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Torustike ehitustööd 
Alpikanni teel
15. mail algavad torustike ehitustööd Al-
pikanni teel. 

Aplikanni tee on tupiktänav, mistõttu le-
pitakse elanikega kokku hommikune töö-
de algus ja õhtune tööde lõpp, et oleks ta-
gatud ligipääs igale kinnistule.

Tööde teostamise ajavahemik: 15.05.– 
15.08.2017.

Vastutav Projektijuht objektil (sh liiklus-
korraldus) Virgo Ojasoo, tel 5695 0856.

Watercom OÜ

6. mai on talgupäev. 
Allpool on toodud info Viimsi 
valla talgute kohta, lisa-
infot saab www.teemeara.ee 
lehelt (täpsemad talgutööd 
ja tegevused, info toitlustuse 
olemasolu kohta jmt). 
Leia enda jaoks sobivad 
talgud ja löö kampa! Tööd 
jagub kõikidele ja igaüks on 
oodatud!

Kes talgutele ei jõua minna, siis 
igaüks saab kodus ja selle lähi-
ümbruses teha väikesed nn mini-
talgud. Täname vallavalitsuse poolt 
kõiki, kes on oma talgud juba tei-
nud, ja soovime jõudu neile, kes 
talguid alles kavandavad. Edu ja 
julget pealehakkamist kõikidele tal-
gulistele!

Väljatoodud talgud on regist-
reeritud 2. mai seisuga.

Haabneeme alevik 
Tammepõllu metsatuka 
talgud 
6. mail kell 11–13, kogunemiskoht 
Hundi tee 15 maja vastas parkimi-
se keelumärgi juures kell 11.00. 
Talgutööd on prügi koristamine met-
sa alt. Talgulisi oodatud 10. Talgu-
juht Siret Mägi, tel 501 2192.

Viimsi alevik 
Jasmiini tee talgud 
6. mai kell 10–15, Jasmiini tee 8 

maja ees. Tehtavateks töödeks on 
prahi koristamine, tänava korrasta-
mine, umbrohu rohimine jms. Kaa-
sa võtta harjad. Talgulisi oodatud 
20. Talgujuht Jane Saks, tel 5198 
8234.

Põllukoristamise talgud 
6. mail kell 10–16, kogunemine 
Tulbiaja bussipeatuses. Töödeks on 
prügi koristamine. Kaasa võtta kin-
dad. Talgulisi oodatakse 10. Talgu-
juht Mark Martin Kaalma, tel 5637 
7592.

Saared
Keri saare heakorratalgud
6. mail kell 9–19, kogunemisko-
haks Leppneeme sadam (start kell 
9.30). Talgutöödeks on merest tul-
nud prügi koristamine, hoonete kor-
rastamine. Kahjuks on kõik kohad 
täis, võimalus on minna oma vee-
sõidukiga otse Kerile. Talgujuht Anu 
Valing, tel 507 7622, ja Jako Ver-
nik, tel 510 8313.

Naissaare talgud
6. mail kell 10–14. Koristustööd ja 
kalmistute korrastamine. Kohad on 
täitunud, võimalik osaleda enda trans-
pordiga. Talgujuht Toomas Luhaäär, 
tel 514 7238.

Laiaküla 
Altmetsa talgud 
6. mail kell 10–13, kogunemine 

Käära tee suur ringtee. Iga-aasta-
ne Altmetsa uusasustuse korrasta-
mine, külaelanike kaasabil ja hü-
vanguks. Talgulisi oodatakse 25. 
Talgujuht Tiit Villig, tel 505 3508.

Leppneeme küla
Leppneeme küla talgud
6. mail kell 10–16, Leppneeme las-
teaia kõrval (Leppneeme tee 89/ 
Leppniidu tee 1). Tehtavateks töö-
deks on kraavide ja teeäärte puha-
tus. Kaasa võtta neljajalgne sõber 
ja kummikud. Talgute lõpus paku-
takse talgulistele suppi ja teed. Tal-
gulisi oodatud 30. Talgujuht Heidy 
Rebane, tel 5661 9835.

Lubja 
Klindiastangu 
koristustalgud 
6. mail kell 10–15, kogunemiskoht 
Viimsi suusamäe (Vimka) parklas 
asuva telgi juures. Talgutöödeks on 
võsa ja prahi koristamine. Talgu-
listele pakutakse söögipoolist. Tal-
gulisi oodatud 30. Talgujuht Anni-
ka Vaikla, tel 5664 7630.

Kuradikoopa ümbruse 
koristamine 
6. mail kell 10–16, kogunemiskoht 
Viimsi suusanõlva koopa parkla. 
Talgutööd on prügi koristamine, 
võsa saagimine ja okste korjami-
ne. Talgulisi oodatud 30. Talgujuht 
Raimo Tann, tel 517 2941.

Metsakasti küla 
Metsakasti külaplatsi 
talgud
6. mail kell 10–13, kogunemiskoht 
külaplats, Jäätme tee ja Angervak-
sa tee ristis. Tööks pinnase tasan-
damine ja riisumine, muru külva-
mine, võrguplatsi täitmine liivaga, 
noorte kuuskede istutamine platsi 
äärde. Kaasa võib võtta: tugevam re-
ha, labida, aiakäru. Talgulisi on ooda-
tud 25. Talgujuht Kristi Ploom, tel 
5394 3517.

Metsakasti kodukant 
korda talgud
6. mail kell 12–16, Kogunemis-
koht Raudrohu tee. Töödeks koris-
tada ära kraaviperved ja aiatagune 
ja teeäärne ala, mis kuulub riigi-
le. Talgulisi oodatud 6. Talgujuht 
Sven Jürgenson, tel 522 7977.

Miiduranna 
Miiduranna talgud
6. mail kell 10–16, koguneme Mii-
duranna Tee pool asuva sadama vä-
rava taga. Talgutööks kevadkoris-
tus kõigile armsaks saanud mere-
äärsel alal, tulevasel mänguvälja-
kuplatsil ja Miiduranna põhitäna-
vate äärsetel aladel. Selga sobiv 
tööriietus. Talgulisi oodatakse 30. 
Talgujuht Moonika Aasna, tel 5553 
0506. 

Järg lk 3

Talgud Viimsi vallas 14. mai on 
emadepäev
Mai teisel pühapäeval tähistame taas 
emadepäeva.

Emadepäeva traditsioon pärineb Ameerika 
Ühendriikidest, kus õpetaja Anna Jarvis hakkas 
1907. aastal ellu viima oma ema ideed austada 
emasid emadepäevaga. Peagi kandus emadepäe-
va tähistamise komme Euroopasse ning 1922. 
aastal jõudis see Naiste Karskusliidu sekretäri 
ja kirjaniku Helmi Mäelo algatusel ka Eestisse.

Emadepäevale pühendatud kontserdid:
- 11. mai kell 15 toimub Randvere päevakes-

kuses emadepäeva kontsert, kus esinevad Haab-
neeme kooli õpilased. 

- 12. mail kell 14 toimub Viimsi päevakesku-
ses emadepäeva kontsert, kus esinevad Püünsi 
kooli õpilased. 

- 13. mai kell 12 toimub Prangli rahvamajas 
emadepäeva kontsert, kus esinevad Margus Va-
her ja Prangli kooli õpilased Luigi Õunapuu ja 
Maime Linholmi juhendamisel. 

- 13. mail kell 17 toimub EELK Viimsi Pü-
ha Jaakobi kirikus Infotehnoloogia ja Telekom-
munikatsiooni Liidu segakoori ja Cantica sega-
koori (Soome) kevadkontsert.

- 14. mai kell 12 toimub Viimsi huvikesku-
ses emadepäeva kontsert. 

- 14. mail kell 16 toimub EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus segakoori Raudam kontsert.

Viimsi Teataja

Tuletame meelde, et emadepäev on ka lipu-
päev, mil heiskame lipud mastidesse!

3. mail toimus Mõisapargis Viimsi vallavalitsuse talgupäev. 
Park koristati prahist ning riisuti suuremad lehed. Fotod Elis Tootsman.

Purskkaevu ümbruse kaunistamiseks istutati lilli. Lindudele paigaldati uued korterid, pesakastid on lindude hulgas kõrges 
hinnas.



Viimsi vald 
tähistab 98. aasta-
päeva spordi-
üritustega
Aasta on 1919. Viimsi rahva tahtel korraldati 
Eesti Vabariigi Ajutise Valitsuse loal Viimsi valla, 
mille piires elas tol momendil 1258 elanikku, 
asutamiskoosolek. Nimi Viimsi on oluliselt va-
nem – esmakordselt märgitakse Viimsi “Taani 
hindamisraamatusse” ehk nn Suure Eestimaa 
nimistus Revala kihelkonnana. 

Meie ajalugu ulatub kauges-
se aega. 1990. aastal toimu-
nud muinaskalmete väljakae-
vamiste tulemused tõendavad,
et Viimsi poolsaare ajalugu 
ulatub 3.–4. sajandisse. Haab-
neemet mainiti esmakordselt 
1271. aastal ning Miiduranda 
1588. aastal.

Viimsi vald eraldati 1919. 
aastal Nehatu vallast ja kao-
tati 1939. aastal seoses Iru val-
la moodustamisega. Hilisem 
Viimsi külanõukogu sai oma-
valitsusliku valla staatuse 
1990. aasta detsembris. 1990. 

aasta 20. detsembril taastati valla omavalitsuslikud õigused. 
Meie vald on vaid aasta noorem Eesti Vabariigist ning 

õige pea saab Viimsi tähistada oma 100. sünnipäeva. 
Väärika vanuse täitumisel tuleb aastapäeva ka vääri-

kalt tähistada. Kutsume vallaelanikke otsima kapist välja 
sportlikud rõivad ning osalema Viimsi valla 98. aastapäeva 
tähistamise üritustel. 10. mail toimub Viimsi Kooli spor-
dikompleksi ujulas basseinitriatlon. Osaleda saab nii in-
dividuaalselt kui ka meeskondlikult ning oodatud on nii 
noored kui ka vanad tervisliku eluviisi harrastajad. 

Teine üritus toimub 14. mail. Juba traditsiooniks kuju-
nenud MyFitnessi jooks on sel aastal suunatud just nimelt 
Viimsi 98. aastapäeva tähistamisele. Programmist leiab 
iga harrastaja midagi, et päev sisustada just temale sobiva 
erineva koormuse ja distantsiga. 

Valla aastapäeva tähistamisel panime põhirõhu sportli-
kule eluviisile, mis toetab meie elanike tervislikku igapäe-
va. Viimsis on mitmeid võimalusi, et harrastada erinevaid 
spordialasid. Meil on loodud võimalused merespordi har-
rastajatele, ekstreemsportlastele, terviseradadel liikujatele 
jne. Viimsis hinnatakse sportlikku eluviisi – seda tõesta-
vad meie sportlaste head tulemused nii riiklikul kui ka rah-
vusvahelisel tasandil. Meil on põhjust tunda uhkust oma 
tegijate üle!

Tervislikku aastapäeva tähistamist!
Rein Loik
Vallavanem
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti 
aadressil vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.Toimetusel on 
õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel: 602 8840, 
e-post: liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833, 
e-post: annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717, 
e-post: tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 19. mail.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt 
www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.face-
book.com/ViimsiVald

VALLAVANEMA VEERG

Pakkusime lastega mõned 
päevad öömaja kahele 
Vilniuse tüdrukule, kes 
tulid oma kooliga spordi-
mängudele osalema. Tut-
vustasime neile Viimsit ja 
nad väljendasid imetlust 
meie kodukoha üle. See 
oli hetk, kus peatusin 
oma mõtetes ja mõistsin, 
kui iseenesestmõisteta-
vana ma oma elu ja elu-
kohta võtan. Kui palju 
kriitikat ma näen, aga 
kas ma näen ka kõike 
seda positiivsust ja ilu?

Kui sul on elus raske, mida te-
gelikult kogeme elu jooksul mit-
meid kordi, siis tundub, et maa-
ilm teeb meile liiga ja meid ka-
ristatakse kuidagi põhjendama-
tult. Rõõmsatel ja edukatel pe-
rioodidel oleme jällegi oma õn-
nes nii kinni, et kipume unusta-
ma neid tundeid, mis valdasid 
meid keerukamatel aegadel. 

Üks on siiski kindel: elu on 
kirju ja pakub meile igasugu-
seid väljakutseid.

Maikuu on meie valla sün-
nipäevakuu. Läbi mitmete aas-
tate oleme murdnud pead, kui-
das väärikat tähtpäeva tähista-
da nii, et see oleks kõigi viim-
silaste teadvuses. Et tekiks to-
re traditsioon, mis aastatega muu-
tuks vaid tugevamaks ja leiaks 
ajapikku üles koha kõikide viim-
silaste südametes.

Tahaksin loota, et oleme nüüd 
oma mõtte leidnud. 

Viimsi Jooks on olnud kaht-
lemata üks rahvarohkemaid üri-
tusi, mida me sünnipäevakuu 
raames korraldame. Sel aastal 
lisame sünnipäevakuule veel uue 
tähenduse – aitame oma tegu-
de ja sõnadega ka abivajajaid. 
Miks mitte just sünnipäeva-
kuul väärtustada elu ja aidata 
neid, kellel täna on keerulise-
mad ajad.

Võin oma elukogemusest 
öelda, et rasketel aegadel oota-
me eriti neid “ingleid” oma 
ellu, kes tulevad täiesti suva-

SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi “Kingitud Elu“ asutaja Toivo 
Tänavsuu ja volikogu aseesimees Mailis Alt. Foto Aron Urb

lisel hetkel su uksest sisse, et 
teha ära midagi, mis sulle näib 
sel hetkel ületamatu. Sünnipäe-

KINGITUD ELU
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud Elu” on Eesti 
esimene eraalgatuslik vähiravi toetusfond, mille missioon 
on toetada vähihaigeid, kelle ravimist ei pea riik hetkel pii-
savalt “kulutõhusaks”.
n Fondi saab toetada ka ilma jooksma minemata: SA Hille Tänav-
suu Vähiravifond Kingitud Elu; Swedbank: EE212200221059073
061; SEB pank: EE211010220228917224; LHV pank: EE13770077
1001442514; Danske pank: EE133300332166860001; Nordea pank: 
EE591700017003638161.
n Annetustelefonile helistades: 900 4005 annetad 5 eurot; 900 
4010 annetad 10 eurot; 900 4050 annetad 25 eurot.

Võidab see, kes oskab 
olla tänulik

vakuu on just õige aeg tähtsus-
tada kõike seda, mis on meie 
ümber ja meie kodus, olla tä-
nulik oma elu ja kodukoha eest 
ning anda seda tänu edasi ka 
teistele.

Nähes kui südamelähedane 
on viimsilastele aktiivne elu-
viis, oleme otsustanud Viimsi 
sünnipäevakuu tegevuste kau-
du toetada vähiravifondi “Kin-
gitud elu”. Viimsi Jooksu iga 
osaleja pealt annetab vald 1 eu-
ro fondile.

Kutsungi siinkohal kõiki 
jooksul osalema (joostes või 
käies) ja kaasa elama ning nau-
tima igat hetke selles päevas!

Kellel sel päeval mahti või 
võimalust ei ole, siis alati saab 
teha ka annetuse vähiravifondi 
kodulehe kaudu kingitudelu.ee. 

Meeleolukat sünnipäeva-
kuud!

Mailis Alt 
Volikogu aseesimees

Traditsiooniline Viimsi Jooks toimub 14. mail – seekord juba 
31. korda ning teist aastat veab seda jooksu MyFitness koos-
töös Viimsi vallaga.

Võistluskeskus, start ja finiš asuvad Randvere teel Viimsi Koo-
li staadionil. Liikuma on oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud. 
Sel aastal on erilist rõhku pööratud sellele, et jooksma pääsek-
sid kõik, kes vähegi tunnevad soovi end liigutada. Põhidistantside 
pikkused on 21,1 km (poolmaraton) ja 7,7 km. Käijatel ja kepikõn-
dijatel on võimalik läbida 7,7 km pikkune distants. See rännak läbi 
Viimsi poolsaare on jõukohane kogu perele.

Lisaks on eraldi distants koolinoortele (2,3 km). Rada kulgeb 
võistluskeskuse vahetus ümbruses Viimsi terviseradadel. Kõigile 
Viimsi koolinoortele (kuni 17-aastased k.a) on jooks tasuta. Kõiki-
dele väljastpoolt Viimsit tulijatele on osalustasu sümboolne 3 eurot.

Lastejooksud toimuvad Viimsi Kooli kõrval asuval uuel staadio-
nil, neid viib läbi eelmisel aastal ülipopulaarseks osutunud Tibu 
(Venno Loosaar). Toimuvad põnevad mängud ja kohal on vahvad 

10. mail toimub Viimsis basseinitriatlon, kuhu on oodatud kõik 
lapsed ja täiskasvanud, kes sellest põnevast spordialast lugu 
peavad. 

Tänavu 98-aastaseks saavas Viimsi vallas on ehitatud mitmeid 
spordirajatisi, kus harrastatakse väga erinevaid spordialasid. Viim-
si kahes ujulas käib vilgas ujumise õpetus. Väga palju on teh-
tud kergliiklusteid ning leidub toredaid kohti, kus joosta ja rattaga 
sõita. Triatlon on põnev ala, mis pakub piisavalt väljakutset. See 
spordiala hõlmab ühes võistluses ujumist, rattasõitu ja jooksmist. 
10. mail toimuvale basseinitriatlonile on oodatud nii algajad kui 
ka kogemustega sportlased.

Viimsi basseinitriatlon on kõigile jõukohane, turvaline ja hea 
võimalus alaga tutvust teha. Lastele on lühemad distantsid (uju-
mine 100 m, ratas 3,4 km ja jooks 700 m). Harrastajatele ja spor-
diala tundvatele inimestele kehtivad pikemad distantsid (200 m 
ujumist, ratas 6,8 km ja jooks 1400 m). Ujumine toimub ujulas. 

tegelased, kes teevad laste päeva meeldejäävaks.
Pikemad distantsid kulgevad nii Viimsi aleviku tänavatel kui 

ka mööda rannikuäärt, kust avanevad lummavad vaated Soome 
lahele ja Tallinna siluetile. Põhidistantside lõpukilomeetrid kulge-
vad läbi äsja renoveeritud Laidoneri pargi. Joostakse nii asfaltkat-
tega teel kui ka kõva pinnasega metsarajal. Väljakutseid pakuvad 
põhidistantside viimased 2,5 km, kus tuleb ületada veel mõned 
järsumad tõusud ja laskumised. Võib juhtuda, et just seal otsusta-
takse, kes pääseb poodiumile ja kes mitte!

Kohalike elanike tavapärane elu palju kannatada ei saa. Ühis-
transpordiliiklus on tavapärane, ühtegi teed kinni ei panda, kuid 
korraldajaid kutsuvad autoga liiklejaid sellegipoolest üles olema 
liikluses veidi tähelepanelikumad, et õnnetusi vältida.

Registreerumine ja rohkem infot jooksu kodulehel www.my-
fitness.ee/viimsijooks. 

Rein Kahro 
MyFitness

MyFitness Viimsi Jooks üllatab uute radadega

Rattasõit kulgeb kooli taga kergliiklusteel ja jooks ümber koolima-
ja. Osalejaid aitavad ja nõustavad TriSmile triatloniklubi oma ala 
profid (mitmekordne ironman Ain Alar Juhanson, kutseline triatlo-
nitreener Maret Mets jt).

Karulaugu tee on triatloni ajaks liiklusele osaliselt suletud. Koo-
li spordikompleksi pääseb ainult Randvere teelt staadioni poolt lä-
henedes. Viimsi Kaubanduskeskuse poolt on Karulaugu tee kooli 
taga suletud kell 15–19.

Võistluse info, juhend ja registreerimine on Eesti Triatloniliidu 
kodulehel www.triatlon.ee/Voistluskalender-page-67/.

Ootame ka vabatahtlikke kaasa lööma võistluse korraldamisel 
– korraldaja kontakttelefon on 502 9593.  

Tule ja osale basseinitriatlonil!

Hannes Viherpuu
korraldaja

Viimsi I basseinitriatlon kutsub lapsi ja täiskasvanuid osalema 

Viimsi vallavanem Rein Loik. 
Foto Kätri Beljajeva.
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KOMMUNAALUUDISEDTalgud Viimsi vallas
Viimsi vallas kehtiv heakorra-
eeskiri sätestab muuhulgas 
reeglid, mida tuleb järgida ehi-
tustegevuse ja majapidamis-
tööde käigus, ning näeb ette 
kohustused kinnistu ja ehiti-
se omanikule heakorra taga-
misel. Kuna eeskirjast kinni-
pidamine on kohustuslik iga-
ühele Viimsi valla territoo-
riumil, tuletame meelde, et 
ka pealtnäha tavaliste keva-
diste tööde ja toimetustega 
tuleb alati arvestada naabrite 
ja teiste vallaelanikega.

