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Avatud kalasadamate päev
Leppneeme sadamas 27. aprillil kell 8–14. Kohale viib tasuta buss >> Loe lk 9

Üritus on
TASUTA!

Selgus Haabneeme rannapuhveti toitlustaja >> Loe lk 19

Mõtle kaasa, ütle välja! Algas rahulolu-uuring 2019
Vaata www.viimsi.ee ja täida uuringuküsimustik!

“Uute ja ka uuemate järelturu korte-
rite ruutmeetrihinnad on võrreldes 2017. 
aastaga tõusnud, samas kui enne 2003. 
aastat valminud korterite ruutmeetri-
hinnad on aastases võrdluses valdavalt 
langenud,“ selgitab Maia Mardo, kes 
on 1Partner Kinnisvara maakler Viim-
sis. “Erandiks on vaid 70–80 m2 suu-
rused korterid, mille ruutmeetri kesk-
mine hind on 110 euro võrra tõusnud.”

Õige hinnaga 
ostetakse kõike
“Pangad jälgivad üsna tõsiselt, et ini-
mesed ei laenaks üle oma võimete, ja 
hoiavad turu ülekuumenemise ohtu 
oma kontrolli all,” ütleb Janis Rimit-
sans Domus Kinnisvarast. “Laenu ei 
saa igaüks esimese küsimuse peale ja 
laenukliendid vaadatakse enne laenu-
otsuste langetamist hoolikalt läbi.”

Korteriturul on kuumimad piirkon-

Kinnisvara Viimsis kogub väärtust

nad Haabneeme, Pärnamäe ja Viimsi 
alevik. Mehe sõnul on neis piirkon-
dades taristu kenasti välja kujunenud 
ja residendid saavad elada oma kodu-
piirkonnas juba nii, et peale vajadus-
põhiste käikude tööle või mujale ei 
pea enam Viimsi vallast Tallinnasse 
asju ajama sõitma.

“See ja ka muud viimastel aastatel 
tekkinud hüved Viimsi vallas on hoid-
mas Viimsit ühe hinnatuima piirkonna-
na ka kinnisvaraturul,“ lisab ta.

Anne Luuri sõnul ostetakse täna kõi-
ke, aga hind, asukoht ja seisukord pa-
nevad tehingu keerukuse ja ajakulu 
siiski paika. “Kui korterile leiab Viim-
sis hea õnne korral ostja päevadega, 
siis majaostjad on kaalutlevamad, mis-
tõttu tuleks aega varuda 4–6 kuud, et 
õnnestunud müügitehing toimuks,” soo-
vitab ta.

“Korteri seisukord on hinnastami-

sel määrava tähtsusega – kas korte-
risse saab kohe sisse kolida või tuleb 
enne remonti teha,” soovitab endalt 
enne kodu müüki paiskamist küsida 
Mardo 1Partnerist. “Kui on vaja teha 
põhjalikku remonti, siis kas piisab 
seinte ülevärvimisest või on vaja ka-
pitaalne remont ette võtta?”

Ehitusmeeste põud 
ka Viimsis
“Julgen arvata, et Viimsi kinnisvara-
turg ei erine suuresti kogu Tallinna ja 
Harjumaa kinnisvaraturu üldisest sei-
sust,” kommenteerib Rimitsans Do-
musest. “Olles ise turuosalisena n-ö 
asjades sees, on minu seisukoht, et turg 
toimib normaalsel võimsusel ja seisa-
kut ega ülekuumenemist ei julge mina 
täheldada. Märke, mis meenutaks mõ-
neteist aasta tagust buumi, mina ei näe.”

Rimitsansi sõnul võib aga samuti 
täheldada viimasel ajal tendentsi, et 
keerulisem on leida ostjat teise ringi 
kinnisvarale, kus on uuel omanikul 
vaja teha ostetavale kodule parendus-
töid või juba tõsisemat remonti.

“Tõenäoliselt on see paljuski seo-
tud töökäte nappusega ja hindade 
pideva tõusuga ehitusturul,” selgitab 
Rimitsans. “Lihtsalt ostes renoveeri-

mist vajava kinnisvara ei leia enam 
ehitajaid, kes teeksid vajalikud uuen-
dustööd, ja see on viinud olukorrani, 
kus vaid mõnetuhandeeurost värsken-
damist vajav kinnisvara leiab endale 
uue omaniku tunduvalt suurema soo-
dustusega, kui maksaks hädavajali-
kud renoveerimistööd.”

Tema sõnul ei julge inimesed enam 
ette võtta keerulist remondimeeste pal-
kamist ja need, kel on endal n-ö kuld-
sed käed, renoveerivad juba suure raha 
eest maksejõuliste klientide kinnisvara.

“Remonti vajavate korterite hinna 
kohta võiks öelda, et need on isegi pi-
sut languses. See pole küll Viimsi eri-
pära, kuid märkimisväärne turumuu-
datus siiski.”

“Nii 2017. kui ka 2018. aastal müü-
di Viimsi vallas ligi 250 korterit, mil-
lest mõlemal aastal moodustasid uued 
korterid 40%, 2003–2016 valminud kor-
terid samuti 40% tehingutest ja viien-
dik tehingutest tehti enne 2003. aastat 
valminud korteritega,” selgitab Maia 
Mardo 1Partnerist.

Viimsi vallas tehakse palju tehin-
guid ka ridaelamuboksidega. Nii aas-
tal 2017 kui ka 2018 müüdi Viimsi val-
las pea sada ridaelamuboksi.

Aastaringselt aktiivse Viimsi valla 

Mida enam tuleb Viimsisse noori, seda rohkem nad linnapildis ning kohalikus haridus- ja kultuurielus ka mõjule saavad. Uus noortele suunatud haridus- ja kultuurikeskus valmib 2021. aastal. Foto Kavakava 

SAMAL TEEMAL
n Intervjuu 30 aastat Viimsis 
elanud kinnisvaramaakleri Anne 
Luuriga. Loe lk 3
n Kas noorte uue haridus- ja kul-
tuurikeskuse nimeks peaks saama 
Klint või Artium? Loe lk 10
n Detailplaneeringud Viimsi vallas. 
Loe lk 17

kinnisvaraturu kõrval toimuvad ka pa-
rendus- ja arendustööd elukeskkonna 
täiustamiseks. Juba sel sügisel kolib 
Viimsi raamatukogu uutesse ruumi-
desse Viimsi Marketis, kus ruume ha-
katakse jagama noortekeskusega.

2021. aastal avatakse aga Viimsis 
uus haridus- ja kultuurikeskus, mille 
nimekonkurss hetkel veel käib.

Viimsisse lisanduvad Reinu ja Ve-
hema kergliiklusteed, et elanikel ja kü-
lalistel oleks mugavam liigelda nii jala, 
jalgrattaga, lapsekäruga, rulluiskude 
kui ka tõukerattaga. Tolmuvabade ka-
tete ehituse teelõikude nimekirja on 
võetud peaaegu kõik Viimsi vallas ole-
vad katteta teed. Lähiajal disainitakse 
ümber ka Viimsi bussipeatused ning 
Viimsisse sissesõiduväravad.

Rain Resmeldt Uusen

VIIMSI KINNISVARATURU RAPORT. Kodu on hindamatu, aga seda 
vaid hetkeni, kui elumuutuste tuultes on vaja oma eluase müüa, 
osta või vahetada. “Korterite ruutmeetrihind Viimsis jääb 1850–
2000 euro vahemikku, paarismajadel on see 1650–1850 eurot ja 
ridaelamutel 1700–1850 eurot,“ selgitab Uus Maa Kinnisavara 
Viimsi maakler Anne Luur. “Need, kes on viimase viie aasta jooksul 
endale Viimsisse kodu soetanud, on seega kõik võidus,“ viitab ta 
vara väärtuse tõusule pea kolmandiku võrra.



Ivo Rull
valimisliit Kogu-

kondade Viimsi, Viimsi 
vallavolikogu liige

V iimsi elanikkond on viimasel 
kümnendil kasvanud hüppeli-

selt. Täna elab siin ametlikult umbes 
20 000, reaalselt aga umbes 24 000 
inimest. Veel 15 aastat tagasi oli Viim-
sisse ametlikult registreeritud vaid 
10 000 elanikku ehk tänasest hinge-
kirjast poole vähem. Üks tänase valla-
valitsuse tippametnik on öelnud, et 
paarikümne aasta perspektiivis võiks 
Viimsi elanikkond vabalt jällegi ka-
hekordistuda ning jõuda ligi 40 000 
elanikuni. Olen isiklikult sellise pers-
pektiivi vajalikkuse suhtes eri meelt 
ning miks, sellest kirjutan pisut all-
pool põhjalikumalt.

Esmalt aga osundan, et kinnisva-
raarendajatel on viimasel kümnendil 
õnnestunud Viimsis edukalt realisee-
rida mitmeid korter- või ridaelamute 
projekte just siinsete miljööväärtus-
te tõttu. Inimesi tõmbavad Viimsisse 
elama käeulatuses olevad põlismet-
sad ühes neis vabalt ringi liikuvate 
põtrade ja rebastega ning ohtrate sü-
giseste seene- ja marjaandidega. Sa-
muti mitmed maalilised rannavaated 
ühes väikesadamate, muulide ning 
lautritega, kus ka traditsioonilised ka-
luripaadid ootavad mereleminejaid. 
Vahest isegi vallale kuuluvad saared 
ühes neil osaliselt säilinud traditsioo-
niliste kaluriküladega. Viimsi tunnus-
lause rõhutab, et siin on rannarahva 
kodu. Ning kõik Viimsi lähiminevi-
kus kerkinud arenduspiirkonnad on 
ristitud mõne romantiliste või loo-
duslähedase nimega.

Valimisliit Kogukondade Viimsi 
pole kinnisvaraarenduse kui tegevu-
se vastu põhimõtteliselt. Ent iga ini-
mese loomuomane soov saada omale 
paremaid elutingimusi tuleb valla-
võimu poolt tasakaalustada avalike 
huvide ning elukeskkonna väärtuste-
ga. Nagu näiteks kaunis ja puhas loo-
dus, head transpordiühendused või 
laste- ja noortesõbralikud vaba aja 
veetmise võimalused.

Viimsi elanikkonna kasv ammu-
tab rammu siinsetest miljööväärtus-
test ning samas paraku oma  intensiiv-
susega vähendab neidsamu väärtusi. 
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ARVAMUS

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil 
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. Toimetusel on õigus 
kaastöid toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 
Peatoimetaja: Rain Resmeldt Uusen, tel 602 8840, 
e-post: rain.uusen@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097 
e-post: yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, 
e-post: tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 10. mail. 
Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg 
on 2. mail kell 16.

Ühel hetkel, mis õnneks pole veel 
saabunud, ei tunne end rahvastiku 
kiire kasvu tõttu siin end enam hästi 
ei põliselanikud ega uusasukad.

Paraku pole Viimsi vallavõim käes-
oleva sajandil suutnud tempokalt kul-
genud elamuehitust piisavalt tasakaa-
lustada vajaliku taristu loomise või 
rangete looduskaitsenõuetega. Prae-
guse volikogu kõige sagedasem otsus 
on olnud seotud ühe või teiste detail-
planeeringu keskkonnamõjude stra-
teegilise hindamise algatamata jätmi-
sega, millele võimuliidu saadikud iga 
kord ka kuulekalt kinnituse annavad. 
Kui mõnel siinsel teel aetakse põder 
auto alla, kerkib vallavalitsuses esmalt 
üles küsimus põtrade arvukuse vähen-
damisest, mitte inimeste liikluskul-
tuuri ning teede ohutuse parandami-
sest. Kui Viimsi südames jääb tee-
laiendusele ette hekk, siis võetakse see 
tuimalt maha lindude pesitsusajal. Kui 

üks soojatootja tahab saada omale või-
malikult efektiivset lahendust, las-
takse korstnaga katalamaja rajada 
Viimsis keskusse piirkonda, kuhu en-
ne valimisi lubati peresõbralikku lin-
naväljakut. Kui võimuliitu volikogus 
juhtiva kinnisvaraarendaja abikaasa 
firma soovib muuta rannalähedase 
põlismetsa eksklusiivseks eramupiir-
konnaks, toetab võimul olev koalit-
sioon seda, hoolimata kohaliku küla-
seltsi ning teiste kogukondade vastu-
olekust. Kui Viimsi põliselanik kin-
gib oma nn miljonivaatega mere-
äärse kinnistu vallale, et sinna saaks 
kogudus rajada kiriku, siis kerkib 
rannikule  hoopski megaeramu ning 
kallasrada vallarahvale sisuliselt su-
letakse. Ja nii edasi.

Poolsaare pudelikaelad
Viimsi on poolsaar, kus õnneks on 
veel säilinud piisavalt metsi ning 
kinnisvaraarendajate poolt täisehita-
mata rohealasid. Ent siia suuremaid 

sisse- ja väljasõiduteid on sisuliselt 
vaid kaks. Piiratud ressurss on ka 
Viimsi põhjavee kogus. Neid kahte 
piirajat pole viimasel kümnendil ko-
halikku võimu teostanud vallavalit-
sused kuigivõrd arvestanud. Ning just 
nende piirangute tõttu tundub pers-
pektiiv, et Viimsi elanikkond võiks 
lähikümnenditel taas kahekordistu-
da, üpriski kõhedust tekitav.

Iga tööpäev, mis ühtlasi on ka 
koolipäev, viib hommikul Viimsist 
Tallinna ligi 12 000 inimest, kes õh-
tuks tulevad tagasi. Hommikustel ja 
õhtustel tipptundidel autodes või bus-
sides sõitjad mõtlevad ehk ka selle-
le, et üha uusi kinnisvaraarendusi soo-
sides pikendab vallavõim ühtlasi Tal-
linna vahel pendeldajate ummikutes 
viibimise aega.

Viimsi vallavalitsus on juba 2015. 
aastal tellinud transpordiekspertidelt 
uuringu, milles soovitatakse tipptun-
dide liikluskoorumuse vähendamiseks 
panna Tallinna erinevatesse suunda-
desse käima ekspressbussid ühes neid 
toetavate pargi ja reisi lahendustega. 
Nagu teate pole tänaseni neid eksp-
resse liinile toodud ning pole ka 
teada, kas ja millal tuuakse. Milleks 
tellib Viimsi vallavõim ekspertidelt 
kallihinnalise uuringu, kui selles sisal-
duvaid ettepanekuid üldse ei arves-
tata?!

Üks võimalus vähendada pendel-
damist Tallinna vahet on meelitada 
Viimsisse piisaval hulgal tööandjaid. 
Ent kogu viimase kümnendi valla-
võimude tegevus on olnud kreenis 
elamuehituse suunas. Üks lihtne näi-
de – aastaid on vallajuhid rääkinud 
Viimsi nn tarkade töökohtade loomise 
vajadusest, aga ülikiire internetiühen-
duse rajamisega, mis on selliste töö-
kohtade tekkeks elementaarne eeldus, 
hakati tegelema alles hiljuti.

Veepuudus sai viimsilastele reaal-
suseks juba möödunud suvel, kui valla 
vee-ettevõte pidi korraldama kriisi-
kommunikatsiooni kastmisvee tarbi-
mise piiramiseks. Kuidas jätkuva liht-
sakoelise kinnisvaraarenduse soodus-
tamisel kavatseb vallavõim tagada nii 
joogi- kui ka kastmisvee olemasolu, 
seda senini avalikkusele põhjaliku-
malt selgitatud pole.

Viimsil on veel väärtusi, mille nimel 
ühiselt pingutada. Neist ehk edaspidi.

Viimsi väärtused
Eestis käib praegu elav arutelu väärtuste üle. Antud kontekstis on ka viimsilastel 
asjakohane mõelda väärtustele, mis on kujundanud meie tänast elukeskkonda ning mis 
seda tulevikus muudavad.

JUHTKIRI

KAS SA TEADSID, ET …
n… Viimsi Teatajaga saab alates käesolevast 
numbrist ühendust ka WhatsAppi teel. Lisa 
telefoninumber 5686 0007 kontaktidesse ja 
kui märkad Viimsi vallas midagi, millest si-
nu arvates peaks lehetoimetus teadma, nä-
gema ja kuulma, saad selle info, pildi või 
videoklipi kiiresti toimetusele edastada. Lisaks võid oma mõt-
ted, soovid, ettepanekud ja looideed saata alati ka e-posti 
teel aadressil vt@viimsivv.ee.
n… veel ilmumata ja koostamisel värske Viimsi Teataja make-
tiga võib tutvuda nüüdsest vallamaja 1. korrusel, alates ilmu-
misnädala esmaspäevast. Iga päev lisanduvad küljendusest 
saabuvad leheküljed ja nii näeb lehe valmimist selle kõige 
ehedamal kujul.
n… Viimsi Teataja toimetuse avalik ideekorje toimub igal ree-
del kell 11 vallamaja 1. korruse koosolekuruumis. Kui sul on 
teema, mis vajaks mõnes järgmises Viimsi Teatajas tähelepa-
nu, valmista see ette ja tule kohale!

Viimsi Teataja 
kannab tänasest 
kogukonnalehe 
tähist

Peagi, täpsemalt 24. mail ilmub Viimsi Teataja 
500. juubelinumber. Enne seda jõuame ava-
löögi anda Viimsi 100 tegusale ja sündmuste-
rohkele juubeliaastale, tähistades seda väärikat 
ajahetke Viimsi Teataja erinumbriga 10. mail.

See pidulik ja mahukas juubelileht jõuab enam kui 
10 000 Viimsi pereni ja Viimsit väisavate külalisteni 
värskes kuues, kujunduses tuttuues. Sinu käes olev lehe-
number on aga valminud uue peatoimetaja juhtimisel. 
Nii palju muutusi korraga.

Üks põhimõtteline ja statuutne muutus toimus täna 
veel. Viimsi Teataja päisesse ilmus lubadus – kogukonna-
leht.

Viimsi poolsaare külades ja saartel toimub nii palju 
kogukondlikult põnevat ja kasulikku, sisulist ja asjalik-
ku, mida vallaleht on läbi pea pooletuhande lehenumbri 
innukalt ja rõõmuga kajastanud. Vallamajas tehakse ka 
tihedaid tööpäevi, aga ikka selleks, et viimsilaste igapäe-
vaelu oleks sujuv, tegus, lõbus ja turvaline – iga otsuse, 
määruse, koosoleku ja töökoha taga põksuvad ka amet-
nike südameis kogukonna vajadused, ootused ja soovid. 
Poliitikudki ei püsi, kui nad kogukonnaellu ei süvene.

Jah, vahel tuleb eriarvamusi faktide, ettepanekute 
ja kompromisside abil kokku traageldada, vahel lausa 
vaielda. Seda juhtub igas kogukonnas, aga Viimsis kuu-
latakse üksteist ära. Tihedamini saame aga hoopis koos 
ja rõõmuga mõeldut ja tehtut heaks kiita. Kõik see on töö 
kogukonnas ja kogukonnaga – inimestega. Kohaliku lehe 
roll seisneb partnerina neil teemadel sisu avada, inimesi 
ja nende tegusid neutraalses kontekstis tutvustada ja 
tulemusi selgitada.

Põliselanikud, uued kogukonnaliikmed ja Viimsis tööl 
käivad linlased ei jõua kunagi olla kursis kõigega ega 
kaasa mõelda kõigiga. Kogukonnaleht ongi filtriks, info 
sõelujaks, et miski oluline mööda ei läheks ka kiirel ajal.

Kogukonnalehe tähist kandev Viimsi Teataja on seega 
avatud foorum teemadele, mis elanikke, töötajaid, amet-
nikke, ettevõtjaid ja külalisi Viimsi vallas iga päev puu-
dutavad. Arvamuste paljusus ja diskussioon viivad ikka 
edasi ja kogukonnalehe kohustus ning õigus on näidata 
elu selle tegelikus kirjususes ja valguses. Selle kõrvale 
pakub Viimsi Teataja ka uusi fakte, kasulikke ülevaateid 
ja põnevat lugemist ajaviiteks.

Niisiis – Viimsi Teataja on Viimsi valla kogukonna-
leht ja Viimsi on väga rikkaliku kogukonnaga elu- ning 
tööpaik. Inimesed ei istu siin käed taskus, et las elu 
juhtub. Julgus sõna võtta, tahe teha, ühiselt aega sisus-
tada ja seejuures ka lihtsalt rõõmu tunda – merest, met-
sast, matkaradadest, külaelust, ettevõtete pakutavatest 
teenustest, kergliiklusteedest, ühisüritustest ja suurfesti-
validest – toob Viimsisse inimesi iga aasta juurdegi. Seda 
näitab meie kogukonnalehe esimene suur uurimus, mille 
kohaselt on Viimsi kinnisvaraturg aktiivne aastaringselt.

Põliselanikud otsivad ühel või teisel elulisel põhjusel 
uut elupaika ja lisanduvad viimsi-
lased endale esimest pesapaika. 
See on teema, mis puudutab abso-
luutselt iga viimsilast, sest kodu 
on vaja ja kodus on hea. Elumuu-
tuste käigus tuleb vahel kodu 
vahetada – mis pole unikaalne 
küll ainult Viimsis, vaid 
globaalselt –, aga maak-
lerite sõnul on neilgi 
juhtudel klientide esi-
meseseks valikuks 
jääda ikkagi Viimsisse.

Head uut lehte ja 
lustlikku sajandat 
Viimsi kevadsuve!

Rain Resmeldt 
Uusen

Viimsi Teataja 
peatoimetaja

Üks võimalus 
vähendada pen-
deldamist Tallinna 
vahet on meelitada 
Viimsisse piisavalt 
tööandjaid.
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KAANELUGU

MERI JA METSAD. Põline 
Viimsi kalur teadis, et 
merelt tuleb külm tuul, 
ja ehitas oma maja seda 
arvestades. Aga ajad olid 
teised ning siis polnud 
selliseid küttelahendusi 
ega ehitusmaterjale nagu 
nüüd, tunnistab eksklu-
siivintervjuus Viimsi 
Teatajale 30 aastat 
Viimsis elanud Uus Maa 
Kinnisvara maakler Anne 
Luur, kes ise eelistab 
vaba aega veeta hoopis 
poolsaare kauneid met-
saradu avastades.

Mäletad sa seda hetke, kui sa 
otsustasid, et tahad edaspidi olla 
Viimsi elanik?

Mäletan, aasta siis oli 1989. 
Tulin siia mehele. Ja siia ma 
jäin. Alguses elasin Nõmme ja 
Männiku vahel ning Viimsi tun-
dus täitsa küla moodi koht. Nüüd 
ma ei kujutaks ettegi, et ma peaks 
tagasi minema. Just see mere-
äär siia linnast sõites on nii 
kihvt.

Aga see, et Viimsi linnastub, 
selle vastu pole tegelikult mi-
dagi teha. Kui ma tahan elada 
sellises vaikses kohas, mis on 
küla, siis ma võiksin minna 
Saaremaale või Hiiumaale. Tä-
nu sellele, et Viimsis on palju 
rahvast – mõnele see meeldib, 
mõnele mitte –, on Viimsi kõ-
vasti arenenud. Karulaugu, kõik 
need terviserajad – seda ei ol-
nud ju enne.

Mis on nende 30 aasta jook-
sul elukeskkonnas märgatavalt 
muutunud, mis on sulle kui ko-
danikule igapäevaselt oluline?

Esiteks, kui mu lapsed olid 
väikesed, tahtsin Viimsi kesku-
ses elada, sest lapsed käisid las-
teaias ja koolis. Kõik oli siin 
olemas. Selles mõttes oli hea, 
et laps läks jalgrattaga kooli, ei 
pidanud mina teda autoga ve-
dama. Viimsi on, mulle tundub, 
siiamaani turvaline elukeskkond. 
Mul sellist hirmu küll pole, et 
ma ei julgeks õhtupimeduses ko-
ju minna.

Ma ise elan küll Viimsi kes-

Kinnisvaraturu kütteõliks on Viimsiski 
uued lootused ja ootamatud elumuutused

kel, aga mitte uusarenduste kõr-
val, seega kortermajade lisan-
dumine mind praegu igapäeva-
selt ei puuduta.

Sa saad seega valida, kas ta-
had elada linnalikumas Viimsis 
või looduslikumas Viimsis?

Täpselt nii. Ja need, kes ela-
vad korterites, on väga rahul 
omadega. Mereni on lühike maa. 
Mina olen nüüd selle mõtlemi-
sega, et Viimsis võiks elada ikka 
oma majas. Nii palju, kui on eri-
nevaid inimesi, on ka erine-
vaid tahtmisi ja arusaamisi.

Mis veel on vahepealsete 
aastakümnetega muutunud?

Kui ma siia tulin, polnud 
transport veel nii sujuvalt kor-
raldatud. Kui tahtsid õhtul hil-
jem koju tulla, siis kas taksoga 
või jala läbi Laidoneri pargi.

Aga siin on nüüd kõik ole-
mas – metsad, põllud, suusa-
rajad, jooksurajad. Linn on lä-
hedal. Ummikud on tipptunnil 
igal pool. Ei ole nii, et Viimsi 
on nüüd see kõige ülerahvasta-
tum koht. Inimesel on valida, 
kus ta elab.

Viimsi hüüdlause on “Ranna-
rahva kodu“. Siin on merevaated 
ja võimalus mere ääres jaluta-
da. Kuidas sa igapäevaselt me-
rega suhestud?

