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Harjumaa Aasta Õpetaja
2009 Külli Alver.
Õpetajate päeva
tähistamisest loe lähemalt
lk 2 ja 3

Viimsi valla
valimisjaoskonnad

Viimsi Vallavalitsuse määrusega
11. augustist 2009 nr 40 moodustatakse Viimsi valla territooriumil
valmiste korraldamiseks 4 valimisjaoskonda järgmiselt:

Väljaarendatuna kujuneb Rannarahva Muuseumi kompleksist kindlasti Viimsi turismi visiitkart. Foto Kristjan Lepp

Rannarahva Muuseum
on pidevas uuenemises
Sügishooaeg algas muuseumis tormiliselt: septembris
vahetas sihtasutus nime,
avati kolm uut näitust,
muuseum sai endale raudtee
ja laeva.

Vallavolikogu otsusega muudeti sihtasutuse Viimsi Muuseumid
nimi sihtasutuseks Rannarahva
Muuseum. Uus nimi väljendab
selgelt sihtasutuse sisulist tööd:
kajastada läbi oma filiaalide rannarahva elu.
Rannarahva Muuseumi peamajas Pringi külas avati kolm uut
näitust. Suures saalis saab tutvuda
aastanäitusega “Võrgu ilu”, samuti
uuendati põhjalikult näitust “Rannarahva pildialbum enne 1940”,
mis keskendub nüüd rohkem võrgutöödele, ning ateljeesaalis saab
tutvuda näitusega “Kõik on trois”.
See on ülevaatenäitus Harjumaa

Muuseumi ja SA Viimsi Muuseumid välitöödest, mis toimusid
2008. aasta suvel Prangli saarel.
Harjumaa Muuseum viis läbi
intervjuusid nii Prangli põliselanike kui ka suvitajatega, pildistati
ja filmiti Prangli praegust eluolu.
Keskenduti muutustele pärast
nõukogude perioodi, eluolule nõukogude ajal, perepärimusele ja
Prangli murde eripäradele.
Viimsi Muuseumid kogus
randlaste igapäevaeluga seotud
esemeid. Välitöödelt saadi kalapüügivahendeid, hülgeküttimise
tarvikuid, linnujahiga seotud esemeid. Näituse koostas Harjumaa
Muuseum ning seda rahastas kultuuriministeeriumi
programm
“Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008–2010”. Näitus jääb
Rannarahva Muuseumis avatuks
31. oktoobrini.
Lisaks uutele näitustele esime-

sel korrusel täiendati teise korruse
püsiekspositsiooni Kirovi toaga,
kus on välja pandud valik Kirovi
kalurikolhoosi toodangust ja kolhoosile tehtud kingitustest.
Tööd on lisandunud ka Naissaarel. Suvel uuendati põhjalikult
sealse muuseumi väljapanekut ja
nüüd, sügisel, sai muuseum endale
Naissaare merekindluse raudtee.
Kavas on raudtee Euroopa Liidu
struktuurifondide toel restaureerida ning kujundada unikaalseks
külastusobjektiks. 15 km pikkuse
raudtee haldamine on muuseumile
vastutusrikas ülesanne ja nõuab
edaspidi senisest suuremat tähelepanu.
Raudtee taastamise suurejoonelistele ideedele vaatamata käib
täna tõsine planeerimis- ja projekteerimistöö hoopis teisel rindel.
Nimelt koostatakse nii Rannarahva
Muuseumi kompleksi kui ka va-

baõhumuuseumi väljaarendamise
projekte.
Muuseumi plaanide kohaselt
saab tulevikus Rannarahva Muuseumi peamajas tutvuda randlaste ajalooga läbi kolme korruse.
Viimsi Vabaõhumuuseum kujuneb
väikeseks kalurikülaks, kus toimub paadiehitus, kalapüük jm
rannakülale iseloomulik tegevus.
Naissaare filiaalis tutvustatakse
rannaala kui militaartsooni ning
Pranglisaarte Muuseum kajastab
saare kalurite lugu. See kõik nõuab
aega ja põhjalikke projekte, mida
täna muuseumis koostatakse. Selle
töö tulemusena kujuneb sihtasutusest Rannarahva Muuseum Viimsi
valla turismi visiitkaart, mille üle
võime edaspidi kõik uhkust tunda.

Alar Mik
Rannarahva Muuseum

l Valimisjaoskond nr 1 (Viimsi alevik, Kelvingi küla, Lubja küla, Miiduranna küla, Püünsi
küla, Rohuneeme küla, Naissaar). Valimisjaoskond asub Viimsi alevikus Nelgi tee 1 Viimsi
vallamajas.
l Valimisjaoskond nr 2 (Haabneeme alevik,
Pringi küla). Valimisjaoksond asub Haabneeme alevikus Randvere tee 8 Viimsi Keskkoolis.
l Valimisjaoskond nr 3 (Laiaküla, Leppneeme
küla, Metsakasti küla, Muuga küla, Pärnamäe
küla, Randvere küla, Tammneeme küla, Äigrumäe küla). Valimisjaoskond asub Randvere
külas Kibuvitsa tee 1 Randvere külakeskuses.
l Valimisjaoskond nr 4 (Idaotsa küla, Kelnase küla, Lääneotsa küla). Valimisjaoskond asub
Prangli saarel Idaotsa külas Prangli Põhikoolis.
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
eelhääletamine toimub valimisjaoskonnas nr 1.
Valija, kelle elukoha andmed Viimsi vallas
on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.
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Veepuhastusjaam sai
nurgakivi

Kolmapäeval, 7. oktoobril pandi Lubja
külas Kangru 2 kinnistul nurgakivi uuele
veepuhastusjaamale. Puhast vett on viimsilastel lootust saada jaanipäeva paiku.
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Kuidas on meil viimastel
aastatel läinud?
Meie kõigi ühise tööna on Viimsi
viimaste aastatega tublisti edasi
arenenud. Vaatamata sellele, et paljud
meie hulgast on siia elama asunud alles
hiljuti, on tekkimas kogukonnatunne,
mida veel neli-viis aastat tagasi oli
raske märgata. Koondugu see kogukonnatunne siis meie uue, Jaakobi
kiriku või siis meie identiteeti kandva
Rannarahva Muuseumi ümber, meie
uute toredate koolide või aktiivsete
külaseltside ümber.

Meie suurimad õnnestumised

Oleme ehitanud kaks kooli ja kaks lasteaeda.
2006. aasta 1. septembril avas uksed Viimsi
Keskkooli uus hoone 1305-le õpilasele. Käesoleval aastal valmis Karulaugu koolihoone, mis
esialgu töötab Viimsi Keskkooli õppehoonena.
Läbirääkimised AS-iga Esmar vana koolihoone kasutuselevõtuks jätkuvad – ümberehituse projekt on koostatud. Oleme kokku leppinud,
et vald hakkab hoonet kasutama 2012. aastal
juba remondituna.
Valla lasteaedades on viimase nelja aastaga
juurde loodud 416 lasteaiakohta. Lisaks sellele
on suurenenud eralasteaedade arv vallas. Täna
toetab vald 298 lapse käimist eralasteaias 3000
krooniga kuus.
2007. aastal valmis keskusehoone Randveres, valla idarannikul. Lisaks kuuele lasteaiarühmale on hoones perearstikeskus ning ruumid
külaseltsile, noortekeskusele ja eakatele. Randvere keskusehoones tegutseb MTÜ Viimsi Päevakeskuse filiaal.

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas,
Jan Trei.
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub
23. oktoobril.

Paranenud on sportimisvõimalused. Ära
peab märkima 2007. aastal valminud spordiplatsi Viimsi mõisa kõrval, kus on korralik kunstmuruga jalgpalliväljak, tenniseväljakud ning
rula- ja tänavakorvpalliplatsid. Vallas on välja
töötatud noorte spordiklubide toetamise kord,
mis tagab 1198 noore spordiga haaratuse koolivälisel ajal.
2007. aastal pühitseti Eestis üldse kolm pühakoda: Viimsi kirik ning Rohuneeme ja Rooslepa kabel. Neist kaks seega Viimsis. Samuti
võttis kirikukogu EELK-sse 165. koguduse –
Prangli Laurentsiuse koguduse.
Viimsi Püha Jaakobi kirik on esimene sõjajärgsel ajal püstitatud uus luteriusu pühakoda
Eestis. See on pühendatud parvlaeva Estonia
mereõnnetuse ohvritele, üldisemalt aga kõigile
merel hukkunuile.
Viimsi veetöötlusjaama projekt, mille koostas Sweco Projekt AS-i inseneribüroo, on väga
spetsiifiline, sest kambriumi põhjavee horisondist võetav põhjavesi on rikas radionukleiidide
ning rauaühendit poolest. Kavandatav tehnoloogia võimaldab nende taseme nõutavaks muuta.
Veepuhastusjaama projekti elluviimisel ehitatakse esmajärjekorras välja veereservuaarid
3 (tk) x 2000 m3. Rajatud on juba uued puurkaevud poolsaare keskele, metsaalale ning vajalikud ühendustorustikud. Senised sadakond
endist puurkaevu, mis annavad erineva kvaliteediga vett, suletakse järk-järgult. Viimsi saab
puhtama joogivee juba järgmisel aastal.
Viimsi vald on koostöös AS-iga Viimsi Vesi
suutnud valda rajada ca 155 miljoni krooni eest
uusi vee-ja kanalisatsioonitorustikke, sh reovee
ülepumplaid ja puurkaevpumplaid. 2009. aastal
on plaanitud veel teostada ca 35 miljoni krooni eest vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise
projekteerimis-ehitustöid vallas. Vald jätkab kanalisatsioonitrassidega liitumise kompenseerimist endistel põhimõtetel.
Viimaste aastate jooksul oleme investeerinud valla teede, sh kergliiklusteede ehitusse igal
aastal 25–35 miljonit krooni. Olulisimaks töövõiduks on Hundi tee valmimine – töid alustati
eelmisel aastal ja lõpetatakse käesoleva aasta
oktoobrikuus. Selle tee parendamist on oodatud
kümmekond aastat
Oluline valla bussiliiklusekorraldamiseks
oli ka Rohuneeme ja Leppneeme teed ühendava
Reinu tee pikenduse ehitamine Kelvingi külast
Leppneeme suunas, Aiandi tee rekonstrueerimine koos kahe uue ristmiku ja kergliiklusteega,

Randvere tee kergliiklustee ehitus (Ecolandist Tammneemeni)
ja Lubja tee kergliiklustee valmimine, samuti Heki tee ringristmik
uue kooli ning fooriristmik Viimsi
Keskkooli ees.
Käesoleva aasta lõpus algab Rohuneeme tee rekonstrueerimine lõigul Viimsi Market – Konsumi kauplus. Rajatakse ka oluline puuduv lõik
kergliiklusteed. Viimsi Vallavalitsuse
uus arengukava sisaldab lauset “Kõik
valla teed tuleb asfalteerida ja ehitada kõikidele teedele välisvalgustus“.
Viimase nelja aasta jooksul on
paigaldatud igal aastal 200–
300 uut valgustusmasti,
kulutades sellele aastas paar miljonit
krooni. Valgustuspunktide arv
vallas ulatub
selleks sügiseks kolme
tuhandeni.
Vi i m a sel aastal on
maaomanike huvi
detailplaneeringute
algatamise
vastu kahanenud.
Algatamise eelnõusid on olnud vaid 12 ja kehtestamisi 19. Seega on
näha omanike selget huvi vähenemist uusi arendusi kavandada.
Suureneb valla initsiatiiv planeerida valla
ruumi. Valmimas on Haabneeme ja Viimsi aleviku üldplaneeringud. Hea näitena võib tuua
valla uue staadioni rajamiseks vajaliku detailplaneeringu ning Kelnase, Leppneeme ja Rohuneeme sadamate detailplaneeringud.
Viimsi Vallavolikogu arutab oma selle koosseisu viimasel istungil üldplaneeringu kehtestamist, mis määrab valla mandriosa loodusväärtused, kaitstavad haljasalad ja rohevõrgustiku
koridorid.
Seda kõike polegi kokkuvõttes nii vähe.
Viimsi on olnud tubli ja leidnud ka tunnustust
väljastpoolt.

Peame kokku hoidma

Me peame kokku hoidma ja me peame sellele
vaatamata ka kokku hoidma. See on esmane ja
keerukaim ülesanne aastaks 2010. Järgnev aasta
on raskem kui eelmine. Eelarve maht kahaneb
veel samavõrra kui ta kahanes käesoleval aastal.
Katteta valimislubadusi fiskaalpoliitilistes küsimustes on küll kerge anda, kuid neid tõenäoliselt lihtsalt ei täideta.
Olgem umbusklikud ja konservatiivsed oma
kulutusi planeerides. Käesoleval aastal olime
seda ning aastalõpp üllatas seetõttu meid positiivse lisaeelarvega. Sellega olime Eestile eeskujuks.
Tänan Viimsi Vallavalitsust, volikogu ning
kõiki inimesi, kes usaldasid ja toetasid!

