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Valla 2014. a eelarve >> Loe lk 2 ja 4

Püha Jaakobi kogudus sai 
20aastaseks. Loe lk 6–7

*Üritus on kutsetega.

Viimsi vald tähistab valla 
aukodaniku, president Len-
nart Meri 85. sünniaastapäe-
va reedel, 28. märtsil EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
ja Rannarahva Muuseumis*.

Kell 18 avatakse Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus president Lennart 
Meri bareljeef, mille autor ja teos-
taja on skulptor Aime Kuulbusch. 
Bareljeefi materjalidena on ta ka-
sutanud dolomiiti ja alumiiniumi. 
President Lennart Meri oli Viimsi 
Püha Jaakobi kiriku patroon. Ba-
reljeefil on kiri: “Eesti riigipea. 
Püha Jaakobi kiriku rajamise eest-
seisja. Tänumeeles Viimsi rahvas 
ja kogudus.” Teksti juures on 
kunstnik Heinz Valgu loodud mur-
tud rukkilille kujund kui sümbol 
kõigi mälestuseks, kes on kannata-
nud küüditamiste, represseerimis-
te ja okupatsioonide tõttu. Sümbo-
li idee ja algatus pärineb Lennart 
Merilt. 

Skulptor Aime Kuulbusch rää-
kis, et see on tema esimene töö 
Lennart Merist ning mõtte algataja 
oli kiriku kunstinäituste kuraator 
Erkki Juhandi. Koos valla esin-
dajate ja Meri perekonnaga leiti 
bareljeefile sobivaim koht kiriku 
sees. Erkki Juhandi selgitas, et ku-
na kiriku juures väljas on palju 
kive ja loodust, siis sobis see mä-

lestustahvel paremini interjööri. 
“Kes veel kui mitte meie põlvkond 
ei peaks Merile mälestusmärki 
püstitama,” lisas Juhandi. 

Aime Kuulbuschi loomingus 
on mitmeid kultuuriinimeste port-
reid nagu Mart Saare, Heino Elleri 
jt ning Juhan Viidingu figuur, sa-
muti paljude TTÜ akadeemikute 
ning kunstnike portreid. 

Lennart Meri stipendium 
Lennart Meri 85. sünniaastapäeva 
tähistamisel kuulutatakse esma-
kordselt välja Viimsi valla poolt 
antava Lennart Meri stipendiumi 
saaja. Stipendiumi eesmärk on in-
nustada ja toetada kõrgkoolis hu-
manitaarvaldkonnas õppivat üli-
õpilast või magistrikraadi oman-
danud noort, kes on pärit Viimsist. 
Otsuse 2014. a stipendiumi mää-
ramise kohta tegi komisjon, kuhu 
kuulusid Mart Meri presidendi pe-
rekonna esindajana, tarbekunsti- 
ja disainimuuseumi direktor Kai 
Lobjakas ja Tallinna Ülikooli rek-
reatsiooniteaduste osakonna spor-
disotsioloogia lektor Joel Noormets 
valdkondade ekspertidena ning val-
lavanem Alvar Ild. 

Mälestuskontserdil astub üles 
ansambel “Eesti keeled” koossei-
sus Jaak Johanson (laul, kitarr), 
Riho Sibul (laul, kitarr), Jaak Soo-
äär (elektrikitarr), Tuule Kann 

(kannel), Pille Karras (basskannel) 
ja Ain Agan (kitarr).  

“Eesti keeled” on omanäoline 
keelpillisekstett, kelle loomingus 
kohtuvad rahvamuusika ja jazz, 
suuline pärimus ja autorilooming, 
traditsioon ja innovatsioon. An-
sambel tekkis 1999. aasta alguses 
Ain Agana eestvedamisel, eesmär-
giks kandle ja kitarri kõlaerinevus-
te baasil uue helikeele otsimine. 
2001. aastal sai alguse “Eesti keel-
te” tihe koostöö Riho Sibula ning 
Jaak Johansoniga. Ansambli kahte 
heliplaati, 2002. aastal ilmunud 
“Sabaga täht” ja 2004. aastal “Kel-
la tiksumist...”, on pärjatud Eesti 
Muusikaauhinnaga folk/etnoartisti 
kategoorias. Kokku on ansamblil 
ilmunud kolm heliplaati. 

Näitus “Hõbevalgeim. 
Rävala hiilgeaeg“
Pärast kontserti avatakse Ranna-
rahva Muuseumis näitus “Hõbe-
valgeim. Rävala hiilgeaeg”, mis 
on pühendatud Lennart Merile.

Kirjaniku ja rännumehena on 
Lennart Meri oma raamatutes ja 
filmides kõndinud eestlaste ja teis-
te läänemeresoome rahvaste ajaloo 
ning kujunemise radadel. Need 
teed on olnud meie väikese maa ja 
rahva jaoks hõbevalged, vast isegi 
hõbevalgeimad. Esmakordselt Ees-
ti näituste ajaloos tutvustatakse  nn 

läänemeresoome majanduslikku 
kõrgaega ehk kõige kuulsusrik-
kamat ajajärku meie esivanemate 
elus. Kuna 11. sajandi teisest poo-
lest – 12. sajandi algusest on Eestist 
avastatud rohkem hõbeaardeid kui 
mis tahes teisel maal siin Põhjatähe 
all, sobib seda perioodi kõige pa-
remini iseloomustama termin ”hõ-
bevalgeim”. Näitusel on esimest 
korda avalikult eksponeerimisel 
maapõuest leitud kaunid ehted ja 
seni peidus olnud aarded. 

Hõbevalge teemasid täiendavad 
ja aitavad avada viikingiaegsetest 
kaubandussuhetest ja kaupmeestest 
kõnelev ekspositsioon “Kaupmees-
te jäljed” ning osalusekspositsioon 
“Kaupmehest ettevõtjaks”, kus on 
lõbusate mängude ja tegevuste-
ga võimalik proovida, kui edukas 
kaupmees oleks meie külastaja ol-
nud 12. sajandil. 

Näitus on koostatud koostöös 
Tallinna Ülikooli Ajalooinstituudi 
arheoloogiakogude osakonna ning 
paljude teiste heade abilistega. 

Viimsi vald on President Lennart 
Meri sünniaastapäeva tähistanud 
alates 80. sünniaastapäevast aastal 
2009, mil Rannarahva Muuseumis 
avati Lennart Meri mälestusnäitus.

Ott Kask 
Viimsi valla kultuuri- ja spordiameti 

juhataja

Lennart Meri 85. sünniaastapäev
Lennart Meri, Eesti Vabariigi president aastatel 1992–2001. Foto Tõnu Tormis

Maa andmisel 
eraparklaks 
on omad ohud 
Harju maavanem Ülle Rajasalu soovitab 
maaomanikel pöörata tähelepanu maa 
sihtotstarbele enne loa andmist era-
parklate rajamiseks. 

Omanikud peaksid hoolitsema selle eest, et 
kui nad lubavad oma kinnistule avaliku parkla, 
vastaks ka kinnistu sihtotstarve ärimaa sihtots-
tarbele.

“Meie poole on pöördunud murelikud ini-
mesed, viidates eraparkla Europark ebaseadus-
likule äritegevusele maadel, mille sihtotstarve 
ei vasta seaduses ette nähtud nõuetele ega ole 
ärimaa. Olukorras, kus eraparkla asub elamu-
maal, on kannatajaks maaomanik, kelle kanda 
jääb seaduse rikkumise menetlemise järel mää-
ratud rahatrahv,” märkis Rajasalu. “Tekkinud 
olukorras on omanik oma loa andnud ja peab 
ka vastutust kandma, olgugi et otsus võib olla 
puhtalt teadmatusest tingitud.”

Rajasalu lisas, et maavanemana soovib ta tä-
helepanu pöörata vajadusele seadust täpsemalt 
reguleerida. “Avaliku parkimise korraldami-
seks linnaruumis võiks olla erikord või regu-
latsioon linnavolikogu määruses või liiklus-
seaduses eraomandis oleval kinnistul avaliku 
parkimise kohta,” märkis maavanem. “Praegu-
ne linnavalitsuse määrus parkimise korralda-
mise kohta neid probleeme kahjuks ei käsitle ja 
sellest tingituna võivad nii mõnedki maaoma-
nikud sattuda ebameeldiva üllatuse osaliseks.”

Harju Maavalitsus
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11.03.2014 istungil Viimsi Vallavolikogus
1. Toimus valla turismi arengukava esimene lugemine 

aastani 2025.
Turismi arengukava käsitleb Viimsi ressursse ja pers-

pektiive turismi seisukohast vaadelduna. Dokumendis 
analüüsitakse seda, mida on Viimsil turistile pakkuda 
– loodus, muuseum, seiklus-, tervise-, gurmee- jm turis-
mikeskkond, saared, rannad jne. Konstateeritakse prob-
lemaatika ja pakutakse välja lahendused, analüüsitakse 
turismi sihtgruppe ja sihtturge. Samuti nähakse turismi 
arengukavas ette prioriteetsed arengusuunad ja neist tu-
lenevad vajalikud investeeringud. Suurt osa vajalikest in-
vesteeringutest ei ole võimalik katta valla eelarvest, vaid 
nende finantseerimiseks taotletakse vahendeid perioodi 
jooksul avanevatest finantseerimismeetmetest ja fondi-
dest ja investeeringute realiseerumine sõltubki suures 
osas nende taotluste edukusest. Seega pole turismi aren-
gukava siduv dokument, vaid tal on valdkonna arengus pi-
gem suunanäitaja roll. Valla turismi arengukava aastateks 
2014-2025 saadeti teisele lugemisele.

2. Vaadati üle Viimsi valla üldplaneering ja otsustati:
2.1. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 11. jaanuari 

2000 otsusega nr. 1 kehtestatud Viimsi valla mandriosa 
üldplaneering. 

2.2. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 1997 
otsusega nr. 161 kehtestatud Naissaare üldplaneering.

2.3. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 10. oktoobri 
2000 otsusega nr. 200 kehtestatud Prangli saare üldplanee-
ring. 

2.4. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 29. aprilli 
2008 määrusega nr. 7 kehtestatud Lubja küla klindiastan-
gu üldplaneering.

2.5. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 
2011 otsusega nr. 21 kehtestatud Äigrumäe küla, Laiaküla 
küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneering. 

2.6. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 
2005 määrusega nr. 32 kehtestatud Viimsi valla üldpla-
neeringu teemaplaneering “Viimsi valla üldiste ehitustin-
gimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted”.

2.7. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 13. oktoobri 
2009 määrusega nr. 22 kehtestatud Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringu teemaplaneering “Miljööväärtuslikud alad 
ja rohevõrgustik”. 

2.8. Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 21. juuni 2011 
otsusega nr. 43 kehtestatud Viimsi valla üldplaneeringu tee-
maplaneering “Lapsesõbralik Viimsi”. 

3. Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
4. Kinnitati valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määra-

mise ja maksmise kord.
5. Anti nõusolek Randvere Põhikooli üürilepingu 

muutmiseks.
6. Kinnitati valla jäätmehoolduseeskiri.
7. Pärnamäe külas asuvate MTÜ Pärnamäe Külaselts 

transpordimaa kinnistute omandamine. 
Vald võttis Pärnamäe Külaseltsilt enda omandusse üle-

möödunud kuude jooksul pankrotipesast tagasi võidetud 
teemaad Pärnamäe külas.

8. OÜ Viimsi Haldus juhatuse liige Margus Talsi andis 
korralise ülevaate ettevõtte tegevusplaanidest.

Kõik dokumendid, millele volikogu istungi otsustes 
viidatakse, on põhjalikumaks tutvumiseks leitavad valla 
kodulehelt http://www.viimsivald.ee/viimsi-vallavoliko-
gu-istung/ 

VOLIKOGU VEERG

Teadaanded
31.03–27.04.2014 tööpäevadel kell 8.30–17 (esmaspäeviti 
kella 18ni ja reedeti kella 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi 
tee 1) avalikul väljapanekul Prangli saare Kelnase küla kin-
nistu Loo-otsa vaatetorn detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ja asub Soome lahe ääres 
ning piirneb reformimata maaga. 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu koha-
se maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks sihtotstarbeta maast 
väikeelamumaaks (suvilamaaks) ja määratakse 2988 m² suuruse 
krundi ehitusõigus ühe suvemaja ja kahe abihoone ehitamiseks. 
Detailplaneeringuga määratud  suurim lubatud ehitusalune pind-
ala on 155 m² ja hoonete kõrgus 5 meetrit, krundil säilitatakse ka 
olemasolev 19 meetri kõrgune linnuvaatlustorn (Viimsi Vallavoli-
kogu 21.01.2014 otsus nr 1).

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka 
Prangli raamatukogus ning valla veebilehel: www.viimsivald.ee.

31.03–3.04.2014 tööpäevadel kell 8.30–17 (esmaspäeviti 
kella 18ni ja reedeti kella 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi 
tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla Kibuvitsa tee 18 
detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Kibuvitsa tee ja 
Muuga lahe vahelisel alal ning piirneb Kibuvitsa tee 18a, 16, 14, 
12a kinnistutega. 

Detailplaneeringuga moodustatakse üks elamukrunt ja üks 
üldmaa sihtotstarbega katastriüksus ning määratakse krundi ehi-
tusõigus ühe kuni 8,5 meetri kõrguse üksikelamu ja kuni viie abi-
hoone ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku 300 m² (Viimsi 
Vallavalitsuse 21.02.2014 korraldus nr 143).

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda 
ka Randvere kooli raamatukogus (Randvere küla, G.H. Schüdlöffeli 
tee 4) tööpäevadel kell 9–16.30 (lõuna 11.20–12) ning valla vee-
bilehel: www.viimsivald.ee.

2.04.2014, algusega kell 15 toimub Viimsi vallamaja I kor-
ruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Haabneeme aleviku 

Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, Andrese 4, Madise 5, Vana-Suu-
raia, Ees-Uustalu kinnistute ning alaga vahetult külgneva 
reformimata maa detailplaneeringu eskiislahendust ja läh-
teseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 1,8 ha ja asub Randvere tee ja 
Paadi tee nurgal ning piirneb Randvere tee 5 ja Uus-Kasti kin-
nistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse mää-
ramine kaubandus- ja ärikeskuse hoonetele (s.h kaubandus-, 
teenindus-, büroopindade kavandamine) ja rohevõrgustiku kori-
dori maa-ala määramine. Lisaks lahendatakse detailplaneeringu-
ga maa-ala tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sõidu- ja 
kergliiklusteede ning parkimisalade paiknemine ja liikluskorral-
duse põhimõtted.

Eskiisiga on võimalik tutvuda valla veebilehel: www.viimsi-
vald.ee. 

9.04.2014, algusega kell 15 toimub Viimsi vallamaja 
(Nelgi tee 1, Viimsi alevik) I korruse saalis Metsakasti küla 
kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12) detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

8.04.2014, algusega kell 15 toimub Viimsi vallamaja I 
korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Metsakasti küla, 
Uuesauna tee 2a ja Uuesauna tee 2b eskiislahendust ja läh-
teseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Randvere tee ja 
Uuesauna tee nurgal ning piirneb Uuesauna tee 4 ja 6 kinnistute-
ga ning reformimata maaga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse mää-
ramine kuni kahe hoone ehitamiseks piirkonna elanikele mit-
mesuguste teenuste pakkumise eesmärgil: nt perearstikeskus, 
veterinaarkeskus, laste mängutuba huviringide ja külakoosole-
kute läbiviimise võimalusega, juuksur, aianduskauplus jmt.

Eskiisiga on võimalik tutvuda valla veebilehel: www.viimsi-
vald.ee.

Veebruari volikogu istun-
gil võtsid meie vallarahva 
poolt valitud esindajad 
vastu valla 2014. aasta 
eelarve. Kust tulevad 
kokku valla eelarve tulud 
19 566 000 euro ulatuses 
ja millele see summa 
aasta jooksul kulub?

2013. aasta septembris avali-
kustas siseministeerium uuri-
muse Eesti KOVide võime-
kuse kohta. Kui aasta varem 
avaldatud uurimuse järgi oli 
Viimsi vald võimekamate ko-
halike omavalitsuste pingereas 
teisel kohal, siis selleaastastes 
tulemustes on Viimsi vald kõi-
ge võimekam Eesti omavalit-
sus. 

Uurimuse tulemustest on 
lihtne tekkima levinud arusaam, 
mille kohaselt Viimsi ongi “Ri-
kas Vald” ja seega igasugused 
puudused ja tegematajätmised 
rahapuuduse ettekäändel ek-
sitavad üldsust. Tegelikkuses 
kujunevad rikkus ja sellest tu-

Kes või mis toidab valla raha-
kotti ja millele selle sisu kulub

lenevad investeerimisvõima-
lused siiski tulude ja kulude 
positiivsest vahest. Tõsiasi, et 
Viimsi valla elanike keskmine 
brutosissetulek 1390 eurot on 
riigi omavalitsuste kõrgeim, 
ei tee meid paraku automaat-
selt jõukaks, sest meil on ka 
keskmisest rohkem lapsi, kelle 
koolitamine on üks valla suuri-
matest kuludest. Valla tuludest 

ja kuludest tahamegi siin kok-
kuvõtliku ülevaate anda. 

Eelarve tulud
Eelarve tuludest kõige suure-
ma osa ehk ligi 82% moodus-
tab üksikisiku tulumaks, mille 
laekumist valla ca 8100 mak-
sumaksjalt planeeritakse käes-
oleval aastal 16 316 700 eurot. 
Kuna eelarve koostatakse enne 
tulude tegelikku laekumist, mis 
toimub kogu aasta jooksul, siis 
planeeritakse tulude laekumi-
ne eelneva aasta laekumiste ja 
majandusprognooside põhjal. 
Valla eelarvetuludele lisandub 
riigi toetusfond ca 2,8 miljonit 
eurot, mis Viimsis suunatakse 
pea täielikult haridusvaldkon-
na kulude katteks.

Tulude osas on teisel kohal 
maamaks, mis moodustab ca 
12% valla tuludest ehk 2 400 
000 eurot. Maamaksu määrad 
erinevad vastavalt maa siht-
otstarbele – elamumaadele on 
maksumäär madalam kui äri- 

ja tootmismaadele. Kodualuse 
maa eest maamaksu ei maksta, 
seega viimsilased, kelle kodu 
ka ametlikult valla territooriu-
mil asub, on selle alusel maa- 
maksust vabastatud.

Väiksema osa valla maksu-
tuludest moodustavad reklaa-
mimaks ja riigilõivud näiteks 
ehitusseaduse alusel tehtava-
test toimingutest. Tulu saab vald 
ka hariduse majandustegevu-
sest, näiteks maksavad naa-
beromavalitsused Viimsile sel-
le eest, kui nende lapsed käi-
vad meie valla hallatavates ha-
ridusasutustes. Samuti laekub 
valla tulupoolele valla lapse-
vanemate makstav lasteaiata-
su, mis katab küll vaid väikese 
osa lasteaiaga seotud kuludest. 
Muud tulud, nagu kaupade ja 
teenuste müük, trahvid, kul-
tuuritulud, saastetasud, rendi-
tulud ja toetused moodustavad 
eelarve tuludest kõige väikse-
ma osa ehk ca 2%.

järgneb lk 4
 

Rohuneeme tee linnulennult. Foto Viimsi vallavalitsus

Viimsi valla 2014. aasta eelarve tulude jaotus
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Maavanema 
külaskäik
19. märtsil külastas Viimsi valda Harju maava-
nem Ülle Rajasalu koos kaaskonnaga, et tutvuda 
uue vallavalitsusega.

Maavanema kaaskonda kuu-
lusid nõunik Terje Lillo, 
Harjumaa arengu- ja planee-
ringuosakonna juhataja Jaan 
Mark, haridus- ja sotsiaalosa-
konna juhataja Maris Liiders 
ja avalike suhete nõunik Hei-
ko Kukk. Meie vallavalitsus 
pidas Harju maakonna esin-
dajatega maha konstruktiivse 
ja inforohke koosoleku, kus 
arutati Viimsi valla valitse-
mise keerulisemaid sõlm-
küsimusi ja mõtteid nende 
lahendamiseks. 