Kui mina lähen jooksma, 
siis lähen ikkagi metsa. Vahest 

harva mere äärde. Kui tahad pri-
vaatsust, tuleb mere äärde min-
na hommikul vara – siis oled 
seal üksinda. Seitsme paiku, mit-
te päeval. Lapsed käivad mui-
dugi rannas, ise ma pole ranna-
inimene.

Kas see on müüt, et Viimsis 
elatakse ainult mere pärast?

Võib-olla ma olen nii harju-
nud merega, et see on olemas. 
See, kes pole mere ääres ela-
nud, see tuleb siia muidugi me-
re pärast. Mina võtan merd nii 
iseenesestmõistetavalt.

Kui sa nüüd maaklerina Viim-
si elu vaatad, siis mida siia ko-
livad või Viimsis ümber asuvad 
inimesed küsivad?

Kortereid tahetakse. Korte-
riturg on väike. Üüriturg võiks 
olla suurem. Paarismaju on nüüd 
palju juurde ehitatud. Raha pa-
neb siiski asjad paika. Võib-ol-
la selle pärast ka, et inimesed 
on nii liikuvad, et nad ei taha 
enam maju niiväga, noored ei 
taha aias toimetada, pigem ta-
hetakse ringi käia. Tunda on, et 
korterid lähevad paremini kui 
majad. Ja just sellised korterid, 
mille hind jääb 100 000 euro 
piiresse, et noorel perel oleks või-
malik pangalaenu saada. Nad 
ei jaksa ju osta 300 000-eurost 
maja. Noori peresid on Viimsis 
hästi palju.

On sul tunne, et jagub siin 
kohti, kuhu minna ja kus vaba 
aega veeta – kohvikud, resto-
ranid jne?

Viimsi keskuses on söögi-
kohad, NOA linna piiril – koh-
ti on küll. Seda ma ei tunne, et 
poleks kuskile minna istuma. 
Mis meil on puudu, on selline 
keskne plats, kus inimesed kok-
ku tuleks ja kuhu kuusk panna. 
Poed ja kaubanduskeskused on 
meil olemas ja võib-olla täna-
päeva inimesed tahavadki ai-
nult kaubanduskeskustes käia. 
Mina lähen kaubanduskesku-
sesse, kui mul on vaja midagi 
osta. Niisama hängima ja vaba 
aega veetma ma sinna ei lähe.

Kas sa näed kinnisvaraga iga-
päevaselt kokku puutuva ini-
mesena, kuhu võiks potentsiaal-
selt tekkida tulevikus Viimsi 
keskväljak või külaplats?

Ma mõtlesin sellele pingsalt 
ja ei mõelnudki seda välja, et 
kus täna võiks olla selline plats 
kohvikute ja vaba aja veetmise 
võimalustega. Sellele peab veel 
mõtlema.

Kuidas Viimsis elada on, teis-
tega koos?

Minule sobib. Minu lähikond-
sete jaoks on Viimsi võlu ikka-
gi oma maja, aga see on minu 
arvamus. Samas ei ole korteril 
midagi viga – mere äärde saab 

minna, liikuda saab. Kui elad 
majas, oled rohkem oma aias, 
oled selles mõttes laisem välja 
minema, sest kodus oma aias on 
mugav olla.

Korteris elades suhtled ka 
teistega rohkem, sest liigud roh-
kem ringi. 

Kui Viimsi peal ringi jalu-
tada, siis jääb silma, et mõni 
maja on pikalt omaniku tähe-
lepanuta, mõni korter on müü-
gis, võid krundi osta. Kuidas 
kinnisvara müük viimastel aas-
tatel on toimunud? Näed sa 
siin mingit trendi ka?

Kõike ostetakse. Ostetakse 
suvilaid, mille asemele ehita-
takse uus maja. Enam ei ole se-
da väga, et inimene elab linnas 
ja käib siis suvilas. Kui see su-
vila juba ostetakse, ehitatakse 
selle krundile üldiselt korralik 
maja peale.

Pärast seda, kui suvilate ra-
jooni ka kanalisatsioon tehti, tõu-
sid tänu sellele suvilakruntide 
hinnad ikka 30 protsenti. Kor-
terid vahepeal seisid – 2010–
2012. Kes siis ära ostsid, olid 
targad, sest nad võitsid vägagi. 
Pärast 2013–2014 hakkas kor-
terite turul liikumine, kõik taht-
sid kortereid. 

Seisavad 1980ndate vanad 
majad, kus on vanad küttesüs-
teemid. Neid turg praegu eriti 
ei taha – need majad on suured 
ja nende ehituskvaliteet ei ole 
kõige parem.

Kui suvilate asemele ehita-
takse uus maja, siis 200–300 
ruutmeetri suurust maja sa ei 
hakka ju maha võtma, et uus 
peale ehitada. See on nii kulu-
kas. Krunt ja asukoht on küll 
head, aga kulud on suured.

Iga jõuliselt areneva piir-
konna juures näeme dilemmat, 
et põliselanikud tahaksid ra-
hulikku elu endistviisi, aga sa-
mas, mida rohkem tuleb uusi 
elanikke, seda rohkem saab vald 
maksuraha ja piirkond areneb. 
Kas Viimsisse mahub veel uusi 
elanikke?

Eks alati on nii, et inimesed 
punnivad uuele vastu. Aga uus 
ei pruugi alati halb olla. Mida 

VIIMSISSE OTSIVAD KODU JUST NOORED PERED
Laidi Metsamäe, Dream Home Kinnisvara kutseli-
ne kinnisvaramaakler Viimsis: Ma armastan merd 
ja elu Viimsis, olen ise Viimsis elades kodu vaheta-
nud ja soovisin ikka siia edasi jääda. 

Viimsis on hea elada, siin on ilus, rahulik ja kõik 
eluks vajalik on lähedal. Ainsaks miinuseks Viimsi elu 
juures on tipptunnil Pirita teele tekkivad ummikud. 
Õnneks võimaldab kinnisvaramaakleri töö mul oma 
aega planeerida ja minu elu need ummikud ei häiri.

Minu kogemusel on Viimsi kinnisvaraturg aktiiv-
ne. Kodu otsivad omale peamiselt noored pered. 
Olen oma klientidele soovitanud ka investeeringu-
na soetada kortereid just Viimsisse, sest siin saab 
järelturult korteri kätte soodsamalt kui Tallinna 
kesklinnas, samas küündivad üürihinnad Tallinna 
kesklinna hindadeni. Minu kogemusel on ilusale 
korterile palju huvilisi ja tehingud on kiired. 

Viimsi rahvaarv kasvab, samas mitte kõik ei saa 
pangast laenu ja soovivad seetõttu korterit üürida. 
Võrreldes mõne aasta taguse ajaga ostetakse korte-
reid juba ilma laenuta. 40 protsenti inimestest ostab 
täna kinnisvara ilma laenuta, seega tehingud on kiired.

MÜÜA 
Miidurannas päiksepoolsel merekaldal 
viimane elamumaa krunt, Madise tee 4.
Liitumistasud on tasutud. Hind 240 000 
eurot.

Kontakt: Margit Alloja
margit@uuskodukinnisvara.ee

tel +372 5615 9661

rohkem rahvast, seda rohkem 
on vallal võimalusi, aga muidu-
gi võiks ka selle vana kõik kor-
da teha.

Nagu sa ütlesid on Viimsis 
puudu külaplats, poode ja toit-
lustusasutusi on piisavalt. Mis 
veel Viimsi vajaks, et sul kinnis-
varamaaklerina oleks võima-
lik Viimsis oma tööd hästi ja 
veel paremini teha?

Võib-olla peaks võtma selle 
suuna, et kui inimestel on lap-
sed kodust ära läinud ja maja 
on suureks jäänud, et ei jää-
daks sellesse kinni. Siis võiks 
selle kodu maha müüa ja anda 
n-ö ringlusesse. Aga eestlased 
on ju juurtega maa küljes kin-
ni, nad ei raatsi edasi minna, 
oma kodust.

Kui sa oled 30–40 aastat 
oma kodus elanud, siis on ju 
seda raske muuta – maha müüa 
ja korterisse elama minna tun-
dub valus.

On seda Viimsi-sisest liiku-
mist siiski tunda?

Põhiline, mis täna müügini 
viib, on lahutused. Kui inimes-
tel lähevad teed lahku, siis on 
vaja üks asi maha müüa ja sel-
lest kaks asja saada. 

Ja vähemalt üks osapool-
test näeb siis Viimsit ikkagi 
oma koduna?

Jah, täpselt nii. Aga majade 
müüki tuleb ette ka siis, kui ini-
mesed vanusest tingituna ei jak-
sa enam lumerookimise ja ma-
jahooldamisega tegeleda. Aga 
ka nemad tahavad ikkagi kor-
terit Viimsisse, mis on aasta-
kümnetega armsaks elukesk-
konnaks saanud.

Kas koduomanike vara saab 
täna Viimsis väärtust aastatega 
juurde, seisab see paigal või 
kahaneb?

Mis edasi, seda ma ei tea en-
nustada, aga need, kes on soe-
tanud Viimsisse kodu viimase 
viie aasta jooksul, nemad on 
kindlasti võitnud. Viie aastaga 
on ruutmeetri hinnad tõusnud 
nii korteritel kui ka majadel, 
kahju ei ole keegi kannatanud.

Rain Resmeldt Uusen
peatoimetaja

Kinnisvaramaakler Anne Luur naudib Viimsis eriti just loodust ja matkaradu. Foto Rain Resmeldt Uusen

17 AASTAT
VIIMSIKAS

15 AASTAT
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KINNISVARAKÜSIMUSTES 
PÖÖRDU MINU POOLE:
aivar.kaarus@epicenter.ee
Tel: +372 564 4346



4 26. aprill 2019   VIIMSI TEATAJA   

UUDISED

KOALITSIOONILEPING. 
17. aprillil allkirjastasid 
Viimsi vallavolikogus 
esindatud Eesti Reformi-
erakonna, Sotsiaaldemok-
raatliku erakonna, Isa-
maa erakonna ja valimis-
liidu Rannarahvas liikmed 
uuendatud koalitsioonile-
pingu ühiseks tegutsemi-
seks 2021. aastani. 

“Selles kirjeldatud eesmärgid 
ja tegevused on suunatud Viimsi 
arendamisele läbi innovaatilis-
te lahenduste, tugeva ja uuen-
dusliku haridusvõrgustikuga val-
laks, kus viimsilasel on kvali-
teetne elukoht, kaasaegne töö-
koht ja mitmekülgsed vaba aja 
veetmise võimalused kauni ja 
hoitud loodusega elukeskkon-

n Teeme ära talgutele 4. mail on Viimsi vallas registree-
ritud 17 koristusaktsiooni. Lisaks on kirja pandud Naissaare 
looduspargi talgud 11. maiks Lõunasadamas ja postkastitalgud 
3. juuniks Miidurannas.

Harjumaal on kokku registreeritud 352 talgut ja üle Eesti üle 
1550 talgu. Koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-ga on sel 
kevadel üks üleskutse korrastada oma kodukandis laulu- ja 
tantsupeo tuleteekonnale jäävaid kultuuriväärtuslikke paiku.

Töid ja tegemisi mahub aga talgupäeva taas väga erinevaid. 
Muuhulgas kutsutakse eestimaalasi kaasa lööma õueraama-
tukogude meisterdamise algatuses ning osalema nurmenuku-
talgutel, mille eesmärgiks on aidata Tartu Ülikooli teadlastel 
hinnata meie looduse liigirikkust ja seisukorda. Kõiki talguid 
saab kirja panna talguveebis www.teemeara.ee.

n Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks. PRIA 
pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja pool-
looduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises 
kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada. Toetuste taotlemine 
algab e-PRIA vahendusel 2. mail. Maaelu Edendamise SA nõu-
andeteenistus pakub ühtse pindala- ja loomatoetuse taotleja-
tele 2. maist kuni 17. juunini kuni 2 tundi tasuta e-PRIA kasu-
tamise juhendamist MES konsulentidelt.

n Siseministeerium korraldab erinevatel valimistel valija-
kaartide koostamist ja saatmist valijatele. 2019. aasta riigi-
kogu valimistel saadeti postiga välja 367 000 valijakaarti, millest 
tagastati siseministeeriumile ligikaudu 7000.

Viimsi vallast tagastati siseministeeriumile ligikaudu 100 vali-
jakaarti ning peamiste põhjustena on siseministeerium välja 
toonud, et 1) saaja ei ela aadressil või 2) puudub postkast.

“Viimsi valla valimisjuhina pöördun siinsete ruumiomanike 
poole palvega, et juhul kui isikud ei kasuta enam omanikule 
kuuluvat ruumi oma elukohana, anda sellest vallavalitsusele 
teada ja esitada vastavasisuline avaldus,” ütles Viimsi Teataja-
le vallasekretär Helen Rives.

“Sellisel juhul käsitleb kohalik omavalitsus omaniku aval-
dust kui omaniku õigustatud nõudmise taotlust isiku aadressi-
andmete kehtivuse peatamiseks rahvastikuregistris.”

Ehk teisisõnu – ruumiomaniku avalduse alusel teeb koha-
lik omavalitsus kanded rahvastikuregistris ning isiku aadressi-
andmed omaniku aadressil edaspidi ei kehti.

“Üheks valijakaartide tagastamise põhjuseks on ka postkasti-
de puudumine või ebarahuldav seisukord,” selgitas Rives.

12. ja 13. aprillil toimusid toidupankade 
selle aasta kevadised toidu kogumis- 
päevad ja seda ka Viimsis, kus kohali-
kud elanikud jätsid kauplusesse vajalik-
ku toidukraami kokku 1405 kg, kinnitas 
Viimsi Teatajale Eesti Toidupanga kom-
munikatsioonijuht Claudia Vihma.

Kokku annetati poekülastajate poolt 31 173,39 kg 
toidukaupa puuduses elavate inimeste jaoks. Toidu-
kogumispäevad toimusid 46 toidupoes üle Eesti 
ja esindatud olid nii Prisma, Rimi, Selveri, Coo-
pi kui ka Maxima kauplused.

Viimsi valla elanikud annetasid enim pudru 
kuivtooteid (sh riis, kaerahelbed, tatar, tangud, kui-
vatatud herned-oad jt kokku 357 kg), makaroni-
tooteid (287,5 kg) ja purgisuppe ning teisi pur-
gitoite (248 kg).

Neljandale kohale platseerusid moosid, kon-
serveeritud puuviljad, mesi ja kompotid, mida jäeti 
toidupanga tarbeks poodi maha pea 81 kg. Mah-
lu, siirupeid ja limonaade annetati kokku 67 kg.

Kõige suurem kogus toidukaupa annetati Tal-
linnas ja Harjumaal – 10 osalenud kaupluse peale 

nas,” selgitas Viimsi Teatajale 
värskendatud koalitsioonilepin-
gu sisu vallavanem Laine Rand-
järv.

“Isamaa nägemus Viimsist on 
arendada lähiaastatel Viimsist 
parim peresõbralik elukeskkond 
Eestis,” ütles Viimsi Teatajale 
Isamaa esindaja Jan Trei. “Meie 
vald on populaarne, üha enam 
inimesi soovib siia rajada oma 
kodu ja end Viimsiga siduda. 
Viimsist peab saama elupaik, 
kus kõik eluks vajalik on koha-
peal olemas. Et Viimsis oleks 
nii kodulähedased kooli- ja aia-
kohad lastele, sotsiaalteenused 
eakatele kui ka töökohad vane-
matele.”

Läbi koalitsioonilepingu 
muudatuse soovib erakond Isa-
maa laiendada tugevat ja läbi-

mõeldud haridusvõrku ning el-
lu viia Pärnamäe kooli rajamise 
idee, lisas Trei. “Samuti on olu- 
line roheline ja turvaline elu-
keskkond. Soovime omalt poolt 
kaasa aidata valla tasakaalus-
tatud arengule, kus kõik vald-
konnad saavad võrdselt tähele-
panu. Soovime, et Viimsi jääks 
sama roheliseks, turvaliseks ja 
inimsõbralikuks kui praegu,” üt-
les fraktsiooni aseesimees Trei.

Sotsiaaldemokraatliku era-
konna esindaja Annika Vaikla 
lisas, et kvaliteetne elukeskkond 
tähendab ka seda, et me hooli-
me oma abivajajatest. “Viimsi 
sotsiaalhoolekanne peab taga-
ma kodulähedase ja personaal-
selt sobiva abi kõikidele abiva-
jajatele – nii teenuste kui ka toe-
tuste osas. See on väärika elu-

keskkonna väga tähtis osa,” mär-
kis Vaikla.

“Me ei laienda planeeringuid 
looduskeskkonna arvelt, hoiame 
Viimsi metsi,” märkis Raivo Kaa-
re valimisliidust Rannarahvas.

“Nelja osapoolega koalit-
sioon annab tänasele vallavalit-
susele laiema hulga valijate ehk 
elanike toetuse valla arengu 
juhtimisel,” kommenteeris  Märt 
Vooglaid Reformierakonnast. 
“Seda eelkõige pikaajaliste aren-
gukavade koostamisel, milledes 
nähakse ette arengusuunad järg-
nevaks 10–20 aastaks.”

Viimsi vallavolikokku kuu-
lub 21 valitud saadikut, kellest 
koalitsioonilepingule on alla kir-
jutanud 15 Meie Viimsi frakt-
siooni moodustanud volinikku 
ning 4 Viimsi vallavalitsuse liiget. 

kokku 13 863 kg toidukaupa. Tartus annetasid 
5 toidupoes head inimesed 3869 ja Pärnu 5 toidu-
poes 2792 kg toitu. Kõige populaarsemate anne-
tatud toidukaupade pingerida jäi samaks. Kõige 
rohkem annetati kuivaineid (pudrumaterjal, tang-
ained), kokku 6686 kg. Kuivainetele järgnes pas-
ta- ja makaronitoodete kategooria, mida anne-
tati kokku 5581 kg. Kolmandal kohal olid pur-
gisupid ja purgitoidud, mida annetati 4819 kg.

Toidukogumispäevad on toidupanga üle-eesti-
line heategevusaktsioon, mida korraldatakse kaks 
korda aastas. Selle aktsiooni käigus inimeste an-
netatud toidukaubaga saab aidata suurt hulka abi-
vajajaid, selgitas Vihma. Kogutud toidukaupa 
kasutatakse tuleva toimetulekuraskustes pere-
dele jagatava regulaarse toiduabi koostises.

“Eesti Toidupank tänab kõiki heatahtlikke va-
batahtlikke ja toidu annetajaid, kelle abiga kogu-
ti üle Eesti puuduses elavate perede jaoks toidu-
aineid,” ütles Vihma. “Suur tänu osalenud kaup-
lustele, kes meie aktsioonist osa võtsid ja meie 
vabatahtlike meeskondi toidupoodides abistasid 
ja toetasid.” 

Viimsi Teataja

Viimsilased annetasid toidu-
panka pea poolteist tonni toitu

TEATED

Koalitsioon otsib lepingu läbi 
tasakaalu ja hoogu Viimsi arengus

Koalitsioonilepingu allkirjastasid Raivo Kaare (Valimisliit Rannarahvas), Jan Trei (Erakond Isamaa), Annika Vaikla (Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond) ja Märt Vooglaid (Eesti Reformierakond). Foto Viimsi Teataja
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GARAAŽIMÜÜK aitab 
kodud suveks korda 
sättida ja seisma jäänud 
kraamile leida uued 
õnnelikud omanikud.

Viimsi garaažikani on jäänud 
napilt kaks nädalat. “Tänaseks 
oleme loonud keskkonna ja toi-
miva koostöövõrgustiku, mis 
aitab kaasa müügikoha nähta-
vusele ning peaks tagama soovi-
tud kliendivoo,” kinnitas Viimsi 
Teatajale garaažimüügi korral-
daja ja kodanikuliikumise Viim-
si Puhtaks eestvedaja Kristiina 
Sillaste.

“Garaažika edu sõltub iga-
ühe seatud eesmärkidest,” tule-
tab Sillaste meelde. “Kui sel-
leks eesmärgiks on kodu su-
veks korda teha, on edu garan-
teeritud!”

Kodu korda ühe 
päevaga
Kodukorrastamise aktsioonid 
on Euroopas ja mujal ülipopu-
laarsed. Paljudes riikides on ta-
vapärane igal kevadel kindlal 
kuupäeval suuremõõtmelised 
esemed tänavale tuua, kus need 
jõuavad kas teisele ringile või 
ümbertöötlemisele.

“Garaažimüük on hea või-
malus kogunenud asjadest kii-
resti vabaneda peaasjalikult nei-
le, kes soovivad oma elamises 
ajapikku kogunenud asjade ar-
velt otsustavalt ruumi teha ning 
kellel pole aega tegeleda asja-

n 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduse projektide 
taotlusvooru tähtaeg on 15. mail.
Tegevused, mille elluviimiseks võib toetust taotleda:
- 2017–2018 Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava alu-
sel alustatud huviringide või käivitatud huvikooli õppe- või aine-
kavade jätkamiseks ja arendamiseks.
- Uute huviringide või huvikooli uute õppe- või ainekavade 
käivitamine ja läbiviimine.
- Uuenduslike metoodikate kasutuselevõtt olemasolevates 
huviringides või huvikooli õppe- või ainekavades.
- Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) vald-
konna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivita-
mine ja läbiviimine.
- LTT valdkonna olemasolevate huviringide või huvikooli õppe- 
või ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamine.
- Uute võimaluste loomine kultuuri ja spordi ning kodukaitse ees-
märgil loodud huviringides osalemiseks.

Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandami-
seks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks 
ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest 
tasumiseks. Toetus ei kata juba taotleja eelarvest kaetavaid ku-
lusid. Vaata viimsivv.ee.

Veel kaks päeva on aega registreeruda

de müügiga erinevate müügi-
portaalide kaudu,” selgitab kor-
raldaja.

Võrreldes muude kasutatud 
asjade müügivormidega on õue-
müügil ka terve rida eeliseid. 
“Nii näiteks ei ole asju vaja 

eraldi kuhugi viia, sest need leia-
vad omaniku vahetult kodu-
hoovis,” ütleb Sillaste. “Asjade 
müügikorralduse saab täielikult 
laste õlule jätta,” soovitab ta. 
“Lapsed saavad turvalises kesk-
konnas praktiseerida nii müü-

gi-, suhtlemise kui ka muid et-
tevõtlusega seonduvaid osku-
si. Neile on see hea võimalus 
arendada ka otsustusvõimet.”

Naise sõnul võiks õue müü-
gile kolida asjad, mida pole aas-
taid kasutatud – siia kuuluvad 
riided, nõud, kodutehnika, raa-
matud, plaadid, mänguasjad 
jne. “On tõsiasi, et asjad seistes 
paremaks ei lähe!”

Eelmisel aastal pakkusid ga-
raažikat külastanud inimestele 
enim huvi raamatud, sealhul-
gas lasteraamatud. “Vaatamata 
sellele, et vaimuvara on püha 
ja puutumatu, kutsume üles te-
gema raamaturiiulites ruumi 
uutele raamatutele ja andma ole-
masolevatele uue võimaluse,” 
julgustab Sillaste.

Müügikoha 11. mai garaa-
žikale saab registreerida kuni 
6. maini. Et müügikoht oleks 
ka kaardil nähtav, tuleks regist-
reeruda selle nädala lõpuks ehk 
enne 28. aprilli.

Noortekeskus pakub noor-
tele võimalust oma müügi- või 
annetuspunkt püsti panna noor-
tekeskuses (või noortekeskuse 
ees). Noortekeskus pakub müü-
giplatsi kõigile neile, kel kodus 
see võimalus puudub. “Omalt
poolt pakume nii lauda-tooli 
kui ka mõnusat ja toetavat õhk-
konda,” selgitati Viimsi Teata-
jale. Osalemissoov saada e-posti 
aadressile birgit@huvikeskus.ee. 

Viimsi Teataja

Garaažikalt saab kõike autost jalanõudeni. Fotod Kristiina Sillaste

Hästi presenteeritud garaažikaup püüab huviliste silmapilke. 

Üldkoosoleku kutsed
n Kolmapäeval, 22. mail algusega kl 19 toimub Rannarahva 
muuseumis järjekordne Pringi küla üldkoosolek. Päevakor-
ras on külavanema kokkuvõte, Pringi külaseltsi tutvustus ning 
jooksvad küsimused.
 
n Viimsi Pensionäride Ühenduse üldkoosolek toimub 7. mail 
kell 15 Viimsi päevakeskuse saalis (Kesk tee 1). Päevakord: 
Viimsi Pensionäride Ühenduse põhikirja muutmine. 

VPÜ juhatus

TEATED

Pringi Külaselts



dajatelt. Nagu ma ütlesin, olid 
kolleegid väga kenasti ja emot-
sionaalselt minu 18 aasta tege-
mised kirja pannud ja ma olen 
oma tööd teinud südamega. Mi-
nu harrastused, hobid, töö ja ini-
mesed, kellega teen koostööd 
ja kellest on saanud minu sõb-
rad, on tihedalt seotud.