Haldo Oravas

Viimsi vallavanem

Viimsi Kool jagas õpetajate päeval tänukirju
Viimsi Kool tähistas sel aastal õpetajate
päeva veidi pidulikumalt ja suuremalt
kui varasematel aastatel. Alguse sai
traditsioon tunnustada tänukirjaga neid
Viimsi Kooli õpetajaid, kes on lisaks
igapäevatööle panustanud kooliellu ka
muul moel.
Sel aastal tähistati õpetajate päeva Viimsi Kooli
väikeses majas. Pidulistele pakuti head ja paremat süüa ning üheskoos sai jagada muljeid
toredast ja lustlikust päevast, mille õpetajatele
korraldasid abituriendid.
Sel sügisel tegi Viimsi Kooli juhtkond ettepaneku tunnustada neid õpetajaid, kes on lisaks
igapäevasele erialasele tööle teinud või korraldanud vabatahtlikult midagi, mis ei ole otseselt
õppetööga seotud. Mõte hakkas meeldima ning
üheskoos valiti välja need õpetajaid, kellele tä-

nukirjaga tunnustust avaldada:
Maido Saar – õpetajate rahvatantsurühma
juhendamise eest;
Merike Ennomäe – õpetajate rahvatantsurühma tegevuse organiseerimise eest;
Peeter Sipelgas – õpetajate spordielu elavdamise eest (Viimsi Kooli õpetajate võrkpallivõistkonna loomine);
Kersti Ojassalu – õpetajate kultuurielu
elavdamise ja eriti aktiivse osalemise eest kooli
õppetöövälises tegevuses;
Kairy Nahkur – koolikeskkonna mugavamaks ja kaunimaks tegemise ning koolitoidu
järjekindla analüüsimise eest;
Kätlin Puhmaste – taaskasutuslaada eestvedamise eest.
Lisaks neile õpetajatele said koolipoolse tänukirja ka need teenekad Viimsi Kooli pedagoogid, kes on pikki aastaid Viimsi koolielu elavda-

nud ning vähemalt 5 aastat õpetajana töötanud.
Viimsi Kooli juhtkond kinkis omalt poolt
direktor Leelo Tiisveltile sooja pleedi ning tänukirja kooli pikaajalise ning professionaalse juhtimise eest. Viimsi Kool ei oleks selline nagu ta
praegu on, kui meil poleks sellist liidrit ja eestvedajat nagu Leelo.
Südamlikud õnnitlused kõigile Viimsi Kooli õpetajatele tähtpäeva puhul. Loodame, et see
päev andis juurde positiivset energiat ning ühtekuuluvustunnet, mis teinekord suures kollektiivis töötades kaduma võib minna. Me võime olla
endi üle väga uhked – Viimsi Koolis on fantastiline kollektiiv!

Annika Remmel
Viimsi Kooli kommunikatsioonijuht
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Eelarve ja majandusolukord
Küsimustele
vastab

Tähve Milt
Viimsi valla
rahandusaameti juhataja

2009. aasta on olnud majanduslikult raske nii riigile kui
ka omavalitsustele. Mida on
masu tähendanud Viimsi
vallale?
Tähve Milt: Tõepoolest, raske
aasta on jätnud oma jälje ka
Viimsi vallale. Mõned peamised näitajad: töötute arv on
tõusnud 504-ni (augusti seisuga). Veel aasta tagasi oli see
näitaja 50, seega on tõus kümnekordne! Maksumaksjate arv
sellega ka loomulikult väheneb. Viimsi puhul kompenseerib selle mingil määral elanike
arvu kasv, kelle seas omakorda
on uued maksumaksjad.
Tasapisi väheneb ka keskmine palk – veel on ta 2009.
aasta esimese poolaasta arvestuses üle 20 000 krooni, kuid
ilmselt on see number aasta lõpuks alla 20 000 krooni. Võrdluseks: 2008. aastal oli see ca
21 000 krooni. Vähenenud on
ka maksulaekumine (füüsilise
isiku tulumaks) – eelmise aasta
9 kuuga on langemine ca 10%.
Sellele vaatamata on valla
finantsseis hetkel hea – võtsime vastu lisaeelarve, tulude
(tulumaksu)
ülelaekumisest
tulenevalt 20 miljonit krooni.
See sai võimalikuks tänu sellele, et eelarve tulude plaan sai
kinnitatud äärmiselt konservatiivne. Ilmselt on Viimsi vald
seni ainus omavalitsus Eestis,
kes selle aasta sees võttis vastu

positiivse eelarve tulumaksu
ülelaekumisest.

Mida aga võib tuua 2010.
aasta?
Üsna selgelt võib öelda, et majanduse languse mõju jätkub.
Valla (ja teiste omavalitsuste)
jaoks tähendab see tulumaksu
laekumise vähenemist veelgi.
Siin on majanduse langus ja
tulude laekumine omavahel
nihkes. Kui täna on majanduses näha stabiliseerumist, siis
maksude laekumise langus
jätkub veel vähemalt ca aasta. Loodame, et valla töötute
arv enam nii kiiresti ei tõuse
ja jääb pidama. Analüüsides
tööandjate käekäiku 2009.
aastal loodame, et negatiivsed
protsessid pidurduvad – koondamised, ettevõtete tegevuse
lõppemine jne. 2009. aasta
algusest peale on väga kiiresti kasvanud töökaotuse puhul
väljamakstud hüvitused. Valla
eelarve strateegias oleme neid
protsesse arvestanud ja tulude
(just tulumaksu) prognooside
osas peame äärmiselt oluliseks
koostada selline plaan, mis
oleks 100% riskivaba.
Kas vallavalitsus on alustanud
valla 2010. aasta eelarve koostamist ja mis seisus see on?
Järgmise aasta eelarve koostamine on vallavalitsusel käsil.
Võib juba öelda, et eelmiste
aastatega võrreldes on seis tunduvalt keerulisem. Kui vallavalitsus esitab volikogule eelarve
projekti esimeseks lugemiseks
novembris, siis on ju volikogul
uus koosseis.
Sinnamaani, kui eelarve
vastu võetakse (veebruaris),

tuleb teha väga tõsiseid ja raskeid poliitilisi otsuseid. Eelarve tegevuskulude (püsikulude)
mahu kasvu enam olla ei saa ja
pigem tekib vajadus neid kärpida. See saab olema peamine
teema ka suhetes valla asutuste
juhtidega. Arengukavas märgitud investeeringute teostamine, vähemalt 2010. aastal, saab
olema tunduvalt väiksemas
mahus kui see on olnud viimastel aastatel. OÜ Geomedia
värskes uuringus on Viimsi
vald kõige võimekam omavalitsus Eestis. See on kahtlemata hea, kuid peame arvestama,
et suure osa sellest võimekusest (finantsvõimekusest) oleme juba ära kasutanud.
Vallavalitsus on esitanud
volikogule vastuvõtmiseks
uue arengukava. Kas selles
toodud investeeringud on
võimalik masu tingimustes
täita?
Nagu juba ütlesin, on arengukava investeeringute täitmine
2010. aastal väiksemas mahus
kui oli seda 2008 või 2009. Pigem keskendume järgmistele
aastatele. Teatavasti valmis sügisel vallas uus kool-lasteaed
– see tuleb vallal alles välja
osta. See tähendab, et peame
taotlema rahandusministeeriumilt luba refinantseerida hetkel
kehtiv kasutusrendileping selle
kooli kohta. Selle loa saamisel
on valla järgmiste aastate eelarvetes võlakoormus tunduvalt
väiksem ja võimaldab omakorda suunata rohkem raha investeeringuteks.
Kindlasti oled näinud valimisliitude ja erakondade valimis-

lubadusi. Kuivõrd on need rasketel aegadel realiseeritavad?
Olen huviga lugenud neid,
mis on kätte juhtunud, ja pean
ütlema, et midagi väga uut ei
ole. Professionaalsusest katsun
need lubadused rahasse ümber
rehkendada, et näha, mis ühe
või teise lubaduse täitmine
eelarves ka tähendaks. Eks nad
on suhteliselt tüüpilised selles
mõttes, et tooksid (vähemal
või suuremal määral) kaasa
eelarvete kulude kasvu ja tulude vähenemise.
Arvestades 2010. aasta
keerukust saab ilmselt koalitsioonilepingu kokkupanek
olema üsna keeruline. Minul
on muidugi raske öelda, et üks
või teine lubadus ei ole realiseeritav, kuid need eeldavad
väga selgelt prioriteetide ümbervaidlemist
situatsioonis,
kus vahendid on piiratud.
Mida arvad Sina – kas masu
on läbi ja majandus hakkab
tõusma?
Tundub küll, et vähemalt kukkumine sellises kiires tempos
enam ei jätku. Peamine oleks,
et seis stabiliseeruks. Igal
juhul lähtume valla eelarve
koostamisel, et tulude maht ei
saavuta 2008. aasta taset vähemalt lähema 5 aasta jooksul.
See aga omakorda seab piirid
ka eelarve kulude kasvule.
Loodan, et sellest masust õppisime kõik ja enam vigu ei tee.
Ma ei saa jätta torkimata riigi
2009. aasta eelarve koostamise
protsessi, kus pandi ikka üsna
“puusse”. Aga masu järel pidi
tulema napa (natuke parem) ja
siis pähe (päris hea)!
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Uued arengusuunad Viimsis
Juba kuu aega on meie
koduleheküljel üleval
olnud täiesti uus valla
arengukava. Vallavolikogu tutvus sellega ja
nii poliitikutele kui ka
külarahvale anti aega
teha parandusi ja ettepanekuid.

Ei oska öelda, kas kirjutis oli
nii täiuslik või paljud lihtsalt
ei vaevunud seda lugema, kuid
parandusettepanekuid tuli vaid
eelarve- ja arengukomisjoni
liikmelt Madis Kaasikult. See
passiivsus oli teatud mõttes
üllatav, sest volikogu opositsioon on korduvalt süüdistanud, et nad ei saa kaasa rääkida
valla otsustavates küsimustes.
Valla areng aastani 2039 on ju
väga tähtis ja samuti otsustav.
Arvakem siiski positiivselt
– arengukava oli lihtsalt nii
täiuslik, et sinna pole midagi
lisada.
Kuid nüüd sisust. Esmalt
tehakse kokkuvõte sellest, kus
me hetkel oleme ja milline on
olukord. Vaadakem tõele näkku: kui palju raha kulub koo-

lidele ja lasteaedadele? Meie
silmaterad ja rõõmurullid on
väga kallid, seda igas mõttes.
Paraku taganeda pole kuhugi,
sest kooli ja lasteaia peavad
lapsed saama, söögu või vanemad kartulikoori.
Teine väga suur kulu on
teede ehitus, kuid parem on investeerida teedesse kui lõhkuda aukudes autosid ja põrutada
hambaid välja.
Ka vesi on suur raharöövel
– uus veepuhastusjaam neelab
suure portsu raha. Aga ka seda
ei saa tegemata jätta, sest puhas vesi on meie tervise pant.
Suure lõigu eelarvetordist
võtavad sadamad ja laevaliiklus. Kuid saarerahvas soovib
samuti liikuda ja mandril omi
asju ajada. Pääsu pole. Viimsi
on kaheksa korda rikkam kui
Läti vabariik, sest meil on kaheksa saart. Selle eksklusiivsuse eest tuleb maksta.
Jõudsalt on arenenud Rannarahva Muuseum ja sport.
Need valdkonnad vajavad samuti uusi täiendavaid rahasüste.
Viimsis on pikimad ja parimad kergkulgemise teed – veel

mõned kilomeetrid ja tekivad
erinevad ringid, mida mööda
saab uisutada ja rattaga sõita.
Viimsilased kasutavad sportimisvõimalusi palju. Olen ise
rullidega uisutaja ja teed pole
tühjad kunagi. Kooli ujulasse
mõnel päeval ei mahugi. Oleme terve ja reibas rahvas.
Eelmise nelja aasta jooksul
on Viimsi valda kaasatud EL-i
raha üle 280 miljoni krooni
(kõige rohkem Eesti valdadest
ja rohkem ka kui paljud linnad on suutnud kaasata). See
on aukartustäratav summa ja
tulevikus planeeritakse samuti
enamuse toimingud läbi viia
erinevate fondide rahastustega.
Arengukavas on eriline
koht kodanikualgatuse toetamisele ja külaliikumise hoogusta-

misele. Aktiivselt tegutsetakse
Leader-programmis. Tulevikus
loodame just inimeste oma algatusele. Kui külarahvas kokku
tuleb ja hakkab ise midagi tegema, siis neid ehitisi ja rajatisi ka
hoitakse. Kodukant saab ilusamaks ja sõpruskond laieneb.
Otseselt pole see arengukavas kirjas, kuid koostöö ja sõbralik naabri tugi (versus naabri
nügimine) loovad Viimsis parema elukvaliteedi. Seda hoiakut märgiti ka volikogus arengukava esimesel lugemisel.
Ühe artikliga raamatut ümber ei jutusta – kel huvi, leiab
Viimsi valla uue arengukava
meie koduleheküljelt.

Enno Selirand

arendusameti juhataja

Foto Aime Estna (aadressil www.fotograafid.ee saab neid
pilte vaadata ja tellida).

Vald tunnustas
õpetajaid
Reedel, 2. oktoobril korraldasid volikogu ja
vallavalitsus õpetajate päeva puhul Viimsi Koolis
volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtu
valla õpetajatele.
Sõna võtsid volikogu esimees Aarne Jõgimaa ja vallavanem Haldo Oravas, kes andsid 26 õpetajale üle tänukirjad.
Õpetajaid tervitas kontserdiga Tõnis Mägi.
Volikogu ja vallavalitsus õnnitlevad kõiki õpetajaid!
Tänukirjaga tunnustatud õpetajad: Viivi Jõgisu Püünsi
koolist, Ilse Lobjakas Püünsi koolist, Milja Kask Püünsi koolist, Tiiu Harvo Viimsi koolist, Hille Eek Viimsi
koolist, Edda Jõgi Viimsi koolist, Virve Meresma Viimsi
koolist, Margus Sild Viimsi koolist, Elle Toper Viimsi
koolist, Sirje Toomla Viimsi koolist, Merike Hindreus
Viimsi koolist, Eva Laasma Piilupesa lasteaiast, Kaja
Kuurme Piilupesa lasteaiast, Karin Raja Karulaugu lasteaiast, Lea Kalm Piilupesa lasteaiast, Liivi Kuusing Piilupesa lasteaiast, Mare Mardim Viimsi lasteaiast, Mari
Lepik Piilupesa lasteaiast, Silje Preitof Leppneeme lasteaiast, Anne Haagen Karulaugu lasteaiast, Ene Kassihin Karulaugu lasteaiast, Virve Ekker Pargi lasteaiast,
Kuldja Peterson Pargi lasteaiast, Aino Tänav Piilupesa
lasteaiast, Merike Saaremägi Piilupesa lasteaiast ja Maia
Metsla Päikeseratta lasteaiast.