Nagu ilmselt paljudes teisteski omavalitsustes, on ka 
meie vallavalitsuse suuremad väljakutsed seotud valla 
veemajanduse, planeerimise ja hariduskorraldusega – 
neid teemasid maavanema ja Harjumaa spetsialistidega 
ka arutati. Vestluse käigus tekkis uusi ja edasiarendamist 
vajavaid mõtteid mitmel teemal alates prügimajandusest 
ja halduskorraldusest kuni seadusandluse täiendamise et-
tepanekuteni.

Maavanem külastas kaaskonnaga ka Rannarahva 
Muuseumi, Rannapere pansionaati ja Päevakeskust. Vi-
siidi lõpetas äärmiselt hariv ja huvitav külaskäik Viimsi 
ettevõtluse pärli OÜ Zircon Groupi tehasesse. Et jagatud 
ideed ja plaanid viivad sageli huvitavate arenguteni, siis 
saadab Viimsi valda Harju maavalitsusega loodetavasti 
edukas ja rikastav koostöö.

Kaja Männiko

12. märtsil toimus koh-
tumine Viimsi vallava-
litsuse esindaja ja kahe 
Maanteeameti valdkonna 
– hoolde- ja ehitusvald-
konna juhi vahel. 

Kohtumise teemad olid Viimsi 
riigimaanteed ja nendega seo-
tud hooldeküsimused, problee-
mid ja võimalikud lahendused. 

Viimsi valla elanikud on 
pöördunud korduvalt valla 
kommunaalameti poole küsi-
musega, miks ei koristata ära 
valla põhiteede ääres olevat 
prahti. Riigimaanteed (Rand-
vere tee, Rohuneeme tee, Lepp-
neeme tee, Leppneeme sadama 
tee, Muuga tee) kuuluvad Maa-
nteeameti hooldusalasse ja just 
Maanteeamet on see asutus, 

Alates käesoleva aasta 
märtsist osutab ESTE OÜ 
Viimsi vallas erihoole-
kandeteenust vajavatele 
isikutele igapäevaelu toe-
tamise teenust, toetatud 
elamise teenust ja tööta-
mise toetamise teenust 
vallapõhiselt, teenust 
vajavate isikute kodudes. 

Igapäevaelu toetamise tee-
nuse eesmärk on isiku parim 
võimalik iseseisev toimetu-
lek ja areng psühhosotsiaalse 
toimetuleku toetamise, iga-
päevaelu toimetulekuoskuste 
ja tööoskuste kujundamise 
ning isiku lähedaste ja isikuga 
koos elavate isikute nõustami-
se kaudu.

Toetatud elamise teenuse 
eesmärk on isiku sotsiaalse 
toimetuleku ja integratsiooni 
toetamine koos juhendamisega 
majapidamise ja igapäevaelu 
korraldamises, et tagada isiku 
võimalikult iseseisev toimetu-
lek iseseisvalt elades. 

Töötamise toetamise tee-
nuse eesmärk on juhendada 
ja nõustada inimest, et toetada 
tema iseseisvat toimetulekut ja 
parandada elukvaliteeti tema 
võimetele sobiva töö otsimise 
ja töötamise ajal.

Kellele on teenus 
mõeldud
Erihoolekandeteenused on mõel-
dud täisealisele raske ja pika-
ajalise psüühikahäirega inime-
sele, kellel on raskest, süga-
vast või püsivast psüühikahäi-
rest tulenevalt välja kujunenud 
suurem kõrvalabi, juhendami-
se või ka järelevalve vajadus 
ning kes vajavad toimetule-
kuks professionaalset kõrval-
abi. 

Kes ei kuulu teenuse 
saajate hulka
Erihoolekandeteenused ei ole 
mõeldud vanaduspensioniikka 

jõudnud dementsuse diagnoo-
siga inimesele, kellel ei ole 
dementsuse diagnoosile lisaks 
muud psüühikahäiret, ega ini-
mesele, kellel on sõltuvus al-
koholist või narkootilisest ai-
nest juhtiva psüühikahäirena.

Kuidas teenusele 
saada
Kui inimene soovib taotleda 
mõnda ülaltoodud erihoolekan-
deteenust, peab ta esitama Sot-
siaalkindlustusametile (SKA) 
taotluse. 

Taotluse võib esitada ini-
mene ise või tema seaduslik 
esindaja. Täpsema info saami-
seks võib otse pöörduda SKA 
juhtumikorraldaja, Viimsi val-
la sotsiaaltöötaja või ESTE OÜ 
spetsialistide poole, kes selgi-
tavad, mida peab tegema, et 
sobivat erihoolekandeteenust 
saada. 

Mis on teenusele 
saamise eeldus 
Teenustele saamiseks peab ini-
mesel olema rehabilitatsioo-
niplaan, mille tegevuskavasse 
on märgitud inimese vajadus 
erihoolekandeteenuse saami-
seks. Igapäevaelu toetamise 
teenusele suunamiseks ei ole 
inimesel vaja rehabilitatsiooni-

Erihoolekandeteenus nüüd 
ka Viimsi vallas

plaani, piisab psühhiaatri suu-
namiskirjast. 

Kes teeb rehabilitat-
siooniplaani 
Rehabilitatsiooniplaani koos-
tab asutus, kellel on õigus ja 
pädevus seda koostada. In-
formatsiooni saab isik küsida 
valla sotsiaaltöötajalt, SKA 
juhtumikorraldajalt või ESTE 
OÜ spetsialistidelt.

Kuidas toimub teenu-
seosutaja valik 
Pärast taotluse esitamist va-
litakse inimesele sobivaim 
teenuse osutaja Sotsiaalkind-
lustusameti, inimese ja teenu-
se osutaja vahelises koostöös. 
Võimalusel korraldab juh-
tumikorraldaja kolmepoolse 
kohtumise. Selline kohtumi-
ne annab ka teenuse osutajale 
võimaluse eelnevalt tutvuda 
teenusele tulija soovide ja va-
jadustega ning teha vajalikke 
ettevalmistusi teenuse osu-
tamiseks. SKA, inimene ise 
või tema seaduslik esindaja ja 
teenuseosutaja lepivad kokku 
kuupäeva, millal inimene hak-
kab teenust saama ning SKA 
vormistab vastava suunamis-
otsuse.

ESTE OÜ

KÜSI INFOT:
l Sotsiaalkindlustusameti 
juhtumikorraldajalt telefo-
nil 664 0173
l ESTE OÜ spetsialistidelt 
telefonil 509 6757 või 509 
3492, info@este.ee 
lViimsi valla sotsiaal-
ametist
l Täiendavat informat-
siooni on võimalik leida 
Sotsiaalkindlustusameti 
koduleheküljelt www.
ensib.ee (alaleheküljelt 
puuetega inimestele–eri-
hoolekandeteenused).

Kohtumine Maanteeameti 
esindajatega

Oliver 
Liidemann

abivallavanem

kelle kohustus on eelnimetatud 
teede äärte, kraavide ja kogu 
teekinnistu koristamine ning 
korras hoidmine. Maanteeamet 
koristab oma teede äärtest pra-
hi 15. maiks, selline on nende 
hooldusleping. Kui kevad saa-
bub kas või kaks kuud varem, 
siis Maanteeameti ametnike 
hinnangul ei anna see alust tei-
siti toimetada, seisukoht on jäik 
ja koristustööd teostatakse ikka 
15. maiks. 

Lubja küla elanikud on 
korduvalt nii vallavalitsuse 
kui Maanteeameti poole pöör-
dunud palvega piirata kiirust 
küla piires 50 km/h-ni. Nii 
oleks lastel ohutum sõiduteed 
ületada ja bussipeatusesse jõu-
da. Maanteeamet lubas oma 
korra üle vaadata, kuigi vihjati 
selgelt, et maanteedel kehtivad 
omad piirangud ja kiiruse pii-
ramine 90 km/h asulavälisel 
teel on nende arvates piisav. 
Asjaolu, et riigiteede ääres 
asuv küla on kiiresti kasvanud, 
ei muuda kiirusepiirangu osas 
Maanteeameti seisukohta. 

Muuga küla elanikud on 
küsinud korduvalt, kas Muuga 
tee äärde on võimalik rajada 
jalg- ja rattateed, et tagada las-
tele ohutu liiklemine kooli ja 
koju ning samuti võimaldada 
ohutut kergliiklejate ühendust 
Randvere ja Muuga keskuste 
vahel. Muuga tee koos tee-
maaga kuulub Maanteeameti-
le ja praegu pole neil rahalisi 
võimalusi, et jalg- ja jalgrat-
tateed ehitada. Vallavalitsus 
on pakkunud ka koostöövõi-
malust, et järgmisest Euroopa 
Liidu linnaliste piirkondade 
programmist taotleda ühiselt 
raha jalg- ja jalgrattateede tee-
de ehitamiseks – vald võtab 
enda peale projektijuhtimise, 
projekteerimise, hangete kor-
raldamise, ehitustööde läbivii-
mise ja kõik muud toimingud, 
Maanteeameti osa oleks välja 
panna vaid omaosalus 15%. 
Ka nimetatud ettepanekule on 
Maanteeamet kahjuks nega-
tiivselt vastanud.

Oliver Liidemann
abivallavanem

Maavanem Ülle Rajasalu ja 
Jaan Mark. Foto Kaja Männiko

Päästeamet annab teada
Päästeamet kontrollib märtsist Harjumaa ko-
dudes tuleohutust.

Tuleohutuskontrolli tegevad ametnikud kan-
navad Päästeameti eraldusmärkidega riietust ja 
esitavad punast värvi hologrammiga töötõendi. 

Inspektorid teavitavad üldjuhul oma kontrollist 
ette ning eeldavad, et neid oodatakse kokku 
lepitud kuupäeval. 

Päästeamet 
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Eelarve kulud
Viimsi valla eelarve KULUDE 
poolele on planeeritud 16 047 
000 eurot. Vahe tuludega ehk 
põhitegevuse tulem on planee-
ritud 3 520,3 tuhat eurot. Mida 
suurem on eelarve põhitegevu-
se tulem, seda suurem on oma-
valitsuse finantseerimisvõime. 

Nagu kulude jaotuse dia-
grammil näha, on valla raha-
koti suurim kuluvaldkond HA-
RIDUS, mille osakaal kuludes 
on üle 52%. Eesti seaduste 
kohaselt on koolide ja lasteae-
dade ehitamine ja kvaliteetse 
hariduse tagamine kaasaegses 
õpikeskkonnas kohaliku oma-
valitsuse vastutusala. Haridu-
sega seotud investeeringutest 
ehk koolide ja lasteaedade ehi-
tamisest tuleneb ka 82% valla 
paljuräägitud võlakoormast. Dia-
grammil toodud haridusvald-
konna kuludes kajastuvad vaid 
olemasolevate koolide ja las-
teaedade majandamise kulud 
ilma investeeringuteta uutesse 
ehitistesse. Kvaliteetse kooli-
hariduse ja lasteaiateenuse pak-
kumine on vallale suur ja roh-
keid rahalisi vahendeid nõu-
dev väljakutse. Näitena võib 
tuua ühe lasteaiakoha kulud 
aastas – see on 2800 eurot, mis 
ületab kahe keskmise bruto-
sissetulekuga vanematelt valla 
eelarvesse laekuva maksutulu.

2013./2014. õppeaastal käib 
Viimsi valla koolides kokku 
1994 õpilast, munitsipaallaste-
aedades saab alusharidust 800 
ja eralasteaedades 346 väikest 
viimsilast. Haridusvaldkonna 
efektiivne majandamine ja sel-
lesse investeerimine on üks 
valla majandustegevuse prio-
riteete. Kui kooliõpetajate pal-
garaha laekub riigieelarvest, 
siis lasteaiaõpetajate palgad mak-
sab vald oma eelarvest. 2014. 
aasta eelarves on ette nähtud 
lasteaedade, üldhariduskoolide
ja ka huvikoolide õpetajate pal-
gatõus. Ka anname endast pa-
rima, et mitte panna lapseva-
nemate õlule kasvavate hari-
duskulude lisakoormat, seega 
jätkame sel aastal eralasteae-
dade ja -lastehoiu toetamist ja 
ka munitsipaallasteaedade ko-
hatasu jääb eelmise aasta ta-
semele. Samuti tagatakse jät-
kuvalt tasuta koolitoit 1.-9. 
klasside lastele. Olulise inves-
teeringuna Viimsi haridusasu-
tustesse väärib nimetamist ka 
infotehnoloogia riist- ja tark-
vara kaasajastamine käesoleva 
aasta jooksul.

Üldised valitsemis-
kulud
Eelarve kulude osa teisel kohal 
on ÜLDISE VALITSUSSEK-
TORI TEENUSED ehk valla 
üldised valitsemiskulud, mil-
le osakaal kogukuludes on ca  
16% ehk ca 2 523 200 eurot. 
Vallavalitsuse personali- ja ma-

Kes või mis toidab valla rahakotti ja millele 
selle sisu kulub

janduskulude kõrval sisaldab 
see kulusektor näiteks selli-
seid olulisi teemasid nagu re-
servfond ja valla arengukava. 
Esimesse paigutatakse raha 
ootamatuteks ja erakorralis-
teks kuludeks, mille katmise 
aluseks on vallavalitsuse kor-
raldused. Valla arengukava tar-
vis ette nähtud summas sisal-
duvad valla erinevatest fondi-
dest rahastatavate projektide 
omaosalused, toetused ja taot-
lemise kulud. Veel kuuluvad 
üldiste valitsemiskulude alla 
välispoliitika ehk väliskülalis-
te vastuvõtu ja välisvisiitidega 
seotud kulud, samuti omavalit-
susliitudes osalemise liikme-
maksud.

Kultuuri ja vaba aja 
kulud 
Kulude osa kolmandal kohal 
on KULTUURI JA VABA 
AJA VEETMISE VÕIMA-
LUSTEGA seotud kulud, mis 
moodustavad kogu kuludest 
10,87%. See kulusektor toetab 
valla poolt rahastatavaid vaba 

aja veetmise võimalusi, nagu 
näiteks laste, noorte ja täis-
kasvanute huviharidus muusi-
kakoolis, kunstikoolis ja huvi- 
keskustes. Kultuuri- ja spordi-
valdkonna prioriteetideks on 
tagada ka spordikoolides ja 
-klubides osalevate laste ja 
noorte sporditegevuse toeta-
mine, luua vallas täiendavaid 
spordirajatisi ja puhkealasid 
ja toetada kohalike kultuuri- 
ja spordiürituste korraldamisi. 
Samuti toetatakse kohaliku rah-
varaamatukogu, külaseltside, 
paikkondliku muuseumi ja 
valla eakate aktiivset seltsite-
gevust. Ka rahastab vald kul-
tuurikuludest Viimsi Teataja 
väljaandmist, kuna peab oluli-
seks tasuta vallalehe jõudmist 
kõigi viimsilasteni. Vaba aja 
veetmise ja kultuuriürituste kor-
raldamise võimaluste loomine 
on üks olulisi valdkondi, mil-
lesse investeerimise vajadus 
on suur, kuid valla eelarvest 
vajalike summade leidmine 
ilma võlakoormat kasvatamata 
keeruline. Seega otsime ka sel-

les valdkonnas kõiki välise fi-
nantseerimise käike ja võima-
lusi alates rahastusfondidest ja 
meetmetest kuni erainvestorite 
kaasamiseni.

Majanduse osa 
kuludest
MAJANDUSSEKTORI osa-
kaal eelarve kuludes on 7,2%. 
Suurim osa sellest kulub trans-
pordikorraldusele. Kuigi ühis-
transport Viimsis ei ole täna 
tasuta, katab suure osa selle 
valdkonna kuludest siiski vald 
oma eelarvest. 2014. aastal on 
valla siseliinide töö korral-
damiseks ja MTÜ Harjumaa 
Ühistranspordikeskus liikme-
maksu tasumiseks ette nähtud 
780 tuhat eurot ja koolibussi 
liinide rahastamiseks 20 tuhat 
eurot. Võrreldes 2013. aasta-
ga on transpordikorraldusse 
suunatav summa suurenenud 
78%. Suur osa kasvust tuleneb 
sellest, et alates 1. septembrist 
2014 saavad kooliõpilased ja 
üle 65-aastased pensionärid 
valla siseliini bussides sõita 
tasuta, sest nende sõidukulu-
sid doteerib vald. Vald maksab 
ka osa veetranspordi kuludest 
mandri ja Prangli vahel. Ka 
teedevõrgu projekteerimise ja 
mõõdistamise kulud kuuluvad 
sellesse sektorisse, samuti liik-
luskorralduse kulud – tänava-
viitade paigaldamine, teede joo-
nimine jne. Ka valla territo-
riaalse planeerimise kulud kae-
takse siit. 2014. aastal on pla-
neerimise peamine rõhk suu-
natud Haabneeme ja Viimsi 
aleviku üldplaneeringu ning 
teede teemaplaneeringu koos-
tamisele ja kehtestamisele. Val-
lapoolsel finantseerimisel on 
käimas Randvere ja Pikanee-

me rannaala, Vehema vee-
hoidla,  Lubjamäe suusanõl-
va, Aiandi tee 6, Rohuneeme 
tee 1, Kivila tee 3 ja Kivila 
tee 5, Kelnase ja Leppneeme 
sadama, Reinu maaüksuse ja 
Viimsi Vabaõhumuuseumi de-
tailplaneeringud.

Keskkonnakaitse 
kulud
KESKKONNAKAITSEGA 
on seotud 5,26% valla eelarve 
kuludest ehk 844 tuhat eurot. 
Võrreldes eelmise aasta eelar-
vega on keskkonnakaitse ku-
lud suurenenud 29,3% ja põ-
hiosa kasvust on planeeritud 
suvisesse ja talvisesse teede 
korrashoidu – teede remonti 
freespurukatte ja pigikillusti-
kuga ja teemaa puhastamisse 
suvel ning lumekoristusse val- 
la teedelt ja avalikest parklatest 
talvel. Oluline osa keskkonna-
kaitse kuludes on sadevete hal-
damisel – siia kuuluvad ASile 
Viimsi Vesi tehtavad eraldised 
sadeveesüsteemide haldami-
seks Viimsi vallas ja sadevee-
ga seonduvate projekteerimi-
se, remondi- ja hooldustööde 
rahastamine ning sadeveesüs-
teemide kaardistamine. Kesk-
konnakaitsekulude hulka kuu-
luvad ka valla avaliku prahi 
koristamise ja transpordi kulud,
jäätmejaama majandamine, ope-
reerimine ja ohtlike jäätmete 
vastuvõtt. Samuti rahastatakse 
siit valla maastikukaitsealade 
kaitsekorralduslikku tegevust 
ning loodusõppe- ja tervisera-
dade väljaarendamist. Kesk-
konnaga seotud kulude hulka 
kuuluvad ka eksperthinnangu-
te, keskkonnamõju ja stratee-
gilise keskkonnamõju hinda-
mise ja seirete kulud.

Viimsi valla 2014. aasta eelarve kulude jaotus 
valdkondade lõikes

Suhtarvud on arvutatud eelarve põhitegevuse kuludest.

Sotsiaalse kaitse kulud
Omavalitsuse kohustuste hul-
ka kuulub ka abivajajate eest 
hoolitsemine ehk SOTSIAAL-
NE KAITSE. Sotsiaalse kaitse 
kuludeks on valla eelarves sel 
aastal ette nähtud 723,6 tuhat 
eurot, mida on 13,2% enam 
kui eelmisel aastal. Suurimad 
kuluartiklid selles valdkonnas 
on üldhooldekodu ja päeva-
keskuse majandamine, samuti 
kaetakse siit üldhooldekodu-
des hooldusel olevate valla 
eestkostel või üksikute hool-
dust vajavate eakate hooldeko-
du kohatasud. Järgnevad eri-
nevad ühekordsed või vajadus-
põhised toetused – ühekordsed 
toetused eakatele, mida maks-
takse vastavalt vajadusele, las-
tehoiu toetus, vastsündinu toe-
tus, esimese klassi õpilase toe-
tus ja paljud muud toetused 
erijuhtumiteks, mil elanikul val-
la abi vaja võib minna. Ka 
hoolitseb vald puudega ini-
meste erikooli- ja sotsiaal-
hoolekandeteenuste eest. Vii-
maseid oleme eelneva aastaga 
võrreldes suurendanud 68% ja 
teeme seda võimalust mööda 
jätkuvalt. Samuti maksab vald 
toetust erivajadustega inimes-
te hooldajatele, vallavalitsuse 
töötajad osutavad eakatele ka 
koduteenuseid. 