Ise arvan, et koostöö ja kaa-
samine ning ühised tegemised 
on need, mis said määravaks, 
sest lisaks noortele on mu ime-
head koostööpartnerid Viimsi 
ettevõtjad, kellega olen seotud 
nii maleva korralduse ja läbi-
viimise kui ka noorsootegevuste 
arendamise ja toetamise kaudu.

Õpilasmalev on kindlasti see 
osa minu tööst, mille raames on 
laienenud koostöö ja mis on and-
nud võimaluse väga paljude ini-
mestega kokku puutuda, ühiselt 
mõelda ja tegutseda.

Kui aasta naise valimine 
oleks usaldatud Viimsi noorte-
le, kellega sa iga päev koos 
töötad, siis milline oleks tule-
mus olnud? Kas erinev?

See on keeruline küsimus. 
Kõik nominendid sel aastal olid 
noortega väga tihedalt seotud, 
igaüks samas erinevalt. Tulemus 
oleks ilmselt olnud erinev, kuna 
mina ei puutu kõikide noorte-
ga kokku. Õpilasmalev, õpilas-
esindused ja noortealgatused on 
minu põhilised koostööpartne-
rid.

Noored on erinevad, neil on 
erinevad arvamused ja eelistu-
sed. Kui ma vaatan koostööd 
noorte tunnustamise komisjonis, 
siis mina oleksin kindlasti lee-
bem – noored meie komisjonis 
on väga selge ja konkreetse ar-
vamusega ning väga nõudlikud.

Mis on täna kolm peamist 
teemat sinu töölaual ja ilmselt 
ka hinges?

Õpilasmalev on üks väga sü-
damelähedane teema, sel aastal 
saab Viimsi õpilasmalev 20-aas-
taseks. Alustati vaid mõnede 
noortega, aga täna saame tööd 
anda 145 noorele. See kõik toi-
mub koostöös mu kolleegidega 
vallavalitsusest ja noortekeskus-
test ning viimastel aastatel on 
meil väga hea koostöö Viimsi 
ettevõtjatega, mis võimaldab 15+ 
vanuses noortel saada töökoge-
musi. 

Õpilasmaleva korraldamine 
on võimalik ainult tänu väga 
heale meeskonnale, koostööle 
ja see on tegelikult projekt, mis 
on laual peaaegu 12 kuud aas-
tas, arvestades eeltööd, vestlusi, 
koolitusi, maleva läbiviimist ning 
kokkuvõtete tegemist ja ana-
lüüsi.

Töölaual on hetkel ka Har-
jumaa Koostöögruppide üritu-
sed. ESF-i, ENTK-i ja HTM-i 
toetusel oleme saanud seitsme 
omavalitsuse noorte innovaati-
liseks koostööks kaheaastase toe-
tuse, mis võimaldab meil koos 
Jõelähtme, Maardu, Rae, Kose, 
Raasiku ja Anija kolleegide ja 
noortega viia ellu innovaatilisi 
projekte.

24. aprillil on Viimsi güm-
naasiumis juutuuberite koolitu-
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“Olen Viimsis elanud 20 aastat,“ ütleb Kadi Bruus. “Viimsi 
on loomulikult selle ajaga palju muutunud. On siiski mõ-
ned kohad, mis on minu lemmikud ja seetõttu minu jaoks 
Viimsis väga erilised.“

1 Pringi ja Püünsi mereääres käin nädalavahetustel ja tiheda-
mini suvel jalutamas ning jooksmas, eelkõige naudin seal 

vaadet Pandu saarele, vaade merele on seal imekena. Kui vett 
on vähe ja on selline aeg, et võib Pandu saarele jalutada, on 
see alati väga vahva ja omapärane kogemus – oled justkui ke-
set merd. Saarelt tagasi tulles paistavad majad ja rand hoopis 
teisiti, kui kaldal jalutades seda tajud.

2 Ma olen õppinud kehakultuuri ja noorsootööd ning liiku-
misel on minu elus oluline roll. Olen väga õnnelik, et nüüd 

on Viimisse loodud erinevad tervisespordivõimalused. Ise kü-
lastan kõige rohkem MyFitnessi. Pärast tööpäeva on see hea 
võimalus osaleda erinevates trennides ja seda iga ilmaga. 

3 Minu jaoks on eriline ka Tädu matkarada, kus saab suvel 
jalutada ja talvel suusatada.

4 Ma ei käi tihti väljas söömas, kuid uute ettevõtete tuleku-
ga olen seda siiski tihedamini tegema hakanud. Kobaras 

on vahel rõõm süüa selget kalasuppi, mis on üks minu lem-
mikutest, ja vahel Lyoni kohvikusse sattudes meeldivad mulle 
sinimerekarbid.

5 Ja veel soovin mainida Viimsi spaad, kus on võimalus ala-
tes hambaarstist kuni sportimise, massaaži, kino ja ujumis-

võimalusteni saada kompaktselt erinevaid vajalikke teenuseid. 
Ei ole vaja enam linna minnagi.

TEISED KADIST: Kadil sünnib kõik 
suure energia ja hingega
Kadi Bruusi esitasid Viimsi aasta naiste nominendiks Janek 
Murakas, Annika Orgus ja Annika Vaikla. Teeme väljavõtte 
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioonile saadetud soovi-
tuskirjast.
n Kadi on alati rõõmsameelne, positiivset energiat andev, toetav 
ja hooliv inimene, keda on lihtne usaldada ning kes seisab alati nii 
noorsootöö kui ka hariduse valdkonnas töötavate inimeste hea-
olu eest.
n Kadi on emana väga hooliv ja toetav ning samas usaldav. Ta leiab 
alati võimalusi, et toetada oma tütre arengut ja panustab sinna palju 
aega ja energiat. Kuna tütar Emily tegeleb mitmete kunsti valdkon-
dadega, siis on Kadi toetus andnud talle võimalused kõigega tege-
leda ning kõikjale jõuda.
n Kadi teab, et vahel on meil puudu vaid ühest heast sõnast, et elu 
helgem pool oleks jälle peal, ja ta on alati nõus neid jagama päri-
selt, nii et seal on tunne sees, mis ütleb, et ta tegelikult ka hoolib 
sinust.
n Kadi on nii hingelt kui ka ametilt noorsootöötaja. Ta on alati noorte 
ja noortele loodavate võimaluste loomise ja arendamise poolt ning 
teeb oma tööd maksimaalselt ja hingega.
n Noorsootöö on tema kutsumus ning tema jaoks ei lõpe see töö-
ülesannete täitmisega. Ta on igal hetkel valmis noortega suhtlema, 
neid kuulama, nende soove ja vajadusi välja selgitama, infot edas-
tama ning vahendama.
n Kadi eduka töö tulemusena on Viimsi valla noorsootöö korraldus 
üks paremaid Eestis, mida tullakse vaatama ja külastama ka teis-
test Eesti omavalitsusest ja Euroopa riikidest.

VIIMSI AASTA NAINE. Kadi 
Bruusi, oma andeka tütre 
Emily suurimat fänni, 
peetakse ühtlasi Eesti 
parimaks saadikuks 
Euroopas. Ta tahab elada 
maailmas, kus inimesed 
armastaksid ennast ja 
aktsepteeriksid kõiki 
enda kõrval. Maailma 
muudab ta peamiselt 
koostöös noortega.

Kadi, kas tunnustused teevad 
sind härdaks või upsakaks?

Ma olen alati mõelnud teiste
tunnustamisele, eelkõige noor-
te tunnustamisele. Minu jaoks 
on alati olnud oluline märgata 
noorte juures nende tegevusi ja 
arenguid. Igaüks on milleski vä-
ga hea ja ainulaadne, see vajab 
tunnustamist.

Kui noor on leidnud enda 
huvi ja hobi ning tegeleb selle-
ga, annab tunnustus ja positiiv-
ne tagasiside talle palju juurde. 
Mul on hea meel, et koostöös 
Viimsi noortevolikoguga ole-
me Viimsis loonud ainulaadse 
noorte tunnustamise võimalu-
se, kus valdkondade osas ei ole 
piiranguid.

Viimasel ajal olen aga üha 
rohkem tabanud ennast mõttelt, 
et tunnustamist ei vaja vaid 
noored, aga me kõik, olenemata 
east. Positiivne tagasiside, teis-
te töö väärtustamine, positiiv-
sus, tunnustamine, märkamine 
teevad kõigile rõõmu.

Tunnustus on mind teinud 
kindlasti härdaks. Olen ülimalt 
tänulik ja õnnelik, et minu tege-
misi on märgatud! Alati on täh-
tis seegi, kes su tööd märkab ja 
kuidas seda tunnustust edastab. 
Tihti mõtleme, et üks või teine 
inimene on ülitubli, kuid et te-
da tunnustada, peab keegi selle 
ettepaneku ka vormistama. See-
ga soovin väga tänada neid ini-
mesi, kes minu töö ja tegemi-
sed kirja panid ja mind nomi-
nendiks esitasid.

Viimsi aasta naise tiitel oli 
oodatud või saabus täiesti oo-
tamatult?

Ma teadsin, et olen üks nomi-
nent, kuna enne esitamist küsi-
ti minu nõusolekut. Minu jaoks 
juba see küsimine – see ettepa-
nek, et mind esitatakse – andis 
mulle palju positiivsust, kuid 
tiitel tuli kindlasti ootamatult.

Kui loen teksti, mida minu 
kolleegid olid minu kohta kir-
jutanud, teeb see kindlasti här-
daks. Nii kenasti on väikesed ja 
suured tegemised ja ettevõtmi-
sed nii tööga seonduvalt kui ka 
emaks olemisega kirja pandud.

Just Emily tegevuste toeta-
misega seonduv näitas, kuidas 
teised näevad asju, mis endale 
kohati tunduvad nii loomuli-
kud ja toredad.

Kui sa kujutad ette, et žürii 
istus koos ja arutas kahte kõige 
tugevamat kandidaati, siis miks 
sinu oma nende arutelus pea-
le jäi? Mis sai määravaks?

Raske öelda, seda peaks kü-
sima VEDA (Viimsi Ettevõtlike 
Daamide Assotsiatsiooni) esin-

Kadi Bruus: “Noored on minust valjema arvamusega ja väga nõudlikud!”

se avaüritus ja 25.–26. aprillil 
algavad ettevalmistused noorte 
infoportaali ja äpi loomiseks. Li-
saks toimuvad noorsootöötaja-
te vahetused, õpiränded ja luuak-
se andmebaas inimestest, kes on 
valmis noortekeskustesse mi-
nema ja oma tööd või hobisid 

tutvustama. See kaheaastane pro-
jekt võimaldab meil teha koos-
tööd erinevate noorte ja noor-
sootöötajatega läbi evitavate te-
gevuste.

Peatselt selgub ka, millistes 
noorsoovahetustes meie noored 
sel suvel osaleda saavad. Esi-

MINU VIIMSI

Viimsi aasta naiseks tituleeritud Kadi Bruusi pildile saamiseks tuleb teda heas  mõttes taga ajada, sest tegemisi valla peal on tal palju ja korraga. Foto Rain Resmeldt Uusen

Kadi Bruus armastab vaateid merele. Foto erakogust



kaudu, neid ma jälgin ka ko-
dus. Palju on üritusi ja koos-
olekuid, mis toimuvad õhtustel 
aegadel ja nädalavahetusel, nii 
et tegelikult saadab mind mu 
töö ka muul ajal kui üheksast 
viieni. Mis on kohati tore, kuid 
vahel on vaja sellest ka välja 
saada.

Vahel tunnen ise, et vaatan 
e-posti pidevalt telefonis. Nüüd-
seks olen proovinud seda vä-
hendada ja üha rohkem muu-
dele tegevustele, vabale ajale ja 
iseendale ka mõelda. Aga eks see 
on minu töö ja tegemiste suur 
rõõm, et inimestega suhtlemine, 
koostöö julgustamine ning pro-
jektide arutelud toimuvad pi-
devalt – seda ei saagi alati koos-
olekusaalis teha, see eeldab teist-
sugust õhkkonda.

Ma kujutan ette, et vahel 
mured kuhjuvad ja kuskilt tu-
leb punane tuli, hoolimata pin-
gutusest ja tööajast, mida oled 
panustanud eesmärgi saavu-
tamiseks. Mis sa neil hetkedel 
teed? Kuidas käitud?

Olen oma elus kogenud õp-
petunde ja tagasilööke. Olnud 
on ka väga keerulisi aegu, aga 
õnneks on mind nendel hetke-
del toetanud sõbrad, kes on mi-
nu kõrvale jäänud ja abikäe 
andnud. Olen paljudele inimes-
tele oma elus ülitänulik!

Kas sinu jaoks on olemas 
Viimsi poolsaarel kõik, mida va-
jad balansi saavutamiseks töö- 
ja eraelus?

Tegelikult on meil kõik ole-
mas, see on imetore. Vahel on 
tore minna ka Tallinna kesk-
linna või külastada mõnd teist 
omavalitsust, aga igapäevaselt 
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n Märkimata ei saa jätta ka suurepärast tööd, mida Kadi on aastate 
jooksul teinud Viimsi õpilasmalevaga. Ta on olnud selle ettevõtmi-
se eestvedaja aastaid ja läbi selle andnud sadadele Viimsi noorte-
le võimaluse saada oma esimene töökogemus.
n Tänu rahvusvahelistele noorsootööprojektidele on kümned noo-
red ja noorsootöötajad saanud võimaluse täiendada oma teadmis-
te ja oskuste pagasit nii siin Eestis kui ka välisriikides (Hispaania, 
Rumeenia, Prantsusmaa).
n Kadi on väga hea suhete looja ja hoidja ning ta oskab noori suu-
nata ja juhendada väga innustavalt ja motiveerivalt, jäädes ise noor-
tele võrdväärseks partneriks.
n Võib öelda, et just tänu Kadile on Viimsi noortevolikogu saanud 
uuesti hoo sisse ja muutunud oluliseks partneriks vallavalitsusele.
n Rahvusvaheline noorsootöö on Kadi suurim kirg ning teda on ni-
metatud Eesti parimaks saadikuks Euroopas. Ta esitleb Eestit ja Viimsit 
ning noorsootööd rahvusvahelistel kohtumistel suure kire ja posi-
tiivsusega, mis paratamatult tekitab huvi meie riigi ja kodukoha vastu.
n Kadi rahvusvahelised kolleegid on teda nimetanud parimaks Eesti 
visiitkaardiks, kes alati nakatava positiivsusega Eestit ja Viimsit kii-
dab ning huvi tekitab. Lisaks on ta tööalaseid külalisi võõrustades 
meeletult külalislahke ja kohati isegi ennastohverdavalt maksima-
list.
n Lisaks suurepärasele tööle koduvallas on ta Eesti Noorsootööta-
jate Kogu juhatuse liige ja kuulub mitmetesse noortevaldkonnaga 
seotud komisjonidesse. Neid teadmisi, mida ta nendes organisat-
sioonides saab, kasutab ta alati oskuslikult ära ka oma koduvalla 
noorsootöö arendamiseks.
n Kõige selle eest, mida Kadi on noorsootöös ära teinud, pälvis ta 
ka 2017. aastal riikliku tunnustuse pikaajalise panuse eest.

Kadi Bruus: “Noored on minust valjema arvamusega ja väga nõudlikud!”

mene jaatav vastus on tulnud 
Islandi ja Viimsi noorsoovahe-
tuse korraldamiseks, mis on noor-
tevolikogu projekt. Ettevalmis-
tamisel on ka mitmed rahvus-
vahelised projektid, eelkõige 
koostöö erinevate valdkondade 
raames Puente Geniliga His-

paaniast. (Kadi Bruusi oskus-
lik ja hea suhtlus Puente Geni-
liga Hispaanias oli põhjuseks, 
miks detsembris 2018 jõuti sõp-
ruslepingu sõlmimiseni Viimsi 
valla ja Puente Genili vahel – 
toim.)

Lisaks on vallavalitsuses käi-

mas Viimsi haridusasutuste toit-
lustamise hange, aga toitlustus-
teemad on mu töölaual samuti 
kogu aasta, vahepealsete kriisi-
de ja võitudega. Loodame väga, 
et hange õnnestub ja siinkohal 
tahan väga tänada kolleege val-
lavalitsusest, kes on hanke ette-

valmistamisel ja korraldamisel 
väga palju tööd teinud. Nii et 
tööteemasid on korraga palju.

Viid sa tööd koju ka kaasa? 
On see üldse töö, mida saab te-
ha üheksast viieni?

Noorsootöös liigub väga pal-
ju infot Facebooki ja Instagrami 

saan Viimsis kõik tehtud. Spaa 
ja kino, sportimisvõimalused ja 
kaunid kohad ning mitmekülg-
sed vaba aja veetmise võima-
lused on Viimsis kõik käe-jala 
juures olemas.

Mis paneks sind Viimsist ära 
kolima?

Olen Viimsi vallas elanud 
üle 20 aasta, selle ajaga on pal-
ju muutunud eelkõige keskuse 
piirkonnas. Viimsi vald ei ole 
kindlasti selline nagu 20 aastat 
tagasi, kui Rohuneeme tee, kus 
ma igapäevaselt liigun, oli kit-
sas sõidutee, ilma kergliiklus-
teeta, ja lähim pood oli kiosk.

Mulle väga meeldib mu en-
da kodus – aed, mere lähedus, 
päikeseloojangud, inimesed mi-
nu ümber. Hetkel ei ole ma 
kaalunud siit ärakolimist, aga 
eks elus võib ikka muudatusi 
ette tulla, selleks teadmiseks ma 
olen valmis.  

Oled sa enda jaoks aasta 
naisena valinud ka mõne tee-
ma, mis selle aasta lõpuks sinu 
eestvedamisel peab korda saa-
ma või paremaks muutuma?

Ma ei ole sellele jõudnud veel 
niimoodi mõelda, pean VEDA 
naistega arutama, kas me võik-
sime ühiselt midagi teha või 
millised on ootused naiste seas.

Noorsootöös on pidevalt muu-
tused ja uued ettevõtmised. Kui
 õnnestub kasvõi väikesele gru-
pile noortele pakkuda midagi 
sellist, mis võimaldab noortel 
olla avatud, sallivad, tolerant-
sed, armastada ennast ja akt-
septeerida kõiki enda kõrval, 
siis see on juba suur samm, 
mida ma alati olen proovinud 
saavutada läbi noorsootöö ja 
eelkõige läbi rahvusvahelise 
koostöö.

Viimsi Ettevõtlike Daamide As-
sotsiatsioon valis Kadi Bruusi 
Viimsi aasta naiseks 2019.

Rain Resmeldt Uusen
Viimsi Teataja peatoimetaja

Viimsi aasta naiseks tituleeritud Kadi Bruusi pildile saamiseks tuleb teda heas  mõttes taga ajada, sest tegemisi valla peal on tal palju ja korraga. Foto Rain Resmeldt Uusen

Tunnustamist 
ei vaja vaid noo-
red, aga me kõik, 
olenemata east.



must ning identiteeti. Kuna kin-
del plaan on koos päikeselisel 
päeval Laidoneri pargis tantsu 
lüüa ja torti süüa, korraldame 
Viimsi 100 Peo 8. juunil.

Pidu saab alguse uhke rong-
käiguga kell 15, pärast seda on 
pidulik kontsert, kus esinevad 
meie oma Viimsi lauljad ja tant-
sijad. Nagu õigel sünnipäeva-
peol ikka sööme peale tantsu ja 
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VIIMSI 100

TOOMAS KALLI ESTRAADIKAVA

Kahekümnes erinevas rollis
ANNE PALUVER, PILLE PÜRG, 

MAIT TRINK
Piletid Piletilevis ja Viimsi Huvikeskuse kontoris

30. aprill 19.00
Viimsi
Huvikeskus

IGAVESTI HEITLIKE 
TUNNETE TANGO 

IGAVESTI HEITLIKE 
UUE ALBUMI

TUNNETE TANGO 
ESITLUSKONTSERT 7. 05 / 19:00 

VIIMSI HUVIKESKUS

Liisi Rohumäe

LA H US
Eestlastest võõrsil ja kodus
Lavastaja Üllar Saaremäe

K; 8. mail kell 19 Viimsi Huvikeskuses

VIIMSI 100. Tähistame 
oma koduvalla juubelit 
koos ja väärikalt läbi 
suve ja aasta lõpuni.

Sel aastal oleme valla kultuuri-
sündmusi teile, head viimsila-
sed, eriti hoolikalt valinud ja sü-
damega valmistanud. Väärib ju 
meie koduvald juubeliaasta tä-
histamisel vaid parimat.

Juubeliaasta väärikas avapauk 
saab alguse Rannarahva muuseu-
mis Viimsi sünnipäeval 11. mail 
ajalookonverentsi ja “Viimsi 100” 
näitusega.

Tulge ja saage sellest kind-
lasti osa – see on hea võimalus 
näha ja kogeda, kust me oleme 
tulnud, milline oli Viimsi 100 
aastat tagasi ja kuidas oleme 
jõudnud tänapäeva.

Vaade ajalukku aitab meil 
mõista ja mõtestada meie kodu-
paiga ja meie kõigi tõelist ole-

11. mail anname Viimsi 100 
juubeliaastale avalöögi

Valla juubelisünnipäeva tähistavad sel aastal 
mitmed sündmused. 

Suuremaid juubelisünnipäeva pidudest on kogukonna väga eri-
nevaid vanuserühmi ühendav Viimsi 100 PIDU ehk Viimsi 
laulu- ja tantsupäev Viimsi mõisa pargis laupäeval, 8. juunil.

Suurel rahvapeol astuvad üles koorid, rahvatantsurühmad 
ja orkestrid – kokku tuhat esinejat. Enamus Viimsi peol esine-
jatest esindavad Viimsi valda ka kuu aega hiljem, 4.–7. juulil 
toimuval XXVII laulupeol ja XX tantsupeol “Minu arm” Tal-
linna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.

Viimsi 100 PIDU algab kell 15 piduliku rongkäiguga, mis 
saab alguse Põhjakonna trepi juurest ja kulgeb mööda Rand-
vere teed Viimsi mõisa parki. Kell 15.30 algab pidulik kont-
sert. Pärast kontserti jätkavad esinemisi ansamblid kuni kella 
23-ni. 

Juba 7. juuni õhtul, alates kella 17-st on Viimsi mõisa pargis 
avatud külastajate laada-ala, kuhu on oodatud inimesed igas va-
nuses mõnusalt aega veetma, nautima maitseelamusi ning mee-
lelahutust.

Lastealal on batuudid, ponisõit ja mänguala, noortealal ko-
had ajaveetmiseks ja kott-toolidel puhkamiseks ning söömis-
alal erinevad toitlustus- ja joogitelgid.

Müügitänavatel pakutakse käsitööehteid, puidust kujukesi, 
kosmeetikat, mänguasju ja palju muud.  Lisaks astuvad 7. juu-
ni õhtul laval üles kohalikud huviringid ja taidlejad. Laada-ala 
on avatud 8. juunil kell 9–23.

Kogu pidu on vaatajatele-kuulajatele TASUTA!
Jälgi infot kodulehel www.viimsipidu.ee ja Facebookis 

(www.facebook.com/viimsipidu).
Kristiina Sillaste

korraldaja

Kõikide 
Viimsi 100 üri-
tustega tutvu ja 
hoia end jooks-
valt kursis kul-
tuurikalendri abil 
www.viimsi.ee 
lehel.

8. juunil toimuv Viimsi Pidu tuleb sisukas ja lõbus

Rannarahva muuseum tähistab 11. mail Viimsi 
sajandat sünnipäeva kahe sündmusega.

Esmalt toimub päeval ajalookonverents. Seal saab kuulata 
ettekandeid ja osaleda aruteludes väga erinevatel ajalootee-
madel, mis on ühel või teisel moel Viimsi ajalooga seotud. 

Teine sündmus on uue näituse “Viimsi 100” avamine. 
See on samuti pühendatud Viimsi ajaloole, alates tuhande-
te aastate tagusest ajast kuni hiljutiste sündmusteni. Näitus 
on avatud vähemalt juubeliaasta lõpuni, avamisele on oo-
datud kõik Viimsi kultuuriloost huvitatud.

Janek Šafranovski
Rannarahva muuseumi juhataja

Viimsi 100 sündmused 
Rannarahva muuseumis

tralli koos sünnipäevatorti!
Lisaks eelnevale toimub sel 

aastal palju sportlikke sündmusi.
Viimsi vallavalitsus usub, et ter-
vis ja selle hoidmise üks alus-
talasid on värkskes õhus liiku-
mine ja seda me sel aastal viim-
silastele kingimegi – rõõmu 
aktiivsest eluviisist!

Pöörame palju tähelepanu ka 
oma kodukoha tundmisele ja 
rannarahva kultuuri väärtusta-
misele – avastamist ootavad nii 
kalasadamate päev Leppneemes 
juba homme kui ka juuli lõpus 
toimuv Rannarahva festival. 

Annika Vaikla
abivallavanem

Rannarahvas oskab koos rõõmu tunda ja pidutseda. Foto Peep Kirbits
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KULTUUR

Viimsi valla kultuurikalender

Kalasadamad kutsuvad
leda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. 
Külastajate meelt lahutavad paadisõidud ja 
pillimehed ning lastele toimuvad kalaõpi-
toad ja õngekoolitused.

Päeva korraldavad maaeluministeerium 
ja Kalanduse teabekeskus. Päeva korralda-
mist rahastatakse Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondist 2014–2020. 