POLITSEINURK
Seljataga on päikesepaisteline suvi, käes tuulisem ja külmem sügis. Pilguheit suvekuude korrarikkumiste statistikale ei anna siiski põhjust rõõmustada, kuid samas ka
mitte kurvastada.
Suvekuudel nagu ikka suurenes võrreldes kevadega alaealiste poolt alkohoolsete jookide tarbimine ning muud pisirikkumised, näiteks avalikus kohas alkoholi tarbimine, lärmamine
jne. Kuritegude statistikast võib välja tuua, et kui välja arvata varavastased kriminaalteod, on KÕIK teised kuriteoliigid
näidanud langemistrendi. Varavastased kuriteod on kahjuks
Viimsi valla territooriumil suurenenud, sellega seoses palun
jälgige, kas kodust lahkudes panite ikka väärtuslikumad asjad
luku taha.
Seega tuletan valla elanikele meelde, et kui toimub sissemurdmine teie kodudesse, keldriboksidesse või muudesse
sarnastesse kohtadesse, helistage lühinumbril 110 ning edastage sissemurdmisega seotud informatsioon. Kohale tuleb
operatiivgrupp ning on lootust leida jälgi, mille järgi saab
kurjategijaid identifitseerida. Relvaloa omanikele tuletan veel
meelde, et relvaloa aegumise puhul tuleks hakata varakult
tegelema loa vahetusega, kuna järjekorrad arstide juurde on
pikad.
Märkimata ei saa ka jätta ATV-dega seotud küsimusi. Lapsevanemad, tuletan teile meelde, et ATV-ga ei tohi sõita
B-kategooria juhiloata (nii maastikusõidukina, ratasmaastikusõidukina, ratastraktorina või L7e-na registreeritud ATV-l),
samuti EI TOHI ATV-ga asulas ega maanteel sõita kiiremini kui
50 km/h.
Valla elanikud, kui näete ilmselgelt liiga noori isikuid tarvitamas alkoholi või tubakatooteid, pöörake rikkumisele tähelepanu ning tehke neile märkus või kutsuge kohale politseipatrull. Sama kehtib ka öisel ajal elurajoonides liikuvate võõraste
isikutega. Kutsuge kohale politseipatrull – äkki hoiate sellega
ära enda või naabri majja/aeda sissemurdmise.
Üritame koos muuta Viimsit turvalisemaks ja rahulikumaks
koduks!

Rainer Lausing
Viimsi vanemkonstaabel
606 6855, 53 029 907
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Juunis, kui intervjuude sari vallavolikogu komisjonide esimeestega
Teieni jõudis, olite saanud taas Riigikogu liikmeks ning Toompeal käisid tulised arutelud riigieelarve üle.
Seepärast lükkus ka meie jutuajamine pisut edasi. Nüüd on Teil hea
võimalus võrrelda tööd vallavolikogus ja Riigikogus. Mis on neis ühist,
mis erinevat?
MARI-ANN KELAM: Töö kohalikus volikogus on kodusem, konkreetsem. Sidet ja eriti tagasisidet vallaelanikega pole raske saavutada, kui
selleks jagub vähegi tahtmist ja huvi.
Isegi Viimsi suuruses vallas õpib inimesi tundma, seejuures mitte üksnes “tähtsaid” vallakodanikke, vaid
just tavainimesi, kelle arusaamisest
ja koostöövalmidusest oleneb palju
enam kui tavaliselt arvatakse.
Volikogu ja vallavalitsuse otsuste
mõju on lihtsam hinnata, kuid see tähendab, et ka vastutus nende otsuste
eest on konkreetsem. Samuti on kohalikus asjaajamises hõlpsam kujundada üksmeelt valla ühiste huvide
nimel, ehkki see ei tarvitse kerge olla.
Samas aga võivad kohalikud huvid ja
huvigrupid tekitada tõsisemaid konflikte kui riiklike asjade otsustamisel.
Võtame kasvõi Viimsi vallas aastaid
peavalu tekitanud arvukad “tondilossid”, mis ei lase ellu viiahäid plaane
valla arendamisel, tekitades turvaprobleeme või lihtsalt riivates silma.
Mind ei rahulda see, et valla (isegi
riigi) jõud ei käi üle hoolimatust omanikust, kellele kuuluvad pooleldi valmisehitatud või lagunevad rajatised
on saanud kogunemiskohtadeks pättidele, ebamäärastele noortekampadele
ning pärsivad valla arengut.
Valla keskuse koos korraliku bussijaama ja teeninduskeskusega oleks
võinud Haabneemes välja arendada.
Paraku tõkestab neid kavasid Viimsi
haigla taga laiutav ning lagunev rajatis. Just seal tabasin mehe, kes kõigi
tunnuste järgi tegeles süstemaatiliselt
alaealistele poistele alkoholi vahendamisega. Sama probleem on endise
Viimsi koolimajaga, mis praegu lihtsalt laguneb. See on seadusandluse
lünk, mille lahendamise eest kavatsen
hea seista.
Olite 3 aastat Viimsi Vallavolikogu
sotsiaalkomisjoni esimees. Mida
tooksite välja sotsiaalkomisjoni
tööst?
Arvestades sotsiaalkomisjoni laia
tegevusvaldkonda, asusin kõigepealt
komplekteerima selle liikmeid erinevatelt elualadelt, erineva kogemuse,
teadmiste ja huvidega. Liikmete hulgas on tervishoiu asjatundjaid, haridustöötajaid, koolinõukogude liikmeid, inimesi, kes tegelevad laste ja
noortega, samuti neid, kes tunnevad
hästi pensionäride vajadusi. Komisjonil on olnud väga hea koostöö Viimsi
valla sotsiaal- ja tervishoiuameti ning
selle asjatundliku ja tubli juhataja
Reet Aljasega. Tänu sellele on komisjoni arutelud olnud sisukad, väljasõiduistungite kaudu oleme laiendanud
oma teadmisi nii Viimsi tegelikest
probleemidest kui ka veel realiseerimata võimalustest.
Milliste sotsiaalküsimuste lahendamist peate lähiajal vallas kõige vajalikumaks?
Probleem, millega me pole varem
pidanud eraldi tegelema, on töötus,
mis on nüüd ka Viimsit mõjutamas.
Rõõmustab see, et Sven Simsoni ettenägelik ning praktiline projekt on
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Mari-Ann Kelam:
“Iga inimene on vajalik
ning väärib tähelepanu”
pälvinud Euroopa Sotsiaalfondi finantseerimise. Sotsiaal- ja tervishoiuamet teeb temaga koostööd. Viimsi
valla töötud võivad pöörduda uue infopunkti poole, et saada nõustamist ja
koolitust.
Kindlasti peame leidma lahenduse sotsiaalkorterite puudumisele. Jätkuvalt on tähelepanu all eakad – pensionäre on Viimsis üle 2000 ehk iga
seitsmes elanik. Sotsiaalsete probleemide lahendamine on seotud ettevõtluse arendamisega vallas – Viimsi ei
saa olla vaid Tallinna tööjõureserv.
Samas peab uus vallavalitsus soodustama selliseid ettevõtjaid, kelle tegevus ei häiri Viimsi loodussõbralikku
keskkonda.
Olite ka volikogu aseesimees ning
koalitsiooni esimees. Valimised on
ukse ees ja selle volikogu volitused
saavad õige pea läbi. Kuidas hindate praeguse volikogu tegusust ja
töövõimet?
On suudetud panna piir üksikute
huvigruppide püüdlustele, mida pahatihti on püütud saavutada valla kui
terviku huvide arvel. Esimest korda
valla ajaloos on võimule saanud koalitsioon püsinud koos kogu volituste
perioodi. Hoolimata üldisest majandussurutisest suutis vald vastu võta
positiivse lisaeelarve. Kohaliku omavalitsuse volikogus võib esineda teravamaid isikutevahelisi konflikte kui
Riigikogus. Ometi oleme suhteliselt
hästi hakkama saanud.
Esitan ka sama küsimuse nagu eelmises lehes volikogu esimehele Aarne
Jõgimaale: mis on Teie arvates selle
koalitsiooni püsimise saladus?
Tõenäoliselt see, et oleme püüdnud eelkõige silmas pidada seda, mis
on Viimsi jaoks tervikuna oluline
ja hea. Olen koalitsiooni esimehena
taotlenud stiili, et kõiki esilekerkivaid probleeme kõigi asjaosalistega

võimalikult läbi arutada. See tähendab mõnikord asjaosaliste võimalike
isiklike huvide väljaselgitamist ja
nende ennetamist. Tähtis oli ka see, et
õnnestus mitte kaasa minna provokatsioonidega.
Hea oli koostöö volikogu esimehe
Aarne Jõgimaaga, keda ma õppisin
töö käigus paremini tundma ja hindama. Ta tegi väsimatult tööd inimestega selle nimel, et koalitsioon püsiks.
Kui vaja, võtsime vastu ka valusaid
otsuseid, aga proovisime koalitsiooni
liikmeid ära kuulata, neid õigeaegselt
informeerida. Ning väga oluline on
iga hea jõupingutuse ja saavutuse tunnustamine, kolleegide julgustamine
raskustele vaatamata edasi rühkima.
Iga inimene on vajalik ning väärib
tähelepanu.
Liigume veel korraks Viimsist
Toompeale. Mis on Riigikogus Teie
põhilised töösuunad, millistesse komisjonidesse kuulute?
Kuigi oleksin soovinud naasta
väliskomisjoni – mul on sel alal palju kogemusi –, olen õnnelik, et mind
määrati keskkonnakomisjoni. See ala
on mulle südamelähedane ning haakub hästi Viimsi eripäraga. Komisjoni esimees Märt Jüssi juhib meie tööd
hästi.
Aga rändame nüüd viivuks veelgi
kaugemale – lapsepõlveradadele
Ameerikas. Kui tihti sellele ajale
mõtlete? Mida kõige enam meenutate? Mille järele igatsete?
Jõudsin Ameerikasse nelja-aastaselt ja omandasin teiste lastega
mängides märkamatult inglise keele.
Koduseks keeleks jäi aga alati eesti
keel, seda nii vanematekodus kui ka
suhtlemisel oma lastega. Kuigi pean
ajalugu ja põlvkondadevahelist järjepidevust oluliseks, pole ma siiski see
inimene, kes keskendub minevikule.
Ometi pean tunnistama, et nautisin

Laupäeval Viimsi turul vabaõhumuuseumis.

Vanade tuttavate kohtumine:
Hans-Gerd Pöttering ja Mari-Ann Kelam.

isikliku mineviku korrastamist, kirjutades raamatut “Kogu Südamest”
(2002). Kinkisin selle ka Viimsi Raamatukogule ning kui keegi tunneb
huvi minu lapsepõlve ja Ameerikas
veedetud elu vastu, siis saab seda heal
juhul veel raamatupoest osta (teine
trükk on küll ammendumas). Tundub, et taasiseseisvunud Eestis teatakse vähe pagulaseestlaste saatusest
ja nende vabadusvõitlusest. Mida on
Ameerikast positiivset meenutada
ning külaskäikudel ikka ja jälle kogeda? See on ameeriklaste sõbralikkus
ja avatus, valmisolek abistada naabrit
ja nõrgemat, meist tohutult laiemalt
levinud kodanikualgatus. Ning patriotism, loomulik uhkus oma maa üle.
Teie abikaasa Tunne Kelam on Euroopa Parlamendi saadik, teid võib
tihti näha koos koduvalla üritustel.
Kui tihti Te ise Brüsselis või Strasbourgis käite, kuidas need linnad
tunduvad?

Meie kodu asub juba seitse aastat
Viimsis, selles pole mingit küsimust.
Europarlamendi saadikud töötavad
keskmiselt neli päeva nädalas Brüsselis või Strasbourgis ning nädalalõpu
kodus, et olla püsivas kontaktis oma
kodumaa elanikega. On täiesti loomulik, et me mõlemad osaleme koduvalla üritustel nii palju kui võimalik. Seetõttu olen nimetatud linnades
käinud üsna harva – ehk kord-kaks
aastas. Need korrad on seotud mingi
konkreetse üritusega. Olen osa võtnud Europarlamendi palvus-hommikusöökidest Brüsselis (Tunne on üks
organisaatoreid), Strasbourgis viibisin läinud aasta mais, kui abikaasa
aitas korraldada rakverelaste kootud
„Sallivuse salli“ üleandmise Euroopa
Parlamendi presidendile, ning samuti
selle aasta juulis vastvalitud parlamendi esimesel plenaaristungil.
Tunnen mitmeid Tunne kolleege
juba ammu, äsjase Europarlamendi
presidendi Hans-Gert Pötteringiga
saime koos Tunnega tuttavaks ligi 20
aastat tagasi, enne Eesti taasiseseisvumist. Iga kord, kui nad kokku saavad,
toob Tunne temalt mulle terviseid –
Pöttering on erakordselt tähelepanelik
ja viisakas mees. Võtsime aastal 2005
osa ka tema 60. sünnipäeva tähistamisest Pötteringi kodulinnas Saksamaal.
Juulis tutvusin parlamendi uue presidendi Jerzy Buzekiga, kes on aastast
2004 Tunne parimaid kolleege Euroopa Rahvapartei saadikurühmas.
Tuleme nüüd pärast väikest rännakut ajas ja ruumis Viimsisse tagasi. Kindlasti on Teil oma nägemus
Viimsi tulevikust, ehkki vaevalt
piiratud leheruum seda lõpuni lahti
seletada võimaldab. Seega piirdugem olulisemate märksõnadega.
Missugused need Teie jaoks võiksid
olla?
Tõepoolest, seitsme aastaga on
mul kujunenud koduvallast oma
nägemus. Inim- ja loodussõbralik –
need on minu märksõnad. Usun, et
selle eesmärgiga võib enamus viimsilastest päri olla. Et suure Tallinna
naabruses on paikkond, kus kasvavale elanikkonnale vaatamata püsivad
uhked metsad, ilusad rannad ja isegi
soo – see kõik on haruldus, mida tuleb väärtustada ja kaitsta. Olen veendunud, et looduslikke, esmapilgul
isegi veidi metsikuna näivaid alasid
tuleks inimasustuse kõrval võimalikult säilitada. See on loomulikum ja
odavam kui linnastumise teatud etapis äkki avastada, et vallal oleks vaja
hakata parke rajama. Viimsi ei tohi
muutuda tiheasustusega linnastunud
piirkonnaks – muidu kaotaks ta selle
väärtuse ja eelise, mille pärast tuhanded inimesed siia asusid ja oma raha
investeerisid. Valla juhtidel on kohustus seista eelkõige nende inimeste huvide eest.
Inimsõbralik Viimsi tähendab
minu jaoks, et Viimsis kasvab ühise,
üksteist vajadusel toetava kogukonna
tunnetus, tõuseb kodanike aktiivsus,
areneb ühistegevus. Puudega laste vanemate algatatud MTÜ Invaühing on
kodanikualgatuse näide, mis on võitnud üldise tunnustuse ja lugupidamise. Inimsõbralik Viimsi tähendab ka
seda, et senisest enam viimsilasi saavad koduvallas tööd. Et me pole Tallinna magala ja et meie rahvas saab
siin enamuse oma asjadest aetud – nii
vallaga ametlikke tehinguid ja sisseoste teha kui ka vaba aega veeta.
Küsis