Elamu- ja kommunaal-
majandus
ELAMU- JA KOMMUNAAL-
MAJANDUS on hariduse ja 
sotsiaalvaldkonna kõrval ilm-
selt kolmas kõigi omavalitsuste 
murelaps, mille rahastamiseks 
piisavate vahendite leidmine 
on alati problemaatiline. Kõi-
gist valla elanike pöördumis-
test valla poole räägib suur osa 
just ootustest kommunaalma-
janduse valdkonnas – tänava-
valgustusest, heakorrast, randa-
de korrashoiust. 2014. aasta eel-
arve näeb nende valdkondade 
arendamiseks ja parendamiseks 
ette 531,3 tuhat eurot, millest 
suur osa kulub tänavavalgustu-
se rajamisele, elektrikuludele ja 
heakorratöödele valla piires.

Väiksema osa valla eelarve 
kuludest moodustavad põhi-
liselt riigi poolt rahastatavad 
valdkonnad nagu tervishoid, 
avalik kord ja julgeolek. Ter-
vishoiu osas on suurimad ku-
lutused valla eelarvest haig-
lateenused, mille alla kuulub 
näiteks vähekindlustatud isi-
kute eriarstiabi visiiditasude 
kompenseerimine 50% ulatu-
ses, Viimsi kiirabipunkti ma-
jandamine ja perearsti toetus. 

Avaliku korra ja julgeole-
ku kuludest katab vald Viimsi 
konstaablipunkti majandamis-
kulud, valveteenistuse ja pääs-
teteenuste kulud. Muu korra-
kaitsega seonduv on Eesti riigi 
pädevuses.

Kaja Männiko
kommunikatsiooni- ja 

arendusjuht

Vaade linnulennult Haabneemele. Foto Viimsi vallavalitsus

algus lk 2
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Kohtumine kirjanikepaariga
13. märtsikuu päeval 
oli Viimsi Raamatukogu 
elevust täis, sest külas 
olid kirjanikud Helga ja 
Enn Nõu. 

Õhtu algas traditsiooniliselt tor-
di söömisega ja jutulõng hak-
kaski veerema. Abielupaari pikk 
ja sündmusterohke elu rullus 
kuulajate ees lahti: lapsepõlv 
Eestis, põgenemine sõja eest ja 
pagulasena elatud elu Rootsis. 

Enamus läbielatust on ka-
jastunud nende rikkalikus loo-
mingus. 2013. aastal ilmus mõ-
lemal uus raamat. Kuulajate 
hulgas oli ka noori huvilisi, 
mis on loomulik, sest Helga 
Nõu sulest on ilmunud neli 
noorsooromaani. Raamatud „Pea 
suu!” ja „Tõmba uttu!” on aas-
taid ühed loetumad ning jätku-
valt kooli soovitusliku kirjan-
duse nimistus. 

Enam tähelepanu sai Helga 
Nõu 75. sünnipäevaks ilmunud 
raamat „Elu täis üllatusi”, mis 
ühendab autori kunstiande ja 
kirjandusliku talendi. Enn Nõu 
loomingust pälvis sel õhtul tä-
helepanu koguteos „Vabariigi 
pojad ja tütred”.

Nagu alati meeldivate ja 
huvitavate inimestega koh-
tudes, lendas aeg ruttu. Lõ-

petuseks said lugejad oma 
raamatusse Helga ja Enn Nõu 
autogrammi ning head soovid 
koduteele kaasa.

Ja mis võib olla korraldaja-
tele parimaks tänuks, kui uksel 
esitatud küsimus: „Millal teil 
järgmine üritus toimub?”

Uute kohtumisteni raama-
tukogus!

Ene-Linda Tammik 

Kirjanikepaar Helga ja Enn Nõu. Fotod Elise Rand Enn Nõu annab autogrammi. 

Kõneleb Helga Nõu. Foto Enn Nõu

Kalameheks 
saamise lugu
6. märtsil esitles Rannarahva Muuseumis Hanno 
Kask oma uut raamatut „Teekond kalameheks“, 
mis jutustab läbi kolmekümne peatüki loo sel-
lest, kuidas saadakse kirglikuks kalameheks. 

Raamatu teeb eriliseks asjaolu, et selle on illustreerinud 
Hanno tütar Liisa. Raamat kujuneski isale ja tütrele tore-
daks projektiks, mis andis võimaluse ühiselt aega veeta ja 
samas oma hobiga tegeleda – Hanno kirjutas kalapüügist, 
Liisa ülesanne oli juttude põhjal illustratsioone joonistada. 
Ja joonistada Liisale meeldib. Lisaks joonistustele leidub 
raamatus rohkelt fotomaterjali.

Selle raamatu puhul ei ole oluline lugeja taust – see 
raamat on mõeldud kõigile. Kes leiab jutustustest toredat 
nostalgiat, kes oma sisemise kutse, kes kasutab ära kirjel-
datud kogemust, kes naudib toredaid jutte või saab ainest 
kalamehejuttude jaoks!

“See on lugu ühest poisist ja tema seiklustest jõgedel, 
järvedel ning meredel läbi nelja aastakümne. Kui sa pole 
veel kalapüügiga kokku puutunud, siis see raamat tekitab 
sinus huvi harrastuskalastuse ja laiemalt kalapüügi vastu. 
Kui sa aga oled juba kalamees, siis leiad raamatust kind-
lasti äratundmisrõõmu ja meenutad oma läbielatud seiku. 
Kui sa aga tunned huvi kalapüügi vastu, siis leiad raama-
tust innustust kalapüügiga veelgi rohkem tegeleda.” Nii 
tutvustab  autor raamatu eessõnas selle sisu.

Väljaandja on kirjastus “Kalastaja Raamat”. Raamatu 
maht on 160 lk. Autor Hanno Kask, illustratsioonid Lii-
sa Kask, toimetajad Külli Jaakon ja Alar Mik, kujundaja 
Tiina Alver. Raamat on müügil lisaks suurematele raama-
tupoodidele ka Rannarahva Muuseumis. Eelmisel aastal 
ilmus kirjastuselt “Kala suitsutamise raamat”.

Alar Mik

Autor esitlusel vanema tütre Liisa ja noorema tütre 
Grettega. Foto Ralf Mae.

Laupäeval, 22. märtsil 
kell 11 ootame taas kõiki 
sugupuu- ja ajaloohuvilisi 
Viimsi Raamatukokku, 
Kesk tee 1, et mälesta-
da kalleid esivanemaid, 
sugulasi, sõpru ja kõiki, 
kes 65 aastat tagasi 25. 
märtsil alustasid oma 
teed külmale maale. 

Väidetavalt peeti tol aastal esi-
mest korda kevadist kooliva-
heaega. Koolivaheaja eesmärk 
olevat olnud see, et ka koolist 
kaugemal elavad lapsed olek-
sid kodus pere juures, et neid 
koos vanematega pikale tee-
konnale saata. 

Oma küüditamise loo ju-
tustab Marju Toom, kes küüdi-
tati 10. sünnipäevale järgneval 
hommikul koos emaga Jõgeva 
jaamast Siberisse küüdiešeloni 
kinni plommitud loomavagu-
nis. Ešelon seisis Jõgeval 25. 
märtsi pärastlõunast 27. märtsi 
õhtuni. Tolles vagunis olid li-
saks Marjule ja ta emale, kes 
oli joonistusõpetaja, sõja tõttu 
endine Vanemuise teatri balle-
tistuudio õpilane ning kõrge-
ma kunstikooli Pallas üliõpila-
ne, ka teisi inimesi Põltsamaalt 
ja ümbruskonnast. Vana setu 
taat, kes oli linnas tuntud tisler, 
ja tema abikaasa; nende kõrval 
Marju vene keele õpetaja  kol-
me tütrega. Nende taga olid 
perekonnast lahku sattunud vi-
balik 17aastane noormees, ema 
kahe pojaga, kel vanust 15 ja 
17 aastat, eakad vend ja õde 
linnalähedasest talust, ema 

kolme lapsega, kellest vani-
ma, hemofiiliahaige poisiga oli 
Marju varem jaganud haigla-
palatit. 

Vaguni keskel istus sõnatult 
ja liikumatult oma punutud ro-
tang-tugitoolis musta riietunud 
ja musta looriga mustas küba-
ras naine, kes mõni päev hiljem 
lahkus nende seast sama vaik-
selt kui oli tol süngel päeval 
istunud. Ning veel 20 inimest. 
Nendega koos jagas tüdruk 
kaks nädalat nari selles küü-
divagunis ja nädala veoauto 
kastis, mis neid küladesse laiali 
viis. Nad küüditati Novosibirs-
ki oblasti Krasnozerski rajooni, 

mis külgnes Semipalatinski po-
lügooniga, kus toimusid nõuko-
gude tuumarelvade katsetused. 
Ilmselt just seetõttu on Marju 
Toom kõnelenud ja kirjutanud 
korduvalt ka eestlaste käekäi-
gust tuumapolügooni ohvrite-
na. Ta on pidanud loenguid ning 
andnud ülevaateid relvastuse 
ajaloost ja uusimatest relvadest, 
nt 14.04.2013 rahvuslaste tal-
vekoolis teemal “Sõjatehnika 
sajandite võrdluses”.

Marju Toom (snd Kaselaid) 
tuli ilmale Põltsamaal 24. märt-
sil 1939. a. Ta oli automaati-
kainsener ja EV riigiametnik. 
Nüüd pensionär ja SA Eesti 

Vabadusvõitlejate Abistamise 
Fond juhatuse liige. Ta kuulub 
liitudesse ja seltsidesse, s.h Lai-
doneri Seltsi. Marju Toom on 
üks Eesti Memento Liidu aja-
lookonverentsi kogumiku “Kom-
munism rahvusvahelise kohtu 
ette” autoritest. 2011. a lõpus 
paigaldati tema eestvõttel Pi-
listverre radiatsiooniohvrite mä-
lestusmärk ning ta pühendas 
selle kõikidele radiatsiooniohv-
ritele, ka neile, kes pidid 1986. 
aastal likvideerima Tšernobõli 
tuumajaama plahvatuse taga-
järgi. Marju Toom on ka üks 
kommunismiohvrite memoriaa-
li ideekavandite avaliku arute-
lu algatajatest.

Loodan, et 22. märtsi hom-
mikupoolikul leiame aja, et 
mälestada nii märtsi- kui juuni-
küüditamise ohvreid, kes iialgi 
kodumaa pinnale tagasi ei jõud-
nud. Ootame kõiki, eriti aga 
neid, kes ise tol päeval alusta-
sid teed külmale maale, et kuul-
da ka nende jutustusi tollest 
päevast, mida küll mäletada ei 
tahaks, kuid mida unustada ei 
tohi, sest nii astume sammu ka 
nende inimeste unustamise teel, 
kes jätsid oma elu kaugel maal 
või sinnasõidul. Usun, et Eestis 
on vähe neid, kelle esivanemate 
või lähedaste seas pole kedagi, 
keda märtsi- või juunisündmu-
sed 65 või 73 aastat tagasi ot-
seselt või kaudselt poleks puu-
dutanud. 

Kohtumine on kõigile osa-
lejatele tasuta.

Jane Palu
Viimsi Raamatukogu direktor

Siberist lapse silmade läbi
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Viimsi Püha Jaakobi kogu-
dus on Eesti üks noore-
maid luterlikke kogudusi, 
kel sel kuul täitus 20. tege-
vusaasta. Küsimustele 
vastab koguduse vaimu-
lik Mikk Leedjärv. 

Valla kodulehel on kirjas, et 
esimene jumalateenistus peeti 
5. märtsil 1994 Püünsi koo-
lis, kogudus asutati aga no-
vembris. Miks siis alles no-
vembris? 

Koguduse asutamine ei ole 
sündmus, vaid pigem prot-
sess. Jumalateenistusi alustati 
Püünsi koolimajas 1994. aasta 
märtsis, kuid ametlik kogudu-
se asutamise koosolek toimus 
alles novembris, kui oldi juba 
veendunud, et Viimsis leidub 
piisavalt inimesi, kes on val-
mis koguduse elus osalema ja 
sellesse panustama. Inimeste 
kokku toomine on vahel aega-
nõudev ettevõtmine.

Mis tingis selle koguduse 
loomise?

Peamine põhjus oli see, et 
Viimsi oli kasvanud 90-ndate 
keskpaigaks väga palju ja siin 
elas palju inimesi, kes mõist-
sid, et Viimsi vajaks oma ki-
rikut, eelkõige nende asumite 
jaoks, mis olid tekkinud pool-
saare läänekaldale. Mõtteid ki-
riku ehitamisest ja koguduse 
rajamisest oli juba enne 1994. 
aastat, siis oli üks eestvedajaid 
toonane vallavanem Ants-
Hembo Lindemann. Eks need 
mõtted saidki kokku ning 20 
aasta eest asuti tegudele.

Poolsaarel oli olemas Rand-
vere kirik, kas varem kuulu-
sid kogu poolsaare luterlased 
Randvere kogudusse?

Kuigi, jah, Viimsi poolsaa-
rel oli Randvere kiriku näol 
pühakoda olemas, asub see 
siiski valla keskusest eemal ja 
paljud inimesed, kes elasid lää-
nepoolsetes külades ning olid 
seotud Tallinnaga, ei kuulunud 
Randvere kogudusse, vaid mõn-
da linna kogudusse. Nii oligi 
enamik Jaakobi koguduse asu-
tajatest inimesed, kes senimaani 
olid seotud olnud Tallinna ki-
rikutega, kuid soovisid, et neil 
oleks kodu lähedal pühakoda – 
paik, kus kohtuda ja koos käia.

Kas 700 liikmega kogu-
dus on teiste EELK kogu-
dustega võrreldes väike või 
keskmine?

Hingekirja suurus, umbkau-
du 700 liiget, on pigem väiksem 
Eesti luterlike kirikute seas, 
kuid kui teistes kogudustes on 
hingekirjas ka näiteks 30 või 
70 aastat tagasi ristitud lapsed, 
kes on veel elavate kirjas, siis 
meie koguduse hingekirjas on 
inimesed, kes on kirikuga kon-
takti leidnud viimase 20 aasta 
jooksul. Seda arvestades võime 
öelda, et püüdleme keskmise 
poole, sest aasta-aastalt liikme-
te hulk kasvab. 

Kuidas Viimsi kogudust 
iseloomustate? Kes moodus-
tavad koguduse?

Koguduse moodustavad kõi-

ge tavalisemad viimsilased. 
Nii nagu vallana on Viimsi 
väga noore elanikkonnaga, 
nii on ka koguduses enami-
kus nooremapoolsed pereini-
mesed, kuid on ka eakamaid 
ja päris noori. Ja kui püüda 
iseloomustada kogudust, siis 
püüdleme enam selle poole, et 
olla avatud ja jagada rahu, rõõ-
mu ja armastust kõigile, kes 
kirikusse tulevad.

Kirikul on kammerkoor, 
kellest on lehes olnud juttu 
seoses dirigent Andrus Kal-
veti juubeliga ja kelle kohta 
öeldi sel puhul peetud kont-
serdil häid sõnu. Kas koori 
liikmed on kõik ka kogudu-
se liikmed, kas koori pääseb 
laulma vaid koguduse liige?

Meie kogudus saab tõepoo-
lest olla uhke selle üle, et meil 
on oma kammerkoor. Pealegi 
on nad ametlikult kogudusest 
kuukese vanemad, sest koos 
käimist alustati juba enne ko-
guduse ametlikku asutamist. 
Koorilauljad ei ole kõik meie 
koguduse liikmed, kuid eks 
ole oluline ka see, kas inimene 
soovib laulda valdavalt vaimu-
liku repertuaariga kollektiivis 
või mitte. Ja sellises kollektii-
vis osalemine võib olla mõnele 
ka tee kiriku juurde.

Kogudusel on 130 aktiiv-
set liiget. Mitmekesi tehakse 

igapäevast tööd, mitu ini-
mest on kiriku palgal?

Põhikohaga tööd teeb ko-
guduses üks inimene, kogudu-
se vaimulik, kes seisab hea sel-
le eest, et kõik toimiks. Lisaks 
saavad tasu organistid, kes 
teenistustel ja talitustel mängi-
mas käivad, kõik muu tegevus 

on vabatahtlik. Igapäevaelus 
osaleb umbakaudu 10 inimest 
juhatuse liikmete, kirikuhaldja 
või muude abilistena.

Mitu aastat on Jaakobi 
kirikus leerikool tegutsenud, 
kui palju tuleb leerikooli 
noori ja millises vanuses?

Leerikool on loomulik osa 

koguduse elust, nii et see on te-
gutsenud algusest peale ja tegut-
seb jätkuvalt. Enamasti on leeri 
tulijad üle 20aastased, valdavalt 
juba oma peret loovad inimesed. 
Selles osas on kindlasti tradit-
sioon muutunud ja kuigi leeri-
tuleku minimaalne vanus on 15 
eluaastat, satub kooliealisi leeri-
tatavate hulka üpris vähe.

Milline on huvi leerikooli 
vastu?

Huvi on aastati erinev, kes-
keltläbi 15–20 inimest on igal 
aastal koguduses leeritatud. 
Praegu on olukord selline, et 
välja kuulutatud leerikooli ei 
registreerunud ühtegi huvilist, 
kuid sügisel on tulemas järg-
mine leerikool, siis võib kõik 
olla hoopis teisiti.

Mil viisil saab kirik noori 
tänapäeval köita? Küllap on 
siin tähtis eelkõige kodu roll?

Eks inimesed otsivad ja 
leiavad kirikus väga erinevat, 
kuid üldistades võib öelda, et 
tullakse otsima tuge oma veen-
dumustele. Kindlasti on kodu 
roll oluline inimese arusaama-
de ja harjumuste kujundami-
sel, kuid see on üks paljudest 
mõjutajatest. Samas on kirik 
paik, kus on võimalik leida 
rahu, ja tänapäeva üha kiire-
mini kiirustavas maailmas on 
hetk rahuks ja seisatamiseks 
igaühele vajalik. Nii saab ini-
mene kirikusse astudes kind-
lasti leida midagi enamat kui 
möll – midagi sellist, mis ko-
sutab ja aitab edasi minna. 

Ristimised, matused, lau-
latused – kui palju neid aasta 
jooksul toimub?

Ristimisi on aastas keskmi-
selt 20 ringis, on olnud ka 30 
ringis. Matuseid on väga üksi-
kuid, kuna koguduse liikmes-
kond on päris noor. Laulatusi 
on ka päris palju, 5–7 aastas.

Mida annab inimesele ko-
guduse liikmeks olemine?

Jeesus ütleb: “Kes usub ja 
ristitakse, need päästetakse, kes 
ei usu, mõistetakse hukka!” 
Nii võiks öelda, et kiriku liik-
meks olemine päästab meid 
patu ja kurjuse meelevallast. 
Kindlasti annab see inimese 
elule lisajõu ja väe, kui osata 
hinnata kõiki neid väärtusi, mis 
on juba tuhandeid aastaid kand-
nud ja toetanud paljusid. Me 
kõik ju tegelikult otsime oma 
elus hingerahu, ja kirik on kind-
lasti paik, mille abil on meil 
võimalik kogeda rahu, mida me 
maailmast muidu ei leia.

Rääkige veidi ka endast 
– millal tulite Viimsisse, kui-
das ja miks just siia?

Asusin tööle Jaakobi kogu-
duse vaimulikuna 2008. aasta 

Viimsi Püha Jaakobi kogudusel täitub tänavu  loomisest 20 aastat 

Jaakobi koguduse vapp.

Kõrgusest vaadates meenutab Jaakobi kirik laeva või lindu.

Mikk Leedjärv on Jaakobi koguduse vaimulikuna teeninud alates 2008. aastast. Fotod Jaakobi kogudus, Viimsi vallavalitsus ja erakogu

Igal viimsi-
lasel on võimalik 
soetada nimeline 
orelivile, seeläbi 
ennast ka Viimsi 
ajalukku kirju-
tada.

“
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Mineviku 
prügikast?
Püüdlemine kõige uuendusliku ja innovaatilise 
poole paneb meid inimestena üle vaatama ja 
ümber hindama paljusid väärtusi, mis on olnud 
elus kandvaks ja inimesi hoidvaks aastasadu ja 
isegi -tuhandeid. 

Loomulikult võime oma vabaduses öelda, et minevikku 
tuleb jätta kõik, mis meile vananenud tundub ja leida kõi-
ges ikka uut lähenemist, kuid nii kaotame sageli oma elust 
palju sellist, mis seda tasakaalustab.