Tasuta buss väljub Viimsi keskusest valla 
siseliinide peatusest alates 8.30st kuni 
13.30ni iga tunni tagant. Leppneeme sada-
mast tagasi tuleb buss igal täistunnil ala-
tes kella 9st kuni 14ni.

LEPPNEEME SADAMAALA PROGRAMM*
n Kalakokk Jaak Hiibus
n Ansambel Tuulest Toodud
n Teadusteater Kvark
n Virtuaalreaalsus
n MTÜ Nokitsejad töötoad lastele
n Päästeameti väljapanek
n Denis Manov (LEK) õngeõpe
n Päevajuht Leino Einer
n Kell 10–14 noortekeskuse töötuba

(näomaalingud jms)
n Kell 10–14 Rein Ottosoni Purjespordi-

kooli avatud uksed
n Kell 13.55 tänuavaldused kaluritele

Viimsi 100 raames
n Kalandusteemaline näitus koostöös

Rannarahva muuseumiga
n Viktoriin Viimsi ajaloost ja kalandusest
n Värske kala ja kalatoodete müük, kala-

kohvikud
*Programm võib ilmast sõltuvalt muutuda. 
Vaata avatudkalasadamad.ee ja leppneeme.viimsi.ee

Üritus on
TASUTA!

püha missa Naissaare Püha 
Maarja kabelis.
5. mail kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
5. mail kell 12 jumalateenistus 
leivamurdmisega Viimsi Vaba-
kirikus.
5. mail kell 13 jumalateenistus 
armulauaga Rohuneeme kabelis.

5. mail kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK 
Randvere kirikus.
5. mail kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga Randvere 
kirikus.
12. mail kell 14.30 jumala-
teenistus Randvere kirikus.
19. mail kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga Randvere 
kirikus.

KONTSERDID, ETENDUSED
11. mail kell 12 Viimsi muusika-
kooli kevadkontsert Tallinnas 
Mustpeade Majas.
11. mail kell 12 emadepäeva 
kontsert Prangli rahvamajas.
9. mail kell 18 Viimsi kooli 
kingitus Viimsi valla 100. sünni-
päevaks. Pidulik kontsert 
Viimsi kooli saalis.
Lisaks vaata reklaame.

LASTELE JA NOORTELE
30. aprillil kell 15 noorte mälu-
mäng – Sport ja sportlased 
Püünsi noortekeskuses.
30. aprillil kell 16 fotonäituse 
avamine ja fotokonkursil osa-
lejate autasustamine Viimsi 
noortekeskuses.
2. mail kell 15 volbrimöll 
Randvere noortekeskuses.
10. mail kell 10.30 väikelaste 
loovushommik Viimsi huvi-
keskuses.
31. mail kell 16.30–17.30 
lasteaedade tantsupäev Viimsi 
staadionil.

MEELELAHUTUS JA MUUSIKA
26. aprillil kell 21 VJ Lenny 
LaVida Black Rose pubis.
27. aprillil kell 22 VJ Sass 
Nixon Black Rose pubis.
1. mail kell 18 Tantsuõhtu. 
Mati Kärmik Tallinn Viimsi SPA 
restoranis.
1. mail kell 18 tantsuõhtu. 
Mati Kärmik Tallinn Viimsi SPA 
restoranis.
3. mail kell 21 VJ Arno Kukk, 
VJ Einar Kass, VJ Sass Nixon 
Black Rose pubis.
3. mail kell 21 VJ Arno Kukk,
 VJ Einar Kass, VJ Sass Nixon 
suur sünnipäevapidu Black 
Rose pubis.
4. mail kell 21  VJ Margus 
Kaukas Black Rose pubis.
4. mail kell 21 VJ Margus 
Kaukes Black Rose pubis.

8. mail kell 18 tantsuõhtu 
Ivari Hansen Tallinn Viimsi SPA 
restoranis.
10. mail kell 22 Sulo ja DJ 
Toomas Tuude Black Rose pubis.
11. mail kell 21 VJ Andrus 
Kuzmin Black Rose pubis.
15. mail kell 18 tantsuõhtu. 
Mati Kärmik Tallinn Viimsi SPA 
restoranis.
17. mail kell 22 Made In Brazil 
bänd ja VJ Lenny LaVida Black 
Rose pubis.
18. mail kell 18–23 muuseu-
miöö Eesti sõjamuuseumis.
18. mail kell 21 DJ Raunce 
Black Rose pubis.
18. mail kell 11 Pisimusa pere-
hommik akordioniduoga H&M 
Viimsi huvikeskuses.
18. mail kell 18–23 “Öös on 
mustreid” muuseumiöö Ranna-
rahva muuseumis ja Viimsi 
vabaõhumuuseumis.

NÄITUSED
Kuni 28. aprillini K–P kell 
11–18 “Sõjast sõjani“, relvad 
Aku Soraineni erakogust Eesti 
sõjamuuseumis.
Kuni 5. maini “Veelinnurahvas. 
Lennart Meri filmirännakud 
1969–1988” Viimsi raamatukogus.
Harvi Varkki isikunäitus. 
“Kooskõlad” EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
Kuni 16. juunini K–P kell 11–18 
“Eesti sõjamuuseum 100“ 
Eesti sõjamuuseumis – kindral 
Laidoneri muuseumis.
3. mail Eesti trükimuuseumi 
rändnäitus “Loetud hetked” 
Viimsi raamatukogu fuajees.
E–N kell 10–16 päevakeskuse 
huviringide näitus Viimsi päeva-
keskuses.
Kuni 14. maini E–N kell 10–16 
Taimi Pitsi ristpistes pildid 
Viimsi päevakeskuses.
Viimsi kunstikooli näitus Viimsi 
huvikeskuses.

JUMALATEENISTUSED
28. aprillil kell 11 jumala-
teenistus armulauaga EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
28. aprillil kell 12 jumala-
teenistus Viimsi Vabakirikus.
28. aprillil kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
28. aprillil kell 14.30 jumala-
teenistus Randvere kirikus.
4. mail kell 12 ülestõusmis-

FESTIVAL
27. aprillil kell 8–14 avatud kalasadamate päev 
Leppneeme sadamas.

Kolmandat korda toimuval üle-
eestilisel avatud kalasadamate 
päeval saab tutvuda sadamatega 
nii väljast- kui ka seestpoolt.
 
Kalasadamates saab maitsta kohalikku ka-
latoitu, osta kaasa värsket kala ja kalatoo-
teid ning võtta osa kogupereüritusest.

Igal sadamal on oma programm ja tege-
vust on tervele perele. Sadamates on kohal 
kalateadlased ja -kokad; kohapeal saab osa-

11. mail anname Viimsi 100 
juubeliaastale avalöögi Evald Piirisilla näitus “Maalid läbi 

aastate” Viimsi huvikeskuses.

VARIA
4. mail kevadised talgud 
(vt uudist lk 4).
11. mail Viimsi valla 100. aasta-
päeva ajaloo konverents. Näi-
tuse “Viimsi vald 100” avamine 
Rannarahva muuseumis.
26. mail Kevadine rohevahetus 
ja väike (taime)laat külaplatsil. 
Koerte/kasside kiibistamine ja 
vaktsineerimine (Metsakasti külas).
19. mail kell 11–14 Vabaõhuü-
ritus Viimsi suurperedele Viimsi 
vabaõhumuuseumis.

ÕPI- JA JUTUTOAD
27. aprillil kell 11.30-13 
Erik Orgu loeng tervislikust ja 
teadlikust toitumisest Viimsi 
gümnaasiumis.
1. mail kell 17 elavlilledest 
kaunistuse õpituba Viimsi huvi-
keskuse käsitööklassis.
3. mail kell 11 õpituba lapse-
vanematele “Lapse seksuaal-
ne areng” Viimsi huvikeskuse 
treeningsaalis nr 2.
5. mail kell 15 seminar “Sõna 
on tegu.“ Lea Treufeldt ja Andrus 
Lukas Viimsi Vabakoguduse 
kiriku kaminasaalis.
5. mail kell 12 elavlilledest 
kaunistuse õpituba Viimsi 
huvikeskuse käsitööklassis.
24. mail kell 18 kohtumisõhtu 
Valdur Mikita Viimsi raamatu-
kogus.
28. mail kell 16 kaheksanda 
suvelugemise väljakuulutamine 
Viimsi raamatukogus.
30. mail kell 18 kohtumisõhtu 
Igor Volke “Kalevi rahva tulevik” 
(viimane üritus Viimsi raamatu-
kogu praegustes ruumides).
Lisaks vaata reklaame. 

Spordiüritustest saad ülevaate 
leheküljelt 17 
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TVPlay Home tõi müügile uudsete 
võimalustega telepaketid

Viasat sai eelmise aasta lõpus uue nime TVPlay 
Home ning nimemuutusega koos tehti ka 
suur hüpe tehnoloogias. Ettevõtte teenuste ja 
tehnika arendusse investeeriti üle 15 miljoni 
euro. Juba täna on võimalik selle vilju maitsta, 
sest TVPlay Home uued paketid koos inter-
aktiivsete mugavusteenustega on aprillikuust 
alates saadaval.

 
Uue põlvkonna teleteenused
Kaabeltelevisioon kõigi Eestimaa inimesteni 
ei jõua ja üle õhu levivad lahendused on tihti 
väga piiratud valikuga. TVPlay Home’i uute 
pakettidega tuleb kvaliteetne telepilt igasse 
Eestimaa nurka satelliidilt, samas aga saab 
kasutada uue põlvkonna teleteenuseid nagu 
saadete järele vaatamine, kõigi tellitud tele-
kanalite jälgimine nutiseadmest ning vooge-
dastuse vaatamine otse teleriekraanilt. 

 
Järelvaatamine toob vabaduse 
Tavaliselt on ju ikka nii, et just siis, kui oled 
kööki võileiba läinud tegema, lüüakse jalg-
pallikohtumises värav... Või lemmiksarja uue 
osa ajaks ei jõua kuidagi koju. Sellepärast ei 

pea enam muretsema, sest saad ise otsustada, 
millal saated ja filmid algavad ning soovi 
korral saad neid kasvõi mitu korda järele 
vaadata. Järelvaatamise kasutamine on väga 
lihtne – liigud saatekava peal lihtsalt ajas ta-
gasi ja valid, mida vaatama hakata. 

 
Videomaailmas üle 5000 tasuta 
filmi, saate, sarja 
Lisaks tavapärastele telekanalitele avaneb või-
malus otse oma telerist vaadata tasuta ja en-
dale sobival ajal ka videomaailma üle 5000 
filmi, saate ja sarja. 

 
Telepakett koos internetiga
Tänapäevased mugavusteenused vajavad in-
terneti olemasolu. Järelvaatamise ning video-
maailma kasutamiseks peab digiboks olema 
ühendatud internetiga. Kui internetti kodus 
veel ei ole, ei pea muretsema, sest TVPlay Home 
pakub uusi pakette koos Tele2-e piiramatu 
internetiga. 
 
Meelelahutuse saab kaasa võtta
Uue TVPlay Home äpiga saad mobiilist, tah-
velarvutist või sülearvutist vaadata kõiki ka-
naleid, mida kodus televiisoristki näed. Li-
saks on uute pakettidega kaasas võimalus 

TVPlay Home tõi 
müügile ainulaadsed 
telepaketid

 

vaadata TVPlay Premiumi sisu. Sealt leiad 
ilma reklaamideta üle 600 hittfilmi eestikeel-
sete subtiitritega, multifilmid eestikeelse peale-
lugemisega ja spordiülekanded ainsatest eesti-
keelsetest spordikanalitest TVPlay Sports ja 
TVPlay Sports+. 

TVPlay Home uute 
pakettide kohta saab lähemalt 

lugeda ettevõtte kodulehelt 
www.tvplayhome.ee.

REKLAAM

AEGA ON 5. MAINI! Aita 
Viimsi uuele haridus- ja 
kultuurikeskusele nimi 
valida.

Viimsisse rajatav haridus- ja 
kultuurikeskus on nime otsin-
gul. Konkursi esimene etapp on 
jõudnud lõpule ning kõik on saa-
nud oma ideed välja pakkuda. 
Žüriiliikmed valisid 152 kon-
kursile esitatud nime seast väl-

Klint või Artium?

ja kaks, mis võistlevad rahva-
hääletuse lõppvoorus – Klint 
ja Artium. 

Nüüd on aeg minna sinul oma 
lemmiku poolt hääletama. Hää-
letus kestab 5. mai hilisõhtuni 
ning seda on võimalik teha Viim-
si valla koduleheküljel: viimsi-
vald.ee (Avaleht → Viimsi Tea-
taja → uudised ja teated).

Uus keskus hakkab 2021. aas-
tal valmides pakkuma kaasaeg-

NIMEKONKURSI ŽÜRII
n Žürii esimees: Georg Aher (Viimsi vallavalitsus)
n Žürii liikmed: Riina Aasma (Viimsi vallavoli-
kogu, noorsoo- ja hariduskomisjoni esimees), Märt 
Vooglaid (Viimsi vallavolikogu), Hannes Võrno (Viimsi 
vallavolikogu), Mart Meri, Ita-Riina Pedanik (MTÜ 
Viimsi Huvikeskus), Meribel Kuusik (Viimsi muu-
sikakooli hoolekogu õpilasesindaja), Merilin Radvi-
lavićius (teadushuvikooli esindaja), Ly-Ann Kõllo 
(Viimsi kunstikooli hoolekogu õpilasesindaja), 

set muusika- ja kunstiharidust 
ning avastusretki teadusmaail-
ma. Kooli eesmärk on pakkuda 
Viimsi heade akustiliste lahen-
dustega saalides kõrgetaseme-
lisi kontserte ja etendusi. Klin-
di või Artiumi nime kandma 
hakkav hoone kerkib haridus-
linnakusse Viimsi keskuses.

Grete Maria Ivanov
Viimsi gümnaasiumi koolilehe 

Hüpernool toimetaja

Teet Simson (noortevolikogu esindaja).
Žürii koosseis kinnitati 09.04.2019 vallavalit-

suse istungil. Kaks parimat nimekandidaati valis 
žürii välja reedel, 12. aprillil esitatud nimede seast. 
Klint ja Artium on avalikul hääletusel alates 15. ap-
rillist. 

Haridus- ja kultuurikeskuse nime kuulutame 
välja Viimsi 100. sünnipäeval 11. mail!

Viimsi uus haridus- ja kultuurikeskus toob 2021. aasta sügisest kokku loomingulised ja tegusad talendid igalt rindelt. Foto Kavakava



japidamise ja üüri peale. Güm-
naasiumis õppivate noorte seas 
leidub palju neid, kes käivad 
juba ise tööl ning teenivad raha.

Kui enam saavad gümnasis-
tid vanematelt taskuraha, siis
protsentuaalselt oli järgmine 
noorte iseseisev raha teenimine. 
Samuti on hea teada, et üle 
poole gümnasistidest mõtleb siis-
ki tulevikule ning hoiustab sel-
leks raha.

Kui rahalised piirangud puu-
duksid, soetaks enamik gümna-
sistidest endale kodu, auto või 
läheks reisima. 

Kassipojast telefonini
Põhikooliõpilastest käivad vaid 
mõned üksikud iseseisvalt raha 
teenimas ning enamus neist saa-
vad vanematelt 30–50 eurot tas-
kuraha. Nendest aga alla poole 
koguvad tulevikule mõeldes ehk 
põhikoolis pole säästmine veel 
populaarne.

Ühtlasi ei mõtle põhikoolis 
õppijad veel korteri või auto soe-
tamisele, vaid pigem ostaksid 
elektroonikat või muid meelt 
lahutavaid esemeid, näiteks 
iPhone X-i või tasakaaluliikuri.

Algkooliõpilastest ei käi aga 
keegi ise tööl ning nemad saa-
vad vanematelt taskuraha 30–
70 euro vahel. Kui noortel õpi-
lastel oleks võimalik ükskõik 
mida soetada, oleks selleks kas-
sipoeg või uus telefon.

Karmen Hiiemäe
Viimsi gümnaasiumi 
koolilehe Hüpernool 

toimetaja 

puuduksid rahalised piirangud. 
Populaarsemad vastused olid: 
auto, reis välismaale, uus elu-
koht, uus nutiseade, riided ja 
jalanõud. Paljud investeeriksid 
ka oma hobidesse – näiteks os-
taksid fotokaamera, muusika-
instrumendi või lausa oma ho-
buse.

Raha tuleb ise teenida
Oli ka neid, kes elavad iseseis-
valt ja seega kulub neil raha ma-
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TASKURAHA. Põhikooli- 
noored kulutavad raha 
toidule, gümnasistid 
koguvad aga pigem juba 
tulevikule mõeldes.

 
Küsitlesime Viimsi noori, et saa-
da teada, kuidas nad enda ra-
haga ümber käivad. Küsitlust 
jagati Viimsi gümnaasiumis ja 
Viimsi valla lehel. Kokku osa-
les kolme päeva jooksul 213
noort, neist ülekaalukalt 168 õpi-

57% gümnasistidest 
säästab raha 
tulevikuks

last Viimsi gümnaasiumist. Põ-
hikoolist oli vastanuid 29 ja alg-
koolist 13.

Enamik vastanutest saavad 
taskurahaks 30 kuni 50 eurot 
kuus (23% vastanutest). Ülejää-
nud 77% jagunesid üsna võrd-
selt viie valiku vahel.

Alla 30 euro saavad 19% õpi-
lastest, 50–70 eurot 12%, 71–100 
eurot 14% ja üle 100 euro 14% 
vastajatest. Pea viiendik vas-
tanuist (18%) ei saa taskuraha, 

vaid käivad ise tööl, omale raha 
teenimas.

Noored mõtlevad 
tuleviku peale
Küsitlusest selgus, et 57% vas-
tanutest hoiustab raha tuleviku 
jaoks. Kõige rohkem kulub noor-
tel taskuraha söögile, joogile ja 
meelelahutusele. Mitmed aga 
vastasid, et ostavad taskuraha 
eest riideid või hoopis koguvad 
seda millegi suurema jaoks.

Pea viiendik 
vastanuist (18%) 
ei saa taskuraha, 
vaid käivad ise 
tööl omale raha 
teenimas.

Gümnasistide finants-
käitumine ilmutab 
mõistlikkuse märke – raha 
pigem teenitakse ise kui 
küsitakse vanematelt 
ning seda säästetakse ka 
tulevikutarbeks. Peaasi, 
et töölkäiminine õppimist 
segama ei hakkaks. 
Foto Hüpernool

Raha kulub hobidele
Uurisime, mis oleks esimene 
asi, mida noored soetaksid, kui 

ESIMESED SAMMUD 
KARJÄÄRIREDELIL. Viimsi 
õpilasmalev ja suvine 
töökogemus aitavad töö-
turule jalga ukse vahele 
pista ning oma esimese 
palga teenida.

Viimsi õpilasmalev tähistab sel 
suvel oma 20. juubelit ja annab 
koostöös kohalike ettevõtetega 
nüüd ka võimaluse saada noor-
tel oma esimene töökogemus ja 
luua ettevõtetega kontakte tu-
levikuks.

Õpilasmaleva raames noor-
tele tööd pakkuva Koduekstra 
personalijuhi Maret Härm-Tilki 
sõnul on koostöö noortega väga 
oluline. “Aeg läheb edasi, mitte 
tagasi. Noori tasub kuulata, sest
nende mõtted on värsked ja jul-
ged,” kinnitab ta Viimsi Teata-
jale. “Ootame enda juurde sa-
ma teotahteilisi noori inimesi, 
nagu see on olnud eelnevatel 
aastatel.”

Personalijuht soovitab noor-
tel mitte karta küsida ja uurida. 
“Samas teha ka ise ettepane-
kuid,” julgustab ta. “Teie tulete 
väljastpoolt ja näete seda, mi-
da meie, tööandjad, enam ise 
võib-olla näha ei oska.“

Julge endast 
rääkida!
“Kuna me müüme laste- ja noor-
tetoa sisustust, siis üks hea põh-
jus noorte kaasamiseks on mui-

Malevatöö aitab tööturul oma koha leida
dugi nende trenditeadlikkus ja 
teistsugune ümbrusetaju,” sel-
gitab Evelin Toom ettevõttest 
Modern Kids Interior. “Kui olin 
ise sama noor, käisime sõbran-
naga erinevate asutuste ustele 
koputamas,” meenutab ta.

“Pakkusime ennast aiandis-
se rohima, ühiskondlikku sauna 
saunavihtasid tegema, poodi as-
sistendiks – meil oli palju pea-
lehakkamist, aga jõukohast tööd 
meile väikeses alevis tol suvel 
ei jätkunud. Hiljem saime tut-
vuste kaudu tööd maasikakor-
jajatena ja müüjate asendajate-
na. Mul on hea meel, et nüüd on 
töömalev, mis noored ja ette-

võtted kokku viib.”
Naise sõnul ei pruugi noor 

veel kõiki oma tugevusi teada, 
aga ta võiks proovida tööand-
jale endast rääkida. “Kas sulle 
meeldib suhelda või pigem ar-
vutiga töötada? Kas sulle meel-
dib rohkem loomingulisus või 
süsteemsus?” toob ta näite ju-
tuteemadest.

Juhul, kui on võimalik vali-
da erinevate tööülesannete va-
hel, annab see tööandjale võima-
luse pakkuda just konkreetsele 
noorele sobivat tööd. “Muidu-
gi tuleb igas töös silmitsi seista 
ka ülesannetega, mis ei ole põ-
nevad, aga vajavad ärategmist. 

KOMMENTAAR
TIIU VALM, Viimsi raamatukogu direktor: Kolimiseelne raa-
matukogu ootab noori pikisilmi appi

Viimsi valla raamatukogu enam kui 9000 registreeritud luge-
jast on kolmandik noored ja lapsed, kes on suured raamatuhuvi-
lised. Kui valitseb üldine arvamus, et noorte raamatukogude kü-
lastus väheneb, siis meie Viimsis selle üle küll kurta ei või.

Tõenäoliselt põhjendab see ka õpilasmalevas osalejate huvi 
tulla tööle raamatukogusse. Huvi on vastastikune, sest raamatu-
kogupoolselt saame nii ka tagasisidet noorte huvidest ja lugemis-
soovidest. Samas aitavad noored meid raamaturiiulite korrasta-
misel või mõne muu olulise praktilise töö tegemisel, milleks po-
le igapäevatöö kõrval aega jäänud.

Olen teadlik, et meile sooviks tööle tulla rohkemgi kui kaks 
noort, kuid raamatukogu ruumikitsikus pole kahjuks võimalda-
nud noorte arvu suurendada.

Kuna raamatukogul seisab peagi ees kolimine uutesse ruumi-
desse ja samal ajal jätkub suvine, aktiivne raamatukoguteenin-
dus, siis ootame malevlasi pikisilmi. Noored tegelevad raamatu-
koguriiulite tavapärase korrastamisega, aga kogevad ka midagi 
uut ja põnevat.

Uues raamatukogus on kavas kasutusele võtta RFID-tehnoloo-
gial põhinev iseteeninduslik raamatute laenutus- ja tagastussüs-
teem, milleks on vajalik eeltöö: igale teavikule tuleb kleepida tu-
vastuskleebis ja siduda see raamatukogutarkvaras raamatukir-
jega.

Soovituseks noortele: ole tööandja antud ülesannete täitmi-
sel täpne, sest teie tööst oleneb, et lugejad ja ka raamatukogu 
töötajad leiaksid vajalikud teavikud üles. Ja loomulikult, olles 
“raamatute maailmas“ leidke ka endale mingi põnev/huvitav 
raamat lugemiseks. Ole loov ja initsiatiiviks, siis tekkivad ka 
head koostöösuhted.

Sellised töökogemused on sa-
muti väärtuslikud.”

Tulevase töökarjääri 
alguspunkt
“Meie jaoks on oluline, et ko-
halik noor teaks, millised ette-
võtted Viimsis tegutsevad, mil-
lega need ettevõtted tegelevad, 
milliseid töid pakuvad ning ehk 
paneb malevas saadud koge-
mus mõtte liikuma ka tulevase 
eriala valikuks,” selgitab Viimsi 
Hambakliinik OÜ turundusjuht 
ja juhatuse liige Jaanika Lauk.

“Me näeme, et malev on suu-
repärane võimalus kohalikud et-
tevõtted, vald ja noored ükstei-
sele lähemale tuua, luua süner-
gia ja koostöö, mis tugevdab 
meie kohalikku kogukonda,” 
selgitab ta.

“Eelmise aasta kogemus näi-
tas, et noored on asjalikumad 
ja julgemad, kui me teinekord 
arvame,” võtab ta senised ko-
gemused koostöös noortega kok-
ku. “Meie soovitus noortele on 
võimalikult palju uurida, küsi-
da, õppida antud võimalusest 
ning astuda mugavusstsoonist 
välja, olla julge ja proaktiivne, 
et maleva lõppedes oleks hea 
tunne nii tehtud töö kui ka en-
da arengu üle,” soovitab Lauk.