Jüri Leesment
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Kaunid elupaigad Viimsis

Randvere küla Tammekivi põik 6. Foto Enno Selirand

Lõppes valla Kauni Kodu
konkurss. Tutvustame
võitjaid.
Pean kodukaunistamise liikumist äärmiselt oluliseks. Mida
kaunim on kodu, seda tugevamad on inimeste hingeseosed.
Sageli seob aiailu inimesi paigaga rohkemgi kui toa soojus või
maja suurus. Aedadest kiirgab
armastust. See on võluvägi, mis
hoiab inimesi Viimsis kinni.
Samas, kõik ei mõista ilu ja
koduaeda ühtemoodi. Ikka on
inimesi, kellele majaümbrus
on prügimägi ja lilleks nõges.
Pole teha muud, kui hakata
trahvima, sest säärastele inimestele on raha asjade selgitaja. Kolm aastat oleme püüdnud olla diskreetsed ja mitte
esitada kinnistuomanikke nimepidi. Kuid paistab, et häbitunne neis on surnud. Tänavu
otsustas komisjon ära märkida
ühe aadressi, mis on juba neli
aastat kandideerinud tõrvatilga
auhinnale ning üha tõsisemalt
prahti ja saasta maja ümber
tassinud. See asub Randvere
külas Keiu teel.
Nüüd aga ilu juurde. Liigirohkuse ja aia rajamise kiiruse
poolest vääris äramärkimist
Randvere külas Veeringu tee
22 asuv perekond Annuse aed.

Pererahvas on palju aega ühiselt panustanud aeda. Väikesele pinnale on kokku sobitatud
palju erinevaid ilutaimi ja lilli.
Hinnatavaim on ajakujundamisel kogu meeskonna tegevus
vanavanematest lapselasteni,
vahepealsetest rääkimata. Säärase aia rajamine ja selle eest
hoolitsemine seob inimesi. Nii
leiab igaüks oma lemmiktegevuse ja -taime ning seeläbi ka
tee looduse juurde.
Kolmanda auhinna jagas
komisjon kolme kinnistu vahel, sest need tundusid nagu
kolmikud. Aedu ei piiranud tarad ega plangud, isegi meetrist
kaitserajatist polnud ehitatud.
Piirdeid tähistasid madalad ja
korralikult pügatud hekid. Ilutaimede grupid lõid erinevaid
rütme ning aiad olid mugavalt
liigendatud. Kõikidel oli ka
kõrvaline osa tarbeaia jaoks.
Tänavu hinnati just aiakujunduses ka tarbeaia olemasolu.
Pole eriti mõttekas murulapi
asemel maja ümber kartulipõldu rajada, nagu oleks ka totter
supirohelist hankida Viimsi taluturult, kui omal peenrategemise võimalus olemas.
Külastasime ka maja, mis
oli suvilast koduks ümber ehitatud ja mille trumbiks oli ilmselt kunagi oluline, nüüd juba

funktsionaalselt tähtsusetu tuletõrje veevõtu koht. Peremees
oli seda süvendanud ja vorminud põllukividest kallastega
ujumiskoha.
Täiskasvanud
kõrghaljastus lisas aiale suursugusust. Tõusud ja erinevad
pinnatasandid lõid eraldatud
tsoone. Nii muutus suur ja huvitav aed erinevate tsoonidega
rahu ja mõtiskluse paigaks,
kus ei puudunud ka piiritletud
lõkkease ja väliköök koos kaminaga. Tarbeaia keskmeks oli
kasvuhoone. Maja asub Metsakasti külas Raudrohu tee 6 ja
kuulub perekond Pihelile.
Esimene koht läks uuele
arhitektuurile. Mitte alati ei
osata oma soove panna loodusega harmoniseerivasse vormi.
Hämmastas omanike respekt
ürglooduse vastu. Hiiglasliku
rahnu kattis paarikümneaastane sammal. Isegi ehitajad
polnud sellel süüa teinud või
värvi seganud. Samuti oli aia
kujundajal jätkunud mõistust
looduslikku pinnast mitte tõsta, vaid jätta kõik nii nagu see
oli enne maja rajamist. Vanad
tammed olid sellega väga rahul
ja mühisesid kiitust. Grillinurk
väärib järgimist: põllukividest
ringile oli laotud ringiratast
puuriit, mis pakkus kaitset
sügistormide eest. Privaatne,

lihtne ja funktsionaalne. Aadress: Randvere küla, Tammekivi põik 6, omanikuks perekond
Štarkov.
Žüriiliige Anne Talvari,
kes on tosin aastat olnud konrkursi žüriis, rääkis, et seekord
vaadati omanäolisi aedu, kus
pere on rakendanud oma ideid.
“Varasematel aastatel olid aiad
rohkem ühetaolised, nüüd hakkab tulema rohkem isikupära.
Inimesed julgevad rohkem
teha seda, mida ise tahavad,”
ütles Talvari. Ta tõi esile lastenurki ja mänguaedu, mis rohkem silma on hakanud. Aiakujundaja töö hakkab taanduma
perenaise käega loodu ees.
Erilist heameelt tekitas
Haabneeme alevikus kolmik
Nurmiku teelt: Nurmiku tee
7 Lasside aed, Nurmiku tee 9
Plaanide aed ja Nurmiku tee
8 Otstavelite aed. Meelike
Otstavel ütles, et kolm peret
hakkasid 2001. aastal ühel ajal
ehitama ja aedu rajama. Kuna
kellelgi polnud koera ja elatakse tupiktänavas, kujunes välja
naabrivalve ja tihe suhtlemine.
Perekond Piheli töömahukas aed Raudrohu teel paistab
silma kaunilt paigutatud kivide
rohkusega. Ja muidugi tiigiga,
kus elavad kogred, kust võetakse kastmisvett ja kus ka supeldakse. Perenaine tunnistas,
et ei möödu vist päevagi, kus
aias poleks tööd tehtud.
Malle Annus, kellel on
vaid 800 m2 suurune aed, ütles, et polegi enam ruumi, kus
tegutseda – kogu aed on täis.
Tema koduaed paistab samuti
silma kivide rohkusega, aga
eriti südamekujulise lillepeenra poolest. “Ideed tulevad pähe
hopsti, ja ka ajakirjadest,” rääkis Malle Annus.
Tänavu jäid korteriühistud
välja, sest keegi ei esitanud ühtegi kandidaati. Korterites elab
päris suur osa viimsilasi, ometi
tundub, nagu oleksid nad kui
klaasist – neid ei nähta.
Samas loodan, et aktiivne
korteriühistu oleks suur koostegutsemise ja iluloomise õpetaja.
Kui korteriühistud saavad
nähtavaks, siis tekib ka suurem
meie tunne.

Enno Selirand

Aianduskursus
Haljastusteenused OÜ pakub Teile võimaluse osa võtta koolitusest, mis aitab lihtsate, kuid oluliste näpunäidetega rajada ja
hooldada oma koduaeda. Koolituse viib läbi Haljastusteenuste
OÜ peaaednik Maili Leol, kes omab kogemust nii aedade rajamise ja hooldamise kui ka projekteerimise alal.
Käsitletavad teemad:
l Aiakujundamise põhimõtted
l Aia rajamine (muru-, muruvaiba paigaldus, muru hooldusvõtted)
l Istutusalade rajamine (kiviktaimla, terrassaed, turbaaed)
l Aia väetamine
l Kahjurite ja haiguste tõrje
l Puude-põõsaste lõikamine
Koolituse raames toimub 14. novembril koolitusest osavõtjatele praktiline õppepäev. Õppepäeval läbitakse rooside, rododendronite ja okaspuude ettevalmistus talveks.
Hind: 950 krooni osavõtja kohta
Toimumise aeg: 10.11–-01.12 igal teisipäeval algusega kell
17.30 Viimsi Raamatukogus (Kesk tee 1)
Palume registreeruda hiljemalt 29.10.2009 e-posti aadressil info@haljastusteenused.ee
Täiendav info www.haljastusteenused.ee

Detailplaneeringutest
19.10.–15.11.2009 tööpäevadel k 8.30–17 (esmaspäeviti k 18ni ja reedeti k 16-ni) on Viimsi Vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmised detailplaneeringud:
1. Metsakasti küla, Uuesauna III ja Uuesauna IV maaüksused. Planeeringu ala suurus on ca 4,7 ha ja asub Jäätma tee
ääres ning piirneb Uuetalu, Randvere tee 174, Metsakasti IX,
Jäätma tee 1 / Piiri, Vana-Jäätma I, Taganiidu tee 32, 34, 36
kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga. Planeeringu eesmärk on üldplaneeringukohase maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamuehituse reservmaast väikeelamumaaks
ning tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramine seitsme kaksikelamu ja
kuue ridaelamu püstitamiseks, samuti juurdepääsuteede ja rohevõrgustiku koridori rajamiseks. Detailplaneeringuga kavandatava elamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 1400 m². Moodustatavate
elamukruntide suurused on 1100–4533 m² ning maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuste suurused on 6353 ja 13103 m².
2. Metsakasti küla, Vana-Jäätma I maaüksus. Planeeringu
ala suurus on ca 3 ha ja asub Jäätma tee ääres ning piirneb
Uuesauna IV, Jäätma tee 17 / Jäätma, Vana.Männiku, Hansu
tee, Hansu tee 15, Katkuniidu mets, Taganiidu tee 36 kinnistutega. Planeeringu eesmärk on üldplaneeringukohase maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamuehituse reservmaast
väikeelamumaaks ning tingimuste väljaselgitamine maa-ala
kruntideks jaotamiseks ja ehitusõiguse määramine väikeelamute ehitamiseks, samuti juurdepääsuteede ja rohevõrgustiku
koridori rajamiseks. Detailplaneeringuga kavandatava elamu
suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud
ehitusalune pindala on 250 m². Moodustatavate elamukruntide suurused on 1100–1909 m² ja maatulundus- ja transpordimaa sihtotstarbega maaüksuse suurus on 13287 m².
19.10– 01.11.2009 tööpäevadel k 8.30–17 (esmaspäeviti
k 18-ni ja reedeti k 16-ni) on Viimsi Vallamajas (Nelgi tee 1)
avalikul väljapanekul Muuga küla, Allikvee maaüksuse detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 0,6 ha ja asub Tammekännu tee ääres ning piirneb Allika, Tammekännu tee 31,
33 ja 35 kinnistutega. Planeeringu eesmärk on maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine viie suvila ja
abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatava
suvila suurim lubatud kõrgus maapinnast on 7,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 150 m². Moodustatavate suvilakruntide suurused on 1201–1208 m².
Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla
koduleheküljel www.viimsivald.ee.
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU JA
VALLAVALITSUSE LIIKMETE
MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOON
2009
Korruptsioonivastase seaduse § 15 ja Viimsi
Vallavolikogu 08. märtsi 2005. a määrusega nr
8 kehtestatud “Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Viimsi vallas” alusel avalikustame
vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide järgmised andmed:
1. ees-ja perekonnanimi;
3. ametikoht;
4. asutus/tööandja
5. ametipalk;
6. kinnisvara;
7. registrisse kantud autod, vee-ja õhusõidukid;
8. aktsiad, osad ja muud väärtpaberid;
9. pangaarved;
10. võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele;
11. muud varalised kohustused.
Viimsi vallavolikogu liikmed
1. Jaan Alver. 3. Viimsi Vallavolikogu liige. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Läänemaa,
Haapsalu, nr 152232/1522; elamu Valgamaa,
Tõrva, nr 8742 (ühisomand). 7. Sõiduauto Renault (1990). 8. Hansa Pensionifond; Eesti Telecom lihtaktsiad, 600 tk. 9. (Hansapank) Swedbank, arveldusarve, väärtpaberiarve; Bigbank,
hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Hansa Liising (sõiduauto). (30.04.2009)
1. Sven Arop. 3. Töödejuhataja. 4. Rapla
Teed OÜ. 5. Ei ole. 6. Korteriomand Harjumaa
Viimsi vald, 89001:010:7900. 7. Sõiduauto Opel
Omega (1997); sõiduauto Opel Meriva (2004).
8. Hansa Pensionifond K3, 2285,27 tk, 11,86
kr, 27 112,44 kr; LHV Pensionifond, 3649,956
tk, 13,90 kr, 50 736,94 kr. 9. Arveldusarve, AS
Swedbank. 10. AS Swedbank, 545 391,35 kr.
11. Ei ole. (16.02.2009)
1. Urmas Arumäe. 3. Õppejõud; HOLi esimees; Viimsi vallavolikogu liige. 4. Estonian
Business School. 5. 14 000 kr (EBS + HOL).
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB Eesti Ühispank, arveldusarve; AS Sampopank arveldusarve; AS Swedbank arveldusarve. 10. Sampopank, ligi 8 miljonit kr. 11. Ei ole. (27.04.2009)
1. Aare Ets. 3. Juhatuse liige. 4. Kiili Varahalduse Sihtasutus. 5. 24 000 kr. 6. Elamu ja
kinnistu Randvere küla, Viimsi vald, Harjuma;
korter Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa;
mõtteline osa (1/8) kahest hoonest, Luha 40,
Tallinn. 7. Ei ole. 8. THB Invest OÜ, 100%. 9.
SEB pank, 1 arveldusarve. 10. Eluasemelaen ja
hüpoteeklaen, SEB pank, jääk kokku 78 118 eurot. 11. Ei ole. (27.03.2009)
1. Aarne Jõgimaa. 3. Viimsi Vallavolikogu esimees. 4. Viimsi Vald. 5. Ei ole. 6.
Korter, Tallinn, 6932401; kinnistu, Tallinn,
T0028493016; kinnistu, Tallinn, TA000150004;
kinnistu, Tallinn, TA000151005; kinnistu, Saku
vald, 10309302/103093. 7. Sõiduauto MB500
S (1999); mootorratas BMW GS 1200 (2008);
Sõiduauto Escalade (2008); mootorratas Kawasaki ZX 10 (2008); mootorratas Aprilia SVX
(2008). 8. Esmar Ehitus, 9932 tk, 100 kr, 993
200 kr; Miiduranna Sadam, liht 372 tk, 800 kr,
297 600 kr; Miiduranna Tehas, liht 211 tk, 100
kr, 21 100 kr; Rolendent osa, 1 tk, 20 000 kr; 9.
Swedbank arvelduskonto; Nordea arvelduskonto; Sampo arvelduskonto; Nordea (Soome) arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. (29.04.2009)
1. Andrus Kalvet. 3. Muusikaõpetaja. 4.
Viimsi Keskkool, Viimsi Vallavalitsus. 5. vanemõpetaja. 6. Kaasomandis elamu, Lubja küla,
Viimsi vald, Harju kinnistusjaoskond, registriosa nr 29168, katastriüksus 89001:010:0161;
garaaž Katlamaja tee 4, Viimsi, Harju Maakataster, katastritunnus 89001:010:0243. 7. Sõiduauto Škoda Octavia Combi 1,9 TDi (2003).
8. Ei ole. 9. Arveldusarve SEB pangas ja 1 arveldusarve Hansapangas. 10. Eluasemelaen