Nii näiteks keelab heakorraeeskiri mürarikkad tööd 
pühapäeval. Siia alla võib lugeda mootorsaega töötamise, 
muru õhutamise või niitmise, samuti ehitus- või remont-
tööd jm tegevused, mis põhjustavad valju müra ja häirivad 
naabreid. Erandkorras lubab heakorraeeskiri selliste tööde 
tegemise, kui eelnevatel päevadel on ilmastikuoludest tin-
gituna olnud tööde teostamine võimatu, seejuures püha-
päeval tohib neid töid teha ikkagi kindlal ajaperioodil, s.o 
kell 12–16.

Ilmade soojenedes veedetakse rohkem aega õues – 
minnakse piknikule, grillitakse koduaias, tehakse lõket, 
istutatakse puid-põõsaid jms. Ka nende tegevuste puhul 
tuleb arvestada heakorraeeskirjaga. Keelatud on näiteks 
rajada haljastust üldkasutataval maa-alal ilma vallavalt-
suse kooskõlastuseta, põletada jäätmeid ja kulu. Põletada 
on lubatud oksi. Küttekoldevälise tule tegemisel on tule 
tegija kohustatud rangelt järgima tuleohutusnõudeid ning 
teatud juhtudel ja kohtades ei ole lõkke tegemine või põle-
tamine üldse lubatud.

Tutvuge Viimsi valla heakorraeeskirjaga veebiaadres-
sil viimsivald.ee/oigusaktid-7/. Igaühel on soov ja õigus 
elada puhtas, rahulikus ja turvalises keskkonnas.

Kommunaalvaldkonna 
hanked
Kommunaalvaldkonnas on käimas iga-aastane asfaldi lap-
pimistööde hange, mille eesmärk on hankida 10 000 m2 ula-
tuses asfaltbetoonkatte lappimise ja remonditöid. Lappi-
mistööd on kavas valmis saada juuni keskpaigaks. Aval-
datud on ka Kesk tee Haabneeme rannas asuva lõigu re-
konstrueerimisprojekti koostamise hange, mille eesmärk 
on koostada rekonstrueerimisprojekt Kesk teele, alates 
Kesk tee 20 rannahoonest kuni rannas asuva muuli otsani. 
Töös on ka Viimsi teeilmajaamade hooldusteenus 2017–
2020 hange ja traktoriteenus 2017–2022 hange, mille ees-
märk on hankida traktoriteenust osutav partner.

Ette on valmistamisel pindamistööde hange, joonis-
tööde hange, Ravi tee rekonstrueerimise hange, Kesk tee 
ranna poolse lõigu remondi hange, Heki tee – Kesk tee 
rekonstrueerimise hange.

Kommunaalamet

Ehitustegevuse või 
majapidamistööde käigus 
arvesta naabritega

Valju müra tekitavad aia-
masinad häirivad naabreid 
ning Viimsi valla heakorra- 
eeskiri keelab mürarikkad 
tööd pühapäeviti. Foto 
Matton

Möödunud aastal korrastasid Viimsi vallavalitsuse teenistujad 
talgupäeva raames Viimsi mõisa parki. Üheks tööks oli kergliiklus-
tee äärse ala korrastamine ja muru külvamine. Foto Liina Rüütel

Muinsuskaitsekuu sündmused
18. aprillil algas muinsuskaitsekuu, mis on suurim ja kõige rah-
varohkem kodanikualgatusel toimuv Eesti ajaloo- ja kultuu-
ripärandit tutvustav ettevõtmine – see toimub igal kevadel, 
alates 1985. aastast. 

n 6. mai kell 11.30
Talgud Lelle kirikus. Toimub kiriku ümbruse koristamine ning teks-
tiilide korrastamine. Täpsem teave: Epp Haabsaar, epphaabsaar@
hot.ee.
n 7. mai kell 14 
Sari “Väärtus“ (majad Kadrioru pargi serval). Teejuhiks Oliver 
Orro. Eelregistreerimine Kodulinna Majas (Gümnaasiumi 3, Tallinn) 
või tel 644 9867.
n 8. mai kell 15
Talgud Tallinna Kaitseväe kalmistul. Täpsem teave: Helle Solnask, 
tel 5349 4304, info@muinsuskaitse.ee.
n 9. mai kell 10.30–14.30 
Muinsuskaitseameti ja siseministeeriumi teabepäev kogudus-
te esindajatele. Rakveres, Maavalitsuse saalis F. R. Kreutzwaldi 
tn 5. Täpsem teave muinsuskaitseametist, tel 640 3050 ja info@
muinas.ee.
n 11. mai kell 17 
Õppepäev Viljandi vanal kalmistul. “Hoiame ja hooldame oma 
kultuurivara“. Kalmistu ajaloost kõneleb Janis Tobreluts ja haua-
tähiseid õpetab hooldama-restaureerima Paul Uibopuu. Täpsem 
teave: Monika Vestman, monika.vestman@viljandi.ee, ja Anne Ki-
vi, anne.kivi@muinas.ee.
n 13.–14. mai 
Raudtee remondi talgud. Lavassaare muuseum-raudteel. Täp-
sem teave: Mehis Helme, tel 527 2584.
Õpituba “Tellisehitus I. Korstnapitsi ja võlvi ladumine“. Eesti va-
baõhumuuseumis. Juhendab Rasmus Kask. Täpsem teave ja regist-
reerimine maaarhitektuur.blogspot.com.ee ja aune.mark@evm.ee.
n 14. mai kell 14 
Sari “Väärtus“ (vana ja uus Pirita kloostris). Tutvustab Lagle Parek. 

Muudatused Tallinna 
ühistranspordis
Mai alguses on toimunud muudatused Tallinna ühistrans-
pordi liinidel.

Bussiliinide nr 1A, 12, 49, 50, 54 ja 55 ning trammiliini nr 2 
on muutunud mõnede peatuste nimed. Peatuse Aiatee ase-
mel on bussiliinidel nr 1A, 49 peatus Aia tee. Bussiliinidel 35 
ja 50 on peatuse Tondi raba asemel peatus Osmussaare ja 
bussiliinidel nr 12, 54, 55 ning trammiliinil  nr 2 on Ülemiste 
peatuse uueks nimeks Suur-Paala. Eeltoodust tulenevalt on 
trammiliini nr 2 uueks nimeks Balti jaam – Suur-Paala.

Trollibussiliin nr 9 on asendatud bussiliiniga nr 72 Keskuse 
– Kopli, mida teenindavad teenindama uued Euro VI heitme-
normile vastavad Volvo 7900 hübriidbussid ja trammiliin nr 2 
nimetati ümber Balti jaam – Suur-Paala.

Sõiduplaanidega on võimalik tutvuda Tallinna linna veebi-
lehel transport.tallinn.ee.

Tallinna transpordiamet

Pringi küla
Saare ja Rummu tee 
puhtaks
6. mail kell 9–11, kogunemine 
Rummu tee algusesse, et ühes-
koos teha puhtaks Saare ja Rum-
mu tee ääred. Võimalusel vaa-
datakse üle ka Liivaranna bus-
sipeatuse ümbrus. Talgulisi ooda-
tud 15. Talgujuht Diana Kors-
mik, tel 5558 9166.

Pärnamäe küla 
Pärnamäe küla 
kevadtalgud
6. mail kell 10–16. Talgutööd 
on koristamine, võsa puhasta-
mine, puude lõikamine, män-
guväljaku korrastamine, prügi 
korjamine ja okste põletamine. 
Talgulisi oodatud 100. Talgu-
juht Kärol Tohver, tel 5665 1216.

Prügikoristus jalutus-
raja äärest Pärnamäe 
ja Lubja küla piirides 
6. mail kell 10–14, kogunemis-
kohaks Kirsi ja Pärnamäe tee 
ristumisalal, kus asuvad prügi-
tünnid. Talgutööks on prügi ko-
ristamine Mäealuse/G.H. Schüd-
löffeli/Pärnaõie tee risti ja Kir-
si tee vahelisel metsaalal. Sel 
aastal on plaanis prügikoristu-
sega jõuda nii kaugele, et kogu 
ala saabki koristatud. Kaasa 
võtta tööks sobivad riided. Tal-
gulisi oodatud 50. Talgujuht 
Maria Bulak, tel 5354 2577.

Randvere küla 
Küla koristuspäev
6. mail kell 10–17. Ühise talgu-
päevaga saame koduküla kor-

da – ilusad koduaiad, puhtad tee-
ääred, bussipeatused.

Koristatud ja sorteeritud (bio-
lagunevad ja segajäätmed) prü-
gi saab tuua kell 10–17 külakes-
kuse juures mänguplatsil asu-
vatesse prügikonteineritesse (Ki-
buvitsa tee 1, Randvere). Oht-
likud jäätmed saab viia Viimsi 
jäätmejaama (Vanaapere põik-
tee, Püünsi). Talgujuht Priit Ro-
bas, tel 5635 0000.

Kooli esise korrasta-
mine ja kaunistamine
6. mai kell 10. Randvere Kool 
ja kooli hoolekogu kutsuvad koo-
li esise korrastamise ja kaunis-
tamise talgupäeval ja meeskond-
likul orienteerumismängul (kell 
12–14).

Talgupäeva eesmärk on koo-
li ees asuvate puuringide muut-
mine lilleklupideks, mis õitsek-
sid maist oktoobrini ja mida 
oleks lihtne hooldada. Talgu-
päeva tööd on järgmised: puu-
ringis oleva murukamara koo-

rimine ja äraviimine, puuringi 
täitmine mullaga, taimede is-
tutamine ja väetamine.

Kaasa võtta aiakäru, vajali-
kud aiatööriistad, samuti oota-
me talgulistelt lahke annetuse-
na taim, istikuid ja kasvu tur-
gutavat väetist. 

Talgujuhid Leelo Tiisvelt ja 
Priit Robas.

Võlumetsa 
koristustalgud
6. mail kell 10–13, Suurekivi 
tee, Krati tee ja Vaablase tee ris-
tumiskohas Krati kuju juures. 
Tehtavateks töödeks on metsa-
ala koristamine prügist ja muu-
dest jäätmetest. Kaasa võtta hang, 
labidas ja reha. Talgulisi ooda-
tud 25. Talgujuht Kadri Krist-
juhan-Ling, tel 512 0927.

MÜ Kvarts igakevadine 
talgupäev
6. mail kell 10–16, kogunemi-
ne Külavahe tee ja Metsavahe 
tee ristmikul. Töödeks on lipu-

varda püstitamine, ühistu terri-
tooriumi hooldamine ja korras-
tamine. Kaasa võtta vahendid, 
mis hõlbustavad talgutööde te-
gemist. Talgujuht Sulev Lind, 
tel 517 7531.

Rohuneeme 
Rohuneeme küla talgud
6. mail kell 11–14, kogunemis-
kohaks külaväljak. Tehtavateks 
töödeks on külaplatsi kevadine 
korrastus ja lillede istutamine. 
Kaasa võtta reha ja kastekann. 
Talgulisi oodatud 20. Talgujuht 
Merle Massa, tel 526 9621.

Tammneeme küla 
Mäealuse MKA talgud
6. mail kell 12–16, kogunemi-
ne Tammneeme bussipeatuses 
Randvere teel. Talgutöödeks on 
prügikoristamine Mäealuse 
maastikukaitsealalt Tammnee-
me poolselt sissesõidu teelt. Kaa-
sa võtta töökindad, prügikotid, 
võimalusel aiakäru. Talgujuht 
Maris Sähka, tel 5552 7393.

Äigrumäe
Äigrumäe küla 
heakorra talgud
6. mail kell 10–15, Männimäe 
tee 2 maja ees või külaplatsil. 
Töödeks on küla ümbruse kor-
rastamine, külaplatsi korrasta-
mine, võsa lõikamine, maha lan-
genud puude koristamine, pum-
bajaama torude lõikamine. Kaa-
sa võtta võimalusel reha, oksa-
käärid, saag, ketaslõikur, võsa-
trimmer. Talgulisi oodatakse 40. 
Talgujuht Piret Simmo, tel 504 
8696.

Kommunaalamet

Algus lk 1

Eelregistreerimine Kodulinna Majas (Gümnaasiumi 3, Tallinn) või 
telefonil 644 9867.
n 17. mai 
Ehituspuidu ja puitehitiste biokahjustused: seened, mardikad 
ja muud putukad. Eesti vabaõhumuuseumis. Vaatame õppefilmi 
mardikatest ja vaatleme biokahjustusi hoonetel. Loeb ja juhen-
dab Marike Laht. Täpsem teave ja registreerimine: maaarhitek-
tuur.blogspot.com.ee ja aune.mark@evm.ee.
n 18. mai kell 16 
Muinsuskaitsekuu lõpetamine.

NÄITUSED 
n “Omapead jäänud saared. Pilguheit Harjumaa püsiasustu-
seta saartele“ Harjumaa muuseumis (Linnuse 9, Keila). Näitus 
asetab rõhu maastike muutumisele: saar kui elukeskkond ja inim-
kätega loodud maastik, pärast elanike lahkumist lagunevad ja lõ-
puks hävivad hooned – üks osa pärandist.  Fotonäitus Rammu, Aksi, 
Koipsi, Rohusi ja Pedassaare saartest.
n “Kukruse kaunitar ja tema kaasaegsed“ Tartu ülikooli ajaloo 
muuseumis (Lossi 25, Tartu).  
n “Kangas hansalinnas“ Tartu linnamuuseum (Narva mnt 23, Tartu). 
n “Paerännak“ Harjumaa muuseumis (Linnuse 9, Keila).
n “Läti kaasaegne arhitektuur 1999+” Rahvusraamatukogu 6. 
korruse galeriis (Tõnismägi 2, Tallinn).  
n “Kahekordsete kuuride linn“ 19. sajandi linnakodaniku muu-
seumis (Jaani 16, Tartu).
n “Tartu mälestusmärgid ja dekoratiivskulptuurid” Tartu lin-
namuuseumis (Narva mnt 23, Tartu)
n “Eesti tuletornid läbi aegade”, “Soome tuletornid” ja “Eesti 
tuletornid postmarkidel” Eesti arhitektuurimuuseumis.
n “Jalutuskäik piki linnamüüri“ Kodulinna majas (Gümnaasiumi 
3, Tallinn). Nunnatorni kaudu pääs linnamüürile, Sauna ja Kuldjala 
torni.

Helle Solnask
Eesti Muinsuskaitse Selts



4       5. mai 2017   VIIMSI TEATAJA   

ARVAMUS & TEATED

Mõeldes kaasa Siim 
Kallasega (Viimsi Teataja 
21.04.2017) puudutas 
mind esmalt idee nuti-
kast vallast.

Olen aastaid lugenud Viimsi 
juhtide analüüse siin toimuva-
test arengutest (olen oma pere-
ga seotud Viimsiga vaid 22 aas-
tat, 1995. aastal olime sunni-
tud välja kolima õigusvastaselt 
võõrandatud elamust ja meie 
uueks koduvallaks sai Viimsi) 
ja nendes analüüsides on ikka 
võrreldud Viimsit Viljandiga. 
Võrdluse aluseks on viimastel 
aastatel võrdsustunud elanike 
arv s.o ca 18 000. 

Pean ka ise Viljandit üheks 
kiiremini arenevaks ja samas 
pidevalt elamisväärsemaks ku-
juneva paigana heaks eeskujuks. 
Olles viimased 10 aastat läbi Tal-
linna Tehnikakõrgkooli ühis-
projektide Viljandi linnaga ti-
hedalt seotud, võin kinnitada, et 
eriti suure arenguhüppe tegi Vil-
jandi siis, kui linnast sai ülikoo-
lilinn. Linnapilti ilmunud kõrg-
haridust taotlev noor inimene 
muutis kogu linna ilmet ja seda 
vaid heas suunas. Selle mõtte 
jätkuna soovin Siim Kallase idee-
ga nutikast vallast veelgi edasi 
minna ja pakun idee nutikast üli-
koolivallast.

2018. aastal avab uksed 
Viimsi riigigümnaasium, mis 
oma esimesed lõpetajad lennu-
tab ellu 2021. aasta jaanipäe-
val. Miks küll peaksid need ini-

Viimsi ülikoolivallaks!

mesed, riigigümnaasiumi lõpe-
tajatest suur osa, usun, et ca 
90%, septembris 2021 kell 7.30 
käivitama auto mootorid ja võt-
ma ette tee Tallinna üli- ja kõrg-
koolidesse, kui siinsamas Viim-
si aedlinnas võiks olla oma üli-
kool ja seda uues kaasaegses 
mõttes. Olles n-ö farmiks kõi-
kidele Eesti üli- ja kõrgkooli-
dele, kedagi eelistamata ja kel-

legagi vägikaigast vedamata, 
lihtsalt oma suurepäraseid teh-
nilisi võimalusi pakkudes ning 
koostööle kutsudes. 

Kõrghariduse esimeses ast-
mes, bakalaureuseõppes, mil-
list defineeritakse ju üldharidu-
se süvendamisena, on ju palju 
selliseid ühiseid mooduleid, mi-
da võiksid Viimsi helged pead 
oma valla ülikooli auditooriu-

mites kuulata ja kui teisiti ei 
saa, siis oma teadmised linnas 
tõestada. Olukorras, kus oma 
ala meistreid nii ehk naa ei pii-
sa, võiksid need vähesed meist-
rid oma kontakttunnid anda meie 
lastele koduvallas. Ühe õppe-
jõu liigutamine on ju mõttekam 
kui ca 120–150 tulevase intel-
ligendi sõidutamine läbi nõela-
silma “Russalka jalge all”.

Täna räägitakse palju eri-
aladevahelistest integreeritud 
õpetest. Heale, ja mis kõige 
tähtsam – koos omandatud baa-
sile (vundamendile) saab hil-
jem koos, pärast kitsama eriala 
valikut ja selle magistri- või 
doktoriõppes filigraanseks lih-
vimist üles ehitada iduettevõt-
teid ja äriideid ning neid siis 
siinsamas Viimsis hästi ja vii-

2018. aastal avatakse Viimsis uus gümnaasium – Viimsi riigigümnaasium. Järgmisena võiks tulla ka ülikool. 3D-eskiis Novarc Group AS ja 
KAMP Arhitektid OÜ

mase sõna peal sisustatud töös-
tusinkubaatorites arendada. Sel-
line ülikooli moodul võiks ol-
lagi tulevase keskuse üks nur-
gakivisid. 

Keskuse idee oligi teine, 
mis mind neid mõtisklusi luge-
des puudutas. Viimsis elab vä-
ga palju huvitavaid inimesi. Se-
ni on nendel nööbist kinni võt-
mise võimalus just Siim Kalla-
se poolt nimetatud ostukeskus-
tes, spaa riidekapi ees või kiri-
kutes kontserdietendustel, koo-
lides korraldatavatel valla üri-
tustel. Puudub tõeline kultuuri-
keskus, kus saaks õdusas õhk-
konnas elu ja olu üle mõtteid 
vahetada.

Siit siis toetus kolmandale 
ideele – luua koostöökogu. Viim-
si on rikas väärt inimeste poo-
lest, siin jätkub akadeemilist, 
organisatoorset ja ärilist potent-
siaali. On suure loovusega ini-
mesi, aga ka neid, kellel piisa-
valt süsteemsust ja kohusetund-
likust ka kõige ulmelisemate 
unistuste realiseerimiseks.  

Teen Viimsi Teatajale ette-
paneku teema lehes avatuks jät-
ta ja lasta kaasamõtlejatel lehe 
toimetuse ümber koonduda. Eks 
siis pärast näe, kuidas see idee 
idaneb, areneb ja sirgub. Äkki 
saabki siit alguse Viimsi hom-
ne päev. 

Enn Tammaru
Tallinna Tehnikakõrgkooli 

õppejõud

Detailplaneeringud
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldu-
sed:

1. 03.01.2017 korraldus nr 1 “Randvere külas, kinnistute Me-
risiiliku tee 7a, Pärli tee 3a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 
9a, Pärli tee 11a ja Koralli tee 3a detailplaneeringu kehtesta-
mine“.

Planeeritav 0,9 ha suurune ala asub Randvere külas Muu-
ga tee äärsel alal endise aiandusühistu Korall territooriumil ja 
piirneb elamukruntidega Koralli tee 3, Pärli tee 3, Pärli tee 5, 
Pärli tee 7, Pärli tee 9, Pärli tee 11, Merisiiliku tee 7 ja riigi-
maantee kõrvalmaanteega nr 11254 Muuga tee 0,0-0,41 km. 
Planeeringuala on hoonestuseta, kaetud kõrghaljastusega.

Detailplaneeringuga (OÜ Hedolink töö nr 1206) moodusta-
takse neli üksikelamukrunti, üks üldmaa krunt ning kaks tee- 
ja tänavamaa krunti (üks Muuga tee järsu kurvi sujuvamaks 
muutmiseks, teine kahele elamukrundile juurdepääsuks) ning 
määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruse-
lise üksikelamu (kõrgusega kuni 8,5 meetrit) ja ühe ühekor-
ruselise abihoone (kõrgusega kuni 5,0 meetrit) ehitamiseks, 
ehitusaluse pindalaga kokku 240 m2.

2. 21.02.2017 korraldus nr 111 “Laiaküla külas, kinnistu 
Muuga põik 6a detailplaneeringu kehtestamine“.