Täna malevas, 
homme tööl!
“Noored on meie töötajate jä-
relkasv,” kinnitab Margit Täht 

KOMMENTAAR
GERLI VEERMÄE, GoWorkaBiti turundusjuht: Kui keegi väi-
daks, et ühe töökogemuse asemel on suvevaheajal võima-
lik omandada kakskümmend, kõlaks ta ilmselt napakalt, eks 
ole? Tegelikult on see vägagi võimalik. Isegi kasulik, kui jä-
rele mõelda. 

Töövahendusplatvormi GoWorkaBit kaudu leiab iga noor en-
dale meeldiva tööampsu ehk lühikese tööotsa, mis on paslik ini-
mesele, kellele meeldib tööd teha just talle sobival ajal ja kohas.

Meie andmebaasis on suur hulk ettevõtteid, kes iga päev abi-
käsi otsivad – küll lihtsamate, küll keerukamate tööde tegemi-
seks. See pakub head alternatiivi töökorraldusele, mis seob noore 
terveks suveks ühe töökoha külge.

Tööamspud võimaldavad tööd paindlikult planeerida ning kui 
esimene valik mingil põhjusel ebasobivaks osutub, saab noor ju-
ba järgmisel päeval uut ametit katsetada. Lisaks pole tööamp-
sudel kohustuslikku graafikut ning igaüks saab ise otsustada, mil-
lal ta päevakese hinge tahab tõmmata, et sõpradega mõnusalt 
aega veeta. 

Täiendav info ja tööampsud ootavad veebiaadressil www.
goworkabit.ee.

Viimsi Selverist. “Ootame rõõm-
said ja särasilmseid noori, kes 
on huvitatud vastu võtma uusi 
väljakutseid.”

Tööle saabuvatel noortel soo-
vitab ta hoida distsipliini. “Vas-
tuvõetud väljakutseid tasub võt-

ta tõsiselt. See on hea võimalus 
saada tööalast väljaõpet ja ko-
gemusi, mis tulevikus on igale 
noorele ainult kasuks.”

Rain Resmeldt Uusen
Viimsi Teataja peatoimetaja
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TALENT. 18. aprillil toimus 
Viimsis Black Box Studios 
noorte moeloojate kon-
kurss ja show moeAKEN 
2019. Tegemist oli järje-
korras 11. moeAKNAGA, 
mille viis läbi Viimsi 
gümnaasiumi õpilasesin-
dus. MoeAKEN on Eesti 
koolinoortele suunatud 
moesündmus, kuhu on 
oodatud kõik Eesti noo-
red, kes on huvitatud 
moest ja soovivad teistega 
oma loomingut jagada. 
Osalema on oodatud 
8.–12. klasside õpilased.

Seekordsel konkursil pälvis esi-
koha Tallinna 21. kooli güm-
nasistide Karmen Viinapuu ja 
Pille-Riin Raie kontrastsete vär-
videga ja jõuline SM-temaati-
kast mõjutatud kollektsioon “Fe-
tiš,” kus domineerisid punased 
ja mustad toonid ning materja-
lidena oli kasutatud riiet ja me-
talseid kette.

Teisele kohale tulnud Gus-
tav Adolfi gümnaasiumi õpilase 
Maria Tõnisbergi kollektsioo-
nist “American Princess” oli ins-
pireeritud Briti rokkansamblist 
Queen ja selle säravast liidrist 
Freddie Mercuryst. Ereda and-
rogüünse leegiga põlenud Freddie 
laulis sellest, kuidas murda lahti 
ahelatest, rollidest, vabaks nor-
mide ja ettekirjutuste labürin-
dist. Just sellest kõneles ka 
“American Princess“.

Kolmanda koha võitja, 18-
aastane Viimsis elav moelooja 
Karl Joonas Alamaa rääkis oma 
uuest kollektsioonist “Formal 
Formation” ning endast Viimsi 
Teatajale lähemalt.

Kes sa oled?
Hetkel on lihtne öelda, et 

olen rätsep. Aga traditsiooni-
list rätsepat minust ei saa, kui-
gi austan seda tööd väga. See 
töö seaks mulle piire. Moe-
disainer on keegi, kes vaatab, 
kuidas teha midagi paremaks, 
ilusamaks, mugavamaks.

Mina olen vist hetkel pigem 
moekunstnik, kuna see, mida 
ma teen, on skulptuurne ja eba-
praktiline eneseväljendus läbi 
rõivaste. Teen seda südamerahu-
ga seni, kuni pole vaja oma töö-
ga raha teenida.

Millal ja kuidas sa moega 
tegelema hakkasid?

Aastal 2014 juhtusin nägema 
filmi maailmakuulsast moeloo-
jast Yves Saint Laurentist, mis 
inspireeris mind nii palju, et 
võtsin ette kuhja pabereid ja 
hakkasin joonistama, nagu os-
kasin.

Kui hiljem oma joonistusi 
sõbrale näitasin, siis tema soo-
vitaski mul moeAKNALE min-
na. Läksingi! Mu esimene kol-
lektsioon oli muidugi praegu-
sega võrreldes väga algeline... 
Olin siis 14.

Aga mood on mu elus alati 
tähtsal kohal olnud, mu ema on 
mind oma riietumise ja stiiliga 
alati inspireerinud.

Kus sa praegu õpid?
Pärast põhikooli lõpetamist 

Viimsi koolis läksin Tallinna 
tööstushariduskeskusesse, kuna 
mind huvitas mood ja õmble-
mine ning mu käsitööõpetaja 
soovitas mul seda teha. 

Paljud imestasid tol ajal, et 
miks ma gümnaasiumi asemel 
kutseka valisin, aga mina mõt-
lesin, et mida mul kaotada on. 
Ma ei kahetse oma koolivali-

kut üldse, kuna olen saanud sealt 
võimsa teadmistepagasi rõivas-
te ja rõivatehnoloogia osas. Lõ-
petan tänavu suvel selle kooli 
rätsep-stilistina.

Räägi palun oma uuest kol-
lektsioonist “Formal Formation“, 
mis hiljuti moeAKNAL 3. koha 
pälvis. Kas need rõivad on mõel-
dud kandmiseks?

Jah, need on küll lavale mõel-
dud, aga nendega on võimalik 
ka käia ja olla. Mitte küll kõi-
giga, kuna nende kandmine on 
teatud mõttes performance. Mi-
na ise olen neid Tallinna täna-
vatel kandnud.

Kasutatud materjalideks on 
peamiselt mööbliriie ja pisut 
tülli ühe kostüümi jaoks. Ma va-
lisin nad nende huvitavate teks-
tuuride pärast, et näidata nen-
de ebatraditsiooniliste mater-
jalide rohket kasutusvõimalust 
moes.

Mitmes kollektsioon see sul 
on?

Viies. Olen igal aastal teinud 
ühe.

Mis sind inspireerib?
Mind inspireerib hästi palju 

kole, kuna kõigest on võimalik 
leida ilu. Näiteks brutalistlikust 
arhitektuurist. Ma pean ennast 
iluihalejaks, kuid kui ilu pole 
esmapilgul näha, siis selle otsi-
mine ja leidmine on väga põnev. 
Kui heita kõrvale esmaemot-
sioon, et miski on inetu, võid 
leida sügavama tuuma.

Näiteks mu viimase kollekt-
siooni puhul on just need veid-
rad vormid, kompositsioon, var-
jud ja läbilõiked, mis neist te-

kib, minu meelest ilusad ja põ-
nevad. Inspiratsiooni selleks sain 
mu toas mannekeenil rippunud 
frakist.

Vaatasin seda ja hakkasin joo-
nistama. Ülikonna elegantsus, 
keeruline tehnoloogia ning rõi-
vaetiketi piirav mõju ajenda-
sid mind looma kollektsiooni, 
milles on rõhk formaalse õhtu-
ülikonna muutmisel ning pea-
aegu täielikult selle väljakuju-
nenud vormi kaotamisel. See 
kollektsioon on klassikalise ilu 
ümbertöötlemisest ja uuesti loo-
misest.

Kollektsiooni kirjelduse pa-
nen kirja alles siis, kui pool on 
juba valmis. Kollektsiooni tege-
mine on pikk ja väsitav prot-
sess, see kestab terve aasta, üks 
idee viib teiseni, kõik muutub. 
Näiteks see algne idee – frakk 
– oli vaid käivitav jõud, plah-
vatus.

Ma olen kogu oma elu mi-
dagi mõelnud ja loonud, sest 
ma tahan endast midagi anda. 
Inspiratsiooni kogumine pole 
minu jaoks tihti teadlik. Mind 
inspireerivad paljud asjad, olu-
korrad, mida olen läbi elanud, 
kohad, inimesed – nad tulevad 
mu juurde mõtetes tagasi. 

Kas vaatad ka inimesi nii, 
et ei otsi esimese asjana ilu?

Mulle meeldib Tammsaare 
pargis istuda ja ennast möödu-
vate inimeste vaatlemisega lõ-
bustada. See on minu jaoks na-
gu kunstigaleriis käimine.

Kui ma tänaval inimesi vaa-
tan, siis jäävad esimese asjana 
silma nende riided ja see, kuidas 
need välja näevad. Alles siis 
näen inimest. Ilus ja kole on te-
gelikult pealiskaudsed hinnan-
gud – et millestki aru saada, 
pead minema detailidesse.

Ilu otsimine on pikem prot-
sess, see nõuab põhjalikumat 
vaatlust, tänaval jääb see pea-
liskaudseks.

Kuidas oma modelle valid? 
Minu modellid on olnud klas-

sikalises mõttes pikad ja pee-

nikesed. Sellele on lihtne põh-
jendus – rõivas langeb nende 
seljas paremini, tuleb esile, jääb 
esmaseks ja kandja ei domi-
neeri seda. 

Aga kindlasti ei loo moe-
looja rõivaid ainult modellide-
le. Mul on hea meel selle tren-
di üle, et modellid on hakanud 
inimesekujuliseks tagasi mine-
ma, nad ei näe enam nii haigla-
sed ja grotesksed välja.

Miks modellid enamasti nii 
surmtõsise näoga laval on?

Ma ei tea. See on ajas muu-
tunud. Näiteks 20 aastat tagasi 
modellid veel naeratasid ja 1950-
ndatel tegid lausa piruette. Ma 
arvan, et tõsidus on seotud sel-
lega, et modell ei hakkaks oma
olekuga liialt rõivastuse üle do-
mineerima. Et ta ei looks õhus-

Moelooja Karl Joonas Alamaa: “Mind inspireerib kole”

KOMMENTAAR
Kirill Safonov, moeAKEN 2019 žürii liige, moelooja: Karl Joo-
nas Alamaa kollektsioon “Formal Formation” oli kunstipärane, 
lakooniline, monokroomse gammaga põnev mäng vormiga. 
Võrreldes teistega alternatiivne, julge kollektsioon. Oleks võinud 
isegi veel julgem olla!

MoeAKNA üldine tase oli üllatavalt hea. Esikolmiku valikul 
žürii eriti ei vaielnud, otsus sündis üksmeelselt – kõik kolm olid 
väga terviklikud, suurepärase stilistika ja selge kontseptsioo-
niga tööd.

Ilu otsimine 
on pikem prot-
sess, see nõuab 
põhjalikumat 
vaatlust, tänaval 
jääb see pealis-
kaudseks.

Karl Joonas Alamaa usub töösse, 
vigadest õppimisse ja edasi-

pürgimisse. Foto Villem Sooster. 

Kostüüm kollektsioonist 
“Formal Formation“. 
Foto Villem Sooster

Karl Joonas Alamaa 
loomehoos. Foto 
Daniel Leevik



ta ära andnud inimestele, kes 
hindavad seda, mida ma teen. 
Mulle on oluline, et keegi neid 
kannab ja neist rõõmu tunneb.

Kes su eeskujud moemaail-
mas on?

Lisaks Yves Saint Lauren-
tile – Yohji Yamamoto, Rei 
Kawakubo ja Dries Van Noten. 
Eestlastest Triinu Pungits.

Milliseid rõivaid ise kannad?
Ma valin oma riideid mater-

jalide ja õmbluste järgi. Ei osta 
kiirmoodi. Käin second handis 
või teen palju asju ise. Üritan 
olla polüestrivastane.

Mind paneb imestama, kui 
mõni inimene on suure suuga 
loomapäästja ja vegan, aga ta rii-
dekapi sisu koosneb kiirmoest. 

See paneb mõtlema. 

Kindlasti toetan ka Eesti 
disaini, näiteks mulle meeldib 
Guild.

Mul on üks Tiina Talumehe 
meestekleit, mille ta mulle ku-
nagi sünnipäevaks kinkis. Ja üks 
kaubamajast leitud DKNY särk-
pluus-kleit. Seda viimast olen 
kahjuks liiga vähe kandnud.

Kannan palju ka enda loo-
dud rõivaid, sest see annab või-
maluse panna selga midagi sel-
list, mis on teistsugune ja mida 
teistel pole.

Mida arvad soostereotüüpi-
dest moes?

Kaubamajade meesteosakon-
nad absoluutselt ei kõneta mind. 
Mina kannan tihti asju oma ema 
kapist. 

Riietel ei ole ju sugu, nad on 
tekstiilist kokku õmmeldud tü-
kid. Kui inimesele miski sobib, 
siis kandku, sõltumata soost!

Naljakas on see, et meie prae-
gused rõivastumise kombed on 
ju pärit alles hiljutisest ajast, 
aga neisse suhtutakse, nagu oleks 
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EMAKEEL. Märtsis-aprillis toimus 
Viimsi koolis emakeeleaastale pühen-
datud 8.–9. klasside kõnevõistlus tee-
mal “Emakeel on meie kätes“, millest 
võttis osa 20 noort.

Esimese kuni kolmanda koha saavutasid võrd-
se punktiarvuga Liisa Veski (9.c), Kertu Nõmm 
(9.f) ja Kasper Sebastian Silla (9.a). Kuna kõ-
nesid esitati palju, tähendab, et teema on järel-
kasvule oluline.

Noorte kõned olid äärmiselt hingestatud ja 
meeldejäävad, samuti õhkus neist muret meie 
emakeele püsimajäämise pärast. Tähelepanu 
pöörati näiteks slängi ja võõrsõnade kasutami-
sele ning Liisa tõi oma kõnes välja meie presi-
dendi aastapäevakõnes kõlanud mõtte, et eesti 
keel on nagu meie väike saladus, mida teab 
vaid miljon inimest.

Kasper rõhutas, et emakeelt ei saa küll käe-
ga katsuda, kuid see on siiski meie üks suuri-
maid rikkusi.

Kõnevõistluse korraldajad olid Liis Rem-
mel ja Ülle Pinnonen, internetipõhise osaga te-
geles Vilve Roosioks. Žüriisse kuulusid Viim-
si gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpe-
taja Kirsi Rannaste ning õpilased Kertu Saul, 
Gretel Põld, Madli Maaste, Brenda Pent ja 
Viktoria Jefimova.

ESIKUUIK: 1. Liisa Veski, 9.c; 2. Kertu 
Nõmm, 9.f; 3. Kasper Sebastian Silla, 9.a; 4. 
Elisa Tamm, 9.e; 5. Emma-Lotta Lõhmus, 9.f; 
6. Siim Ustav, 8.f

Eva-Riin Järve
kaasautor, Viimsi kooli õpilane

n Meret ja Karol Kõrmil sündis 25. veeb-
ruaril poeg Hugo. 
n Kristina ja Martin Meitusel sündis 
26. veebruaril tütar Mette. 
n Ly ja Roland Kiilil sündis 28. veebruaril 
tütar Amalia. 
n Liina Kasel ja Virgo Lillepoolil sündis 
1. märtsil tütar Adeele. 
n Helerin ja Petrus-Juhani Pietiläl sündis 
2. märtsil poeg Tobias. 
n Piia Laks-Järvel ja Marti Järvel sündis 
2. märtsil tütar Ingeli. 
n Tiina-Mai Saksal ja Heiki Mäel sündis 
4. märtsil poeg Richard Markus. 
n Marje Mandre ja Priit Pruulil sündis 
5. märtsil tütar Loore.  
n Mari-Liis ja Marek Kursil sündis 8. märtsil 
tütar Luna. 
n Mari-Liis ja Ever Treimutil sündis 
9. märtsil poeg Remi. 
n Julia ja Egert Villemsonil sündis 
19. märtsil tütar Mia. 
n Siiri Tabril ja Ain-Villu Parvetil sündis 
21. märtsil tütar Miia-Bella.
n Rita Alas-Järvel ja Kristjan Järvel sündis 
24. märtsil poeg Magnus. 
n Tuuliki Palkmetsal ja Rain Keval sündis 
25. märtsil tütar Adeliine Ry Keva.
n Jana ja Kristjan Haugasel sündis 
25. märtsil tütar Aurelia. 
n Piret ja Rain Vahteril sündis 27. märtsil 
tütar Saara. 
n Triin Aunapuul ja Silver Lindil sündis 
29. märtsil tütar Eliise. 
n Katrin Kurmil ja Kristjan Kaarmanil 
sündis 4. aprillil poeg Kevin Rocco. 
n Kristina Vainul ja Valmar Kassil sündis 
5.aprillil tütar Johanna. 
n Anneli ja Oliver Orumetsal sündis 
5. aprillil poeg Aerton. 
n Hanna Soosalu-Wertsil ja Aivo Arrol 
sündis 9. aprillil poeg Aron. 
n Olga Bestšastnajal ja Vadim Bestšastnõil 
sündis 9. aprillil poeg Matvei. 

Kõnevõistlus “Emakeel on 
meie kätes” peegeldas muret 
emakeele kadumisest

Tee seda, mida armastad ja oskad any-
ways! Ole positiivseks eeskujuks küm-
netele tuhandetele!

Viimsi Teataja koostöös Viimsi vallavalit-
suse ja gümnaasiumi koolilehega Hüper-
nool kuulutab välja konkursi, leidmaks Viimsi 
kõige loomingulisemat, ägedama disainikee-
le ja fotomeelega mõjuisikut!

Kus Sina Viimsi poolsaarel ja saartel aega 
viidad ning kuidas? Kus vaatad päikeseloo-
jangut ja millistes kaunites paikades korral-
dad sõprade ja perega piknikuid? Kus käid 
sportimas või romantilisel jalutuskäigul? Mida 
soovitad teistele?

Kõik, kes postitavad oma Instagrami kon-
tole maikuus vähemalt kümme foto- või video-
postitust, millele on täägitud @viimsivald 
Instagrami kasutaja ja lisatud hashtag ehk 
teemaviide #minuviimsi pluss veel üks 
Viimsi-teemaline vabalt valitud teemaviide 
(nt #viimsisuvi või #viimsirokib), osalevad 
väärika tiitli Viimsi influencer 2019 võidu-
jooksus.

Võitjat ootab ees loomulikult ka auhind ja 
viimsilaste ning suviste külaliste siiras tähe-
lepanu, au ja kuulsus!

OMALOOMINGUKONKURSS 
Eesti keele aasta raames toimus Viimsi 
koolis omaloomingukonkurss, mille tule-
mused selguvad mai alguses. 

Esitada võis muinasjutte, muistendeid, luu-
letusi (vähemalt 3 ühelt inimeselt), näiden-
deid, novelle, lühijutustusi ja muid loovtöid. 
Seniks, kuni žürii otsustab parimaid, avalda-
me ühe kevadise mõtiskluse, mille autoriks 
on Meriliis Kivimägi (8.f).

Vastupandamatu kevad 
On kevad.
Õhtu tõstmas on pead.
Puude lõhn ninas,
olen maal – mitte linnas.

Nina vaikselt lõrisemas,
süda tasa puperdamas.
Samas lund veel veidi alles,
paar suurt loiku tagaõues.

Linnulaulust ja lõhnadest
olen nagu üks naiivsetest.
Jahin asjatult õhust 
ja taevast unistuste lõhna.
Ainult häid, maitsvaid ja magusaid.

Ei, tuppa ma ei taha.
Kooli jätan ka homme ukse taha.

Ma lihtsalt ei taha siit kurgede laulu
ja puude lõhnade vahelt lahkuda,
sammal lirtsumas jalge all. 
Part prääksub taeva all.
Olen looduses. Oma lootustes.
Ei mind sega naabritädi hääl,
kes koera otsimas sääl.

UUED VALLAKODANIKUD

Otsime Viimsi innukat 
insta-influencerit!
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Moelooja Karl Joonas Alamaa: “Mind inspireerib kole”

Ma pean 
ennast iluihale-
jaks, kuid kui ilu 
pole esmapilgul 
näha, siis selle 
otsimine ja leid-
mine on väga 
põnev.

tikku, milline rõiva kandja ole-
ma peaks.

Mis on mood?
Moeloojana on see miski, 

mida ma lavale saadan. Enese-
väljendus. Meditatsioon. Areng. 
Sisemine vajadus endast mida-
gi maha jätta. See on ka mu en-
da enesekriitika. Miski, mida 
endast välja saata, sest muidu 
see kõik kuhjuks kuhugi. 

Moe tarbijana on need liht-
salt riided. Muidugi pööran ma 
enda riietumisel palju tähele-
panu sellele, et kõik omavahel 
sobiks, et miski ei karjuks. 

Kuidas sa saad aru, et oled 
moeloojana hea?

Varem olid selleks konkur-
sid, et aru saada. Või mõne au-
toriteetsema isiku arvamus. Aga 
viimase kollektsiooniga hakka-
sin oma sisetunnet rohkem usal-
dama. Kui keegi arvab teisiti, 
kui talle ei meeldi, siis see on 
OK, kõigile ei peagi meeldi-
ma. See ei kõiguta mind enam, 
sest ma tean ise oma kollekt-
siooni puudusi ja plusse.

Millest sa unistad?
Alates sellest Yves Saint Lau-

renti filmist olen tahtnud saada 
sõltumatuks moekunstnikuks 
oma moemajas. See unistus on 
siiamaani alles, aga vahepeal 
olen saanud targemaks ja roh-
kem kahe jalaga maa peale. 
Selle unistuse realiseerimine on 
väga keeruline, kohati utoopi-
linegi maailmas, kus andekaid 
inimesi on nii palju.

Mis toob edu moemaailmas?
Valemit pole. Usun suurde 

ja pidevasse töösse, oma viga-
dest õppimisse, edasipürgimisse.

Näiteks mu esimene kollekt-
sioon oli väga halb, aga ma sain 
sellest alles show-päeval aru. 
Mul oli nii piinlik, et ma ei taht-
nud enam midagi kunagi teha, 
aga mu Viimsi kooli õpetaja 
soovitas teha lihtsalt uus kol-
lektsioon.

Tegingi ja see sai positiivset 
tagasisidet. Ja mina sain aru, et 
olgu vead kuitahes suured, ala-
ti peab veel proovima.

Kas sa oled oma rõivastega 
raha ka teeninud?

Jah, näiteks EKA laadal. 
Ja olen teinud ka eritellimusi. 
Samas osa asju olen ka tasu-

need kivisse raiutud. 18. sajandil 
peeti näiteks väga mehelikuks 
meigitud, parukas, siidisukka-
des ja kontsakingades meest. 
Need rõivastuse osad said 18. 
sajandil inspiratsiooni armeest.

Mida sa suvel teed?
Hetkel olen oma kooli kaudu 

Soomes ühe moedisaineri juu-
res praktikal, suvel lähen aga Tal-
linnas Montonisse praktikale.

Ja edasi?
Mul on plaanis õppida üli-

koolis moedisaini, kuna see on 
loogiline jätk mu senisele tege-
vusele. Kandideerin EKA-sse 
ja mõnedesse ülikoolidesse Ing-
lismaal, näiteks Arts Univer-
sity Bournemouth, De Mont-
fort University ja University of 
South Wales – neisse kolme olen 
ka juba sisse saanud.

Hetkel on see dilemma, kas 
jaksan kohe edasi õppida või 
peaksin võtma aasta vabaks ja 
veetma selle džunglis meditee-
rides.

Aga maailmakuulus Londoni 
kunstikool Central Saint Martins, 
kust on tulnud Stella McCart-
ney ja Alexander McQueen – sin-
na ei proovi?

Sinna ega teistesse suurema-
tesse koolidesse ma meelega ei 
kandideerinud, kuna üks mu 
Inglismaal disaini õppinud sõ-
ber rääkis, et enamus koole on 
seal suhteliselt sarnase hea ta-
semega, aga suurtes koolides 
oled nii väike mutrike ja õppe-
jõudude suhtumine sinusse on 
nii üleolev, et see võib enese-
hävituslikult mõjuda. Mu sõber 
vahetas ka seetõttu seal kooli.

Mis siis saab, kui ka EKA-sse 
sisse saad? Kas jääd koju või 
lähed ikkagi välismaale?

Siis valin Inglismaa. Veel 
jõuab, enne Brexitit. London ja 
Inglismaa üldse on minu silmis 
loovparadiis, sealt tulevad maa-
ilma parimad kunstnikud. Pa-
riis on selline pika ajalooga va-
nakooli moepealinn, disainerid 
on seal sunnitud jätkama sisse-
töötatud joont.

Milanos on palju pikkade 
traditsioonidega perefirmasid. 
London aga on moodsa moe 
keskus.