AMETLIKUD TEADAANDED
SEB pangast, võlajääk 99 075,23 kr. 11. Ei ole.
(30.03.2009)
1. MariAnn Kelam. 3. Vallavolikogu liige,
aseesimees. 4. Viimsi Vallavalitsus. 5. Ei ole.
6. Elumaja Harjumaa, Viimsi vald, Rohuneeme
küla, nr 65353; elumaja USA Virginia Huddleston, Bedford mk. 7. Sõiduauto Subaru, 2007.a
(abikaasade ühisvara). 8. Ei ole. 9. Hansapank,
1 hoiuarve; Wachovia Bank (Virginia), 1 hoiuarve; SunTrust Bank (Virginia), 1 hoiuarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. (23.04.2009) (Vallavolikogu liige
kuni 08.06.2009)
1. Gunnar Kobin. 3. Juhatuse liige. 4. Griffen Management. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole.
8. OÜ Griffen Invest 20 000 kroonine osa, 9.
Swedbank, arveldusarve; Solbank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. (03.03.2009) (Vallavolikogu liige alates 08.06.2009)
1. Peeter Kukk. 3. Juhatuse esimees 4. OÜ
Viimsi SPA. 5. Ei ole. 6. Elamumaa, Tallinn, Pirita, TA001597004; ärimaa Harju, Viimsi, 4551;
ärimaa Harju, Viimsi, 1789; mittetulundusmaa
Saare, Lümanda, 403; mittetulundusmaa Saare, Lümanda, 651. 7. Ei ole. 8. AS Reusner, liht
20614 tk, 100 kr, 2 061 400 kr; AS PP Kinnisvara, liht 10840 tk, 10 kr, 108 400 kr; Hansa
Pension K2, 3815 tk, 11,25 kr, 42907 kr; Hansa
Pension K3, 13551,263 tk, 12,02 kr, 203 541 kr;
Hansa Pension V1, 5500 tk, 14,5155 kr, 79 835
kr; Hansa Pension V2, 11354 tk, 10,275 kr, 1
116 669 kr; Hansa Pension V3, 5685 tk, 11,0679
kr, 62 923 kr. 9. Hansapank, arvelduskonto ja
väärtpaberikonto; SEB Ühispank, arvelduskonto; UniCredit Bank, hoiusekonto. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. (28.04.2009)
1. AntsHembo Lindemann. 3. Juhatuse esimees. 4. MTÜ Kelvingi Tehnovõrk. 5. 5000 kr.
6. Elamu Viimsi vallas, Kelvingi külas; abihoone koos kasvuhoonega Kelvingi külas. 7. Sõiduauto Mazda 626 (1999); puidust aerupaat, 4
kohaline (1997). 8. Ei ole. 9. SEB, arveldusarve
+ hoiuarve; Swedbank, arveldusarve; Optiva,
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. (aprill 2009)
1. Rein Madissoon. 3. Juhataja. 4. Standoor
Eesti OÜ. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Standoor Eesti OÜ aktsiad, 40 000 kr. 9. Swedbank,
arveldusarve; Sampopank, arveldusarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. (01.04.2009)
1. Kaido Metsma. 3. Juhatuse liige. 4. OÜ
Kramstem Grupp. 5. Ei ole. 6. Elamumaa, Viimsi vald, Harjumaa, nr 3984902. 7. Sõiduauto
GAZ 21 (1967); järelhaagis (paadiveok) (2003);
paat (sõude) (1982). 8. AS Esmar, liht 21 tk, 100
kr, 2100 kr, E-aktsiad, 11 tk, 100 kr, 1100 kr. 9.
Swedbank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Hüpoteek, Swedpank. (16.04.2009)
1. Peeter Oja. 3. Kliendisuhete haldur. 4.
Virtuaaltuurid OÜ. 5. 2008.a palk 52 200 kr.
6. Maatulundusmaa, Harjumaa Harku vald
Liikva küla, Harju registriosa 6788702/67887,
¼ mõtteline osa; korteriomand, Harjumaa Tallinn, registriosa nr 10654001. 7. Ei ole. 8. OÜ
Gerderon 1 osa, 40 000 kr; OÜ Voreman VT 1
osa, 200 000 kr; OÜ Vlamink Invest 1 osa, 19
600 kr; Swedbank Pensionifond K3, 4800 kr. 9.
Hansapank, arveldusarve, 2 tk, laenuarve, 1 tk ja
väärtpaberiarve, 1 tk. 10. Swedbank, õppelaen
404 kr, hüpoteeklaen 122 154 eurot. 11. Swedbank, õppelaenu käendus. (30.04.2009)
1. Vallo Palvadre. 3. Juhatuse esimees. 4.
OÜ Lubja Invest. 5. 20 000 kr/kuus. 6. korteriomand Tornimäe 2, 56,9 m2. 7. Sõiduauto Jeep
Wrangler, 1989.a; paat BRIG 500, 2005.a. 8.
OÜ Kanteron BVI, 2 osa, 8000 kr; Eswire OÜ,
603 aktsiat, a 10 kr; OÜ Vergi O.P., 747 osa,
74 700 kr; OÜ Lubja Invest, 24 osa, 1000 kr;
AS Seitsmes Taevas, 90x1000 kr ja 6x5000 kr,
kokku 120 000 kr; OÜ Nimeta Baar, 36,5% 350
000 kr osakapitalist; OÜ Nimeta Management
36,5% 40 000 kr osakapitalist; OÜ Nimeta Holding 25% 40 000 kr osakapitalist. 9. Swedbank
1 arveldusarve, SEB 1 arveldusarve, Sampo 1
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. (12.05.2009)
1. Ain Pinnonen. 3. Spordikompleksi juhataja, õpetaja. 4. Viimsi Keskkool. 5. 19 000

kr, 10 500 kr. 6. Kinnistu, Viimsi vald, ühisvara
abikaasaga, registriosa nr 28709. 7. Ei ole. 8.
OÜ DEMO AP osakapital 40 000 kr. 9. Hansapank arvelduskonto. 10. Eesti Ühispank 167
228 kr. 11. Ei ole (06.03.2009)
1. Priit Post. 3. Juhataja. 4. AS Esmar
Ehitus. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Harjumaa,
Viimsi vald, Pringi küla, 89001:003:1540;
klaasimõõtmistöökodaladu, Harjumaa, Viimsi
vald, Pringi küla, 89001:003:0470. 7. Ratastraktor T16M (1989). 8. Swedbank Ida-Euroopa aktsiafondi osak 274,957 tk, a 42,5553 kr,
11 700,88 kr; OÜ Põrandameister osa, 21 000
krooni; OÜ Patronato osa, 20 000 kr; OÜ Best
Holding osa, 40 000 kr; OÜ Nosetep osa, 70 000
kr; OÜ PlekkKatusemeister osa, 25 000 kr; OÜ
Nelgi Kinnisvara osa, 1 363 000 kr; OÜ Sintos
Systems osa, 15 000 kr; OÜ Flaisia osa, 20 000
kr; OÜ Sullivan osa, 20 000 kr; OÜ Bioconsult
osa, 20 000 kr; OÜ Rolendent osa, 20 000 kr.
9. Hansapank, arveldusarve ja väärtpaberiarve;
Nordea pank, arveldusarve, Ühispank arveldusarve. 10. Toivo Kässi 200 000 kr; Jussi Karjalainen 1 000 000 kr. 11. AS Esmar Ehitus kohustuste käendused Hansapanga ja Ühispanga ees;
M.Post’i käendus Hansapanga ees summas 17
500 kr. (20.03.2009)
1. Madis Saretok. 3. Müügijuht. 4. OÜ Fotoprint. 5. 15 000 kr. 6. Elamumaa Harjumaa,
Viimsi vald, Lubja küla, kin.reg nr 2263102;
elamumaa (abikaasa) Võrumaa, Võru vald, Kolepi küla, kin.reg nr 2058541; hoonestusõigus
elamumaale (abikaasa) Võrumaa, Võru vald,
Kolepi küla, kin.reg nr 1971741. 7. Sõiduauto
Mitsubishi Colt (2004); sõiduauto Škoda Fabia
(2001). 8. OÜ Carmel Consult (abikaasa), 3 tk,
1000 kr, 30 000 kr; kohustuslik pensionifond
Sampo Pension 50, 1204 tk, 4843 kr. 9. SEB
Ühispank arveldusarve; Swedbank arveldusarve. 10. SEB Ühispank, 673 305 kr. 11. AS Hansa Liising 247 438 kr. (30.04.2009)
1. Enn Sau. 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6.
Elamumaa Harjumaa, Viimsi, 89001:010:3044;
elamumaa Harjumaa, Viimsi, 89001:010:3318;
elamumaa Harjumaa, Viimsi, 4635702 (ühisvara); maatulundusmaa Saare, Valjala, 2203934.
7. Ei ole. 8. OÜ Arcman Kinnisvara osakud, 40
000 kr. 9. Hansapank, arveldusarve; SEB pank,
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Liising Landcruiser
120. (13.04.2009)
1. Ants Savest. 3. Juhatuse liige. 4. AS Same
Sport. 5. 15 000 kr. 6. Kaasomand korterist Tallinnas, reg osa nr 1641768. 7. Ei ole. 8. OÜ Athentour, 10 000 kr, 10 000 kr. 9. Swedbank, arveldusarve; SEB pank, arveldusarve. 10. Ei ole.
11. Isiklik käendus, Swedbank. (28.04.2009)
1. Raimo Tann. 3. Juhataja. 4. Paenurme Arendus OÜ. 5. 2700 kr. 6. Raimo mü,
89001:010:0251; Paenurme I, 89001:010:2990.
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve. 10. Eluasemelaen 40 000 eurot. 11. Ei ole.
(30.03.2009)
1. Ingrid Tõniste. 3. Tegevdirektor. 4. OÜ
Breting. 5. Lapsehoolduspuhkusel. 6. Elamu- ja
ärimaa (kortermaja) Harjumaa, Tallinn (215/730
kaasomandist), Tallinn 119501; elamumaa
(elumaja), Harjumaa, Viimsi vald, 19502; elamumaa, Harjumaa Viimsi vald, 164702; hoonestusõigus elamumaa, Harjumaa Viimsi vald,
179002; maatulundusmaa, Harjumaa Saku vald
(1/2 kaasomandist), 4090502; elamu- ja üldmaa, Harjumaa Kuusalu vald, 9679902; elamuja üldmaa, Harjumaa Kuusalu vald, 9680002;
elamu- ja üldmaa, Harjumaa Kuusalu vald,
9684102; korteriomand, Pärnu linn (436/2690
kaasomandist, abikaasa oma), Pärnu 12512. 7.
Ei ole. 8. OÜ Breting osak, 1/2, 40 000 kr, 20
000 kr. 9. SEB arveldusarve, SEB väärtpaberikonto. 10. SEB (laen abikaasa nimel) 335 429
eurot; Nordea (laen abikaasa nimel) 47 726 eurot. 11. Hüpoteegid: SEB summas 7 094 000 kr
(laen), Nordea 1 620 000 kr (laen). (20.04.2009)
1. Jüri Tõnts. 3. Vallavolikogu. 4. Viimsi
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Elamumaa, Randvere küla (kaasomand abikaasaga). 7. Sõiduauto

