitakse, kuidas koos 
tegutseda, teistega arvestada, kuid 
ka seda, kuidas olla iseseisev ja oma 
tegude eest vastutada. Õppides va-
litsema palli ja selle kaudu ka ise-
ennast, pakub tennis mängijale iga-
külgset arengut ja suurt naudingut, 
õpetab võitma ja kaotama ning nii 
enda eest seisma kui ka kaaslastega 
arvestama. Need on oskused, mida 
me kõik elus vajame. 

Meie eesmärk 
Active Tennises oleme kui üks 
meeskond ja tegutseme ühe ees-
märgi nimel – saada parimaks, tun-

Kert Kevin Lissmann
Active Tennis juhatuse liige

harrastajatele kui ka võistlussport-
lastele. Tennist saavad mängida eri 
vanuses, erineva füüsilise etteval-
mistuse ja oskustega inimesed. 

Millal peaks alustama ja 
mida tennis mängijale pakub
Tennisega ei ole ka kunagi liiga hilja 
alustada. Kuid mida varem alusta-
da, seda varem saab ka mängu vil-
ju nautida. Lapsena õpitud oskused 
jäävad kestma kogu eluks. Tenniset-
renn on lapsele suurepärane liiku-
misviis, mis on kasulik kogu keha 
arengule, arendades samaaegselt 
liikumisega ka koordinatsiooni. 
Lisaks kehalisele tegevusele pa-
kub tennis ka väljakutset vaimule, 

saame tuttavaks

  Active Tennise V kategooria tennisetreener Kert Kevin Lissmann 
on tennisega tegelenud kogu oma elu. Samuti on ta tenniseteema-
del kirjutanud nii oma bakalauruse- kui ka magistritööd. Ka hetkel, 
omandades oma teist magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli turun-
duse ja juhtimise erialal, jätkab ta tenniseteemade uurimisega. Ikka 
selleks, et mõista ja teistele edasi anda, miks on tennis sedavõrd 
suurepärane spordiala, et sellega tegelemine pakub mängijale nii 
palju ja et nii lapsi kui ka täiskasvanud selle spordialaga nakatada. 
Olles ise väga mitmekülgne sportlane ja tegelenud pikalt nii ujumise 
kui ka võistlustantsu ja triatloniga, oskab ta hinnata tennise mitmeke-
sisuse võlu ja annab parima, et seda ka Active Tennise treeningutel 
edasi anda. Ja trennis saab temaga lisaks inglise keelele rääkida ka 
prantsuse keeles.

Tennisetreener Kert Kevin Lissmann
Tasuta proovi-
treeningud 

  Viimsi valla spordiaasta 
raames on märts kuulutatud 
tennisekuuks ja Active Tennis 
kutsub seda äget spordi-
ala enda jaoks avastama nii 
suuri kui ka väikeseid.

1. aprillil (laupäeval) kell 
14–15 toimub tasuta trenn 
lastele ja kell 15–16 täiskas-
vanutele. Kaasa tuleb võtta 
sportimiseks sobilikud riided 
ja mittemääriva tallaga tree-
ningjalanõud. Reketi saab 
proovitreeningul treeneri 
käest tasuta. Kindlasti on 
vajalik eelregistreerimine: 
tennis@activestudio.ee.

  Jälgi Active Tennist Face-
bookis: www.facebook.com/
ActiveTennisSport.

nud. Linnalaagrid toimuvad nii 
juuni- kui ka juulikuus ning sin-
na on planeerinud sel hooajal ne-
li vahetust. Tulemas on ka ööbimi-
sega laagrid. Laagripäevade sisse 
mahub lisaks tennisele veel palju 
muud põnevat. Tuleb vaid ennast 
trenni või laagrisse registreerida.

Väikesed 
tennisistid 
Püünsi väli-
väljakul koos 
treener Kert 
Kevin Liss-
manniga. 
Fotod: Active 
Tennis

Linnalaagrid on treeningute üks osa. 
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Aiatööd
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.
HEKKIDE JA VILJAPUUDE LÕIKUS. 
Oman pikaajalist kogemust ning 
palju õnnelikke kliente. Teostan 
kõiki aednikutöid. Küsi pakkumist 
tel 5396 2258, rohelineemerald@
gmail.com, Raido.
Viljapuude lõikus alates 30 eurot 
puu. Tel 507 2745, Jüri.
Kevadine viljapuude hooldus- ja 
noorenduslõikus. Tel 5551 8638.
VILJAPUUDE JA HEKKIDE LÕIKUS. 
Pikaajaline kogemus ja kvaliteetne 
töö. Tel 5564 7029, toomas.kirotar
@gmail.com või Facebookis Toomas 
Kirotar.
Viljapuude lõikamine ja kõik muud 
haljastustööd. OÜ MLJ Haljastus – 
info@mljhaljastus.ee või tel 5691 
0487.
Langetan teie aias puud ja lõikan 
võsa ära. Puud võin saagida ka-
minapuu pikkuseks või ka ära viia, 
maha võetud võsa viin igal juhul 
minema. Kokkuleppe järgi. Aitan 
aia ilusamaks! Palun helistage tel 
553 8500 või kirjutage mailile 
pojeng@pojeng.ee. Tasu 40 eurot 
tund käibemaksuga, min aeg 
3 tundi. Maksumus sisaldab koha-
letulekut, lihtsamaid töövahendeid, 
kütust ja tööd.