Silja Oja
Vabakutseline ajakirjanik

#MINUVIIMSI

“Formal Formation“. 
Valgustaja Daniel Leevik, 
foto Villem Sooster
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Nelja aastaga Eesti 
parimaks kikkpoksijaks 
tõusnud Viimsi poiss 
Maikel Astur (23) võitis 
hiljuti Hiina tippvõitlejat 
Bo “Tank” Fufani. 13. april-
lil toimunud Eesti vs Hiina 
profikikkpoksi võistlusel 
läksid vastamisi Eesti 
ja Hiina Rahvavabariigi 
parimad võitlejad, Eesti 
võitis tulemusega 6:4. 
Eesti koondise aitas või-
dule Viimsi Tigers Gymi 
esivõitleja ja Euroopa 
meistrivõistluste hõbe 
Maikel Astur.

Oma Viimsis asuva treening-
saali põrandal istudes näeb Mai-
kel täiesti tavaline, naeratav ja 
sõbralik välja. Kui ma poleks 
eelnevalt ta treeningut pealt näi-
nud, ei oskaks kahtlustadagi, et 
tegemist on noore Jean Claude 
Van Damme’iga, kes võitnud pea 
kõik oma vastased ja on teel 
võistlema maailma suurimate-
le areenidele. 

Kikkpoks – mis see on? 
See on karate ja poksi segu. 

Tavalisest poksist erineb see 

selle poolest, et meil on luba-
tud käe-, jala- ja põlvelöögid. 
Kikkpoksiga pisut sarnases tai-
poksis on aga näiteks lubatud 
ka küünarnukid ja püstimaadlus. 
Kikkpoksi võlu on kiire tempo 
ja palju kombinatsioone, taipoks 
on aeglasem. 

Ala sünnimaaks on Jaapan, 
aga tänapäeval on kikkpoksi kes-
kuseks maailmas Holland, kus 
on väga head treenerid ja saa-
lid ning muidugi kõva konku-
rents. Samuti on võistlused Hii-
nas ja sealsed kikkpoksijad kõr-
gel tasemel.

Mis on kikkpoks sinu jaoks?
See on mu elu kõige täht-

sam osa. Kuna olen profisport-
lane ja tahan jõuda tippu, te-
gelengi praegu ainult kikkpok-
siga. See on mu kirg ja hobi, 
mis on muutunud tööks. Teen 
seda hea meele ja suure armas-
tusega. 

Mis on tipp?
Maailma tipp. See on hol-

landlaste võistlussarja Glory tiit-
livöö võitmine. Või One Cham-
pionshipi või Kunlun Fight võist-
lussarjade võitmine Hiinas. Need 
on tippsarjad, kus võib teenida 
juba viiekohalisi summasid. Eest-

lastest on Gloryle osalema kut-
sutud seni vaid Mirkko Moisar 
ja Maxim Vorovski.

Kus sa praegu paikned?
Ma olen Eesti mitmekordne 

meister ja oma kaalu (77 kg) 
parim. Võitsin eelmisel aastal 
Euroopa meistrivõistlustel hõ-
bemedali. Olen tegelenud kikk-
poksiga vaid 4 aastat, seega on 
raske öelda, kus ma maailmas 
paiknen. Enamus mu vastastest 
on tegelenud selle alaga 10 aas-
tat. Sel aastal tahaks maailma-
meistrivõistlustele minna.

Miks sa kikkpoksiga üldse 
tegelema hakkasid?

Olin enne seda terve elu män-
ginud jalgpalli. Kui sain 18 ja 
lõpetasin Viimsi gümnaasiumi, 
tundsin, et on aeg eluga edasi 
liikuda. Mu vanem vend Mairo 
juba käis Viimsi Tigersis kikk-
poksis ja kutsus mind ka. Lõ-
puks sain jalgpallis vigastada 
ja see saigi viimaseks tõukeks, 
et spordiala vahetada – tulin 
Tigersisse ja olen siiani siin.

Kas igaühest võib saada kikk-
poksija?

Mitte päris igaühest. Sellega 
tegelemiseks on vaja palju kan-
natust, järjepidevust ja enese-

distsipliini. Kikkpoksitrenn koos-
neb erinevatest tegevustest – sa 
ujud, jooksed, harjutad sparrin-
gut, kombosid, käid jõusaalis. 
Lõpuks muutub see kõik para-
tamatult rutiiniks, aga ikkagi 
pead edasi püüdma, sest sa tead, 
et igat su tehnikat saab 10 kor-
da paremaks lihvida. 

See on superhea ala, et en-
nast vormis hoida ja enesekind-
lust saada, aga et tippu jõuda, 
on vaja suurt armastust ja kan-
natust. 

See trenn sobib igale keha-
tüübile. Mina olen pikk ja pee-
nike (enne kikkpoksiga alusta-
mist olin veel peenem), aga meil 
käib trennis ka kogukamaid 
poisse – kui tahtmist on, saab 
kõigega hakkama.

Kas see sobib ka naistele?
Sobib enesekaitseks ja enda 

väga heasse füüsilisse vormi vii-
miseks. Meil on Eestis paar vä-
ga osavat naisvõitlejat, aga pi-
gem on kikkpoks ikkagi meeste 
ala, kuna see on brutaalne sport, 
millega võib kaasneda vigastu-
si, haavu.

Kuidas üks kikkpoksi võist-
lus välja näeb?

See on püstine kahevõitlus. 

Kolm kolmeminutilist raundi, 
iga raundi vahel üks minut puh-
kust. Käib kõva andmine! Mi-
da kõrgem tase, seda rohkem 
loeb vastase ülekavaldamine. 
Tippsportlased on füüsiliselt ju 
praktiliselt võrdsed, määravaks 
saab kavalus, vastase ülemän-
gimine.

Võitja selgub kas puntidega 
või nokaudiga ehk seisundiga, 
kus vastane ei soovi või ei suu-
da enam jätkata. Kohtunik loeb 
kümneni ja kui ta selle aja sees 
ei taastu või püsti ei tõuse, on 
matš läbi. See sarnaneb kõiki-
dele teistele idamaiste võistlus-
kunstide kahevõitlustele.

Mis varustust sa võisteldes 
kannad?

Profina võisteldes on mul vaid 
kindad ning hamba- ja kube-
mekaitsmed. Proffidel peakait-
set pole. Amatöörmatšides on aga 
ka pea- ja jalakaitsmed. EM-id 
ja MM-id toimuvad amatöör-
reeglitega. 

Mida sa tundsid, kui esimest 
korda elus vastasega kokku 
läksid?

Ma kartsin väga. Esimesed 
10 korda kartsin, tegutsesin na-
gu automaatpiloodi peal. Läks 

poolteist aastat, enne kui suut-
sin hakata võistlusi rahuliku-
malt võtta. Aga siiamaani ma 
ei maga enne turniire hästi.

Kui palju sa võistelnud oled?
Kokku 34 matši. Olen tei-

nud 15 amatööride võistlust ja 
19 profimatši. Minu profi record 
on 16 võitu, 2 kaotust ja 1 viik.

Kus sa võistelnud oled?
Lisaks Eesti profivõistluste-

le olen veel edukalt kolm kor-
da võistelnud Taimaa suurimas 
võistlussarjas Max Muay Thai. 
Viimast matši vaatas Tais tele-
ülekandega ligi 30 miljonit ini-
mest. Samuti eelmisel aastal 
Eesti koondisega Slovakkias 
EM-il, kust tulin koju hõbe-
medaliga. Sel aastal sooviksin 
samuti väljaspool Eestit võis-
telda ja Eestit esindada.

Sa oled siis nagu gladiaator?
Jah, ma olen modernne gla-

diaator.
Kas sul vastasest mõnikord 

kahju ei hakka?
Ei, sest see on võitlussport 

ja me lähme vastamisi kindlate 
reeglitega. Tegemist on võitlu-
sega ja parem mees võidab.

Kas see on kõige rajum spor-
diala maailmas?

Modernne gladiaator Maikel Astur: “Matši ajal läks möll lahti!”
Kikkpoksija Maikel Astur on jõudnud võistelda tänaseks juba 34. matšil ja toonud koju 16 profivõitu. Fotod Anne-Mari Visnapuu
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Veel karmim ala on vaba-
võitlus, kuna seal on lubatud 
nii maas- kui ka püstivõitlus ja 
heited. 

Kui sul oleks laps, kas sa 
soovitaksid tal kikkpoksiga te-
geleda?

Enesekaitseks ja enesekind-
luse tõstmiseks kindlasti. Aga 
võistlema võiks hakata alates 
14.–15. eluaastast. Laste võist-
lused on amatöörvõistlused ja 
kaitsmetega. Ma ei paneks tal-
le kätt ette, kui ta tahaks võis-
telda. Aga tal peaks olema sel-
leks tõsine soov ja kirg. Liht-
salt proovida ei näe ma mõtet. 

Kas sul on kikkpoksis oman-
datud oskusi ka tavaelus vaja 
läinud? 

Ei, õnneks mitte. Ma pole 
kunagi kakelnud, ei linnas ega 
tänaval. Ma ei tahaks, et vaja 
läheks... Mulle meeldib oma 
oskusi ringis võrdse vastasega 
kasutada.

Hiljuti võitsid Hiina tippvõitle-
jat Bo Fufani hüüdnimega “Tank“. 
Mis su enda hüüdnimi on?

Mul pole veel, see pannakse 
fännide või treeneri poolt.

Kuidas sa “Tanki“ võitsid?
Ta oli väga agressiivne, tah-

tis mind tempoga üle mängida, 
aga mina trumpasin ta üle oma 
liikumisega. Tal oli ainult üks 
suund – otse edasi, aga mina 
võtsin nurki ja tegin lööke, mi-
da ta oodata ei osanud. Petsin 
põlvega, aga lõin hoopis käe-
ga. See ajas ta segadusse ja ta 
jäi ootama lööke, mida tegeli-
kult ei tulnud.

Suutsin matšis kohe alguses 
oma tempo peale panna, liiku-
sin ja olin fookuses ning domi-
neerisin vastast kõik kolm raun-
di. Ootasin hiinlaselt isegi veel 
agressiivsemaid rünnakuid, sest 
olin tema stiiliga eelnevalt tut-
vunud, kuid suutsin kõik ta rün-
nakud blokkida ja vastasin tu-
gevate contratega.

Minu löögid tabasid ja suut-
sin teda distantsil hoida. Ole-
me trennides treener Kristjan 
Raudsepa käe all mu tehnikaid 
palju lihvinud.

Kas kikkpoks on kallis ala? 
Võrreldes motospordiga mit-

te. Paar kindaid maksab 50 eu-
rot ja nendega saab väga palju 
ära teha. Aga võistlused ja rei-
sid on kallid. Näiteks Euroopa 
meistrivõistlustel osalemisele ku-
lus päris korralik summa. Sa-

muti treeninglaagrid ja etteval-
mistus on kulukad. Tippsport 
on kallis ja ma ei saaks seda 
teha ilma toetajateta.

Kes sind toetab?
Mul on mitmeid sponsoreid. 

Nad on ise kõik spordifännid ja 
neile meeldib see ala. Toetajad 
tulevad tutvuste ja treenerite 
kaudu. Aga ma väga ootaks toe-
tust ka Viimsi valla poolt, sest 
ma esindan ju igal pool Viim-
sit – klubi nimekski on Viimsi 
Tigers Gym!

Kes su fännid on?
Mu kõige suurem fänn on 

mu ema. Ta on lausa tulihinge-
line fänn, käib igal pool mu võist-
lusi vaatamas. Samuti trenni-
kaaslased, sõbrad, tuttavad. Vii-
masel matšil, kui “Tankiga” võit-
lesin, oli mul väga suur fänni-
armee kohal, neil oli Tondira-
ba hallis lausa oma sektor kin-
ni pandud. Kui muidu oli saal 
võistluse ajal suhteliselt vaik-
ne, siis minu ja “Tanki” matši 
ajal läks kõva möll lahti!

Millega sa peale trenni ja 
võistluste veel tegeled?

Alustasin just oma YouTube’i 
kanaliga, kuna soovin oma vlo-
gidega inimestele näidata, mil-

Modernne gladiaator Maikel Astur: “Matši ajal läks möll lahti!”

… meistriks.… teeb … Harjutamine …

“Võtsin nurki ja tegin lööke,“ selgitab Astur. Foto: Karli Saul / Scanpix

Raskelt ja kavalalt kätte võideldud võit toob alati naeratuse suule. Foto: Karli Saul / Scanpix Profisport on kallis ja vajab rohkelt häid sponsoreid.

line ma olen trennisaalis ja iga-
päevaelus. Võistlustelt võib mi-
nust ülbe mulje jääda, aga tege-
likult ei ole ma üldse kuri ini-
mene, vaid sõbralik.

Mulle meeldib huumor. Aga 
kui ma oma tööd teen, olen kes-
kendunud ja tõsine. Soovitan 
hakata mu jälgijaks, kui tahate 
näha rohkelt sporti, higi ja pi-
saraid!

Soovin Eesti kikkpoksi taset 
tõsta ja näidata maailmas, et 
Eestist tulevad samuti tippvõit-
lejad.  

Püüan anda oma oskusi ka 
noortele treenerina edasi, aida-
tes oma koduklubis abitreene-
rina treeninguid läbi viia.

Kus sind järgmisena võist-
lemas võib näha?

Mu järgmine matš toimub 
juba 18. mail Tallinnas Tondi-
raba hallis võistlussarjas Nuber 
One Fight Show, kus mu vasta-
seks on tugev võitleja Poolast. 
Kutsun kõiki häälekalt kaasa 
elama!

Silja Oja
vabakutseline ajakirjanik
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16. aprillil toimus Rand-
vere metsas maastiku-
rattakross, mille rada 
ei olnud sugugi lihtne 
ning ratturitele armu ei 
andnud.

Võistluspäevale tegid alguse 
Saare lastesõidud. Väikesed tra-
gid osalejad sõitsid võidu Rand-
vere kooli taga muruplatsil, ole-
nevalt vanuseklassist kas ühe 
ringi või rohkem. Kõiki fini-
šeerunuid autasustati Saare me-
daliga ning suu sai magusaks 
maitsvate Saare kohukestega.

6-aastane Mia rääkis, et te-
male võistlus väga meeldis, ja 
teatas rõõmuga, et õnneks ei ol-
nud teised võistlejad temast vä-
ga palju kiiremad.

Järsk mägi osutus 
väljakutseks
Lastesõidud sõidetud, said kõige 
pisemad hinge tõmmata ja nau-
tida ülejäänud võistluspäeva. 
Noortel aga pinge tõusis, sest 
alata võisid noortesõidu viit-
stardid.

Rada nägi ette 5 kilomeetri 
pikkust sõitu kitsastel metsa-
alustel singlitel, kuhu jäi ka pii-
savalt takistusi. Start algas järsu 
laskumisega ning stardijoone 
tagant võis kuulda mitmeid hüü-
deid selle kohta, kui hirmuära-
tav esmane laskumine tundub.

Sellegipoolest said kõik võist-
lejad järsu mäega ilusti hakka-
ma. Rajale jäid mõned purded 
ja palgiületused, aga väikeste 
ratturite sõnul just see teebki 
ühe rattakrossi tõeliselt naudi-
tavaks. 

9-aastase Markuse sõnul jääb 
talle meelde just selline võist-
lus, mis rajal olles veidi keeru-
line ja raske tundub.

Uhked auhinnad ja 
karikad 
Laste- ja noortesõidud tehtud, 
algasid viitstardid põhisõidule. 

Võistlejaid ootas ees 15 kilo-
meetrit metsasingleid, purdeid, 
palgiületusi, mudaseid tõuse ja 
tehnilisi laskumisi. Ka põhidis-
tantsi sõitjatele tundus esmane 
laskumine järsk, kuid tänu kaa-

13. aprillil sai läbi järje-
kordne hooaeg Eesti saali-
hoki esiliigas ning teist 
aastat järjest väljus finaal-
mängust võitjana Viimsi 
Kepp. Võidukas lõpp aga 
ei peegelda hooaega 
päris täpselt, sest alles 
viimase põhihooaja män-
guga lunastas Viimsi koha 
play-offis.

Hooaja algus kulges tiitlikaits-
jale soodsalt. Esimesest kol-
mest mängust saadi kolm võitu, 
kuid nahavahele puges liigne 
enesekindlus. Järgmised ala-
grupimängud enam nii libedalt 
ei läinud ning kolm järjestik-
kust kaotust kukutas Viimsi hoo-
piski nõrgemasse vahegruppi, 
kust edasipääsuks oli vaja plat-
seeruda kahe tugevama hulka. 

Rasked katsumused
Meeskonnas vahepeal valitse-
nud peataoleku lõpetamiseks 

Viimsi Kepi Ameerika mäed tipnesid taas võidukarikaga

Pildil (ees vasakult): Erlin Rand, Anti Roots, Marek Ulman, Margus Jõgisoo ja Marko Mäepea. Seisavad 
(vasakult): Andri Väljaots, Madis Kass, Olari Püvi, Richard Eesmaa, Kert Karelson, Roland Songisepp, Tanel 
Rebane, Mihkel Kruusmägi, Eero Pajuviidik, Julius Stokas ja Robert Tarenõmm. Foto Renee Kütisaar

peeti maha paar tulist vaidlust 
ning nõupidamist, tehti korrek-
tuure nii treening- kui ka män-
guplaanides. Ühesõnaga, rää-

giti suud puhtaks. Edasi kulges 
kõik juba ülesmäge.

Õhu puhtaks löömine andis 
koheseid tulemusi – vahegrupi 

Rattakrossirada pani osalejad proovile

saelajatele sai hirm ületatud.
Võistluse lõppedes said kõik 

nautida maitsvat suppi, teed ning 
kohukesi. Motivatsioonist võist-
lusel puudust ei tulnud ja pin-
gutused tasusid end ära, sest 

mängudes nopiti võit võidu järel 
ja alumine tabelipool lõpetati 
kokkuvõttes 7. kohaga, mis tä-
hendas mängu play-offi esime-

ses ringis põhihooaja teise pai-
gutuse Hiiumaa klubi Viskoosa 
vastu. Viskoosale oli Viimsi kao-
tanud ka põhihooaja arvestu-
ses, seega ees ootas raske kat-
sumus.

Korralik kodutöö 
finaaliks
Mänguks Viskoosaga oli mees-
kond nagu ümbersündinud  ning 
kontrolliv mängupilt andis ka soo-
vitud resultaadi. Viimsi Kepp 
ületas esimese takistuse, võttes 
kindla võidu skooriga 7:3.

Poolfinaalis tuli Viimsi vas-
taseks Jäneda meeskond. Mäng 
kulges närviliselt ning mõle-
mad võistkonnad mängisid väga 
kinniselt. Lõpptulemus: pigem 
jalgpallis tavapärase skooriga 
2:0 Viimsile. Teisest poolfinaa-
list tuli vastaseks Ääsmäe ning 
ees oli ootamas põnev kohtu-
mine.

Ääsmäe on olnud Viimsile 
juba pikalt väga ebamugav vas-

tane, mängides jõulist ja kiiret 
saalihokit.

Seekordne finaal ei olnud 
erand, kuid Viimsi oli teinud 
korraliku kodutöö ning vastase 
rünnakud suudeti neutralisee-
rida. Viimsi sai mängu dominee-
rima ning realiseeris edukalt 
oma ülekaalu.

Mänguohjad hoiti kindlalt 
enda kätes ning hoolimata mõ-
neminutilisest madalseisust suu-
deti kontrollida tervet kohtu-
mist ja vormistada võit.

Lõpuvile kõlades säras tab-
lool Viimsi Kepi võitu tähistav 
skoor 5:3 ning sõit Ameerika 
mägedel oli lõppenud. Teist aas-
tat järjest tuldi Eesti saalihoki 
esiliiga meistriteks.
Play-offi parimaks värava-

vahiks valiti Viimsi Kepi värava-
vaht Olari Püvi ning terve esi-
liiga väärtuslikumaks mängijaks 
Viimsi Kepi Julius Stokas.

Edgar Turbo
spordireporter

võistluse lõppedes said nii noor-
tesõidu kui ka põhisõidu iga va-
nuseklassi kiireimad autasus-
tatud.

Auhinnakotte aitasid täita 
Roll Spot Viimsi, SPA18+, Viimsi 

Kino, SIS, Viimsi Sport, Saare-
maa Delifood ja Saaremaa Piima-
tööstus.

“Nii uhket karikat mu saja 
karika hulgas enne polnud,” ütles 
rajal kiireim läbija Indrek Epner.

Positiivne tagasiside 
osalejatelt
Naiste võit läks sel korral Eesti 
teise otsa, täpsemalt Haanjasse. 
Kiireima naise tiitli pälvis Mari-
Liis Mõttus.

Viimsi Spordi meeskonnani 
on jõudnud juba võistluse kohta 
palju positiivset tagasisidet ning 
mitmeid sooviavaldusi võistluse 
kordamiseks.

Viimsi Sport kommenteeris 
üheskoos, et nad olid üllatunud 
nii suurest huvist toimunud võist-
luse vastu ning et nüüd on nad 
oma esimesed vitsad saanud ka 
rattavõistluse korraldamisega ja 
täpselt ära kaardistanud, mis 
järgmisel korral paremini teha 
saaks.

Viimis Spordi meeskond soo-
vib tänada ennekõike kõiki osa-
lejaid, tänu kellele sai veedetud 
üks meeleolukas ja tegus päev.

Korraldaja suurim rõõm on 
osaleja positiivne emotsioon. 
Suur tänu ka toetajatele ning 
kõigile vabatahtlikele abistaja-
tele! Sügav kummardus Rand-
vere kooliperele ning ettevõte-
tele Respo, Devin, Saaremaa pii-
matootjad, UC Rent, SIS, Tal-
linn Viimsi SPA ja Roll Spot 
Viimsi.

Anne-Mari Visnapuu
vabakutseline ajakirjanik

Auhinnad olid pingutust väärt.

Et lapsed rajalt ei kaoks, sõitis Kaarel ees. Igat takistust ei saagi ratta 
seljas läbida.

Nii suurest palgist ülesõit vajab 
julgust. 

Laskumised loodusmaastikul ei ole just lihtsad. Fotod Viimsi Sport
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14.05.2019 kell 15.00 toimub Pringi küla, kin-
nistu Uus-Jaani detailplaneeringu (vastu võe-
tud Viimsi Vallavolikogu 14.08.2018 otsusega 
nr 56) avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav 
avalik arutelu Viimsi vallamaja II korruse voli-
kogu saalis (Nelgi tee 1).

20.05–19.06.2019 tööpäevadel kell 8.30–17.00 
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul välja-
panekul:

Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja osa-
liselt reformimata riigimaa detailplaneering 
(vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 
otsusega nr 9).

Detailplaneeringuga hõlmatava ala suurus on 
15,35 ha, detailplaneeringu alasse jäävad kinnistu 
Tammelaane (89001:003:1939) ja sellega idast ning 
lõunast piirnev reformimata riigimaa kuni Tamme-
kivi teeni. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maa-
kasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks puh-
keotstarbelisest maast väikeelamute maaks ja sel-
lega kaasnevalt muudetakse üldplaneeringu teema-
planeeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimus-
te määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ pea-
tükis 4.1 sisalduvat tingimust, mille kohaselt kõik 
elamud peavad asuma üldplaneeringuga määratud 
elamumaal. Üldplaneeringu muutmise põhjendus 
tuleneb eesmärgist lahendada eramaal asuva üld-
planeeringu kohase puhkeotstarbelise maa ava-
liku kasutamise tingimused, sealhulgas tervise-
radade ja puhkeotstarbeliste rajatiste avalik kasutus, 
samuti eesmärgist ühendada jalgteega Tamm-
neeme ja Randvere külad, rajada rannakindlustus 
ja lahendada piirkonna sademeveesüsteemide 
toimimine. DP-ga (Skepast&Puhkim OÜ projekt 
nr 2017_0018, põhijoonis: 05.11.2018) on 19% pla-
neeringualast kavandatud elamumaaks, 6% tee- 
ja tänavamaaks ning 75% üldkasutatavaks maaks. 
DP-ga moodustatakse 9 üksikelamumaa kasuta-
mise sihtotstarbega krunti, suurustega vahemikus 
3300–3434 m², kruntidele määratakse ehitusõigus 
1 kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 m) ja kuni 

2 ühekorruselise abihoone (H = 5,0 m) ehitami-
seks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 250 m² 
põhihoonele ja sõltuvalt krundist 50–100 m² abi-
hoonetele. Lisaks määratakse avalikult kasutava-
te terviseradade asukoht, rannakindlustuse paik-
nemine, tehnovõrkude põhimõtteline lahendus ja 
tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vä-
hendamiseks puhkeotstarbeliste rajatiste (pingid, 
kiiged, prügikastid jmt) püstitamiseks. 

Avalikule väljapanekule esitatava DP-ga on või-
malik tutvuda ka valla veebilehel: https://www.
viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailpla-
neeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-valjapanekul.

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgne-
vad korraldused:

9.04.2019 korraldus nr 200 “Rohuneeme küla, 
kinnistute Väike-Miku ja osaliselt Mikumetsa 
detailplaneeringu kehtestamine”.