Detailplaneering hõlmab Laiaküla külas asuvat 3118 m2 

suurust elamumaa sihtotstarbega kinnistut Muuga põik 6a 
(89001:010:1764), mis asub valla territooriumi lõunaosas Lil-
leoru teest loodes, üldplaneeringu kohase perspektiivse Rail 
Balticu raudteetrassi naabruses. Planeeritav ala piirneb kinnis-
tutega Taga-Kaarle, Muuga põik 8, Muuga põik 6 ja Muuga põik.

Detailplaneeringuga (DP Büroo OÜ tööle nr DP15111 (väl-
jatrükk 18.05.2016)) moodustatakse üks 3063 m2 suurune ük-
sikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt ja üks 55 m2 
suurune tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt 
ning määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruseli-
se (H = 8,5 meetrit) üksikelamu ja kahe ühekorruselise (H=5,0 
meetrit) abihoone ehitamiseks, millest ühel abihoonel on lu-
batud ka üks maa-alune korrus. Hoonete suurim lubatud ehi-
tisealune pind on 350 m2. Detailplaneeringuga kavandatavate 
parkimiskohtade arv on 4.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või 
valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Tuttav meesterahvas 
astus muuseumis minu 
juurde ja küsis: “Miks  
kandideerivad jälle need, 
kes seejärel oma man-
daadist loobuvad? Kui 
inimene on kaks korda 
volikokku valituks osutu-
nud, aga pole seal kunagi 
tööle asunud, siis milleks 
talle kolmas kord?“ Tõe-
poolest imelik.

Viimsi on minu kodu. Tulin siia 
elama inimese pärast, keda ar-
mastan, ning nüüd on mulle 
armsaks saanud siinsed rannad, 
metsad ja saared. Olen leidnud 
palju uusi sõpru ja tuttavaid, 
kellega koos kogukondlikke üri-
tusi teha, maailma asju arutada 
või mõnusalt vaba aega veeta.

Mis võiks Viimsis on olla 
senisest paremini korraldatud?

Meie vald peaks senisest 
hoopis rohkem panustama eel-
kooliealistesse lastesse. Just ne-
mad on need, kes peaksid kõik 
vajaliku kätte saama siinsamas.
Lasteaiakohad. Huviringid. Ko-
dukohalähedased spordi- ja män-
guväljakud. Paraku on Viim-
sis elamuehitus arenenud juba 
aastaid kiiremini kui noori pe-
resid toetav elukeskkond. Siin 
peab toimuma pööre. Ei piisa, 
et kord nelja aasta jooksul, va-

limiste eel, avatakse uus laste-
aed. Vald peab hakkama nõud-
ma vajaliku keskkonna loomist 
kinnisvaraarendajatelt ning ka 
ise jõuliselt sellesse panustama. 
Puuduvad lasteaiakohad toovad 
täiendavaid probleeme liiklu-
ses, koormavad noori peresid 
logistiliste murede ja lisakulu-
dega.

Viimsis planeeritakse täna-
sest vallamajast noorte kunsti-
keskuse tegemist. Aga kuhu siis 
vallavalitus ise kolib? Selleks 
saab plaani kohaselt 2000-ruut-
meetrine uus pind Viimsi kes-
kuses Sõpruse teel. Aga kas ei 
peaks olema mitte vastupidi? Et 
laste kasutusse antaks kaunite 

kunstide harrastamiseks uued 
ruumid keskuses, kuhu saab 
hõlpsasti ligi. Leian, et Viimsi 
vallavalitsuse ametnikele võiks 
senisest rohkem võimaldada in-
ternetiajastule sobilikku kaug-
töö ja kodukontori paindlikku 
kasutust. Nõnda jääks tänases 
vallamajas ruumi ülegi. 

Viimsi tuleviku põhiküsimus 
pole selles, milline vaade ava-
neb autoga keskuse suunas sõi-
tes ning kelle kuju või milline 
purskkaev peaks seal asuma. 
Põhiküsimus on inimestes, kes 
vallas asju otsustavad. Nende 
avatuses, aususes ja võimes ko-
gukonnaga suhelda. Muuhul-
gas võimes kuulata kriitikat ja 
teha sellest järeldusi. Võimes 
kaasata erinevatel seisukohta-
del olijaid, mitte neid tõrjuda 
ja eirata.

Viimsi ei pea kopeerima 
suurlinna ega püüdma iga hin-
na eest rajada siia kõike seda, 
mis veerand tunni autosõidu kau-
gusel juba olemas. Minu mee-
lest pole siia vaja kõrghoone-
tega cityt, pigem peaksime säi-
litama rannarahvale omase mil-
jöö ning asustuse. Viimsi tule-
vikus on oluline roll kiiretes 
ühendustes. Nii kiires ja kõigi-
le kättesaadavas internetiühen-
duses kui ka heades transpor-
diühendustes maad ja vett möö-

da Tallinnaga. Kaugemas tule-
vikus ehk juba ka tunneli kau-
du Helsingiga. 

Viimsi on jõukas vald. Se-
da läbimõeldumad peaksid ole-
ma valla investeeringud üld-
kasutatavasse taristusse. Raha, 
millega vald saanuks vabalt ehi-
tada omale aastaringselt kasu-
tatava jäähalli, paigutati suusa-
nõlva eraettevõtja hüvanguks. 
Samas on meie talved lume-
vaesed, mis omakorda sunnib 
nõlva operaatorit kehtestama soo-
laseid piletihindu. Kevadel, su-
vel ja sügisel pole suusanõlval 
suurt midagi teha. Viimsi kor-
termajade piirkondades oleks 
aga lastele vaja mänguvälja-
kuid aastaringselt. 

Viimsi koolivõrgu arenda-
misel tuleks elitaarsetele lahen-
dustel keskendumise asemel 
mõelda küladele lähedal ole-
vate alg- ja põhikoolide võrgu 
kujundamisele. Viimsis ükstei-
sest suhteliselt kaugel asuvad 
külade lapsed peaksid saama 
põhikoolis käia võimalikult ko-
dukoha lähistel.

Üle kõige vajab aga Viimsi 
tulevikku kujundavate otsuste 
langetamise juurde uusi tegu-
said ja aktiivseid inimesi. 

Ivo Rull
Kogukonna Klubi eestvedaja 

Viimsi tuleviku kujundamine 
avatumaks

Ivo Rull. Foto erakogu
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SÕJAMUUSEUM

25. aprillil avati Eesti 
Sõjamuuseumis – kindral 
Johan Laidoneri muu-
seumis uus näitus Eesti 
sõjaväevormidest aasta-
tel 1917–1940. 

Näitusega tähistati Eesti rahvus-
väeosade sajandat aastapäeva, 
Eesti sõjaväe sünnipäeva, sest 
25. aprillil 1917 asutati Peeter 
Suure merekindluse 2. kindlus-
polk. 

Ettevalmistustööd on kest-
nud muuseumikogude põhjal ja 
kollektsionääride abiga aastaid 
– vormide otsimine, parandami-
ne, õmblemine ning elementi-
de kogumine. Käidi isegi Brüs-
selis Belgia sõjamuuseumis, 
kus oli väljas teadaolevalt ai-
nus Eesti sõduri Vabadussõja 
vorm. 

“Meile teadaolevalt ei ole 
säilinud mitte ühtegi originaa-
li, mis vastaks 1919. aasta 28. 
märtsi vormieeskirjale. Aastaid 
oli meil teadmine, et Kaitseväe 
1919. aasta originaalvorm on 
Brüsseli sõjamuuseumi püsi-
ekspositsioonis. Läksime sin-
na, lasime vitriini lahti teha ja 
võtsime mõõdud. Selgus, et te-
gemist oli siiski natuke hilise-
ma vormiga,” nentis kurvastu-
sega näituse üks eestvedajatest 
Margus Sinimets Saaremaa Sõ-
javara Seltsist.

Mõni aeg pärast Brüsselis 
käiku õnnestus leida 1930nda-
te käsikirjaline mundrite raamat, 
mille põhjal valmistati lõiked. 

Sõjamuuseumis tähistati 
23. aprillil veterani-
päeva koos NUKU teatri ja 
Scoutspataljoniga. 

Muuseumi peahoones said soo-
vijad vaadata NUKU teatri eten-
dust “Vepsa muinasjutud”, osa-
leda ekskursioonidel ning meis-
terdada aumärke. Õuealal oli või-
malus vaadata ja proovida la-
hingvarustust ning tuvuda ras-
ketehnikaga. 

Traditsioonide kohaselt ava-
ti veteranipäeval ka rasketehni-
ka ekspositsioon suviseks hoo-
ajaks ning selle puhul jagasid 
missioonidel osalemise koge-
musi ja mälestusi major Eero 
Aija, veebel Bronislav Škape-
rin ja veebel Margus Hoop.

Liina Rüütel

Kõigil soovijatel oli võimalus proovida sõdurite lahingvarustust. 
Kui palju võiks kaaluda sõduri kiiver koos öövaatlusseadmega?

Sõjamuuseumis avati kauaoodatud näitus

Kokku on näitusel 14 vormi 
kandvat mannekeeni, mõni vorm 
lisaks ja vaid kaks neist on koo-
piad.

Eesti vormi lugu algas juba 
Vene armee Eesti rahvusväe-
osade loomise ajal 1917. aasta 
kevadel, esimene eraldusmär-
kide kirjeldus valmis novemb-
ris. 1918. aasta varakevadel saat-
sid Saksa okupatsioonivõimud 
eesti rahvusväeosad laiali. Va-
hetult enne seda, 1918. aasta 
märtsis oli kinnitatud esimeste 
eraldusmärkide kirjeldus. 

Vabadussõja alguses polnud 
Eestil võimalik oma sõduritele 
ühtset vormi anda. Nii võideldi 
esialgu enamasti Vene armee 
vormis või erariietes. Ainsad 
Eesti eraldusmärgid olid viie-
haruline mütsimärk ja sinimust-
valge lindike käisel. Eesti rah-
vaväe vormi ja eraldusmärkide 
kirjeldus kinnitati 1919. aasta 
märtsis. Suve hakul jõudis ük-
sustesse ka liitlastelt saadud 
varustus.

Kohe pärast Vabadussõda 
hakati vormi muutma. 1920. aas-

ta mais võeti senise pruunikas-
halli kanga asemel kasutusele 
khakivärvi riie. 1924. aasta jaa-
nuaris kinnitati täielikult uuen-
datud vormi kirjeldus. Seda ha-
kati sõjaministri nime järgi kut-
suma Anderkopi vormiks. 

Juba kahe aasta pärast, 1926. 
aastal võeti kasutusele uus vorm, 
mida kanti kümme aastat. Ka 
selle aja jooksul tehti mitu 
muudatust. Uus ja ühtlasi vii-
mane sõjaeelne vormikirjeldus 
kehtestati 1936. aastal. 

Pärast Eesti okupeerimist 
1940. aastal kandsid Punaar-
meesse üle võetud Eesti sõdu-
rid ja ohvitserid esialgu oma 
Eesti vorme edasi, kuid neile 
kinnitati Punaarmee eraldusmär-
gid. 1942. aastal formeeritud Pu-
naarmee Eesti laskurdiviisid pan-
di juba Punaarmee mundrisse. 
Saksa relvajõudude koosseisus 
moodustatud eestlaste pataljo-
nide ja Omakaitse ohvitserid 
ning mõned allohvitserid kand-
sid tihti oma vana Eesti vormi. 
Järk-järgult vahetati need siis-
ki Wehrmachti, Saksa politsei 
või Relva-SS-i mundri vastu.

Viimsi Teataja
Eesti Sõjamuuseum

Eesti Sõjamuuseum – 
kindral Johan Laidoneri 
muuseum (Mõisa tee 1) ja 
sõjatehnika angaar (Vehe-
ma tee 1) on avatud 
K–P kell 11–18. Muuseumi 
külastamine on tasuta!

Sõjaajaloo 
konverents
25.–26. aprillil toimus Eesti Sõjamuuseumis rah-
vusvaheline 8. sõjaajaloo aastakonverents, kus 
arutleti teemal “Rahvusväeosad I maailmasõjas 
– impeeriumide värbamispoliitikast iseseisvate 
rahvusriikide relvajõududeni”.

Konverentsil esinesid ettekannetega teadlased Eestist, Lä-
tist, Leedust, Ukrainast, Kanadast, Hispaaniast, Itaaliast, 
Sloveeniast, Poolast ja Saksamaalt.

Konverentsil anti üle Hendrik Sepa preemia parima 
sõjaajaloolise publikatsiooni eest, mille pälvisid Jaak Pih-
lak, Mati Strauss ja Ain Krillo teatmeteose “Eesti Vaba-
duse Risti kavalerid” eest. Lisaks märgiti ära Liisi Esse ja 
Mehis Helme publikatsioonid.

Eesti Sõjamuuseumi ja Kaitseväe Ühendatud Õppe-
asustuste koostöös korraldatud konverents leidis aset sõja-
muuseumis ja Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes 
ning oli pühendatud Eesti rahvusväeosade asutamise 100. 
aastapäevale. 

Viimsi Teataja

UUS EESTI SÕJAAJALOO AASTARAAMAT
24. aprillil esitleti sõjamuuseumis Eesti sõjaajaloo aasta-
raamatu 6. köidet “Euroopa pärast I maailmasõda: rah-
vusriikide armeede sünd impeeriumide varemetel“. 

Raamat on illustreeritud mitme ajaloolise foto ja ka-
he spetsiaalselt aastaraamatu jaoks koostatud kaardiga. 

Väljaanne on müügil suuremates raamatukauplus-
tes, Eesti Sõjamuuseumis ja Tallinna Ülikooli kirjastuse 
veebipoes. Aastaraamatu väljaandjad on Eesti Sõjamuu-
seum – kindral Laidoneri muuseum ja Tallinna Ülikoo-
li kirjastus. Aastaraamatu artiklid on eelretsenseeritud.

Toomas Hiio

Eesti sõjavägede staabi ohvitserid 1918. aasta kevadel. Tsaariarmee vormile on lisatud sinimustvalgeid eraldusmärke. Pildil esimeses reas 
kolmas Konrad Rotchild, neljas Nikolai Reek, viies Andres Larka, kuues Aleksander Tõnisson. Fototöötlus Olavi Grünberg

Grupp jalaväelasi Vabadussõja päevil. Foto Taavi Veileri kogust, 
fototöötlus Olavi Grünberg. Fotod Eesti Sõjamuuseumi arhiiv

Veteranipäeval tutvustati sõdurielu

Veteranid tutvustasid elu missioonil. Fotod Eesti Sõjamuusem ja Viimsi Teataja

Soomustransportöör Pasi XA 188 on üks Eesti Kaitseväe lahing-
masinatest.
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Euroopa päev märgib 
maailma ühe tugevaima 
rahvusvahelise liidu ehk 
Euroopa Liidu loomist, 
mis ühtlasi sümboliseerib 
rahu ja tasakaalu. Euroopa 
päeva tähistatakse tänavu 
6. mail Tallinnas, Vaba-
duse väljakul. Eesti on 
tänaseks olnud Euroopa 
Liidu liige 13 aastat.

Euroopa päeva üritused viiak-
se läbi ELi saatkondades, kul-
tuuriesindustes ja Euroopa Lii-
du Majas Tallinnas kell 11–15. 

Keskne üritus toimub Vaba-
duse väljakul kell 11–16, kus 
asuvad saatkondade telk (neile, 
kes oma saatkonnauksi ei ava 
või Tallinnas maja ei oma), las-
teala, puhkeala, kohvikud, Eras-
muse telk ning toimub virtuaal-
ne pildistamine ja lavaprog-
ramm. Kell 15–16 toimub Va-
baduse väljakul kontsert. Kogu 
päeva jooksul toimub mitmeid 
vahvaid sündmusi, kus mee-
lepäraseid tegevusi leiab igale 
vanusele. Päevaprogrammi ju-
hivad armastatud telestaar Ur-
mas Vaino koos näitleja Kertu 
Moppeliga. 

Ürituse keskmes on tava-
päraselt lõbus passimäng ting-
liku Euroopa passiga, millega 
saab külastada saatkondi ning 
nende esindusi Vabaduse väl-
jakul ja koguda templeid. Üri-
tuse lõpus loositakse osalejate 
vahel auhinnad.

Programm
11.00 Euroopa päeva ja passi-
mängu algus

11.05 Jaan Roose slackline’il 
ja Läti trikiratturid Greentrials

11.20 Aasta eurooplase 2017 
väljakuulutamine

11.30 Minu Erasmuse lugu: 
rahvusvahelise kogemuse täht-
susest

12.00 Eesistumisest. Turva-
lisus ja julgeolek Euroopas: “Kas 
andmete jagamine annab meile 
turvalisuse?” Laval Tigran Ge-
vorkjan, debateerivad SpeakS-

mart väitlejad teemal “Kas ras-
ke kuritegevuse ennetamiseks 
peaks teatud juhtudel andma 
uurimisasutustele ligipääsu sot-
siaalvõrgustike kasutajate kon-
todele?”

12.30 Läti trikiratturid 
Greentrials

12.50 Minu Erasmuse lugu: 
tudengina Euroopas

13.00 Eesistumisest. Isikute 
vaba liikumine Euroopas: “Pii-
ridega või piirideta Euroopa?” 
Laval Egon Nuter alias Len-
nart Meri, debateerivad Speak-
Smarti väitlejad teemal “Kas pii-
rikontrolli puudumine Schen-
geni tsoonis on ennast õigus-
tanud?”

13.30 Minu Erasmuse lugu: 
kutsekogemuse omandamisest 
Euroopas

14.00 Eesistumisest. Teenu-
sed ja kaubad internetis: “Võrd-
sed ostlemisvõimalused kõigi-
le – unelm või tegelikkus?” 
Laval Rohke Debelakk, deba-

Euroopa päev on perepäev. 

Tuletame meelde, et Euroo-
pa päev (9. mai) on ka lipu-
päev – päev, mil heiskame 
lipud mastidesse ja hoidja-
tesse!

Tähistame Euroopa päeva

teerivad SpeakSmarti väitlejad 
teemal “Kas EL-s tegutsevat vee-
biettevõtjat tuleks kohustada 
oma teenust osutama kõikides 
liikmesriikides ühetaoliselt sõl-
tumata riigi suurusest?”

14.40 Minu Erasmuse lugu: 
vabatahtlikuna Euroopas

15.00 Passimängu lõpp, kont-
serdilaval Karl-Erik Taukar, 
Tanja Mihhailova-Saar ja Jüri 
Pootsmann

16.00 Passimängu auhinda-
de loosimine, päeva lõpetamine

Pärast programmi lõppu Va-
baduse väljakul on kõigil või-
malus sammud seada kinno Sõp-
rus, kus kell 16.30 linastub Eu-
roopa päeva eriseansina Clau-
de Barrasi film “Minu elu tsu-
kiinina”. Film on tasuta!

Terve päeva vältel toimub 
ka muud põnevat! Avasta enda 
jaoks green screeni pildistami-
ne ja tasakaaluliikurid, külasta 
kohviku- ja lasteala, Erasmus+ 
telki ja saatkondade esindusi. 
Mitmeid huvitavaid tegevusi leiad 
ka passimängu teekondadelt!

Viimsi Teataja
www.euroopapaev.ee

Laura Koržetsi isikunäituse pealkiri “Kohalolek“ 
on märgiline, sest kunstnik saab oma loometööd 
teha vaid siin ja praegu, keskendudes maalimi-
sele ja loobudes kõigest segavast ja üleliigsest.

Kunstniku mõtted ja meeled on kohal, oma õlimaalides 
ei jäljenda ta ümbritsevat maailma, vaid väljendab ennast 
kunstnikuna selles maailmas. Tihti oleme mõtetes rohkem 
tuleviku kui olevikus. Planeerime ja kalkuleerime, kuidas 
võiks olla ja minna. Kuidas jääb aga olevikuga, milles ela-
me? Just kohalolek hetkes kutsub kõigi meeltega olema 
seal, kus viibime, ja mõistma, mida teeme. 

Laura Koržets alustas oma loometeed kunstnikuna 
2002. aastal. Põhiliselt iseõppijana kirjeldab ta maalimise 
algust järgnevalt: “Olin Nõmme Rahu kirikus ja korraga 
oli minus selge arusaam ja teadmine, et pean hakkama te-
gelema kunstiga – tahan hakata maalima. Läksin otse kiri-
kust hea sõbra kunstnik Aili Vindi ateljeesse ja minu soove 
mõistes võimaldas ta mul kohe ka maalimisega alustada. 
Nii see algas... ja kestab tänaseni. Aili ja Toomas Vint ongi 
olnud minu õpetajad, suunajad ja julgustajad.”

Nüüd on Laura Koržetsi kirikust alguse saanud maalija 
teekond jõudnud isikunäituseni EELK Viimsi Püha Jaako-
bi kirikusse. Tema maalide pealkirjad jutustavad loomingu 
sisust ise: “Kivine meri”, “Loojang”, “Rannamaastik”, “Ki-
vid vees”. Tegu on meremaastike ja loodusvaadetest inspi-
reeritud teemadega. Kõige selle olulisega, mis ümbritseb, 
õpetab ja suunab meie pilgu nägema ümbritseva loomu-
omase keskkonna kohalolu. 