Võimalik, et seegi on üks tänapäevase tarbimisühis-
konna puudus, sest prügimajandusest on saanud omaette 
ettevõtlusharu ja minema visatakse rohkelt asju. Niisamuti 
võime leida mineviku prügikastist väga palju mõtteid, ideid 
ja tõekspidamisi, mis on elus väga olulised ja vajalikud. 

Väga palju kurdetakse ja virisetakse, ja viimase aja 
sündmused ka meie kodumaaa poliitikas on sellest tu-
gevalt mõjutatud, sest minevikust on taas välja kaevatud 
kompromiteerivat materiali. Ja nii tundubki, et uuriva 
ajakirjanduse ülesandeks on saanud mineviku prügikastis 
sobramine ja sealt kõiksugu räpaste saladuste päevavalge-
le toomine. Aga kas see peaks nii olema?

Nagu kõiges siin elus, vajame me tasakaalu, ka minevi-
ku ja tuleviku vahel, selles hetkes, kus oleme. Selleks aga, 
et seda saavutada, on vaja õppida mineviku vigadest ning 
oskust unistada suurelt ja uskuda sellesse, mida teeme.

See, kui muudkui sopaga loobime ja hädaldame, võib 
anda tulemuseks selle, et meie ümber kasvab sodihunnik, 
ning võitluseks sellega kulub liiga palju energiat. 

Vanasõna ütleb: “Kes minevikku ei mäleta, see elab 
tulevikuta!” Kuid oma uuenduslikkuses kipume sageli ära 
unustama kõik minevikus juhtunu ning astume siiski mitu 
korda ühte ämbrisse. Selle juures võiks ehk hoopis küsida, 
mida peaksime mäletama, et olevik ja tulevik võiksid olla 
sellised, et meie süda on rahul ja meel rõõmus?

Selles on üks väga oluline konks. Peame arendama en-
das oskust mäletada head ja püüdma unustada vana, peame 
õppima andestama ka teistele inimestele sõnu ja olukordi, 
mis on ehk meile haiget teinud. Minevik ei ole ju tegelikult 
mitte mingi prügikast, vaid kogum kõigest, mis olnud. 

Ja kui president Lennart Meri kord ütles: „Olukord on 
sitt, kuid olgu see meie tuleviku väetiseks,“ ei mõelnud ta 
ju mitte midagi muud kui seda, et meil on vaja usku tule-
vikku, meil on vaja avarat vaadet ja jõudu edasi püüelda, 
sõltumata sellest, mis olukorras oleme.

Kui me aga ei oska kasutada seda, mis minevikus ko-
gunenud, oma tuleviku väetisena, siis astume järjest suu-
remasse ja räpasemasse ämbrisse. Oleks meil vaid tarkust 
võtta kaasa eilsest olulisi väärtusi – neid, mis meid tegeli-
kult toetavad ja tuleviku teel edasi aitavad! 

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse vaimulik

Kas visata ära kõik, mis tundub vana ja väärtusetu? 

Viimsi Püha Jaakobi kogudusel täitub tänavu  loomisest 20 aastat 

17. augustil, kuid juba enne 
seda käisin kogudust teenimas 
praktikandina. Miks siia, selle 
kohta võib vist öelda, et Jumal 
juhatas nii, sest eelnevalt ei 
olnud mul mingeid kontakte 
Viimsiga, olin siin küll käinud, 
kuid siinsest elust ei olnud mul 
mingit aimu. Aga olukorrad 
kujunesid tõesti mu elus nii, et 
jõudsin oma rännakul sellele 
poolsaarele siin Soome lahe 
kaldal ja pean tunnistama, et 
siin on äraütlemata hea.

Olite umbes pool aastat 
välismaal. Kus täpselt, mil-
list kogudust teenimas? 

Tõepoolest, olin 2011. aas-
ta novembri lõpust 2012. aasta 
mai lõpuni teenimas väliseest-
laste kogudust Vancouveris Ka-
nada läänerannikul. 

Kui erinev on koguduse 
vaimuliku töö väliseestlaste 
juures ja Eestis? Või polegi 
erinevusi?

See oli tõesti hea võimalus 
võrrelda kahe koguduse elu ja 
toimimist, ja eks omad head 
ja vead ole igal pool. Kuid 
vaimuliku tööga oli enam või-
malik tegeleda väliseestlaste 
juures. Meil siin on kujunenud 
nii, et vaimuliku töö on üks osa 
kirikuõpetaja tööst, sest väga 
palju on administratiivtööd. Vä-
liseestlaste juures kandis seda 
rolli koguduse nõukogu palju 
enam kui meil siin, nii jäi mul 
vaimulikuna rohkem aega te-
geleda oma põhitööga.

Räägime ka koguduse süm-
boolikast: kammkarp, vapp 
ja lipp. Miks kammkarp, miks 
just selline vapp ja lipp?

Kammkarp on meie süm-
boolika kese, see on apostel 
Jaakobuse sümbol, kes on meie 
kiriku kaitsepühak. Sellest tu-
lenevalt on kujundatud vapp ja 
lipp, mis valmisid koguduse 15. 
aastapäevaks ja mille kujundas 
heraldik Priit Herodes vasta-
valt heraldika reeglitele. Vapil 
on kujutatud rist, kammkarp ja 
V-täht, mis on kõik seotud meie 
kogudusega ja sümboliseerivad 
meid.

Räägime ka kirikust. Mil-
lal tekkis kiriku ehitamise mõ-

te, kuidas see tekkis ja kui-
das jõuti ideest ehituseni? 

Kiriku ehitamise mõtted 
olid juba enne koguduse asu-
tamist, kuid need ei saanud 
teoks. Koguduse asutamise jä-

rel asuti kohe ka kirikuhoonet 
planeerima. Siis ei õnnestunud 
suure merel hukkunute mäles-
tuskiriku ehitamine mere äär-
de, pühakoda Nurme teel val-
mis kolmanda kirikuehitamise 
plaani tulemusel. 

Kui palju ehitus maksma 
läks, kuidas raha kogunes? 

Hea akustikaga saal. Arhitektid Martin Aunin ja Erkki Ristoja.  

Kirikuhoone ehitamise algusaeg. 

Kultuurisündmused toovad kiriku rahvast täis. 

Kammkarp 
on meie sümboo-
lika kese, see on 
apostel Jaakobuse 
sümbol, kes on 
meie kiriku kait-
sepühak.

“

Kodulehel on tohutu pikk 
annetajate loetelu. Kas li-
saks eraisikutest ja firmadest 
annetajatele ning soomlaste 
oikumeenilise kiriku korjan-
dusele saadi toetust ka Eesti 
riigilt või ongi kirik rajatud 
ainult annetustega?

Kiriku ehitus läks maksma 
umbkaudu 10 miljonit Eesti 
krooni ja tõepoolest võib öelda, 
et enamuse sellest moodustasid 
annetused. Selle nimel tehti pal-
ju tööd, et raha kokku korjata. 
Annetajateks on nii eraisikud 
kui ka väga palju ettevõtteid. 
Tulemuseks on väga ilus ja ai-
nulaadne kirik, mille sarnast ei 
ole ole kusagil mujal Eestis. 

2003. a alanud ehitus lõp-
pes 2007, see on aeg, kus ehi-
tamine läks Eestis ülesmäge 
nii tööde mahult ja ulatuselt 
kui ka hindade poolest. Kui-
das see kõik ehitusprotsessis 
kajastus?

Kui vaadata ajalukku, siis 
kirikuid ehitati tavaliselt väga 
pikalt, isegi sadu aastaid, nii et 
nelja aastaga valminud Viimsi 
Püha Jaakobi kirik on suur ime. 
Loomulikult mõjutas ehitustu-
rul toimuv ka kiriku ehitamist, 
kuid eelkõige ikka positiivselt, 
sest mida enam buumi aeg kas-
vas, seda rohkem oli neid, kes 
annetasid tööd või materjale 
kiriku ehitamiseks.

Kirikuhoone on väga kau-
nis. Kas see on osalenud ka 
mõnel arhitektuurikonkursil?

Otsest konkursil osalemist 
ei tea, kuid meie kirik on ühes 
maailma päris olulises arhi-
tektuuriraamatus, mis kannab 
pealkirja “21. sajandi esime-
se kümnendi silmapaistvamad 
ehitised”. Selles on kuus hoo-
net Eestist ja sadu rajatisi üle 
maailma. Nii et meie kirikut on 
märgatud ka maailma arhitek-
tuuri kontekstis. 

Kiriku head akustikat ja 
sobivust kunstiteoste ekspo-
neerimiseks on paljud kii-
detud. Kuidas näitused ja 
kontserdid siia jõuavad, kas 
initsiatiiv tuleb väljastpoolt 
või pakub kirik (kogudus) 
ka ise kunstnikele, lauljatele, 
ansamblitele või kooridele 
võimalusi esinemiseks?

Eks kõigega ole nii, et al-
guses tuleb ise pakkuda ja kui 
juba on neid, kel hea kogemus, 
siis kasvab nende hulk, kes 
leiavad ise tee. Nii on olnud 
ka näituste ja kontsertidega, 
et alguses on olnud ehk enam 
kutsumist, kuid nüüd on üha 
rohkem neid, kes soovivad ise 
tulla.

Koguduse üks suuremaid 
ettevõtmisi või kõige oluli-
sem ettevõtmine praegu on 
oreli ehitamine. Ligi 12 000 € 
on kogutud, 170 000 on veel 
vaja. Kas orel tellitakse alles 
siis, kui kogu raha on koos? 
Kaua võib selleks aega kulu-
da?

Tõepoolest, esimese aas-
taga oleme suutnud kokku 
koguda umbes 7% oreli ko-
gumaksumusest ja nii eda-
si minnes valmiks orel alles 
14–15 aasta pärast. Oleme 
siiski võtnud eesmärgiks, et 
orel võiks helisema saada 
2017. aasta jaagupipäevaks, 
mil täitub 10 aastat kiriku pü-
hitsemisest. Ja kuigi tavaliselt 
sõlmitakse ehitusleping alles 
siis, kui koos on 70% oreli 
maksumusest, on meile vastu 
tuldud ja maikuus saab sõlmi-
tud oreliehituse eelleping, et 
orel võiks valmida tähtajaks. 
Loomulikult saavad kõik 
oma panuse anda, et suurem 
osa rahast saaks kokku enne 
kui orel valmib, sest mida 
vähem on vaja laenata, seda 
parem. Nii et igal viimsilasel 
on võimalik soetada nimeline 
orelivile, sellega toetada oreli 
ehitust ning seeläbi ennast ka 
Viimsi ajalukku kirjutada.

Küsinud 
Annika Poldre
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Rannarahva Muuseumil 
valmis 2013. aastal näi-
tus „Stopp! Piiritsoon“, 
kus käsitletakse üht Eesti 
randluse ajaloo valuliku-
mat tahku ehk Nõukogu-
de okupatsiooni aegset 
karmi piirirežiimi ja selle-
ga seotud probleeme. 

Nüüd on näitusel olev pildi- ja 
tekstimaterjal jõudnud ka kaan-
te vahele ja valminud on sama-
nimeline trükis. Kuna Nõuko-
gude piiritsooniga seonduvat 
on siiani kirjasõnas üsna vähe 
kajastatud, annab see teos 
kokkuvõtliku ülevaate sellest, 
kuidas piiritsoon tekkis, mida 
endaga kaasa tõi, milline oli 
elu-olu piiritsooni sees ja kuidas 

Uus raamat piiritsoonist

Fragment raamatu kaanest.

see mõjutas seal elavate ini-
meste igapäevaelu.

Raamatut saab osta Ran-
narahva Muuseumist, Viimsi 
Vabaõhumuuseumist ja peagi 
ka raamatupoodidest. 

Samuti saab Rannarahva 

Muuseumis jätkuvalt vaadata 
piiritsooni näitust, mis jõudis 
2014. aasta jaanuaris Eesti Muu-
seumide aastaauhindade jaga-
misel parima näituse kategoo-
rias nominentide hulka.

Rannarahva Muuseum

Oodatakse taotlusi
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) saab 

esitada taotlusi 1. aprillini. 

KOPi eesmärk on toetada kohalikku arengut, 

kogukondade elujõudu ja algatusi. Taotlema on 

oodatud avalikes huvides eelkõige piirkondli-

kult tegutsevad ühendused.

1. aprillini saab taotleda toetust kuni 2000 € 

projektile kestvusega 1.04.14.–1.04.15. Luba-

tud on teha kulutusi alates taotluse esitamise 

tähtajast, toetusest ilmajäämisel jäävad kulud 

taotleja kanda. Oma panus peab olema vähe-

malt 10% kogu projekti maksumusest, mak-

simaalse toetuse juures vähemalt 222,22 €. 

Taotleja peab vastama kõikidele esitatud tingi-

mustele (vt harju.maavalitsus.ee/et/kop) ning 

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse mittetu-

lundusühenduste konsultandid (vt www.heak.

ee/kontakt-tootajad).

Taotluste esitamise viimane aeg Harju Maa-

valitsusele on 1.aprill kell 16.30 – seda ka 

digitaalselt saadetud taotluste puhul. Taotlus-

vormid on kättesaadavad KÜSKi veebilehelt 

(www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop14-ke-

vadvoor).

Lianne Teder
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse 

MTÜde konsultant
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Viimsi Kooli meediaõpilaste erikülg

Viimsi vald on viimaste 
aastatega palju arenenud. 
Värvi on juurde saanud 
just kultuuri- ning spordi-
valdkond, viimsilastel 
on lihtne leida võimalusi 
vaba aja veetmiseks. 

Teatri- ja muusikahuvilistel on 
võimalus külastada Viimsi val-
lamajas meelepäraseid etendu-
si ja kontserte. Neid kõiki saab 
nautida taskukohase hinna eest 
ja oma kodukohas. Viimsi val-
lal on oma spordihoone, mis 
võimaldab teha soovitud tren-
ne kasvõi ööpäevaringselt. Sa-
muti leidub häid jalgrattateid 
ja terviseradu, mis muudavad 
inimestele sportimise lihtsa-
maks. Juurde on ehitatud poo-
de, mis annavad ostjale suure-
ma valikuvõimaluse nii hinna 
kui kvaliteedi suhtes.

Küsisin siinsetelt elanikelt, 
kuidas neile muutused Viimsis  
meeldivad.

Kuidas olete rahul kultuu-
rivõimalustega Viimsis?

Maimu: “Oi, mulle väga 
meeldib! Viimastel aastatel on 
Viimsis eriti head etendused 
toimunud. Veel meeldib mulle 
pensionäride jaoks mõeldud 
käsitööring. Südame teeb soo-
jaks, et Viimsi ka eakate peale 
mõtleb.”

Kaur: “Ma arvan, et see on 
suur pluss, et siin on head kul-
tuurisündmused, ei peagi kus-
kilt mujalt otsima.”

Piret: “Mina olen väga ra-
hul. Lastele pakutakse mitmeid 
huviringe ja mu perele see 
meeldib. Viimsi on mõelnud 
elanikkonna heaolu peale, mis 
on väga positiivne.”

Mihkel: “Pereisana on mul 
uhke öelda, et Viimsis on palju 

Kuidas Viimsi elab

võimalusi tegutsemiseks ning 
ajaveetmiseks. Viimaste aasta-
tega on meie armsas vallas toi-
munud nii palju kultuurisünd-
musi, et kui nii edasi läheb, siis 
usun, et varsti võib Viimsi val-
da pidada kultuurivallaks.”

Kui tihti külastate siin-
seid kultuurisündmusi?

Maimu: “Ikka pidevalt, to-
re ajaviide minu päevadesse. 
Alati võib mind leida vallama-
jast etendust või kontserti nau-
timas.”

Kaur: “Nii palju kui kooli 
kõrvalt vähegi võimalik. Siin-
sed etendused on lõbusad ja 
samas ka õpetlikud.”

Mihkel: “Mina pean väga 
lugu siinsetest üritustest ja kok-
kuvõttes osalen kuu jooksul um-
bes kolmel-neljal vallas korral-
datud üritusel.“

Kas sportimisvõimalused 
Viimsis on piisavad?

Piret: “Mulle meeldib suvel 
Viimsis jalgrattaga sõita. Värs-
ke õhk, sillerdav päike ning 
korralikud jalgrattateed – suu-
repärane!“

Maimu: “Minu vanuses on 
väga oluline liikumine värskes 
õhus. Viimsis on väga head ter-
viserajad, kus saan harrastada 
kepikõndi, mis on mu tervisele 
tähtis.“

Mihkel: “Meeldib, et ma saan 
alati minna jõusaali ja teha 
trenni ning maandada oma töö-
pingeid. Kõige suurem pluss on-
gi see, et Viimsi Sport on ava-
tud 24/7.“

Viimsisse on ehitatud pal-
ju kauplusi üksteise lähedus-
se. Mida  sellest arvate?

Piret: “Kui nüüd mõtlema 
hakata, siis on see suhteliselt 
hea. Kauba valik on lai ja ei 
pea muretsema, et midagi ei 
jätku. Samuti on hinnad erine-
vad, mistõttu tavaliselt ostan 
toitu erinevatest kauplustest, 
kus midagi odavamat on.”

Maimu: “Minul on kerge 
poes käia, kõik on lähedal ja 
kättesaadav. Kahju on küll ja 
sellest ei saa aru, miks kõik nii 
üksteise kõrval on, see ju rikub 
loodust. Loodust on vähemaks 
jäänud, ei ole nii palju roheli-
sust ja parke, kõikjal on ainult 
ehitised.”

Kaur: “Naljakas on vaadata, 
kuidas poed konkureerivad ja 
inimesed mööda kauplusi jook-
sevad. Minu arvates jääb kaup 
kaubaks ning neid kaubakes-
kusi ei peaks olema nii palju.”

Kui Teil oleks võimalus ko-
lida mujale, kas teeksite seda?

Maimu: “Oeh, mina olen ju-
ba nii vana, et ei koli enam 
kuskile.“

Piret: “Ei koliks, Viimsi on 
ja jääb koduvallaks. Ma ei tun-
ne küll vajadust mujale minna.“

Mihkel: “Kindlasti mitte. 
Siin on väga hea elada ja saan 
käsi südamel öelda, et jään paik-
seks.”

Kaur: “Viimsis on kõik ole-
mas, mida eluks vaja. Miks  
peaks ära kolima? Reisida ju 
võib, aga Viimsis on kodu.”

Jaanika Minnus

Purusta aken moega!
Moeaken on kuuendat aastat järjest Viimsi Koolis korral-
datud üritus noortele moehuvilistele. 

Huvi selle ettevõtmi-
se vastu on kasvanud 
iga aastaga. Viimsi Koo
lis on ka omapärane va-
likõppeaine “Mood ja

disain”, kus noori juhendatakse oma kollektsioone paremini 
koostama. Selline üritus annab noortele võimaluse kohtuda 
Eesti oma ala parimatega, kes saavad aidata kaasa andekate 
algajate moekarjääri edendamisele. Eelmisel aastal olid žürii 
liikmeteks Eesti kuulsad moeeksperdid Toomas Volkmann, Al-
do Järvsoo, Ketlin Bachmann-Põldroos, Margit Jõgger, Marianna 
Aasma, Evelyn Mikomägi, Mari-Liis Helvik ja Tõnis Truumann.

Üritusest võivad osa võtta õpilased 8.–12. klassini, kuid vaa-
tama võivad tulla kõik huvilised ka väljastpoolt Viimsi Kooli. 

Eelmisel aastal võttis üritusest osa 10 õpilast Viimsi Koolist 
ja 6 õpilast teistest koolidest. Tänavu esitleb oma loomingut 
lausa 29 noort moeloojat, kokku on kollektsioone 23. Viimsi 
Kooli õpilastest astuvad oma kollektsioonidega publiku ette 
Olivia Sööt, Brenda Vanem, Mall Silm, Saara-Samantha Stein-
berg, Georg Randmeri ja Steven Siht. 

Moeaken avaneb 3. aprillil kell 19 Viimsi Kooli suures ma-
jas. Pileti hind eelmüügis on 4 eurot ja kohapeal 6 eurot. 