Nissan (2008). 8. Ei ole. 9. Hansapank, jooksevkonto; Ühispank, jooksevkonto; Sampo, tähtajaline hoius. 10. Ei ole. 11. Ei ole. (29.04.2009)
(Vallavolikogu liige alates 09.03.2009)
Viimsi vallavalitsuse liikmed
1. Haldo Oravas. 3. Vallavanem. 4. Viimsi
Vallavalitsus. 5. palk 40 000 kr, lisatasu (juhtimisorgani liikme tasu) 5000 kr, lisatasu teenistusaastate eest 4000 kr. 6. Kinnistu, Tallinn
Merivälja 78402:204:2420. 7. Sõiduauto GAZ
69,1959.a (½ ühisomandist); sõiduauto GAZ
69A, 1961.a (1/2 ühisomandist); mootorratas
Yamaha XT, 1983.a (1/2 ühisomandist); mootorratas Yamaha XT, 2006.a (1/2 ühisomandist);
sõiduauto MB SL320, 1998.a (1/2 ühisomandist). 8. Osad (liht), 5x10 000 kr, 50 000 kr. 9.
Eesti Ühispank, eraisiku arvelduskonto ja juriidilise isiku arvelduskonto; Swedbank, eraisiku
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. DnBNord Liising
541 440 kr. (29.04.2009)
1. Endel Lepik. 3. Abivallavanem. 4. Viimsi Vald. 5. 26 000 kr, staažitasu 1300 kr, lisatasu 5000 kr. 6. Elamumaa Harju mk, Rae vald,
65301:013:0006 (ühisomand). 7. Sõiduauto
UAZ (1989); sõiduauto UAZ (1991), sõiduauto
Toyota (2003). 8. Ei ole. 9. Hansapank, 2 isiklikku ja 1 FIE arve. 10. Hansapank 28 708 eurot.
11. Ei ole. (22.04.2009)
1. Jan Trei. 3. Abivallavanem. 4. Viimsi
Vallavalitsus. 5. 26 000 kr, 1300 kr staažitasu,
5000 kr vallavalitsuse liikme lisatasu. 6. Korteriomand, Viimsi vald, Haabneeme, Tammepõllu
tee 13; maatulundusmaa, Nõva vald, Läänemaa,
Peraküla, katastritunnus 53101:001:1480. 7.
Sõiduauto Mazda 6, 2004.a (liising). 8. Ei ole. 9.
Swedbank, eraisiku arveldusarve; Nordea pank,
eraisiku arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Swedbank
980 000 kr (korterilaen); Nordea pank 199 000
kr (maatulundusmaa laen); sõiduki liising (kapitalirent 128 000 kr). (31.03.2009) (Viimsi Vallavalitsuse liige kuni 04.07.2009)
1. Tähve Milt. 3. Rahandusameti juhataja.
4. Viimsi Vallavalitsus. 5. 22 000 kr; lisatasu
staaži eest 15%; lisatasu 5000 kr valitsuse liikme hüvitis. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Ford Focus
(2008). 8. OÜ Estonia osak, 115 tk, 90 kr, 10
350 kr. 9. SEB, eraisiku arve; Swedbank, eraisiku arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. (30.04.2009)
1. Mart Kraut. 3. Kommunaal- ja heakorraameti juhataja. 4. Viimsi Vallavalitsus. 5. 17 400
kr. 6. Korteriomand (1/2) Tallinn, kesklinn, nr
5194801; korteriomand (1/2) Pärnu, nr 2314805.
7. Sõiduauto Saab 9-5 Estate (2002); sõiduauto
Peugeot 307 (2007). 8. AS Eesti Gaas aktsiad
1500 tk, 10 kr, 15 000 kr. 9. Hansapank, 1 arveldusarve ja 1 väärtpaberiarve; Sampopank, 2 arveldusarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. (27.04.2009)
(Vallavalitsuse liige alates 03.08.2009)

Metsakasti külaelanike
üldnõupidamine
11. oktoobril kell 11 Viimsi Huvikeskuse
suures saalis Nelgi tee 1.
Päevakorras:
1. Külavanem tutvustab plaane, kuidas
külaelanikud saaksid aktiivsemalt kodukandi paremaks muutmisel kaasa lüüa.
2. Mittetulundusühingu Metsakasti Külaselts asutamine, juhatuse valimine.
3. Vaatame koos läbi Metsakasti küla
puudutavad uued detailplaneeringud.
4. Vastused külaelanike poolt eelnevalt
saadetud küsimustele.

Miiduranna küla koosolek
14. novembril kell 11 Viimsi Huvikeskuses Nelgi tee 1.
Päevakorras: külavanema valimine
Esitatud on üks kandidaat, oodatud on
ka teised! Huvilistel saata sooviavaldus,
toetuskiri ja CV arendusameti e-posti aadressile enno@viimsivv.ee.
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Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia viis 2009.
aasta mais Viimsi Vallavalitsuse
tellimusel Viimsi vallas läbi
elanikkonna küsitluse, mis
hõlmas 350 inimest vanuses
16–74 eluaastat.
Silmast silma intervjuud toimusid
vastajate kodudes. Valim koostati
kvootvalimi põhimõttel, lähtudes elanike soolisest ja vanuselisest jaotusest Viimsi valla rahvastikuregistris.
Küsitlus viidi läbi 35 valimipunktis,
mis valiti juhuvaliku teel asula elanike arvule proportsionaalse tõenäosusega. Igas valla mandriosa külas oli
vähemalt üks valimipunkt, st küsitleti
vähemalt 10 inimest. Anketeerimise
viisid läbi OÜ Saar Poll küsitlejad.
Kuna analoogse metoodikaga uuring
viidi OÜ Geomedia poolt läbi ka
2005. aastal, on vallaelanike arvamusi võimalik võrrelda nelja aasta taguse ajaga.

Küsitluse taust ja
eesmärgid

Viimsi vald on Tallinna valglinnastumise protsessis kõige kiiremini kasvanud kohalik omavalitsus. Tänaseks
on elanikke juba 15 700, mis on enam
kui ajaloolistes maakonnakeskustes
Kuressaares (14 900), Võrus (14 400)
või Haapsalus (11 600). Elanike kiire
kasv peitub ennekõike sisserändes,
mis on andnud enam kui 90% rahvastiku juurdekasvust. Valdav osa elanikest on pärit Tallinnast. Ümberasujad
on ennekõike noored, haritud, suhteliselt hästi teenivad, pereloomise eas
inimesed vanuses 30–45 eluaastat.
Soodne vanusstruktuur toob kaasa ka
suure sündivuse. Aastatel 1995–2009
oli vallas sünde ligi 1000 võrra enam
kui surmasid ja valda asus elama
enam kui 10 000 inimest võrrelduna
väljarändajatega. Kuni 7-aastaseid
lapsi on ligi 2000 ehk 12% rahvastikust. See on enam kui 65-aastaseid
ja vanemaid (1637 e 10%). Seega on
Viimsi valla rahvastiku taastepotentsiaal märkimisväärselt kõrge erinevalt Eestist tervikuna.
Küsitluse läbiviimisel seati eesmärgiks kaardistada Viimsi valla elanike tarbimiskäitumine, teenustega
seotud peamised probleemid, elu- ja
töökohtade paiknemine ning elanike
liiklemisharjumused. Samuti küsiti hinnanguid eluruumide seisundi,
majapidamiste tehnilise varustatuse,
elukeskkonna, turvalisuse ning informeerituse kohta vallaelust ja -juhtimisest. Käsitleti ka viimsilaste identiteeti, elanike kodanikuaktiivsust ja
osalust kohalikus elus. Tavapäraselt
on koduloomise, sündimuse ja laste arvu kasvu eeltingimuseks perede
kindlustunne ning teadmine, et valla
arendustegevuses juhindutakse siinsete elanike vajadustest.

Vallas elatud aeg ja eluase

Enam kui 2/3 elanikest on Viimsi
vallas elanud vähem kui 15 aastat.
Valla põliselanike osakaal on suurim
Viimsi alevikus ning väikseim valla
idaranniku külades. 73% valla elanikest elab individuaalelamutes. Peamiselt Haabneeme ja Viimsi alevikes
asuvates kortermajades elab 1/5 valla
elanikkonnast. Eluasemed on vallas
reeglina elanike endi omanduses ja
neist 1/3-le on seatud hüpoteek eluasemelaenu tagatisena.

Identiteeditunnetus

Valdav osa Viimsi valla elanikke pii-

Selline pilt avaneb Viimsi majakast Haabneemele.

Viimsilased tunnetavad
koduvalla väärtust
ritlevad oma ruumilist identiteeti
hierarhiliselt. Üle 3/4 valla inimestest
peab ennast eeskätt oma koduasula
elanikuks ja pooled Viimsi valla kodanikuks. Koduasula identiteet on sügavamalt juurdunud uuselamurajoonides. Viimsi valla identiteet on tugevam
Viimsi ja Haabneeme alevikus ning
lääneranniku ja poolsaare keskosa
külade elanikel. Vallas kauem elanud
inimesed määratlevad end sagedamini
viimsilasena. Ligi 1/10 valla elanikest
identifitseerib end tallinlasena, kelle
eluase asub pealinnast väljas. Tugevam emotsionaalne side Tallinnaga
kaldub olema keskmisest väiksema
sissetulekuga, noorematel ning kuni
3 aastat vallas elanud inimestel. Mõnevõrra kõrgem on end tallinlasena
tunnetavate elanike osakaal ka uuselamurajoonides ning valla lõunaosa
külades. Võrreldes 2005. aastaga on
nende elanike osatähtsus vallas, kes
määratlevad ennast tallinlasena, langenud.

Sidusus Tallinnaga

Ligi 2/3 Viimsi elanikest töötab Tallinnas. 2005. aasta seisuga võrreldes
on Tallinna osakaal töö- või koolikohana mõnevõrra kahanenud ning
koduvalla osakaal tõusnud. Enamik
elanikke (58%) kasutab tööle jõudmiseks enda poolt juhitavat autot.
Kaassõitjana sama leibkonna liikme
poolt juhitavas autos sõidab tööle või
kooli vaid 1/10 elanikest. Võrrelduna
4 aasta taguse ajaga on tööle või kooli
liikumisel auto osakaal liiklusvahendina tublisti vähenenud. Rohkem on
hakatud kasutama bussi või marsruuttakso teenust. Valla elanikest 39%
kulutab tööle või kooli minekuks
rohkem aega kui pool tundi. 21% elanikest eelistab isikliku auto asemel
pidevalt kasutada ühistransporti või
sõita jalgrattaga.

Rahulolu elukeskkonnaga

Viimsi valla elanike rahulolu oma
elukeskkonnaga on tervikuna hea.
Enamiku valdkondade puhul ei ületa
rahulolematute elanike osakaal elanikkonnas 10% piiri.
Looduskeskkonna ja asulamiljööga on enam-vähem rahul üle 50% ja
veidi enam kui 40% hindab ümbrit-

sevat elukeskkonda väga positiivselt.
Enim muret teeb elamuehitus, mis
suurendab rahvastiku tiheliolekut.
Kriitilised ollakse ka ümbruskonda
ebasobivate majade, prahi ja haljasalade kehva heakorra suhtes. Saastatud õhk on probleemiks valla lõunaosa külades. Lääneranniku ja poolsaare keskosa külade elanikke häirib
piiratud juurdepääs rannale. Võrrelduna 2005. aastaga on peamistest
elukeskkonda häirivast probleemist
mõnevõrra aktuaalsust kaotanud intensiivne elamuehitus, sh esteetiliselt
maitsetute elamute rajamine. Samas
on süvenenud elanike mure koduvalla teedele ja tänavatele loobitud
prahi pärast ning kasvanud on nende
inimeste osakaal, kes näevad olulise
probleemina kodu lähipiirkonnas asuvaid hooldamata krunte ning hooneid.
Vallakeskusesse viivad maanteed
on elanike meelest valdavalt hea kvaliteediga. Erandiks on ühendus vallakeskuse ning lõunaosa külade vahel,
kus üle 20% piirkonna elanikest näeb
tõsiseid puudujääke. Elanikele teevad
muret ka kõnni- ja jalgrattateede vähesus ning tänavate kohatine puudulik valgustus.
Tehniliste kommunikatsioonidega ühendatud majapidamiste arv on
viimastel aastatel jõudsalt kasvanud.
Peamise kitsaskohana tuuakse esile
vee halb kvaliteet. Vastava teenuse
suhtes on 46% valla elanikest rahulolematud. Vee- ja energiakulude piiramisega tegelevad olulisemal määral
vallas kauemat aega elanud, eakamad,
keskmisest madalama sissetulekuga
ning individuaalmajades elavad elanikud. Jäätmete kogumine ja sorteerimisega tegeleb pidevalt ligi 50% valla
majapidamistest. Märkimisväärselt on
tõusnud jäätmesüsteemi ning kaabeltelevisiooniga liitunute osakaal.
Kõige teravamad probleemid
seonduvad haridusvaldkonnaga –
soovijatele ei piisa lasteaiakohti.
Probleem on aktuaalsem Viimsi alevikus, poolsaare ida- ja lääneranniku ning keskosa külades. Lastehoiu
küsimuse lahendusena näevad elanikud eelkõige lasteaiakohtade juurde
ehitamist. Lasteaiakohtade puudusel
vallas on lasteaiaealiste lastega pered
siiski hakanud vähem eelistama teis-