Laura Koržetsile on see seitsmes isikunäitus. Käesole-
val näitusel on väljas tema looming aastatest 2004–2017. 
Kohati naivistlik pildikeel on tundlik, isikupärane ja nõt-
ke. Kohalolu on tuntav, lausa puudutav. Näitus EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus avatakse pühapäeval, 7. mail 
kell 12 ja jääb avatuks 30. juunini.

Erkki Juhandi
Kuraator

Kõik 14 toidupanka üle 
Eesti kutsuvad vabataht-
likke osalema toidu kogu-
mise päevadel 12. ja 
13. mail. Registreerumine 
veebilehel www.osale.
toidupank.ee on alanud – 
kaasatud on 45 erinevat 
kauplust, nende seas ka 
Viimsi Selver.

Toidupanga kevadised toiduko-
gumispäevad toimuvad mai tei-
sel reedel ja laupäeval ning kaa-
savad kokku üle 800 vabataht-
liku, kes aitavad kahe päeva 
jooksul 45 kaupluses kogumis-
aktsiooni läbi viia. Osalevad 12 
Selveri, 10 Rimi, 8 Prisma, 6 
Maksimarketi, 6 Konsumi ja 
2 Maxima toidupoodi ning li-
saks Kuressaare A ja O toidu-
pood. Esimest korda osalevad 
ka Prisma kauplused üle Eesti.

Igapäevaselt töötab Toidu-
pank selle nimel, et päästa kau-
bandusest söögikõlbulik toit 
ning jagada see edasi puudust 
kannatavatele inimestele. 

Tule appi!
Mõneks tunniks ootavad toidu-
pangad poodidesse appi kõi-
ki, kes tunnevad soovi midagi 
head ja toredat korda saata. Va-
batahtlikuks saab ennast regist-
reerida üksi või grupina – näi-
teks koos pere, sõpruskonna, 
koolikaaslaste või kolleegidega. 
Töö toimub mõlemal päeval ka-
hes vahetuses, mis kestavad 3–
4 tundi. Üldiselt toimub tege-
vus poodides mõlemal päeval 
kell 12–19, kuid on ka erand-
likke kauplusi (täpsem info 
poodide ja vahetuste kellaae-
gade kohta registreerimiskesk-
konnas). Meeskondade suuru-

sed on kauplustes erinevad – 3 
kuni 12 inimest. Vabatahtlikud 
jagavad poekülastajatele kogu-
mispäevade kohta infot ning ai-
tavad kokku koguda annetatud 
toidukauba.

Avatud on registreerumis-
keskkond osale.toidupank.ee, 
kus on leitav osalevate poodide 
nimekiri, vahetuste ajad ning 
saab ülevaate sellest, mida va-
batahtlikuna teha tuleb. 

Toeta püsivalt!
Kõik, kes soovivad toidupan-
kade tööle kaasa aidata, kuid ei 
saa osaleda toidukogumise akt-
sioonis, on oodatud seda tööd 
püsivalt toetama. Annetada on 
võimalik annetuskeskkonna ar-
mastanaidata.ee kaudu või he-
listades regulaarselt Eesti Toi-
dupanga annetustelefonidele: 
900 9005 – annetad 2 eurot, 

900 9010 – annetad 8 eurot.
Eesti Toidupank on asutatud 

2010. aasta märtsis Eesti – Hol-
landi Heategevusfondi ja Swed-
banki poolt eesmärgiga leeven-
dada vaesusprobleemi Eesti ühis-
konnas ja võidelda toidu rais-
kamise vastu. Toidupangad võ-
tavad kaubandusest ja tootmi-
sest vastu peagi realiseerimis-
tähtaega ületavaid ja/või defekt-
sed tooteid, komplekteerivad va-
batahtlike abiga toiduabikastid 
ja jagavad need laiali puudust-
kannatavatele peredele, aidates 
nõnda kaasa raiskamise vähe-
nemisele ühiskonnas ning ja-
gades toitu neile, kel on sellest 
puudus. 

Kerttu Olõkainen
Marie Kanarik

Eesti Toidupank 

Toidupank kogub toitu

Eelmise aasta Euroopa päeva üritus Vabaduse platsil Tallinnas. Fotod euroopapaev.ee

n Katelin Keemanil ja Ats Johansonil sündis 28. märtsil tütar 
Lisette.
n Külli ja Eeri Luigel sündis 03. aprillil tütar Brita.
n Piia ja Holger Erendil sündisid 3. aprillil kaksikud Emma Lu-
na ja Tomo.
n Katrin ja Oliver Kunderil sündis 3. aprillil poeg Raimond.
n Annika Kiirendil ja Raido Laisaarel sündisid 5. aprillil kaksi-
kud Glen ja Devin.
n Krõõt Urmil ja Edvin Lestmanil sündis 10. aprillil tütar Kirke.
n Külli ja Tarmo Peedulil sündis 17. aprillil poeg Marten.
n Triin Randrüüdil ja Aavo Samberkil sündis 17. aprillil poeg 
Mikk Rene.
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ROHENÄPP

Ampli- ja rõdutaimede 
kasvatamisest

Ampliga saab kiirelt rõdu või aia suvisemaks muuta. Foto giseler.ee

n 6. mail 
k 11.00–11.30 Haabneeme alevikus Ravi tee 
bussipeatuses; k 12.00–13.00 Lubja külas Lubja 
20 juures bussipeatuses; k 13.30–14.30 Viimsi 
alevikus Nelgi tee 1 vallamaja juures. 
n 7. mail 
k 11.00–11.30 Äigrumäe külas pumbamaja juu-
res; k 12.00–13.00 Muuga külas bussi nr 38 lõpp-
peatuses; k 13.30–14.30 Muuga külas Randoja 
tee platsil. 
n 20. mail 
k 11.00–11.30 Pringi külas Ranna bussipeatu-
ses; k 12.00–13.00 Haabneeme alevikus Me-
remärgi bussipeatuses; k 13.30–15.00 Kelvingi 
külas külakeskuse juures. 
n 21. mail 
k 11.00–11.30 Miiduranna külas Miiduranna tee 
sadamapoolses otsas, sadama väravate esisel 
platsil; k 12.00–13.00 Pringi külas Liivaranna bus-
sipeatuses; k 13.30–14.30 Leppneeme külas las-
teaia juures bussipeatuses. 

n 27. mail
k 11.00–11.30 Rohuneeme külas bussi lõpp-pea-
tuse juures; k 12.00–13.30 Püünsi külas Rohu-
neeme kaupluse juures; k 14.00–14.30 Randve-
re külas Randvere aedlinna bussipeatuses.
n 28. mail
k 11.00–11.30 Metsakasti külas külaplatsil Jäät-
maa teel; k 12.00–12.30 Tammneeme külas Hau-
gi tee bussipeatuses; k 13.00–14.00 Randvere 
külas külakeskuse juures. 
n 2. augustil
Prangli saarel. 
n Hinnakiri: marutaudivastane vaktsineerimine 
on tasuta; kompleksvaktsiin maksab nii koerale 
kui ka kassile 10 eurot; mikrokiip koos paigal-
damisega 12 eurot; lemmikloomapass siseriik-
lik 2 ja rahvusvaheline 7 eurot. 
n Lisainfo: loomaarst Endel Pendin, tel 5656 
5554.

Endel Pendin
Loomaarst

Vaktsineerimiste ja kiibistamiste ajakava

Rõdukastis, lilleamplis või anumas 
on võimalik kasvatada enamikku 
suvelilledest, samuti maitsetaimi 
ning isegi maasikaid. Tuleb olla vaid 
nutikas ning taimed kortermaja 
rõdule kenasti ära mahutada. 

Konteinerhaljastusega on võimalik igaks aas-
taks oma rõdule luua täiesti uus ja korduma-
tu haljastus. Rõdule ja terrassile istutatakse 
tavaliselt hõlpsasti hooldatavaid suvelilli, kuid 
anumasse võib istutada ka püsikuid ning ise-
gi puittaimi. Taimede anumas kasvatamisel 
tuleb jätta piisavalt ruumi kasvusubstraadile 
ja taimede juurtele ning kokku sobitada ühe-
suguseid  kasvutingimusi eelistavad taimed.  

Kasvusubstraat peaks ka pärast kuiva-
mist ühtlaselt vett imama. Valmis kasvusubst-
raadile võib lisada spetsiaalseid niiskuse hoid-
miseks mõeldud graanuleid. Graanulid tuleb 
enne kasutamist ettenähtud koguses veega 
paisutada ja alles siis lisada saadud geeljas 
mass kasvusubstraadile. Substraadina võib ka-
sutada kaubanduses pakutavaid universaal-
seid kasvusegusid. Tavaline aiamuld ei ole 
konteinertaimedele kõige parem, eriti kui te-
gemist on raske savimullaga. Savikale mul-
lale tuleks sel juhul lisada juurde kolmandi-
ku mahus turvasmulda, liivakale mullale aga 
kolmandiku mahus sõnnikukomposti.

Igal taimekonteineril peaks kindlasti ole-
ma põhjas ava, mille kaudu üleliigne vesi 
saab konteinerist välja voolata. Ava ette, poti 
põhja, tuleb asetada kumerad potikillud või 
suuremad kumera kujuga kivikesed. Nende 
peale tuleb luua drenaaž, selleks sobib 5 cm 
paksune kergkruusa, killustiku või sõreda 
liiva kiht. Drenaažile omakorda asetatakse 
kasvusubstraat. 

Substraati tuleb panna nii palju, et pla-
neeritavate taimede juurekael jääks substraa-
dile asetades  paar sentimeetrit  madalamale 
kui konteineri äär. Konteiner peaks olema 
piisavalt avar, nii et äärmiste taimede kaugus 
konteineri servast on vähemalt 5 cm. Kõik 
taimed peavad saama istutussügavuse juure-
kaelani. Istutamise ajal tuleb kohevas mullas 
tekkivad tühikud kinni vajutada ja taimi kas-
ta. Et taimed anumates kogu suve kasvaksid 
ja õitseksid, on neid vaja süsteemselt väeta-
da. Vedelväetisi saab kord nädalas kastmis-
veele lisada. Tahketest väetisepulkades pii-
sab enamasti terveks kasvuperioodiks.

Kevad on teadagi suur-
puhastuste aeg. Uus-
kasutuskeskus kutsub 
osalema koduses korista-
miskampaanias “Toome 
ära”. Kogu maikuu kestva 
kampaaniaga ärgitame 
inimesi kodus kasutuna 
seisvaid asju uuskasutu-
seks annetama.

Kui klassikaliselt seostuvad ini-
mestel annetamisega vaid rii-
ded, siis uuskasutuseks sobib 
peaaegu kõik majapidamises 
leiduv. Uuskasutuskeskuse abil 
leiavad hõlpsasti uue kodu ka 
jalanõud, mänguasjad, raama-
tud, CD-plaadid ja filmid, möö-
bel, vana kodutehnika, laudli-
nad, kangajäägid, lauanõud, po-
tid-pannid ja isegi toataimed. 

On siiski esemeid, mis an-
netamiseks ei sobi. Kasutatud 
patareid, vanad värvid, ehitus-
jäätmed, metalliromu, plastid, 
paber ja papp, rehvid, katkised 
elektri- ja elektroonikaseadmed, 
pakendid ja lehtklaas on asjad, 
mis peaksid tingimata leidma 
tee jäätmejaama. Neid asju võ-
tab Viimsis vastu näiteks Viimsi 
valla jäätmejaam Püünsi külas.

Kuhu asjad viia?
Maikuust asub Viimsi inimes-
tele lähim Uuskasutuskeskuse 
konteiner Pirita kloostri park-
las. Seal võetakse asju vastu 
laupäeviti ja pühapäeviti kell 
10–18. Kui kodus sobilikke kas-
te või kotte annetamiseks pole, 
siis Uuskasutuskeskus jagab 
Viimsi Keskuses 6. ja 7. mail 
kell 12–17 ka spetsiaalseid ko-
gumiskotte.

Nädala sees on aga Viim-
sile lähim võimalus viia asjad 
Lasnamäele Mahtra 5  ja Puna-
ne 50 asuvatesse Uuskasutuskes-
kustesse. Neis võetakse anne-
tusi vastu esmaspäevast reede-
ni kell 10–18 ja laupäeviti kell 
10–16. Suuremate annetuste, na-

gu näiteks kogukam koduteh-
nika ja mööbel, annetamiseks 
saab järele kutsuda ka Uuska-
sutuskeskuse kaubiku.

Mis asjadest saab? 
Kuigi Uuskasutuskeskus peab 
end eelkõige keskkonnaorga-
nisatsiooniks, kes hoiab loodu-
se prügist puhtana, aidatakse an-
netatud esemetega ka abivaja-
jaid. Sel aastal on toetatud näi-
teks Pärnumaa ja Põlva laste-
rikkaid peresid, Pärnumaa Ka-
superede Ühingut, Haapsalu las-
tekodu, Hiiumaa puuetega ini-
meste käsitöö huviringi, Tah-
kuranna ja Tõstamaa valla suur-
peresid ja vanureid, Pärnu loo-
made varjupaika, Pauluse supi-
kööki, Tartu Lastekaitse Ühin-
gut, Maarja küla, Puuetega Ini-
meste Koda, Kassiabi, Naiste 
Varjupaika ja MTÜ-d Jooksev 

Koer. Lisaks teeb Uuskasutus-
keskus koostööd paljude Eesti 
teatri- ja filmitegijate ning kä-
sitöölistega, hoides niimoodi ära 
uue materjali tarbetu tarbimise. 

Umbes kolmandik Uuskasu-
tuskeskusesse jõudvatest asja-
dest läheb keskustes üle Eesti 
mõistliku hinnaga müüki. See 
annab vähemkindlustatud ini-
mestele väärika viisi mõistliku 
hinnaga korralike asju osta ning 
katab ära MTÜ tegevuskulud. 
Ülejäänud tuluga abistatakse tei-
si sotsiaalselt mõjusaid ettevõt-
misi. Näiteks toetab Uuskasutus-
keskus juba teist aastat 20 000 
euroga sihtasutust Kiusamisva-
ba Kool, kelle koolikiusamist 
vähendavat programmiga on lii-
tunud ka Viimsi Kool.

Loe lisa: www.uuskasutus.ee 
Annika Altmäe 

MTÜ Uuskasutus

“Toome ära” ehk 
suur koristusaktsioon 
sinu kodus

Sinu vana on teise uus. Foto MTÜ Uuskasutuskeskus

Tänapäeval on konteinerhaljastuse klas-
sikalist suvelillede valikut hakanud täienda-
ma ka tarbetaimed. Näiteks kasvavad kontei-
neris edukalt dekoratiivse välimusega leht-
kapsa sordid `Kyoto Red-Green` ja `Kyoto 
White-Green´, samuti mõjuvad kaunina pu-
napeedi ja lehtpeedi erinevad sordid. Harili-
ku tomati sortidest sobivad konteineris kas-
vatamiseks  näiteks `Totem`, `Red Robin` ja 
`Tumbling Tom Red`, mis on rippuva kas-
vulaadiga. Väga hästi sobib konteinerisse ka 
punase paprika sort  `Drago`.  

Maitse- ja ravimtaimedest tasub kontei-
neris kasvatada murulauku, harilikku kööm-
net, iisopit, aed-salveid, aed-liivateed, lavend-
lit, leeskputke, sidrun- ehk aedmelissi, punet 
ning aedpeterselli. Samuti sobivad konteine-
risse aedmaasikad.  

Amplitesse istutakse taimi enam-vähem 
samal põhimõttel nagu tavalissegi konteine-
risse.  Alla tuleb drenaažikiht, millele aseta-
takse kasvusubstraadi ja kastmisgeeli segu 
ning sinna sisse istutatakse kuni juurekae-
lani taimed. Väiksemasse amplisse mahub 
reeglina kolm taime, suurematesse rohkem. 
Mida suurem on ampli läbimõõt, seda väik-
sem oht on tema läbikuivamiseks. Seega on 
laisemal aednikul pigem mõistlik soetada 
suurem ampel, sest kuumadel suvepäevadel 
võib juhtuda, et väikest, 20–25-sentimeetrise 
läbimõõduga amplit tuleb kasta lausa kaks 
korda päevas! Vett tuleks igal kastmiskorral 
lisada nii palju, et ampel hakkaks alt läbi 
jooksma. Kui mingil põhjusel on ampel juba 
läbi kuivanud, siis tuleb teda esialgu tun-
duvalt rohkem “uputada” – läbijooksmine 
algab siis juba kohe, sest vesi valgub kiirelt 
välja  juba ampli servast. Kindlasti tuleb 
amplitaimi ka vähemalt kaks korda nädalas 
väetada. 

Amplisse sobivad kasvama mitmed su-
velillede liigid – näiteks kõikvõimalikud pe-
tuuniad (kaunid on nii suureõielised surfii-
nia-sordirühma sordid kui ka väikeste roh-
kete õitega Million Bellsid), sinine tiiviklill, 
feerulalehine ruse, eriti head amplitaimed on 
ka punakates toonides ripp-pelargoonid, sü-
dajas suutera ehk bakoopa, lehtdekoratiivsed 
käokullad ja ilubataadid, sinakat tooni andev 
sinilobeelia, veidi nõudlikum, kuid kaunis 
värdfuksia ning aed-raudürt.

Mari-Liis Jordan 
Aednik
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Tuhat aastat tagasi olid 
skandinaavlased välja-
paistvad meresõitjad, kes 
oma vastupidavatel lae-
vadel ületasid pikki vahe-
maid. Põhjala laevnikel 
polnud mingit probleemi 
saalida mandri ja Islandi 
vahel ning külastada nii 
Gröönimaad kui ka väisa-
ta Põhja-Ameerikat.

Samas moodustasid põhjalased 
rahvastiku hulgalt vaid tühise 
osa kõigist mere ääres elava-
test inimestest, kes samal ajal 
merd sõitsid. Igal juhul teeb 
rahutuks teadmine, et vaid ne-
mad suutsid Euroopas selliseid 
laevu valmistada, mis sellis-
teks retkedeks suutelised olid. 
Kas pole kummaline?

Viikingilaevade saladus ning sae õitseng ja kadumine

Saed olid antiikaegses Eu-
roopas, umbes kaks tuhat aas-
tat tagasi, laialt kasutusel. Olid 
isegi saeveskid, mis töötasid nii 
vee- kui ka loomade ja inim-
jõul. Pärast Rooma riigi kok-
kuvarisemist üldises regressis 
ja tagasiminekus kadusid saed 
sootuuks. Euroopast, kust on lei-
tud tonnide viisi keskaegseid 
metallesemeid, pole sellest ajast 
teada ühtegi saagi. Välja arva-
tud Skandinaaviast ja Soomest. 

Rootsist on teada kokku kolm 
omaaegset saagi ja Soomest üks. 
Üks saag on teada ka Novgo-
rodist, mis oli keskajal samuti 
skandinaavlastega seotud. Sa-
mas moodustavad sellest piir-
konnast pärinevad keskaegsed 
esemed vaid tühise osa kõigist 
teadaolevatest leidudest. 

Saagide kadumise põhju-
seks ei olnud arvatavasti see, 
et inimesed oleksid nagu puu-
ga pähe saanud ja seetõttu va-

nad tehnoloogiad unustanud. 
Arvan, et põhjuseks oli hoopis 
sae töötamiseks vajalik ham-
maste pinnimine. Sae hambad 
peab ühtlaselt laiali painutama, 
et saag kinni ei jääks ja toi-
miks. Ilmselt ei suudetud terast 
toota nii täpse koostisega, mis 
sellist painutamist võimaldaks.

Skandinaavias, mis asus oma-
aegsetest antiiksetest keskus-
test väga kaugel, ei jõutudki ar-
vatavasti saagide pinnimiseni. 

Siin arenes saag välja primi-
tiivsel painutamata kujul viili 
ja sae vahelise riistana. Et pa-
remaid tehnoloogiaid ei olnud, 
ei kadunud ka see primitiivne 
sae vorm, mis lõuna pool oli 
ilmselt juba antiikajal välja sur-
nud. Viikingid ei saanud nende 
primitiivsete riistadega palke 
laudadeks saagida, vaid kasu-
tasid ülejäänud Euroopa kom-
bel lõhestamist. Küll aga kasu-
tasid nad saagi keeruliste ühen-
dustappide tegemisel, mis muu-
tis nende laevad arvatavasti hoo-
pis vastupidavamaks ja mere-
kõlbulikumaks kui tavaline kir-
vetöö. Viikingite väljapaistev 
puukäsitöö tase ka teiste eseme-
te valmistamisel näitab tõenäoli-
selt väikeste saagide kasutamist, 
mida mujal ei pruugitud tunda.

Soome lahe põhjarannikult Virasforsenilt leitud saag. Foto Rannarahva muuseumi arhiiv

Eesti oli kultuuriliselt Skan-
dinaaviaga väga seotud ja ilm-
selt kasutati sarnaseid riistu ka 
siin. Igal juhul on muinasajast 
pärinev kohanimi Saha Jõeläht-
me kihelkonnas üks vanimaid 
Euroopa selletüvelisi kohani-
mesid. See tähendab, et saed 
ei olnud meie kandis kindlasti 
tundmatud.