Ehitus
Worx OÜ teostab Viimsi, Pirita ja 
Mähe piirkonnas elamute erinevaid 
ehitus- ja renoveerimistöid. Info tel 
511 4761, info@worxest.ee.

Aedade ja piirete ehitus, renoveeri-
mine ja värvimine. Soodsad hinnad. 
E-post info@piirdemeistrid.ee,  tel 
5688 0841, koduleht www.piirde-
meistrid.ee.
Teostan maalritöid, santehnilisi 
töid (ka avariikorras),  väiksemaid 
ehitustöid, krohvimist, katuse ehi-
tust ja elektriöid. Vastav pädevus 
on olemas! Tel 552 7217.
Tänavakivide paigaldus ja paran-
dustööd. Teede ja platside ehitus.
Kivide müük. Haljastustööd. Tel 
5667 6629, e-post info@viimsikivi.ee, 
koduleht www.viimsikivi.ee.
Vahetan boilereid, WC-potte, 
segisteid, valamuid, pesumasinate 
ühendamine ja vanade äravedu, 
väiksemad elektritööd. Tel 5904 
8011, e-mail looduse.3@hot.ee.
Viimsis asuv kogenud santehnik 
tuleb teile appi. Tel 551 8837, Pavel 
(vene keel).
Tänavakivide paigaldus. Parklate ja 
kõnniteede ehitus. Ormikivi OÜ – 
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee, 
tel 525 5851.

Muud teenused
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Veoteenus/kolimine. Akuraatsed 
kolijad. Vana mööbli demonteeri-
mine ja äravedu, sh rämpsu ära-
vedu. Metallijäätmeid (sh koduma-
sinad) viime ära tasuta. Töötame 
ka nädalavahetustel. Tel 502 8148.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, 
4. tase. Töötan kiirustamata, töö 
puhas ja korralik. Tehtud töö regist-
reerin Päästeametis. Tel 5689 
0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.
Koristan kuure, garaaže ja keldreid 
kõiksugusest kilast-kolast. Prahi ära-
vedu jäätmejaama. Tel 5650 3489.
Vanaraua ja kodumasinate (v.a 
külmikud, telerid) TASUTA ÄRAVE-
DU (õuest, garaažist). Plekk, torud, 
vinklid, postid, aiavõrk, mahutid, 
vannid, boilerid, kraanid, tööriistad, 
mootorid, pesumasinad, pliidid, au-
toosad, akud, kaablid jne. Korterist, 
majast väljatassimine tasuline. Kül-
mikute, telerite äravedu tasuline 
(10–30 eurot). Lammutamine, lõika-
mine kokkuleppel. Kirjutage carin-
veix@hotmail.com või helistage tel 
5550 5017.
Koduteenus – juuste lõikus eakale 
ning puuetega abivajajale. Tel 
5592 8588, Kaie.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont. Töödele garantii ja akt. Tel 
5692 1395.
Eraõpetaja, soovitatavalt 5.–7. klassi 
õpilasele. Tel 5669 6500.
Redigeerin erinevaid tekste, paran-
dan õigekirja (ka kodulehel, reklaa-
mis, tekst toodete siltidel jm). Tel 
5558 0454.

Ost, müük, rent
Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARKist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.
Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toi-
mivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Kohapeal kiire vormistamine 

ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või tel 
5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja 
tasun sularahas. Vormistan ja ar-
velt maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee.
Kuivad küttepuud 40 l võrkudes: 
lepp 6 eurot võrk, kuusk 6 eurot 
võrk, sanglepp 7 eurot võrk. Hinnad 
sisaldavad transporti koju kätte. 
Tel 528 8224.
Müüa kuivad kase ja lepa klotsid 
0,25 m ja 0,3 m 40-liitrises võrgus 
koos veoga. Tel 5349 2771.
Uuemate ja vanemate raamatute 
ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed 
jm) ost. Tel 514 0618, Andres.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte, 
trükiseid ja dokumente, vanaraha 
ning muid kollektsioneerimise ese-
meid. Võib pakkuda ka kasutatud 
tänapäevaseid raamatuid. Tel 602 
0906 ja 501 1628.
Kuiv küttepuu 30 cm, 40 l võrk-
kott, lepp, kask, kohaleveoga. Tel 
527 0884.
Müüa puitbrikett 360 €/960 kg, 
190 €/480 kg. Pellet 6/8 mm 
430 €/975 kg. Transport tasuta. 
Tel 5378 8311.
Ostan kasutuseta jäänud, seisva 
sõiduki: sõiduauto, maastur, kau-
bik. Sõiduk võib olla rikkega, mit-
te sõidukorras. Oodatud on kõik 
pakkumised, ka nädalavahetusel. 
Vajadusel võtan sõiduki arvelt ma-
ha ja tulen järgi puksiiriga. Koha-
peal kiire tehing ja vormistamine. 
Tel 5365 4085, e-post skampus@
online.ee.
Lotta taaskasutuspood ostab vanu 
nõusid, serviise, vaase, kannusid, 

kujukesi, köögirätikuid ja muid 
vanu esemeid. Tel 5553 1511, 
e-mail info@avira.ee.
Müüa korralikku toidukartulit Tallin-
nasse ja lähiümbrusesse kohale-
toomisega 15 € 30 kg kott. Alates 
60 kg kohaletoomine tasuta. 
Sordid Princess (salati), Secura 
(muredam), Laura. Tel 524 6035, 
www.kartulid.ee.