te omavalitsuste lasteaiateenust ning
hoiavad oma lapsi pigem ise. Elanike hinnangul on valla haridusteenuse
kvaliteet tervikuna hea. 17,4% hindab
haridusteenust väga heaks ja 60,3%
on enam-vähem rahul. Tegevusi koolihariduse kvaliteedi tõstmisel ning
koolitranspordi optimeerimisel peetakse samuti edukaks. Lastevanemad
väljendavad muret seoses laste huvialategevuse piiratusega vallas.
2005. aastaga võrreldes on märgatavalt tõusnud elanikkonna rahulolu
ühistranspordi teeninduse kvaliteedi,
busside sõidugraafikute sobivuse ja
busside sõidutiheduse osas. Selgeid
paranemise märke nähakse ka liiklusohutuses ning teede seisundis. Liiklusprobleeme näevad tõsiste elukoha
väärtust kahandavate teguritena 1/10
valla elanikest.
Kaubandus- ja teenindusasutuste
külastamine jaguneb valdavalt koduvalla ja Tallinna vahel. Toidu- ja
esmatarbekaupu, postiteenuseid ja
autokütust ostetakse valdavalt koduvallast. Ka perearsti teenust tarbib
valdav osa elanikest kohapeal. Pealinn on valdava osa elanike jaoks
eelistatud tööstuskaupade, panga- ja
kindlustusteenuste ostmisel ning autoga seotud probleemide lahendamisel. Üle poole Viimsi valla elanikest
kasutab Tallinnas asuvaid iluteenindusasutusi, samuti eelistatakse seal
käia eriarsti juures. Elanikel on soov
neid teenuseid ka koduvallas tarbida,
kuid eelduseks on teenuste mitmekesisuse ja kvaliteedi tõus.
Elanike seas on populaarsemateks
vaba aja veetmise viisideks vallas
korraldatud ürituste, etenduste ning
spordivõistluste külastamine. Aktiivselt kasutatakse valla puhkealasid
(41,7% elanikest), külastatakse meelelahutusasutusi (35,4%), muuseume
(32,6%) ja raamatukogusid (29,1%).
Elanikkonna osalus sporditegevuses
ning kaasalöömine kultuuriseltsides
või isetegevusringides on aga märkimisväärselt tagasihoidlik – vastavalt 13,7% ja 5,4%. Samas on valla
elanikud hakanud rohkem huvi tundma vallas olevate muuseumite vastu
ning meelsamini käiakse vaatamas
kohalikke kultuuriüritusi ja spordivõistlusi. Tänu kergliiklusteedele on

oluliselt tõusnud sportimisharrastustes jalgrattasõit, tervisejooks, rulluisutamine ning kepikõnni viljelemine.
Ligi kolmandik elanikest kasutab võimalust puhata merel.
Avaliku korra kaitsel rakendab
oma kodupiirkonna kaitseks täiendavaid turvaabinõusid 50% valla elanikest. Omaalgatuslik turvalisuse tõstmine on sagedasem vallas lühemat
aega elanud ning keskmisest kõrgema
sissetulekuga uuselamupiirkondade
elanike seas. 2005. aasta uuringu andmetega võrreldes nähtub, et vallakodanike omainitsiatiiv kodupiirkonna
turvalisuse kindlustamisel on märkimisväärselt kasvanud. Perioodilist
turvafirma teenust kasutab 1/10 valla
elanikest.
Võrrelduna 4 aasta taguse ajaga
on elanikes süvenenud rahulolematus
eelkõige liikluseeskirju eiravate mootorsõidukijuhtide suhtes. Kasvavat
muret tuntakse ka keskkonnaohtlike
ainete hoolimatu käitlemise ja transportimise tagajärjel juhtuda võivate
õnnetuste pärast. Teise olulise muutusena saab välja tuua elanike märkimisväärselt kasvanud rahulolu seoses
varguste vähenemisega koduasulas.
Oluliselt on tõusnud nende inimeste
osakaal, kelle meelest valla elukeskkond on turvaline.

Teave koduvallast

Koduvallas toimuva kohta saab üle
90% elanikest teavet ajalehest Viimsi Teataja. Enam kui pooled elanikest
loevad regulaarselt valla kodulehekülge internetis. Ligikaudu 1/3 usaldab vallas toimuvast teadasaamiseks
kaaskodanike suusõnalist informatsiooni.

Tulevikupilt

Vallaelanike soovitud tulevikupildi
kujutlusest nähtub, et ideaalne oleks,
kui vald oleks valdavalt vähelinnastunud, Tallinnast suhteliselt sõltumatu piirkond. See eeldab muuhulgas
mitmekorruseliste kortermajade ning
uute individuaalelamurajoonide rajamise piiramist. Haabneeme alevikust
tugeva linnalise vallakeskuse arendamist toetab ligi 1/4 valla elanikest.
Nende elanike osakaal, kes tugeva
keskusega valla visiooni ei toeta või
ei pea seda oluliseks, on 2/3. Antud
visiooni toetajaid on enim Haabneeme alevikus elavate inimeste seas
(34%) ning vastandujate osakaal on
suurim lääneranniku ja keskosa külades. Küll aga soovitakse kohapeal
oluliselt enam töökohti, paremat
infrastruktuuri ning konkurentsivõimelisemat kaubandust ja teenindust.
Viimased saavad paraku areneda,
kui on tarbijaid ja selleks vajalikke
teeninduspindasid. Seega tuleb vallakeskusesse vastakas suhtumises leida
tasakaal, kus ühelt poolt väärtustatakse elukeskkonda ja teisalt luuakse
võimalusi kvaliteetsete teenuste tarbimiseks ning uute töökohtade tekkeks
kohapeal.
Enam soovitakse, et vallas hoitaks
tervislikku elukeskkonda. Samuti, et
elanikud omaksid suuremat identiteeti Viimsi vallaga. Erinevate eluvaldkondade arendamise hierarhiseerimisel seatakse esiplaanile haridus,
teede-tänavate ehitus ja korrashoid,
vaba aja tegevuste organiseerimine,
vallas pakutava teeninduse ja kaubanduse kvaliteedi tõstmine. On meeldiv,
et 2005. aastaga võrreldes on inimesed hakanud oma elukohta rohkem
väärtustama.

Rivo Noorkõiv
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Viimsi valla kultuurikalender

9. oktoober – 1. november
Kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus
“From War to Freedom“
Fotonäitus “NATO“
“Roman Tavast ja tema Väärtmetallasjade & Märkide Tehas“
Avatud K–L k 11–17,
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Fotonäitus “Rannarahva
pildialbum enne 1940”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon
“Muinasajas piki rannajoont”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon
“Rannarahva elu-olu”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Näitus “Kõik on trois”
Avatud 31. oktoobrini 2009,
K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Aastanäitus “Võrgu ilu”
Avatud 23. oktoobrini 2010,
K–L k 12-17
Rannarahva Muuseumis
Kuni 10. oktoober
Raamatunäitus “Inimene õpib
kogu elu“ (Täiskasvanud õppija
nädal 2.–9. oktoobrini)
Viimsi Raamatukogus
Kuni 16. oktoober
Lastekirjanik, raamatugraafik,
karikaturist – Edgar Valter 80
Viimsi Keskkooli raamatukogus
Kuni 31. oktoober
Raamatunäitus “Sügis looduses”
Prangli Raamatukogus
Kuni 5. november
Villu Plinki ja Silja Saarepuu
duettnäitus “Maal”
Galeriis Ark Royal Rannarahva
Muuseumi II korrusel
Kuni 17. oktoober
Prangli nunnunäitus
Prangli Rahvamajas
Fotonäitus “Prangli saare
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas
Laidi Koppeli fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus Viimsi Vallamajas
E. Parsi lapitekkide näitus
“Uuesti uus“
Viimsi Päevakeskuse saalis
Hinge Jürgensoni maalinäitus
Randvere Päevakeskuses
TALUTURG
Laupäeviti k 10–14
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Võimlemine ja vestlusring
lapseootel emadele
Teisipäeviti k 18–20
Harmoonikumis, Pargi tee 8
9. oktoober k 17
Tüdrukute Klubi
Randvere Noortekeskuses
10.–20. oktoober
Raamatunäitus
“Mängud tahavad mängimist“
Viimsi Raamatukogus

10. oktoober k 21
Esineb Uno Kaupmees
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
11. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
11. oktoober k 11
Lõikustänupüha jumalateenistus.
Jutlus Matthew Edminster
Pühapäevakool, lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
11. oktoober k 14.30
Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga.
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
12. oktoober k 17
Piljarditurniir
Viimsi Noortekeskuses
12. oktoober k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Randvere Noortekeskuses
13. oktoober k 18
Loovus- ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses
14. oktoober k 19
Koguduse kool
Vana Testament huvitavalt
“Teine Moosese raamat“
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
14. oktoober k 20
Õhtu ratastel
Randvere Noortekeskuses
15. oktoober k 17
Võistluspäev
Randvere Noortekeskuses
15. oktoober k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Osalustasu 300 krooni
Harmoonikumis, Pargi tee 8

mine riina@viimsivald.ee,
tel 50 94 272
Rannarahva Muuseumi õuel

info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8

17. oktoober k 11
Jalgsimatk eakatele – tutvume
Viimsiga
Kogunemine Rohuneeme
kabeli juures

23. oktoober k 20
Viimsilaste tervisetund –
kogu perega ujuma!
Eelregistreerimine
tel 609 0980 või
tiia@viimsivald.ee
Viimsi SPA ujulas

17. oktoober k 14
Prangli “Nunnu”
väljakuulutamine
Prangli Rahvamajas
17. oktoober k 14
Lõikustänupüha kontsert –
Koguduse kammerkoor
Andrus Kalveti juhatusel
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
18. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
18. oktoober k 11
Jumalateenistus.
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
18. oktoober k 14.30
Jumalateenistus.
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
19. oktoober k 18
Mahekosmeetika
valmistamise õpituba
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
19.–20. oktoober k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Veel on vabu kohti!
Randvere Noortekeskuses
20. oktoober k 15
Meisterdamine
Viimsi Noortekeskuses

15. oktoober k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

20. oktoober k 18
Loovus- ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses

15. oktoober k 19
Karaokevõistluse
Fin Baltic 2009 eelvoor
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

20.–30. oktoober
Raamatukogupäevadele
pühendatud näitus “Rahvas
algab raamatust”
Viimsi Raamatukogus

16. oktoober k 17
Kokkamine – võileivatordi
valmistamine
Osavõtu tasu 15 krooni
Registreerumine
viimsink@huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses

21. oktoober k 19
Koguduse kool
Vana Testament huvitavalt
“Kolmas Moosese raamat“.
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

16. oktoober k 17
Köögis ainult poisid
Randvere Noortekeskuses
16. oktoober k 18.30
Kulinaar-kultuuriline
salongiõhtu “Renessanss”
Pilet 300 krooni. Eelregistreerumine info@harmoonikum.ee
või tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
16. oktoober k 21
Noorteöö
Randvere Noortekeskuses
17. oktoober k 10–15
Rannarahva täika
“Potid, pannid ja portselan“
Nõudelaat
Müügikohtade eelregistreeri-

22. oktoober k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
22. oktoober k 20
Salongiõhtu Silvi Vraidiga
Piletid ainult eelmüügist
200 krooni
Viimsi Antiigi ja Vanavaragaleriis, Mõisa tee 2
23. oktoober k 17
Tüdrukute Klubi Randvere
Noortekeskuses
23. oktoober k 18
Sitsiilia gurmeeõhtu
õpituba ja õhtusöök.
Kokk ja värsked annid otse
Sitsiilia väiketaludest
Eelregistreerimine

23. oktoober k 21.30
Ansambel PS Troika
Ikka viin, viin, viin….
Sissepääs tasuta!
Jussi õlletoas
		
24. oktoober k 16
SÜGISBALL eakatele –
aeg on välja otsida tualetid,
kübarad ja kindad!
Olete oodatud!
Korraldaja MTÜ Viimsi
Pensionäride Ühendus
Viimsi Peokeskuse suures
saalis
25. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
		
25. oktoober k 11
Jumalateenistus.
Jutlus Raido Oras
k 18 Peregrupp. Juhivad
Margus ja Triin Laurik
Viimsi Vabakoguduse kirikus
25. oktoober k 14.30
Jumalateenistus.
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
26. oktoober k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
		
26.–27. oktoober k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Randvere Noortekeskuses
27. oktoober k 18
Loovus- ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses
28. oktoober
Turniiride päev
Randvere Noortekeskuses
28. oktoober k 15
Meisterdamine
Viimsi Noortekeskuses
28. oktoober k 18
Filmiõhtu
“Takistuste eemaldamine”
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
28. oktoober k 19
Koguduse kool
Vana Testament huvitavalt
“Neljas Moosese raamat“
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
29. oktoober k 16
Maastikumäng
7–12-aastastele
k 20 Maastikumäng
13–18-aastastele
Randvere Noortekeskuses
29. oktoober k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

29. oktoober k 18
Terviseloeng
“Loo endale tervis”
Eelregistreerumine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
30. oktoober k 14
Põnevad mängud noortele
vanuses 7–12
k 17 ArvamusCafe
Randvere Noortekeskuses
30. oktoober k 17
Holloweeni pidu
Viimsi Noortekeskuses
30. oktoober k 19
Muinasjutulise muusikali
"Winnifred ja hernetera"
lisaetendus
Pilet 60 krooni müügil enne
etenduse algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

1. november k 11
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
1. november k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
1. november k 11
Jumalateenistus.
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
1. november k 14.30
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866,
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

30. oktoober k 21
Esineb Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 05.10.2009

Tere tulemast!
l Gerly

Preitofil ja Jürgo Kullamaal sündis
18. septembril poeg Jarko.

l Krisli

Lemvaldil ja Indrek Karkil sündis
19. septembril tütar Kristelle.

l Julija

ja Aleksandr Jakovlevil sündis
21. septembril tütar Emilia.

l Gerlin

Friimelil ja Sherif El Shaeril sündis
21. septembril tütar Simona.

l Merilyn

ja Raigo Tõnisalul sündis
23. septembril tütar Mirjam.

