
Reportaaž abi-
politseiniku tööst
Milline näeb välja abipolitseiniku töö-
päev Viimsis ja miks vabatahtlikuna 
sellesse ametisse asuda, sellest räägib 
aastast 2008 abipolitseinikutööd 
tegev Janek Murakas. Loe lk 6–7
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Väga nutikad 
Viimsi lapsed
Mis on nutisport, miks seda 
proovida, kus sellega tegeleda 
saab ja kui edukad on sellel 
alal olnud Viimsi valla lapsed? 
Loe lk 14

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Külas Laiaküla 
külavanemal

haljakud, külaplatsid jms), kilekot-
te ja/või töökindaid. Vallavalitsus 
tuleb järele ja viib ära kõik kotid ja 
kogutud prahi, mille talgulised tee-
de äärtest, haljasaladelt ning mujalt 
kogukondlikust ruumist kokku kor-
javad. Et küsida prügikotte, kindaid 
või teavitada kogutud prahi asuko-
hast, palume kirjutada e-posti aad-

TEEME ÄRA! Sel aastal tulevad talgud taas, aga 
sedakorda natukene teistmoodi. Teeme Ära 2+2 
talgupäev toimub kehtivaid piiranguid ning 2+2 
reeglit järgides traditsiooniliselt maikuu esimesel 
laupäeval, 1. mail.  See on hea võimalus üheskoos 
õues toimetada, liigutada, midagi ära teha. 

K
oguneda ei saa, aga töö-
rõõmu ja kogukonna-
tunnet saab ikka. Valla-
valitsus kutsub üles kõi-

ki viimsilasi korraldama sel kevadel 
oma isiklik talgupäev pereringis.

Vallavalitsuse poolt jagame kõi-
kidele, kes soovivad koristada valla 
avalikku ruumi (rannad, teeääred, 

ressil kristjan.jarv@viimsivv.ee või 
helistada telefonil 602 8853. 

Täname kõiki neid, kes on juba 
olnud varakevadiselt usinad ja ak-
tiivsed ning koristustalguid teinud. 
Suured tänud teile! 

Jõudu kõigile talgulistele!
Alar Mik

ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja

PURJETAMA! Miidurannas alustab tegutsemist Uku Kuusk Purjespordikool. Loe lk 15 >>>>

Küladeringkäik jõudis järjega Laia-
külla, kus külavanem Kristiina Kägu 
rääkis, mida selles äärmiselt tegusas 
külas tehtud on ja mis veel 
tegemata. Loe lk 10–11

Nautige ilusat 
kevadilma ja 
jälgige talgu-
tel 2+2 reeglit. 
Foto: Alar Mik

Teeme 
talgud! 



le 20 last ning arvasime, et oleme häs-
ti hakkama saanud, kui nendega jõu-
ludeni vastu peame. Läks aga nii, et 
uuel aastal oli meid kokku juba 40. 
Sain kinnitust, et lastel oli huvi olemas, 
aga polnud võimalusi. Aga kui puudu-
vad võimalused, siis ei saa ükski anne 
avalduda.

Ka juhendajad on rahul
Täna töötavad meie huviringides nii 
oma kooli õpetajad kui ka inimesed 
väljastpoolt maja. Sobivate juhenda-
jate leidmine ei ole alati kerge olnud, 
aga oleme nad leidnud ning koos-
töö on osutunud kasulikuks mõlema-
le poolele. Meil on palju juhendajaid, 
kes ei tegutse haridussüsteemis ning 
on tunnistanud, et huviringi tundide 
andmine on väga oluline päikeseline 
osa nende päevast. 

Kuna juhendajate seas on palju tu-
dengeid, siis neil on hiljem tööturule 
sisenedes sellest märkimisväärne kasu. 
Nii mõnigi on öelnud, et mõnda ame-
tisse või stipendiumile kandideerides 
on juhendajana töötamise kogemus 
andnud väga suure eelise.

Matemaatikabaas on oluline
Kuigi pakume huviharidust mitmes 
erinevas valdkonnas, toon eraldi esi-
le matemaatika, sest see on kindlasti 
üks olulisemaid õppeaineid haridus-
süsteemis. Kui lapsel on tugev mate-
maatikabaas all, on palju lihtsam nii 
gümnaasiumis kui ka ülikoolis hakka-
ma saada. Ja see ei anna eeliseid mitte 
ainult reaalvaldkonnas, sest loogiline 
mõtlemine, põhjuse-tagajärje seostest 
arusaamine on läbiv kogu haridussüs-
teemis ja hilisemas tööelus.

Nii on meil esimese klassi õpilaste-
le matemaatikaring Nupula, 3.–4. klas-
si lapsed saavad osa võtta Nutikate Ma-
temaatikute tundidest, 5.–6. klassidele 
on mõeldud Nutikad Matekaatikud 
edasijõudnutele ning 9. klassi noored 
saavad osaleda matemaatika lisakur-
susel põhikoolilõpetajale. 7.–8. klas-
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse  
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Ükski anne ei saa avalduda, 
kui puuduvad võimalused 
HARIDUS Kui lapsel on millegi vastu huvi, siis soovib ta selle kohta pidevalt uusi 
teadmisi saada. Sellisel juhul ei ole ka õppimine kohustus, vaid hoopis võimalus 
avastada jätkuvalt midagi uut. Viimsi kool on heaks näiteks nii meie oma valla kui 
ka Eesti kontekstis, kuidas lastes õppimise vastu rohkem huvi äratada. 

Toimetaja: Merilin Piirsalu, tel 5686 0007 e-post merilin.piirsalu@viimsivv.ee
Reklaamitoimetaja: Marje Plaan, tel 602 8866, e-post: marje.plaan@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 7. mail. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 28. aprill kell 16.

K
oolilaste edu võti mingis ai-
nes ongi huvi tekitamine 
selle aine vastu ning selle 
taga on omakorda juhenda-

jate huvi oma valdkonna vastu. Võta-
me näiteks nutispordi ehk teisisõnu 
matemaatika, milles Viimsi kooli lap-
sed vabariiklikul tasemel hiljuti vä-
ga häid tulemusi saavutasid. Edu ta-
ga on õpetajad, kes on suutnud panna 
lapsed silmade põledes matemaatika-
ülesandeid lahendama. Kus on huvi, 
seal on ka motivatsioon järjepidevalt 
ja süsteemselt harjutada, et veelgi pa-
remaks saada. 

Iga aine õppimise ja õpetamise pu-
hul on väga olulised elulised näited. 
Kui võtta matemaatika, siis pelgalt va-
lemite ja teoreemide õppimine ei te-
kita ilmselt suurt tahtmist paremaks 
saada. Siin tuleb mängu juhendaja 
kompetentsus, kuidas ta suudab ma-
terjali seostada igapäevaeluga. Laps 
peab aru saama, et matemaatika ei ole 
ainult numbrid vihikus, vaid sellel on 
seos päris eluga. Hea õpetaja suudab 
tuua näiteid igapäevaelust, et õpilane 
saaks end olukordadega samastada.

Milleks meile huvikoolid?
Kooliprogramm paraku ei võimal-
da alati kõike üksipulgi lahti seleta-
da, sest õppekavade mahud on väga 
suured ning ajaline ressurss seab pii-
rid. Siin tuleb appi huvikool, mis saab 
koolitunnis omandatavale oluliselt 
juurde anda ning lastes uudishimu te-
kitada ja seda vahel hoopis teise nurga 
alt. Viimsi kooli lastel on võimalus osa-
leda teadmiskeskuse Collegium Erudi-
tionis huvikoolis, mille õppekavas on 
väga palju erinevaid valikuid, alusta-
des matemaatikast ja programmee-
rimisest, lõpetades robootika ja kos-
moseringiga. Oleme Eestis selles osas 
suuresti pioneerid, sest üksikuid sar-
naseid huviringe on kindlasti teisteski 
koolides, aga sellises mastaabis nagu 
Viimsi koolis üldiselt mitte.

Huvikool tekkis kümme aastat ta-
gasi, kui nägin, et õpilastel, kes hak-
kasid 7.-8. klassis loodusteadusi õp-
pima, silm ei säranud ning aine vastu 
huvi puudus. Tekkis küsimus, miks nii 
põnevad asjad lapsi ei köida. Lükkasi-
me prooviks ühe kolleegiga käima väi-
kese teadusringi, et näha, kas üldse te-
kib selle vastu huvi ning kui tekib, siis 
kui kaua see püsib. Sügisel tuli koha-

Kooliprogramm 
paraku ei võimalda alati 
kõike üksipulgi lahti 
seletada, sest õppe-
kavade mahud on väga 
suured ning ajaline 
ressurss seab piirid.

J U H T K I R I

Kuidas läheb Viimsi 
haridusaasta 2021?

sidele hetkel matemaatika vallas lisa-
väljundit ei ole, aga otsime võimalust 
seda pakkuma hakata. 

Pingutamine toob arengu
Algklasside õpilased tulevad huviringi 
peamiselt vanemate soovil, kes taha-
vad, et lapse matemaatilised oskused 
areneksid kiiremini kui tavakoolisüs-
teemis. Et aga lapsed käima jäävad, 
selles on peamine roll juhendajatel. 
Juhendajas peab olema eriline karis-
ma, säde, soov ja tahe oma teadmi-
si edasi anda, siis tekib ka lapsel huvi 
pingutada. Pingutada aga on vaja, sest 
arengut ei toimu, kui asi on lihtne. Me 
teame hästi, et tänapäeva lapsed ei ole 
altid pingutama, seega, kui tekib raske 
moment, tuleb taas appi juhendami-
se kunst ehk võti laste huvi säilitami-
seks ja pingutamiseks on suuresti ju-
hendajate käes.

Teadmiskeskuses toome algklasside 
lapsed looduse ja teaduse juurde. Sel-
leks on meil Rebase Ruudi loodusring, 
kus 1. klassis tehakse sõprust looduse-
ga, 2.– 4. klassile on teadusring Taibu, 
kus õpilased panevad ise käed külge 
keemia ja füüsika katsetes ning avas-
tamisrõõmu jätkub.

Võimalus eksperimenteerida
Kui keegi arvab, et algkooliealisel lap-
sel on vara tutvuda füüsika või kee-
miaga, siis vaidlen vastu. Kui keemia, 
füüsika ja bioloogia tulevad kooliprog-
rammi, on lastel väga sageli loodus-
teaduste vastu huvi kustutatud. Kuna 
huvikoolis saame õppida läbi ekspe-
rimenteerimise, katsetamise ning 
7–9-aastastel on sellise tegevuse vas-
tu suur huvi, siis see on just väga õi-
ge aeg. Nii mõnigi õpilane on hiljem 
tulnud minu juurde ja öelnud, et ta on 
tagantjärele mõistnud, kui oluline oli 
see, et ta sai ise praktikas asju proovi-
da. Tänu sellele oskab ta nüüd palju 
paremini asjade vahel seoseid luua ja 
probleemidele lahendusi leida.

Lastele meeldib võimalus ise mi-
dagi teha, katsetada, proovida. Õp-
pekava maht on küll kohati väga suur 
ning ajaressursi puuduse tõttu jää-
vad paljud eksperimendid ja katsetu-
sed tahaplaanile, aga julgustan siiski 
ka koolitundides võimalusel eksperi-
menteerima, ja seda mitte ainult loo-
dusteadustes, ning küsima, miks ja 
kuidas. Hästi lihtne ja mugav on kogu 
õppeprotsess üles ehitada selliselt, na-
gu oleme harjunud, aga kui astuda kor-
raks kastist välja ja alustada hoopis tei-
sest vaatest, võib tulemus olla oodatust 
veelgi parem.

O
n kevad. Loodus tärkab, vaim virgub, päike on 
taas meid rõõmustamas oma vitamiinidega. 
Lindudel on pesategemise aeg ja linnulaulu 
on kosta kõikjal. Hariduselus käib samuti 
vilgas tegevus. Loodan, et esmaspäeval ikka 

märkasime, et koolilastel algas vaheaeg ja neil on pisuke 
paus, et puhata Zoomist, Teamsist, Google Meetsist, video-
tundidest, videoõpetajatest ja e-hinnetest. Akud on vaja 
energiat täis laadida, et õige pea ületada edukalt kooliaas-
ta finišijoon.

Kevad on hariduse ja noorsootöö valdkonnas tavapära-
selt uute plaanide tegemise aeg. Värskelt lasteaiaealised 
lapsed alustavad sügisel teekonda uues lasteaias, lasteaia-
rühmas või lastehoius. Selle aasta esimeses pooles tegime 
väga olulisi arendusi ARNO haldussüsteemis, mis muudab 
edaspidi nii vanemale kui ka lasteaiakoha pakkujale oma-
vahelise koostöö lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Alushari-
duse teenust viime ellu koos 40 erineva alusharidust pak-
kuva koostööpartneriga. Alates 1. aprillist on lasteaiakoha-
tasu vanemale võrdsetel alustel – 58 eurot.   

Kevad on tulevastele 1. klassi õpilastele põnev ootus-
aeg. Kodudes räägitavad koolijutud on justkui uude võlu-
maailma sisenemine. Sügisel ootame valla koolidesse õpi-
teed alustama 256 1. klassi õpilast. Valla koolides kokku 
alustab 12 klassikomplekti. Valmistume koolidega selleks, 
et iga õpilase areng on toetatud ja loodud on turvaline 
õpikeskkond.

Kevad toob 9. klasside 
lõpetajatele lõputunnistuse 
ja uued valikuvõimalused 
haridustee jätkamisel. Tänavu 
lõpetab valla koolides 227 
õpilast. On heameel tõdeda, 
et Viimsi valla noored väär-
tustavad õppimist ja õppi-
missoovi. Seda tõestab ka as-
jaolu, et 187 lõpetajatest on 
soovinud edasiõppimist jät-
kata Viimsi gümnaasiumis. 
Valikuid õpingute jätkami-

seks mujal on noored kindlasti kaalunud. Viimsi gümnaa-
siumi juhtkond, õpetajad ja õppijad on loonud tugeva õp-
pekvaliteediga gümnaasiumi, mis on kandideerima mee-
litanud palju noored väljaspool Viimsit ning see muudab 
konkurentsi tihedaks. Just siin oleme ette võtnud mõnin-
gad konkreetsed sammud, et luua võimalusi rohkematel 
Viimsi lastel saada gümnaasiumiharidus Viimsi gümnaa-
siumis. Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium valmi-
misega saab gümnaasium vastu võtta 2022/23 õppeaastal 
ühe täiendava klassikomplekti 34 õpilasega. Lisaks lähiajal 
valmivad uued riigigümnaasiumid Tallinnas ja Harjumaal 
vähendavad survet mujalt kandideerijate osas.

Jaanuaris alanud haridusaasta on võimaldanud meie 
valla hariduspartnerid kokku tuua uudsel koostöötasemel. 
Mul on siiras heameel ja tänutunne südames, et on tekki-
nud kogukondlik haridusvõrgustik, kes on valmis arutlema 
hariduse sisuteemades, jagama oma saavutusi ja kus lepi-
takse kokku uusi koostöövõimalusi. Kaasatud on lasteaiad
(ka eralasteaiad), valla koolid, gümnaasium, noortekeskus, 
huvikoolid, muuseumid, raamatukogu ja vallavalitsuse 
erinevad osakonnad. Usun, et seeläbi saame luua parimat 
hariduskvaliteeti ja rikastada õpilaste maailmapilti. 

Mida on veel oodata? Noortekeskus alustab õpilas-
maleva ettevalmistustega, peagi saab 
valmis Püünsi kooli juurde 
rajatav uus spordiväljak, Viimsi 
Artium kerkib meie kõigi silme 
all, Randvere kooli juurde-
ehituse leping saab sõlmitud 
veel aprillikuus. Jätkuvad hari-
dusjuhtide koostöövõrgustiku 
kohtumised, tunnustame oma 
valdkonna tublisid tegijaid ja 
osaleme mitmetes haridus- 
valdkonna projektitaot-
lustes.

Haridusvaldkonnas 
on alati väljakutseid ja 
need tuleb vastu võtta. 
Koos luues!

Uus kevad tuleb 
varsti.
Marju Aolaid
abivallavanem

Kevad toob 9. klas-
side lõpetajatele 
lõputunnistuse ja 
uued valikuvõima-
lused haridustee 
jätkamisel. Tänavu 
lõpetab valla koo-
lides 227 õpilast.

Peeter Sipelgas
Viimsi kooli direktor ja teadmiskeskuse 
Collegium Eruditionis rajaja
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uued vallakodanikud
  Kadi Anette Linholmil ja Janno Tülil sündis 19. veebruaril tütar 

Helena Tüli.
  Inna ja Meelis Opmannil sündis 27. veebruaril tütar Ellie Opmann.
  Inna ja Alexander Presnyakovil sündis 10. märtsil poeg Daniel 

Presnyakov.
  Mariann Nirgil ja Kardo Laatsil sündis 12. märtsil tütar Dora Laats.
  Kristel Lepal ja Andre Keskkülal sündis 19. märtsil tütar Gertu 

Keskküla.
  Elen-Maarja Trell-Zuidemal ja Christian Zuidemal sündis 19. märtsil 

poeg Marten Joonas Zuidema.

TOETUSED 15. maiks ja 15. augus-
tiks on juriidilistel isikutel võima-
lus esitada taotlus huvihariduse 
ja huvitegevuse projektipõhiseks 
toetuseks.

Toetuse eesmärk on 7–19-aastaste las-
te ja noorte huvihariduses ja -tegevu-
ses osalemise suurendamine, kätte-
saadavuse ja kvaliteedi parendamine, 
võimaluste mitmekesistamine ning 
huvihariduse ja huvitegevuse teenuse 
jätkusuutlikkuse tagamine.

Projektitoetust võib taotleda:
• uute huviringide, sh integratsioo-
ni eesmärgil loodud huviringide või 
muude juhendatud noorte vaba aja si-
sustamise tegevuste loomiseks kultuu-
ri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil;
• huvikooli uute õppe- või ainekavade 
käivitamiseks ja läbiviimiseks;
• uuenduslike metoodikate kasutuse-
levõtuks huvikooli õppe- või ainekava-
des või olemasolevate tegevuste kva-
liteedi tõstmiseks või laiendamiseks;
• loodus- ja täppisteaduste ning tehno-
loogiavaldkonna (edaspidi LTT) huvi-
ringide või huvikooli õppe- või aine-
kavade käivitamiseks ja läbiviimiseks, 
olemasolevate LTT huviringide või hu-
vikooli õppe- või ainekavade alusel toi-

muva õppetöö parendamiseks ning 
jätkusuutlikkuse tagamiseks;
• erivajadustega laste ja noortele suu-
natud juhendatud tegevuseks.

Üks taotleja võib esitada mitu taot-
lust, kui soovitakse ellu viia mitut tege-
vust, mis eeldavad erinevaid õppeva-
hendeid ja tööjõukulu.

Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõi-
duvahendite omandamiseks ja kasu-
tusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste 
ehitamiseks ning kinnistute, hoonete 
ja ruumide majandamiskulude eest ta-
sumiseks. Samuti ei kaeta taotleja eel-
arvest antud tegevuseks juba kaetavaid 
kulusid või mõne muu Viimsi valla eel-
arvest eraldatava toetuse eest tasutud 
tegevusi.

Projekt peab andma olemasoleva-
tele võimalustele lisandväärtust. See-
ga toetust ei eraldata juba taotleja eel-
arvest kaetavateks kuludeks või mõne 
muu Viimsi valla eelarvest eraldatava 
toetuse eest tasutud tegevusteks.

Toetuse saaja kohustub:
• kasutama toetust taotluses esitatud 
perioodil, mil tegevust ellu viiakse, 
kuid mitte kauem kui üks õppeaasta;
• teavitama haridusosakonda kohe-
selt toetusega seotud igast muudatu-
sest, mille tõttu toetuse taotluses esi-
tatud andmed ei ole enam täielikud 
või õiged;
• esitama nõutud vahe- ja/või lõpp-
aruande;
• tagastama saadud toetuse või selle 

Huvihariduse ja huvitegevuse 
projektitoetuse taotluse 
esitamise tähtaeg on 15. mai

Kõiki riskirühma kuuluvaid inimesi 
oodatakse vaktsineerima
21. aprillist oodatakse Covid-19 vastu vaktsineerima kõiki riskirühma 
kuuluvaid inimesi vanusest sõltumata ning kõiki inimesi, kes on 
vanemad kui 65-aastased või kes saavad sel aastal 65-aastaseks, 
sõltumata riskirühma kuulumisest. 