Pakun tööd
Pakume tööd klienditeenindajale
väikeses toidupoes Randveres. Info 
telefonil 552 7667 või 552 7270.

Otsin elamispinda
Soovin üürida elamispinda Viimsi 
vallas. Tegu võib olla nii suvila kui 
ka ühe toaga mõnes majas või kor-
teris. Olen nõus abistama lihtsama-
te kodutöödega nagu lume rookimi-
ne, muru niitmine jne. Tel 516 0397.

Infotund ukrainlastele
Head Viimsi vallas elavad ukrain-
lased! Ootame teid 4. aprillil kell 
18 Viimsi raamatukogus (Randvere 
tee 9) toimuvasse infotundi. Rää-
gime Viimsi vallas toimuvast, laste 
huvitegevusest, sotsiaaltoetustest 
ning vastame teie küsimustele.
Дорогі друзі! Запрошуємо вас 4 
квітня о 18 годині на інфо-годину 
до читальні Віймсі (Randvere tee 
9, Viimsi). Ми проінформуємо 
вас про те, що відбувається у 
волості Віймсі; про можливості 
занять за інтересами для дітей; 
про соціальні виплати. Також 
відповімо на ваші запитання. 
Самоврядування повіту Віймсі.
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Parim viis viimsilasteni 
jõudmiseks on reklaam 
Viimsi Teatajas!

Telli oma toote või 
teenuse reklaam 
juba täna.

Kas sina teadsid, 
et Viimsi Teataja:

on viimsilaste seas 
kõige kõrgemalt 
hinnatud infokanal 
Viimsis toimuva kohta
tiraaž on 10 860
ilmub kaks korda kuus
on 24–leheküljeline
on vallaelanikele 
tasuta

Vaata lisaks: 
viimsi.ee/reklaamihinnad

Ootame enda kollektiivi tööle:

ABIÕPETAJAT  
LOGOPEEDI

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

suurepärane meeskonnatöötaja, tuleb hästi toime ka keerulistes 
olukordades, mida lasteaiapäev ette võib tuua ning soovib lasteaias 

pakkuda välja huvitavaid ideid lasteaiaelu edendamiseks. 

Pakume oma töötajale väga häid töötingimusi, parimaid 
kolleege, erinevatel koolitustel osalemist, väga toredaid ühisüritusi,

tasuta bussisõitu Viimsis. 

Õpetajatele 56, abiõpetajatele 35 kalendripäeva puhkust.

Palume kandidaatidel saata CV ja 
sooviavalduse:

Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)
E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee

Telefon: 5622 0121
Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

      Asume 
Viimsi Äritares 
    ja Viimsi SPA 
               majas

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

Sinu                  
HAMBAKLIINIK 

Viimsis      

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel 527 1059
Info@vihmaveerennid.ee

Tel 527 1059
Info@vihmaveerennid.ee

Kuidas alustada 
kristlikku teekonda?
Soovitan ära vaadata allolevad videod

Tv7.ee/vod/player/1422
Tv7.ee/vod/player/1423
Tv7.ee/vod/player/1424
Tv7.ee/vod/player/1425
Tv7.ee/vod/player/1426
Tv7.ee/vod/player/1427

Võta julgelt ühendust
Raivo, tel 5557 6562
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viimsiartium.ee

Viimsi Artium esitleb:

Vivaldi 
„AASTAAJAD“
Triin Ruubel (viiul)
Madleen Kristen Alasi (viiul)
Iris Eva Aabloo (viiul)
Triin Veissmann (viiul)
Diana Yeromenko (viiul)
Teodor Juko Hiiemaa (tšello)

26.03 17.00

Lauda saabumisel ootab sind ees maitsev antipastivalik ja tervitusjoogid!
Näeme pubis! 

Broneeri laud www.vabalaud.ee - lisainfo 5628 2261 

Bändid alustavad 21:00

*Laua ette broneerimine TASUTA!
Teemaks kantripidu!

Jaan
Elgula*

Uudo Sepp
& bänd

Jüri
Homenja

Sibyl
Vane

24.03

31.03

07.04

14.04

ELAVA MUUSIKA ÕHTUD
BLACK ROSE PUBIS

KUNI 40% SOODSAMAD SPAAPÄÄSMED
OOTAVAD SIND VIIMSI SPAAS JUST

NÄDALASISESTEL AEGADEL

E-R 09:30-15:00

HIND AL

12€