Camilla Saar
Elis Einamäe

Janette Roosinupp

Alanud koolivaheaeg viis 
meie mõtted kaugesse 
minevikku – aega, mil 
meie emad-isad olid veel 
koolilapsed –  ja tekkis 
mõte uurida, kuidas nende 
endi kooliaeg neile meel-
de on jäänud ning mis oli 
sel ajal teisiti kui nüüd.

Meie üllatuseks selgus, et va-
nemate arvates on paljugi muu-
tunud. Vanasti ei olnud lastel 
nii palju õppimist, üldse oli 
kooliga seonduvaid tegemisi 
vähem. Hommikul mindi koo-
li ja pärast kooli sai ikka paar 
tundi sõprade ja sõbrannadega 
aega veedetud ning alles hilja 
õhtul keskenduti õppimisele. 
Nüüd on aga vanemate arvates 
hoopis teistmoodi. Hommi-
kul lähevad lapsed kooli, kus 
õpitakse umbes 7–8 tundi ning 

Kas õpime koolis asju, mis lähevad 
nagunii meelest?

pärast kooli peab kohe koju 
minema, sest koduseid töid on 
nii tohutult palju, et muidu ei 
jõuaks kõike lihtsalt ära teha. 
Niimoodi ei jäägi lastel aega 
tegeleda süvenenumalt spor-

diga või lihtsalt sõprade seltsis 
aega veeta. Samuti on vane-
mate arvates tänapäeval liiga 
palju kontrolltöid. Seepärast 
on emadel-isadel vahel lastest 
kahju. Kui küsida enda vane-

matelt kodustes töödes abi, üt-
levad nad enamasti, et ei oska 
aidata, sest pole sellist asja 
kunagi varem näinudki. Sellest 
võime järeldada, et me õpime 
koolis asju, mida pole üldse 
tulevikus vaja ning ükskord lä-
heb see kõik nagunii meelest. 

Siiski suutsid vanemad välja 
tuua ka ühe plussi, mis räägib 
praeguse kooliaja kasuks. Ni-
melt ei pea lapsed enam lau-
päeviti koolis käima. Küsisime 
ka, et mida meie vanemad oma 
kooliajast taga igatsevad. Kuigi 
kool on eelkõige selleks, et tead-
misi saada ja õppida, igatsevad 
meie vanemad koolist kõige 
rohkem sõpru ja vaheaegu. 

Nautigem seda vaba aega, 
mis meil on, sest noorus on 
ilus aeg! 

Annika Mägi
Kärolin Koitla

Viimsi noored väljakul jalgpalli mängimas. Fotod erakogu

Viimsi Kultuurikeskus.

Tööka õpilase laud, kes õpib matemaatika kontrolltööks.
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8.–9. märtsil peeti eel-
kõige noortele pühenda-
tud mess Noor Meister, 
kus toimusid kutsevõist-
lused kokku 24 erialal ja 
osales koguni 350 õpilast. 
Mitmed messil valitud 
parimad noored meistrid 
saavad minna Eestit esin-
dama rahvusvahelistele 
võistlustele. 

Noor Meister on järjest roh-
kem populaarsust koguv mess, 
mis toimus juba viiendat  aastat 
ja mille eesmärk on avardada 
noorte silmaringi ametikoolide 
osas. Erinevatel erialadel saab 
teiste koolidega ka jõudu kat-
suda. Näiteks võisteldi sel aas-
tal juuksuri, floristi, rätsepa, 
kondiitri, müürsepa, ehitusvii-
mistleja, veebidisaineri ja veel 
paljudel teistel erialadel.

Viimsi Kooliteater on te-
gutsenud juba 20 aastat. 
Selle aja sisse mahub üle 
30 lavastuse, mida on 
mängitud üle 200 korra. 

Noori teatrihuvilisi näitlejaid, 
muusikuid ja tantsijaid on 
kooliteatrist selle aja jooksul 
läbi käinud üle 1000. Pika ar-
vutamise ja meenutamise tule-
musena julgeme väita, et meie 
etendusi on vaatamas käinud 
ligi 50 000 vaatajat. Etendused 
on toimunud nii Viimsi Kooli 
aulas, Viimsi Huvikeskuse saa-
lis, Viimsi Rannarahva Muu-
seumis, Viimsi mõisas, Viimsi 
Spordihallis, Rohuneeme kal-
mistu kõrval oleval platsil ja 
Viimsi mõisa taga mäel, kus 
oleme koos noorte tantsijatega 
teinud toredaid suveetendusi. 
Lisaks on käidud paljudel festi-
validel, tehtud koostööd Viimsi 
Muusikakooli, Ylivieska koo-
liga Soomest ja Maido Saare 
Noorte Tantsijate Suvelaagriga.

Valdavalt muusikaliprojek-
tide vedajateks on olnud püsiv 
tuumik: endine Viimsi Kooli 
direktor Leelo Tiisvelt projekti-
juhina, TPÜs näitejuhtimise lõ-
petanud huvijuht Külli Talmar 
lavastajana, mainekas tantsupe-
dagoog Maido Saar koreograa-
fina, kunstiõpetaja Kristel Värv 
kunstnikuna ja muusikaõpetaja 
Andrus Kalvet koormeistrina, 
Viimsi Huvikeskuse direktriss 
Ita-Riina Pedanik lauluõpeta-
jana ja Merike Hindreus, kes 
nüüdseks on üle võtnud kunst-
niku ja projektijuhi rasked 
ülesanded. Kõik need aastad 
on etendusi juhtinud ülitäpne ja 
nõudlik Merike Ennomäe. Esi-
meste muusikalide orkestreeri-

Kooliteater 2014, Viimsi
11.–13. aprillil toimub Viimsi Kooli suures majas kooliteat-
rite gümnaasiumitruppide üleriigiline festival “Koolitea-
ter 2014, Viimsi“.  

Kahe ja poole päeva jooksul on võimalik näha vabariigi pa-
rimate kooliteatri truppide lavastusi, õhtuid sisustavad EMTA 
Lavakunstikooli tudengite töötoad, noor muusik Silver Sepp 
esineb soolokavaga ning vabalaval saavad noored ise endale 
meelelahutust pakkuda. Festival algab 11. aprillil kell 16 ja lõ-
peb 13. aprillil kell 15.

Esimene gümnaasiumiõpilaste teatrifestival toimus 1982. 
aastal Rakveres ja on sellest saadik katkematult toimunud igal 
aastal. Viimsi Kool on festivali varem korraldanud 1997. aastal. 

Selleks et valikuid teha, millised trupid pääsevad riikliku-
le festivalile, korraldatakse maakondlikke teatripäevi. Sellist 
toimivat kooliteatrite süsteemi ei ole meie lähinaabritel ega 
teistes Euroopa riikides. Suure tänu sellise traditsiooni püsi-
majäämisel peame ütlema Eesti Harrastusteatrite Liidule, kes 
festivale seni on vedanud, samuti kohalikele kooliteatri trup-
pidele ja nende väsimatutele juhendajatele. 

Kõik festivalil etenduvad lavastused on tasuta. Publikuks 
võivad tulla kõik huvilised. Täpsem festivalikava on aprilli al-
guses leitav ka Viimsi Kooli koduleheküljelt.

Viimsi Koolist on festivali meeskonnas projektijuht Merike 
Hindreus, Külli Täht, Külli Talmar, Kersti Ojassalu, Tiina Sard, 
Margit Võsu, Lauri Pihlak ja  Janek Murakas.

Viimsi Kooliteater – 20 aastat tegutsemist, 
30 lavastust, 50 000 vaatajat

ja ja dirigent oli kooli vilistlane 
ja EMA tudeng Kuldar Rajapu, 
hiljem aga Viimsi Muusikakoo-
li orkestri dirigent Ott Kask. 
Kooliteater on teinud koostööd 
ka vabakutselise helilooja Kal-
le Ermiga.

Küsitlesin Viimsi Kooliteat-
ris tegutsevat näitlejannat Liisa 
Johanna Viiknat.

Mis Viimsi Kooliteatris te-
gelikult toimub? 

Viimsi Kooliteater on grupp 
lahedaid inimesi, kes tahavad 
igal aastal teha midagi suu-
rejoonelist ja meeldejäävat. 

Põhiliselt tegeleme ikka lava-
näitlemise ja laulmisega. Meile 
kõigile, Viimsi Kooliteatri ini-
mestele, meeldib väga muusi-
kalides mängida.

Kuidas sai alguse sinu 
teekond Viimsi Kooliteatris? 

Mina alustasin täpselt viis 
aastat tagasi, kui osalesin oma 
esimeses muusikalis “Ma vaa-
tan maailma igaviku aknast”, 
mida mängitakse ka praegu, 
viis aastat hiljem. Olin siis 
12aastane ja see oli minu jaoks 
ülimalt lahe kogemus. Kõik 
olid mu ümber nii suured, are-

nenud ja väga head näitlejad ja 
sellepärast ma siin olengi – see 
andis mulle julgustust ja innus-
tust. See teekond on olnud pikk, 
kuid samas ikka veel lühike. 

Millise näidendi/muusika-
liga te praegu töötate?

Meil on pooleli etendused 
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast”, mis räägib Johan Laido-
neri, tema naise ja perekonna 
elust. Etendus on väga sügav ja 
ajaloolise sõnumiga. Etendused 
toimuvad veel aprillis, siis oleme 
selleks hooajaks lõpetanud.  

Milline on Külli Talmar 
lavastajana?       

Külli on suurepärane ini-
mene. Temaga koos töötada ja 
aega veeta on omaette lõbu. Ta 
võib olla karm ja ta võib olla 
tohutult lõbus. 

Kui me parasjagu etenduse 
kallal töötame, on Külli väga 
aktsepteeriv. Ta tahab kuulda, 
millised on meie ideed, ja proo-
vib need täide viia ning talle 
meeldib, kui kõik on südamega 
asja juures, mingisugust loo-
derdamist ei taha ta näha. Kui 
midagi on väga ilusasti ja hästi 
tehtud, on tal kohe “kananahk 

ihul” ja pisar silmas – nagu ta 
ise ütleb. Etenduse kallal no-
kitsedes on hea kuulda pidevalt 
positiivset tagasisidet, sest see 
innustab meid projekti paremi-
ni tegema. 

Mida on Viimsi Kooli-
teater sulle andnud? On see 
sind muutnud?

Kooliteater on kindlasti ol-
nud üks olulisemaid ja paremaid 
asju, mis minu elus juhtunud 
on. Igal aastal on oodata mida-
gi suurepärast ja huvitavat, sest 
tean, et saan teha paar kuud 
seda, mida ma absoluutselt ar-
mastan. Distsipliin, higi ja pi-
sarad ning imeline tulemus on 
alati väga hea autasu kogu pin-
gutusele. Enne seda tegelesin 

samuti näitlemisega, aga Viimsi 
Kooliteater andis mulle erili-
se tõuke minu tuleviku poole. 
See, mida ma seal teen, on kõik, 
mida tahan kunagi teha. 

Mida on tulevikus oodata 
Viimsi Kooliteatrilt? 

On selline naljakas lugu, 
et sel ajal, mil oleme just oma 
etendusi lõpetamas, ei tea me 
kunagi, mida me järgmisel aas-
tal teeme. Tahaksime luua taas 
kord midagi suurt ja lahedat. 
Aga selleks vajame ka suurepä-
raseid inimesi, näitlejaid, isik-
susi, lauljaid, tantsijaid – kõiki. 
Seega talendid – astuge üles ja 
võtke osa!

Marie Loreen Ränisoo
Liisa Johanna Viikna 

KOOLITEATRI LISAETENdUSEd
Viimsi Kooliteatri “Ma vaatan maailma Igaviku Aknast“ lisa-
etendused toimuvad 10., 11. ja 12. aprillil. 

12. veebruaril esietendus Viimsi Kooliteatri etendus “Ma 
vaatan maailma Igaviku Aknast“, mis osutus nii populaarseks, 
et publiku tungival soovil saab etendust näha veel ka aprillis – 
10., 11. ja 12. aprillil kell 18.

Samanimelist etendust mängis Viimsi Kooliteater viis aastat 
tagasi. Ka siis olid peaosatäitjateks Rünno Karna ja Laura Ojala. 
Tänavu esietendunud lavastus on tänu etenduse konsultandi 
Irene Lääne abile saanud juurde uusi ja põnevaid fakte. Kuigi 
viis aastat on pikk aeg, teevad etenduses kaasa noored, kes 
aastaid tagasi mängisid samas etenduses laste osi.

Väsimatu lavastaja Külli Talmar ja lauluõpetaja Ita-Riina Pe-
danik on õnnelikud, et neil oli võimalik taas läbi teha imeline 
protsess, mis kulmineerus etendustega, kus publikul olid pisa-
rad silmas ning vaatajates tekkisid emotsioonid, mida nad va-
rem polnud kogenud.

Paljud publiku seas istunud inimesed on tulnud näitlejaid ja 
etenduse meeskonda kättpidi tänama selle eest, et noored on 
suutnud sellise väärika ajaloolise materjali nii tõetruult ja imet-
lusväärselt lavale tuua.

Kellel veel pole olnud võimalust etendust näha, siis tasub 
varakult valmis olla ja kindlasti kohad ette broneerida, sest saa-
lis on istekohti piiratud arv. 

Kohti on võimalik broneerida aadressil margit.vosu@viimsi.
edu.ee (Margit Võsu, Viimsi Kool).

Viimsi Kooliteatri menumuusikal “Grease”.

Viimsi Kooliteatri noor ja andekas trupp. Fotod Lauri Viikna

“Noor Meister” – täis erinevaid võimalusi

Noor Meister kestis kaks 
päeva, mõlemal päeval toimu-
sid pingelised võistlused. Ter-
ve päev kestsid ka meelelahu-
tuslikud esinemised. Sel aastal 
valiti parim DJ ning koolidel 
oli võimalik end laval esit-
leda. Samuti võis laval näha 

kõiki juuksurite võistluse raa-
mes tehtud soenguid, kohapeal 
sai samm-sammult jälgida ka 
imeilusate tortide ja saiakeste 
valmimist.

Noor Meister on suurepä-
rane võimalus ametikoolidele 
enda esitlemiseks ja õpilastele 

tulevikuplaanide tegemiseks. 
Messil saab aimu, milliseid eri-
alasid ametikoolides õpetatak-
se, suhelda neis juba õppivate 
õpilastega, neilt vahetult küsi-
musi küsida ja nõu saada. 

Kutseharidus on Eestis vä-
ga heal tasemel ja võimaldab 
lisaks gümnaasiumiharidusele 
omandada ka eriala. See ker-
gendab suuresti töö leidmise 
võimalusi. 

Kuna eriala omamine muu-
tub järjest populaarsemaks, 
siis on Noorel Meistril suur 
roll noorte suunamises. Arvan, 
et kõikidel Viimsi Kooli õpi-
lastel oleks väga kasulik seda 
messi külastada ja kes teab, 
ehk võime tulevikus näha just 
Viimsi kooli teatritruppi Noo-
rel Meistril edukalt teistelegi 
näitlemispisikut levitamas.

Sandra Sarv

Müürsepaks õppiv Valeri Ivanov ehitab sokliga tellismüüritist. 
Foto Sandra Sarv
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Viimsi Kooli meediaõpilaste erikülg

HC Viimsi võitles 
Oskari vastu välja 
viigi
Käsipalli meeste esiliigas kohtusid 28. veebruari 
õhtupoolikul Viimsi Kooli võimlas HC Viimsi ja 
Oskar, kes leppisid lõpuks sõbraliku 24:24 viigiga.

Kodupubliku toel mänginud HC Viimsi pakkus pealtvaa-
tajatele igati meeldejääva mängu. Esimese kümne minuti-
ga olid Viimsi mehed endale kätte võidelnud eduseisu 4:3, 
kuid vägagi võrdse avapoolaja lõpetuseks oldi siiski 11:12 
kaotusseisus. Sander Traksi ja Jarno Nurmi mitme vära-
va toel suutis Viimsi teisel poolajal Oskari tempos püsida 
ning suurt vahet sisse ei lastud. Paraku hakkasid aga meie 
mehed lõpus väsima ja kui kolm minutit enne mängu lõp-
pu jäi HC Viimsi kahe väravaga kaotusseisu, tundus, et sel 
korral me Oskarist jagu ei saa. Õnneks näitas HC Viimsi 
üles suurt võitlusvaimu ja suutis marulise lõpuspurdi ning 
publiku meeletu kaasaelamise abil seisu viigistada 24:24. 
Veel viimastel sekunditel üritas Viimsi ka võitu võtta, kuid 
viimane vise läks kahjuks napilt mööda. Sellest hoolimata 
tegi HC Viimsi väga hea mängu ja sai tabelisse ka ühe 
punkti juurde, millega ollakse tabelis tublil 9. kohal. HC 
Viimsi resultatiivsemad mängijad olid sel korral Sander 
Traks seitsme väravaga ja Jarno Nurm kuue väravaga. Os-
kari resultatiivseim mees oli Ergo Koskela kaheksa vära-
vaga. Edu ja jõudu HC Viimsile ka edaspidiseks!

Esitasime paar küsimust  HC Viimsi resultatiivseimale 
mängijale ja meeskonna kaptenile Sander Traksile:

Miks hakkasid just käsipalli mängima?
Põhjus, miks ma käsipallitrenni sattusin on üsna liht-

ne – tunnen meie praegust peatreenerit Madis Kokkutat 
juba lapsest saadik ja ühel päeval, kui me Viimsis ringi 
kondasime, ütles Madis, et peab trenni minema ja kutsus 
mind ka. Kõige suurem põhjus, miks ma otsustasin käsi-
palliga pärast esimesi treeninguid edasi tegeleda, on see, 
et Viimsis polnud sel ajal ühtegi korralikku trenni, kus pü-
henduti alale täie tõsidusega (olgu see korvpall, jalgpall 
või muu ala) ja käsipallitrenn tundus teistest aladest kõige 
asjalikum (tol ajal oli treeneriks Ain Pinnonen). Samuti oli 
tähtis, et trennis käisid ka paljud mu sõbrad. 

Kui vanalt hakkasid käsipalliga tegelema?
Tegelema hakkasin 8aastaselt ja käsipall on ka ainuke 

trenn, kus ma käinud olen. Muid pallimänge on sõpradega 
niisama õue peal oma lõbuks mängitud. 

Kas näed end ka tulevikus käsipalliga seotuna?
Ma arvan, et tulevikus olen ma kindlasti käsipalliga 

seotud ja lähedaseks jääb see spordiala mulle alati. Kui nii 
kaua ühe alaga tegeleda, siis on väga raske sellest täielikult 
loobuda. Iseasi on see, mis tasemel ma sellega seotud olen 
– kas mängijana või treeneri rollis. Mängijana välismaale 
ma ei püri, küll aga tahaks Eestis tegusid teha. Praegu on 
seljataha jäänud käsipalli mõistes väga väärtuslik aasta. 
Kuna meie praegune tiim koosneb paljudest noortest, siis 
on rõõm näha, kuidas noored arenevad ja omandavad va-
nemate mängijate teadmisi. Pigem näen ennast tulevikus 
noorte käsipalli arendamas kui seda ise kõrgemal tasemel 
mängimas.

Sten-Kristjan Nurk
Martin Raimla

Ott-Sander Kapper

Viimsi mängija Rain Jääger väravat üritamas Foto K. Povilaitis

Viimsi noored teevad kino

RISTSÕNAd

Tänapäeva noored on ak-
tiivsed ning neil on palju 
mitmesuguseid hobisid. 
Grupp Viimsi tegusaid 
noori on otsustanud teha 
ingliskeelse lühifilmi. 

Filmitegemisse on kaasatud 
ka kogenud filmitegijad välis-
maalt ning film võetakse üles 
professionaalse varustusega. 
Valminud film jõuab youtube`i 
kevade lõpus. Kas noorte jaoks 
on tegemist lihtsalt hobiga või 
uue ambitsioonika generat-
siooni filmitegijate sünniga? 
Uurime välja – filmitegijad 
Erik Sikk, Gertrud Vahtra 
ja Karl Rammul vastavad kü-
simustele.