Palju õnne!
l Salme Rahula		
l Pärja Räägel		
l Zinovi Ostapovski
l Leida Täpsi		
l Marta Rang		
l Linda Kutsar		
l Maara Kaarlep		
l Jevet Orula		
l Veera Roosma		
l Mall Ohak		
l Eevi Lang		
l Margi Orgmets		
l Lea-Maie Karner
l Aino Lepik		
l Endla Rannaste		
l Laine Sahtel		
l Zinaida Grocheva
l Arvo Toots		
l Veljo Rääsk		
l Evi-Helena Mik		
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sport

Kindral Johan Laidoneri
olümpiateatejooks

Võistlejad on läinud jooksurajale. Foto Aime Estna (aadressil www.
fotograafid.ee saab neid pilte vaadata ja tellida).

Laidoneri jooks jõudis
tänavu oma esimese
juubelini. Algselt kulges
see põnev rahvajooks
10-etapilisena Viimsi
mõisast Pirita Purjespordikeskusesse, viimastel
aastatel on keeruliste
liiklusprobleemide tõttu
piirdutud Laidoneri mõisapargi rajaga.

Käesoleval aastal esmakordselt
vähendati ka võistkonna suurust, mis nüüd kujunes 8-liikmeliseks. Nii tuli igal jooksjal
läbida 750 m, kogu võistkonnal
kokku neli pargiringi, mis tegi
võistlusraja pikkuseks 6 km.
Osavõtjad jaotusid 6 võistlusgruppi: kaitseväe üksused,
noorkotkad-kodutütred-skaudid-gaidid, põhikoolid, güm-

naasiumid, firmad ja spordiklubid-kõrgkoolid. Kõige rohkem
võistkondi oli välja toonud Eesti Kaitsejõud – neid oli stardijoonel 13 ja nemad hõivasid ka
üldkokkuvõttes kolm kõrgemat
kohta. Unikaalse rändauhinna
võttis aastaks hoiule Eesti Merevägi, saades lõpuajaks 20.23,
teise koha saavutas Staabi- ja
Sidepataljon (20.50) ning kolmas koht läks Vahipataljonile
ajaga 20.56.
Firmade 6 võistkonna hulgas võitjaks tulnud Eesti Piirivalve lõpetas üldjärjestuses
4. kohaga. Selles grupis said
hõbedased medalid ja karika
Viimsi Vallavalitsuse võistkond koosseisus Anti Roots,
Tauri Roots, Martin Roots,
Roy Puuström, Kaido Lembinen, Rael Roots, Oliver Alver
ja Sergei Bondarev, kellest
Anti Roots läbis esimese etapi
kõige kiirema ajaga ning teenis sellega eriauhinna. Meie
võistkonna lõpuaeg 22.31 andis üldjärjestuses 10. koha.

Spordiklubide-kõrgkoolide grupis ainsana tuli, jooksis
ja võitis korporatsioon Leola,
aeg 25.06 ning üldarvestuses
19. koht. Gümnaasiumide grupis oli vaid kaks võistkonda,
millesse juhendijärgselt pidi
kuuluma ka vähemalt kaks
tütarlast. Selles grupis andis
Kopli Ametikool võimaluse Viimsi Keskkooli noortel
tõusta autasustamispjedestaali
kõrgeimale kohale. Võistkond
koosseisus Kaarel Viik, Roland Jaamu, Harri Ausmaa,
Gert Sarv, Mihkel Saluri,
Martin Ääro, Erika Tuvike
ja Kristiina Virolainen ületas
lõpujoone ajaga 24.11, neli ja
pool minutit parema ajaga kui
nende eakaaslased. Kahjuks ei
osalenud ühtegi põhikoolide
võistkonda. Püünsi kooli esindasid tublid kodutütred Idris
Tepp, Kristin Nugis, Sirella
Kool ja Merliin Grauberg, kes
oma grupis saavutasid Harju
Maleva noorkotkaste-kodutütarde järel teise koha. Kuna ai-

Jooks koos Puhhi sõpradega
Septembri keskel toimus
mudilaste Viimsi VI Rannajooks.

Kui te nüüd küsite, et kas
Christopher Robin sellest ka
midagi teadis, siis loomulikult
teadis. Puhh, Tiiger ja Kängu
rääkisid talle juba suve lõpus
oma avastusest. Nimelt tulid
Puhh, Tiiger ja Kängu päris
iseseisvalt selle peale, et treenimine teeb kiireks.
Oh seda vana rumalat Puhhi küll, ah et päris ise tulid
selle peale, jajah. No ja ega
Tiigril ja Kängul ka rohkem
aru peas pole. Aga tegelikult
on nad ju päris targad kohe, no
et nad selle treenimise mõtte
peale üldse tulid. Olgu siis ise
või kuidagi teisiti.
Igal juhul treenisid nad tublisti kohe mitme nädala jooksul ja kutsusid siis kõik Viimsi
lapsed ka jooksma. Selle kohta
ilmus lausa kuulutus ajalehes.
Christopher Robin ise kirjutas
selle, sest tema oskab juba kõiki tähti.
No ja tulidki siis lapsed
randa, tuli kohe 417 last ja
õpetajad olid neil ka kaasas. Ja
lapsed on ka ikka targad – nii
tore, et nad õpetajad ka kaasa
võtsid, nüüd said nemad ka
treenida. Neid õpetajaid oli
lausa kaheksast lasteaiast ja
nad olid kõik nii tublid, Viimsisse on üldse ainult tublid
õpetajad kokku sattunud.
No ja kui nüüd siis kõik

huvilised kohale olid saabunud, siis tuli kõigepealt välja
selgitada, miks keegi üldse kiireks saada tahab. Sest kiireks
saamiseks peab ju kõigepealt
ikka ise tahtma, muidu ei tule
sellest midagi head välja.

Miks keegi jookseb?

Niisiis peab olema eesmärk.
Christopher Robin tahab näiteks selleks kiiresti joosta, et
saaks paremini tuulelohet lennutada.
Puhh jälle on kogu aeg mesilinnukestega hädas. See vana
rumal karu on ju nii maias, et
ei saa kohe mesipuust eemale
hoitud. Ikka peab ta sealkandis
ringi luusima. Ja mesilinnukesed teadagi on hirmus umbusklikud, nemad hakkavad
alati kahtlustama, et Puhh nende mett himustab või midagi
sellist. No ja kui mesilinnukesed juba kahtlustama hakkavad, siis pole enam nalja – siis
päästavad ainult kiired jalad.
Kängul on samuti kiireid
jalgu tarvis, sest tema pisike
Ruu on nii vallatu ja lippab
kogu aeg ringi. Kängu jällegi
tahab oma pisikesel Ruul kogu
aeg silma peal hoida. Ja siin läheb jällegi kiireid jalgu tarvis.
Ega see ei kõlbakski kuhugi
kui lapsed emadest kiiremad
oleksid. Emadel on seega kohe
eriline motivatsioon treenimiseks.
Aga võtame näiteks Notsu.
Tema on nii imepisike looma-

ke ja hirmus arg ka veel. Kogu
aeg tundub talle, et kuskil varitseb hädaoht, mille eest peab
ära jooksma. Nagu rannajooksu hommikulgi.
Juhtus üks suur laev nii kõvasti signaali andma, et Notsu
oli kohe veendunud, et see on
nüüd küll Elevants, kes Haabneeme randa on tulnud. Notsu
puges kohe voodisse, tõmbas
teki üle pea ja otsustas peavalu
teeselda.
Sel ajal, kui ta seal kössitas,
hiilis talle äkki niisugune mõte
pähe, et võib-olla see siiski ei
ole Elevants ja siis istub tema,
rumal ju ilmaasjata kodus, sel
ajal kui teised rõõmsalt rannajooksul lustivad. Vaja ikka
minna ja piiluda. Ja kui siis
seda Elevantsi seal pole, siis
võib ju rannajooksule minna
küll.
Nagu te juba arvata võite,
polnud mingit Elevantsi Viimsi rannas ei sellel ega ühelgi
teisel hommikul. Küll on hea,
et Notsu hirmust üle sai. Pärast
sai ta ise ka aru, et hirmul on
suured silmad.
Miks aga Tiiger kiire peab
olema? Tema lihtsalt tahab
kogu aeg hüpata ja joosta. Temal on kohe sellised hüpakad
jalad ja saba. Tema tahab kohe
kõikidest kiiremini joosta ja
sellepärast treenib ta kohe iga
päev.
Tiiger tegelikult tahtiski, et
lapsed randa jooksma tuleksid.
Sest kuidas ta muidu teaks, et

just tema kõige kiirem on, kui
ta koos teistega ei jookse.
Teisisõnu korraldas Tiiger asjad nii, et rannajooks
Viimsis ikka kuuendat korda
ka toimuks ja lapsed randa
jooksma tuleks. Ja ega siis
kolmeaastased koos kuueaastastega jooksma ei pidanud.
Ikka kuueaastased tüdrukud
omavahel ja kuueaastased poisid omavahel ja nii edasi kuni
nelja-aastasteni välja. Ja kui
siis stardijoonele kogunesid
2–3-aastased mudilased, olid
lõpuks ka Tiiger, Puhh, Kängu
ja Notsu kindlad, et see jooks
on ka neile täiesti jõukohane.
Kui tõele au anda, siis ei
võitnud Tiiger isegi seda jooksu, sest talle hakkas kangesti
meeldima 2-aastane AnetteMarii ja kohe kuidagi ei raatsinud ta pisitüdrukust mööda
joosta – jooksid hoopiski käest
kinni.
Aga Tiiger on tubli sportlane ikkagi ja kõik teised ka, kes
jooksmas käisid. Kõige tublimad õpetajad olid Tiigri meelest need seitse välejalga, kes
ei häbenenud laste kriitiliste
pilkude all oma jooksuoskust
teistega võrrelda.
Õpetajatest oli kõige kiirem Randvere lasteaia liikumisõpetaja Maila, aga muidu
võitis ikka sõprus. Lapsed olid
küll väga elevil, et said rannas
joosta ja koos Puhhi sõpradega
võimelda.

nult neli neid oligi, tuli ära teha
topelttöö. Üldjärjestuse viimane – 24. koht – sai siiski oma
grupis tunnustuse vääriliseks.
Jooksu korraldajad – Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti
Spordiselts Kalev, Eesti Kaitsevägi ja Kaitseliit – väärivad toreda ürituse eest tänu. Loodame,
et see traditsioon jätkub. Suur
tänu ka Viimsi jooksjatele, kes
esinesid nii valla kui ka selle
jooksu juubeliaasta vääriliselt!

Tule trenni!

Sulgpallihuvilised
koolilapsed on oodatud Viimsi
Sulgpalliklubi treeningutele Viimsi Sprodihallis. Samas korraldab MTÜ Drive
individuaalõpet nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Tunde viib läbi Eesti
noortekoondise peatreener Aigar Tõnus.
Info tel 56 902 481 või
aigartonus@hotmail.com.

Tiia Tamm

Üritustest tulemas

10. oktoober
Harjumaa meistrivõistlused JALGPALLIS (mehed) Laagris
12.-25. oktoober
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused KORVPALLIS (8.–9. klass, poisid, tüdrukud)
17. oktoober
Harjumaa täiskasvanute ja noorte meistrivõistlused KIIRMALES Tallinna malemajas
23. oktoober
Viimsilaste tervisetund – kogu perega ujuma! Viimsi SPA
ujulas. Vajalik eelregistreerimine tiia@viimsivald.ee või
tel 609 0980
31. oktoober
Harjumaa täiskasvanute ja noorte meistrivõistlused KOROONA üksikmängus Kehras

Võimelda oskasid kõik

Jah, just nimelt võimelda. Ma
unustasin ju mainimata, et
enne jooksurajale asumist on
alati vaja soojendusvõimlemist
teha. No ja võimelda osatakse
Saja Aakri metsas igal juhul
väga hästi.
Puhh teeb igal hommikul
painutusi oma keha vormishoidmise nimel. Puhh, nagu
juba mainitud, on hirmus
maias ja ta teab, et kui oled
maias, siis pead ka harjutusi
tegema.
Notsu jällegi võimleb
täiesti enese teadmata. Tema
lihtsalt keerutab pidevalt ringiratast, et kontrollida, kas seljatagant mitte hädaohtu ligi hiilimas pole. Ja nii teebki Notsu
kogu aeg trenni, ehkki ta, rumaluke, seda sõnagi kunagi
kuulnud pole.

Võistlus käib. Foto Mirje Järv

Kängu ja Ruu on vaieldamatult metsa parimad hüppajad. Ruu teeb selleks kohe
spetsiaalset trenni ka, ehkki
juhtub, et ta alalõpmata hiireurgudesse kukub. Ometi ei jäta
ta ilmaski järele – on ikka järjepidavust antud sellele meie
väikesele Ruule!
No ja siis veel Tiiger – tema
oskab küll kõike, seda teab iga
väike lapski. Tiigrid oskavad
ujuda ja puu otsa ronida. Alla
ronida nad sealt ei oska, sest
saba jääb ette. Alla nad lihtsalt
hüppavad. Hüpata oskavad
tiigrid kohe väga hästi, nii alla
kui ka üles. No ja joosta oskavad nad kohe marudalt. Tiiger
lubas nüüd aasta otsa treenida,
et ikka tõepoolest kiireks saada.

Reet Varik

Piilupesa lasteaia
liikumisõpetaja
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Müüa 8 vahvat valge lambakoera kutsikat (tõutunnistusega).
Valge lambakoer on lastesõbralik
perelemmik, samas ka kergesti
koolitatav ning sobilik koeraspordi huvilisele. Vanematel tehtud
terviseuuringud ning näituse- ja
koolitustulemused. Rohkem infot
www.whiteshepherd.ee
või 5663 2208, 508 4219.

AGOMER REHVID
Uute, kasutatud rehvide
müük ja vahetus.
l rehvitööd
l rehvihotell
l valuvelgede remont
l teras/valuvelgede müük
www.agomer.ee
Viimsi Aiandi tee 19/1
Mob 52 00 662, Tel 623 7890
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UUS AUTOMAATTANKLA
AVATUD NÜÜD KA KA VIIMSIS MIIDURANNA
SADAMA JUURES
Võimalus sõlmida kliendilepiguid soodsateks tankimisteks.
www.eurooil.eu, tel 662 0130