Omamoodi tore on see, et 
Soome lahe põhjarannikult lei-
ti juuresoleval pildil olev saag 
kohast nimega Virasforsen. Ar-
vatakse, et nimi tähendab viru-
laste koske.

Igal juhul, kui leiate oma 
peenramaalt pildil kujutatu tao-
lise eseme, tooge see kindlasti 
Rannarahva muuseumisse! 

Janek Šafranovski
Rannarahva muuseum

Tormine avatud kalasadam Leppneemes

Vaatamata tormisele ja 
külmale ilmale kogunes 
laupäeval, 29. aprillil 
Leppneeme sadamasse 
hulk inimesi, et osa saada 
avatud kalasadamate 
päevast.

Lubati värsket kala ja seda ka 
oli, ent kuna eelmise päeva ku-
ri ilm polnud lubanud kala-
meestel merele minna, siis ei 
saanud kala merelt juurde tuua. 
Järjekord kalaleti ees püsis vi-
salt ning värske räim osteti ära 
juba enne keskpäeva.

Kuid ega kalasadamate päe-
val ainult kala müüdud. Siin 
jagus tegevust rohkem ja terve-
le perele. Sadamasse oli püsti 
pandud suur telk, kuhu lõõtsuv 
tuul ligi ei pääsenud. Vahepeal 
viis küll torm voolu ära, ent siis 
tõmbas pillimees lõõtsa lahti ja 
peagi sai kõik jälle korda. Suit-
suahju panid käima isa ja poeg 
Vladislav ja Kaarel Koržets ning 
kalanduse teabekeskuse mehed 
praadisid ümarmudilat. See võõ-
ras kala, kes end Läänemeres 
juba priskelt sisse seadnud, kõl-
bab süüa küll. 

Sirje ja Georg Aher tutvus-

tasid aga nii suurtele kui ka 
väikestele, missugused kalad 
meie meres elavad ja kuidas 
neid ära tunda. Küllap sai siit 
igaüks midagi uut ja huvitavat 
teada. Kalateadlane Aleksei Tu-
rovski rääkis aga kalade hinge-
elu keerdkäikudest. Tomi Ra-
hula ja Tanel Padari kontserdi-
le elasid kaasa nii suured kui 
ka väikesed. 

Rannarahvas tormi ei kar-
da ja vaatamata karmile ilmale 
läks päev igati korda. 

Viimsi Teataja Tomi Rahula ja Tanel Padar andsid meeleoluka kontserdi. 

Laine lõi vahtu ja paadid Leppneeme sadamas kõikusid tugeva tuule käes. Fotod Annika Haas

Kalade õpitoas sai mereelukatega lähemalt tutvust teha.

Vladislav ja Kaarel Koržets suitsutasid kala.

Aleksei Turovski rääkis kaladest.Järjekord kalaleti ees kahanes visalt.

Kontserdile elasid kaasa nii suured kui ka väikesed. 



    9VIIMSI TEATAJA   5. mai 2017

KÜLAELU

HINGENURK

Mis tuleb tõe 
järel?
Selles hetkes ja ajas, kus oleme, on tekkinud 
suures arvamuste hulgas väljend “tõejärgne 
ajastu“. Ja kuigi see väljend ütleb justkui kõik, 
tõde on möödanik, siis siinkohal tasuks hetkeks 
vast hoog maha võtta ja mõelda, mis asi see 
tõde üldse on ja kas me ikka oleme ajas, mis 
sellele järgneb.

Küllap selleski on arvamusi virnade viisi ja kõiksugu eri-
nevaid, kuid üks on kindel: tõde ei ole kuhugi kadunud, 
inimeste arusaamine tõest on lihtsalt hägustunud. Loomu-
likult on sellele olnud kaasaaitajaid, kes päid segi ajavad 
ja selliselt ühiskonda kõigutada püüavad ning inimesi se-
gadusse ajavad, kuid tõde on ikka endiselt olemas, sest kui 
ei oleks tõde, ei oleks enam seda maailma, kus elame.

Ühe tõe definitsioonina võikski vast öelda, et tõde on 
kõik see, mida me praeguses hetkes näeme, kogeme ja 
tunneme. See, et sul on praegu ajaleht käes ja sa loed, on 
tõde, ja arusaamine või arvamus, mida sa loed, ei saa ju 
tegelikult mitte mingil moel seda tõde muuta. Isegi siis, 
kui sa ajalehe käest paned – tõeks jääb see, et sa lugesid.

Kahjuks on nii, et inimesed on suured meistrid kõige 
väänamises ja enda kasuks pööramises, ja selle tulemu-
seks ongi vast see olukord, kus me oleme. Erinevad riigi-
võimud ja poliitilised organisatsioonid püüavad iga hinna 
eest inimesi segadusse ajada, et saavutada oma tahtmist, 
oma nägemust ideaalsest ühiskonnast ja elukorraldusest. 
Kuid selle kõige juures on tegelikult ju vaid probleemiks 
see, et järjest enam kipuvad ununema tõed, millele kogu 
meie ühiskonna korraldus on rajatud. Aga nagu me teame, 
loodus tühja kohta ei salli, nii et kui üks korralduse viis 
ebaõnnestub, tuleb uus, ja alati mitte parem.

Jeesus, kelle ülestõusmise püha võisime vaid mõne nä-
dala eest pühitseda, on öelnud: “Mina olen tee ja tõde ja 
elu!” Ja selle ning oma ülestõusmise läbi kinnitab Ta mei-
le, et kui meie oma elukorralduses võtame kuulda lisaks 
mõistusele ka oma südant ja seda, mis juhatust Tema meile 
seeläbi annab, võime meie leida tõelise elu ja pääsemise.

Rahu oma hinge igatseme inimestena kõik, mõnel on 
seda enam, mõnel vägagi vähe, sest me oleme nii kärsitud 
ja tahame nii palju, et meil ei jää aega seisatamiseks ja 
mõtlemiseks, rääkimata siis veel asjade läbitunnetamisest, 
et leida tõde. Ja kuna kõigele silte külge kleepida on hiig-
lama tore, siis ongi nupumehi, kes on hakanud nimetama 
tänast olukorda tõejärgseks ajastuks, sellega inimhinge te-
gelikult veel suuremasse segadusse ajades.

Tõeline tõde on midagi palju enamat ja suuremat, kui 
inimese mõistus mõista ja hoomata suudab. Ja eks seegi 
ole üheks põhjuseks, miks segadust nii palju on, sest jär-
jest enam püütakse ju ikka kõike piiritleda ja määratleda 
vaid inimese ratsionaalse mõtlemise piiresse jäävaga. Ja 
kui tõde sellest suurem on, siis arusaamine sellest hägus-
tubki.

Aga kui püüda vastata sellele pealkirjas esitatud küsi-
musele, siis lihtsaim vastus on, et tõe järel tuleb tõde, sest 
uskumine headuse ja armastuse võitu, mis on alistanud 
isegi surma, annab inimesele oskuse ja võime tunda palju 
enamat ja näha tõde, mis on aegumatu ning kestab igaves-
ti, ehk siis ei lõpe mitte kunagi.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku vaimulik

Tõde on endiselt olemas – ka tõejärgses maailmas. 
Foto Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kogudus on alates keva-
dest 2013 alustanud kor-
jandust oreli ehituse 
heaks. Eesmärk on saada 
kirikusse orel pühakoja 
10. aastapäevaks, mis on 
tänavu jaagupipäeval. 

Oreli ehitab firma Mühleisen 
Leonbergist Lõuna-Saksamaalt 
spetsiaalselt Viimsi kiriku jaoks, 
selle hind on 170 000 eurot. 

Kirikus toimuvad regulaar-
selt kontserdid oreliehituse toe-
tuseks, samuti on kogudus alus-
tanud orelivilede müüki. Nime-

Randvere Peetri koguduse uus esimees on alates märtsikuust 
Alo Tamm (45), kes töötab Swedbankis protsessijuhina, on Me-
reväe reservohvitser ja kaitseliitlane.

Eelmine juhatuse esimees Urmas Kiviselg koos abikaasa Üllega 
oli ametis koguni 40 aastat ning koos teiste koguduse liikmetega 
on kirikuhoone ja aed nõukogude ajast tänapäeva kantud ning 
väga heas korras hoitud.

Alo Tamm konfirmeeriti 1989. aastal Saaremaal Valjala Püha Mar-
tini kirikus ning laulatati 1990. aastal Kristiinaga Tallinna Püha Vai-

Viimsi vald ei ole säilinud 
muinsuste poolest küll nii 
rikas kui kõrvalasuv Tal-
linn või mõni teine Eesti 
koht. Siiski leidub meilgi 
vana ja väärikat, millele 
tähelepanu pöörata. Lisaks 
mõisakompleksile ja mere-
kindluse rajatistele moo-
dustavad olulise pärandi-
osa säilinud kirikuhooned 
Naissaarel, Prangli saarel 
ja Randveres.

Urmas Kiviselg oli Randvere 
koguduse esimees 40 aastat ning 
tema juhtimisel on hoitud nii 
kiriku hoone, orel, altarimaal kui 
ka muud vahendid läbi mitme 
riigikorra. Eesti Muinsuskait-

Randvere on hästi hoitud
se Selts tunnustas 18. aprillil  
muinsuskaitsekuu avamisel Ur-
mas Kiviselga ainelise ja vaim-
se kultuuripärandi hoidmise ning 
edendamise eest teenetemärgi-
ga.

1852. aastal õnnistatud ki-
rikus tegutseb EELK Randvere 
kogudus. Altarimaali annetas 
Mihkli talu peremees 1872. aas-
tal ning orel pühitseti 1912. aas-
tal. Koguduse eesmärk on kogu-
konnas heade inimlike väärtus-
te edendamine kristliku õpetu-
se kaudu igal pühapäeval kell 
14.30 toimuvatel teenistustel.

Alo Tamm
EELK Randvere koguduse 

esimeesUrmas Kiviselg Eesti Muinsuskaitse Seltsi medaliga. Foto Priit Herodes

mu kirikus. 1999. aastal kolis perekond Tammneeme külasse abi-
kaasa Kristiina suguvõsa põlistalu eest hoolitsema ning siis toodi 
ka kiriku liikmelisus Randvere kogudusse üle. Nüüd on tütar Elisa 
samas ristitud ja Maria ka leeris käinud.

Randvere on Viimsi vana kirik, ehitatud 1852. aastal, orel pü-
hitseti 1912. aastal. Väike kirik on just nagu privaatkabel mere ran-
nal, ka kiri 1872. aasta altarimaalil viitab rahva oma kirikule. Ko-
guduse raudvara hulka kuulub ka õpetaja Aare Kimmel.

Viimsi Teataja

Randvere kogudust juhib Alo Tamm

lisi orelivilesid on ostetud en-
dale ja kingituseks teistele. Sa-
muti on soetatud nimeline ore-
livile perekondliku sündmuse 
või kalli inimese mälestuseks. 

Kõikide annetajate nimed jääd-
vustatakse kiriku seinale aseta-
tavale tänuplaadile. 

Iga annetatud vile kohta väl-
jastab kogudus tänukirja, mil-
lel kirjas, milline vile on kiri-
kule kingitud. Orelis saab ole-
ma pea 800 vilet. Piltlikult öel-
des on iga vile omanik osaline 
selles, kuidas orel kõlama hak-
kab. 

Oreli kõige väiksemad vi-
led maksavad 30 eurot, veidi 
suuremad 100, 200 ja 500 eu-
rot ning suuruse ja hinna poo-
lest ülemise otsa viled 1000 ja 
2000 eurot. 

Annetusi on võimalik teha 
VIIMSI JAAKOBI KIRIKU 
EHITAMISE SA arveldusar-
vele 221016998736 Swedban-
kis. Märkides selgitusse oma 
isikukoodi, võite saada anne-
tuse summalt tulumaksu taga-
si. Konkreetse registri ja noodi 
vile ostmise soovi korral palun 
võtta ühendust kogudusega e-
posti aadressil viimsi@eelk.ee 
või külasta e-poodi veebiaad-
ressil www.viimsijaakobikirik.
ee/vilepood.

Hille Poroson
organist

Anneta oreli toetuseks, ostes endale orelivile
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Loovus, hoolivus, õppi-
mine ja kohusetunne 
– need on Püünsi Kooli 
põhiväärtused. 

Ühtsed väärtused on Püünsi 
Kooli jaoks äärmiselt olulised. 
Just väärtussüsteemile tugine-
des luuakse igapäevaselt sellist 
õpikeskkonda, mis on nii õpi-
laste kui ka õpetajate jaoks 
meeldiv, turvaline ja innustav. 

Inimene teeb vahet heal ja 
halval või õigel ja valel just 
oma väärtushinnangute põhjal. 
Need väärtushinnangud ei ku-
june aga iseenesest, neid tuleb 
lastele õpetada ja kinnistada. 
Selleks on Püünsi Koolis sel 
aastal korraldatud juba mit-
meid üritusi ja tegevusi. Väär-
tuste õppimist on seotud erine-
vate ainetundide ja üritustega. 
Emakeelepäeval näiteks koos-

Väärtusõpe ja väärtuste nädal Püünsi Koolis

tas iga klass plakati kõige ilu-
samate eestikeelsete sõnadega, 
mis meie kooli väärtustega seos-
tuvad. Need plakatid ehivad siia-
ni kooli aula seinu. Väärtuste õp-
pimise ja kinnistamisega on seo-

tud ka 24.–27. aprillil aset leid-
nud väärtuste nädal Püünsi Koo-
lis. 

Väärtuste nädalal keskendu-
ti igal päeval erinevale Püünsi 
Kooli põhiväärtusele. Nii oli 

esmaspäev hoolivuse päev. Päe-
va teema, mis kandus edasi ko-
gu nädalale (ja mida püütakse 
koolis alati au sees hoida), oli 
lause: “Ära tee teisele seda, mi-
da sa ei taha, et sulle tehtaks!” 
Esmaspäev oli teiste vastu hea 
olemise päev, kus kaaslastele 
tehti väikeseid heategusid ning 
leiti kõigi kaasõpilaste ja kol-
leegide kohta midagi head. Pi-
kematel vahetundidel korralda-
ti hoolivus- ja meeskonnamän-
ge. 1.–3. klassidel käis külas 
Doris Kareva, kes rääkis headest 
asjadest elus ning kutsus lapsed 
sel teemal kaasa mõtlema. 

Teisipäevane väärtus oli loo-
vus. Vahetundides said õpilased 
osaleda vahvatel vahetunnidis-
kodel, et oma loovus tantsus 
valla päästa. Diskod olid õpi-
laste seas väga populaarsed. Üs-
na kindlasti korraldatakse neid 

Iga klass sai omale kooliõuele poti, kuhu istutati lilled, mille eest 
ka edaspidi hoolitsetakse ja nii endas kohusetunnet kasvatatakse. 

Noorsootöö kvaliteedi 
hindamine
Viimsi vallavalitsus alustas aprilli lõpus noorsootöö kvali-
teedi hindamist, kuhu kaastakse valla noori ja nende ju-
hendajaid.

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli on välja töötanud 
ENTK koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga ning koos noorte-
valdkonna partneritega 2010. aastal. Noorsootöö kvaliteedi hin-
damismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille 
abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist va-
javaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut 
ning jälgida edusamme. 

Kvaliteedi hindamine viiakse läbi küsitlusega: 7–12-aasta-
sed noored, 13–26-aastased noored, noorte juhendajad (rin-
gijuhid, huvikoolide õpetajad, treenerid), noorte juhendajad, 
noorteühenduste esindajad. 

Haridus- ja kultuuriamet

Harjumaa noorte lauljate 
üheks kevadiseks suur-
sündmuseks on laulukon-
kurss “Harjumaa laulu-
laps 2017“. Tänavu toimus 
see 21. ja 22. aprillil taas-
kord Viimsi huvikeskuses. 

Harjumaa laste lauluvõistlusel 
osalevad need, kes eelnevalt toi-
munud oma valla laulukonkur-
silt edasi pääsevad. Seekord esi-
nes žüriile ja publikule kahel 
päeval kokku 170 last kuues 
eri vanuserühmas, vanuses 3–18 
aastat.

Žürii koosseisus olid palju-
de lastelaulude autor ja muu-
sikaõpetaja Airi Liiva, ERR-i 
muusikasaadete ja Laulukarus-
selli produtsent Kadi Katariina
Priske ning tuntud lauljatar Mar-
vi Vallaste. Nende valikud olid 
rasked, sest lauluvõistluse tase 
oli väga kõrge.

“Kõik laululapsed olid vä-
ga tublid!” kiitis žürii esimees 
Airi Liiva. “Muusikat ja laul-
mist ei saa mõõta sentimeetri-
tes ja meetrites, mistõttu on lõp-
lik paremusjärjestus teatud mää-

ral meie kolme subjektiivne ot-
sus.”

Žüriil oli heameel lisaks 
esikolmikule igas vanusegrupis 
välja anda ka palju eripreemiaid. 
7–9-aastaste vanusegrupis teh-

ti aga ajalugu. Tüdrukute grupp 
paistis silma erakordselt ühtla-
se ja kõrge laulutaseme poolest 
ning seetõttu otsustati välja an-
da viis esikohta, neli teist koh-
ta ja kaks kolmandat kohta! 

Võidukad viimsi lapsed
3–4-aastaste tüdrukute seas sai 
südamliku esituse eripreemia 
Karoly-Marian Kartau (õpetaja 
Ita-Riina Pedanik), armsa esitu-
se eripreemia Paulina Kaskpeit 

(õpetaja Ita-Riina Pedanik) ja 
ilusa emakeele eripreemia Ma-
ria Peetson (õpetajad Ita-Riina 
Pedanik ja Mari-Liis Rahumets).

5–6-aastaste tüdrukute III 
koha ja Airi Liiva eripreemia 

sai Britta Rohtaru (õetaja Ita-
Riina Pedanik) ning eripreemia 
artistliku esituse eest Berit En-
tal (õpetajad Ita-Riina Pedanik 
ja Mari-Liis Rahumets).

Sama vanusegrupi poistest 
tõi esikoha koduvalda Alfons 
Väljamäe (õpetaja Kaia Kattai).

7–9-aastaste tüdrukute seas 
tuli Viimsisse kaks esikohta. 
Võidukad olid Silvia Sarv (õpe-
taja Ita-Riina Pedanik) ja Mar-
len Meumers, kes sai lisaks ka 
Airi Liiva eripreemia (õpetaja 
Ita-Riina Pedanik). Iiris Kess-
ler  saavutas II koha (õpetaja Ita-
Riina Pedanik).

10–12-aastaste tüdrukute III 
koha sai Celine Simone Saul 
(õpetaja Ita-Riina Pedanik) ning 
eripreemia armsa ja südamliku 
esituse eest Kristiin Heleen Hut-
tunen (õpetaja Kätlin Puhmaste).

13–15-aastaste vanusegru-
pis said hea lauluvaliku eripree-
mia Valeria Filippova (õpetaja 
Matthijs Quaijtaal) ja bändime-
he eripreemia Kasper Sebas-
tian Silla (õpetaja Tair Helm).

Annaliisa Sisask-Silla
MTÜ Viimsi Huvikeskus

Konkursil “Harjumaa laululaps 2017” 
anti välja viis esikohta

7–9-aastased võidukad tüdrukud, kes said 5 esikohta, 4 teist kohta ja 2 kolmandat kohta. Tagareas žüriiliikmed Marvi Vallaste, 
Kadi-Katariina Priske ja Airi Liiva. Foto Kasper Sebastian Silla

Püünsi Koolis ka edaspidi, et 
õpilastel oleks võimalus ennast 
pikast istumisest välja tantsida. 
Lisaks toimus teisipäeval klas-
sides ka meisterdamine, kus 
kogu kool lõi kaasa peatse ke-
vadkontserdi kaunistuste val-
mistamises.

Kolmapäev oli kohusetun-
de päev. See oli ka koolivormi 
väärtustamise päev – kool lau-
sa sinas ilusatest koolivormi-
dest. Osades klassides koostati 
plakateid klassireeglite kohta 
ning üle kooli autasustati kõige 
paremini korras olevaid klassi-
ruume. Iga klass sai sel päeval 
omale kooliõuele poti, kuhu is-
tutati lilled, mille eest ka edas-
pidi hoolitsetakse ja nii oma 
sisemist kohusetunnet kasva-
tatakse. 

Neljapäeval oli teemaks õp-
pimine. Ühtlasi tähistati ka raa-

matu ja roosi päeva, millega 
väärtustatakse raamatuid ja lu-
gemist. Nagu igal aastal, käi-
sid ka sel aastal lapsevanemad 
koolis õpilastele ette lugemas 
ning kool sai kingiks mitmeid 
häid ja kasulikke raamatuid. 
Aset leidis ka ülekooliline vik-
toriin, kus osales igast klassist 
4-liikmeline meeskond. Vikto-
riini teemaks oli kooli kodu-
kord. Õpilased tundsid kodu-
korda hästi ning parimad said 
ka aukirjad. 