Kas filmi on raske teha?
Kindlasti! Filmi jaoks tuleb 

teha palju sellist tööd, millest 
filmivaatajal, kes hiljem kinos 
istub ja filmi vaatab, aimugi 
pole. Näiteks peab arvestama 
pikkade tööpäevadega, et val-
miks kasvõi üks väike stseen. 
Kui tahad teha stseeni avalikus 
kohvikus, pead saama selleks 
eelnevalt loa. Ka meile öeldi 
paaris kohas ära. Taustanäitleja-
tega pole samuti lihtne, näiteks 
alaealiste kasutamisel filmis 
peab saama nende vanematelt 
kirjaliku loa. Kui peategelane 
jääb haigeks, jääb terve selleks 
päevaks planeeritud võttepäev 
ära. Üks väsitavamaid osasid 
on see, et stseene peab üha 
uuesti ja uuesti läbi tegema, et 
saada soovitud tulemus. Seega 
pole filmitegemine nii lihtne 
kui see võib näida, pead olema 
sellele pühendunud.

Kas lõpptulemus on kõi-
ke seda väärt?

Kogemus on kindlasti suu-
repärane, sest kogu meie tiim 

on huvitatud filmitööstusest, 
naudime iga siin veedetud het-
ke. Me saame olla näitlejad, 
helitehnikud, kaameramehed, 
režissöörid ja stsenaristid. Sel-
liseid elamusi ning tulemusi 
tavalise telefoniga või koduvi-
deoga filmides ei saa. Filmite-
gemise käigus omandame tead-
misi ja kogemusi, mida paljud 
ei pruugi terve elu jooksul saa-
da. Näeme kõrvalt, millised on 
professionaalsete filmitegijate 
ja näitlejate tööpäevad. 

Millest teie film räägib?
Filmi pealkiri on “Back to 

Estonia” ning see räägib his-
paanlasest, kes tuleb Eestisse, 
et olla koos oma armastatuga. 
Ta proovib kohaneda siinse elu 
ja kommetega, jäädes samal ajal 
ikka kindlaks oma lõunamaa 
temperamendile ning traditsioo-
nidele. Otsides siin tüdrukut, 
satub ta paljudesse seiklustesse 
ning kohtub ka mõne vana sõb-
raga. Mis juhtub seiklushimu-
lise hispaanlasega Eestis? Kas 
ta saavutab oma eesmärgi või 
peab naasma Hispaaniasse tüh-
jade kätega? Film on väga tege-
vusrohke ning palju rohkem ei 
tahaks infot anda, siis on huvi-
tavam filmi vaadata. Kes tunneb 
huvi, peab filmi ise ära vaatama!

Kas soovite tulevikus veel 
filme teha?

Filmitegemise jooksul on 

motivatsioon ka edaspidi filme 
teha ainult kasvanud ning kind-
lasti ei ole see viimane kord 
filmitegemises osaline olla. 
Oleme juba sel teemal oma ju-
hendajaga rääkinud ja ka tema 
on selle mõttega nõus. Kui film 
vaatajatele meeldib, pole või-
matu ka sellele järg teha! Mõt-
teid on palju ning ainsateks pi-
durdavateks asjaoludeks on aeg 
ja raha. Kooli kõrvalt selliseid 
projekte teha ei ole lihtne. 

Kus filmi vaadata saab?
Kui film valmis, laeme selle 

internetti kõigile tasuta vaata-
miseks. Kindlasti tasuks jälgi-
da Viimsi Teatajat, kus anna-
me sellest ka täpsemalt teada. 
Tasub jälgida ja meeles hoida 
pealkirja – “Back to Estonia!”

Erik Sikk
Gertrud Vahtra

Karl-Erik Saul

Kaadritaguseid hetki lühifilmi “Back to Estonia” võtetelt.

Juhendajad Sakari ja Harri.

Koostajad: Renee Rask ja 
Remo Rahula
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Viimsilased Kalju ja Silvi 
(Vainu) Tuulik tähistavad 
peagi 60. pulma-aasta-
päeva. 

1954. aastal Tallinnas välja an-
tud abielutunnistusel on kirjas: 
„Tuulik Kalju Alfredi pg ja 
Liiv Vainu Augusti tr astusid 
abiellu 1954. a 27. märtsil.“

Neid abielupaare, kes saa-
vad üheskoos oma 60. pul-
ma-aastapäeva tähistada, pole 
palju ega saagi palju olla, sest 
60 aastat on ju peaaegu kogu 
eluiga. Ei ole sellise tähtpäeva 
juubilare palju paraku ka see-
tõttu, et meie rahvast on hek-
seldanud sõjad, okupatsioonid 
ja küüditamised, mis põhjus-
tanud abikaasa kaotust, surma 
või kaduma jäämist, sunnitud 
lahkumisi ja põgenemisi. 

Viimsis, Pojengi teel tähis-
tavad peagi õnnelikult sellist 
haruldast sündmust Kalju ja 
Vainu (keda rohkem Silviks 
kutsutakse) koos oma suure 
perega. Need on kolme poja 
pered kokku kaheksa lapselap-
se ning ühe armsa lapselapse-
lapsega, keda vanapaar veel 
näinudki pole, sest tüdrukutirts 
sündis Austraalias. 

Erinevad hobid 
“Me pole enam tegijad,” ütleb 
Silvi justkui vabandavalt, kui 
istume õdusasse tuppa, kus 
on näha perenaise kaunist kä-
sitööd – vilditud ilu- ja tarbe-
asju, heegeldusi, pärlite ja lip-
sudega kaunistatud ilusaid sü-
damlikke esemeid. 

Õdusa elutoa jagavad poo-
leks suured toalilled. Nende 
taga on peremehe põnev maa-
ilm. Esmapilgul ei oskaks ar-
vatagi, et riiulites-kappides on 
kaustadesse talletatud hoolsa 
süstemaatilise töö tulemus: aja-
lehtede, ajakirjade jm trükiste 
väljalõiked, fotodega illustree-
ritud, täpsustavad tekstid juu-
res, lisaks koostaja kirjutatud 
mälestused, ning jäädvustatud 
ka teiste inimeste mälestusi. 
Selline on Kalju Tuuliku hobi, 
mis mahutatud paljudesse kaus-
tadesse. Kõik materjalid kile-
ümbristes, süstematiseeritud 
sündmuste ja aja kulgemise jär-
jekorras. Imetlusväärne järje-
kindlust ja kannatlikkust nõu-
dev hobi!

“Ega mina ei teagi kõike, 
mis tal seal on,” ütleb pere-
naine, tal endalgi on aeg-ajalt 
väga huvitav lugeda neis kaus-
tades leiduvat ajalugu.  

Kaks arvutit on mehel ka-
sutuses pidevalt, sest lisaks aja-
loo talletamisele on ta ka sugu-
puu-uurijana palju avastanud 
ning see töö kestab ja laieneb 
üha.

Sarnane saatus
Vanapaari elusaatus on põnev 
– neid kuulates tundub, nagu 
loeksid romaani. Mõlemad on 
üles kasvanud lastekodus. Kal-
ju lapsepõlv möödus Siberis, 
kuhu teda viidi politseinikust 
isa tõttu. Teel külmale maale 

60 aastat töökat ja õnnelikku kooselu

nägi ta venna suremist ja elu-
küünal kustus ka emal. Silvi 
(passi järgi Vainu) sattus Tilsi 
lastekodusse sõja ajal, kui ema 
surma sai. Juba ainuüksi oma 
lapsepõlvest oleks mõlemal 
palju lugusid rääkida. Kalju 
lubabki oma elust raamatu kir-
jutada. 

Kokku said noored 1953. 
aastal Pühajärve sanatooriu-
mis, kus mõlemad oma nõrku 
kopse olid parandamas. Silvil 
ei lähe kunagi meelest arsti 
sõnad, kes teda Kaljuga koos 
nähes ütles: “Ärge selle noor-
mehega abielluge, ta on nii 
haige.” 

“Olin nii solvunud, ma ei 
kavatsenudki abielluda,” mee-

nutab Silvi. Kuue kuu pärast 
läksid nad paari. 

Viimsi maile kolis pere 
1970. a veebruaris. Majja, mil-
le sovhoos neile ehitas. “Oli-
me õnnetud, maja oli külm, 
tuul puhus läbi, teid polnud, 
bussipeatus oli kaugel, lapsed 
sumpasid läbi lume kooli,” 
meenutab Silvi Viimsis elami-
se algust, kui kodu juures oli 
veel sovhoosi hobuste koppel. 
Nad on siin elanud nagu maal: 
pidanud jäneseid, lambaid, si-
gu, kanu ja parte. Lapsed on 
saanud oma töökasvatuse hei-
nategemise ja muudegi kodu-
töödega. 

Nüüd on maja ümber lil-
leaed ja lisaks kasvuhoone. 
“Aed on suur, ei tea, kas enam 
jõuab seda hooldada, aga üks 
lapselaps lubas appi tulla,” üt-
leb Silvi. 

Põhjust on rõõmu tunda, et 
üks poeg on ehitanud endale 
elamise vanemate kõrvale ja 
noorim lapselaps on siinsa-
mas. 

Ühesugune elufilo-
soofia
Sarnane lapsepõlv on kujun-
danud abielupaaril ühesuguse 
elufilosoofia: teisi tuleb alati 
aidata. Kui aitad, saad ise sa-
mamoodi head tagasi. Nad 
olid Orvuna Kasvanute Liidu 
algatajad ja eestvedajad, asu-
tasid kõigepealt Tilsi Orbude 
Liidu ja seejärel orbude üle-
eestilise liidu. Kalju oli ka Vi-
rulaste Vennaskonna asutaja ja 
juht. Tuulikute kodus käivad 
koos Kalju Siberi-kaaslased. 
Teatrirahvas, Merle Karusoo 
ja Katrin Saukas, on nende te-
gemiste vastu huvi tundnud, et 
filmi teha. 

Tuulikud võtsid enda mu-
reks 90ndatel lastekodusid 
aidata. Tänu uutele sidemetele 
taanlaste ja rootslastega said 
nad palju kraami, peamiselt 
rõivaid, ka jalatseid jm, mida 
lastekodudele jagasid. Tege-
vus oli nii laia haardega, et 
kauba jaoks oli mõnda aega 
isegi Tallinnas korter üüritud. 

Ega kaks
nohikut või kaks 
kanget saakski 
nii kaua koos 
elada.

“

Elu pole 
olnud mäng, 
elu on olnud 
töötegemine.

“

See töö oli vabatahtlik ja tasuta 
tegevus. Nad on piketeerijate-
ga koos käinud ka kutsekoole 
kaitsmas, kui haridusreformi 
käigus kutsekoole suleti. Põh-
jus asjaolu, et lastekodulastele 
on kutsekool peamine hariduse 
saamise võimalus. 

Aga nad on ka kodukan-
dis aktiivsed olnud, osalenud 
Laidoneri mõisa taastamistöö-
del. “Mis sa teed, kui energiat 
on,” ütleb Kalju. “Tahtsime 
Eesti riiki aidata ja toeks olla,” 
täiendab Silvi. 

VIIMSI 
PENSIONÄRIDE 

ÜHENDUSE 
ARUANDE-
KOOSOLEK

12. aprill kell 12
Haabneeme Päevakeskuse ruumides

KAVAS:
Aastaaruande esitamine, majandustegevuse ülevaade, 

revisjonikomisjoni aruanne.
2013. a tegevuse  kinnitamine.

Ülevaade ringide tööst ja saavutustest.

Kontsert ja ühislaulmine.
Kohtumised vanade sõprade seltsis.

Ühenduse liikmete osavõtt väga vajalik!

“Elu pole olnud mäng, elu 
on olnud töötegemine,” võtab 
Silvi kokku aastatepikkuse töö 
Kirovi kolhoosi ajal. Kaljulgi 
on selja taga mitu ametit sov-
hoosis ja Kirovis ning paberi-
vabrikus. 

Rõõm järeltulijatest
Lapselastest, kes palju vanava-
nemate juures olnud ja kasva-
nud, tunnevad mõlemad suurt 
rõõmu ja elavad kaasa nende 
õnnestumistele. 

Silvi räägib, et oma lastega 
ei osanud ta nii palju tegel-
da ega neid suunata nii, nagu 
nüüd oskaks. Nad on koos lä-
bi teinud kaheaastase koo-
lituse psühholoogi juures ja 
oma lastelastega on nad juba 
hoopis teadlikumad suhtlejad. 
“Kolm poega, kõik on tublid, 
töötavad,” võtab Silvi elutöö 
kokku ja toob välja albumi, 
kus iga lapselaps on enda koh-
ta kujundanud oma leheküljed 
foto ja tekstiga iseendast. Siin 
kodus on nad kõik palju koos 
mänginud ning rohtu kitkunud 
ja aiatöid teinud. 

Tüdrukud, kes ka muusika- 

ja kunstiandega, on oma tee 
leidnud: üks on advokaat, tei-
ne optometrist, kolmas Viimsi 
koolis õpetaja, neljas kunstian-
dega ... loetleb vanaema kõigi 
kohta midagi head ja tunnus-
tust väärivat. Vanaisal on alles 
hoitud kõik laste joonistatud 
pildid ja kaardid ning nende 
diplomid. Noorimad lapselap-
sed on kaks poissi, kellest üks 
käib koolis ja teine alles las-
teaias. Kui pere kokku saab, 
on laua ümber 17-25 inimest, 
lisaks palju sugulasi. 

“Meie elus on kogu aeg 
olnud palju tegemisi,” ütleb 
Silvi. Tema teisipäevad möö-
duvad päevakeskuses, kus te-
hakse koos käsitööd. “Tähtis 
on tegutseda,” arvab Silvi. “Ja 
mitte ennast haletseda,” lisab 
abikaasa. Kumb varem tõuseb, 
see keedab putru. Seejärel jät-
kub hommik lehelugemisega. 
“Elus pead palju teistega ar-
vestama,” arvab Silvi. Ja kuigi 
mõlemad tunnistavad, et neil 
polnud lapsepõlvest kaasa võt-
ta pereelu kogemust, on nad 
oma elu osanud korraldada ja 
lapsi kasvatanud nii, et on põh-
just rõõmu tunda.

“Me oleme erinevad,” üt-
leb Silvi. “Mina olen suure 
jutuga, Kalju on rahulikum, 
seepärast oleme hästi klappi-
nud.” Ega kaks nohikut või 
kaks kanget saakski nii kaua 
koos elada, arvab ta. “Kui lä-
heme vaidlema, siis lepime ja 
naerame,” ütleb mees. “Me ei 
lähegi enam riidu,” lisab Sil-
vi. Kui üks hakkab ühte mõtet 
mõtlema ja teine ütleb kohe 
selle välja, tunnistavad mõ-
lemad pika kooseluga tulnud 
omapärast ühtesulamist. 

Annika Poldre

Silvi ja Kalju Tuulik Silvi 80. sünnipäeval. Foto erakogu

Tuulikuid õnnitleb 
60. pulma-aastapäeval 
Viimsi vallavalitsuse Sot-
siaal- ja tervishoiuamet



Messukeskus 
Helsinki – küllaga 
häid põhjuseid 
sõiduks Soome!
Kui Eesti Näituste messikeskus viimsilastele 
tutvustamist ei vaja, siis kauguse poolest järgmi-
ne – Helsingi Messikeskus pakub paljudele veel 
avastamisrõõmu.

Helsingi südalinnast mõne 
kilomeetri kaugusel, Pasila 
linnaosas, asub Soome suu-
rim ja rahvusvaheliselt tun-
tud Messukeskus Helsinki. 
See on koht, kus aastas enam 
kui poolesajale messile ja 
näitusele tuleb üle miljoni

külastaja – nii erialaproffe kui tavatarbijaid.
Messikeskus on äsja saanud laiendusena uue messihal-

li ja ka kaasajastatud siseinterjööri fuajeedesse.
Head põhjust messikeskusega tutvust teha pakuvad ap-

rillikuus kaks suuremat üritust. Kevadmessid, mis ühenda-
vad nelja erinevat ja temaatiliselt lähedast üritust – Oma 
kodu, Oma õu, Oma suvila ja Sisusta! Nimed reedavad 
toimuva sisu – kõik, mida vajatakse koju, aeda, õue, su-
vekoju. Olgu need aednikule uued seemned-sibulad, su-
vilasse uus paadisild, aiamööbli värskenduseks mõni uus 
vahend või tööriist, lihavõttepühadeks elutuppa mõni nips-
asjake vmt.

Kevadmessid on avatud 3.–6. aprillini.
Nädal hiljem, 11.–13. ap-

rillini on messikeskus tõe-
liselt rõõmurohke – toimu-
vad koguperemessid: Laps, 
mudelehituse tippsündmus 
Model-Expo, Käsitöö, toidu-
mess Kohalik ja mahe, lem-
mikloomamess PetExpo ning

müügiüritus OutletExpo.
Messide kalendri, ajakava, sooduspääsmete, laevapile-

tite, Helsingi linnatranspordi jms kohta saab esmase ees-
tikeelse info Messukeskus Helsinki esindaja Eestis Pro-
fexpo OÜ kodulehelt www.profexpo.ee/messukeskus või 
telefonil 626 1347.

Tere tulemast Helsingisse – messile!
Tiit Sarv

Profexpo OÜ juhataja

VÕIdA TASUTA MESSIPÄÄSE!
Kui suur on Viimsi vallamaja ja Helsingi messikeskuse 
vahemaa linnulennult? Vastused palume koos vastaja 
nime, telefoni ja e-posti aadressiga saata messukes-
kus@profexpo.ee. Õigesti (+/–1 km) vastanute vahel 
loosime välja 10 tasuta messipääset mõnele meelepä-
rasele tarbijamessile (Kevadmess, Lapsemess, Habitare 
sisekujundusmess, ILoveMe ilu- ja tervisemess, Raama-
tumess). Vastuste ärasaatmise tähtaeg: 30.03.2014.

Mess rohenäppudele.
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Tallinn Viimsi Spa tervise-
kampaania tervik on sel 
kevadel suunatud mees-
tele, et teadvustada nende 
terviseprobleeme ning 
skriiningtestidega hinna-
ta haigestumisriski sage-
damatesse eesti meest 
tabavatesse haigustesse. 

Viimasel aastakümnel on ees-
ti ühiskonda tumestanud üha 
nooremate meeste surm hai-
guste läbi. Alates 40. eluaastast 
hakkab mehi rahvastikus üha 
vähemaks jääma ning 75aas-
taseid mehi on juba üle poole 
vähem kui samas vanuses nai-
si.  Meeste oodatav eluiga oli 
2012. a 71 aastat, naistel aga 
10 aastat pikem ehk 81 aastat. 
Seega on eesti naisel suhteliselt 
väike lootus veeta ühiselt vana-
duspäevi oma kaasa seltsis. 

Meeste surma 
põhjused
Meestel on jätkuvalt surma 
põhjuste esikolmikus südame- 
ja veresoonkonna haigused, õn-
netused-traumad ja vähkkasva-
jad. Iga 100 000 elaniku kohta 
sureb Eestis enne 65. eluaastat 
südame-veresoonkonnahaigus-
tesse (nt südamelihase infarkti 
ja insulti) ühe aasta jooksul vä-
hemalt 250 meest ja 80 naist. 
Enne 75. eluaastat haigestub 
Eestis mõnda pahaloomulisse 
kasvajasse iga kolmas mees. 
Eesnäärmevähk on eesti mees-
tel kopsuvähi järel teisel kohal 
pahaloomulistest kasvajatest. 
Sellesse haigestub üle 15% 
Eesti meestest. Eesnäärmeväh-
ki suremuse poolest on eesti 
mehed Euroopas kahetsusväär-
selt esimesel kohal. 

Need on kõnekad faktid, 
mis peaksid äratama tähelepa-
nu nii meeste endi kui nende 
lähedaste seas.

Meestel lühem eluiga 
Meeste lühemal elueal on palju 
põhjuseid, aga suur osa sellest 
peitub meeste soospetsiifilises 
käitumises. Teada-tuntud ütlus 
„mehed ei nuta!“ on kujunda-
nud meeste suhtumise ka oma 
tervisesse. Võrreldes naisega 
käib mees tunduvalt harvem 
arsti juures oma tervisehädasid 

Fookuses on meeste tervis

kurtmas, kuid veelgi harvem 
läheb ta arsti juurde eesmärgi-
ga tervist kontrollida. Reeglina 
ei taha mees endale tunnis-
tada, et ülekaal, suitsetamine 
või õhtune naps võiks kuida-
gi just tema tervist mõjutada. 
Uuringud aga on näidanud, et 
rasvavoldid kõhu ümbruses, 
nn õllekõht, kätkevad endas 
olulist terviseriski, sest tõsta-
vad diabeedi, südamehaiguste 
ning vähki haigestumise riski 
meeste seas. Eksperdid hoia-
tavad, et keskmise mehe jaoks 
on vööümbermõõt saja senti-
meetri ringis n-ö ohtlik tsoon. 
Ärilõunatel pakutav pokaal 
veini, õhtuse lõõgastusliku 
napsu ja õlle tarvitamine ja-
nukustutajana kasvatab ühelt 
poolt päevast kalorite hulka ja 
seega ka kehakaalu, kuid võib 
viia pahaaimamatult tervise 
kahjustamisele. Sage alkoholi 
tarvitamine tõstab vererõhku, 
põhjustab südame laienemist 
ning suurendab südame rütmi-
häirete ohtu ja äkksurma riski.