Riskirühma kuulumise kohta saab infot patsiendiportaali avalehelt 
veebiaadressil digilugu.ee jaotuses Minu andmed. Samuti annab riski-
rühma kuulumise kohta infot perearst. 

Vaktsineerimiseks saab aja broneerida nii oma perearsti juures tele-
foni teel kui ka digiregistratuuris, kuhu lisavad vastavalt vaktsiinitarne-
tele aegu kõik haiglad ning 107 perearsti. 

Haigekassa koostas riskirühma kuuluvate inimeste nimekirjad 
jaanuari alguse seisuga ning nendele inimestele on digiregistratuuri 
vaktsineerimisaja broneerimisvõimalus avatud. Ajad lisatakse digi-
registratuuri vastavalt sellele, kuidas vaktsiini riiki jõuab. 

Kuna hetkel on Eestisse kõige enam saabunud Pfizer/BioNTech 
Covid-19 vastast vaktsiini, siis peaasjalikult seda praegu pakutakse, 
mõnes piirkonnas on kasutusel Moderna vaktsiin. AstraZeneca vakt-
siini on viimastel nädalatel riiki saabunud vähem ning sellest kaetakse 
peaasjalikult teise doosiga vaktsineerimisi. 

Eestis on tööle hakanud ka digiregistratuuris vaktsineerimisaja 
broneerimise toetamise vabatahtlikest koosnev abiliin. Abi saamiseks 
tuleks helistada telefonil 600 3033, kõnesid võetakse vastu iga päev 
kell 10–14. 

Lisainfot vaktsineerimise kohta saab riigiinfo telefonil 1247.
Hoidke kindlasti silma peal ka Viimsi valla veebilehel (www.viimsi.ee) 

ja Facebooki lehel (www.facebook.com/ViimsiVald), kus jagame infot 
vaktsineerimise kohta Viimsis.   

VT 

Teated

osa, kui see jääb osaliselt või terviku-
na kasutamata;
• pidama toetusena saadud raha kohta 
eraldi arvestust ja kasutama kuludoku-
mentidel vastavat märgistust;
• viivitamatult informeerima hari-
dusosakonda tegevuse teostamise käi-
gus ilmnenud tegevuse negatiivse tu-
lemuse tõenäosusest või vältimatusest 
ning tegevuse edasise jätkamise otstar-
bekusest;
• vähendama 7–19-aastase lapse või 
noore eest lapsevanema poolt maks-
tava huviringi või muu taotletava te-
gevuse osalustasu 10% ulatuses kogu 
tegevuse perioodil või vabastama ühe 
kuu osalustasu ulatuses;
• vahendite ostuks toetuse taotlemisel 
tagama omaosaluse 10% ulatuses soe-
tuse maksumusest;
• toetuse eraldamisel kajastama toeta-
va tegevuse reklaamis, kodulehel, sot-
siaalmeedias vms, et antud tegevust 
või huviringi toetab Viimsi vald.

Kaija Mägi
huvihariduse vanemspetsialist

  Rohkem infot leiab ja 
taotluse saab esitada Viimsi 
valla iseteeninduskeskkonnas:
https://viimsivald.ee/taotlused/
huvihariduse-ja-tegevuse-
toetus-juriidilistele-isikutele.

  Kontaktisik: Kaija Mägi
(e-post kaija.magi@viimsivv.ee,
tel 602 8860)

TUNNUSTUS 11. mail, Viimsi valla 
102. aastapäeval on meil au ja 
rõõm üle anda rida Viimsi valla 
tunnustusavaldusi. Täname kõiki 
märkamast ja esitamast kandi-
daate erinevates tunnustusliikides!

Siinkohal anname täiendavalt teada, 
et ühes kõige väärikamas tunnustu-
se kategoorias – Viimsi valla aukoda-
nik – ootame ettepanekuid kuni selle 
kuu lõpuni ehk hiljemalt 30. aprillini. 
Ettepaneku saab esitada Viimsi valla 
veebilehel https://viimsivald.ee/esita-
aukodanik või vallamaja valvelauas ko-
hapeal.

Viimsi valla senised 
aukodanikud on: 
• Laidoneri Risti kavaler, Viimsi Muin-
suskaitse Seltsi ja Kindral Johannes 

Esita valla aukodaniku kandidaat
Laidoneri Fondi esimees Rein Rand-
veer, alates 10.02.1998
• President Lennart Meri, alates 
10.01.2006
• Kaljo Alaküla, alates 19.12.2006
• Külavanem ja endine vallavanem 
Ants-Hembo Lindemann, alates 
10.06.2008
• Poliitik Tunne-Väldo Kelam, alates 
09.06.2009
• Poliitik Siim Kallas, alates 19.01.2010
• Dirigent ja Nargen Festivali korralda-
ja Tõnu Kaljuste, alates 11.11.2014
• Akadeemik ja külavanem Jüri Martin, 
alates 11.11.2014

VT 

Valla aukodanik Lennart Meri. 
Foto: Raivo Tiikmaa

Eelmisel reedel toimus Viimsi Pihlakodus 65-aastaste ja vanemate 
inimeste üleriigiline vaktsineerimine. Pildil on osa vaktsineerimispäeva 
õnnestumisele kaasa aidanud personalist. Foto: erakogu
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reeritakse sisse- ja väljasõit), bus-
side parklasse paigaldatakse koha 
täitumist tuvastav süsteem. La-
hendus võimaldab edastada infot 
Randvere tee ääres asuvale tabloo-
le. Sellel kuvatavad andmed an-
navad infot juhtidele parklate täi-
tuvuse kohta ja seeläbi välistab 
lahendus liigset manööverdamist 
kõrvalteedel. Kui pilootsüsteem 
töötatakse edukalt välja, on kavas 
seda rakendada ka teistes aleviku 
parklates, et asjatut parkimiskoha 
otsimist välistada.

Kokku saab ARTIUMi lähiümb-
ruses olema koos LIFE testala park-
la, Haabneeme kooli parkla ja ra-
jatava parklaga 167 parkimiskohta. 
Täiendavalt on võimalik kontser-
tide korral kasutada Haabneeme 
staadioni 110-kohalist parklat.

Pingeline ajagraafik
Tööde ajakava on väga tihe, sest 
paljud tegevused on ajaliselt piira-
tud. Nii on juba alustatud projek-
teerimistöödega. Kuna on vaja rin-
gi ehitada Randvere tee lõik, siis see 
on planeeritud suvele (koolivahe-
ajal), et liiklejaid võimalikult vähe 
häirida. Teine tähtaeg on seotud 
ARTIUMi avamisega 2022 kevadel. 
Need kaks vahemikku seavad ehi-
tajale piisavad väljakutsed mahuka 
objekti projekteerimiseks ja ehita-
miseks. Tööde lõpp (sh haljastus-
tööd) on planeeritud 2022. aasta 
suvesse.

Rohelised ja säästlikud 
katted
Lisaks klassikalisele asfaltbetoonile 
kasutatakse plastikasfalti – sellega 
kaetakse Põldheina tee pikendus. 
Parklate sõidutee osal kasutatakse 
lisaks eelmainitule poorset asfalt-
betooni. Autoparkla parkimisko-
had lahendatakse kolme erineva 
säästliku kattega: murukivi, muru-
kärg koos sillutisega ja poorne be-
toon. Busside parklasse tulevad ke-
set parkimiskohti rohelised ribad, 
sõidujäljed tehakse poorse be-
tooniga. Eesmärk on vältida suuri 
asfaldiga kaetud platse ja lahenda-

TEETÖÖD Randvere tee lõigu rekonstrueerimine 
on käesoleva aasta suurim teedeehituslik töö. Tööd 
hõlmavad Randvere tee lõiku Heki tee ringist kuni 
Põldheina P2 parkla kinnistuni, lisaks Tammepõllu 
ristmikku ning Põldheina teed ja sealset kaht 
parklat. Randvere tee ehitatakse antud lõigus ringi 
vastavalt peatänava eskiisi lahendusele.

Randvere tee rekonstrueerimistööd

Valla peatänava I etapp
Randvere tee lahenduse väljatöö-
tamise eeltöödega alustati juba 
2020. aastal, mil asuti koostama 
eskiisi I etapi lõigule. Lahenduse 
loomisel võeti arvesse valla pea-
tänava sisend (Randvere tee osas) 
ning parklate osas jätkati säästli-
ku lahenduse joont. Nii said eskii-
sil algselt asfalteeritud platsidena 
kavandatud parklad erinevad vett 
läbi laskvad ja rohelusega põimu-
nud katted. Eskiisi koostas OÜ Infra 
Projekti projekteerija Sergei Tunka.

2021. aasta alguses viidi läbi pro-
jekteerimise ja ehituse riigihange. 
Kokku osales kolm ettevõtet, edu-
kaks osutus AS-i TREV-2 Grupp 
pakkumus summas 1 947 558 eurot 
(ilma km-ta). Tegemist on kindlas-
ti selle aasta mahukaima teedeehi-
tusliku tegevusega. Tööde käigus 
valmib ümberehitatud Randvere 
tee lõigust valla peatänava I etapp. 

Tööd toimuvad sõiduteel, 
kergteedel, haljakutel
Tööde koosseisus rekonstrueeritak-
se Randvere tee alates Heki tee rin-
gist kuni ARTIUMi kinnistuni, tee 
saab vasakpöörderea Tammepõllu 
teele ning tee keskele tulevad hal-
jastatud eraldussaared. Sellele lõi-
gule rajatakse kaks foorületusega 
ülekäigurada, Tammepõllu tee ja 
Randvere tee ristmik laiendatak-
se T-kujulise ristmikuna. Täienda-
valt ehitatakse ringi ja laiendatak-
se Randvere tee jalgratta- ja jalgtee 
mõlemal pool Randvere teed. Üm-
ber ehitatakse Karulaugu bussi-
peatus ja tasku, samuti renovee-
ritakse jalgratta- ja jalgtee ning 
pikendatakse kergliiklustee ARTI-
UMi hoone ette. Olulisel määral 
muudetakse liiklust Haabneeme 
kooli parklasse sõidul, ühendatakse 
omavahel kooli parkla LIFE projek-
ti parklaga, ohutustatakse ja muu-
detakse kõnniteede lahendusi ning 
nende omavahelisi ühendusi. 

ARTIUMi parklad ja 
Põldheina tee
Paralleelselt Randvere tee tööde-
ga toimub Põldheina tee pikendu-
se ehitus kuni Tammepõllu teeni. 
Põldheina tee pikenduse juurde 
valmivad kaks ARTIUMi teenin-
davat parklat, mis on kavandatud 
Tammepõllu detailplaneeringuga. 
Kolmas parkla jääb hetkel rajama-
ta (võimalik, et see ehitatakse edas-
pidi spordihoone tulekuga). Üks 
parklatest saab autoparklaks (ma-
hutavusega 70 kohta) ning teine on 
bussidele või kontserditehnika veo-
kitele (mahutavusega 6 sõidukit).

Rajatavale autoparklale paigal-
datakse loendurid (millega regist-

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

Randvere tee lõigu eskiis (Heki ring kuni 
Tammepõllu tee) koos haljastuslahendusega.
Eskiis: Infra Projekt OÜ
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da parklad säästlike aladena, mis 
võimaldavad sademevett immu-
tada ning on ümbritsetud haljas-
tusega. 

Ühistranspordipeatused
Projektlahendusega nähakse et-
te Haabneeme kooli ees paikneva 
Karulaugu bussipeatuse rekonst-
rueerimine. Olemasolevat tasku-
ga bussipeatust pikendatakse ca 
45 meetrini, et sinna mahuksid sa-
maaegselt ARTIUMi üritustega seo-
tud bussid ja teenindav transport. 
Bussipeatus saab kompleksooteko-
ja (sh rattaparkla). Peatusetagune 
väljak kujundatakse ringi, paigal-
datakse pingid ja luuakse lastele tä-
navamängude alad. Teisele poole 
teed ehitatakse Karulaugu vastas-
peatus (riigigümnaasiumi peatus) 
koos tasku, platvormi ja kompleks-
ootekojaga. Peatuse taha luuakse 
valla esimene elektritõukeratas-
te jaotusala (sinna saavad teenu-
sepakkujad laenutamiseks elektri-
tõukerattaid viia). 

Nutilahendused olulisel 
kohal
Randvere teele kavandatud üle-
käigurajad on lahendatud aktivee-
ritava foorijuhtimise põhimõtte 
alusel. Tegemist on intelligentsete 
foorisüsteemidega, mis võimalda-
vad liiklusvoogusid juhtida ja foo-
riprogramme analüüsida. Rohe-
lisest tulest annab vaegnägijatele 

teada helisignaal, kasutatakse kerg-
liikleja kohaloleku infrapunaandu-
reid.

Fooripostidele paigaldatakse 
LED-taustaga nutiülekäiguraja 
süsteem (sarnane Lubja teel oleva 
Bercman Technologiesi nutiülekäi-
guga), mis tagab ülekäiguraja näh-
tavuse ka uduse või sajuse ilma-
ga. Ülekäigukohtade ette tulevad 
teekattele projitseeritavad (Safeli-
ght Traffic Signali tüüpi lahendu-
sed) fooritulede valgusvihud ning 
ülekäiguraja esisele äärekivi joo-
nele pannakse kattesse süvistatud 
fooritulede dubleerimissüsteemid. 
Kavandatav lahendus tervikuna on 
Eestis täiesti uudne – selle baasil 
arendatakse välja täisnutiülekäigu 
prototüüp, milles on kombineeri-
tud kogu saadaolev tehnoloogia. 

Haljastus
Suurt rõhku pööratakse piirkon-
na haljastusele. Keset sõiduteed 
rajatavatele eraldussaaretele tule-
vad täisistutusalad (leeklilled, ma-
ranad, pinnakatteroosid, kurere-
had jne) ja lõiguti ka haavapuude 
allee. Parklakompleksi ja Randve-
re tee kergtee vahelisele alale tuleb 
kirsipuudega Jaapani aed (kastutu-
sel vihmade korral ka märgalana), 
murualad lahendatakse lillemu-
ruga haljakutena ning kergtee ää-
res hakkab ilmet looma eriliigiline 
hekk. Haljastus liigendab erinevaid 
alasid ja rikastab kattega pindade 

vahelist ruumi. Täiendavalt istu-
tatakse pargiroosid busside park-
la ümbrusesse, lisaks tuleb sade-
mevee tiik, tammede ja leppade 
salud. Kergtee äärde rajatakse ma-
dal kontpuuhekk ja Heki tee ringi 
keskele lillede kiviktaimla. Pursk-
kaevude väljakuga piirneva ning 
busside parkla ääres oleva kergliik-
lustee kõrvale tulevad õitsvad kraa-
vid. ARTIUMi hoone esisele lõigule 
pikendatakse vahtraalleed. 

Rajatava taristu puhul on kavas 
kombineerida säästlikud lahendu-
sed, rohelus ja moodne tehnoloo-
gia. Tööd saavad olema mahukad 
ja toovad kindlasti kaasa piiran-
guid, seda eriti suvekuudel – pa-
lume kõigil selleks perioodiks va-
ruda kannatust. Peatöövõtja on AS 
TREV-2 Grupp, objektijuht Siim 
Jürima (tel 5308 3381). Omaniku-
järelevalvet osutab OÜ Esprii, kon-
taktisik Mikk Mutso (tel 502 6788).

Põldheina tee pikenduse ja Põldheina tee 
äärsete parklate eskiis koos haljastuslahendusega. 
Eskiis: Infra Projekt OÜ

Randvere tee

Siia ehitatakse 
ARTIUM
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kohad, kus peame siin piirkonnas 
elektrivõrgu arendamisesse inves-
teerima,” vaatab Härm tulevikku.

Mis juhtub hindadega?
Ka Imatra Elektri hinnad jäävad 
klientidele esialgu kehtima vasta-
valt olemasolevale paketile. “Kuni 
2023. aasta lõpuni me hindu muuta 
ei plaani. Mis pärast seda toimub, 
ei saa praegu konkreetselt lubada, 
kuid ega elus midagi odavamaks 
ei lähe,” sõnab Härm otsekoheselt. 

Kui võrrelda Imatra ja Elektri-
levi hinnapoliitikat, siis Elektrile-
vi kasutab rohkem püsitasu. “Ole-
me lähtunud põhimõttest, et kulud 
sõltuvad pigem sellest, millise võr-
gu välja ehitame, mitte sellest, kui 
suur hulk kliente parasjagu elekt-
rit tarbib. Siin kehtib sama loogika 
nagu interneti püsiühenduse pu-
hul – ühenduse väljaehitamine on 
tunduvalt kulukam, kui hiljem sel-
le kaudu interneti kohaletoomine,” 
toob Härm näiteks. “Püsitasu suu-
rem osakaal soosib seda, et meie 
tariifid on soodsamad nende jaoks, 
kes tarbivad rohkem. Tavalisele n-ö 
korteritarbijale on Elektrilevi tarii-
fid täna kõrgemad,” möönab ta. 

Härm selgitab, et võrguteenuse 
hind sõltub paljuski investeerin-
gute ja hooldustööde mahust, mis 
omakorda tagavad suuresti võrgu 
töökindluse. “Lihtsamalt öeldes 
on töökindlus ja hind omavahel 
väga otseselt seotud ning kindlas-
ti ei taha me kliente rahaliselt liig-
selt koormata. Klient peab rohkem 

ELEKTER Märtsis sai teatavaks, et jaotusvõrguette-
võte Elektrilevi omandab Imatra Elektri, kes hetkel 
pakub energiateenuseid suuremale osale Viimsist. 
Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm kinnitab, 
et lähima kolme aasta jooksul see viimsilastele 
muudatusi kaasa ei too. 

Elektrilevi lähimate aastate jooksul Viimsi 
klientidel elektrihinda ei muuda

tähendab. “Investeerime väga pal-
ju iseteeninduse arendamisesse ja 
võime öelda, et see on üks maail-
ma parimaid,” ütleb Elektrilevi juht. 
Tema sõnul saab iseteeninduskesk-
konnas väga palju ise ära teha, näi-
teks viimaseid arendusi on võima-
lus teha elektritesti. Sellega saab 
testida oma koduseadmete tarbi-
mist ning testi tulemusel selgub, 
kas olemasolev peakaitse on sobiva 
suurusega või peaks kaaluma selle 
väljavahetamist. “Näiteks kui olete 
kolinud uude elukohta, kus on lii-
tumine 3 x 16 amprit, ning te tahaks 
paigaldada õhksoojuspumpa, aga 
ei tea, kas vaba liitumisvõimsust 
on. Testi tulemusel saate raporti, 
mis näitab, kui palju on veel vaba 
võimsust. Samuti, kui hakkate näi-
teks elektriautot ostma, teete testi 
ära, saate teada, kas laadimiseks on 

tarvis ampreid suurendada või pii-
sab olemasolevast.”

Arendustest rääkides märgib 
Mihkel Härm, et Elektrilevi on väl-
ja töötamas ka telefoniäppi, mil-
le kaudu saab tulevikus edastada 
teavitusi elektrikatkestuste koh-
ta. “Äpis saab olema teisigi olulisi 
ja uuenduslikke funktsioone, aga 
hetkel detailidesse ei laskuks, ku-
na arendustöö alles käib,” sõnab ta. 

Lõpetuseks nendib Härm, et 
Imatra Elektri omanikfirma ei oleks 
ettevõtet Elektrilevile müünud, kui 
neil oleks olnud uue omaniku os-
kuste ja professionaalsuse osas 
kahtlused. “See oli tehingu üks eel-
dusi. Nad soovisid, et nende klien-
did ehk siis teie, head viimsilased, 
oleksite heades kätes, hästi hoitud 
ja kaasatud. Seda me lubamegi te-
ha,” kinnitab ta.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

tasub teda

  Üha rohkem leidub eratarbijaid, kes soovivad anda oma panuse 
taastuvenergiasse ning paigaldavad majapidamisse päikese-
paneelid, mille abil ise elektrit toota ja edasi müüa. Kas Elektrilevil 
on ka selle juures mingi roll? “Elektrijaotusvõrk on selle teenuse 
võimaldaja ning klient, kes tahab hakata tarbijast tootjaks, peab 
meie poole pöörduma. Elektrilevi vahetab arvesti ja tagab sellega 
kahesuunalise elektriliikluse. Edasi peab inimene juba ise vaata-
ma, kelle ta võtab partneriks, kes toodetud elektri ära ostab,” selgi-
tab Härm.