Nädal oli edukas, sündmus-
terohke ja põnev ning lastele 
meeldis see väga. Aitäh kõigi-
le õpilastele, õpetajatele, lap-
sevanematele, sõpradele ja kü-
lalistele, tänu kellele see nädal 
nii toredaks kujunes! 

Jekaterina 
Tserepannikova 

Püünsi Kooli direktori kt

Mudilaskoor Ameerikas
Pärast edukat laulupeo ettelaulmist sõitis Maire Eliste muusi-
kakooli mudilaskoor Mariel Ameerika Ühendriikidesse. 

Mudilaskoori kutsus Ameerikasse Washingtoni Eesti Selts, et 
üheskoos kohalike Eesti lastega harjutada suviseks laulupeoks ja 

anda kontserte. Reisi lõpul osalesime ka Eesti kultuuripäevadel 
New Yorgis.

Nüüd kodus tagasi olles võime kinnitada, et kõige pisemad laul-
jad olid reisil tublid, pidasid vastu pikki jalutusretki avenüüdel ja 
muuseumides ning käitusid hästi võõrustajate kodudes. Kõige noo-
remad koorist olid 7–8-aastased.

Washingtonis esinesime Charlottesville’is St. Paul Ivy kirikus ju-
malateenistusel, kus solist oli Laura Kõdar, lastehaiglas ja Eesti saat-
konna toel Washingtoni algkoolis. Pärast kontserti leidis seal aset 
kohtumine ja lõuna meie saatkonna sõprusklassiga, kus laual olid 
ka sinimustvalged koogid.

Esinemisest New Yorgi kirikus on kõigil vaid suurepärased mul-
jed. Esineti koos Ott Leplandi, Tanja Mihhailova-Saare, Liis Lem-
salu, Kaire Vilgatsi jt Eesti lauljatega.

Kodus on jätkunud töö Eesti muusikaga ja ees seisab kontsert 12. 
mail kell 19 Hopneri majas. Seal kõlavad ka USA-s esitatud laulud.

Tulge kuulama! 
Maire Eliste

Mudilaskoor Mariel andis EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus enne 
ärasõitu kontserdi “Teel USA-sse”. Foto Tiit Mõtus
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5.–18. mai
Viimsi valla kultuurikalender
JUMALATEENISTUSED

7. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

NÄITUS
Mai
Reservohvitseride Kogu näitus
Avatud näitus “Eesti kaitseväe 
vormid 1917–1940“
Külastus tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis

Alates 7. maist
Laura Koržetsi maalinäitus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

8.–31. mai
Raamatuväljapanek “Tuhat 
nõuannet ja nippi koduses 
majapidamises“
Prangli raamatukogus

Kuni 31. mai
Stendinäitus “Estonia – riik ja 
rahvas”
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus

Kuni 31. mai
Mari-Ann Kelami fotonäitus
Viimsi päevakeskuse saalis

Kuni 31. mai
Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi huvikeskuses
    
Kuni 30. juuni
Tiina Ojaste maalide näitus 
“Kellaviietee“

Rannarahva muuseumis

Kuni 30. aug
Erik Schmidti maalide näitus
Näitused “Hõbevalgeim“ ja 
“Piirideta meri“
T–R k 10–17
L,P k 12–17
Rannarahva muuseumis

KONTSERT, TEATRIETENDUS
6. mai kell 17
Viimsi Muusikakooli kontsert
“Viimsi Muusikakool 40“
Viimsi Koolis
kell 19
Vana Baskini Teatri komöödia 
“Täna algab uus elu“
Autor: Robert Caisley
Lavastaja: Ivo Eensalu
Mängivad: Raivo Rüütel, Külli 
Reinumägi, Eduard Salmistu ja 
Aleksander Ots
Piletid müügil Piletilevis ja huvi-
keskuse kontoris (K k 10–19)
Viimsi huvikeskuses

9. mai kell 18
Viimsi Kooli kevadkontsert
Sissepääs vaba!
Avatud kohvik
Viimsi Koolis

13. mai kell 12
Emadepäeva kontsert
Margus Vaher ja Prangli kooli-
lapsed Luigi Õunapuu ja Maime 
Linholmi juhendamisel
Prangli rahvamajas
kell 17
ITL Segakoor ja segakoor 
Cantica (Soome)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. mai kell 12
Emadepäeva kontsert
Sissepääs tasuta!
Viimsi huvikeskuses
kell 16
Segakoor Raudam
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

KURSUSED, ÕPI- JA JUTUTOAD
6. mai kell 11
“Tervislikud maiustused“
Loeng suhkrust ja selle mõjust 
(Kädi-Liis Sepp, Ene Lill TÜ)
Tervisliku trühvli, jäätise ja 

küpsise valmistamise õpituba
Osavõtutasu 25 €
Registreerumine: info@
harmoonikum.ee, tel 5308 1188
Tervisekeskuses Harmoonikum

16. mai kell 18.30
Paberikunsti õpituba
Vabastuudio
Osalustasu: 19 €
Vajalik eelregistreerimine: 
garlyn@ hot.ee
Viimsi huvikeskuses, 
Päikesepesas

SPORT
9. mai kell 18.30–20
Orienteerumise algõpe
Korraldaja: MTÜ Viimsi Sport
Viimsi huvikeskuses

10. mai kell 15–19
Viimsi vald 98
Viimsi I basseinitriatlon 
(ujumine, jalgrattasõit ja jooks)
Võistkondlik (3 osalejat) ja 
individuaalne
Eelregistreerumine: www.triat-
lon.ee/Voistluskalender
Viimsi Koolis ja lähiümbruses

11. mai kell 14
Heategevuslik teatejooks
4.–9. klassi jooksusõpradele
Võistkonnas 8 jooksjat
Lisainfo: www.teatejooks.ee
Viimsi staadionil 
kell 19
Bowlinguturniir “Viimsi 
bowlinguäss 2017“
Individuaalarvestus
Osalemistasu 15 € mängija kohta 
Lisainfo ja registreerimine: 
tel 605 1101, viimsi@kuulsaal.ee
Viimsi Kuulsaalis

13. mai kell 11–13
Viimsi vald 98
Kolmiküritus “Sportides 
tugevaks!“ – jooksuvõistlus
Lasteaia- ja algkooliealistele 
lastele
Lisainfo: siretkai@gmail.com
Karulaugu ja Päikeseratta 
lasteaia õuealal

14. mai kell 10
Viimsi vald 98

Heategevuslik MyFitness 
Viimsi Jooks
kell 10 noortejooksud (2,3 km)
kell 11 lastejooksud (300 m ja 
400 m)
kell 11 21,1 km jooks
kell 13 7,7 km jooks ja kepikõnd
Eelregistreerimine ja lisainfo: 
www.myfitness.ee/viimsijooks
Viimsi poolsaarel

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
5. mai kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Viimsi Muusikakooli Jazz-
band Big Band Tartu & Kreet 
Stubender/DB3
DJ: Aivar Havi
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

5. mai kell 18
6. mai kell 17
7. mai kell 15
Tsirkuseetendus “Imede tsirkus“
Kogu perele!
Piletid müügil Piletilevis
Tsirkuse telgis (Randvere tee 6)

6. mai kell 20
Muusikat mängib DJ Aurone
Bowling ja piljard partner-
kaardiga -20%!
Broneeri rajad: tel 605 1101 
Viimsi Kuulsaalis
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Jüri Homenja
Pilet 3 €
Jussi õlletoas

12. mai kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Anna Curly
Videodisko: Marko Pille
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

13. mai kell 20
Muusikat mängib DJ Süvaorg
Sissepääs on tasuta!

Broneeri rajad: tel 605 1101
Viimsi Kuulsaalis
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: Sass Nixon
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

LASTELE JA NOORTELE
Aastaringsed programmid:
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Sihtgrupp: lasteaed, I-III kooliaste
Meremehe 7 ametit
Sihtgrupp: lasteaed, I kooliaste
Muinasaegsete kaupmeeste 
jälgedes näitusel “Hõbevalgeim. 
Rävala hiilgeaeg”
Sihtrühm: I–III kooliaste
“Seiklus Soome lahel”
Sihtgrupp: lasteaed, I–III kooliaste
Hooajalised programmid:
Randlase kiirkursus 1.04–
31.08.2017
Sihtgrupp: lasteaed, I–II kooliaste
Veeohutusprogramm “Suveks 
valmis” 1.04–31.08.2017
Sihtgrupp: I–III kooliaste
Eelregistreerimine: haridus-
keskus@rannarahvamuuseum.ee
Programmid toimuvad gruppi-
dele ettetellimisel
Rannarahva muuseumis ja 
Viimsi vabaõhumuuseumis
Koostööprogramm Viimsi kinoga 
“Kooliga kinno ja muuseumisse” 
Eelregistreerimine: info@
viimsikino.ee

7. mai kell 12–14
Lastehommik – meisterdamine
Muuv seiklusmaal (Viimsi 
Keskuses)

8. mai kell 16
Loo ja Kokka: teeme kevadisi 
kooke
Viimsi noortekeskuses

14. mai kell 12–14
Lastehommik – näomaalingud
Muuv seiklusmaal (Viimsi 
Keskuses)

15. mai kell 16
Loo ja kokka: kaunistame lillepotte
Viimsi noortekeskuses

18. mai kell 16
Eurovisooni laulude hindamine
Viimsi noortekeskus

EAKATELE
6. mai kell 20
Tutvumisõhtu 
Laval: Lembit Tolga
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

10. mai kell 20
Tutvumisõhtu
Laval: Petri-Metri
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

11. mai kell 15
Emadepäeva kontsert 
Esinevad Haabneeme Kooli 
õpilased
Randvere päevakeskuses

12. mai kell 14
Emadepäeva kontsert
Esinevad Püünsi Kooli õpilased
Viimsi päevakeskuses

13. mai kell 20
Tutvumisõhtu
Laval: Irena & Ivar Hansen
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

17. mai kell 20
Tutvumisõhtu
Laval: Mati Karm
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

18. mai kell 17
Viimsi muusikakooli õpilaste 
kontsert
Viimsi päevakeskuses

Info:
Marje Plaan 

kultuuritöö koordinaator
Tel 602 8866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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1977. aasta suvel võttis 
S. M. Kirovi nimelise kalu-
rikolhoosi juhatus vastu 
otsuse avada kolhoosi-
töötajate lastele kaks 
kooli, üks muusika- ja 
teine kunstihariduse 
omandamiseks. 8. sep-
tembril toimuski kolhoosi 
juhatuse hoones muusika-
kooli avaaktus. Kool avati 
34 õpilasega. 

Õppida sai klaverit, akordioni, 
viiulit ja klarnetit. Esimesel aas-
tal toimusid tunnid tolleaegse 
kolhoosi kultuuriosakonna ja 
raamatukoguga samades ruumi-
des. Järgmise aasta hilissügisel 
kohandati koolile endine indi-
viduaalelamu aadressil Rohu-
neeme tee 9, kus klassiruume
oli kokku 7 ja üldpinda 77 ruut-
meetrit.

Üheksakümnendate aastate 
alguses võttis kooli oma tiiva 
alla Viimsi vallavalitsus ja koo-
li nimeks sai Viimsi Muusika-
kool. Kuna aga kooli oma ma-
jake oli juba ammu kitsaks jää-
nud, ostis vallavalitsus koolile 
uue kodu aadressil Rohuneeme 
tee 38. Hoone kohandati muu-
sikakooli tarbeks ja 1996. aasta 
detsembris asuti ümber uue ka-
tuse alla. See, ja eriti oma “saal”, 
mille pind on sama suur kui 
eelmises majas kõik klassid kok-
ku, andis tõuke edasiseks aren-
guks nii õpilaste arvus kui ka 
tasemes. Ent nüüdseks on ka 
see hoone kitsaks jäänud. Et 
võimaldada pilliõpinguid üha 
suuremale arvule soovijatele, 
oleme võtnud kasutusele ka vä-
hendatud mahuga õppekavad. 
See aga mõjutab omakorda õp-
pekava lõpetaja oskuste ja tead-
miste taset. Tänaseks on kooli 
õpilaste arv 180 ümber, õppe-
töö toimub ka laupäeviti. 

Nii olemegi praegu samas 
olukorras nagu paarkümmend 
aastat tagasi ja ootame pikisil-
mi uute ruumide valmimist kau-
nite kunstide majas. Usutavasti 
saab õppetöö taaskord uue hoo 
ja uued võimalused.

Mida õpetame?
Kool keskendub pillimängu õpe-
tamisele. Instrumentide valik on 
aja jooksul suurenenud. Juba 
1978. aastal lisandus loetellu ki-
tarr, mida asus õpetama Heiki 
Mätlik, 1980. aastal avati trom-
petiklass, mõni aasta hiljem flöö-
di eriala. Üheksakümnendatest 
alates on võimalik õppida män-
gima saksofoni ja kontrabassi. 
2002. aastal asus tööle löökpil-
liõpetaja Enn Tammik, kes ve-
das 2010. aastani nii löökpil-
liõpetust kui ka rivitrummide 
rühma, mis oli sellisel tasemel 
ainuke rivitrummirühm Eestis 
ja kellel oli au avada kahe jär-
jestikuse laste ja noorte laulu-
peo kontserdid. Tšelloklass alus-
tas tööd 2006. aastal Kalev Vaid-
la käe all, kelle 2013. aastal 
“loovutasime” Kiili Kunstide 
Kooli direktoriks. 2014. aas-
tast saab muusikakoolis õppi-
da kromaatilist kannelt. 

Tänaseks ongi valikuvõima-
lused oluliselt avardunud: klahv-
pillid (klaver, akordion), poog-
naga keelpillid (viiul, tšello, kont-
rabass), näppekeelpillid (kitarr, 
kromaatiline kannel), puupuhk-
pillid (flööt, saksofon, plokk-
flööt), vaskpillid (trompet, trom-
boon) ja löökpillid. Oleme pöö-
ranud suurt tähelepanu koos-
mängule. Löökpilli huviala ava-
misest alates alustas tegutse-
mist ka jazzansambel Ott Kase 
juhatamisel. Koos uute ruumi-
dega 1996. aastal, kui saime 
omale väikese saali, saime ha-
kata mõtlema ka oma orkestri 
loomisele, mis sai teoks 2004. 
aastal. Ott Kase dirigeerimisel 
on orkester võtnud osa laulupi-
dudest, esinenud nii kooli kui 
ka koolivälistel üritustel. Täna-
sel päeval tegutsevad orkestri 
keelpillirühm ja puhkpillirühm 
ka eraldi orkestritena. Muusi-
kakooli orkestrile on suureks väl-
jakutseks olnud koostöö Viim-
si Kooli kooliteatriga, kellega 
koos on lavale toodud mitu 
muusikali. Viimati alles 2016. 
aastal, mil “Heliseva muusika-
ga” tähistati muusikalide lavale 
toomise 20. aastapäeva. Ruumi-
de avardumise korral oleks või-
malik suurendada nii pillivali-
kut kui ka erinevate koosmän-
gukoosluste hulka.

Muusikakooli liigitab sea-
dus huvikoolide hulka. Üsna õi-

ge, sest tulemuse saavutame vaid 
siis, kui lapsel on huvi tööd 
teha ja oskusi omandada. Üht-
ki pilli ei õpi telefonil män-
gides, vaid ikka instrumendil 
harjutades. Kõige enam vaeva 
nõuab ilusa kõla saavutamine. 
Ükskõik kui õiged noodid ka 
ei ole, halva tooniga ei paku 
see ei kuulajale ega ka esitajale 
endale mingit rõõmu. 

Õpilased
Õpilasi on aastate jooksul ol-
nud palju. Osad on jõudnud 
finišini, läbides kõik seitse õp-
peaastat. Osad leidnud pärast 
mõnda õpiaastat uue tegevuse. 
Mõlemal juhul on mingil tase-
mel üks lisaoskus ellu kaasa 
võtta. Et seda oluliseks peetak-
se, tõendavad meie kunagised 
õpilased juba oma lapsi muu-
sikakooli tuues.

Esimese kümne õppeaasta 
jooksul kõikus õpilaste arv 51 
ja 60 vahel. Esimene lõpetaja 
sai lõputunnistuse 1981. aastal. 
Kaheksakümnendatel lõpetasid 
kooli Helina Ardel (praegu kas-
vataja Randvere lasteaias), Ulvi 
Rannala-Oismann (praegu õpe-
taja Kiili Kunstide Koolis), Tar-
vo Jaaksoo (ansambli Jäääär lii-
ge), Kirsi Rannaste (õpetaja 
Viimsi Koolis), Lea Teemets  e 
Lea Dali Lion (laulja ja laulu-
õpetaja), Kairi Lehtpuu (õpeta-
ja Haabneeme Koolis). Teada-

tuntud lõpetajaid jagus ka ühek-
sakümnendatesse: Hanna-Liina 
Võsa, Sten-Kristian Saluveer, 
Mikk Tammepõld. 

Õpingute jätkajaid on olnud 
ka nn klassikalisel suunal. Olgu 
või näiteks Evelin Pajusoo, kes 
lõpetas muusikaakadeemia muu-
sikateoreetikuna, või Regina 
Udod, kes klaverit õppides hak-
kas huvi tundma kontrabassi 
vastu ja ongi nüüd jõudnud nii 
ERSO-sse kui ka Neeme Järvi 
festivali rahvusvahelisse orkest-
risse hoopis hinnatud kontra-
bassimängijana. Ka praegu on 
mitmed meie vilistlased pilli-
õpinguid jätkamas: Kaspar Er-
nesaks ja Ott Adamson täien-
davad oma oskusi Eesti Muu-
sika- ja Teatriakadeemias löök-
pillide õppekavadel, Olga Krei-
ter on lõpetamas G. Otsa nim. 
Tallinna Muusikakooli klaveri 
erialal, Hanna Jürgenson õpib 
samas kontrabassi II kursusel. 
Päris kindlasti ei ole see loet-
elu täielik. Mitmed hiljutised lõ-
petajad kaaluvad õpingute jät-
kamist ning panevad oma taht-
mise ja jõu proovile G. Otsa 
nim. Tallinna Muusikakooli et-
tevalmistuskursustel. Mõnedki 
suure perspektiiviga õpilased 
oleme “edasi andnud” Tallinna 
Muusikakeskkoolile, kus oma-
vaheline tiivustav konkurents 
suurem ja arengut toetavam ning 
nendest loodame tugevat täien-

Viimsi Muusikakool tähistab 40. sünnipäeva

dust eesti professionaalsete muu-
sikute ridadesse.

See, et kõigist õpilastest saak-
sid muusikud, ei ole aga ees-
märk omaette. Muusikaõpingu-
te kasulikkust aju arengule os-
kavad teadlased minust pare-
mini põhjendada, kuid oskust 
individuaalselt töötada ja enda 
eest vastutada, julgust publiku 
ees üles astuda jms vajatakse 
edaspidises elus igas vastuta-
vamas ametis. Sama oluline on 
ka võimalus amatöörmuusiku-
na enda ja oma lähedaste elule 
lisaväärtus anda.

Õpetajad
Viimsi Muusikakooli õpetajas-
kond on olnud üsna püsiva koos-
seisuga. Kooli algusest alates on 
siin väikeste vaheaegadega töö-
tanud viiuliõpetaja Reet Lei-
nuste ja akordioniõpetaja Henn 
Rebane. Üle kolmekümne aas-
ta on Viimsi Muusikakooli käe-
käiku ja õpilasi kujundanud Hel-
ve Kask, Irene Ruuse ja Kristi-
na Teresa Kurg, üle kahekümne 
aasta Õnnela Brambat ja Mar-
ju Mägi, viisteist ja enam aas-
tat on töötanud Jelena Ossipo-
va (tegutseb aktiivselt ka inter-
preedina), Kaisa Laasik, Aavo 
Ots,  Marek Mere ja Ott Kask. 
Üle kümne aasta on õpetanud 
Olavi Kasemaa ja Maret Me-
lesk. Viimane on ellu kutsunud 
viimaste aastate ühe haruldase-

ma koosluse – saksofonikvar-
teti –, kelle esinemisi lausa 
oodatakse. Samas on tore, et 
staažikate pedagoogide kõrva-
le on astunud terve rida noori 
õpetajaid. Nende seas on ka 
kolm meie oma endist õpilast: 
Ann Kuut lõpetas kooli viiuli 
erialal 2001. aastal, kuid jätkas 
keskastmes hoopis tšelloõpin-
gutega ja on töötanud meil 
2013. aastast paralleelselt hari-
duse omandamisega Eesti Muu-
sika- ja Teatriakadeemias; Kas-
par Ernesaks lõpetas 2005. aas-
tal küll klaveri erialal, kuid jät-
kas selle kõrvalt lisapillitundide 
kaudu löökpillidega tutvununa 
õpinguid hoopis sellel alal ja 
õpib praegu muusikaakadee-
mia magistrantuuris; Paul-Her-
mann Stahl lõpetas Viimsi Muu-
sikakooli kitarri erialal ja alus-
tas meil tööd kitarriõpetajana 
2014. aastal samuti juba paral-
leelselt õpingutega muusika-
akadeemias.