Detailplaneering hõlmab Rohuneeme külas asu-
vaid kinnistuid Väike-Miku (89001:003:1035) ja osa-
liselt Mikumetsa (89001:003:0740). Planeeringu-
ala suurus on 3050 m², mõlema kinnistu maakasu-
tuse sihtotstarve katastris on maatulundusmaa. 
Planeeritav ala asub Rohuneeme tee ja perspek-
tiivse Viikingi tee jätkukoridori vahelisel maa-alal, 
planeeringualast lõunas, läänes ja põhjas asub ole-
masoleva ja planeeritud hoonestusega elamupiir-
kond, ida pool aga asub rohevõrgustiku alale jääv 
metsamassiiv, mida pole tulevikus kavas hoonestus-
alaks planeerida. DP-ga hõlmatud kinnistute maa-
kasutuse juhtotstarve Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringus on väikeelamute maa, kus üksikela-
mukrundi vähim lubatud suurus on 1200 m².

DP-ga (MiHo OÜ töö nr 26-18, põhijoonis: 29.03.
2019) moodustatakse 2 üksikelamukrunti suurus-
tega 1200 m², 1 ehitusõiguseta 357 m² suurune ük-
sikelamumaa krunt naaberkinnistuga (Rohuneeme 
tee 140) liitmiseks ning üks 294 m² suurune tee- 
ja tänavamaa krunt. Kahele üksikelamukrundile 
määratakse ehitusõigus ühe 8,5 m kõrguse üksik-
elamu ja ühe 5,0 m kõrguse abihoone ehitamiseks, 
suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 240 m². Maa-
pealne suletud brutopind mõlemal krundil on 440 m².

9.04.2019 korraldus nr 199 “Viimsi alevik, 
Nelgi tee 23 detailplaneeringu kehtestamine”.

Detailplaneeringu alasse kuulub Nelgi tee 23 
kinnistu (89001:010:2885), planeeringuala suurus 
on 2243 m². DP-ga (ALLDO Projekt OÜ töö nr AA0209/
2018) muudetakse laohoone maa sihtotstarve osa-
liselt väikeettevõtluse hoone ja tootmishoone maaks 
ning määratakse krundile ehitusõigus ühe väike-
ettevõtluse- ja laohoone rajamiseks. 

DP ala paikneb Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringu kohaselt looduslikul rohumaal ja üldpla-
neeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud 
alad ja rohevõrgustik“ kohaselt rohevõrgustiku puh-
verala piiril. Planeeringuala on hoonestatud lao-
hoone ja alajaamaga, krundi kasutamise sihtots-
tarve on tootmismaa. DP-ga kavandatud tegevust 
ei käsitleta üldplaneeringut muutvana, kuna üld-
planeeringu kohane loodusliku rohumaa juhtfunkt-
sioon on määratud vaid planeeringuga hõlmatud 
krundile ja see ei moodusta olulist osa piirkonna 
rohevõrgustikust.

Terviktekst: https://www.viimsivald.ee/teenu-
sed/planeeringud/detailplaneeringud/kehtesta-
tud-detailplaneeringud-2018.

9.04.2019 korraldus nr 201 “Viimsi alevik, 
Nelgi tee 1, Tammeõue tee 1, Tammeõue tee 2 
maaüksustel detailplaneeringu menetluse lõ-
petamine”

Planeeringu (algatatud VV 14.08.2012 korraldu-
sega nr 555) eesmärk oli olemasolevale pargile 
eraldiseisva maaüksuse moodustamine, olemas-
olevale hoonele juurdeehituse võimaldamine ja 
Nelgi tee 1 hoone ümber avalikus kasutuses tee ra-
jamine. DP algatamise ettepaneku on teinud Viimsi 
vallavalitsus. DP menetlus on kestnud üle 6 aasta, 
kuid selle aja jooksul ei ole planeeringut vastu 
võetud ning tänaseks on planeeringu lähteüles-
anne aegunud. Ehitusseadustiku ja planeerimis-
seaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt 
enne nimetatud seaduse jõustumist algatatud DP 
menetlus viiakse lõpule hiljemalt 1.07.2018. Ni-
metatud aja möödudes peab kohalik omavalitsus 
tegema DP kehtestamise või kehtestamata jätmi-
se otsuse. Antud juhul DP menetlemine rohkem 

kui 6 aastat ei ole mõistlik menetluse aeg ja ei 
saa tagada nõutud ruumilist planeerimist.

9.04.2019 korraldus nr 202 “Leppneeme küla, 
Leppneeme sadama ja selle lähiala detailpla-
neeringu menetluse lõpetamine”.

Detailplaneeringu eesmärk oli maa-alal krundi-
jaotuskava koostamine, krundi ehitusõiguse mää-
ramine ja liikluse korraldamine. DP algatamise ette-
paneku on teinud Viimsi vallavalitsus.

DP (algatatud VV 2.05.2007 korraldusega nr 275) 
menetlus on kestnud üle 11 aasta, kuid selle aja 
jooksul ei ole planeeringut vastu võetud ning tä-
naseks on planeeringu lähteülesanne aegunud. 
Antud juhul DP menetlemine rohkem kui 11 aas-
tat ei ole mõistlik menetlus ja ei saa tagada nõu-
tud ruumilist planeerimist.

9.04.2019 korraldus nr 203 “Pringi küla, kin-
nistul Vabaõhumuuseum ja Mere tee 4 detail-
planeeringu menetluse lõpetamine”.

Detailplaneeringu eesmärk oli krundi ehitusõi-
guse määramine käsitöökodade ja väravahoone 
ehitamiseks, vana koolimaja ümbertõstmiseks/
rekonstrueerimiseks, lautri taastamiseks ja maa-ala 
üldiseks heakorrastamiseks ning kaasajastamiseks. 
DP algatamise ettepaneku on teinud Viimsi valla-
valitsus. Detailplaneering (algatatud VV 30.01.2009 
korraldusega nr 33) võeti vastu ja suunati avali-
kule väljapanekule 16.12.2011 VV korraldusega nr 
962. DP menetlus on kestnud üle 10 aasta, kuid 
selle aja jooksul ei ole planeeringut kehtestatud. 
Antud juhul DP menetlemine rohkem kui 10 aas-
tat ei ole mõistlik menetlus ja ei saa tagada nõu-
tud ruumilist planeerimist.

Terviktekst: https://www.viimsivald.ee/index.
php/teenused/planeeringud/detailplaneerin-
gud/detailplaneeringu-menetluse-lopetamine.

Detailplaneeringud

TEADAANNE
Karavanipargi detailplaneeringu täien-
dav tutvustus Leppneeme vanas sadama-
hoones toimub 19. mail algusega kell 15. 
Küsimustele vastab Sergei Vahnitski.

Aasta oli 2017, kui Eesti 
Vabariigi 100. aasta-
päevaks valmis Viimsi 
keskuse ning Pärnamäe 
ja Lubja külad ühendanud 
Põhjakonna trepp. 2. det-
sember 2017 oli päev, mil 
trepp üheskoos sportli-
kult avati. Pea sada viim-
silast oli kokku tulnud, et 
joosta aja peale uhiuuest 
trepist üles. Nende sama-
de osalejate positiivne 
tagasiside ja tahe korrata 
võistlust algataski trepi-
jooksu traditsiooni.

Viimsi Sport kutsub juba vara-
kult 25. mail igapäevakohus-
tused kõrvale jätma ja seadma 
sammud Põhjakonna trepile. Ni-
melt toimub sel aastal koostöös 
Põhja-Harju Koostöökoguga tre-
pijooks juba kolmandat korda. 
Taaskord on kõigil huvilistel 
võimalus end trepist üles jooks-

Põhjakonna kolmas trepijooks 
toimub juba 25. mail

misel proovile panna ning või-
ta toredaid auhindu. 

Viimis Spordi juhatuse liige 
Siiri Visnapuu sõnab, et võist-

lus on jõukohane kõigile ja üles-
jõudmine võtab aega olenevalt
treenituse tasemest minuti kuni
paar. Senimaani on noorimad osa-
lejad olnud kõigest veidi üle 2 
aasta vanad ning vanim võistlu-
sel osaleja üle 70 aasta.

NB! Osalemine on kõigile ta-
suta, kuid vajalik on eelregist-
reerimine. Registreerimiseks tu-
leb täita ankeet, mille leiad 
www.viimsisport.ee lehelt. 

Anne-Mari Visnapuu
vabakutseline ajakirjanik

TREPIJOOKSU AJAKAVA
n 9.30–10 stardinumbrite väljastamine
n 10–10.30 laste- ja noorte viitstardid 30-sekundiliste vahedega
n 10.45–11 laste- ja noorte autasustamine (autasustatakse iga

vanuseklassi esimest kolme)
n 11–11.30 täiskasvanute viitstardid 30-sekundiliste vahedega
n 11.45–12 täiskasvanute autasustmine (autasustatakse iga vanu-

seklassi võitjat)

Trepijooksu tuleks harjutada iga päev. Foto Rain Resmeldt Uusen

Spordis tulekul: jooksurohke mai

Maikuu on rikas jooksuürituste poolest, 9. mail toimub järjekordne heategevuslik Teatejooks.

28. aprillil Kalevi Jalgrattakooli mägirattasarja 
Viimsi etapp Rohuneeme terviseradadel.
30. aprillil kell 17 pereorienteerumine “Kas 
tunned koduvalda?” Püünsi külas ja lähiümbruses.
26.–29. aprillil Rahvusvaheline võistlus “Viimsi 
Spring Cup” korvpallis Karulaugu spordikeskuses; 
Viimsi, Haabneeme ja Randvere koolis.
JOOKSUÜRITUS 27.–30. aprillil E, N kell 18.30–

20 ja T, R kell 18.30–20 jooksutreeningud alga-
jatele ja kepikõnnitreeningud. Kogunemine Viim-
si kooli spordikeskuse ees.
JOOKSUÜRITUS 1.–5. mail E, N kell 18.30–20 

ja T, R kell 18.30–20 jooksutreeningud algaja-
tele ja kepikõnnitreeningud. Kogunemine Viim-
si kooli spordikeskuse ees.
2. mail kell 20 Lõuna-Lääne piirkonna II liiga 
mängud jalgpallis, Viimsi JK II – Paide Linna-
meeskond II, Viimsi staadionil.
3. mail kell 19 tenniseturniir “Reedesed üksik-
mängud“ Viimsi tennisekeskuses.

JOOKSUÜRITUS 4. mail kell 10  Viimsi vald 100. 
Prangli jooks ja Teeme Ära koristusmatk Prang-
li saarel.
JOOKSUÜRITUS 5. mail kell 9.30 Viimsi vald 

100. XXXIII Viimsi Jooks Viimsi poolsaarel.
JOOKSUÜRITUS 9. mail kell 14 heategevuslik 

Teatejooks Viimsi staadionil.
12. mail kell 17  B esiliiga mäng jalgpallis Viim-
si JK – Võru FC Helios Viimsi staadionil.
15. mail kell 20 Lõuna-Lääne piirkonna II lii-
ga mängud jalgpallis Viimsi JK II – Raasiku Joker 
Viimsi staadionil.
17. mail kell 19 paarismängu ajatennis – Viimsi 
unetuse paarismängud Viimsi tennisekeskuses.
19. mail kell 17 B esiliiga mäng jalgpallis Viimsi 
JK – Võru FC Helios Viimsi staadionil.
19. mail kell 10 Eesti 1. karikavõistlused kepi-
kõnnis Viimsi poolsaarel.
25. mail kell 12 heitjate seeriavõistluse I etapp 
Viimsi Gala Randeve kooli staadionil.



Iga nelja aasta järel 
peavad Viimsi Pensio-
näride Ühenduse (VPÜ) 
liikmed üldkoosolekut, 
millel lisaks kokkuvõtete 
tegemisele valitakse 
ühenduse uued juht-
organid. Nii koguneski 
14. aprilli keskpäeval 
vallavalitsuse huvikes-
kuse saali 126 ühenduse 
liiget, kes on arvestatav 
osa sinna kuuluvast 490 
liikmest.

Kohe alguses köitsid kokku-
tulnute tähelepanu kaunites sti-
liseeritud rahvariietes noorus-
likud prouad. Muusikalise ter-
vitusega esineski ansambel Rja-
binushka Maardust. Esinemist 
saatis kunstiline juht Mikola 
Svets sinimustvalgetes värvides 
vene lõõtspillil.

Viimsi eakad on 
aktiivsed
Tervituseks Viimsi vallavalitsu-
se poolt anti sõna abivallavanem 
Annika Vaiklale, kes avaldas 
rahulolu ja tänu valla eakatele 
aktiivse elustiili üle. Ta tutvus-
tas lühidalt muudatusi vallava-
litsuse juhtkonnas ning andis 
ülevaate, mis on plaanis ja mil-
lised üritused ootavad viimsi-
lasi ees sel aastal.

Edukalt on alanud koostöö 
hiljuti valitud Viimsi valla see-
nioride nõukojaga. Viimsi valla 

poolt edastas Vaikla tänukirjad 
VPÜ juhatuse liikmetele Lem-
bit Allingule, Aime Salmistule, 
Nadežda Radvilaviciusele, Rein 
Kriisile, Eevi Allenele, Arvo 
Kundlale, Merle Tannile ja 
Vladimir Kallionile nende pi-
kaajalise ja väärika panuse eest 
Viimsi eakate elu paremaks 
muutmisel, nende vaba aja si-
sustamisele kaasaaitamisel.

Aastaaruanne sai 
kinnitatud
Viimsi Pensionäride Ühenduse 
volikogu esinaine Aime Salmis-
tu ja juhatuse esimees Lembit 
Allingu süütasid küünla meie 
hulgast eelmisel aastal lahku-
nud 19 VPÜ liikme mälestu-
seks. Edasi läks koosolek vas-
tavalt kinnitatud päevakorrale.

VPÜ juhatuse esimees Lembit 
Allingu esitas 2018. aasta te-
gevusaruande, juhatuse liige 
Nadežda Radvilavicius majan-
dusaastaaruande, volikogu esi-

naine Aime Salmistu tegevus-
aruande 2015.–2018. aastatel.

Helvi Lutter, Vladimir Kal-
lion, Reet Kurg ja Malle Kauna 
olid need, kellele kuulusid vo-
likogu esinaise erilised tänu-
sõnad ja lilled – kauaaegsed ja 
veel täna toimekad liikmed.

Revisjonikomisjoni aruande 
esitaja Anne Vahemäe märkis 
eraldi ära Merle Tanni poolt 
hästi koostatud ühingu liikmete 
ja liikmemaksude arvestuse süs-
teemi. Kõik aruanded kinnitati 
ühehäälselt.

Esimesed tänumedalid 
kätte antud
Edasi tutvustas juhatuse esimees 
koosolekust osavõtjaid vajadu-
sega VPÜ põhikirja muutmi-
seks nende punktide osas, mil-
lised on ajale jalgu jäänud. Nen-
dest tähtsamad puudutasid VPÜ 
liikmelisuse määratlemist ja ju-
hatuse valimist. Koosolek ot-
sustas, et põhikirja muudatused 
tuleb sisse viia.

Lõplikud Viimsi Pensionä-
ride Ühenduse põhikirja muu-
datused ja põhikirja kogu tekst 
kinnitatakse ühenduse liikmete
järgmisel üldkoosolekul, mis toi-
mub juba 7. mail kell 15 Viimsi 
päevakeskuse saalis aadressil 
Kesk tee 1.

Kinnitati Viimsi Pensionäri-
de Ühenduse medali TÄNAME 
statuut. Selle medaliga tänatak-
se tublimaid liikmeid aastakoos-
olekul. Esimesteks medalisaa-
jateks olid sel korral eakate te-
gemisi pikka aega toetanud ini-
mesed – tänane abivallavanem 
Annika Vaikla, väga tunnustatud 
eakate käsitööringi juht Ljuba 
Keskküla, MTÜ Viimsi Päeva-
keskuste juhatuse esimees Enn 
Teimann, VPÜ juhatuse liikmed.

Uus juhatus kinnitatud
VPÜ juhatuse tänukirjad ak-
tiivse tegevuse eest valla eakate 
heaks pälvisid sedapuhku veel 

kümme enam silma paistnud 
liiget.

Viimaseks päevakorrapunk-
tiks oli Viimsi Pensionäride 
Ühenduse juhtorganite valimine 
aastateks 2019–2022. Nii 7-liik-
meline juhatus kui ka 41-liik-
meline volikogu valiti lahtisel 
hääletusel ühehäälselt.

Uuel aruandeperioodil kuu-
luvad valitud uude juhatusse: 
Arnold Kimber (esimees), Aime 
Salmistu (esimehe asetäitja), 
Ruth Teras, Aime Krupkin, Helle 
Mölder, Aavo Maasing ja Juho-
Enn Aule.

Valitud volikogu liikmed va-
lisid endi hulgast volikogu juh-
tima Enn Teimanni, tema ase-
täitjaks Rein Kriisi.

Siinkohal jääbki üle soovida 
kõikidele ilusat kevadet ja suve, 
uuele juhatusele ja volikogu liik-
metele häid mõtteid ning jaksu!

Helle Mölder
VPÜ juhatuse liige
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Kõik aru-
anded kinnitati 
ühehäälselt. 
Koosolek otsus-
tas, et põhikirja 
muudatused tuleb 
sisse viia.

ÜRITUSED EAKATELE: MAI 2019
n 2. mail kell 9 väljasõit Randvere tee Mähe aedlinna bussi-
peatusest suunaga Randvere – Tammneeme – Haabneeme (Arvo 
Pärdi Keskus – Kumna mõis – Suurupi tuletornid).
n 7. mail kell 15 Viimsi Pensionäride Ühenduse üldkoosolek Viimsi 
päevakeskuses.
n 9. mail kell 15 emadepäeva kontsert Randvere päevakeskuses.
n 10. mail kell 14.30 emadepäeva kontsert Viimsi päevakeskuses.
n 16. mail kell 11.30 Maarjamäe memoriaali külastus giidiga 
(eelregistreerumisega).

Vaata lisaks: www.viimsipaevakeskus.ee.

Viimsi valla eakad pidasid koosolekut

Viimsi Pensionäride Ühenduse 
senine esimees Lembit Allingu.

Volikogu valimine toimus ühehäälselt. Fotod Arnold Kimberg

Viimsi Pensionäride Ühenduse uus juhatus. Pildil on uue juhatuse liikmed: Aime Salmistu, Helle Mölder, Arnold Kimber, Ruth Teras ja Aime Krupkin, pildilt puuduvad Aavo Maasing ja Juho-Enn Aule. 



HÕRK RANNAELU. Haab-
neeme rannakohvik 
töötab 1. juunist kuni 
30. septembrini ja pakub 
rannas mõnulejatele keha-
kinnituseks käsitööbur-
gereid, salateid ja kerge-
maid valikuid kehakinni-
tuseks – salateid, jäätist 
ja kokteile.

Viimsi populaarseima Haabnee-
me ranna ning legendaarse ran-
nakohviku peremees on sel aas-
tal viimsikate seas populaarne 
Burger Kitchen.

Burger Kitchen Rannakohvik 
avatakse 1. juunil koos ranna-
hooajaga. “Kes veel ei teadnud, 
siis Burger Kitchen Tänavagur-
mee on juba kahekordne (2017 
ja 2018) Hõbelusika võitja Sil-
verpooni gastronoomiakonkur-
sil,” ütleb Viimsi Teatajale ranna-
kohvikus toitlustusõiguse enam-
pakkumise võitnud Toidumaa-
nia OÜ esindaja ja rannakohvi-
ku omanik Dan Nurmik.

“Usun, et nii mõnegi tuntud 
ja meeldejääva maitse toome 
sellel aastal ka Haabneeme ran-
da,” ütleb ta.

Haabneeme rannas lubab ta 
pakkuma hakata loomulikult kä-
sitööburgereid – mõned popu-

                            10.-14. juuni 
UURIMIS- JA AVASTAMISLAAGER  

17.-21. juuni 
ROBOOTIKALAAGER  

25.-28. juuni 
RÄNNAK TOIDUMAAILMAS 

(NB! 4-päevane / hind 100.-)  
29. juuli-2. august 

SOOSEPA SALASELTS  
5.-9. august 

SPORDIPISIKU LAAGER 
12.-16. august 

KUIDAS SAADA SUPERSTAARIKS?

VIIMSIS, Kraavi tee 1

Registreerimine: huvikool@lasteklubi.ee 
SUVELAAGRID 2019

17.-21. juuni 
SPORTLIKU VAIMU LAAGER 

1.-5. juuli 
DETEKTIIVILAAGER 

8.-12. juuli 
RÄNNAK TOIDUMAAILMAS 

22.-26. juuli 
ELAMUSTELAAGER 

12.-16. august 
ROBOOTIKALAAGER

KESKLINNAS, Tuukri 11
Vanus 
6-10a

Hind 
120.-

www.väikepäike.ee

Kestvus 
E-R 9-17
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KOMMENTAAR
ALAR MIK, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja: Toidu-
maania täitis kõik enampakkumise tingimused

Viimsi vallavalitsus kuulutas välja Haab-
neeme rannas aadressil Kesk tee 20 asu-
vale rannakohviku müügiplatsile rentniku 
leidmiseks enampakkumise oma 26. veeb-
ruari korraldusega. Rentniku kasutusse 
antav ala on suurusega 500 ruutmeetrit, 
müügiplatsil asub Haabneeme rannakoh-
viku hoone ja lisaks kohviku võimalik vä-
liala. 

Renditasu alghinnaks oli enampakkumisel kehtestatud 250 
eurot kalendrikuus. Vallavalitsuse enampakkumise komisjonile 
esitati tähtajaks kaks pakkumust. Toidumaania OÜ pakkumu-
seks oli 2050 eurot kuus ja Kokteil Grupp OÜ pakkumus oli 300 
eurot kuus.

Mõlemad pakkujad vastasid pakkujatele esitatavatele nõue-
tele, omasid kogemust toitlustusteenuse valdkonnas üle kuue 
aasta, on maksuvõimelised ja täitnud kõik kohustused riiklike ja 
Viimsi valla kohalike maksude osas.

Viimsi vallavalitsus otsustas 16. aprilli istungil tunnistada Haab-
neeme rannas asuvale müügiplatsile rentniku leidmiseks korral-
datud kirjalikul enampakkumisel parimaks Toidumaania OÜ pak-
kumuse, kuna nimetatud pakkumus on kõrgeima tasuga.

Ettevõttega sõlmitakse leping vastavalt rendikonkursi tingi-
mustele ja esitatud pakkumusele.

Anname rannakohviku hoone võtmed rentnikule üle maikuus, 
et rentnik saaks algavaks rannahooajaks juba ettevalmistusi te-
gema asuda.

laarsed Burger Kitchen Täna-
vagurmee burgerid, nagu näi-
teks krõbekana burger jalope-
noga või ilma.

Menüüsse võetakse ka hot 
dog. “Nii nagu vanasti Haabnee-
me rannas,” muigab Nurmik. 

Kõhtu saab rannakohvikus 

täita ka käsitööfriikartulite ning 
bataadifriikatega. “Saime just 
võidust teada, nii et töötame 
hetkel hoolega suvemenüü kal-
lal, aga kindlasti lisame ka mit-
meid erinevaid suupisteid ning 
tervislikke salateid valikusse.”

Kes rannaliival lõunaks või 
õhtuks suurt kõhutäit ei otsi, 
saab suvisest rannakohvikust ka 
värskeid hooajalisi puuvilju, jää-
tist, smuutisid ning jäätisekok-

teile. “Oleme käed löönud juba 
ka LUMI käsitööjäätiste toot-
jaga, kes oma parimad mait-
sed rannakohvikusse müügile 
toob,” kinnitab Nurmik.

“Tahame teha rannakohviku 
rannarahvale, et saaks tulla plä-
tuga ja plätuta. Naudime koos 
päikeselisi rannapäevi ning õh-
tuseid päikeseloojanguid mõ-
nusa veini ja kokteiliga.” 

Rain Resmeldt Uusen

Naudime 
koos päikeselisi 
rannapäevi ning 
õhtuseid päike-
seloojanguid 
mõnusa veini ja 
kokteiliga.

Burger Kitchen on tänaseks võitnud juba kaks mainekat toitlustusauhinda ja praegu võisteldakse Silverspooni tänavatoidu kategoorias. Fotod Dan Nurmik, Burger Kitchen 

Suveks avatava rannakohviku eestvedaja Dan Nurmik lubab häid toite ja mõnusat rannameeleolu. 

Rannakohvik tuleb 
grillihõnguline
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Elava tule lummus ulatub 
tagasi tuhandete aastate 
tagusesse aega. Leegid 
andsid valgust ja soojust 
ning võimaluse toitu 
küpsetada. Viimasest on 
välja kasvanud muhe 
grillimise hullustus, mis 
pea kõikides eestlastes 
soojade päikesekiirte 
ilmumisel võimust võtab. 
Jalgrataste ilmumine 
tänavapilti koos õhus 
meelalt lendleva grillimi-
se lõhnaga on ju esime-
sed kevadekuulutajad, 
kas pole?!

Grillimine seostub enamusele 
kahtlemata restil säriseva liha-
ga. Big Green Egg keraamiline 
grill ehk rahvasõnu “roheline 
muna” asus seda müüti kummu-
tama juba 40 aastat tagasi. Ta-
valise söegrilli kuvand on oma-
jagu eksitav, sest tegemist on 
unikaalsel saviahjul põhineva 
küpsetusahjuga, millel valmis-
tatakse toitusid magusatest sõr-
nikutest slow cooking stiilis 
mahlase ribini välja. Big Green 
Eggi kasutanud grillisõbrad ja 
profikokad kinnitavad kõik ühest 
suust: kui grilli õigesti kasuta-
da, on see uskumatu tööriist. 