Ohud on välditavad
Kaasaaegsed teadmised süda-
me-veresoonkonna ja pahaloo-
muliste kasvajate tekkepõh-
juste ja ennetamise kohta on 
tõestanud, et ligikaudu 40% 
kõigist haigusjuhtudest on väl-
ditavad! See õnnestub juhul, 
kui muuta eluviis tervisesõb-
ralikuks, eelkõige hoida oma 
kehakaal normi piirides, välti-
da liigse rasva- ja süsivesiku-
terikka toidu tarbimist, mitte 
suitsetada ja õppida tervisli-
kult maandama stressi. Haigus-
te õigeaegsele avastamisele ja 
riskitegurite väljaselgitamisele 
aitavad kaasa tervisekontrollid.  

Alates 50. eluaastast peaks 
iga mees käima korra aastas 
arsti juures oma eesnäärme ter-
vist kontrollimas. Eesnäärme 
kasvajat saab diagnoosida viis 
aastat enne seda, kui see tervi-
se seisundit mõjutama hakkab 
ja eluohtlikuks muutub. 

Võttes aluseks eesti meeste 
sagedasemad haigus- ja surma-
põhjused ning nende ennetami-
se võimalused, on Tallinn Viim-
si SPA arstid välja töötanud 
terviseuuringute paketi meeste-
le. Uuringute ja vereanalüüside 
alusel saab hinnata mehe süda-
me-veresoonkonna ja eesnäär-
mehaigustesse haigestumise  
riski. Arst analüüsib uuringute 
tulemusi ja annab personaalsed 
soovitused terviseseisundi pa-
randamiseks või säilitamiseks.

Terviseuuringute 
pakett
Uuringupakett sisaldab arsti kon-
sultatsiooni, kolme uuringut ja 
vereanalüüsi. Südame-vereringe 
funktsiooni ja koormustaluvuse 
hindamiseks tehakse koormus-
test kõnnirajal. Järjest suureneva 
kehalise koormuse käigus saab 

Kaubavalik on suur. 

Uuringute pakett meestele
SOOdUSHINd 75 € (tavahind 85 €). Soodushind kehtib 
kuni 30.04.14.

Uuringute pakett sisaldab arsti konsultatsiooni, taastus-
arsti poolt läbiviidavat koormustesti koos EKGga, kopsuma-
hu mõõtmist ja analüüsimist, keha koostise analüüsi, mille 
käigus selgub keha bioloogiline vanus ning vereanalüüside 
kompleksi.

Info ja broneerimine Tallinn Viimsi SPA Tervisekeskuses: 
tel 606 1160 / spa@spatallinn.ee

KES ON OOdATUd 
UURINGUTELE
Tervisuuringule on ooda-
tud mehed, kellel on vä-
hemalt paar näitajat all-
järgnevast:
l vanus üle 30 aasta
l kehakaal ületab normi-
vahemikku
l suitsetavad
l kui nädalas ei ole vähe-
malt kolme alkoholivaba 
päeva
l emotsionaalselt pinge-
line töö 
l kaebused rõhuvale 
valule rinnus, vererõhu 
kõrgenemisele või rütmi-
häiretele
l kaebused öisele urinee-
rimisvajadusele või kuse-
joa nõrgenemisele
l lähisugulastel on esine-
nud diabeeti, vererõhu-
haigust, südameinfarkti 
või insulti

hinnata uuritava vererõhu ja pulsi 
reaktsiooni, südamelihase vere-
varustuse seisundit, rütmihäire-
te teket jms. Spordiga tegelejad 
saavad koormustesti abil tagasi-
sidet rakendatud treeningkoor-
muse ja treeningpulsi sobivusest.

Kopsude funktsionaalset sei-
sundit ja hingamiselundite hai-
guste olemasolu aitab hinna-
ta spiromeetria. Testiga saab 
avastada mitmeid kopsuhai-
gusi, nt õhu liikumise kiiruse 
muutused bronhides võivad 
näidata astmat või kroonilist 
obstruktiivset kopsuhaigust. 

Kuna ülekaal on väga pal-
jude haiguste riskitegur, on 
meeste terviseuuringute paketti 
lülitatud kehakaalu ja vöö üm-
bermõõdu mõõtmine ning keha 
koostise analüüsimine. Vistse-
raalne ehk siseelundeid ümb-
ritsev rasvkude on eriti tõsine 
riskifaktor südame-veresoon-
konnahaiguste puhul. “Jawon 
ioi 353” kehaanalüsaator või-
maldab määrata rasvaprotsen-
di ning rasvade jaotumise eri-
nevatel kehaosadel, rasvavaba 
kaalu, põhiainevahetuse ning 
päevase soovitusliku kaloraaži.

Verd analüüsitakse vere-
suhkru ja -rasvade (üldkoleste-
rooli, madala ja kõrge tiheduse-
ga kolesterooli), maksa talituse 
näitajate ja PSA ehk eesnäärme 
spetsiifilise antigeeni suhtes.

PSA on esimese valiku kas-
vajamarker, mida võib kasuta-
da prostatavähi diagnoosi püs-
titamisel. PSA sisaldus veres on 
suur patsientidel, kellel on ees-
näärmevähk, eesnäärme hea-
loomuline liigkasv või muud 
kuseteede kudede põletikud.

Meeste terviseaudit võtab 
aega ca 2 tundi.

Annelii Nikitina
Tervisekeskuse peaarst
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Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elavad (elanike registrisse kantud ) lapsed, 
olenemata sellest, kus nad õpivad. Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii kodused 
kui ka lasteaialapsed. 

VANUSERÜHMAD
Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 30.04.2014

Vanusegrupid
* 3-4aastased 
* 5-6aastased
* 7-9aastased 
* 10-12aastased 
* 13-15aastased 
* 16-18aastased (19 kui õpib veel koolis)

Repertuaar
Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab olema lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja 
võimeid. 
NB! Palun laulu pikkus minutites ja sekundites märkida registreerimisankeeti täpselt!

Saade
Laulude saatmisel võib kasutada erinevaid variante:
- fonogramm (esitada heliruumi enne võistluse algust mälupulgal, kus ainult esitatav laul 
peal)
- klaver või mõni teine muusikainstrument
Kõik eritingimused tuleb kindlasti teatada korraldajatele aegsasti ette ja arvestada koha-
pealsete võimalustega!

Proovid
Iga laps saab võimaluse proovi teha esinemise järjekorra alusel 1 minut!
Võistluse ajakava pannakse Viimsi Huvikeskuse kodulehele www.huvikeskus.ee üles hilje-
malt 1. aprilliks.

Hindamine
* Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. 
* Hindamisele lähevad:
•musikaalsus (intonatsioon)
•selge diktsioon
•elementaarne laulutehnika (fraasitunnetus, hingamine)
•individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus)
•terviklik interpretatsioon (dünaamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine 
kuulajatele, emotsionaalsus)

* Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi 10-palli süsteemis (vajadusel  
žürii kokkuleppel).
* Igast vanuserühmast valitakse punktisumma alusel välja kolm lauljat,  kes lähevad Viimsi 
valda esindama lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2014”, mis toimub 
reedel, 25. aprillil ja laupäeval, 26. aprillil 2014 Kehras.

Žüriil on õigus jätta välja andmata vanuserühma esimest, teist või kolmandat preemiat 
vastava tasemega lauljate puudumisel. Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

Auhinnad
Auhinnalised kohad on iga vanuserühma kolm parimat tüdrukute ja poiste arvestuses 
eraldi. Žüriil on õigus anda välja eripreemiaid. Kõik osalejad saavad kingituse ja tänukirja.

VIIMANE REGISTREERUMISE PÄEV 28. MÄRTS 2014!
Ankeedi leiate  www.huvikeskus.ee

Täidetud ankeet toimetada e-posti või posti teel hiljemalt 28. märtsiks 2014 kella 
12.00-ks Viimsi Huvikeskusesse aadressil Nelgi tee 1, 74001 Viimsi vald, Harjumaa või 
e-postile itariina@huvikeskus.ee 
Hiljem saabunud ankeete ei võeta arvesse!

JÕUDU JA JULGET OSAVÕTTU!

VIIMSI LAULULAPS 2014
5. aprillil algusega kell 12.00 Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1
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21. märts – 13. aprill

Viimsi valla kultuurikalender
Dokumendinäitus “Kaks 
algust”. 
Eesti Rahvusarhiivi näitus
Fotonäitus 1. jalaväepolgu 
lahinguteest Vabadussõjas
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee 
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid ranna-
rahva elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
UUS Näitus “Hõbevalgeim“ 
(alates 29. märtsist)
Näitus “Kirovist Kuulini“
Näitus “STOPP! Piiritsoon“
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee 
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
Külastamiseks avatud E–P 
k 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 9–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest palume tea-
tada: helen@rannarahvamuu-
seum.ee 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Püsinäitus “Pranglilaste 
elu-olu“
Muuseum avatud nõudmisel, 
tel 5694 4238 või 
info@prangli.ee
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Piiskop Arseni ikooninäitus 
“Inglite tulek“

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Ampri tee 7, Lubja külas

Viimsi fotoklubi näitus
Komos & Viimsi harrastusteater 
mustvalgelt

Kuni 15. aprill
MTÜ Looja “Muinasjutukastide” 
näitus
Alates 7. aprillist
Fotonäitus “Viimsi Kaunis Kodu 
läbi aastate“
Viimsi Päevakeskuses (E–N, 
k 12–16)

MLA Viimsi Lasteaiad:
Laste tööde näitus teemal 
“Muinasjutt“
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 30. aprill
Elina Kenki õlimaalide näitus
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 27. märts
Raamatuväljapanek 
täiskasvanutele “Naine 
kirjanduses“
Lastele: raamatuväljapanekud 
“Eesti kirjanikult eesti lapsele“ 
ja 21. märts “Üleilmne luule-
päev“
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

Kuni 30. märts
Raamatuväljapanek 
“Liikumine on hea tervise alus“ 
(liikumisaasta 2014)
Lastele: raamatuväljapanek 
“Toredad poisid Bert ja Sune“ 
(Sören Olsson 50)
Viimsi Raamatukogus

Kuni 31. märts
Raamatuväljapanek 
“Eesti keel ja kultuur“
Prangli Raamatukogus

21. märts
Tubased mõistatused
Viimsi Noortekeskuses
Fotojaht
Randvere Noortekeskuses

22. märts k 11 
Marju Toomi ettekanne 
“Siberist lapse silmade läbi”
Viimsi Raamatukogus

22. märts k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Lauri Lehtsaar klaveril
Cafe Lavendel

23. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

23. märts k 11 
Jumalateenistus
Jutlustab prof Kuldar Taveter
Pühapäevakool lastele
Viimsi Vabakoguduse kirikus

23. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

25. märts
Lauajalgpalli turniir
Viimsi Noortekeskuses

26. märts
Tomatitaimede istutamine
Randvere Noortekeskuses
Kevade viktoriin
Kelvingi Noortetoas

27. märts
Viimsi ja Randvere Noortekes-
kuste ühine üritus 
Tubased teatevõistlused
Randvere Noortekeskuses

27. märts k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

27. märtsil k 19
Kaunimate Aastate Vennas-
kond – Kaunimad “KUUE-
KÜMNENDAD“ Su elus
Hannes Kaljujärv, Jüri Lumiste, 
Andres Dvinjaninov, Toomas 
Lunge ja Indrek Kalda
Piletid 16/14 €, müügil Pileti-
levi ja Piletimaailma müügi-
punktides
Viimsi Huvikeskuses

28. märts k 18
Lennart Meri 85 mälestusõhtu
Mälestusbareljeefi avamine
Mälestuskontsert: ansambel 
“Eesti Keeled“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

28. märts k 18
Näituse “Hõbevalgeim“ 
avamine
Pääse kutsetega
Rannarahva Muuseumis

29. märts k 10 ja k 15
Segakooride laulupeo eel-
proovid
Viimsi Huvikeskuses

29. märts k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Rene Paul (klaver ja vokaal)
Cafe Lavendel

30. märts – 30. aprill
Sven-Erik Stambergi isiknäitus 
“Väljad ja võimalused“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

30. märts k 11
Jalgsi- ja kepikõnd eakatele
k 10.33 – buss V2 väljub 
haigla eest
Randvere rannapatareid – 
Tädu õpperada (u 6 km)
Kogunemine Randveres, 
Aedlinna bussipeatuses

30. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

30. märts k 11 
Jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

30. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

30. märts k 18
Esietendus – kogupere-
muusikal “Halley komeedi 
tagasitulek“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 4/6 €, müügil Piletilevis 
ja enne etenduse algust 
kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

31. märts 
Loomelabor
Viimsi Vabakoguduse kirikus

31. märts – 13. aprill
Raamatuväljapanek 
“Kummalised raamatupeal-
kirjad“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. aprill
Lastele: raamatuväljapanek 
“Mina ei mängi kui nalja ei saa“
Viimsi Raamatukogus

1.–30. aprill
Raamatuväljapanekud:
täiskasvanutele “Seiklust ja 
põnevust raamatuist”
lastele “H. C. Anderseni laste-
kirjanduspreemia laureaate”
lastele “Pilkupüüdev pildi-
raamat”
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

1.–30. aprill
Raamatuväljapanek 
“Anekdoodid ja naljad igaks 
päevaks“
Prangli Raamatukogus

1. aprill k 12
Nalja- ja naerupäev
Sõnakunstiringi huumoripalad
Anekdootide ja naljajuttude 
vestmine
Viimsi Päevakeskuses

1. aprill k 19
Koguperemuusikal “Halley 
komeedi tagasitulek“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 4/6 €, müügil Pileti-
levis ja enne etenduse algust 
kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

2. aprill k 17
Lauluvõistlus “Sinilind 2014“
avatud on kohvik
Viimsi Koolis

3. aprill k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. aprill k 19 
Jazzirütmid muuseumis – 
trio Esteetikud
Pileti hind 7 €
Piletid ja laudade broneerimine:
anu@rannarahvamuuseum.ee,  
tel 606 6941
Avatud on muuseumi kohvik
Rannarahva Muuseumis

5. aprill k 12
Viimsi Laululaps 2014
Viimsi Huvikeskuses

5. aprill k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Lauri Lehtsaar klaveril
Cafe Lavendel

6. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. aprill k 11 
Jumalateenistus leiva-
murdmisega
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

6. aprill k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

6. aprill k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

6. aprill k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

10. aprill k 18
Palvus armulauaga

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

10. aprill k 19
Komöödiateater – “Kvartett“
Helgi Sallo, Katrin Karisma, 
Tõnu Aav, Hans Miilberg
Piletid 13/11 €, 
bron tel 602 8838, 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

10, 11. ja 12. aprill k 18
Viimsi kooliteatri lisaetendused 
Johan ja Maria Laidoneri elust
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“
Eelreg: Margit Võsu,
tel 602 8943, 
margit@viimsi.edu.ee 
Etendus on vaheajaga, 
kestab 2 h
Etendus on tasuta!
Viimsi mõisa peahoones

11.–13. aprill
Gümnaasiumiastme riigifestival 
“Kooliteater 2014“
Viimsi Koolis

12. aprill k 12
Viimsi Pensionäride Ühenduse 
aruandekoosolek
Kavas: aastaaruande esitamine, 
majandustegevuse ülevaade,
revisjonikomisjoni aruanne, 
2013. aasta tegevuse kinnita-
mine
Kontsert ja ühislaulmine
Ühenduse liikmete osavõtt on 
väga vajalik
Viimsi Päevakeskuses

12.–13. aprill
Rahvusvaheline kassinäitus
Viimsi Huvikeskuses

12. aprill k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Mariti Mahemuusika – vana-
aegsed tantsud
Cafe Lavendel

13. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

13. aprill k 14.30
Palmipuudepüha jumala-
teenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 602 8866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 

EralastEaEd tibu avas uue filiaali  

LASTEHOID TIBU  
Meriväljal, ranniku põik 9
1,5–3 aastastele lastele. 

Veel on vabu kohti! 
Huvilised on oodatud etteteatamisega tutvuma: 

lasteaedtibu@gmail.com  
5192 5869, Mari-ann

info kodulehel www.lasteaedtibu.ee  

Naba lastEaEd ootab oma perre 

ABIÕPETAJAT
abiõpetaja aitab õpetajal korraldada ja läbi viia 
õppetegevusi, korrastab vajadusel rühmaruumi, 

serveerib söögisaalis lastele toidu...
soovime näha: rõõmsat ning avatud olekut, 

tahet midagi ise luua, kohusetunnet, pühendumust, 
valmisolekut meeskonnatööks.
CV ja sooviavaldus palun saata 

e-posti aadressile: karina@naba.ee
lisainfot saab küsida tel. 606 3897.

PüüNsi Kooli lastEaia osa otsib 
oma tegusasse kollektiivi 

LASTEAIA ÕPETAJAT 
(lapsehoolduspuhkusel töötaja asendajaks) 

täiskohaga. tööle asumine koheselt.
avaldus ja CV saata hiljemalt 4. aprill 

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

e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.
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Viimsi Maxima X
Pargi tee 22

kauplus pakub tööd järgmistele 
ametikohtadele

- VAHETUSE VANEM
- OSTJUHT

- KASSAPIDAJA-MÜÜJA
- SAALITÖÖTAJA

- LETITEENINDAJA
Ettevõte garanteerib:                                    

- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid

- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE või 
 saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE

 Info telefonil: 623 0690
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole. 

Viimsi Vallavalitsus otsib oma meeskonda

HEAKORRASPETSIALISTI,
kelle peamised tööülesanded on valla heakorraeeskirja, lemmiklooma pidamise eeskirja ja kalmis-
tute kasutamise eeskirja täitmise tagamine, heakorda- ja lemmiklooma pidamise alaseid rikkumisi 
puudutavate järelevalve- ja väärteomenetluse dokumentide koostamine, valdkonna eelnõude, le-
pingute ja õigusaktide väljatöötamine ja kaasajastamine. Samuti valdkonna töö tagamiseks vajalike 
hankedokumentide koostamine ja hangete läbiviimine, pakendikonteinerite paigaldamine koos-
töös pakendiorganisatsioonidega, valla avalike mänguväljakute hoolduse korraldamine, valla avalike 
haljakute ja haljastuse niitmis- ja heakorratööde korraldamine, lillede istutamise ja hooldustööde 
korraldamine ning avalikel haljakutel puude ja põõsaste hooldamise korraldamine. Kommunaal-
ameti välitööüksuse töö korraldamine – vormiriiete ja töövahenditega varustamine, tööplaanide 
koostamine ja nende täideviimise korraldamine, valla avalike prügikastide korrashoiu ja hoolduse 
korraldamine, heakorratalgute korraldamine ja läbiviimine, heakorra- ja lemmikloomakampaaniate 
läbiviimine, lemmikloomade registri pidamine ja haldamine, andmete kontroll ning kasutajatoe ja 
esmase koolituse tegemine, hulkuvate loomade hoiupaigateenuse korraldamine, koerte mänguväl-
jakute rajamise korraldamine ja nende hooldamise organiseerimine, kalmistute infosüsteemi töö 
korraldamine, erinevate tööalaste registrite pidamine (prügikastid, haljakud jmt valdkonnaga seon-
duv), koostöös politseiasutusega üldkasuliku töö organiseerimine ja vastava aruandluse pidamine, 
valda patrulliva turvafirma esitatavatele aruannetele reageerimine.

Nõuded kandidaadile:
• vähemalt keskeriharidus (eelistatavalt kõrgharidus);
• vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• korrektsus, täpsus ja kohusetundlikkus;
• arvuti kasutamise oskus (MS Excel ja Office väga heal tasemel tundmine);
• B- kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus sarnasel ametikohal;
• eelnev töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse sektoris.