Elektrilevi on igati selle poolt, et rohkem taastuvenergiat toota. 
See aitab vähendada ka võrgukadusid, kui elektrit kohapeal toode-
takse ehk elektrit ei pea kuskilt kaugemalt kohale tooma. “Kui maja
katus on lõunapoolse küljega, võiks kaaluda sinna päiksepaneelide 
paigaldamist, sest märtsist oktoobrini saab meie kliimas päikese-
paneelide abil kenasti energiat toota.“

Kõik vajalikud sammud elektritootmise käivitamiseks on täpsemalt 
kirjeldatud Elektrilevi kodulehel: www.elektrilevi.ee/vaiketootjale?
modal=sammud. 

Tahame olla rohepöörde võimaldajad ja teha kõik selleks, et 
taastuvenergial baseeruva mikrotootmise rajamine ja liitmine elektri-
võrguga oleks võimalikult lihtne ning kiiresti teostatav. Kuni 15 kW 
päikeseelektrijaamale, mille puhul võrgutugevdusi ette ei nähta, 
väljastatakse liitumispakkumine üldjuhul 30 päeva jooksul.

Taastuvenergiast ja selle tootmisest

“T
äna on Elektrilevi ja 
Imatra täiesti eral-
diseisvad ettevõt-
ted. Elektrilevi on 

avaldanud soovi Imatra ära osta, 
kuid peame ootama, millal konku-
rentsiamet selleks loa annab. Loo-
dame selle saada hiljemalt IV kvar-
tali alguses ning siis saame tehingu 
lõpuni viia,” selgitab Härm asjade 
seisu. “Kui tehing selle aasta lõpus 
jõustub, siis paari järgmise aasta 
jooksul tegeleme ettevalmistuste-
ga, et kahe ettevõtte infosüsteemid 
ühendada. Tahan rõhutada, et kuni 
2023. aasta lõpuni ei muutu viim-
silaste jaoks midagi ning kliendid 
muretsema ei pea, näiteks uusi le-
pinguid sõlmida ei ole vaja. Kogu 
muutusteprotsess on tarbija jaoks 
automaatne. 2024. aasta alguses 
hakkavad kliendid lihtsalt saama 
Elektrilevi logoga arveid.” 

Suuremate tulevaste tööde ja in-
vesteeringute osas Viimsi piirkon-
nas konkreetseid plaane Elektrilevil 
veel ei ole. “Imatrat saab kiita, sest 
Viimsi võrk on väga heas korras. Ju-
ba siis, kui selle omanik oli Fortum, 
investeeriti sellesse palju. Kus vä-
hegi võimalik, tahame kaablid maa 
alla viia, et oleks tehniline ja ma-
janduslik mõistlikkus koos. Kind-
lasti ehitatakse Viimsisse uusi kor-
termaju ja eramuarendusi, mis on 

  Elektriautod on tulevikutrend ning sellega seoses on Mihkel 
Härmil samuti mõned soovitused. “Kel on käsil maja ehitus ja kes 
kaaluvad tulevikus elektriauto soetamist, tasuks juba maja ehitades 
läbi mõelda, kus autot tulevikus laadima hakatakse, et saaks paika 
vedada piisava jämedusega kaabli. Samuti peaks läbi mõtlema, 
kui suur peaks olema liitumisvõimsus. Lihtne lahendus on osta 
3 x 63 amprit, aga soovitan kaaluda võimalust võtta hoopis 3 x 32 
amprit ja paigaldada majapidamisse nutikas laadimislahendus, mis 
arvestab, kui palju vaba liitumisvõimust alles on, ja eraldab autole 
ülejäägi. Ühtlasi võimaldab selline lahendus auto laadimise ajas-
tada perioodile, mil elektrihind on odavam,” jagab ta head nõu.

Räägime elektriautodest

Kui on plaanis soetada elektriauto, peab läbi mõtlema ka selle 
kodused laadimisvõimalused. Foto: Pixabay

Kuni 2023. aasta lõpuni ei 
muutu viimsilaste jaoks midagi 
ning kliendid muretsema ei pea.

Elektrilevi teeb 
järjepidevalt 
investeeringuid 
võrgu töökind-
luse kasvu. 
Foto: Karl-Erik 
Kumm / Elektri-
levi

Elektrilevi juha-
tuse liikmed 
Mihkel Härm 
(vasakul) ja 
Rasmus Armas 
allkirjastamisel. 
Foto: Elektrilevi

makstes tunnetama ka paremat 
töökindlust. Võrguteenuse hind 
on konkurentsiameti kontrolli all ja 
on kulupõhine. Otsime lahendust 
selles suunas, et saaksime tänasest 
suurte võrkude kooshaldusest sün-
divat kasu jätkata ja seda isegi või-
mendada – selle efektiivsuse abil 
hoiame ka võrguteenuse hinda või-
malikult madalal,” lisab ta.

Igal kliendil on võimalik ju ka 
valida enda tarbimisel põhinev 
sobiv võrgupakett. Mihkel Härmi 
sõnul on valik mitmekesine ning 
erinevate tarbimisharjumustega 
kliendid leiavad endale sobiva la-
henduse. “Tulevikusuund liigub 
sinna, et tarbimisharjumusi tead-
likult juhtides on võimalik võr-
guteenuselt üha rohkem säästa. 
Klientide abistamiseks on Elektri-
levi iseteeninduses olemas kalku-
laator, mis aitab valida soodsaimat 
võrgupaketti.”

Tipptasemel iseteenindus
Iseteeninduskeskkonna arendami-
sesse on Elektrilevi palju panusta-
nud ning see on kahtlemata üks 
valdkond, mis uue teenuspakkuja 
tulles ka viimsilastele uut kvaliteeti 
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Pilk tuleb peal hoida
Järgnevalt teeme ülevaate patrul-
list Viimsis ja Pirital reede, 2. aprilli 
õhtul. Vahetus algab kell 17, kohtu-
me Alariga Viimsi vallamaja polit-
seipunktis kümmekond minutit va-
rem, et vajalik varustus kaasa võtta. 

Kui üldjuhul teeme esmalt tiiru 
peale Haabneeme keskusele, siis 
seekord võtame suuna Rohunee-
me külla vaatamaks, et tööpäe-
va lõpus ei oleks Rohuneeme teel 
neid, kes 50 alas liiga kiiresti kodu 
poole tõttaks. 

Tagasiteel käime läbi Püünsi 
kooli juurest. Nimelt on mul vanast 
ajast, kui olin valla hariduseluga ti-
hedamalt seotud, harjumus alati 
patrulli käigus üle vaadata koolide 
ja lasteaedade ümbrused. Püünsi 
küla vahel jäävad silma kaks last, 
kel vanust ehk 5-6, mõlemad sõida-
vad ratastega sõiduteel, üks kukub 
korduvalt, kiivreid aga ei kuskil. 
Olles ise näinud, milliste tagajär-
gedega võib lõppeda kiivrita kuk-
kumine, palume noortel ratturitel 
kodunt kiivrid võtta ja seejärel sõi-
du harjutamist jätkata. 

Õhtu esimesed väljakutsed
Püünsist liigume Leppneeme. Na-
tuke rohkem kui pool tundi pä-
rast vahetuse algust annab polit-
sei juhtimiskeskus meile esimese 
väljakutse. Teataja sõnul on Haab-
neemes ühele spordiplatsile kogu-
nenud suurem hulk noori, kes ei 
pea kinni Covid-19 piirangutest. 
Kohale jõudes paneb üks suurem 
seltskond, kes nägupidi koos seisis, 
meie auto lähenedes eri ilmakaar-

KORRAKAITSE 2. aprillil möödus 27 aastat 
abipolitseinike seaduse vastuvõtmisest. Sellega 
algas vabatahtlike abipolitseinike tegevus Eestis. 
Heidame pilgu, milline näeb välja abipolitseiniku 
tööpäev. 

H
akkasin abipolitseini-
kuks 2008. aastal Tar-
tus. Seda lihtsal põhju-
sel. Pärast 2007. aasta 

aprillirahutusi soovisin panusta-
da oma riigi turvalisuse tagamis-
se. Vabatahtliku abipolitseinikuna 
tegutsemine andis selleks ideaalse 
võimaluse. Alar, kellega koos tihti 
Viimsi valla ja Pirita linnaosa tee-
del patrullime, alustas abipolitsei-
nikuna 2015. aastal, kuna lapse-
põlves oli üks tema soove suureks 
saades politseinikuks hakata. Täna 
kuulume mõlemad Põhja prefek-
tuuri Ida-Harju politseijaoskon-
na abipolitseinike rühma. Alates 
2017. aastast oleme koos panusta-
nud koduvalla turvalisuse tagamis-
se pea 2000 töötundi ning reagee-
rinud enam kui 400 väljakutsele. 
Kuigi enamasti patrullime Viimsis 
ja Pirital, oleme aidanud ka Koht-
la-Järvel ja Rakveres patrullimisel 
ning Eesti idapiiri valvamisel Nar-
va jõe joonel.

Töö käib koos paarimehega
Kuigi abipolitseinikul on tohutult 
võimalusi, kuidas ta saab panusta-
da (lisaks tavapärasele patrullitöö-
le näiteks kriminalistide toetamine, 
piirivalves, aresti- või kainestus-
majatöös, ennetustegevuses), siis 
Alariga tegutseme peamiselt IPAP 
patrullides – IPAP on iseseisva te-
gutsemispädevusega abipolitseinik. 
Tegemist on patrulliga, kus on koos 
vähemalt kaks abipolitseinikku, kel 
piisav kogemus ja koolitus, et teha 
iseseisvalt tööd ilma politseiamet-
nikuta. IPAP patrullidel on suures 
osas samad õigused mis tavapatrul-
lil, kus ühiselt töötavad näiteks kaks 
politseiametnikku. Peamine erine-
vus on vast see, et abipolitseinikel ei 
ole menetlemise õigust. Ehk kui on 
vaja trahvi teha, siis kaasatakse po-
litseiametnik. 

tesse jooksu. Samas liikus teine osa 
noori, kes kenasti kahe kaupa hoi-
des kahemeetrist vahemaad pida-
des aega veetsid ja meiepoolset sel-
gitustööd ega sekkumist ei vajanud. 
Niipea, kui selle väljakutse teenin-
damise lõpetame, tuleb uus – sa-
muti Haabneemes, kus ühe kau-
banduskeskuses arvatavasti kaks 
kodutut, kes ei kanna hoones sees 
olles maski, tulevad inimeste juur-
de ja küsivad raha. Meie saabudes 
on isikud väljas ning istuvad pingil. 
Vestluses tunnistavad mõlemad, et 
olid maskideta poes raha kerjanud. 
Kuna maske neil ei ole, siis anna-
me neile väikse varu. Selgitame, et 
kuigi kerjamine pole Eestis keela-
tud, siis ei tohi sellega teisi häirida, 
eriti praegusel ajal, kus kontaktide 
vältimine on oluline. Ühtlasi kont-
rollime isikute andmed, mille juh-
timiskeskusele edastame ja hoiata-

me, et teistkordse väljakutse puhul 
peame kasutama muid meetmeid. 

Mis toimub Pirital?
Võtame suuna Piritale. Nii nagu igal 
pool, on ka siin teatud paigad, mis 
soojade ilmade saabudes muutu-

Janek Murakas
abipolitseinik

Reede õhtul abipolitseinikuna Viimsi vahel 

vad murekohtadeks. Üks selliseid 
on vana mahajäetud kasarmuhoo-
ne Pirita jõe kaldal, kust on haka-
nud saabuma tihemini teateid, et 
noored kogunevad, lõhuvad hoo-
net või suitsetavad, joovad. Nii, kui 
meie auto esiots kurvi tagant paist-
ma hakkab, on kuulda kisa ja ko-
linat ning akendest hüppab välja 
mitu noort, kes eri suundades tih-
nikusse jooksevad. Meie üks ees-
märk ongi tegelikult taolistes koh-
tades rohkem politseivärve näidata.

Kolmas väljakutse
Piritalt naastes käime läbi Tamm-
neeme ja Randvere külast. Randve-
res vaatame üle kooli ümbruse. Va-
rasemalt on õhtustel aegadel, eriti, 
kui ilm pole kõige parem, Randve-
re kooli rõdud olnud kohad, kus 
kohalikud noored kogunevad, kas 
siis jutustamiseks, kuid aeg-ajalt 
ka suitsu proovimiseks, ning para-
ku tihtipeale jätetakse maha prügi. 
Hea meel on, et juba päris pikka 
aega ei ole me taolistele olengute-
le peale sattunud. 

Randveres saame õhtu kolman-
da kutse valla teise otsa – võõrad 
inimesed on tunginud mere ääres 
eramaale ega ole nõus lahkuma. 
Siinkohal on oluline meelde tule-
tada, et kallasrada on avatud kõi-
kidele ning seda saab sulgeda vaid 
seaduses lubatud juhtudel. Tihti on 
aga just teadmatus kallasraja kasu-
tamise osas see, mis viib konflikti-
deni. Kohapeal selgub, et inimesed 
olid hetkeks sisenenud teataja era-
maale ja osapoolte vahel tekkis sõ-
nelus. Kõige lihtsam soovitus: kui 

Palume noortel 
ratturitel kodunt 
kiivrid võtta ja see-
järel sõidu harjuta-
mist jätkata.

Nii, kui meie auto 
esiots kurvi tagant 
paistma hakkab, on 
kuulda kisa ja koli-
nat ning akendest 
hüppab välja mitu 
noort, kes eri suun-
dades tihnikusse 
jooksevad.

Kui muidu 
kahekesi pil-
dile ei saa, siis 
selfi aitab alati. 
Foto: Janek 
Murakas

Viimsi tuik-
soonel Rand-
vere teel. Foto: 
Alar Mik
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ALGATATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavalitsus võttis 31.03.2021 vastu korralduse 

nr 146 “Lubja küla, kinnistu Lubja tee 36 detailplaneeringu 
algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritav ala asub Lubja küla keskosas, hõlmates kinnistu 
Lubja tee 36 (katastritunnus 89001:010:2902, maakasutuse 
sihtotstarve elamumaa, pindala 3425 m²). Planeeringuala 
piirneb kolmest küljest teedega (põhjas Matka tee, lõunas 
Kristlepa tee ja läänes Lubja tee), idas külgneb hoonestatud 
elamukrundiga Arunurme tee 11 (89001:010:2903) ja lähe-
dal loodes on klint. Kõrghaljastust esineb planeeringualal vä-
he (üksikud puud). Juurdepääs planeeringualale toimub het-
kel Lubja teelt, mis aga detailplaneeringuga tuleb sulgeda ja 
lahendada Kristlepa tee kaudu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva ela-
mukrundi jagamine ning kahe üksikelamukrundi ja ühe tee- 
ja tänavamaa krundi moodustamine, elamukruntide ehitusõi-
guse määramine ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, 
juurdepääsude ja parkimisalade lahendamine, haljastuse ja 
heakorratingimuste määramine ning kruntide tehnovõrku-
dega varustamise põhimõtete lahendamine. Juurdepääsud 
moodustatavatele kruntidele tuleb lahendada avalikult kasu-
tatavalt Kristlepa teelt. Planeeritav detailplaneering on koos-
kõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring ja dendro-
loogiline uuring.

Lisainfo detailplaneeringute kohta on kättesaadav 
Viimsi valla kodulehelt: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Reede õhtul abipolitseinikuna Viimsi vahel 

tasub teda

  Kes on abipolitseinik? Abipolitseinik osaleb vabatahtlikult oma vabast ajast eri-
nevates politseivaldkondade tegevustes seaduses sätestatud alustel ja korras selle 
eest tasu saamata. Abipolitseinik ei kuulu politseiametnike koosseisu, kuid peab jär-
gima ametnike eetikakoodeksis sätestatud põhimõtteid. Tema pädevuses on politsei 
abistamine avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel ja tõrjumi-
sel ning avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel.

  Miks liituda? Abipolitseinikul on võimalus olla lahutamatu osa Eesti politseist ja 
nendega koos töötades muuta elu Eestis turvalisemaks. Abipolitseinik pühendub, võ-
tab vastutuse ja kohustuse ning loob turvalisust kõigi oma kodukandi inimeste jaoks. 
Sellesse staatusse astudes annab ta selge sõnumi, et riik on inimeste oma ja turvali-
sus inimeste teha.

  Milliseid oskusi ja teadmisi saad omandada? Liitudes abipolitseinike meeskon-
naga, omandad suuresti praktilisi oskusi, mida on võimalus rakendada ka igapäeva-
elus. Lisaks on sul kohustus/võimalus omandada täiendavaid oskusi, mis laiendavad 
silmaringi ja kaitsevad võimalike ohtude eest, nagu näiteks enesekaitse, suhtlemis-
oskus, ohutu sõidu oskus, erivahendite kasutamise oskus, kriisisituatsioonis toime-
tulek, meediaga suhtlemine ja esmaabi. Regulaarselt toimuvad treeningud aitavad 
arendada füüsilisi võimeid ja teoreetiliste teadmiste rakendamist.

  Loe abipolitseinikuks saamise kohta: www.abipolitseinik.ee.

Abipolitseinikest lähemalt

maaomanik palub teil viisakalt lah-
kuda, siis seda ka tehke. Küll aga ei 
saa maaomanik keelata jalutamist 
kallasrajal. Antud juhul saime teha 
selgitustööd. 

Murekohad Viimsis
Väljakutselt suundume Haabnee-
me, et vaadata üle sealsed mure-
kohad. Üks neist on kindlasti vana 
koolimaja Männi teel. Tänu piir-
deaedadele ei ole seal enam sis-
setunge ega lõhkumisi, küll aga on 
see meeliskoht oma grafitioskuste 
proovimiseks. Olgu hoone maha-
jäetud või ei, siis taoline sodimine 
ilma omaniku loata ei ole lubatud. 

Teine koht on ühe endise kol-

hoosikontori parkla nurk, kus noor-
tel kombeks kokku tulla ja kange-
mat joogipoolist pruukida. Samas 
tundub nüüd, et selle koha on üle 
võtnud rulatajad, mis on kahtlema-
ta parem variant. 

Kolmandaks probleemkohaks 
on haljasala Viimsi spaa taga. Seal-
ne nn tunnel ja kõrvalolev tihnik 
on kohad, kus noored ikka ja jälle 
suitsu kimuvad või tulega mängi-
mist harjutavad. Sel korral aga on 
kõik mainitud paigad inimtühjad. 

Neljas väljakutse
Haabneeme vahel ringi sõites tuleb 
järgmine väljakutse. Nimelt annab 
teataja 112-le infot, et nägi, kuidas 
Muugal poe juures istus rooli pu-
rupurjus juht ja läks sõitma. Kuna 
teised patrullid on hõivatud, liigu-
me piirkonda kontrollima. Politsei 
reageerib selliste teadete puhul ala-
ti ja teeb kõik, et rikkuja tabada. Igal 
juhul on õige, et inimesed taolistest 
asjadest hädaabinumbrile teata-
vad. Sõidame läbi piirkonna täna-
vaid, kontrollime ka auto kasutajate 
koduseid aadresse, kus autot näha 
ei ole. Pärast pea pooletunnist ot-
singut anname juhtimiskeskusele 
teada, et autot ei märganud ning 
eeldatavasti liigub ta kuskil linnas. 
Vastav info läheb edasi kõikidele 
patrullidele linnas ja maakonnas 
juhuks, kui keegi märkab. 

Hilisõhtuti on vaiksem
Vahetuse algusest on nüüd möö-

das peaaegu neli tundi. Aeg väik-
seks kohvipausiks. Tanklast soe 
kohv ja veidi rämpstoitu (patrull 
on alati hea võimalus toiduga pa-
tustamiseks) ning veerandtunnine 
puhkehetk on igati välja teenitud. 
Pausi lõppedes hoiame Haabnee-
me keskuses Randvere tee üldisel 
liiklusvool silma peal. Pärast seda 
vaatame, mis Pirital toimub. Kipub 
olema nii, et nii Viimsis kui ka Pi-
rital on kella 21 ja 22 vahel selline 
aeg, kus autode ja inimeste arv tä-
naval järsult väheneb. Selleks ajaks 
on valdav osa inimesi oma toimeta-
mistega ühele poole saanud ja end 
koju sättinud. 