Soovin kõikidele õpilastele 
ja õpetajatele edaspidisekski hu-
vi, tahmist, süvenemisvõimet 
ja töörõõmu! Tänan kooli oma-
nikku ning kõiki praegusi ja 
kunagisi õpetajaid, õpilasi ja 
lapsevanemaid hooliva suhtu-
mise eest! Loodetavasti saavad 
nii õpilased kui ka õpetajad 
teie toetust tunda ka edaspidi!

Urvi Haasma
Viimsi Muusikakooli direktor

Kandleõpetaja Laura Lindpere oma õpilastega. Ville Kalamees koos õpetaja Kaspar Ernesaksaga.

Saksofonikvartett koosseisus Helery Kõrvemaa, Marcella Polverino, Aasa Marta Kaasik ja õpetaja 
Maret Melesk. Fotod Aime Estna

Marleen Raudi ja õpetaja Irene Ruuse flööditunnis.



Uued filmid
Film on andnud lugematutele artistidele võima-
luse luua karaktereid ja jutustada lugusid, kus 
fantaasial pole piire. Sellistest nüüd juttu tulebki. 

Alustame tõestisündinud looga ühest inglise perest, kelle 
pereemal avastatakse ravimatu vähk. Mida teha, kui sul on 
armastav kaasa ja väikesed lapsed ning sa tead, et varsti ei 
ole sind enam neile teed näitamas? Kate Green koostas ni-
mekirja ja mida julgustavat ta sinna kirja pani, võib igaüks 
kinos filmi “Ema soovid” vaadates teada saada.

Kui Ridley Scott 38 aastat tagasi ulmeõuduka “Tul-
nukas” väntas, oskas ta vaevalt arvata, et aastal 2017 on 
Hans Rudolf Gigeri poolt loodud verejanuline olend jätku-
valt aktuaalne. Sir Ridley sai sellest juba aru küll üle 5 aas-
ta tagasi, sest 2012 vändatud “Prometheus” oli mehe sõnul 
esimene 1979. aasta originaalile plaanitavast kolmest eel-
loost. “Tulnukas: Covenanti” näol on siis tegu järjekorras 
teisega, mis “Prometheusega” alanud sündmused “Tulnu-
kale” lähemale viib. Covenanti nime kandev kosmoselaev 
on missioonil, leidmaks inimasustuseks sobilikku planee-
ti ning kui see lõpuks leitakse, on rõõm suur. Kuid mitte 
kauaks...

Kuningas Arthurit on Eesti kinodes nähtud nii Sean 
Connery kui ka Clive Oweni kehastuses. Uus “Kuningas 
Arthur ja mõõga legend” alustab oma teekonda kinodes 
12. mail. Motoseriaalist “Anarhia pojad” tuntud Charlie 
Hunnam kehastab nimitegelast, kel pole oma õigusest 
troonile aimugi. No ja kuidas saabki olla, sest kui Jude 
Law kehastatav õel onu ta pere mõrvab, on Arthur alles til-
luke poisike. Kõik aga muutub, kui noorsand aastaid kivis-
se vangistatud maagilise mõõga välja tõmbab. Lavastaja 
on Guy Ritchie, kelle kontol “Snatch”, paar Sherlock Hol-
mesi seiklust ning igati lustakas “Koodnimi U.N.C.L.E”. 
Reipast montaažist ja vaimukaist kildudest puudust tulla 
ei tohiks. 

Kuidas on privaatsusega interneti ja sotsiaalmeedia 
ajastul, kui osa meist igast sammust oma sõpradele, tut-
tavatele ja pea tervele maailmale teada annavad. Seda 
teemat vaeb David Eggersi samanimelisel bestselleril põ-
hinev põnevik “Ring”. Mis juhtub, kui oled oma elu vaba-
tahtlikult kõigile nähtavaks teinud? Seda kogeb üsna pea 
Harry Potterist tuttava Emma Watsoni tegelaskuju Mae, 
kes nõustub osalema programmis “Täielik läbipaistvus”. 
Kandes tibatillukest kaamerat on ta 24/7 nähtav tervele 
maailmale. Põnev? Loomulikult. Privaatne? Absoluutselt 
mitte. 

Piraadifilmide kuldaeg sai alguse, kui Disney stuudio 
aastal 2003 “Kariibi mere piraatide” esimese osaga väl-
ja tuli. Kõik kahtlused, mis stuudiol olidki, on haihtunud 
nagu udu merel, sest tänaseks on piraadikapten Jack Spar-
row neli seiklust kinokassadesse kõlistanud tervelt 3,7 
miljardit dollarit. Maikuu viimasel nädalavahetusel jõuab 
kinolinale koomikpiraadi viies etteaste. Peaosas loomu-
likult Johnny Depp, kes seekord veab vägikaigast Javier 
Bardemi kehastatava viirastuskapteniga.

Vt ka viimsikino.ee. Olete oodatud!
Viimsi kino
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Black Box Studios Viimsis 
saab  mais ja juunis vaa-
data Theatrumi lavastust 
“Joobnud“.

“Joobnud” (autor on Ivan Võrõ-
pajev, lavastaja Lembit Peter-
son) pälvis 2015. aastal Eesti 
teatri aastaauhindade galal pa-
rima lavastuse tiitli.  

Dramaturg, näitleja ja lavas-
taja, Moskva teatri “Praktika” 
kunstiline juht Ivan Võrõpajev 
(1974) on üks huvitavamaid ja 
maailma lavadel enim mängi-
tumaid vene kaasaegseid auto-
reid.

“Joobnud” (“Пьяные”) on 
kirjutatud vene kirjanduse pa-
rimaid traditsioone jätkates (nt 
gogollik “naer läbi pisarate“). 
Autoril on õnnestunud ehmata-
va selgusega, samas valusa kaa-
satundmise ja vabastava huu-

Üle-eestiline muuseumi-
öö toimub tänavu 20. mail 
ning kannab pealkirja 
“Öös on mänge”. 

Aasta suurima Eesti muuseu-
me ühendava ettevõtmise tee-
ma on sel korral inspireeritud 

laste ja noorte kultuuriaastast. 
Muuseumiöö publik saab tea-

da, milliseid mänge on Eestis 
läbi aja mängitud, olgu need siis 
rahvamängud, spordimängud, 
laua-, tagaajamis-, rollimängud. 
Aga milliseid mänge mängivad 
erinevad loomad ja linnud? Mil-

Theatrumi lavastus Black Box Studios

moriga väljendada tänase päe-
va inimeste hingeseisundeid – 
allakäiku ja vaimseid püüdlusi. 
Tegelasteks on “meie aja kan-
gelased”: pankurid ja nende abi-
kaasad, filmimaailma ja PR-
inimesed, reklaamiagentuuri töö-
tajad, modell, prostituut jt. 

Kõik “Joobnute” tegelased 
on kogu näidendi tegevustiku 
vältel alkoholijoobe seisundis. 
Kusjuures tegemist ei ole alko-
hoolikutega. Autor kasutab joob-

nud seisundit kui võimalust rää-
kida neist olulisist asjust, mil-
lest kaine peaga enam rääkida 
võimalik pole, kuid millest rää-
kimata pole ka võimalik olla... 

Näiliselt absurdihõngulisi 
vestlusi pidades arutlevad tege-
lased eksistentsiaalsetel ja kuns-
tilistel, religioossetel ja “mä-
daneva” Lääne liberalismi tee-
madel, püüavad vabaneda süü-
mepiinadest ja avaldavad oota-
matult armastust... 

Lisaks Theatrumi trupile tee-
vad kaasa näitlejad, kes Theat-
rumi tegemistega erinevatel ae-
gadel seotud on olnud. Osades: 
Maria Peterson, Eva Eensaar 
(30. mai) või Mari-Liis Lill 
(Eesti Draamateater, 28. mai), 
Liina Olmaru, Laura Peterson 
(30. mai) või Kristiina Hor-
tensia Port, (28. mai),  Anneli 
Tuulik, Piret Krumm (Eesti Draa-
mateater), Andri Luup, Marius 
Peterson, Leino Rei (külalise-
na), Mart Aas (külalisena), Hel-
vin Kaljula, Tarmo Song, Sulev 
Teppart (Tallinna Linnateater), 
Rain Simmul (Tallinna Linna-
teater).

Etendused toimuvad 28. ja 
30. mail ning 11. ja 12. juunil 
kell 19 Viimsis Black Box Stuu-
dios, Rohuneeme tee 1/7. Eten-
dus kestab 3,5 tundi. 

Viimsi Teataja

Joobnud: Laura Peterson Marta osas. Foto Piia Ruber

MUUSEUMIÖÖ VIIMSIS
Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum
n Eriprogramm: sõjamängude takistusraja läbimine noorkotkaste 
ja kodutütarde juhendamisel, töötoad lastele, esineb ajateenijate 
ansambel ning avatud on öökohvik.
n Püsiekspositsioonid: vanem sõjaajalugu – muinasajast I maailma-
sõjani; I maailmasõda ja Vabadussõda 1914–1920; II maailmasõda 
1939–1945; Külm sõda 1946–1991; relvanäitus koostöös Eesti Aja-
loomuuseumiga XVII–XX saj; Kaitseliidu tuba; kindral Johan Laido-
neri isikunäitus; sõjatehnika angaar; Eesti kaitseväe vormide näi-
tus 1917–1940 (ajutine näitus).
Rannarahva muuseum
n Eriprogramm: õhtu jooksul kuulame erinevaid muusikapalasid. Män-
gime koos Viimsi noortekeskusega kaasahaaravat mängu “KAOS”. 
Avatud kohvik, kus hõrgutavate küpsetistega kostitab meid näite-
ring EKSPERIMENT. Huvikool Teadmiskeskus Collegium Eruditionis 
avab muuseumis kolm erinevat töötuba. 
n Kell 18.00–19.30 animaring “Hing sisse“, kus osalejad saavad 
proovida lamenukutehnikas tegelase animeerimist. 

n Kell 19.00–20.00 digiring “Arvutid – kuidas nendega rääkida?“. 
Arvutid on igal pool meie ümber, nad aitavad meid kosmosesse, 
juhivad ise autosid ja röstivad läbi wifi rösteri leiba – nad teevad 
kõike, mida soovime! Aga kuidas nad seda teavad? Kuidas arvuti-
tele öelda, mida nad tegema peavad? Kuidas nad maailma taju-
vad? Sellest kuuled lähemalt juba töötoas. 
n Kell 20.00–21.00 arhitektuur “Paberitrikid“. Paber on midagi liht-
sat ja üsna tavalist. Igapäevaselt kasutame seda põhiliselt kirjuta-
miseks ja joonistamiseks. Ometigi saab paberist päris hästi erine-
vaid vorme välja võluda. Vaid mõne lõike või voldiga võib tekkida 
täiesti uus maailm. Proovime seda maailma avastada. 
n Kell 20.00 ekskursioon, kus soovijatele tutvustatakse Viimsi Ran-
narahva muuseumi maja ja püsinäitusi. 
*Vajalik eelregistreerimine!
n Püsiekspositsioon: “Piirideta meri“; kunstnik Anneli Akinde näi-
tusmüük; “Hõbevalgeim. Rävala hiilgeaeg“; “Kirovist Kuulini“; “Pil-
dikesi rändluse ajaloost“; “Bernhard Schmidt – lootsimändide alt 
tähtede poole“.

Muuseumid kutsuvad öösel külla
liseid pille mängivad muusikud? 
Millised poliitilised mängud on 
Eestit läbi ajaloo raputanud? Kui-
das roboteid mängima õpeta-
da? Millised on sõnamängud? 
Kuidas me homme mängime? 

Programmis osalevad muu-
seumid avavad muuseumiööl 

oma uksed kell 18–23 ning sel 
ajal on sissepääs tasuta. 

Lisainfot muuseumiöö koh-
ta saab veebist: www.muuseu-
mioo.ee ja Facebookist.

Triin Männik
Muuseumiöö 

kommunikatsioonijuht

Johnny Depp piraadikapten Jack Sparrow rollis seikleb juba 
“Kariibi mere piraatide“ viiendas osas. 
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Spordist tulekul
n 6. mai kell 14 toimub Viimsi staadionil jalgpallimäng, kus 
võistlevad Viimsi JK II ja JK Tabasalu.
n 7. mail kell 16 toimub Viimsi staadionil jalgpalli esiliiga 
mäng, kus võistlevad Viimsi JK ja Tartu JK Tammeka U21.
n 9. mail kell 18.30–20.00 toimub orienteerumise algõpe. 
Korraldavad Viimsi vallavalitsus ja Viimsi Sport MTÜ.
n 11. mail kell 14 toimub Viimsi staadionil heategevuslik Tea-
tejooks, kuhu on oodatud kõik Viimsi valla koolide 5.–9. klassi 
õpilased. Tule ise ja võta sõber kaasa! Lisainfo www.teate-
jooks.ee.
n 21. mail kell 14 toimub Viimsi staadionil jalgpallimäng, kus 
võistlema lähevad Viimsi JK II ja Türi Ganvix JK.
n 3. juunil toimub traditsiooniline Viimsi Rattaretk. Korraldab 
Viimsi vallavalitsus.
n 3. juunil kell 13 toimub Viimsi staadionil jalgpalli esiliiga 
mäng, kus võistlevad Viimsi JK ja Raasiku FC Joker.
n 4. juuni kell 12 toimub Viimsi staadionil jalgpallimäng, kus 
võistlevad Viimsi JK II ja Pärnu JK Vaprus II. 
n 18. juuni  kell 16 toimub Viimsi staadionil jalgpalli esiliiga 
mäng, kus võistlevad Viimsi JK ja Kohtla-Järve JK Järve.

Rakveres 15. ja 16. aprillil 
toimunud Eesti meistri-
võistlustel kikkpoksis võit-
lesid Viimsi Tigers Gymi 
sportlased endale välja 
kohad Eesti kikkpoksi 
koondises.

“Tiiger” Raul Esko võistles ke-
hakaalus kuni 63,5 kg ja võitis 
finaalis väga kogenud ja tuge-
vat Narva Konkiro võistlejat 
Daniil Gayduki. Raskes 3-raun-
dilises lahingus suutis Raul Es-

Korvpallurite tõus esiliigasse
Saku II Liiga võiduga välja 
võideldud õiguse mängida 
koha eest uuel hooajal 
aste kõrgemal, kasutas 
KK Viimsi/Kesklinna KK 
ideaalselt ära, alistades 
üleminekumängudes kahe 
mängu kokkuvõttes Amb-
la spordiklubi 16-punktili-
se paremusega. 

See tähendab, et uuel, 2017/18 
hooajal mängib KK Viimsi/Kesk-
linna KK esmakordselt esiliigas 
– Saku I Liigas. Kolmapäeval 
Viimsi kodusaalis peetud ava-
kohtumise võitis Ambla SK 
82:78. Neljapäeval Ambla SK 
kodusaalis Aravetel peetud ot-
sustav kohtumine kulges kolm 
veerandit tasavägiselt. Mängu ja 
kogu seeria otsustava veerandi 
võitsid külalised 22:8 ning sel-
lega ka kogu mängu 81:61. 

Kahe mängu kokkuvõttes an-
dis see KK Viimsi/Kesklinna 
KK 16-punktise eduseisu ning 
koha uueks hooajaks kõrgemas-
se liigasse.

Võidukas peatreener Valdo 
Lips: “Nüüd sai hooaja eesmärk 
100% täidetud. Eks nii klubi, 
treenerid kui ka mängijad seda 
lootsid. Pärast Saku II liiga tiitli 

võitmist olin veendunud, et üle-
minekumängud tulevad rasked. 
Oli selge, et pärast ühe liiga 
võitu tabab meeskonda pinge-
langus. Siit ka üleminekumän-
gude seeria esimese mängu n-ö 
uimasus kaitses. Aga ma tead-
sin, et kordusmäng tuleb võit-
luslikum ja keegi alla ei anna. 
Nii ka läks. Teises mängus küll 
domineerisime enamiku ajast, 
kuid Ambla ei lasknud meil kor-
dagi ennast vabalt tunda. Tänan 
meeskonda suurepärase hooaja
eest.” 

Klubil ja treeneritel on nüüd 
mõtlemisainet, kuidas järgmi-
sele hooajale vastu minna aste 
kõrgemal tasemel. 

Meekonna kapten Kristjan 
Evart jätkas peatreeneri mõtet: 
“Kuigi meeskond sai väga häs-
ti aru, mis on kaalul, ei leidnud 
me koheselt oma rütmi. Olid vä-
ga rasked 80 minutit kahe päe-
va jooksul. Ei näidanud me nen-
des mängudes kõige ilusamat ja 
ladusamat rünnakut, kuid kait-
se ja võitlusega saime lõpuks 
oma tahtmise. Saime tulemu-

se, mille järgi me ju läksime, 
ja iluvead siin ei loe! Kapteni-
na tänan mängijaid, treenereid 
ning organisatsiooni.”

“Au meeskonnale ja treene-
ritele! Ma ei ole küll päris ob-
jektiivne, kuid arvan, et nii mees-
konnana kui ka organisatsioo-
nina väärisime läbi hooaja Saku 
II Liiga võitu ja uueks aastaks 
tõusu aste kõrgemale,” tunnus-
tas meeskonda klubi tegevjuht 
Tanel Einaste. “Tänan siinkohal 
ka kõiki taustajõude ehk mees-
konna toetajaid ja sponsoreid, 
kodumängude korraldustiimi 
– Martin, Apo, Terje, Riina –, 
KK Viimsi tantsutiimi ja loo-
mulikult meie kuuendat män-
gijat – kodupublikut!” 

Uude hooaega vaadates sõ-
nas Einaste: “Suur samm on teh-
tud, kuid süües kasvab isu. Sel-
ge, et Saku I Liiga nõuab roh-
kemat nii meeskonna komplek-
teerimise, treenimise, kodumän-
gude korralduse, logistika kui 
ka taustajõudude osas. Samas 
on need väljakutsed iga orga-
nisatsiooni suurim rõõm ja kind-
lasti oleme uuel hooajal veelgi 
kvaliteetsemad igal rindel.“

KK Viimsi

KK Viimsi/Kesklinna KK: Kristjan Evart, Illimar Pilk, Kaarel 
Traumann, Peep Belbaum, Märt Rohlin, Artur Kusnerov, Arles 
Egert Lelle, Kristofer Veismann, Tauri Miggur, Devon Gawley, Isak 
Lambot, Kevin Sünd, Mattias Henry Koort. Peatreener: Valdo Lips. 
Treener: Tarmo Kapper. Foto KK Viimsi

ko oma paremuse 5-kordse Eesti 
meistri Gayduki vastu maksma 
panna, kui kolmandas raundis 
tugeva vasaku haagiga narva-
ka nokdauni lõi. 

“Tiiger” Maikel Astur või-
tis kuni 75 kg meeste finaalis 
kindlalt Tallinna klubi Mainor 
Shaolin võitlejat Roman Bur-
tovi ja tuli Eesti meistriks.

“Tiiger” Andi Uustalu võist-
les klass kõrgemas vanusegru-
pis kehakaalus kuni 71 kg ja te-
gi võimsa matši Rakvere klubi 

Tugev Tahe võistleja ja mitme-
kordse Eesti meistri Sergei Ma-
kejevi vastu. Kõige võitlusliku-
mas matšis domineeris Andi 
kõik kolm raundi ja oli vasta-
sest üle nii aktiivsuselt kui ka 
jõu poolest, kuid kohtunike ot-
susega läks võit vastasele.

Viimsi Tigers Gym tänab 
kõiki oma toetajaid ja publikut, 
kes sportlastele häälekalt Rak-
veres Eesti meistrivõistlustel kaa-
sa elas!

Viimsi Tigers Gym

Palju õnne, Anett Kontaveit!
Eesti esitennisist, viimsilane Anett Kontaveit esines Stutt-
gardi tenniseturniiril oma elu parimas vormis ning jõudis 
veerandfinaali. 

Kontaveit oli küll väga hea, ent pidi veerandfinaalis kahes 
setis 3:6, 4:6 tunnistama pärast 15-kuulist dopingukaristust võist-
luskarusselli naasnud Maria Šarapova paremust. Lõppkokku-
võttes jõudis Kontaveit kaheksa parema sekka.

Anett Kontaveit on maailma edetabelis tõusnud 65. kohale. 
WTA kodulehel saab valida naistennisistide vahel, kes kandi-
deerivad aprillikuu läbimurdjaks. Kokku saab valikut teha nelja 
mängija vahel. Ühe valikuna on nimekirjas ka eestlanna Anett 
Kontaveit, ta konkureerib Daria Kasatkina (Venemaa), Mar-
keta Vondrousova (Tšehhi) ja Dajana Jastremskaga (Tšehhi). 
Võitja kuulutatakse välja 5. mail. 