Ametikohal pakutakse sõbralikku ja pühendunud meeskonda, enesetäiendamise võimalusi, mitme-
kesist ja vastutusrikast tööd, puhkust 35 kalendripäeva. 

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Ametikohale kandideerimiseks palume esitada motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ja hari-
dust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 3. aprill 2014 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 
Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil heli@viimsivv.ee.

Lisateave tööalastes küsimustes: Alar Mik, tel 602 8827 või alar@viimsivv.ee
Lisateave konkurssi puudutavates küsimustes: Heli Kannes, tel 602 8872 või heli@viimsivv.ee.



21. märts 2014  17

Laupäeval toimus Viimsi 
Kepi ja Jõgeva SK Tähe II 
vahel esiliiga finaal, mille 
kahjuks võitis lisaajal 
Jõgeva 4:5.

Mäng oli väga pingeline kohe 
algusest peale, ka publikust oli 
tunda ja näha ka, et tegemist 
on finaaliga. Kui kolmanda 
kolmandiku lõpuni oli jäänud 
10 minutit, jäi Viimsi Kepp 
2:4 kaotusseisu. Kuid järgmi-
se kahe minutiga suudeti või-
delda välja viik 4:4 ning hetk 
Viimsi poolel, aga kahjuks ei 
suudetud normaalajal mitut 
head võimalust realiseerida 
ning paar korda segas värava 
löömist ka värava latt. Pärast 
60 minutit, kui seis oli 4:4, ha-
kati mängima 10minutilist li-
saaega, kus kahjuks juba teisel 
minutil õnnestus Jõgeva män-
gijal Viimsile värav lüüa. Sel-
lega olimegi kaotanud finaali 
4:5, kuna lisaajal kehtib kuldse 
värava reegel. 

Mängu pilt oli Viimsil hea, 
sest suurema osa ajast kontrol-
lisime meie mängu ning meile 
oli kaasa elama tulnud ka palju 
fänne. See aitas kõvasti, kuid 

Viimsi Kepp võistles Jõgeval

kahjuks ei suutnud me oma või-
malusi realiseerida. Nüüd hak-
kab tiimil väljateenitud puhkus 
ning järgmisel aastal loodame 
esiliiga tiitli Viimsisse tuua.

Kindlasti tahaks tänada meid 
sellel hooajal toetanud spon-
soreid: Viimsi Sport, Monkey 
Sport, Sportshack, Vichy. 

Küsimustele vastab Mih-
kel Kruusmägi, kes on mees-
konnas mänginud selle loomi-
sest alates, s.o 2004. aastast.

Mis ajast mängitakse Viim-
sis saalihokit?

Arvan, et saalihokit on 
Viimsis kaua mängitud, kuna 
Viimsi Spordihallis on saali-
hoki ported alati olemas olnud. 
Meie alustasime aastal 2004.

Kes võistkonnas mängi-
vad ja kes on treener?

Hooajal 2013/14 mängivad 
Viimsi Kepis Andri Väljaots, 
Anti Roots, Erko Karna, Erlin 
Rand, Marko Mäepea, Tanel 
Rebane, Kert Karelson, Kar-
mo Karelson, Marek Ulman, 
Roland Songisepp, Julius Sto-
kas, Margus Jõgisoo, Mihkel 
Kruusmägi, mängiv treener 
Madis Kass ning väravavahid 
Aivar Urm ja Siim Jõeväli.

Millised on olnud tulemu-
sed, kui edukas on meeskond 
olnud?

Hooajal 2005/06 võttis 
Viimsi Kepp esimest korda osa 
teisest liigast, mille me ka võit-
sime. Järgmisel hooajal osalesi-
me juba esiliigas ning hooajal 
2008/09 saavutasime esiliigas 
2. koha, nagu selgi aastal. Hoo-
aegadel 2009/10 ja 2010/11 
osales Viimsi Kepp Eesti meist-
riliigas, kuid seal oli tase meile 
liiga kõrge ning saime aru, et 
meistriliiga pole meiesuguste 
amatöörsportlaste jaoks. Aastal 
2011 otsustas Viimsi Kepp väi-
kese pausi teha kuni äsja lõppe-
nud hooajani.

Mida pakub mängijatele 
saalihoki? 

Saalihoki pakub mängijale 
palju, kuna mäng on kiire ja 
tehniline. Nagu iga võistkon-
naala puhul, on ka saalihokil 
suur roll meeskonna vaimul 
ning meie puhul on sellel eri-
ti suur tähtsus, kuna Viimsi 
Kepp ongi sõprade poolt kok-
ku pandud võistkond. 

Millised on hea saalihoki-
mängija eeldused?

Eelduseks peab olema kõi-

gepealt tahtmine seda sporti 
teha, kuid eraldi tooksin välja 
kiiruse ja platsinägemise. 

Kui tihti koos käiakse ja 
trenni tehakse? Kui tihti võis-
teldakse?

Trennid on meil kaks korda 
nädalas teisipäeval ja neljapäe-
val. Liiga hakkab tavaliselt ok-
toobri lõpust ning kestab märtsi 
keskpaigani, detsembri keskpai-
gast on kuuajane paus. Hooajal 
on kokku kaheksa mängu pluss 
playoff’id, kui võistkonnal õn-
nestub sinna jõuda. Kindlasti 
võiks mänge rohkem ja süsteem 
parem olla, aga kahjuks on Eesti 
saalihoki liit niimoodi korralda-
nud ning jääb mulje, et neil puu-
dub soov seda parandada. 

Kus näiteks võiks sellega 
alustada, kui mõnel huvi te-
kib ja mis vanuses võiks alus-
tada?

Viimsis keegi noortele tren-
ne praegu kahjuks ei paku, aga 
kindlasti saab infot saalihoki 
liidu kodulehelt: www.saaliho-
ki.ee. Usun, et paras aeg saali-
hoki mängimist alustada on siis, 
kui laps hakkab koolis käima.

VT

Viimsi Kepp: Madis Kass, Erlin Rand, Tanel Rebane, Julius Stokas, Roland Songisepp, Andri Väljaots, Mihkel Kruusmägi, Erko Karna, Anti Roots, 
Margus Jõgisoo. Kükitavad: Karmo Karelson, Aivar Urm, Siim Jõeväli, Marek Ulman, Marko Mäepea, Kert Karelson. Foto Kadri-Liis Piirsalu  

Viimsi jalgpalli-
klubi MRJK on 
suurepärases hoos
Martin Reimi Jalgpallikool on Viimsi esindusklubi 
jalgpallis. Selle klubi kõige vanemad kasvandikud 
mängivad meesteliigas, olles ise alles poisikesed. 
Meesteliigas on noored pallinud juba kaks hoo-
aega ja iga hooajaga on nad liigas tõusnud. 

Ka viimasel hooajal tõusti tase kõrgemale ehk III liigast II 
liigasse. Tänu poiste südikusele, nooruslikkusele ja suure-
le tahtejõule suudeti saavutada tugev teine koht. Hooaja 
esimene pool möödus pisikeste libastustega, aga kui poi-
sid olid juba liiga taseme ja oludega kohanenud, suudeti 
hooaja teine pool lõpetada ühegi kaotuseta. 

MRJK II liiga hooaeg hakkab 4. aprillil. Koduväljakul 
minnakse vastamisi FC M.C. Tallinna meeskonnaga. 

Tegime lühiintervjuu klubi parema äärekaitse Stenver 
Nahkuriga.

Rääkige paari sõnaga eelmisest hooajast.
Eelmisel hooajal tõusime III liigasse. Liigaga harjumi-

seks kulus veidike aega, sest see on ikkagi meeste liiga ja 
meie oleme veel natuke väiksemad. Lõpuks saime jalad 
alla ja läksime võiduseeriale. Tänu sellele saime 2. koha, 
mis tagas meile tõusu II liigasse.

Kuidas valmistute eelolevaks hooajaks?
Peame hetkel sõprusmänge, et parandada füüsilist vor-

mi, sest pole ammu mänginud. Samuti teeme neli korda 
nädalas trenni.

Millised on teie eesmärgid II liigas?
Eelkõige liigasse püsima jäämine, aga eks me alati üri-

ta paremat ja kui võimalik, siis püüame esiliigasse tõusta.

Jüri Asper
Karl-Sten Põder

Henriko Pärnpuu
Viimsi Kooli meediaõpilased

Treeningute ajakava:

TEISIPäEV 
12.00–13.30 Naiste ballett
18.15–19.15 Power jooga
19.30–20.30 Shindo
20.30–21.30 Lihastreening

KOLMAPäEV 
9.00–10.15 Pilates
10.30–11.45 Eakate jooga
12.00–13.00 Pilates

NELJAPäEV 
12.00–13.00 Hatha jooga
18.15–19.30 Pilates
19.45–21.15 Kundalini jooga

REEDE 
9.00–10.15 Pilates
12.00–13.00 Pilates
13.00–14.00 Shindo
19.00–20.30 Naiste ballett

LAUPäEV 
10.30–11.45 Rasedate jooga 
12.10–13.40 Šivananda 
jooga 

PÜHAPäEV 
12.15–13.15 Lihastreening

Tule trenni Viimsi Huvi-
keskusesse! 

Lisainfo treeningute kohta leiate meie kodulehelt 
www.huvikeskus.ee

Õpime valmistama 
seepi ja huulepalsamit
Käsitööseebi ja huulepalsami valmista-
mise kursus Viimsi Huvikeskuses 9. ja 
23.04 k 19, kestvus 1,5 h. Hind 13 €. 

Koolitusel saab val-
mistada külmpress-
meetodil erinevatest 
rasvadest-õl idest 
seepe. Töötoas saab 
teadmisi seebi val-
mistamisest ja mit-
meid lihtsaid nippe 
kodus seebi valmis-
tamiseks.

Lisaks valmib niisutav, kaitsev huulepal-
sam.

Registreerimine ja lisainfo: loovustuba@
gmail.com ja 510 4400 ja 512 3171.

Teeme ise kauni kella
Kella valmistamise töötuba Viimsi Huvi-
keskuses 22.04 kell 19.00 kestvus 1,5 h 
tasu 10 €.

Kell pole lihtsalt ajanäitaja vaid kena ak-
sessuaar nii käel kui seinal.

Pakume võimalust ise valmistada kas käe- 
või seinakell.

Registreerimine ja lisainfo: loovustuba@
gmail.com ja 510 4400 ja 512 3171.
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Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

AVAtUd 
õmblUSSAlong

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

VILJAPUUDE 
LÕIkUS, HEkkIDE 

kUJUnDAmInE 
JA känDUDE 
frEESImInE 
Tel 55 637 666

www.ifhaljastus.ee

Viimsi Teatajale 

on oma 

reklaamide eest 

võlgu Viimsi 

ettevõtted 

Arvutipank OÜ ja 

KG Kaubandus OÜ

l Ventilatsioonifiltrid – kvaliteetsed ventilatsiooni-
filtrid otse maaletoojalt hea hinnaga. Küsi pakku-
mist! Filter Express tel 506 9000 ja info@filterexp-
ress.ee.

l Ventilatsiooni hooldus – hea hinnaga ventilatsioo-
niseadmete hooldus ja torustike puhastus profes-
sionaalidelt spetsiaalsete vahenditega – Service-
partner. Tel 5668 5010, www.servicepartner.ee.

l Geelküüned. Geel-lakk, hooldus – professionaal-
sete vahenditega OPI professionaalilt, 8 rahvus-
vahelise tunnistuse ja 12aastase kogemusega 
hinnatud küünetehnik Viimsis. Helista 5194 7000, 
Gerli. 

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-
kut ja täitepinnast. Tel 509 2936.

l Viimars OÜ võtab tööle bussijuhi, eelistatavalt 
elukohaga Viimsi vallas. Tel 610 9310, info@vii-
mars.ee. 

l Müüa loomasõnnikut 7 t/ 150 €, 15 t/ 220 €, 
mulda, (ka täite- ja kompostmulda), killustikku ja 
liiva. Tel 5697 1079, e-mail taluaed@hot.ee.

l Firma Haabneemes pakub tööd mees- ja nais-
töötajatele pesumasinate operaatori ja tekstiili-
toodete komplekteerija ametikohal ning raamatu-
pidajale osalise koormusega. Töö normaalpikkuse-
ga ühes vahetuses, palk kokkuleppel. Info tel 520 
4914, 601 1395.

l Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.

l Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja liitumise ühis-
trassiga. Kaevetööd. Haljastus. Aia- ja tänavatee-
de kivitamine, äärekivide paigaldus. Majasisesed 
san-teh tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine. 
Keevitustööd. Kontakt: Enno, tel 5656 7690, email 
worldwidebuilding@gmail.com.

l Müüa kasutatud karastatud rõduklaasid: laius 
60 cm, kõrgus 1,84 m, 10 tk, sobib kasvuhoonele, 
rõdule või tööstushoone aknaklaasideks. Tel 600 
1456, 520 7177.

l Viimsis Miiduranna keskuses avab uksed uus sa-
long, kuhu otsitakse rendilepingu alusel juuksurit, 
kosmeetikut-maniküürijat-pediküürijat, ripsme- ja 
küünetehnikut. Graafik ja tööaeg paindlikud, eri-
nevad rendivõimalused. Kontaktisik: Kristi, tel 742 
7818, hulgi@ilukool.ee.

l Müüa otse omanikult krunt Leppneemes 1570 m2. 
Hind kokkuleppel. Tel 5342 3633.

l Õpiabi põhikooli õpilasele matemaatikas ja 
füüsikas. Kontakttunnid Meriväljal. javar@javar.ee.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 
jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid 
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-
konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Klassikaline massaaž, kupu- ja tselluliidimassaaž 
koos reiki energiaga teie kodus. Pärast treeningut 
või pikka pingutust aitab spordimassaaž lihaseid 
lõdvestada ja kehal kiiremini taastuda. Pärast mas-
saaži pole vaja kuhugi kiirustada ja nii saate mas-
saažist maksimaalse lõõgastava toime. Massöör 
tuleb teie koju teile sobival ajal koos massaaži-
lauaga. Tund aega 20 €. Massööri tellimine tel 509 
2550 või reedu48@hotmail.com.

l Müüa aastaringselt kütte-ja kaminapuud, lahti-
selt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning sae-
puru kotis, koju toomisega, tel 501 8594, www.
kaminapuud.com.

l Müüa küttepuitu. Toores kask 42–44 €/rm, too-
res lepp 35–37 €/rm, toores sanglepp 37–39 €/
rm. Halgude pikkus vastavalt soovile. Kuiv kask 40 
l võrkkottides 2,60 €/kott. Info ja tellimine tel 512 
0593.

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 511 0992.

l Müüa puitbrikett Viimsi Teataja lugejale soodus-
hinnaga 1,5 €/10 kg Leili Brikett OÜ laos E–R k 
9–17, Vana-Narva mnt 9a, Maardu, tel 515 0026. 
Samas kohas rehvivahetus, tel 5649 1535.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-
jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimi-
ne. Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigal-
dus ja hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

tõlketeenus ja inglise keele 
eratunnid

Kalamajas, 15 min jalutuskäigu kaugusel 
vanalinnast.  

Akadeemilise tunni hind 10 €. 
Tule koos sõbraga, siis maksate tunni eest 15 €. 

Lisainfo mob 55 642 979 või 
merikele6@gmail.com või www.merilink.eu

Aadressil nelgi tee 1 
üüRIle AndA 

büRooRUUmId 
119 m2, eraldi sissekäigu ja 

privaatse parklaga. 

Pinnad vabanevad 
alates 1. maist 2014. 

Kommunaalkulud väikesed.

Info: OÜ Viimsi Haldus, 
tel 517 2941. 

18. märtsil suri ootamatult tunnusta-
tud maalikunstnik ja graafik Andres 
Tolts.

Maale, kollaaže, graafikat, s.h raa-
matugraafikat loonud Andres Tolts 
pälvis mitmeid kultuuripreemiaid ja 
tunnustusi.

2012. a valmis kunstnikul Rohu-
neeme kabeli ristikujuline altarimaal, 
mille keskel on pilt saarest meres. Al-
tarimaal pühitseti 5. augustil 2012. a. 

Sellega sai kabel lõplikult valmis. Toltsi loomingus leidub tei-
sigi ristikujulisi maale. Tema loomingut on saanud viimsila-
sed vaadata ka Püha Jaakobi kirikus olnud isikunäitusel.

In memoriam Andres Tolts
(8. 10.1949 – 18.03.2014)

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-
töid. Helistage tel 5625 1195 (k 9–19), Tiiu.

l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 502 9075.

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvi-
mine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. 
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.

l Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad 
hinnad. Tel 522 0321.

l Müün: muld, kruus, killustik, liiv. Koos transpor-
diga. Hind soodne! Tel 5608 1801.

l Geelküünte hooldus ja paigaldus Haabneemes. 
Küsi lisa tel 513 2915, Janika.

l Aitan erinevate koduste tööde juures, kus vaja 
meistrimehe kätt või kui omal tööriistu napib. 
Monteerin kokku erinevat mööblit, paigaldan köö-
gimööblit koos tehnikaga, kinnitan kardinapuud 
ja riiulid, paigaldan laminaatparketti. Oman pika-
ajalist kogemust (5 a) IKEA mööbli kokku mon-
teerimisel. Hinnad kokkuleppel. Helista ja lepime 
kokku. Tel 5918 2228, Priit.

l 29aastane töötav noormees üürib omanikult 
1–2toalise korteri Haabneemes. Hind kuni 250 €. 
Pakkumisi ootan tel 5839 1613 või ar24@neti.ee.

l Liiv, killustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld, 
kasvumuld, kivisüsi koos transpordiga hea manöö-
verdusvõimega, soodsal väikekalluril kuni 6 tonni 
Tallinnas ja Harjumaal. Tel, 525 2632, mullavedu@
hot.ee.

l Välisvoodrilaud 19x106/121/146 mm h: al 
4,5–7,5 €/m2; sisevoodrilaud 12x96/120 mm h: 
al 4–6,4 €/m2; põrandalaud 28x120/145 mm ja 
33x145/195 mm h: al 7–13,5 €/m2; tuulekastilaud 
18x95/120/145 mm h: al 4–6,5 €/m2; roov 50x50 
mm h: 190 €/tm; voodrilaudade tööstuslik värvi-
mine h: 1,4 €/m2 krunt & 1,8 €/m2 värv. Transpor-
divõimalus. Kontakt 5455 1700, info@voikapuit.ee.

l Ostan ENSV ja EWaegseid rinnamärke, vanaraha, 
postkaarte, valikuliselt vanu dokumente ja trüki-
seid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim. 

l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-
kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-
ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- ja 
kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Kontakt tel 507 4178.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning 
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.

l Kvalifitseeritud 3. kat pottsepp teostab ahjude, 
pliitide, kaminate, soojamüüride ja korstnate ehi-
tust. Samas vanade küttekehade remont ja puhas-
tus. Töödele garantii ja teostuse akt. Tel 501 5320. 
Lisainfo aadressil info@warmness.ee.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puu-
de raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kaseklots 
5–25 cm 1,9 €, lepp 30 cm 2,3 €, sanglepp 30 cm 
2,5 €, kask 30 cm 2,8 €, saar 30 cm 2,9 €. Alates 
50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda ta-
suta. Tellimine 5198 9070, info@unitedexpo.ee, 
www.unitedexpo.ee.

l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja 
remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride, 
aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine 
jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik. 
Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapak-
kumise. Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@
gmail.com.

l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, ohtlike 
puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, põran-
date vahatamine ja õlitamine. www.puhastused-
kpe.com, tel 56 388 994.

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist 
www.ennustus.ee.
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Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses 

tagaküljes.
k–r 10.00–18.00, L 10.00–15.00
12.03.2014  saabub uut kaupa

Tallinn Viimsi SPA pakub tööd:
Kojamehele-majahoidjale
Tööülesanded:
•Välisterritooriumi korrashoid 
(sh. lumerookimine);
•Haljasaladel vajalike tööde teostamine 
(sh. muruniitmine)
Info ja kontakt: Andres Saun, 
e-mail: andres.saun@spatallinn.ee, tel: 502 7877

PlEKK-liisu autoKoolis
Kaluri tee 3, Viimsis

SÕIDUkIJUHTIDE kUrSUSED
B kategooria 22. aprillil kell 9.00 ja 18.00

mootorratas, mopeed, lõppaste ja 
pimedakoolitus

vaata www.plekkliisu.ee 
 info tel. 5119 209 
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