Ranna, Merivälja ja Pirita teel 
sõites ongi näha vaid üksikuid sõi-
dukeid. Jalakäijaid võib üles luge-
da ühe käe sõrmedel. Pirital satu-
me ühes parklas peale suuremale 
noorte seltskonnale, kus ei pee-
ta kinni 2+2 reeglist. Teeme selgi-
tustööd, noored istuvad autodesse 
ja lähevad laiali. Naastes põika-
me läbi Muuga ja Äigrumäe külast. 
Äigrumäel olles saame oma selle 
õhtu viienda ja viimase väljakutse. 
Nimelt saadetakse meid appi teise-
le patrullile Viimsis, kes reageerib 
suuremale peole. Kuna tegemist on 
kiire kutsega, paneme masinal sini-
se vilkuri põlema ja lendame Viim-
si poole. Kohapeal selgub, et esialg-
ne info suurema seltskonna kohta 
tõele ei vasta ning üks patrull saab 
edasiste tegevustega ise hakkama. 

Tööpäev läbi
Vahetuse lõpuni on jäänud nüüd 
veidi rohkem kui tund. Teeme veel 
viimased tiirud Haabneemes Ro-
huneeme teel ning vaatame üle 
Kelvingis toimuva. Kõikjal rahu 
ja vaikus. Kell 1.00, olles läbinud 
enam kui 250 kilomeetrit, saame 
lugeda järjekordse IPAPi või, nagu 
me omavahel naljatledes ütleme, 
VIPAP-i (Viimsi IPAP) lõpetada. 

Kuni järgmise patrullini! 

Teataja andis 112-le 
infot, et nägi, kuidas 
Muugal poe juures 
istus rooli purupurjus 
juht ja läks sõitma.

Liiklusjärele-
valve on iga 
patrulli üks 
loomulik osa. 
Foto: Alar Mik

Kõiksugu ma-
hajäetud hoo-
netes meeldib 
koguneda mitte 
just parimate 
kavatsustega 
seltskonnal. 
Foto: Alar Mik

Detailplaneeringud

  Viimsi Vallavalitsus teavitab, et on algatanud Telia Eesti AS-i 
taotluse alusel sundvalduse seadmise menetluse Haabneeme 
alevikus kinnistutel Mereranna tee 6, Mereranna tee 4, Heki tee 
3 ja Heki tee 1 eesmärgiga tagada kinnistutel asuva olemas-
oleva sideehitise (sidekanalisatsioon) talumine, sealhulgas 
kasutamine, korrashoid, ümberehitamine ja lammutamine. Sund-
valduse seadmine seisneb kinnisasja avalikes huvides oman-
damise seaduse kohaselt kinnisasja koormamises sellise kinnis-
omandi kitsendusega, mis oma sisult vastab isiklikule kasutus-
õigusele. Sundvalduse seadmise menetlusega seotud doku-
mentide ning sundvalduse ala plaanidega saab tutvuda, pöör-
dudes Viimsi vallavalitsuse õigusosakonna juristi Leeles Lille-
orgi poole (e-posti aadress leeles.lilleorg@viimsivv.ee, telefon 
5686 0005).

Sundvalduse seadmise menetluse 
läbiviimine

  Pärnamäe küla külavanema valimised toimuvad 12. mail 
kell 18–20 Vehema tee ääres Pärnamäe küla lipuplatsil. Vaja-
dusel täpsem info: info@parnamaekula.ee.

Pärnamäe külavanema valimised

Kuulutame välja konkursi järgmistele vabadele 
ametikohtadele 2021/2022 õppeaastaks:

RÜHMAÕPETAJA 
(koormus 1,0)

ABIÕPETAJA 
(koormus 1,0)

LOGOPEED 
(koormus 01,0)

Kandideerimise tähtaeg on 17. mai 2021. a. 
Tööle asumise aeg augustikuus 2021. a.

Palume saata CV ning haridust tõendavad 
dokumendid:

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

Telefon: 5622 0121
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sas. See sundis ennast kokku võt-
ma ning oma tuludele ja kuludele 
otsa vaatama. Nagu paljudel oli ka 
minul hirm, et säästmisega jään il-
ma rõõmupakkuvatest asjadest ega 
saa endale enam midagi lubada. 
Otsustasin, et tuleb sellest hirmust 
üle olla ning kohe, kui palk laekub, 
osa raha teisele kontole kanda ning 
maksusoodustusega investeering 
teha kuu alguses mitte lõpus. 

Minul on meelerahufond suu-
remateks ja ootamatuteks väljami-
nekuteks. Vajadusel kasutan seda 
ja seejärel kogun uuesti. 

Mis on olnud suurim õppetund 
seoses rahaga?
Positiivne õppetund ja parim in-
vesteering iseendasse oli pä-
rast gümnaasiumi lõpetamist õp-
pelaenu võtmine, et osta lennupilet 
Ameerika Ühendriikidesse. Taht-
sin korralikult inglise keele ära õp-
pida, maailma näha ning endale 
tõestada, et saan hakkama. Õp-
pelaenu tagasi maksmiseks tööta-
sin seal lapsehoidjana ning saadud 
tasu eest reisisin, aga ka säästsin, et 
saaksin tagasi tulles õppelaenu ta-
gasi maksta. 

Valus õppetund oli esimene 
börsil investeerimise kogemus, 
kus kaotasin enda jaoks arvesta-
tava summa. Olin algaja ja tegin 
vea, mille eest alustavaid inves-
teerijaid hoiatatakse. Investeerisin 
2007. aastal suurema summa kahte 
Ida-Euroopas olevasse ettevõttesse 
ühe korraga, kuid alustama peaks 
väikeste summadega ning inves-
teeringud tuleks hajutada erine-
vate sektorite ja regioonide vahel. 
Investeerimise võtmesõnad ongi 
regulaarsus ja hajutamine. 

Pärast seda ma mõnda aega in-
vesteerida ei tahtnud, kuigi sain 
aru, et see on üks hea võimalus tu-
leviku kindlustamiseks. 

Valusate õppetundide vältimi-
seks soovitan liituda Facebookis 
rahatarkuse grupiga Kogumispäe-
vik, kus on enam kui 36 000 liiget 
ning üksteisele jagatakse soovitusi 
nii investeerimisega kui ka säästmi-
sega alustamiseks.

Mis on rahatarkus, mida soovite 
edasi anda oma sõpradele ja las-
tele? 
Põhiline on lihtne tõde: ära kuluta 
kogu raha ära. Headel aegadel tu-
leb raha kõrvale panna. Ka lastele 
tuleks säästmisest rääkida ja neid 
õpetada. Kui laps soovib midagi os-
ta, siis lapsevanemad ei peaks ko-
he ütlema, et seda ei saa, sest meil 
pole raha, vaid võiks koos arutada, 
kuidas saaks. Millest tuleks loobu-
da ja leppida lapsega kokku, mis on 
tema panus, kui palju tema peaks 

RAHATARK Mari-Liis Jääger on ligi 17 aastat 
töötanud pangas. Möödunud aastast juhib ta 
Swedbanki Rahaasjade Teabekeskust ning on oma 
südameasjaks võtnud rahatarkuse edendamise, 
jagades inimestele praktilisi nõuandeid rahaasjade 
korraldamiseks. Viimsis on Mari-Liisi kodu olnud 
tosin aastat ning kodukohas hindab ta kõrgelt 
mõnusat kogukonnatunnet ja loodust. 

Kuidas jõudsite pangandusse? 
Huvi finantsvaldkonna vastu kas-
vas välja matemaatikaarmastusest. 
Mul oli väga hea matemaatikaõpe-
taja ja see süvendas minu huvi. 
Käisin Tartus majanduskallakuga 
kommertsgümnaasiumis ning pä-
rast seda tundus loomuliku jätkuna 
alustada majandusõpinguid Tartu 
ülikoolis, kus minu erialaks oli ra-
handus ja pangandus. 

Majandusõpingud läbisin nelja 
aasta asemele kolmega ning lõpu-
töö kirjutamise kõrvalt asusin pan-
ka tööle. 

Olete pikka aega pangas töö-
tanud. Kuidas inimesed rahaas-
ju korraldada oskavad ja kus on 
kõige suuremad puudujäägid?
Paljud inimesed elavad üks päev 
korraga – kui raha on, siis kuluta-
takse kõik ära ning tulevikule eri-
ti ei mõelda. Oma tuludele ja ku-
ludele ei taheta otsa vaadata. Olen 
aastate jooksul töötanud pangas 
erinevatel ametikohtadel ning see 
mõtteviis on levinud nii väiksema 
kui ka suurema sissetulekuga pere-
de puhul. Jõukamad laenavad raha 
juurdegi, kui sissetulek on kuluta-
tud. See teeb murelikuks. 

Kõik teavad, et rahaline tagavara 
peaks olema, kuid arvatakse, et küll 
kunagi tulevikus see puhver tekita-
takse. Kui pere peamine sissetule-
ku teenija jääb haigeks või kaotab 
töö, siis alati ei julgeta majandus-
likest raskutest isegi pereliikme-
tele rääkida. Samas tuleks ühiselt 
mõelda, kuidas kulusid kokku hoi-
da  ning teatud juhtudel ka väiksem 
kodu soetada. 

Sõltumata sissetuleku suurusest 
on võimalik raha kõrvale panna. 
Säästmist võib alustada väikestest 
summadest ning kui on tekkinud 
säästmisharjumus, siis summat 
suurendada. Säästupuhver või 
meelerahu fond, mis tagaks oota-
matuste korral siiski majandusliku 
toimetuleku, peaks olema igal ini-
mesel. 

Rahatarkusest on viimasel ajal 
palju rääkima hakatud. Kust on 
Teie rahatarkus pärit?
Teatud määral kodust, sest minu 
pere ei olnud jõukas. Suuremad os-
tud tuli eelarvesse planeerida ning 
selleks raha koguda. Emotsioonios-
te teha ei saanud, iga ostu vajalik-
kus pidi olema põhjendatud.  

Kui tööle läksin ja hakkasin re-
gulaarselt palka saama, juhtus ka 
minul, et kuu lõpuks oli kõik ot-

koguma ja kui palju ema-isa saa-
vad toetada. 

Minu naabrinaise laps tegi koo-
liprojekti jaoks huvitava ekspe-
rimendi. Nende neljaliikmeline 
pere pidi kolme kuu jooksul hak-
kama saama 500 euroga kuus, mis 
oli toidu ja esmatarbekaupade ost-
miseks. Kogu pere oli eksperimen-
ti kaasatud. Nad vaatasid üle oma 
sissetulekud ja väljaminekud, pla-
neerisid nädalamenüüd, mõtlesid 
ostud läbi. Peres toimus eksperi-
mendi järel mõtteviisi muutus. Nad 
said kindluse, et saavad hakkama 
ka väiksema summaga ning sääste-
tud rahaga alustasid investeerimist.

Olete Viimsi koolis käinud õpi-
lastele rahatarkust jagamas. Kas 
uus põlvkond oskab rahaga pare-
mini ümber käia?
Käin aktiivselt programmi “Tagasi 
kooli” raames erinevas vanuseast-
mes õpilastele rahatarkusest rää-
kimas. 

Nii Viimsi koolis kui ka mu-

jal Eestis rahatarkuse tunde an-
des olen näinud, et paljud lapsed 
on pere rahaasjadesse kaasatud. 
Vanemad on lastega raha teema-
del rääkinud ning lapsed mõtle-
vad ettevõtlikult. Osadel noortel 
on aga sootuks teistsugused koge-
mused. Neile on ostetud kõik, mi-

Jaanika Palm
Viimsi Teataja kaasautor

Mari-Liis Jääger: headel aegadel 
tuleb raha kõrvale panna

da nad soovivad, ning nad ei pea 
rahale mõtlema ega oma tasku-
raha planeerima. Kui neilt lastelt 
küsida, mida nad teeksid, kui neil 
oleks tuhat eurot, siis nad ei oska 
öelda, sest neil ei ole unistusi. Kui 
laps saab kogu aeg kõike, mida soo-
vib, siis ta ei mõistagi, miks peaks 
pingutama ja ka saavutamisrõõm 
jääb ära.

Mis Teile Viimsi juures meeldib?
Mulle meeldib Viimsi kogukonna-
elu ja üksteise hoidmine. Võima-
lus iga hetk jalutada mere äärde 
ning nautida seda avarust. Kasu-
tan aktiivselt ka meie terviseradu 
nii jooksmiseks kui ka suusata-
miseks. Üks minu lemmikkoht on 
Viimsi taluturg, kuhu vahel jalu-
tan isegi siis, kui mul midagi osta 
ei ole vaja. Samuti on Viimsi laste 
kasvatamiseks parim paik, sest siin 
on olemas kool, lasteaed, huvikoo-
lid ning palju looduskauneid koh-
ti, kus väga tihti võib isegi metsloo-
mi kohata. 

Viimsilasena 
naudib 
Mari-Liis 
jalutuskäike 
mere ääres. 
Foto: Kristi Sits

tasub teda

1. Sea säästmiseks eesmärk. Raha kipub kuluma, kui puudub 
kindel eesmärk, milleks koguda. Sea kindel eesmärk, milleks raha 
koguda soovid, ja pane paika tähtaeg, mis ajaks soovid raha 
kokku saada. 
2. Mõtle läbi, kuhu sinu raha kulub. Säästmisega alustamiseks 
vaata üle nii püsi- kui ka pisikulutused, et aru saada, missugustelt 
kulutustelt saaksid säästa. 
3. Alusta jõukohastest summadest ja kujunda säästmisest 
harjumus. Levinud on eksiarvamus, et väikse sissetulekuga ei ole 
võimalik tagavara koguda. Kui sissetulekud on väiksed, siis on iga-
kuine säästetav summa väiksem, kuid säästmine on võimalik iga 
sissetuleku puhul. 
4. Kaalu oste tahan-vajan skaalal. Kaalu oma ostusoove skaalal 
tahan-vajan. Asjad, mida sa ei vaja, jäta ostmata. 
5. Hoia säästmiseks mõeldud raha eraldi. Tõsta säästetav summa 
igapäevakulutusteks mõeldud rahast eraldi. Niimoodi on ees selge 
kontoseis, millega tuleb kuu lõpuni toime tulla, ja väldid säästmi-
seks mõeldud summa kogemata ärakulutamist.

Viis soovitust säästmisega alustamiseks

Põhiline on lihtne tõde: ära 
kuluta kogu raha ära.

Mari-Liis on 
Viimsi mudilas-
kooriga kahel 
korral osale-
nud laulupeol. 
Foto: erakogu
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eraldatud rahalised toetused Tudengitele avaneb võimalus 

saada hariduse tulevikutegijaks
Tänasest saavad kõikide ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide üliõpila-
sed kandideerida õpetajaametit tutvustavasse programmi “Hariduse 
tulevikutegijad”. Haridus- ja Noorteameti programm toob osalejateni 
põnevad arengud haridusmaastikul ja pakub võimalusi, kuidas olla 
osa haridusinnovatsioonist. 

Kandideerima oodatakse kõikide erialade bakalaureuse- ja rakendus-
kõrgharidusõppe üliõpilasi, kes ei õpi õpetajakoolituses. Viiest moodu-
list koosneva programmi käigus saab avastada õpetajatöö telgitagu-
seid, tuttavaks inspireerivate haridusvaldkonnas tegutsevate inimestega, 
tegeleda iseenda arengu toetamise ja meeskonnatööga. Et mõista 
Eesti haridusmaastiku mitmekesisust ja näha, kes seal ja mis eesmär-
kidega toimetavad, külastatakse koole Eesti erinevais paigus.

Programmi jooksul käsitletakse teemasid, millest on kindlasti kasu 
pea kõigis eluvaldkondades ja igapäevaelu situatsioonides. “Õpetaja-
amet võimaldab kogeda ootamatusi, kordumatuid väljakutseid ning 
noorte siiraid mõtteid ja rõõmu oma eheduses. Võib kindel olla, et sel-
les ametis kaht ühesugust päeva ei ole,” jagab programmi kogemust 
vilistlane Martin Tikk.

Viimsi abivallavanem Marju Aolaid julgustab kandideerima ka kõiki 
Viimsis elavaid üliõpilasi, sest see on põnev võimalus avastada enda 
jaoks õpetajaametit. “Programmis osalemine julgustab kindlasti kaa-
luma ühe karjäärivalikuna ka tööd õpetajana.  Viimsi koolid ootavad 
oma ridadesse õpetajaid, kelle silmad säravad ja kellel on soov kujun-
dada iga noore õppija õpiteekonda,” ütleb ta.

Hariduse tulevikutegijaks kandideerimiseks tuleb saata sooviavaldus 
koos õpitulemuste väljavõtte ja videoga üheminutilisest liftikõnest tee-
mal “Mis on minu MIKS ja kuidas õpetajaamet seda toetaks?”. Doku-
mente ja videot oodatakse e-posti aadressile kadri.ratas@harno.ee 
hiljemalt 14. maiks. Programmi valitakse kuni 15 osalejat ning õppetöö 
toimub augusti lõpust detsembrini Eestimaa erinevais paigus. 

Lisainfo: Haridus- ja Noorteamet (opetaja@harno.ee, tel 512 1131).
VT 

Hakake vahetuspereks!
Uueks õppeaastaks saabub Eestisse rekordarv välisõpilasi ning YFU 
Eesti otsib ka sel aastal vahetusperesid augusti lõpus saabuvatele 
välisõpilastele, kes on otsustanud tulla suure valiku riikide seast oma 
gümnaasiumiaastat just Eestisse veetma. 

Sõna “vahetuspere” tuleneb sellest, et
 pere ja välisõpilase vahel toimub kultuuriva-

hetus. Milline on siis üks vahetuspere? Täitsa 
tavaline Eesti pere, kes võib elada linnas või 
maal, mandril või saarel, oma majas või kor-
teris, omada ühte last või koguni kümmet. 
YFU statistika näitab, et keskmisel vahetus-
perel on 3,5 last ja elatakse väiksemas asu-
las. Oluline on, et vahetusõpilasel oleks soe 
tuba ja toit laual. Taskuraha saadavad talle 
tema enda vanemad.  

Vahetuspere ei pea oskama inglise keelt. 
Mida rohkem eesti keelt kodus räägitakse, 
seda kiiremini õpib vahetusõpilane keele 

ära. Vahetusperel on aastaringselt olemas tugiisik ja ettevalmistavad 
koolitused ning kohtumised. Vahetusõpilase kooli leidmise ning asja-
ajamisega tegeleb YFU Eesti, pere ei pea selle pärast muretsema.

Selleks, et avardada enda ja oma laste maailmapilti, ei pea tervet 
maailma läbi reisima. Kui teisest riigist pärit noor inimene elab aasta 
sinu peres, siis õpid seda kultuuri üsna hästi tundma. Samuti saad teada, 
kuidas käivad asjad teises riigis ning millised on teise rahvuse väärtus-
hinnangud ja kombed. 

Perekonna muudab omavahel lähedasemaks, kui koos vahetusõpi-
lasega saab Eesti imelisi paiku uuesti avastada ja kodumaad kellegi 
teise silme läbi tundma õppida. Tavalised pere väljasõidud ja ringkäi-
gud muutuvad korraga palju põnevamaks. Lastel on juures uus õde 
või vend, kellega kas jalgpalli mängida, rattaga sõitmas käia või keda 
üritustele kaasa võtta. Nii nagu oma laps saab vahetusõpilasele ees-
ti keelt õpetada, saab viimane perele mõnda võõrkeelt õpetada. Eks 
see kõige parem õpe ongi praktika.

Lapsesaamine pole kunagi olnud nii lihtne! Vahele jääb mähkmeva-
hetusperiood ja kõndima õpetamine. Küll aga tuleb olla kannatlik uue 
pereliikme eesti keelest arusaamisega ja Eesti ning teie pere elukorral-
duse selgeks õppimisega. Näiteks ei pruugi vahetusõpilane esimesel 
korral aru saada, et sauna minnes tuleb ka jalanõud koos sokkidega 
ära võtta. Samuti tuleb mõista seda, et sinu pere ja kodu on aastaks 
ajaks ka vahetusõpilase pere ja kodu, turvatunne ja tugipunkt. Kui tun-
ned, et tahad avada oma kodu uksed ja südame mõnele noorele vahe-
tusõpilasele, siis mine YFU Eesti kodulehele: www.yfu.ee (www.yfu.ee/
vahetuspere/vali-uus-pereliige/), leia enda perega kõige paremini sobiv 
vahetusõpilane ning täida ankeet (www.yfu.ee/vahetuspere/vahetus-
pereks/ankeet/)!

Lisaküsimuste puhul võib julgelt pöörduda YFU Eesti sissetulevate 
õpilaste programmijuhi Diina poole (diina@yfu.ee).