Hea grilltoit ei pea 
olema rasvane! 
Elava tulega grillides saab toi-
du maitset ja tekstuuri muuta eri-
nevaid meetodeid kasutades, 

pakkudes mitmeid tervislikke 
võimalusi toiduvalmistamiseks.

1 Köögiviljad kuuluvad by 
default kõikide roogade kõr-

vale, aga neid võib edukalt ka-
sutada ka eraldi põhiroana. Vok-
kimise ainus “raskus” on hak-
kimine, kõik muu käib ülikii-
resti. Et küpsemine ühtlasemalt 
toimuks, on mõistlik tükid lõi-
gata enam-vähem ühesuurus-
teks. Köögiviljavoki tarbeks kuu-
muta “muna” 200 kraadini, ase-
ta vokksõel restile ning lao sin-
na eelnevalt ürtide ja õliga mait-
sestatud kombo, nt suvikõrvits, 
redis, rohelised oad, punane si-
bul, paprika ja küüslauk. Küp-
seta kinnise kaane all 10 minu-
tit, vahepeal ikka mõnuga maits-
tes ja segades.  Muide, vokitud 
redised maitsevad taevalikult!

2 Green Eggiga burgerite val-
mistamine on puhas rõõm! 

Eelsoojenda grill 250 kraadini. 
Pane valmis ketšup, mahe sinep 
ning tomati, marineeritud sibu-
la ja värske kurgi viilud. Sega 
jahutatud veisehakkliha kausis 
kokku endale meeldivate mait-
seainetega ja vooli segust ühe-
suurused lamedad pihvid. See-
järel määri nii malmrest kui ka 
pihvid õliga kokku. Küpseta se-
ni, kuniks pihvide peale tekib 
lihas olevatest rasvadest mahl, 
seejärel keera ümber. Veel mõ-
ni minut ja lisa peale kergesti 
sulav juust. Lase restilt kiiresti 
läbi ka poolikud kuklid ja säti 
kokku maailma parim burger. 

3 Krevettide küpsetamiseks 
on sul vaja 180 kraadi kuu-

must ja 2 x 40 sekundit mõle-
malt poolt resti peal grillimist. 
Eelnevalt marineeri mereande 
ca 30 minutit, peale mida torka 
krevetid vardasse.

4 Kiireks pitsateoks sobib häs-
ti tortillapõhi. Kuumuta “mu-

na“ 250 kraadini, laota tortilla 
koos endale meelepärase topin-
guga keraamilise pitsaplaadi pea-
le ja küpseta ca 5minutit. Lase 
fantaasial lennata!

5 Võtame sütest maksimumi! 
Traditsiooniliste lõkkekar-

tulite valmistamiseks pese kar-
tulid korralikult puhtaks ja kee-
ra fooliumisse. Aseta ca 20–25 
minutiks otse kuumadele sütele 
(suuremad kartulid vajavad roh-
kem aega). Poole küpsemise ajal 
keera kartuleid. Seejärel tõsta 
näpitsatega välja ja võta foo-
lium ümbert ära. Lõika noaga 
sisse väikesed sälgud, aseta va-
hemikku võid, margariini või 
meelepärast õli koos soola ja 
värske tilliga. 

6 Mahlase kana valmistami-
ne nõuab aega ja nutikust, 

sest grilli peal on lihtne kanal 
liigselt ärakuivada lasta. Kuu-
muta “muna” 160 kraadini. Aseta 
eelnevalt marineeritud kana püs-
tiselt vastava keraamilise alu-
se peale ja küpseta kaks tundi. 
Ära unusta kana vähemalt kaks 

korda vahepeal kastemega pint-
seldada!

7 Seedriplangul kala küpse-
tamine – mis see veel on? 

Sega kokku sobiv marinaad ja 
vala see kalale peale. Samal ajal 
leota vees seedriplanku ca tund. 
Aseta kala plangu peale nahk 
allpool ning pane restile 200 
kraadiga 15 minutiks. Pisut suit-
sulaastu otse sütele puistates või-
mendad suitsust maitset veelgi.

Seedriplank lisab head mek-
ki ja hoiab kala lagunemast! 
Küpseta kasvõi räimesid.

Grillisõbra meelespea
• Hea toit peab olema korraga 
nii magus, soolane, hapu kui ka 
terav, ütlevad välismaised tele-
kokad kõigile teada sarjast “My 

Peagi on kohal suvi, mis toob kaasa 
ilusad ilmad ja kauaoodatud grilliõhtud. 
Viimsi Keskuse I korrusel asuva Kodu ja 
Köök kaupluse esindaja Carolain Kolk 
soovitab sel aastal enda grillielamused 
viia uuele tasemele Kamado grilliga.

Keraamilised Kamado grillid on ühelt poolt ühed 
uudseimad ja revolutsioonilisemad grillimissead-
med, teiselt poolt ulatub nende eellaste ajalugu 
millenniumide taha. Hiinas kasutusel olnud sa-
vist anumad jõudsid Jaapanisse, millest arendati 
hiljem Kamado ahjud. Pärast II maailmasõda 
toodi jaapanlaste savist Kamadod Ameerikasse, 
kus neid hakati savi asemel valmistama keraa-
mikast, millele omakorda järgnes meilegi Green 
Eggi nime all tuntud keraamilise Kamado grilli 
turuletoomine. Nüüd pakuvad keraamilisi Ka-
mado grille juba paljud erinevad tootjad.

Kamado grillid on munakujulised ja seetõt-
tu kergelt äratuntavad. Grilli tipus ja põhjas on 
ventileeritavad avad. Ülemises, kuplikujulises 
osas asub sisseehitatud termomeeter. Alumine 

osa moodustab üldjuhul 2/3 grilli proportsioo-
nist ja seal põletatakse grillsütt või -briketti. 

Kamado grilli ost on investeering toiduval-
mistamise kvaliteeti. Tänu õhuvoolu täpse kont-
rollimise võimalusele on lühikese ajaga võimalik 
ära õppida grilli õige temperatuuri hoidmine. Ka-
madodel on omadus hoida ühtlast temperatuuri 
kogu grilli ulatuses. Kasutada on võimalik ka eri-
nevaid keraamilisi plaate, mis kaitsevad toitu ot-
sese tule eest. Kamado grilliga saab küpsetada 
aeglaselt, madalal temperatuuril ribisid ja kala või 
vastupidi, õhuklappe avades tõsta küpsetustem-
peratuuri kõrgeks ja pruunistada steike. Kes kord 
on Kamado kasutusele võtnud ei lähe enam nal-
jalt tavalise söegrilli juurde tagasi. Kamado sobib 
suurepäraselt ka pitsade ja leiva valmistamiseks.

Kamado grillidel on miinuseid üldiselt vähe, 
kuid siinjuures peab siiski ära märkima, et nad 
on rasked – suuremad kaaluvad üle 100 kg ja 
on seetõttu terrassil raskesti liigutatavad. Sel 
põhjusel on soovitatav Kamado grill soetada ra-
tastega raamil. Õige hoolduse korral saab keraa-
milise korpusega Kamadot kasutada kümneid 
aastaid. Ainult Kamado servadel asuv vildist ti-
hend nõuab paari aasta tagant väljavahetamist. 

Kamado grill: investeering 
toiduvalmistamise kvaliteeti

Keraamiliste Kamado grillidega 
saab tutvust teha Viimsi Keskuse 
kaupluses Kodu ja Köök, mis on 
avatud E–L k 10–21 ja P k 10–19.

7 head ja lihtsat toitu, mida sel suvel kindlasti grillida

BIG GREEN EGGIL KOKKAMISEST EI SAA KUNAGI KÜLLALT. 
SÖÖ JA MÕMISE!
Kui soovid “Rohelist muna“ oma käega katsuda ning selles 
valmivaid hõrgutisi maitsta, tule 1. mail Viimsi Äritare taga-
hoovis toimuvale Arctic Spas Kodu- ja Aiakaupade muhedale 
HOOVIPEOLE. 

Rambivalguses säravad grilltoidud, mis Toidunaut foodtrucki 
kokkade poolt suure armastusega valmistatud. Spetsid jagavad 
kogemusi, kuidas Big Green Eggist parim välja võtta. “Rohelise 
muna” uutele ja vanadele fännidele kehtivad koha peal mahlased 
sooduspakkumised.

Neid, kes maipühasid eriti chillilt tähistada ihaldavad, ootab 
terrassil kuum Arctic Spas massaaživann. Võta vaid rätik ja ujukad 
kaasa! 

Meeleolu loob taustal akustiline duo Love on the Weekend. 
Üritus on TASUTA! 

Kitchen Rules”. Magusust lisab 
kasesiirup, hapukust sidrunivii-
lud, soolasust nt till ja sojakas-
te ning teravust tšillikaunad.
• “Muna” temperatuuri on hea 
reguleerida – teed kõik klapid 
lahti, on kõrge temperatuur, pa-
ned kinni ja kuumus tõmbab ta-
gasi.
• Iga toiduvalmistamise viisi pu-
hul kehtivad eri küpsetustem-
peratuurid ja -ajad.
• Eelistades tavapotile malm-
potti võidad aega!
• Grillimise puhul on arukas 
toorainet eelnevalt marineerida: 
liha puhul muudab see liha-
kiud õrnemaks, taimsete toitu-
de puhul lisab maitsenüansse.
• Õunapuu suitsulaastud sobi-
vad nii lihale kui ka kalale, kir-
sipuu pigem lihale.“Rohelise munaga” kohtud 

tasuta Hoovipeol. Fotod erakogu

1. mail näitavad Toidunaudi kokad, kuidas “Rohelist muna” kasutada.
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Sisustustekstiilide õmblemine:

Kiire ja kvaliteetne!
Katri 5533220     tekstiilid@gmail.com

- kardinad
- diivanikatted
- dekoratiivpadjad 
- voodikatted jne

AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!

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

Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! 

TEL. 5457 5055



Tähelepanu!
MUUDATUS VIIMSI TEATAJA REAKUULUTUSTE 
AVALDAMISE KORRAS ERA- JA ÄRIKLIENTIDELE 
ALATES 26. APRILLIST 2019
1) Reakuulutuse avaldamiseks Viimsi Teatajas 
alates 10. maist ilmuvast lehest palume teha kõige-
pealt ülekanne, tasudes Viimsi vallavalitsusele sõl-
tuvalt kuulutuse pikkusest.
2) Seejärel saatke palun kuulutuse korrektne tekst 
juba koos tasumist tõendava maksekorraldusega 
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee – palun pange tä-
hele, et teile ei saadeta täiendavat kinnitust, vaid 
kuulutus ilmub lehes tavakorras ja sobivas rubriigis.

TASUD
Eraisik:
n Kuulutuse 1 ilmumine (kuni 200 tähemärki): 
hind 5 €.
n Pikem tekst (kuni 400 tähemärki koos tühiku-
tega): 10 €.
Ettevõtted:
n Kuulutuse 1 ilmumine (kuni 200 tähemärki): 
hind 10 €.

n Pikem tekst (kuni 400 tähemärki koos tühiku-
tega): 20 €.

Vallavalitsusele makstes ei lisandu käibemaksu.
Kontonumber Swedbankis: 
EE182200221010936477
Raha saajaks märkige palun Viimsi Vallavalit-

sus, ülekande selgituseks “Kuulutus Viimsi Teata-
jas”, ilmumiskuupäev (kordade arv juhul, kui kuu-
lutus peab ilmuma mitmes järjestikuses numb-
ris) ja kuulutaja nimi.

Reakuulutust avaldav ettevõte saab soovi kor-
ral arve. Palun teavitage arve soovist kuulutuse 
teksti saates, lisades kindlasti kohe juurde: ette-
võtte nimi, registrikood, postiaadress ja meili-
aadress, kuhu arve saata. Arve saadame e-pos-
tiga pärast kuulutus(t)e avaldamist.

Muudatus ei puuduta neid, kes on tänaseks 
tasunud oma varasemalt esitatud kuulutuse eest 
avaldamiseks ka järgnevates lehtedes.

Aitäh mõistva suhtumise ja sujuva koostöö 
eest!

Viimsi Teataja

REAKUULUTUSED

TÖÖPAKKUMISED
n Pakun tööd ühekordse eramu katuse parapeti 
ja tuulekasti renoveerimisel Püünsis. Tel 5622 1131.
n Otsime vene keele eraõpetajat 8. klassi õpilasele. 
Tel 521 8405.
TEENUS
n Hispaania keel. Kutsume teid mais algavale his-
paania keele algajate kursusele. Tunnid kolma-
päeviti k 18.45–20.00 Viimsi huvikeskuses. Info ja 
registreerimine a.s.wesman@gmail.com.
n Hekkide ja muru lõikus. Tel 5663 0024.
n Ehitusmehed teevad järgmisi töid: puitkarkass-
majad, kuurid, katused, vundamendid, torutööd, 
aiad, terrassid, fassaadi survepesu ja värvimine, 
parketi, akende-uste paigaldus. Silvar, tel 5894 
4537, ehitusmehedharjumaal@gmail.com.
n Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, 
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.
n Vilunud kodukoristaja teeb ökokoristust, 
hoolduskoristust, suurpuhastust ja peseb aknaid. 
Tel 5677 0103.
n Tuleohutusnõuded OÜ pakub: ehitusprojekti tule-
ohutusosa koostamine ja audit, ehitise tuleohutus-
audit, küttesüsteemi ekspertiis. Info: tuleohutus-
nouded@gmail.com, tel 5301 2340.
n Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust 
ja hooldust Viimsis ja Pirital. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.
n Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. 
Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo 
tel 5656 2191.
n Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, 
haljastustööd, prügivedu, lammutustööd.
Tel 5639 1093, e-post eleanor31@online.ee.
n Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, 
asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni: tel 509 2936. 
Kuni 12 tonni: tel 507 9362.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD. 
Tel 522 0321.
n Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. 
Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja ääre-
kivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 
12 aastat, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, 
www.ormikivi.ee.
n Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi-, katuste-, 
vaheseinte-, sauna-, terrasside- ning maalritööd. 
Parketi, uste, akende, liistude paigaldus. 
Tel 5360 5083.
n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. 
Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, 
seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, 
akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.
n Muudame Teie aia  kauniks – lõikame viljapuid, 
pügame hekke, langetame puid, freesime kände, 
niidame muru ning vastavalt teie soovile teostame 
ka teisi haljastus-  ja koristustöid. Helistage julgelt 
telefonil 5563 7666. Rohkem infot leiate kodulehelt 
www.ifhaljastus.ee.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. 
Tel 522 0321.
n Pikaajalise kogemusega matemaatikaõpetaja 
annab koolimatemaatika tunde 1.–10. klassile Viimsis. 
Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

n Algaja või edasijõudnu, kui soovid tervist paran-
dada, sportlikult treenida või tuge kooli kehaliseks 
kasvatuseks, siis harjuta kogenud personaaltree-
neriga. Tel 5648 3910, tarmo225@hotmail.com.
n Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, vee-
rennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.
n Vastavalt projektile teostame teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja 
väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised 
tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. 
Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Vee-
mõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide 
paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.
n Kogemustega elukutseline õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Tel 5625 1195, Tiiu.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni 
puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti 
väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.
n Korstnapühkimise tööd. Kütteseadmete remont 
ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1396.
n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 
1665, info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee. 
MÜÜK
n Küttepuude müük. Värske lõhutud lepp 50 cm. 
Miinimumkogus 10 ruumi. Pakume ka transporti. 
Tel 5648 7816.
n Müüa Viimsis võõrasemasid, sarvkannikesi, 
suve-, püsi- ja toalilli, maasika-, tomati- ja 
muude köögiviljade taimi. Tel 5349 9081, Tiiu või 
5349 9087, Mati.
n Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet 8 mm 
ja 6 mm, kuiv lepp kotis, kuivad kütteklotsid 
48 kotti/110 €. Tel 5692 4924, 637 9411.
n Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt, transport. 
Tel 5395 3788.
n Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, 
freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdus-
võimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. 
Tel 525 2632.
n Müüa puhast hobusesõnnikut kottides 4 €/40 l. 
10 kotti transport tasuta. Info: tel 507 1497.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 
pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, 
e-post marek406@gmail.com.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahen-
dused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liug-
värava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. 
Tiibvärava komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. 
Vaata www.koduvärav.ee, info@koduvärav.ee, 
tel 5895 8809. 
n Müüa kuivi küttepuid 40-liitristes võrkkottides 
kohaletoomisega. Ostame metsamaad ja raieõi-
gust. Vaata: puiduterminal24.ee, tel 5332 2711.
n Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.
OST JA MUU
n Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, 
trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 
ja 501 1628, Tim.
n Kollektsionäär ostab Peeter I aegse ilusa 
1-rublase hõbemündi al 500 €. Tel 550 2073.
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Väikeste tarkade 
robotite lustipäev

ROBOMIKU LAHING 2019. 13. aprillil kogunesid Viimsi Karulaugu spordi-
keskusesse enam kui 650 õpilast ja üle saja juhendaja, et pidada maha 
robootikapidu.

Rakke kooli erinevad mees-
konnad saavutasid RoboMi-
ku Lahing 2019 võistlusel üht-
laselt häid kohti ja ka mõned 
esimesed kohad ning osale-
sid edukalt ka FIRST LEGO 
League Orbiidile hooajal ning 
on auga ära teeninud 2018/19 
hooajal Eesti parima robooti-
kakooli tiitli. Rakke kool viis 
RoboMiku lahingult koju ka 
tiitlit näitava RoboMiku ränd-
karika, mis läks Lääne-Viru-
maale esimest korda.

Rakke kooliõpilaste juhen-
dajateks on Leelo Ambos ja 
Rain Sirel. “Kuna Rakke kool 
osaleb igasugustel Eestis kor-
raldatavatel robootikaüritus-
tel, siis usume, et tiitel läks 
seekord kindlasti väga õiges-
se kohta,” kommenteeris või-
dukarikat üle andnud Robo-
Miku lahingu peakorraldaja 
Heilo Altin.

RoboMiku Lahing 2019 
korraldajad tänavad koostöö-
partnereid (MTÜ Robotex ja 
Tartu Ülikool) ning toetajaid: 
haridus- ja teadusministeerium, 
Viimsi vald ja RoboMiku vee-
bipood. 

Ramon Rantsus
MTÜ Robootika

TÄHELEPANU!
MTÜ Robootika korraldab FIRST LEGO League juhendajate su-
vekooli 31. juulist 1. augustini Kopra talus, kuhu saab peagi 
registreeruma asuda veebiaadressil robootika.ee.

Kohtunik Marjo Toomik jälgimas LEGO SUMO robotite heitlust.

LEGO SUMO täies hoos. Mõttetöö meeskonnaalas.

Eesti parimad robootikud meeskonnaalas robotitele viimast lihvi andmas. Fotod Robootika

Kaluri tee 2 KÜ pakub tööd 
õues maja ümbruse koristajale 
ja trepikodade koristajale.
Võta ühendust telefonil 505 5285 
ja tule vaatama! Pakume häid töö-
vahendeid ja normaalset tasu!

Avaldame siirast kaastunnet kapten 

Ülo Kollo 
lahkumise puhul kogu perele. 

Sea Wind kaptenid ja meeskond

Kaasav õppijakeskne kogukonnakool 
ootab 2019/20. õppeaastaks oma mees-
konda uusi inimesi:
- klassiõpetajat 
- erivajadusega õpilaste klassiõpetajat
- vene keele õpetajat (osaline koormus)
- logopeedi (lapsehoolduspuhkusel oleva

töötaja asemel)
Kandideerimiseks on vajalik kvalifikatsiooni 
olemasolu, kuid konkursile on oodatud ka 
kvalifikatsiooni omandavad inimesed, kes 
juba soovivad anda panust haridusse.
Üleskutse kandideerimiseks on suunatud 
ka neile, kes on omandanud magistrikraadi 
mõnel muul erialal, kuid on mõtlemas muu-
tustele oma elus ning tunnevad kutsumust 
töötada lastega.
Palume esitada CV ja kvalifikatsiooni tõen-
dava dokumendi koopia hiljemalt 15. maiks 
e-posti aadressil leel@randverekool.edu.ee

Õppimine teeb õnnelikuks!
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MÕTTELEND

I ga kord, kui ma siin  käin, 
tundub, nagu teil oleks 

mingi festival, selline mee-
leolu on alati,” ütles haridus-
aktivist ja maailmaparandaja 
Triin Noorkõiv, kui ta paar 
kuud tagasi juba mitmendat 
korda Viimsi gümnaasiumi kü-
lastas.

Kui ma Triinu viimati meie 
koolis nägin, pidin ise nen-
tima: “Sina oled siin ja meil 
on jälle festivalimeeleolu!” 
Parasjagu olid meie kooliga 
tutvumas matemaatikaõpeta-
jad Iisraelist.

Kuna aga külalisi käib pal-
ju ja sigimist-sagimist on pi-
devalt, tundub selline meele-
olu mulle juba igapäevane ja 
väga tore. Lisaks pidevale fes-
tivalile teeme tööd ka ja üld-
se on meil paljud asjad nii, 
nagu koolis asjad käivad: õpe-
tajad paljundavad vahetundi-
des kiiruga järgmise tunni ma-
terjale, õpilased otsivad õpe-
tajaid, et teada anda, miks nad 
peavad ilmtingimata viima-
sest tunnist 10 minutit varem 
ära minema, IT-tugi lahen-
dab kümmet probleemi kor-
raga ja huvijuht ei püsi pude-
liski paigal.

Samas tasub mainimist ka 
see, et õpetajate tuppa sisenev 
naeratav õpetaja ei ole Viim-

Vana aja tarkus 
kohtub Viimsis uute 
võimalustega
Kui ühele sõbrale eelmisel nädalavahetusel head hin-

gelinnupüha soovisin, tekitas see meis mõlemas ele-
vust. Hingelind? Jah, kristluse kaudu oleme seotud rah-
vusvahelise mõtte- ja komberuumi võrgustikuga – suure 
Euroopa perega, kes oma hingelist sidet kinnitavad ja iga-
vest elu tähistavad.

Teisalt meenutavad Lennart Meri filmid arhailise müü-
tilise mõttemaailma avarusi, mille järgi toovad rändlinnud 
igal kevadel endaga Linnutee tagant lõunakaarest kaasa 
sel aastal sündivate laste hingelinnud.

Algab uus eluring, looduse aastaring, mida tähistame 
munade värvimisega ja kiikumise-lendamisega. Hingelind 
ei mahu kaasaja kiirustavasse argiellu. Meil puudub aeg 
ja võimalus mõelda, kust me tuleme ja mis on elu mõte.

Lendamine taevaste taha on ju kujutlusvõime, unistus-
te, igatsuse, loovuse ja elumõtte meekärg.

Ettevõtlik ja loov inimene avab 
iseseisvalt hinge loovuse väravad 
ning lendab hingelinnuna uusi nu-
tikaid lahendusi leidma. Selleks tu-
leb süveneda ja loovalt vana aja 
tarkust uute võimalustega siduda. 
Viimsi elukeskkonnana on selle po-
tentsiaali avamiseks tõeliselt väär-
tuslik ja mitmetahuline elukesk-
kond.

Kärt Summatavet

si gümnaasiumis erand, erilist 
ei ole midagi ka selles, kui 
õpetajate toas sagivad ringi 
hoopis õpilased.

Kui uut gümnaasiumi ühe 
sõnaga iseloomustada, on sel-
leks avatus. Avatud ruumid 
loovad eeldused avatud suht-

lemisele – barjääre pea pole-
gi! Kool, kus inimesed on ini-
mesed, olgu nad õpilased, õpe-
tajad, juhid, töötajad või kü-
lalised – suhtlemine toimub 
kõigiga võrdsete “reeglite” 
alusel.

Nendeks reegliteks on au-
sus, lugupidamine ja hoolivus. 
Päriselt ka on selline töökesk-
kond olemas. Päriselt ka võib 
kool olla avatud uutele idee-
dele, mõtetele ja inimestele. 
Imestan iga päev, kui normaal-
ses kohas ma töötatan. Imes-
tan ja olen selle eest tänulik. 

Reesi Kuslap
Viimsi gümnaasiumi ajaloo- ja 

ühiskonnaõpetuse õpetaja

SILMA JÄÄNUD

VGM – uus ja nii normaalne

Avatud 
ruumid loovad 
eeldused ava-
tud suhtlemi-
sele – barjääre 
pea polegi!

“

Räppiv õpetaja Reesi Kuslap on ammu paljudele silma jäänud ja 
Viimsi gümnaasiumi toimekas-sõbralik töökeskkond on jällegi 
temale silma jäänud. Foto Martin Männik

LUGEJA KIRJUTAB

Saada ka sina oma mõtisklused, silma jäänud 
mõttekillud, elutarkused ja tagasiside lehele 

e-posti aadressil vt@viimsivv.ee!
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Laat toimub Viimsi Keskuse 1. korrusel ja parklas 
6.–12. mail. Osaleda on võimalik ka päevade kaupa!

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume 
Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:

KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa lepingupartner.
*laste ravi   
*täiskasvanute ravi - ja proteesihüvitis

Tegevusluba nr: L02451

PESE KEVAD
PUHTAKS

Kärcher K 3 
Full Control 

109 €
173,70 €