Viimsi Teataja

Anett on hetkel WTA üksikmängija asetuses 65. kohal. 
Foto www.anettkontaveit.ee

Viimsi kikkpoksijad võitlesid end 
Eesti koondisse

Viimsi Tiger Gymi meeskond 
võistlustel. Foto erakogu



TEENUS
n Hekkide, viljapuude ja muru lõikus. Tel 5663 
0024.
n Paigaldame tänava- ja äärekive, ehitame puit- ja 
võrkaedasid, haljastustööd. Tel 5599 8657, e-post 
edumehis@online.ee.
n Niidan muru niiduki, raideri ja trimmeriga. Tel 
554 2791, Toivo.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapüh-
kija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhas-
tust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Lapsehoidja tunnistust omandav hoidja võtab hoi-
da teie pisipõnni. Kogemused sõimes. (Ka nädalava-
hetustel ja õhtuti!) Tel 521 1005, Annely.
n Pakun akende pesu Harjumaal. Hinnad soodsad. 
Tel 5630 0112.
n Müüa ilmastikukindel Siberi lehise II sordi höövel- 
ja saematerjal männi hinnaga. Ostad lehise, hoiad 
kokku – lehist ei pea värvima, immutama ega hool-
dama. Voodri- ja terrassilaud al 6 €/m2; liistud, rei-
kad, prussid al 290 €/m2. Tel 5661 5666, www.
wellmax.ee, ove@wellmax.ee.
n Pakun rookatuste paigaldamise ja hooldamise tee-
nust terve Eesti piires ning müün mulda Viimsi valla 
piires. Kontakt: tel 5900 2643, Rasmus.
n Vajad professionaalset hindamist? Küsi kohalikult! 
Kutseline hindaja Rutt Kaasik, tel 551 2276.
n Pottsepatööd. Korstnate, ahjude, kaminate, plii-
tide, soemüüride ehitus ja remont. Olemas kutse-
tunnistus ja 12 aastat kogemust. Töödel garantii. 
Tel 5835 9557, e-post info@ahjud.com, www.ah-
jud.com.
n Korstnapühkija – teie teenistuses, teie kodu heaks. 
Küsi varajase tellija soodustust! Tel 5553 8506, in-
fo@korstnakunst.ee.
n Tuleohutusaudit. Küttesüsteemi ekspertiis. Kasu-
tusload. Tulipunane OÜ. Tel 620 0542, e-post info@
tulipunane, www. tulipunane.ee.
n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
n Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport. 
Tel 5395 3788.
n Küttepuude müük. Hall lepp al 35 eurot, sang-
lepp al 37 eurot, kask al 40 eurot, saar al 42 eurot, 
metsakuiv okaspuu al 35 eurot. Mõõdud vastavalt 
soovile. Kuiv puu. Kask, haab 50 cm 45 eurot ruum. 
Tel 5697 5216.
n Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade 
remont. Korstnaotsade vahetus eramajadel. 9-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
n Tänavakivi, munakivi, paekivi paigaldus ja müük, 
aedade ehitus, haljastus. Tegeleme tänavakivide ja 
munakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade ehi-
tusega ja haljastusega. 14-aastane kogemus antud 
valdkonnas. henno.piirme@gmail.com, www.kivi-
vennad.ee. Tel 551 9855.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnis-
tul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed san-
tehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Kee-
vitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septi-
kute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja pro-
jekti tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, kil-
lustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 
2936.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivi-
de paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 10 a, 
kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851. www.ormi-
kivi.ee, info@ormikivi.ee.
n Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hin-
nad! Tel 5626 3857.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
Tel 5352 9476, e-post mehitus@gmail.com.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: torud, vink-
lid, aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid, kraa-
nid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid, mootorid 
jne. Õuest, garaažist tasuta, korterist 10 €. Külmka-
pid, telerid 10 €. Tel 5550 5017.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321, www.arbormen.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puu-
de/okste langetamine. E-post igor@inkteenused.
ee, tel 5348 7318.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb 
Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave 
kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Tasuta tulehakatis 5 võrku kaasa, soovi korral. 
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt, 40/60 l võr-
gus, klotsid ja tulehakatis 40 l võrgus ja lehtpuu 
saepuru kotis. Tel 501 8594, www.kaminapuu.ee.

n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Tööta-
me 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista 
julgelt ja leiame lahenduse!
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide pu-
hastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994, 
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Akti 
väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine tel 
5877 1665 või info@puhaskolle.ee. 
n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstna-
pühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viim-
sis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekolle-
te ehitus ja remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimis-
teenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, kon-
teineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välis-
tööd, traktoritööd. Tel 507 4178.

MÜÜK
n Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 eurot, 15 t – 220 
eurot, mulda, liiva ja killustikku. Tel 5697 1079, e-
post taluaed@hot.ee.
n Müüa kahetoaline (50 m2) suure rõduga korter 
Kesk Põik 2. Parkimine kinnisel territooriumil. Pani-
paik esimesel korrusel. Korter on vaba. Otse oma-
nikult. Tel 5342 0475.
n Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, hal-
jastusmuld, freesasfalt, graniitkillustik, kruus koha-
leveoga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel 
507 9362.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pik-
kusega 30–60 cm. (Hind alates 33 eurot rm.) Koju-
vedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.
n Müüa lõhutud lepa (märg) ja kuuse (kuiv) kütte-
puid. Hind 35 eurot ruum. (Minimaalne kohaletoo-
mise kogus 2 ruumi.) Pakkuda ka võrkkotis paken-
datud puid. Vedu tasuta! Tel 5373 0082.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendu-
sed parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni 
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 
4 m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450 eurot. 
www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvä-
rav.ee.
n Multš väikepakendis, big-bag kotis 1,8 m3, lahti-
selt kuni 6 m3, paekivi- ja graniitkillustik, paekivi-
visõelmed, freesasfalt, liiv, muld. Väikekalluriga kuni 
3 t, kalluriga kuni 15 t. Maakivide müük (300–500 kg). 
Minilaaduri teenused teie koduaias. Tel 5649 1535.
n Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad, ga-
rantii. Tel 502 9075.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud 
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod 
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril ku-
ni 6 tonni. Tel 525 2632.

TÖÖ
n Moya OÜ pakub lisaraha teenimise võimalust  pen-
sionärile või töövõimetuspensionärile taarajaama 
operaatorina Viimsi piirkonnas. Lisainfo tel 5884 
0173, e-post triin.karsna@moya.ee.

OST JA MUU
n Ostan  4-toalise korteri Viimsis. Vahetusvõimalus 
3-toalise korteri vastu Kadriorus. Vajadusel kompen-
satsioon. Sofia, tel 5656 3230, T53a@outlook.com.
n Toyota kokkuost. Ostame Toyota marki sõidukeid, 
võib pakkuda ka muud marki sõidukeid. Tel 5567 
8016.
n Ostan garaažiboksi Viimsis, hind kuni 5000 eurot. 
Tel 5626 0878, Eero.
n Ostan teie kasutuseta jäänud sõiduauto, võib olla 
ka vene auto ja remonti vajav. Tel 5629 8239.
n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja post-
kaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad, 
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kol-
lektsioneeritavaid esemeid. Lisainfo tel 5399 6098, 
Rene.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
n SKP Invest OÜ ostab metsamaad, ka koos hoone-
tega. Vajadusel lahkumõõtmine. Hinnapakkumine 
paari tööpäeva jooksul. Tel 508 0065. E-post:  info@
skpinvest.ee,  www.skpinvest.ee.

Kuigi talv on sel aastal 
üles näidanud ülimat 
visadust, on ilmad tasa-
pisi siiski soojemaks 
muutumas ning kutsuvad 
üha enam inimesi õue. 
Jalutuskäigud, jooksu-
tiirud ning muidugi ka 
jalgrattasõidud leiavad 
oma kindla koha paljude 
spordilembeliste inimeste 
päevades. 

Kui esimese kahe puhul läheb 
vaja vaid jalgu ja pealehakka-
mist, siis jalgrataste puhul tu-
leb enda kaherattaline sõber tal-
veunest üles äratada ja pike-
mateks sõitudeks ette valmis-
tada. Või kui jalgratast veel ei 
olegi, tuleb kõigepealt selgeks 
saada, kuidas ja mille järgi see 
valida.

Rattahooaeg algab tegeli-
kult märtsikuus ning see on just 
õige aeg uudishimulikel paku-
tavaga tutvuma minna. 

Sportlandi brändijuhi Dima 
Smirnovi sõnul leiab Sportlan-
di valikust kahe suurema Itaa-
lia tootja rattaid – Bottecchia 
ning Esperia. “Kui esimene 
bränd on üldjuhul kallim ning 
oma kvaliteedi poolest ratta-
sportlaste seas tunnustatud, siis 
Esperia mudelid saab kätte 
märksa taskukohasema hinna-
ga. Bottecchia mudelite eest 
võib vabalt välja käia ka kuni 
10 000 eurot,” ütleb Smirnov, 
kuid soovitab sõiduvahendi va-
limisel lähtuda konkreetsest va-
jadusest. “Pole mõtet osta ra-
tast, mille täit potentsiaali sa te-
gelikult mitte kunagi ei kasuta.”

Seega tuleb enne poodi mi-
nekut välja mõelda, millist tüü-
pi ratast vajad ning muu jätta 

spetsialisti hooleks. “Linnara-
tas on hea liikumisvahend, 
MTB mõeldud neile, kes sõi-
davad rohkem maastikul ja osa-
levad võistlustel. Samas, miks 
mitte mõelda ka hübriidi peale 
– mõnus kombinatsioon mõle-
mast variandist. Eriti, kui ar-
mastad nautida looduses liiku-
mist ning ei lähe maratonile 
kõrgeid kohti püüdma. Lõpuks 
võib trassi ka igasuguse rattaga 
läbi sõita, nagu Tartu rattarallil 
näha saab. Higi, vaev ja muga-
vus on teine teema. Sportlandi 
müüjad on kursis meie rattava-
liku tehniliste detailidega ning 
jagavad asjakohast nõu suure 
pühendumusega.”

Kui maastikuratas müüak-
se üldjuhul ilma suuremate lisa-
deta, siis linnaratta varustuses 
on olemas tuled, vajalikud hel-
kurid ning mõnel ka mugav ja 
kena disainiga praktiline korv. 

“Tõsisemale võistlusrattale 
mõeldes on märksõnadeks töö-
kindlus ja käiguvahetaja kii-
rus, oma rolli mängib ka kaal, 
mis on otseses seoses raami 
materjaliga. Kergemad rattad 
kaaluvad 8–9 kg ja on sport-
lasi, kelle jaoks on iga gramm 
oluline. Lisaks saab valida näi-
teks kahe amordiga ratta, mis 
annab sõidumugavusele palju 
juurde. Omaette teema on ved-
ru-, õli- ja õhkamordid, mis li-
saks tehnilisele vahele erinevad 
üksteisest korraliku hinnahüp-
pega. Sadulaid ja lenkstange on 
samuti mitmes suuruses ja ku-
juga, sealt edasi võib rääkida 
erinevatest pidurite süsteemi-
dest, jooksudest kuni käiguva-
hetajateni välja. Kombinatsioo-
nide arv on tõepoolest lõpma-
tu!

Dima Smirnov paneb ratta-
sõpradele südamele ka turva-
lisuse. “Kiiver on kõige oda-
vaim elukindlustus, palun ära 
hoia siin raha kokku! Kuni 15-
aastastele on see kohustuslik ja 
leian, et peaks ka kõigile teis-
tele olema. Õnnetus ei hüüa 
tulles, tavaliselt kukutakse mõ-
ne ootamatult teele ilmunud ta-
kistuse tõttu ning viga saab just 
pea. Kiiver on väga oluline, se-
da pole raske pähe panna.” 

Hea suhe vajab hoolitsust 
ning seetõttu tasub oma kahe-
rattalise sõbraga regulaarselt 
mehhaaniku juures käia. “Vaa-
ta üle, kas kett on õlitatud ning 
sisekummid täis. Kui endal õli-
tamise huvi pole, siis vii ratas 
spetsialistile. Hooaja keskel tek-
kivad mured soovitan pigem 
kohe lahendada, sest hiljem 
võivad need oodatust kuluka-
maks osutuda. Sportlased saa-
vad üldjuhul hästi aru, et sõi-
duvahend peab enne igat mõõ-
duvõttu olema nagu uus. Tava-
harrastajate seas tuleb rattahool-
duspartneri boksi enne võist-
luse algust palju neid, kes või-
nuks mehhaaniku poole pöör-
duda juba varem. Alati ei jõua 
kõiki aidatagi. Seega võiks ele-
mentaarsest hooldusest kõige 
paremas mõttes hea rutiin ku-
juneda,” soovitab Smirnov.

Viimsi Keskuse Sportlandis 
saab endale soetada nii uue rat-
ta kui ka tuua oma senine truu 
kaherattaline hooldusesse. Pal-
jud uuringud näitavad, et rat-
tasõit on igati kehale kasulik 
tegevus ning hea tuju tekitaja 
samuti, seega – kõik turvaliselt 
sadulasse!

Sportland Eesti 

Kaherattalisega 
kevadet nautima

Olenevalt jalgrattast ja sõidukogemusest saab Viimsi keskuse juurest Tallinna Raekoja platsile 
rattaga u 40 minutiga. Foto Jake Farra
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Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi
asjatundlikku ja pühendunud

KESKKONNAJÄRELEVALVE INSPEKTORIT 
(ajutine koht)

Keskkonnajärelevalve inspektori peamiseks tööülesandeks on keskkonnaalase seadusandluse täitmise kontroll 
Viimsi valla territooriumil, keskkonnaseisundi jälgimine valla territooriumil, väärtegude menetlemine, ette-
kirjutuste ja suuliste korralduste andmine õigusrikkumise peatamiseks või lõpetamiseks ning abinõude ra-
kendamine ettekirjutuse või korralduse täitmise tagamiseks oma pädevuse piires kooskõlas seadusandlusega.  
Reostuse korral selle peatamise korraldamine või vastava abi organiseerimine ning vajadusel Keskkonnains-
pektsiooni ja teiste asjaomaste asutuste teavitamine. 

Nõuded kandidaadile
• kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane);
• eelnev keskkonnaalase töökogemus (vähemalt 2 aastat);
• omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega 
valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda reguleerivaid 
õigusakte;
• väga hea eesti keele oskus ning ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• valmidus meeskonnatööks;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlusprogrammide 
ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus. 

Kasuks tuleb:
• b-kategooria juhilubade olemasolu;
• varasem kogemus väärteomenetlejana.

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; 
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 5. maiks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Har-
jumaa märgusõnaga „Keskkonnajärelevalve inspektor“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadress Nele.
Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Reklaami 
Viimsi 

Teatajas
vt@viimsivv.ee

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodid (erimõõtudes 
tellimise võimalus). 

Soodsalt uued naiste- ja 
lasteriided, jalatsid, 
ehted – otse USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.

Katuste süvapesu 
ja värvimine. 

Veerennide 
puhastus ja akende 

pesu.

 Täpsem info: 
tel 5638 8994, 

e-post: kpe.kpe@
mail.ee, Uve.

Telli Pirita Pesumaja PESU-
TAKSO koju!
Tuleme pesule ise järele ning toome 
puhtana teile tagasi koju.
Telli PESUTAKSO – 639 8570
E–R 8–19, L 10 – 15, P suletud
Regati pst. 1 Tallinn
MAIS kõik padjad, tekid ja madratsi-
katted -15%
VAATA LISA www.piritapesumaja.ee

TERRASSIDE  
EHITUS
Kontakt:

info@terrass.eu
Tel 5333 3381,

5151 935

Evedel 
Lastehoid 
Viimsis
E–R 8–21.00 
L, P kokkuleppel
Vajalik eelregistree-
rimine proovipäevale 
info@evedel.ee. 

Rohkem infot: 
www.evedel.ee

KIRBU-
TURG 
6. mail k 10–14  

Pirita Vaba Aja 
Keskuses

VIIMSI KOOL – KÕIGI VÕIMALUSTE KOOL 

Viimsi Kooli visioon on saada mitmekülgset haridust võimaldavaks turvalise keskkonnaga 
õpihimu ja koolirõõmu hoidvaks kooliks, mis ühtse ja toetava kooliperena võimaldab õppijale 
parimat võimetekohast arengut ja haridust. 

Viimsi Kool lähtub kokkulepitud väärtustest milleks on areng, vastutus, turvalisus, hoolivus, 
avatus, koostöö. Lisainfo: www.viimsi.edu.ee.

Viimsi Kooli on oodatud professionaalne ning kooli arendamise fookusega 

DIREKTOR
Sinu peamiseks fookuseks on tänase Viimsi Keskkooli reorganiseerimine tugevaks põhikooliks, 
mida iseloomustavad märksõnad on kvaliteet ja innovatiivsus. Oled ideaalse kandidaadina pühen-
dunud, ambitsioonikas ning kogenud juht, olulised on liidriomadused ning reaalne kogemus ha-
ridusvaldkonna strateegilisest  ja operatiivsest juhtimisest. Oled võimeline end kehtestama ning 
tegema väga head meeskonnatööd,  kaasates tänast tipptegijatest juhtimismeeskonda kooli aren-
dustegevustesse. Oluline on võime süsteemselt mõelda, näha tervikpilti, kaasata partnereid ning 
evid oskust esitada küsimusi, et hankida vastuseid selle osas, mida Sa ei valda. 

Oled oodatud kandideerima kui vastad allpool toodud tingimustele:
- magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
- juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuh-
timise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
- vastutustunne, korrektsus, täpsus;
- teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
- õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
- koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada 22. maiks 2017 järgmised dokumendid:
- sooviavaldus, mis kirjeldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks; 
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik; 
- kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
- essee (soovitavalt kuni 3 600 tähemärki koos tühikutega), kus kandidaat kirjeldab võimalikult 
täpselt oma visiooni teemal „Viimsi Kooli kujundamine tugevaks kogukonna põhikooliks“;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimine Fontese Talendipangas: talendipank.fontes.ee või info@fontes.ee.
Lisainformatsioon telefonil 627 7077; Fontese konsultandid: Eva Lelumees ja Kevin Schultz.

MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootuse poolt on loodud Salu Kool mõõduka-, raske- ja 
sügava vaimupuude ning liitpuudega lastele, alates 3.–17. eluaastani, kus neile antakse 
põhiharidus.

Õpetuses ei kasutata traditsioonilisi õppeaineid, vaid tegevusvaldkondi, mille kaudu oman-
datakse põhioskused. Nendeks on: motoorika arendamine, kommunikatsiooni, sotsiaalsete 
oskuste kujundamine, igapäevaelu ja kognitiivsed oskused.

Oma tulevastele ja praegustele kasvandikele pakume:
1. Hoolduskool. Hoolduskoolis õpetatakse raske- ja sügava vaimupuude ning liitpuudega 
õpilasi. Hoolduskooli õppekava võimaldab õpilasel saada oma võimetele ja arengutasemele 
vastav haridus, mis tagab eneseväärikuse, soodustab enesekindluse kujunemist ja võimal-
dab lapsel mõjutada oma ümbritsevat lähiümbrust.
2. Toimetulekukool. Toimetulekukoolis õpetatakse mõõduka ja raske vaimupuude ning liit-
puudega õpilasi. “Toimetuleku riikliku õppekava alusel“*.
3. Lasteaed. Lasteaias õpetatakse lapsi 3. eluaastast kuni koolini.
4. Õpilaskodu. Koolil on õpilaskodu (ka lasteaia lastele).

Kooli tulekuks vaja:
1. Lapsevanema avaldus; 2. Nõustamiskomisjoni otsus; 3. Rehabilitatsioonikomisjoni otsus; 
4. Kodukoha omavalitsuse suunamine; 5. Arstlik tõend; 6. Kolm fotot; 7. Isikut tõendava 
dokumendi koopia.

Salu Kool on üks viiest erakoolist, kes alates 2017. aasta jaanuarist on 100% riigi poolt toe-
tatud  (teised neli kooli: Hilariuse Kool, Jaagu Lasteaed-Põhikool, Käo Põhikool, Mihkli Kool). 
Lisainformatsioon telefonil 608 8618 ja e-posti aadressil kool@salukool.ee.

* Toimetulekuõppekava on kontsentriline ja on koostatud järgnevate, eneseteostusele suunduvate hierarhiliste astme-
te kaupa: 1. teadmised iseendast, 2. eneseteenindus, 3. keskkonnaga kohanemine, 4. orienteerumine sotsiaalsetes 
suhetes, 5.oma keskkonna kujundamine.

MLA Viimsi Lasteaiad hõlmab endas 8 lasteaeda Viimsi vallas. 2017/2018 
õppeaastaks pakume tööd erinevates Viimsi Lasteaiad majades järgmistel 
ametikohtadel:

• ÕPETAJA (koormus 1,0)
• ÕPETAJA ASSISTENT (koormus 1,0)
• ÕPETAJA ABI (koormus 1,0)
• MUUSIKAÕPETAJA (koormus 0,5)
• MUUSIKATERAPEUT (koormus 0,2)
• FÜSIOTERAPEUT (koormus 0,2)

Tööle asumise aeg augustis 2017. a
Taotlus, CV ning õpetaja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata: 
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht) e-posti aadressil mirje@
viimsilasteaiad.ee. Lisainfo telefonil 5622 0121.
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