VT

TOETUSED Nüüd ja edaspidi 
avaldame Viimsi Teatajas ja 
Viimsi valla kodulelehel jooks-
valt info kultuuri-, spordi-, 
haridus- ja noorsoovaldkon-
dade toetusmeetmete kaudu 
eraldatud rahaliste toetuste 
ülevaated.

Teated

Janek Popell / Japanelli OÜ Õpilasfirmade laada korraldamiseks Viimsis 1275 eurot

MLA Viimsi Lasteaiad Laste laulupäev Viimsis 1. juunil 2021 860 eurot
Athena Marta Victoria Kooser MTÜ ASSE Eesti vahendusel keskkooliõpingute toetus Itaalias 600 eurot
Laura Mihkelson YFU Eesti vahendusel keskkooli vahetusõpingute toetus Tais 700 eurot

Eesti Rulluisuliit Eesti MV rulliluuisutamise üksiksõidus, 20. veebruar 2021 600 eurot
MTÜ Kalevi Jalgrattakool Kalevi Jalgrattakooli noorte mägirattasarja Viimsi etapp, 

planeeritud 17. aprill 2021, edasi lükatud
600 eurot

MTÜ Lubja Külaselts Leader lennutab Viimsis GP 2021 discgolfi võitlus, 24. aprill 
2021, edasi lükatud

1000 eurot

Eesti Rulluisuliit Eesti MV rulliluuisutamise rühmakavades, 12. juuni 2021 500 eurot

Korvpalliklubi Viimsi 3x3 Korvpall “Viimsi Quest 2021”, 12. juuni 2021 1600 eurot
Korvpalliklubi Viimsi Heategevuslik “Kogupere Spordipäev 2021”, 19. juuni 2021 1400 eurot
Joonas Lember Euroopa MV veemotospordis paadiklassis GT-15, Soomes 

Raumas, 11.–13. juuni 2021
250 eurot

Joonas Lember MM veemotospordis noorteklassis GT-15, Inglismaal Oulton 
Broadil, 16.–18. juuli 2021

250 eurot

MTÜ Elamusmaratonid 1. Naissaare Elamusmaraton, 26. september 2021 1000 eurot

Püünsi Kool Püünsi pereorienteerumispäev, 2021 27. mai 2021, võib 
lükkuda edasi 20. september 2021

600 eurot

MTÜ Aerobike Cycling Agency Maanteejalgrattavõistlus Filter Temposari 2021 Viimsi etapp,    
2. juuni 2021

1000 eurot

Spordiklubi AIRPARK (Eesti noortekoondis) / Luukas 
Lajal, Konrad Kasemaa, Jesse Laur, Mattias Laur

Eesti BMX noortekoondise osalemine Euroopa karikavõistluste 
etappidel ja Euroopa meistrivõistlustel, 5.–15. juuli 2021

1000 eurot

Prangli Reisid OÜ Kaluritepäeva EISTUKI sõudmisvõistlused Prangli saarel,         
10. juuli 2021

480 eurot

Viimsi Pensionäride Ühendus Ekskursiooniprogramm 80+ Viimsi eakatele, suvi 2021 1573 eurot
SA Lootsi Koda Nargenfestival 2021 Naissaarel, Orelimaagia kontserdid 

Naissaare kirikus, suvi 2021 
1000 eurot

SA Lootsi Koda Nargenfestival 2021 Naissaarel: etendused “Bäng” ja “Aadama 
õunad” Omari küünis, suvi 2021

7000 eurot

MTÜ Apones VII Viimsi Happy Jazz Festival, 2.–7. november 2021 6000 eurot
Muusikute täiendõppe keskus MTÜ Pille Lille Muusikute Fondi koolikontserdid Viimsis 2021, sügis 

2021
800 eurot

MTÜ Kammermuusikud Kontserdisari “Mõisamängud”, sügis 2021 500 eurot
Erkki Juhandi Viimsi Püha Jaakobi galerii näitused 2021 (Kätlin Stahl, Juss 

Piho, Jüri Arrak, Aili Vint, Riste Laasberg, Rein Mäesaar, Uno 
Roosvalt)

1000 eurot

Hannes Hugo Urbla Tartu Ülikooli ajaloo bakalaureusetöö “Eesti ja Ameerika 
Ühendriikide suhted aastatel 1990–1994” eest

3200 eurot

EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus EELK Püha Jaakobi kiriku koguduse koor 4200 eurot
MTÜ Viimsi Rahvakultuuri Selts Rahvamuusikaansambel Pirita 4200 eurot
MTÜ Viimsi Rahvakultuuri Selts Segakoor Viimsi 4200 eurot
MTÜ Viimsi Rahvakultuuri Selts Noortekapell 4200 eurot
MTÜ Viimsi Muusikaliteater Viimsi Muusikaliteater 4200 eurot
MTÜ Viimsi Rahvakultuuri Selts Rahvatantsuansambel Vallaalune 4200 eurot
MTÜ ViiKerKoor ViiKerkoor 3900 eurot
Randvere Pasunakoor MTÜ Randevere pasunakoor 3200 eurot
MTÜ Rahvatantsuselts Pääsuke Rahvatantsu noorterühm Hiiesaare 4200 eurot
MTÜ Rahvatantsuselts Pääsuke Rahvatantsu noorterühm Kräsuli 4200 eurot
MTÜ Rahvatantsuselts Pääsuke Rahvatantsu naisrühm Jõelähtme 4200 eurot
MTÜ Rahvatantsuselts Pääsuke Rahvatantsu naisrühm Kullamaa 4200 eurot
SA Viimsi Keskkooli Fond Rahvatantsurühm Nõõps 3700 eurot
SA Viimsi Keskkooli Fond Viimsi Kooli õpetajate segarahvatantsurühm 2700 eurot
SA Viimsi Keskkooli Fond Viimsi Kooli vilistlaskoor 2600 eurot
MTÜ Noorte Segakoor Vox Populi Segakoor Vox Populi 4200 eurot

EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus 2000 eurot
EELK Randvere kogudus 2000 eurot
Viimsi Vabakogudus 2000 eurot
EELK Prangli Laurentsiuse kogudus 2000 eurot
EELK Rootsi Mihkli kogudus 2000 eurot

See info on küll avalik ja leitav Viimsi 
vallavalitsuse dokumendiregistri kau-
du, kuid kindlasti on oluliselt ülevaat-
likum ja kõigile paremini nähtavam, 
kui info on avaldatud Viimsi valla info-
kanalites. Allolevas toetuste nimis-
tus avaldame 2021. aastal Viimsi valla-
volikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni 

ning kultuuri- ja spordikomisjoni ette-
panekul eraldatud ühekordsed projek-
titoetuste, Lennart Meri preemia saaja, 
rahvakultuurikollektiivide tegevustoe-
tuste ning kirikuorganisatsioonide te-
gevustoetuste info.

Ott Kask
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Viimsi valla kirikuorganisatsioonide tegevustoetused 2021 
(Viimsi Vallavalitsuse 07.04.2021 korralduse nr 162 alusel)

Vahetusõpilased saavad 
uusi kogemusi ja õpivad 
tundma meie tradit-
sioone. Foto: YFU Eesti

Viimsi valla rahvakultuurikollektiivide tegevustoetused 2021 
(Viimsi valla kultuuritöö ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise korra alusel)

Lennart Meri preemia 2021 
(Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri preemia taotlemise ja eraldamise korra alusel)

Projektitoetused, eraldatud Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonis 14.04.2021 
(Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide ning ürituste toetamise korra alusel)

Projektitoetused, eraldatud Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonis 19.01.2021 
(Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide ning ürituste toetamise korra alusel)

Projektitoetused, eraldatud Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjonis 14.04.2021 
(Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide ning ürituste toetamise korra alusel)

Projektitoetused, eraldatud Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjonis 18.01.2021 
(Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide ning ürituste toetamise korra alusel)



via ringteedelegi silmad ette,” kii-
dab külavanem. Kompositsioonid 
paitavad silma ka õitehooaja väli-
selt, sest neis on kasutatud muu-
hulgas igihaljaid taimi ning pime-
dal ajal on need tuledega ehitud.

Kristiina sõnul ongi väikesed 
ringteed Laiaküla signatuur. Teda 
peab uskuma, sest mõnisada meet-
rit eemal paistab juba järgmine. Ka 
see ei ole lihtsalt ringtee, vaid selle 
keskele on istutatud männid ning 
kõige keskel sirgub kuusepuu. Kui 
varasemalt tõid külamehed siia igal 
aastal ajutise puu, siis möödunud 
suvel pandi Tiidu eestvedamisel 
kuusk püsivalt kasvama. Ka see on 
jõuluajal tuledega ehitud.

Laiaküla kaunid kodud
Kuigi Laiaküla naabriteks on pea-
linn Tallinn ja tööstuslinn Maar-
du, ei ole see külas jalutades kui-
dagi tajutav. Siin on vaikne, rahulik 
ja ääretult hubane, eranditult kõik 
aiad on väga hoolitsetud. Enda eest 
räägib fakt, et eelmise aasta Viim-
si kauni kodu konkursilt võitsid 
Laiaküla aiad viiest auhinnast kaks. 
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guks. Et siinsel perenaisel on rohe-
lised sõrmed, on kaugele näha, sest 
Villigute aed on väga eriline. Mitte 
ainult selle poolest, et krundil kas-
vab lugematul hulgal maitsekalt ku-
jundatud lilli, põõsaid ja puid, vaid 
ka seepärast, et suur osa nendest 
kolis siia koos pererahvaga Saare-
maalt. “Meil oli saarel auhinnatud 
aiaga maja. Müüma hakates arvasi-
me, et tänu uhkele aiale saame kü-
sida kõrgemat hinda. Tegelikult ei 
tahtnud keegi sellise aiaga krunti 
osta kartuses, et seda on väga raske 
sama ilusana hoida,” meenutab ma-
japeremees. Nii kaevatigi suur osa 
taimedest koos mullapalliga välja, 
pakiti ligi 90 pappkasti ja toodi re-
kaga üle mere. Imetlusväärne on 
see, et eranditult kõik istikud läksid 
Laiakülas uuesti kasvama. 

Aia tutvustamise vahepeal kos-
titab peremees meid värske kase-
mahlaga ning näitab naabri aias 

M
eid võtab vastu ne-
li aastat külavane-
ma ametit  pida-
nud rõõmsameelne 

Kristiina Kägu, kellega koos reipal 
sammul Maardu ja Laiaküla pii-
ril asuva kaupluse juurest liikuma 
hakkame. Esimese peatuse teeme 
küla alguses asuva teadetetahv-
li juures. “Meil on ettevõtlik küla – 
kui on vaja midagi teha, siis teeme 
ja paneme kõik teised ka tööle,” 
haarab külavanem kohe härjal sar-
vist. Oma jutu kinnituseks võtab ta 
käevangus olevast korvist akutrel-
li ja külaajalooga infolehe ning pa-
lub vallavanemal see tahvlile kin-
nitada. Minuti pärast on töö tehtud 
ning nüüd võib iga jalutaja peatu-
da ja küla saamisloo kohta lugeda. 
“Teadetahvlid on meil üsna uued. 
Tellisime need aasta tagasi koroo-
nakriisi esimese laine ajal ühelt 
Saaremaa tegijalt. Tahtsime Saa-
remaad sümboolselt toetada, sest 
meil on külaseltsi juhatuses ka saa-
rega seotud mehi,” räägib Kristiina.

20 aastat Laiakülas
Paari minuti möödudes olemegi 
saarelt Viimsisse kolinud Tiit Vil-
ligu aiaväravas, kust meid avasüli 
edasi palutakse. Praegune külaselt-
si juhatuse esimees Tiit on Laiakü-
las elanud ligi 20 aastat ning hulk 
aega kohalikke tegemisi eest veda-
nud. Tema paremaks käeks on abi-
kaasa Reet, kelle suureks hobiks on 
aiandus ja kes rakendab oma tead-
misi nii koduaias kui ka küla hüvan-

olevat kaske, kust kosutav jook pä-
rit on. “Naabrimees lubab lahekes-
ti oma kasest mahla lasta. Siin on-
gi sellepoolest tore elada, et saame 
kõikide naabritega väga hästi läbi,” 
kiidab ta.

Signatuuriks ringteed
Villigute aias võiks vabalt mitu tun-
di mõnusalt kevadpäeva veeta, aga 
kuna tahame ka ülejäänud küla nä-
ha, liigume edasi. Jõuame väikesele 
ringteele, mille keskel lehvib Viim-
si valla lipp. Kristiina räägib, et lipp 
kingiti mitu aastat tagasi igale kü-
lavanemale, aga temal ei olnud tol 
ajal võimalik ise seda vastu võtma 
minna ning ta küsis, kas võib enda 
asemel saata mõne Laiaküla põlis-
elaniku. “Vallajuhtide rõõmuks ja 
üllatuseks käis Viimsi 100. aasta-
päeva pidustustel lipul järel seits-
meaastane Eduard Truus, kes on 
siin sündinud ja kasvanud ning kes 
lipu uhkel ilmel ja kindlal sammul 
külla tõi,” meenutab Kristiina.

Lipuvarda ümber on paigutatud 
suured ümarad taimekastid. Tal-
gute korras käivad teisedki abiks, 
et nende eest hoolt kanda, aga vii-
maste aastate kompositsioonide 
autor on Reet Villig, varem tege-
les haljastusega palju ka Riin Raie. 
“Suvehooajal on kõik, mis neis kas-
tides elab, väga uhke ja ilus ning 
teeb hästi hoolitsetud Skandinaa-

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Külavanemal 
külas – Laiaküla

Triin Lauri, Laiaküla elanik: “Kristiina on inimene, kes ei karda silma paista, 
asju välja öelda ega eriarvamusele jääda. Ta on tohutu energiaga naine, 
kellel on jõudu asju teha. Ta ei lepi sellega, kui asjad on kehvasti, vaid ta-
hab neid muuta ning saab sellega ka hakkama. 

Eestlane ei ole ju üldiselt selline, kes tahaks avalikke asju ajada. Kui 
koosolekul hakatakse valima külavanemat, siis enamik poeks parema 
meelega laua alla. Oleme õnnega koos, et Laiakülas on Kristiina näol 
inimene, kes on valmis võtma vastutust ega karda seda. Ta on nutikas, 
mõistlik, julge ja oskab suhelda. See on väga suur kingitus külale. 

Väga tore on see, et kui Kristiina hakkas külaelu juhtima, siis ta säilitas 
suure lugupidamise nende asjade vastu, mis siin juba enne oli tehtud. Ta 
hoiab traditsioone elus, viib neid edasi, lisades neile oma isikupära.”

KO M M E N TA A R

Külavanem 
palus valla-
vanema abi 
infolehe tea-
detetahvlile 
kinnitamiseks.

Jankede 
pereansambli 
noorimad liik-
med Justus ja 
Jakob.

KÜLASKÄIK Kui vaadata 
Viimsi valla kaarti, hakkab 
silma üks üsna eraldiseisev 
tükk. See on Laiaküla, mis asub 
otsekui pisike oaas Maardu 
ja Tallinna vahel. Järjekordne 
küladeringkäik viiski meid 
vallavanema Illar Lemettiga 
seekord just Laiakülla. 

Ringteel lehvib 
uhkelt valla lipp. 
Fotod: Merilin 
Piirsalu
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Asjad saavad tehtud
Mõni mure ei riku aga üldist posi-
tiivsust ning külavanemal on igal 
sammul öelda midagi head nende 
aadressil, kes alati käed külge pa-
nevad, kui midagi on vaja teha.

Möödusime nii mitmestki pai-
gast, mille külaelanikud on oma 
jõududega korda teinud. “Kord ko-
ristasime talgute korras ühte ring-
teed. Talgu hommikul kohale tulles 
oli üks mees kopa rentinud, teine 
oma kuludega lasterajatist korras-
tamas, kolmas rentis taimede veoks 
käru. Kogunenud prahi panime 

Aiad püüavad kahtlemata möödu-
jate pilku, enamikes kasvavad kõr-
ged männid, paljudes on suvemöö-
bel juba õue toodud ja võrkkiiged 
üles riputatud. Valitseb tõeline kü-
laidüll. 

Paistab selgelt välja, et Laiakü-
las elavad inimesed, kes koduko-
hast väga hoolivad ja tahavad teha 
alati rohkem kui hädapärast vaja. 

Heaks näiteks on ka küla keskne 
mänguväljak. Tänaseks on saanud 
see valla abiga uued atraktsioonid, 
samuti pingid ja prügikasti. Aga 
selleks, et mänguväljakul oleks veel 
mõnusam, on Reet Villigu juhtimi-
sel siingi taimedega meeleolu loo-
dud. Väljaku taga on plats, kus veel 
paar aastat tagasi oli võsaalune, 
kuhu külaelanikud olid harjunud 
oma aiajäätmeid vedama. Küla-
selts aga otsustas platsi puhtaks 
teha ja andis elanikele signaali 
praht edaspidi jäätmejaama viia. 
“Kolme-nelja mehega võtsime võ-
sa maha ja viisime risu ära. Eelmi-
sel suvel külvasime muru. Tänavu 
plaanime platsile püsti panna väik-
semat sorti jalgpalliväravad ja pink-
silaua, et lapsed saaksid mängida ja 
saaksime siin väikesed küla spordi-
mängud teha,” tutvustab Tiit plaa-
ne. Kristiina näitab platsi serva is-
tutatud marjapõõsaid, mille küljest 
saab igaüks sõstarde valmimise ajal 
väikese tervisliku ampsu võtta. 

Tegijate küla
Edasi astudes räägivad Kristiina ja 
Tiit vaimustusega küla inimestest, 
kellest paljud on oma valdkonnas 
tuntud nimed. Olgu selleks siis tea-
dus, merendus, õigusala või muu-
sika – Laiakülas tegijaid jätkub. Ot-
sekohe kogeme seda ka praktikas, 
kui ühest majast kostub muusikat 
ning Kristiina suunab meid otsus-
tavalt aiaväravast sisse. Nii satume 
perekond Janke kodukontserdile, 
kus kõlab Frank Sinatra “Fly Me To 
The Moon”. Kitarril mängib Justus, 
saksofonil soleerib Jakob ja klaveril 
saadab pereisa. Jah, Laiakülas osa-
takse ka väga vahvaid üllatusi teha. 
Lahkume Jankede juurest äärmiselt 
positiivsete tunnetega. 

Mõne aja pärast möödume väi-

kesest metsatukast ning saame 
teada, et külal on suured plaanid. 
“Siia tuleb Pähklimänni spordiraja-
tis, mida koostöös vallaga veab kü-
laseltsi kolmas juhatuse liige Mar-
gus Klementsov. Tänaseks oleme 
vallalt selle jaoks saanud tuge, mil-
le eest oli võimalik koostada plaan, 
aga loodame peatselt saada res-
surssi juurde, et jõuda teostuse-
ni. Siia on planeeritud jõulinnak ja 
väikelaste mängupaik,” räägib Kris-
tiina. “Tahame, et siin oleks midagi 
igas vanuses lastele. Kavas on teha 
ka väike orienteerumisrada, mida 
läbides saab vastata interaktiivse-
tele küsimustele Laiaküla ja teiste 
Viimsi külade kohta,” lisab ta.

Magusalaat on laste 
pärusmaa
Jõuame tagasi kuusepuuga ringtee 
juurde ning Kristiina jutustab, et just 
siin toimub Laiaküla kõige pikema-
te traditsioonidega ettevõtmine – 
magusalaat. Selle peakorraldaja-
teks on lapsed, kes oma valmista-
tud maiustusi müüvad. Traditsioon 
sai alguse aastaid tagasi, kui küla-
rahvas ringteede ehitamiseks tal-
gud korraldas. Üks laps küsis tööde 
vahepeal emalt-isalt taskuraha ning 
keegi hõikas vastuseks, et raha tuleks 
ise teenida. Lapsed ei lasknud seda 
endale kaks korda öelda, tõid välja 
mikserid ja hakkasid jäätisekokteile 
tegema, müügiks valmistati muudki 
head-paremat. Kuna talgulised olid 
janus ja näljas, läks väikestel ettevõt-
jatel väga hästi. Sellest ajast ongi igal 
aastal toimunud magusalaat ning 
nii mõnestki väikesest ettevõtjast 
on kasvanud ettevõtlikud inimesed, 
kes eri elualadel end juba kehtesta-
nud, alates tippspordist muusika- ja 
disainiauhindadeni. Viimasest kor-
raldajate pundist sirgunud Henri 
Georg Valentini ettevõte tituleeriti 
näiteks aastal 2020 Eesti parimaks 
minifirmaks.

Küsimärke leidub ka
Külavanemana tuleb muidugi rõõ-
mude kõrval ka muredega tegele-
da ning tekkinud küsimustele ja 
probleemidele vastuseid ja lahen-
dusi leida. Viimasel ajal on Kris-
tiina sõnul kõige rohkem küsimu-
si tekitanud Viieaia tee, mille ääres 
käivad parasjagu ehitustööd, sest 
sinna on kerkimas uus korterma-
ja. Sinna kõrvale on plaanis rajada 
Viieaia läbimurre, mis tagaks kiire-
ma ühenduse Vana-Narva maan-
teega. Just selle rajamine on põh-
justanud külaelanikes kahetist 
suhtumist. Ühed on vastu, sest ar-
vavad, et see teeb küla liikluskoor-
muse liiga suureks, teised vastupidi 
on poolt, sest usuvad, et tänu läbi-
murdele autode hulk küla väikes-

prügikottidesse, aga need jäid sega-
duse tõttu samal päeval ära viimata. 
Vabandasin piirinaabri ees viivituse 
pärast, aga tema vastas, et ära mu-
retse, lasen oma meestel kotid ära 
viia. Ja asi saigi järgmiseks päevaks 
tehtud,” meenutab külavanem. 

“Tunnen ennast väga hoitult. 
Me teeme koos asju ning kui kus-
kilt rebeneb, siis keegi kohe paneb 
õla alla. Ei tule sellist soovitust, et 
kaeba kuskile või kiru sotsiaalmee-
dias valda,” lausub ta. “Oleme üks 
kogukond ja soovin uskuda, et ka 
vallaametnikud tahavad oma tööd 
teha võimalikult hästi. Olen Viim-
si vallas elanud kogu teadliku elu 
ning tean seetõttu inimesi ja lugu-
sid pikemalt. Näen, kuidas väsitak-
se ja loobutakse vastutusest, üleeil-
sed tööd saavad tänaseks valmis ja 
homsed hilinevad, aga kuniks neid 
viivad ellu meie oma inimesed sii-
rast soovist ka enda lastele pari-
mat elukeskkonda tagada, ei ole 
põhjust muretsemiseks. Vahel ai-
nult valutan südant, kas neil on ik-
ka huvi ja tervist teha parimat või-
malikku ning kuidas hoida inimesi, 
kes seda teevad. Eks need on küsi-
mused kõigile, kuidas me hoiame 
oma inimesi ja keda valida ennast 
esindama,” mõtiskleb Kristiina.

Esimene ametlik külavanem
Õigupoolest on Kristiina alles Laia-
küla esimene ametlik külavanem. 
Juba mitu head aastat tagasi teatas 
talle naabrimees Jaak Raie, kes oli 
külaasjade eestvedajaid, et valisi-
me sind uueks külavanemaks. Tol 
korral oli tegemist pooleldi nalja-
ga, sest Kristiinat polnud tookord 
koosolekulgi, aga kus suitsu seal 
tuld ning kui mõned aastad hiljem 
tuli Tiit jutuga, et külale rahasta-
mise saamiseks ja projektide kirju-
tamiseks tuleb valida ametlik kü-
lavanem, sai otsus tehtud. “Mind 
võeti siia külla eelmiste eestveda-
jate poolt nii soojalt vastu ning ju 
siis tõesti oli minu kord leida järg-
mine põlvkond, kellele aja ja töö-
ga südamesse pugev vastutus edasi 
anda,” ütleb ta ja lisab: “Paljud ini-
mesed pakuvad mulle oma vald-
konnas abi, ütlevad, et anna ainult 
teada, kui midagi vaja on. See teki-
tab ühtsustunde, mis annab enda-
legi kinnitust, miks ma seda teen.” 

Nüüd ootabki külavanem, et jä-
reltulija talle endast märku annaks 
ning ehk juba tuleval sügisel uude 
juhatusse valitud saaks.

  Loe küla kohta lisaks: 
www.laiakyla.ee

  Järgmine peatuspaik: 
Randvere

tasub teada

Laiaküla ajalugu

Mänguväljaku taha on kasvama pandud sõstrapõõsad, et iga külaelanik 
saaks marjamaitse suhu.

tel tänavatel ja ringteedel väheneb, 
kuna hakatakse kasutama uut teed.

Muredest rääkides ütleb Kris-
tiina veel, et nagu mõnes teises-
ki Viimsi külas, tekitavad problee-
me eravalduses olevad teed, mille 
osas külal ja vallal sõnaõigus puu-
dub. Laiaküla inimesi häirib ka tei-
se sissesõidutee alguses olev krunt, 
mille omanik kasutab seda jäätme-
te ladustamiseks.

Kristiina toob ka välja, et prob-
leemiks on vahetult enne Laia-
külla pööravat teeotsa asuv Maar-
du linna silt. Inimesed arvavad, et 
on jõudnud Maardusse ega taipa, 
et tegelikult asub linnasilt Viim-
si valla maal ja just peale silti on 
vaja keerata paremale, et Laiakül-
la sisse saada. See ei ole ühekord-
ne probleem, vaid tekitab väga tihti 
segadust. Isegi, kui jõutakse koha-
le, arvatakse vahel end ekslikult tei-
ses asulas olevat, sest piirinaabreid 
saab just selles kohas kokku kolm.

  Laiaküla on 20. sajandi algul tekkinud suur elamuala Viimsi valla lõunaosas. 
Küla ei olnud kompaktne, selle üksikud osad eendusid kaugele – ehk on sellest 
tulnud ka Laiaküla nimi. 

Küla paikneb Iru linnust ümbritseva põlise asustuskeskuse alal. Siin saab alguse 
Käära oja, mida keskajal Naistenoja nimega kutsuti. Siinseid maid läbib kaks iidset 
liiklusmagistraali – Pärnamäe tee ning Narva maantee. 

Küla tekkis Iru tütarkülana ajal, kui kõrval asuvast Lepiku külast hakati uusi maa-
tükke välja jagama. 1920. aastal oli Laiakülas kolm majapidamist: Hara, Pruali ja 
Madikse pere. 1930. aastate lõpul kasvas majapidamiste hulk kaheksani, nende 
seas ka Konstantin Pätsile kuulunud suur esinduslik Kloostrimetsa talu. Küla piirid on 
aja jooksul palju muutunud. Ajalooliselt hõlmas Laiaküla ka endise Väo mõisa maid. 
Praegu kuulub see ala – Laiaküla asum – Tallinna Pirita linnaosa koosseisu. See-
vastu jääb praegu Laiaküla maadele osa Pärnamäe kalmistust.

Teise maailmasõja ajal sai piirkond tugevalt kannatada. 1960. aastatel oli Laiaküla 
Iru poolses otsas ligi 100 hektari suurune piirkond nimega Kompostmulla osakond. 
See kuulus Tallinna Puukoolile, mis tegutses praeguse Mustamäe tee ääres, endise 
Löwenruh’ suvemõisa territooriumil. Hiljem anti mullamaa üle Pirita Lillekasvatuse 
näidissovhoosile ja rahvakeeli hakati seda kutsuma Mullavabrikuks.

1922 Laia (küla), 1923 Laiküla.
Külvi Kuusk  

Rannarahva muuseumi teadur 

Me teeme koos asju 
ning kui kuskilt 
rebeneb, siis keegi 
kohe paneb õla alla.

Kristiina Kägu on olnud külavanem 
pea neli aastat.

Paistab selgelt 
välja, et Laiakülas 
elavad inimesed, kes 
kodukohast väga 
hoolivad ja tahavad 
teha alati rohkem kui 
hädapärast vaja.

Tiit Villig 
näitab ühte aia 
uhkusest, 25 
aasta vanust 
tömbilehist 
ebaküpressi 
Nana Gracilist.

Selle ringtee 
keskele pandi 
eelmisel suvel 
kasvama kuusk, 
mis on ühtlasi 
küla jõulupuu.
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täiskasvanu juhendamist ja erine-
vaid tugiteenuseid. Koos õppimist 
ja toimetamist sümboliseerib koo-
li logo – ülevalt avatud ring, mis on 
nagu kaitsev pesa, mille põhjast si-
rutuvad sirgelt ja kõveralt kasvavad 
varred. Mõni kasvamine on sirgem 
ja iseseisvam, mõni aga kõveram 
ja toetust vajav. Erineva suuruse ja 
täitega ringid kujutavad õpilasi, kes 
kõik on erilised. Avaus ringi ülaosas 
tähendab loovat vaimu, mis läheb 
piiridest välja. Logo on tärkava ka-
selehe roheline, sümboliseerides 
värskust, uudsust ja sidet looduse-
ga. Logo idee on pärit logokonkursi 
võitjalt, toona 4. klassi õpilaselt An-
nikilt, ja selle aitas kooli sümbooli-
kale vastavasse vormi valada disai-
nerist vanem Reet Sepp.

Loodus on au sees
Tänu kooli asukohale Tädu tervi-
seraja kõrval pöörame teadlikku 
tähelepanu looduse hoidmisele. 
Koolipere osaleb koristus- ja hea-
korratalgutel, Keskkonnainves-
teeringute Keskuse toel toimuvad 
põnevad õppekäigud loodusesse, 
aktiivsete töötajate eestvedamisel 
on alustatud kooliaia rajamist, kas-
vatatakse taimi klassiakendel ja te-
hakse rohkesti keskkonnasõbralik-
ke tegusid. Kool liitus 2018. aastal 
Rohelise kooli programmiga ja tun-
nustati eelmisel aastal Rohelise li-
puga, mis on meile suureks auks. 
Oleme teadlikud ka sellest, et toe-
tav sotsiaalne keskkond on üliolu-
line lapse arengus. Meie hoolivad 
õpetajad on algatanud KiVa ja VE-
PAga liitumise, et iga õppija tun-
neks end vabalt ja turvaliselt. 

Jaana Raimets (abiõpetaja): “Ne-
li-viis aastat tagasi ütlesin arengu-
vestlusel välja mõtte, mida saan 
täna korrata. Võimalus töötada 
väikeses armsas Randvere koolis on 
üks parimaid asju, mis on juhtunud 
mu tööelus! Kus, kellega ja kuidas 
sa saad töötada, on oluline karjää-
ris. Randvere kool usaldab oma töö-
tajat ja pakub võimalusi arenguks. 
Õpetajaskond toetab ja inspiree-
rib. Minul on erinevatest koostöö-
dest vaid positiivsed mälestused. 
Töö lastega on rahuldust pakkuv – 
arendav, innustav, põnev, vaheldus-
rikas ja liikuv. Minu ükski tööpäev 
pole eilse moodi!”

KOOL Randvere kool saab sel kuul 8-aastaseks. 
Oleme küll noor kool, kuid Eestis tuntud 
kui uuendusmeelne õppijakeskne kaasav 
kogukonnakool. 

M
is teeb Randvere koo-
li eriliseks? Mida peab 
meie koolipere olu-
liseks? Sellest räägi-

vad selle liikmed ise.

Merilin Kõre (klassiõpetaja): “Mul 
on olnud rõõm kasvada koos Rand-
vere kooliga ning aidata kaasa 
siinse õhinapõhise keskkonna loo-
misele. Siin on olnud hea ja huvi-
tav õppida ning õpetada. Just selle 
maja seinte vahel on saanud meie 
jaoks tähenduse Jaapani vanasõ-
na “Õpetamine on õppimine”. Suu-
repärane õpetaja ei õpeta, vaid toe-
tab õppimist, arutleb õppimise üle, 
julgustab vastuseid otsima, kaasab 
õpilasi eesmärkide seadmisse ja 
juhib protsessi, olles ise õppimi-
ses eeskujuks. Jälgime huvi ja ava-
tud meelega tehnoloogia arengut 
ning saame õppetöös vabalt kasu-
tada erinevaid IKT-vahendeid, mis 
on saanud õppimise loomulikuks 
osaks. Meil töötavad õpetajad, kes 
inspireerivad, märkavad, tunnus-
tavad, toetavad ning hoolivad õpi-
lastest ja kolleegidest. Meil on õp-
pimine fantastiline kogemus, mille 
käigus on lubatud valikuid teha ja 
eksida. Mis saaks olla parem, kui ise 
õppimise eest vastutus võtta!”

Kui sattusime eelmisel kevadel olu-
korda, kus õpetada ja õppida tuli dis-
tantsilt, tundis koolipere end üpris 
kindlalt, sest oleme digiõppepäevi 
korraldanud aastast 2015. Need 
on andnud väärt kogemuse. Arvu-
tiga tehakse lähemat tutvust alates 
1. klassist ja digiõppega saab hak-
kama ka suur osa eriklasside õpi-
lasi. Meie õpilaste digipädevus on 
väärinud kiitust koolide poolt, ku-
hu edasi õppima minnakse.

Kadi Saa (logopeed): “Kaheksa 
aastat tagasi oli mulle kui värske-
le ülikoolilõpetajale maailm just-
kui valla ja uute alguste valguses 
paelus mõte alustada tööd vastval-
minud väikeses koolis, kus kõik oli 
lapsekingades ja sama värske kui 
mina oma teadmistepagasiga. Oli 
uhke tunne kuuluda ühtehoidvas-
se ja uuendusmeelsesse meeskonda, 
kus arvestati kõigiga. On olnud pal-
ju toredaid võimalusi olulistel tee-
madel kaasa rääkidal, lahendada 
ettetulevaid raskusi ja mõelda väl-
ja uusi võimalusi laste toetamiseks. 
Randvere kool kaasava koolina on 
mind proovile pannud ja andnud 
rohkelt võimalusi arenguks. Töö 
eriklasside õpilastega on vaheldus-
rikas ning loonud sildu koostööks 
teiste spetsialistidega. Suur rõõm on 
märgata väikseid eduelamusi ja õn-
nestumisi lastega, kellega igapäeva-
selt töötan!”

Üheskoos targaks
Randveres õpivad koos valdavalt 
iseseisvalt toime tulevad õpilased 
ning lapsed, kes vajavad pidevat 

Randveres hinnatakse tervist, mi-
da hoitakse virgena erinevate te-
gevuste kaudu – liikumisnädalad, 
tantsu-, õue- ja pallivahetunnid. 
Selle õppeaasta alguses rõõmusta-
sid kooliperet liikuma kutsuvad põ-
randakleebised. Töötajad on alati 
valmis osalema sportlikes ühiste-
gevustes rabades, jõgedel ja met-
sas. Innustatakse üksteist samme 
või kilomeetreid koguma. Sel ke-
vadel loovad nii töötajad kui ka 
õpilased peredega kooli sünnipäe-
va puhul vahvat GPS-kunsti. Aita-
me toitlustajal valmistada paremat 
koolitoitu: tervisenõukogu ja Rohe-
lise kooli noored annavad toitlusta-
jale väärtuslikku tagasisidet. 

Alari Allika (aineõpetaja): “Rand-
vere kool on õpilasekeskne, loodus-
lähedane ja sõbraliku kollektiiviga. 
Meie aega väärtustatakse, paku-
takse arengu- ja õppimisvõimalusi 
ning algatatakse huvitavaid ühis-
tegevusi. Õpetajad saavad koo-
li arengusse panustada. Kool on 
avar ja õpilastel on võimalus käia 
õues ja tegeleda erinevate tegevus-
tega, on vaikseid nurgakesi ja suu-
remaid ruume, kus saab koos mõ-
nusalt õppida ja aega veeta. Kõige 
muu kõrval ei saa mainimata jätta, 
et meie lapsed oma rõõmude ja mu-
redega on need, kes kooli mõnusaks 
teevad. Oleme pidevas muutumises 
ja see tagab arengu!”

Randvere kogukonnas hinnatak-
se kõrgelt koos tegutsemist, seda 
tõestavad rahvast tulvil koolikont-
serdid ja -peod ning jõululaadad. 

Töötajate tuliste ajurünnakute käi-
gus sünnivad igal sügisel õppeka-
va muudatused ja teised olulised 
dokumendid. Töötajatel, vanema-
tel ja õpilastel on võimalus kuulu-
da arendusmeeskondadesse (Ki-
Va, tervisenõukogu, Roheline kool, 
kooliaed, ettevõtlik kool ja kultuuri-
koda), kelle missiooniks on ellu viia 
kooli arengukava eesmärke. 2020. 
aasta lõpus tunnustas Tartu Üli-
kooli Eetikakeskus Randvere kooli 
Hea kooli edendaja tiitli ja logoga, 
mis näitab, et oleme oma tegevu-
ses järjepidevalt pidanud oluliseks 
väärtusarendust ning pööranud tä-
helepanu nii õpilaste kui ka kooli 
töötajate individuaalse arengu toe-
tamisele.

Maida Insler (lapsevanem): “Olen 
väga rõõmus, et meie pere lapsed on 
saanud kooliteed alustada kodulä-
hedases toredas koolis. Randveres 
üritatakse arvestada iga lapse või-

Liina Savolainen
Randvere kooli kommunikatsioonijuht

Päikest täis koolimaja Randveres

metega, soodustatakse koostööd ja 
loovust ning julgustatakse iseseisev 
olema. Koolis õpivad koos tavalised 
ja erivajadustega õpilased ning see 
kasvatab lastes tolerantsust ja eri-
nevustega arvestamist.“

Laste loovusel lasevad õpetajad 
lennata igapäevases õppetöös ja 
kooli sündmustel. Õpilasi julgus-
tatakse osalema erinevatel õpilas-
võistlustel ja igal aastal leidub neid, 
kes soovivad kaasõpilastele mõn-
da huviringi läbi viia. Õpilased saa-
vad igal pool kaasa rääkida ja tegut-
seda.
 
Marta (6. klassi õpilane): “Minu-
le meeldib kõige rohkem ühtsus, 
mis siin on. Õpetajad päriselt hoo-
livad õpilastest ja üritavad teha ka 
vanematele lastele õppimist põne-
vamaks. Eriti tore on, et õpetajad 
mõistavad ka nalja ning nende vai-
mukatest üllatusesinemistest kooli-
üritustel puudu pole jäänud. Meie 
kool on võrdlemisi väike, kõik tea-
vad kõiki ja iga maja peal vastu-
tulev inimene on tuttav. Mulle meel-
dib Randvere kool, sest see on vastu-
tulelik, mõistev, hariv, lõbus – mida 
muud sa tahta oskad.”

Oskar-Martin (eriklassi õpilane): 
“Mulle meeldib, et mul on koolis 
palju sõpru ja toredad õpetajad. 
Mulle meeldib siin õppida, sest siin 
on väga rahulik ja saan targemaks.”

Mirtel (1. klassi õpilane): “Mulle 
meeldib käia Randvere koolis, sest 
siin saab õppida koos sõprade-
ga. Õpetajad on toredad ja lah-
ked. Saame teha sporti, mina käin 
korvpallitrennis, tantsin rahvatant-
su ja laulan mudilaskooris, see on 
äge. Koolimaja on ilus ja ümbrus 
roheline.’’

Me usume, et meie kool on meie 
õpilaste nägu. Kui nad on õnneli-
kud, on ka kool õnnelik.

  Siin on 6-klassiline põhi-
kool põhikooli riikliku õppe-
kava alusel õppivatele õpi-
lastele ja 9-klassiline põhi-
kool lihtsustatud riikliku õppe-
kava alusel õppivatele õpi-
lastele.

  Õpilasi 377, kellest 53 on 
HEV-õpilased ja neist 46 õpi-
vad eriklassides. Eriklasse on 
kokku 15 nagu ka tavaklasse.

  Koolitöötajaid 77.

Randvere kool

tasub teda

  Viimsi valla lisaeelarvega eraldatakse 
2 miljonit eurot Randvere kooli juurdeehitu-
seks, mille raames saab kool ka 25 meetri 
pikkuse basseini.

Juurdeehitus annab koolile juurde 2303 m2 
pinda.

Tööde kogumaksumus koos sisustusega on 
2,97 miljonit eurot. Koos järelevalve ja projek-
teerimisega on maksumus 3,18 miljonit eurot. 
Ehitaja leidmiseks on hange lõppenud. Aprilli 
lõpus on vald planeerinud sõlmida ehitus-
lepingu. Uue kompleksi valmimist on oodata 
2022. aasta varakevadeks.

Randvere koolile valmib 
juurdeehitus ja ujula

Tulbist on 
välja kasvanud 
kooli hindamis-
sümboolika. 
Fotod: Liina 
Savolainen

Rahvusvahe-
line muusika-
päev koos Uku 
Suvistega. 

Kooli logo 
sümboliseerib 
koos õppimist 
ja toimetamist.
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populaarne. Ülikoolis rollid vahetu-
vad. Näiliselt erinevatest ja omavahel 
sobimatutest noortest saavad sõbrad, 
vahelduvalt ka armastajad. Isegi, kui 
neil tekivad probleemid ja teatav ki-
bestumus, kestab nende suhe edasi. 
Näeme kergesti haavatavate ja tundli-
ke noorte katseid ennast intellektuaal-
se poosi taha peites emotsionaalse 
hapruse eest kaitsta. Alati see paraku 
ei õnnestu. 

Avaneb kahe erineva sotsiaalse 
taustaga noore arenev tundemaailm. 
Huvitav on jälgida, kuidas kujuneb ini-
mestevaheline lähedus ning kuidas 
nad teineteist mõjutavad. Me proovi-
me üksteise mõtteid lugeda, kuid tee-
me järeldusi enda mõtete järgi, mit-
te tingimata selle järgi, mida teine on 
öelnud. Romaanis jutustaja vaatenurk 
vaheldub, olles kord Marianne, kord 
Connelli käes. Peategelaste emotsio-
naalse sideme tugevnemine kasvab 
selleni, et on võimalik ka teineteisest 
lahti lasta ilma haiget tegemata ja saa-
mata. See inimlik ja siiras lugu näitab, 
et ka 21. sajandil võib armastus olla 
keeruline.

Autorit huvitavad ebastandardsed 
suhted ja see, kuidas need osalistele 
haiget teevad või neid mõjutavad. Ta 
püüab kirjeldada noorte inimeste tun-
deid ja ebastabiilsust praeguses ajas. 
Rooney looming sobitub koos kõigi 
oma probleemidega täpselt ja ausalt 
kaasaega. Kuigi tegemist on näiliselt 
lihtsa romaaniga, on selles kirjelda-
tu pikemaks ajaks mõtteainet pakkuv. 
Realistlik olukirjeldus võimaldab eriti 
noorema generatsiooni lugejal suhes-
tuda selle teose tegelastega. 

Aino Pervik. Miniatuurid mälu-
põhjast Salv, 2020. 90 lk
“Miniatuurid mälupõhjast” on poeeti-
line mälestusteraamat, mis jätab oht-
ralt ruumi lugeja kujutlusvõimele. Ai-
no Pervik kirjeldab lugusid nii, nagu ta 

RAAMATUD Kui plaanid soojal kevadpäeval terrassile 
või rõdule päikest nautima minna, siis haara kindlasti 
kaasa mõni põnev raamat. Oma soovitusi sobiva lektüüri 
valikuks annab Reet Kukk Viimsi raamatkogust. 

Mida valida kevadisele lugemislauale?

Sally Rooney. Normaalsed 
inimesed Varrak, 2021. 232 lk
Sally Rooney on Iiri kirjanik, kes oma 
noorusele vaatamata on juba rahvus-
vahelist tähelepanu ja tuntust kogu-
nud. Ka siinne kirjandushuviline on 
temaga tutvust teinud. Kaks aastat ta-
gasi ilmus eesti keeles tema romaan 
“Vestlused sõpradega”, kus keset kir-
janduslikku Dublini keskkonda üritab 
oma kohta maailmas leida 21-aastane 
Frances, kelle suhted iseenda, sõprade 
ja perekonnaga on sageli kõike muud 
kui stabiilsed. Noorte inimeste arengu- 
ja kujunemisloost räägib ka romaan 
“Normaalsed inimesed”.

Romaani tegevus leiab aset aasta-
tel 2011–2015. Loo peategelased Ma-
rianne ja Connell on klassi-, hiljem 
ülikoolikaaslased. Marianne on jõu-
kas, intelligentne, kuid koolis tõrjutu 
rollis. Connell on pärit vaesest ja hal-
va mainega perest, aga on kodulinnas 

väikese tüdrukuna tundis ja täiskas-
vanuna meenutas. Kuigi enamik teks-
te hõlmab ajavahemikku 1930.–1950. 
aastateni, ei ole tegemist faktirohke 
ajalooraamatuga. Pigem kujutab au-
tor meeldejäänud hetki oma pikast lä-
bitud elust: inimesi, tundeid, värve, 
aistinguid. Tundub, et miniatuurid on 
eriti sobiv žanr andmaks edasi mine-
vikupilte ja fragmentaarseid meenu-
tusi. Napisõnalistes palades kangastub 
kirjaniku lapsepõlv. Oluline on ka aja 
tunnetus, keskendumine neile sünd-
mustele, lugudele ja mõtetele, mis tal-
le lapsena toona tähtsad olid. “Aga me 
olemegi ju ikka ja alati omas ajas, üha 
oleme. Päev päeva järel, ajastu ajastu 
järel.” 

Kuigi paljud meenutused kanna-
vad kindlat kuupäeva, pole tegemist 
kronoloogilise episoodide järjestuse-
ga. Tegemist pole ka juhuslike mälu-
kildudega, kuigi nii võib näida. Pigem 
kutsuvad ühed meenutused ja seisun-
did esile teisi ning nii nad järgnevad-
ki üksteisele. 

Kummaline, kuidas mõned pildid 
salvestuvad meie mälus nii, et suu-
dame neid detailselt ka kümneid aas-
taid hiljem selgelt meenutada. Eriti 
imetlusväärne on muidugi autori os-
kus neid lugejale edastada selliselt, et 

kogeme samu lõhnu ja helisid, tunne-
me sama nukrust või rõõmu mis autor-
gi. Midagi ei ole ülearu. Samas annab 
teos läbi üksikute fragmentide üsnagi 
avara pildi. Väheste lausetega väljen-
datakse tervikut, kus aegade muutuvus 
peatub mälu muutumatusel. Olulised 
ei ole killud eraldiseisvana, vaid just 
neist moodustuv tunnetus ühe inime-
se elust, keerulistest aegadest ja muu-
tustest, mis meie ümber toimuvad. 
Vaatamata karmile ajalooperioodile 
on tegemist helge raamatuga. 

Raamatu lõpus viib kirjaniku noo-
rem poeg ema taas tema lapsepõlve 
radadele. Paraku tuleb kirjanikul nen-
tida: “Elu siin on uus – uus ja hoopis 
teine elu. Uued inimesed, uued maas-
tikud. Ma ei arva, et kellelgi oleks mõ-
tet minna kuhugi oma minevikku ot-
sima. Me ei lähe ju ajas tagasi. Keegi ei 
lähe. Mitte keegi. Minevik säilib ainult 
mälus. Nukravõitu, aga nii on.”

Kim Thúy. Ru Loomingu 
Raamatukogu 2014, nr 28–29. 
128 lk
Loomingu Raamatukogu väljaanded 
on välimuselt tagasihoidlikud ja see-
tõttu võivad jääda riiulitel lugejale tih-
ti avastamata, millest on kahju, sest 
enamasti on tegemist väärtteostega. 
Käesoleva raamatu näol on tegemist 
Vietnami päritolu Kanadas elava kir-
janiku jutustusega. Kim Thúy on üks 
neist paljudest paadipõgenikest, kes 
pärast Vietnami jagunemist kommu-
nistlikuks ja kapitalistlikuks riigiks ko-
dumaalt põgenema pidi ja kellel see 
ka õnnestus. Sõnal Ru on kaks tähen-
dust. Vietnami keeles tähendab see 
hällilaulu, prantsuse keeles väikest 
oja, mis ülekantud tähenduses tähis-
tab voolamist. Mitmetähenduslik sõna 
sobib hästi kirjeldama erinevaid maa-
ilmu, milles kirjanik on üles kasvanud. 
Ühtlasi on see sobiv pealkiri miniatuu-
ridest koosnevale raamatule, kus ühe 
väikese loo lõpp haakub järgmise loo 
algusega.

“Ru” on autobiograafiliste suge-
metega lugu peategelase ja tema pe-
rekonna teekonnast kahe maa, kul-
tuuri ja keele vahel. Laiendada võib 
seda kõigile põgenikele, kes on sun-

nitud oma kodumaalt lahkuma ja elu 
võõral maal uuesti üles ehitama. Raa-
matus kirjeldatud episoodid on sage-
li karmid. Neis kujutab autor elu põge-
nikelaagrites, ellujäämisega kaasnevat 
julmust, kavalust, aga ka armastust, 
hellust, poeesiat. Kõike seda kirjelda-
des säilib autoripoolne humanism ja 
võime inimest armastada. Peategela-
se ema kordab sageli vanasõna, mis 
on üheks romaani mõistmise võtmeks: 
“Elu on võitlus, milles kurbus toob kaa-
sa lüüasaamise.”

Romaanis vastanduvad Põhja- ja 
Lõuna-Vietnam, Vietnam ja põgeni-
kelaagrid, Vietnam ja Kanada, aga ka 
inimesed sotsiaalse redeli erinevatel 
astmetel. Kui peategelane on end juba 
Kanadas sisse elanud, kohtub ta taas 
võõraks jäänud Vietnamiga ja tajub, et 
ei tunne end kuskil tõeliselt kodus ole-
vana. See on lugu kohanemisest, oma 
juurte kaotamisest, iseenese ülesehi-
tamisest.

Eraldi tuleks tunnustada tõlkijat 
Triinu Tamme suurepärase eestindu-
se eest. 

Kim Thúi “Ru” kuulub kahtlemata 
nende raamatute hulka, mis tekitavad 
rohkesti mõtteid nii lugemise ajal kui 
ka pärast raamatu sulgemist. Need on 
mõtted elust, selle väärtustest, inimlik-
kusest ja inimsuhetest.

Reet Kukk
raamatukoguhoidja

Üks kool asub poolsaare tipus...

Püünsi Kool on väike ja võimekas pärimuskultuuri
väärtustav kool, mis asub looduskaunis kohas - mere

ja metsa läheduses. Meie õpetajad on toetavad ja
asjatundlikud ning õpilased loovad ja ettevõtlikud.

See on koht, kuhu tulla ja kuhu tahad jääda.
 

Püünsi Kool otsib oma tegusasse
meeskonda:

klassiõpetajat (1,0 ametikohta);
inglise keele õpetajat (1,0 ametikohta). 

Tööle asumine august 2021. Avaldus ja CV saata
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla,

Viimsi vald 74013 või e-posti
aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee . 
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igal tasemel genereerib programm 
ülesandeid juhuslike algandmete-
ga. Igal klassil on võistlusel erine-
vad harjutused vastavalt sellele, 
mida nad õppinud on,” annab Mar-
gus Sõmer ülevaate. 

Tulevikuplaanidesse kuulub uu-
te ülesannete loomine ning võist-
luste muutmine rahvusvaheliseks. 
Marguse sõnul on koolidel hea 
meel, et nad saavad nutispordis 
võistelda. “On öeldud, et on väga 
hea, et ka matemaatika oskamise 
eest on võimalik saada medaleid,” 
lausub ta.

Pranglimine Prangli saarelt
Nutisport on tegelikult välja are-
nenud pranglimisest ehk aja peale 
peast arvutamisest. Pranglimisega 
saab tegeleda miksike.ee keskkon-
nas, mille idee ja rakenduse auto-
riks on kunagi Prangli põhikooli di-
rektorina töötanud Kalev Põldsaar. 
Muuhulgas vastutab ta nutisport.
eu serveri ja süsteemi korrashoia-
ku eest ning tänavuses nutispor-
di vabariiklikus finaalis oli ametis 
peakohtunikuna. “Pranglimine on 
lihtsalt liitmine-lahutamine, korru-
tamine-jagamine, millele hiljem li-
sandusid positiivsed ja negatiivsed 
arvud ning kümnendmurrud ning 
sellest kujunes välja nutisport. Nu-
tisport ühendab juba üle 70 erineva 
teema ning nende ülesannete au-
toriks meie keskkonnas on Margus 
Sõmer,” iseloomustab Kalev Põld-
saar 20-aastast arengut. 

NUTISPORT Viimsi võib uhkust tunda oma nuti-
sportlaste üle, kes eelmisel nädalal lõppenud 
nutispordi vabariiklikus finaalis saavutasid kama-
luga kõrgeid kohti. Mis aga on nutisport ja kuidas 
sellest koolitöös abi võib olla? Kohe saame teada.

Mis on nutisport ja kui edukad on 
sellel alal Viimsi lapsed?

M
argus Sõmer, MTÜ 
Nutisport harjutus-
te autor, ütleb, et 
nutisport.eu on nii 

õppimise kui ka võistlemise kesk-
kond. “See on keskkond, mis pakub 
õppekavale vastavaid matemaa-
tikaülesandeid koheseks peast-
lahendamiseks arvuti ees. Samuti 
korraldame nende lahendamises 
võistlusi. Arvestust peetakse põ-
hikooli osas iga klassi kaupa eral-
di, lisaks saavad võistelda güm-
naasiumiõpilased ühes arvestuses 
ja eraldi ka täiskasvanud,” tutvus-
tab ta.

Sel õppeaastal osales eelvõist-
lustel üle 10 000 nutisportlase, kel-
lest parimad pääsesid piirkonna 
finaalidesse ja sealt edukamad va-
bariiklikku finaali. Arusaadavatel 
põhjustel toimusid võistlused vir-
tuaalselt. 

Lisaks võistlemisele on nuti-
sport.eu keskkonnas õpetajatel 
mugav anda õpilastele ülesandeid 
lahendamiseks. Hiljem saab vaa-
data iga õpilase sooritust – kes kui 
palju harjutas, kui palju ja milliseid 
vigu tehti ning muud olulist. “Õpe-
tajad saavad õpilastele anda vaja-
dusel lahendada ülesandeid vara-
sematest teemadest või klassidest, 
et üle korrata teadmised, mida on 
vaja uute osade omandamiseks. 
Samuti on võimalik tublimatel et-
te õppida või teha õpitavaid har-
jutusi raskemal tasemel, kui ette 
nähtud. Lisaks saab lihtsalt gene-
reerida ülesandeid paberil lahen-
damiseks,” iseloomustab Margus 
keskkonna kasutegureid.

Erinevad võimalused
Nutisport.eu lehega on praeguseks 
liitunud üle 37 000 kasutaja ja 124 
kooli. Kodulehelt võib leida erineva 
raskusastmega arvutamise, algeb-
ra, geomeetria, mõõtmise ja teljes-
tikuga seotud ülesandeid kõikidele 
vanuseastmetele. “Meil on hetkel 
76 erineval teemal harjutust, igal 
harjutusel 5 erinevat raskustaset ja 

Matemaatika ongi 
nutisport
Prangli koolis veab nutisportlas-
te tegemisi eest matemaatikaõpe-
taja Siiri Piirisaar, kes on selle ala-
ga juba aastaid sinasõber. “Lapsi 
motiveerivad edetabelid, mis pa-
nevad neid ka rohkem harjutama. 
Aja peale lahendatavad ülesanded 
arendavad kiiresti mõtlema ja rea-
geerima. Ülesannete iseloom ja-
guneb vanuseti. Kõige pisematel 
on asjade loendamine, natuke va-
nematel temperatuurimõõtmine 
ja kellatundmine. Kõige vanemad 
lapsed peavad lahendama erine-
vaid trigonomeetriaülesandeid, 
nagu näiteks Pythagorase teoreem, 
igasugu kolmnurkade ja ringidega 
seotud ülesanded,” tutvustab Siiri 
nutispordi ülesandeid. 

Tema sõnul ei ole matemaati-
kal ja nutispordil tegelikult erilist 
vahet, sest ülesanded lähtuvad ik-
kagi õppeprogrammist. “Igal asjal 
peab olema nimi ning nutisport on 
tegelikult pranglimise ehk peast- 
arvutamise arendus. Klassikalises 
matemaatikatunnis kontaktõppe 
vormis pööratakse rohkem tähe-
lepanu ülesannete vormistamise-
le näiteks pikkade tekstülesanne-
te puhul. Nutispordis köidab lapsi 
rohkem tehnika, värvilised pildid, 
õigete vastuste kiire teadasaamine. 
Arendada tuleb mõlemat,” sõnab 
õpetaja. Ta usub, et nutisport kin-
nistab matemaatikatunnis õpitut. 
“Nutispordi programm võimaldab 

väikese ajaga lahendada rohkem 
ülesandeid. Prangli kooli tundi-
des on tihtilugu eri vanuses lap-
sed koos ning ühele vanuseastme-
le materjali seletades on hea nad 
koheselt saata iseseisvalt harjuta-
ma ning tegeleda edasi järgmiste-
ga. Nii on nutispordist õpetajale 
väga praktiline kasu. Mul on õpila-
ne ka Naissaarelt ja läbi nutispor-
di programmi saan hinnata tema 
edasijõudmist, sest tema õpetami-
ne on kogu aeg toimunud interneti 
teel. Prangli koolis on samuti hetkel 
arvuteid rohkem kui õpilasi,” vihjab 
ta distantsõppele.

Õnnestumine hoiab 
huvi üleval
Prangli kool on nutispordis väike-
koolide rühmas algusest peale edu-

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

kas olnud ning paneb pisut imes-
tama, kuidas see nii väikese kooli 
puhul võimalik on. “Kui võistkon-
nas peab olema neli liiget ja meil 
on koolis viis last, siis vaid ühele 
võib matemaatika vastumeelne ol-
la. Võistkonna peab kokku saama,” 
naerab Siiri.

Nutispordis on oma võistlus-
klass ka täiskasvanutele ning Siiri 
Piirisaar alustas selles klassis osa-
lemist lootuses oma õpilasi veel-
gi paremini mõista ning rohkem 
motiveerida. “Ega ma enne võist-
lusi paraku eriti harjutada ei jõua. 
Lastega koos võistlustel olles aga ei 
soovi olla vaid taganttorkija, proo-
vin ikka ise eeskuju näidata. Las-
te jaoks on ka põnevam, kui saa-
vad oma õpetajale kaasa elada,” 
arvab ta.

Vastavad Viimsi kooli õpetajad Maarika Koks, Annika Estna ja Marika Liivandi. 

Miks lastele meeldib nutisport ja kui varmad on nad võistlustest osa võtma? Lastele 
meeldib osaleda võistlustel ning ennast proovile panna. Neile meeldib eduelamus – näha, 
kuidas enda punktisumma kasvab – ja omavaheline positiivne konkurents, nii enda klassi-, 
kooli- kui ka piirkonnasiseselt. Põnev on tulemusi võrrelda ka vabariigi tasemel. Klassikaas-
lased elavad innukalt kaasa võistlustel tipptulemuste saajatele. Võistlustel edu saavuta-
misel on oluline koht ka lastevanemate kodusel toetamisel ja suunamisel. 

Milline kasu on nutispordi funktsiooni ühendamises tavatundidega? Nutisport hõlmab 
suurt osa teemadest, mis on õppekavas. Nutispordi harjutamine on kasulik kõigile õpilastele 
arvutamisoskuse omandamisel. Õpilased, kes on nutispordiga tegelenud, on silmapaistvalt 
paremad arvutajad. See tõstab nende enesekindlust ja motivatsiooni. Oluline on, et iga laps 
saab areneda endale sobivas tempos ja tasemel, sõltumata kaaslastest.

KO M M E N TA A R
tasub teda

  15. aprillil toimunud vabariiklikus finaalis jõudsid mitmed Viimsi 
kooli ja Prangli põhikooli õpilased vabariigi parimate sekka ning 
võistkondlikult oldi samuti edukad. Prangli kool saavutas väikeste 
koolide arvestuses teise koha ning Viimsi kool suurte koolide seas 
samuti teise koha. 

Kommenteerib Prangli kooli noormees Hannes Piirisaar, kes saa-
vutas 6. klasside arvestuses 5. koha ja alustas nutispordiga juba 
enne kooli: “Et teistega koos mängida, hakkasin erinevaid ülesan-
deid lahendama. Alguses miksike.ee keskkonnas, hiljem juba nuti-
spordis. Mulle meeldib kiiresti arvutada, jälgida edetabeleid. Enne 
võistlusi harjutan ülesandeid mitu tundi päevas. Sõpradega min-
geid poesummasid jagades on kiirest peastarvutamisest ka kasu.”

Viimsis on nutikaid

  Kalendriharjutus 
(gümnasistid ja täiskas-
vanud) 
Praegu on september, 
38 kuud varem oli? 

  Protsentide harjutus 
(7. klass)
Arv 24 on 6% millisest 
arvust?

Kui nutikas 
oled sina?

Õige vastus: juuli

Õige vastus: 400

Siis, kui veel 
ühiselt laua 
taga üles-
andeid lahen-
dati ehk nuti-
spordi II vaba-
riiklik finaal 
2017. aasta 
kevadel. Foto: 
nutisport.eu

Prangli kooli 
õpilased Jaan 
Proover ja 
Hannes Piiri-
saar 2019. 
aasta diplo-
mitega. 

2. klasside arvestuses saavutas vabariigis I koha 
ja kuldmedali Viimsi kooli 2b klassi õpilane Hardi 
Kuresoo: “Mulle meeldivad nuputamismängud, meel-
dib võistelda ja proovida aina paremaid tulemusi 
saada. Kõige rohkem meeldivad mulle liitmise ja 
lahutamise ülesanded, kuna need on kõige enam 
õige matemaatika moodi.” 
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SEIKLUS 27. juunist 3. augustini 
Läänemerel toimuval suurte 
purjelaevade õpperegatil The 
Tall Ship Races on võimalik 
kaasa lüüa ka viiel 15–25-aas-
tasel Viimsi noorel. Regatt 
peatub sadamalinnades Klai-
peda (Leedu), Turu (Soome), 
Tallinn (Eesti), Maarianhamina 
(Soome) ja Szczecin (Poola). 
Viimsi vald toetab viie noore 
osalemist, kattes igaühe kohta 
300 eurot regatiga liitumisel 
tekkivatest kuludest.

Õpperegatt on võimalus osaleda 
suures seikluses ning omandada 
rahvusvahelises meeskonnas pur-
jetamisoskusi ka juhul, kui varasem 
kogemus puudub. Regati muuda-
vad unikaalseks sellel osalevad 
harvanähtavad suured ajaloolised 
purjelaevad ning nende meeskon-

dade eriline koosseis – vähemalt 
pooled meeskonna liikmetest on 
eri riikidest pärit 15–25-aastased 
noored, kes on välja valitud sada-
de soovijate seast. Igal alusel on 
pikaaegse kogemusega professio-
naalne meeskond ning õpperegati 
laiem eesmärk on kaasata ja õpeta-
da noori ning juhtida inimeste tä-
helepanu merekeskkonna looduse 
hoidmise olulisusele. 

Ühel kolme kuni seitsme päeva 
pikkusel etapil osalemise tasu on 
sõltuvalt laevast ja etapist orien-
teeruvalt 800–1400 eurot, millele 
lisaks tuleb osalejal endal maksta 
transpordikulu stardisadamasse 
ja lõppsadamast tagasi koju. Viim-
si vald toetab osalejat 300 euroga.

Kuigi üleriigiline registreerimi-
ne regatil osalemiseks on lõppe-
nud, saavutas Viimsi vald regati 
korraldajatega kokkuleppe viie li-

sakoha saamiseks meie valla noor-
tele. Juhul, kui sooviavaldusi laekub 
üle viie, langetab noorte kirjutatud 
motivatsioonikirjade põhjal valiku 
valla kultuuri- ja spordikomisjon.

Taotluse regatil osalemiseks saab 
Viimsis elav noor esitada erandkor-
ras 27. aprillini Viimsi valla isetee-
ninduskeskkonnas: https://isetee-
nindus.viimsi.ee/tiitlivoistlus/.

Õpperegati ametlik kodulehe-
külg: www.tallshipstallinn.ee/.

VT

Viimsi noortele avaneb võimalus Läänemerel seilata

Miidurannas omanimelise purjeta-
miskooli. Kui Uku tegutseb merel, 
siis Mari ajab kooli asju maismaal. 
“Lähiümbruses on piisvalt noori, 
kes sooviksid purjetamisega tut-
vust teha. Saime oma küsimise 
peale Miiduranna sadamalt pur-
jespordikooli avamise suhtes po-
sitiivse vastuse. Ja siin me nüüd 
oleme,” lausub Uku. Miidurand on 
tema sõnul purjetamiseks igati so-
biv. “See on Tallinna lahe seisuko-
halt eriline koht, olles lõuna-, ede-
la- ja läänetuultele kõige avatum. 
Seega on siin võimalus suurema-
te lainetega purjetama õppida. Kui 
tuul puhub põhjast ja idakaarest, 
siis on väga keerulised maatuule-
olud, mis kasvatavad nutikust. Sa-
mas on alustajate jaoks turvaline 
suur sadamasisene akvatoorium,” 
kirjeldab treener.

Purjespordikooli oodatakse 
nii poisse kui ka tüdrukuid alates 
7-eluaastast. Treeneri sõnul ei pea 
noorel purjetamishuvilisel eelne-
valt erilisi oskusi ega teadmisi me-
resõidust olema. “Algaja purjetaja 
ei pea oskama ideaalselt ujuda. Sa-
muti võivad väikse lapse jaoks iga-
sugused veeohutusreeglid olla liiga 
keerulised. Selleks ongi purjespor-
dikool, et nende teemadega tege-
lema hakata. Ohutusvestid seljas 
ja treenerite valvsa silma all lähe-
vad lapsed paika pandud tegevus-

PURJETAMINE Ajalugu käib ikka ringiratast ja nii 
puhutakse tänavu kevadel elu sisse purjetamis-
õppele Miidurannas. Kui kunagi asus seal Kirovi 
nimelise kalurikolhoosi juures tegutsenud purje-
spordikool, siis nüüd viib lapsed merele Uku 
Kuusk Purjespordikool. 

Miidurannas hakkab tegutsema 
Uku Kuusk Purjespordikool

P
urjetaja ja treener Uku 
Kuusk on sündinud ja 
üles kasvanud Haapsalus 
purjetamise ja jääpurjeta-

mise traditsioonidega perekonnas. 
Tänu sellele oli tal võimalus juba 
kolmeaastaselt ema-isaga purje-
kaga merele minna. “Ise ma seda 
loomulikult ei mäleta, küll aga mee-
nub, kui seitsmeaastaselt pidin 
Haapsalu tagalahele “ookeani” lai-
netega võitlema minema,” räägib ta.

Esimene aasta oli väga raske ja 
mehehakatisel oli hirm naha va-
hel, aga aeg möödus ja kõik muu-
tus. “Kerge tuul ei tundunud enam 
tormina ja lained polnud enam 
majade suurused. Tekkisid osku-
sed ja usaldus enda vastu. Tulid ka 
edusammud ning medalid ja dip-
lomid innustasid edasi pingutama. 
Nii see kõik 48 aastat tagasi algu-
se saigi ning hetkel ma selle meel-
diva harrastuse lõppu veel ei näe,” 
sõnab Uku.

Treeneritööd alustas ta 2015. 
aastal. “Soovisin edasi anda tead-
misi, mis on kogunenud ja aastate 
jooksul settinud. Purjetamine on ju 
palju enamat kui sillerdava ja soo-
ja mere nautimine. Pigem nimetak-
sin seda isiksuse vaimseks ja füüsi-
liseks kasvatamiseks läbi meeldiva 
harrastuse. Treeneritöö on pidev 
õpe, sest iga noor on erinev ning 
tema mõistmiseks ja motiveerimi-
seks tuleb pingutada,” ütleb ta.

Miiduranna võimalused
Sel aastal on Uku jõudnudki nii 
kaugele, et avab koos Mari Rausiga 

kava alusel merd nuusutama,” kin-
nitab ta. 

Algkursusest iseseisva 
meresõiduni
Nagu ikka, alustatakse A-st ja B-st. 
Mere ja purjetamisega tutvumi-
seks on programmis algkursus, 
mis sisaldab kaheksa kahetunnist 
treeningut. Nende 16 tunni jook-
sul selgub, kas keskkond on lapse-
le meeldiv, kas ta on veeinimene 
ja soovib sellega edaspidi tegele-
da. “Päris esimene treening algab 
kaldal, kus õpime selgeks purjeka 
osad, aga juba samas trennis käime 

ka ilma purjeta vee peal roolimist 
õppimas. Iga järgmise treeninguga 
kordame õpitut ja tasapisi püüa-
me jõuda iseseisva purjetamise-
ni. Lähtume lapsest, näiteks mõni 
laps on valmis terve treeningu ise-
seisvalt paadis olema, kuid mõnele 
on vaja toetavat seltskonda,” selgi-
tab Uku õppe olemust. “Algaja esi-
meseks paadiks on Optimisti tüü-
pi purjekas. See on mõeldud kuni 
15-aastastele noortele, kel maksi-
maalseks kaaluks 55 kg. See on liht-
ne ja maailmas kõige suurema ar-
vukusega laste esimene purjekas,” 
lisab ta.

Treeneri sõnul on algajale pur-
jetajale kõige suurem väljakutse 
iseendaga hakkamasaamine. “On 
purjekas, sina ise ja meri. Loomu-
likult on toeks ka treener, aga muu-
lide varjust väljudes on ees tohutul 
hulgal vett,” kirjeldab ta. 

“Purjetamistrenn sobib esma-
joones tüdrukutele ja poistele, kes 
on enesekindlad ja kellele meel-
dib end merel proovile panna. Po-
le vahet, milline on nende kodune 
kultuur ja keel. Meri on kõigile ava-
tud,” lisab ta.

Rohkem kui lihtsalt 
seilamine
Kui perel merega varasemat kokku-
puudet ei ole, võib see ala lapseva-
nemale esmapilgul tunduda ohtli-
kum kui mõni muu, aga Uku sõnul 
ei erine purjetamine sugugi teistest 
tehnilistest spordialadest või har-
rastustest. 

“Merd tuleb austada ja ohutus-
reegleid jälgida. Igal merele mi-
nejal on ohutusvest ja ilmastikule 
vastav riietus alati seljas. Treenerid 
oskavad hinnata laste võimeid ja il-
mastikuolusid, kuna nad on üldju-
hul ise juba pikka aega professio-
naalsed purjetajad olnud. Seega 
liigseid riske ei võeta ja arenetak-
se koos võimete ja oskuste kasvu-
ga,” kinnitab ta. “Heaks purjetajaks 
kasvamine võtab palju aega ja va-
jab ka tugevat harjutamist füüsise 
kallal talveperioodil. Purjetamises 
on ka palju harivat. Enesekindlus, 
eesmärgid ja nende saavutamine, 
töökus ja iseseisvus on vaid mõned 
märksõnad noore purjetaja arengu 
iseloomustamiseks.”

Lõpetuseks ütleb Uku, et Miidu-
rannas on alati tuult, mis on purje-
tajale primaarne, siin on ka suure-
mad lained. “Need ongi põhjused, 
miks Miidukas uuesti seilama ha-
kata. Ka sadam suhtub meie plaa-
nidesse positiivselt ning kõik kok-
ku annab hea võimaluse kohalikele 
noortele mereharidust anda.”

Miiduranna sadamas tegutse-
takse esialgu koos Kuusalu jaht-
klubiga, kes seniks, kui neile oma 
baas tekib, kasutab suvisteks pur-
jetamistreeninguteks samuti Mii-
duranda.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Purjespordikooli 
oodatakse nii poisse 
kui ka tüdrukuid 
alates 7-eluaastast.

Uku Kuusk 
ja Mari Raus 
Miiduranna 
sadamas. Foto: 
Livia Zingg

  Facebook: Uku Kuusk 
Purjespordikool

  www.purjespordikool.ee 
  E-post: ukulapsed@

gmail.com
  Telefon: 5554 0118 (Uku) 

või 521 3262 (Mari)

Võta ühendust!

  Lisainfo regatil osalemi-
seks kandideerimise kohta:
Villu Veski, Viimsi vallavalit-
suse kultuuriosakonna juha-
taja (tel 5686 1107, e-post
villu.veski@viimsivv.ee)

Õpperegatt on võimalus osaleda suures seikluses. Foto: Sail Training International Facebook

Suvi 2020. 
Kristiina Lars-
sen kihutab 
purjekal Opti-
mist 44. Spin-
nakeri regatil. 
Foto: Aleksandr 
Abrosimov
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Sinu HAMBAKLIINIK Viimsis

Veeõnnetused koduaias
Kümne aasta jooksul on kodulähedased veekogud nõudnud sadu 
inimelusid. Väikelapsed upuvad sageli koduõuel või selle lähistel. 

Kevadsooja saabudes veedavad paljud pered aega värskes õhus, 
liigutakse suvilatesse ja ollakse rohkem koduaias. Pere pisemad on 
harjunud päikeselise ilma korral hullama neile valmispandud basseini-
des ja vannides, kodutiigidki mõjuvad lastele magnetina.

“Väikelastel on sageli soov kõike ise järele proovida, katsuda, igale 
poole ronida ning seetõttu võivad nad kergesti õnnetustesse sattuda,” 
ütleb Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. “Ava-
likes randades, kus võõra keskkonna tõttu on oht lapse kadumiseks 
suurem, on harjutud lastel rohkem silma peal hoidma. Kodune õueala 
tundub aga sageli turvaline ja võib tekkida olukordi, kus järelevalveks 
tundub piisavat sellest, kui teiste toimetuste kõrvalt aeg-ajalt veendu-
takse, et laps on vaateväljas,” sõnab Virkala. 

Õnnetused juhtuvad ootamatult ja kiiresti – uppumiseks pole tarvis 
enamat, kui vee läheduses paariks minutiks laps silmist lasta. Vette-
kukkumise vältimiseks tuleks kodused veekogud võimalusel aiaga 
piirata. Avatud kaevud tuleb kinni katta ja järsud kaldad tasub teha 
prügist puhtaks – nii hoiab ära libisemised. Ohtlikud võivad olla ka 
veega täidetud kastmistünnid ja muud veeanumad – ka need peavad 
olema kaetud.

Mullu uppus Eestis üks laps, aastal 2017 uppus aga neli last, kellest 
kolm olid alla 6-aastased. Kõik nad kaotasid elu kodukeskkonnas, kui 
olid jäetud vaid hetkeks järelevalveta. Loe lisa: www.veeohutus.ee.

Päästeamet 

Haabneeme muul suveks valmis
Aprillis on käinud tihedad hooldus- ja heakorratööd Haabneeme ran-
nas, et valmistuda algavaks suvehooajaks. Muuhulgas teostati Haab-
neeme ranna muulile garantiiaegne ülevaatus ja hooldusremont. 

Kuna lainetus ja jää olid muuli põhjaküljel kive ära lükanud, siis tek-
kisid kivipalistusse kohad, mis muutsid muuli meremõjudele haavata-
vaks. Et muul meremõjudele vastu peaks, teostas muuli ehitaja Nord-
pont OÜ garantiiaegse ülevaatuse ajal täiendava hooldusremondi. 
Kohale toodi koorem kive, millega kindlustati muuli täiendavalt. Mere 
poolt ära lükatud kivid said paika ja uute kividega täiendati muuli ümber 
olevat kivipalistust.

VT 

Teated Viimsis on koduaias lõkke 
tegemine lubatud, kuid tossu-
tamine keelatud
LÕKE KODUAIAS Kevade saabudes 
hakkavad paljud majaomanikud 
koduaeda ja eluruume korras-
tama. Koristustööde käigus tekib 
aiaprügi ja jäätmeid, mida soovi-
takse lõkkes põletada. Selline 
tegevus saastab loodust, rikub 
naabrite tuju ning on üheselt 
keelatud. Tunde ja päevi tossavad 
lehehunnikud aianurgas võiks 
jääda möödanikku ning puhas õhk 
ja naabrite heaoluga arvestamine 
saada normiks.

Viimsi valla heakorraeeskirja koha-
selt on koduaia lõkkes lubatud põleta-
da ainult puhast puitu, paberit ja oksi. 
Keelatud on rohke suitsu tekitamine ja 
muude materjalide põletamine.

Lõkke tegemisel tuleb lähtuda il-
mastikust ja tuleohutusnõuetest. Lõ-
ket võib teha tuulevaiksel ajal selleks 
kohandatud mittepõleval alusel või 
taimedest puhastatud pinnasel. Tuld 
ei tohi jätta järelevalveta ning käeula-
tusse tuleb varuda näiteks ämber vee-
ga või tulekustuti. Alla ühemeetrise 
läbimõõduga lõkkekoht peab paikne-
ma vähemalt kaheksa meetri kaugusel 
mis tahes hoonest või põlevmaterjali-

de lahtisest hoiukohast ning lõkkease, 
mille läbimõõt on suurem kui üks 
meeter, peab asuma nendest vähemalt 
15 meetri kaugusel. Arvestama peab ka 
lenduvate sädemetega. 

Prügi põletamisega kaasnevad 
müüdid on paraku visad kaduma. Sa-
geli arvatakse, et kui vanasti põleta-
ti prügi ahjus ja lõkkes, siis järelikult 
võib seda teha ka nüüd. Aastate jook-
sul on jäätmed muutunud – kui mõni-
kümmend aastat tagasi pakiti toidu-
ained paberisse ja klaastaarasse, siis 
praegu kasutatakse valdavalt plastpa-
kendeid. Samuti on kasvanud jäätme-
te hulk, sest tarbimine on muutunud 
ja suurenenud. 

Jäätmeid tulle panna kindlasti ei to-
hi. Nende põletamisel kahjustad enda 
ja naabrite tervist, seetõttu on see ka 
seadusega keelatud. 

Põletamisel tekkinud toksilised ai-
ned ei saasta mitte ainult õhku, vaid 
ladestuvad maapinnale, kandudes 
sealt edasi põhjavette. Prügi põleta-
misel õhku paiskunud mürgiseid ai-
neid hingame sisse, samad ained lan-
gevad aias kasvavatele taimedele ning 
jõuavad meie kehasse aiasaadustega, 
näiteks marjade või köögiviljadega. 
Seepärast ärge pange kunagi lõkkes-
se midagi muud peale kuivade okste, 
immutamata puidu või kiletamata pa-
pi ja paberi.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Rohke suitsu tekitamine on keelatud. Foto: Canva
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Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.
Ohtlike puude/okste langetamine, 
viljapuude lõikamine, trimmer-
damine, heki lõikus ja pügamine. 
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.  
Viljapuude ja põõsaste lõikamine, 
hekkide pügamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud haljas-
tustööd. 30 aastat kogemust. 
Tel 5564 7029.
Teostame hekkide ja viljapuude 
lõikustöid, pikaajaline töökogemus. 
Info telefonil 521 6037.
Viljapuude lõikamine, hekkide pü-
gamine, muru niitmine, aedade ra-
jamine ja hooldus. Lisainfo https://
mljhaljastus.ee/. Küsi pakkumist tel 
5691 0487, info@mljhaljastus.ee.
Pärast pikka talve vajab sinu ko-
duaia muru õhutamisteenust koos 
väetamise ja jäätmete ultiliseerimi-
sega. Helista julgelt tel 5650 3489.
Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenust koduaedades, ühistute 
ja äriühingute ümbruses. Helista ja 
küsi lisa – tel 5399 3595.

Ehitus
Pakume korterites ning eramaja-
des maalri- ning üldehitustöid ja ka 
elektriga seonduvaid töid. Olemas 
B2 vajalike tööde teostamiseks. 
Tel 552 7217.

Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ning hooldust. Lisaks 
siseviimistlus- ning elektritööd (elekt-
rikilbid jne). Vastav pädevus olemas. 
Info tel 552 7217, terrassviimsi@
gmail.com.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Ehitus- ning remonditööd. Fassaa-
dide, katuste, vaheseinte, saunade, 
terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende, liistude paigaldus ja muud 
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083. 
Ehitus ja renoveerimine: katused, 
aiad, puitfassaadid. Sisetööd: 
põrandad, seinad, laed. Mõistlikud 
hinnad. Tel 5688 0841, e-post
info@ehituspuusepad.ee, 
www.ehituspuusepad.ee.
Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide 
ja äärekivide paigaldus Tallinnas 
ja Harjumaal.  Kogemus 13 a, 
kvaliteetne lõpptulemus! E-post 
info@ormikivi.ee, tel 525 5851, 
www.ormikivi.ee.
Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus,  
parandustööd ja kivide müük. 
info@viimsikivi.ee, tel 5667 6629,  
www.viimsikivi.ee.
Tänavakivide paigaldus ja haljas-
tus, aedade ehitus, lammutustööd. 
Tel 5896 1599, Martinkupp@
online.ee.
Kas Teie tänavasillutis vajab värs-
kendust? Pakume parima hinnaga 
tänavasillutise hooldustöid.  Hind 
sisaldab: kõrgsurvepesu, vuukide 
liivatamist ja tekkinud jäätmete 
äravedu. Võta ühendust tel 5650 
3489.
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.
Katuste, fassaadide ja aedade pe-
su, värvimistööd, remonttööd, vee-
rennide puhastus ja akende pesu. 
Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.

Aedade ehitus, remont ja renovee-
rimine. Aiamaterjalide müük. Tel 
5688 0841, info@piirdemeistrid.ee, 
www.piirdemeistrid.ee. 

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase 
akti. Tel 5689 0125, kuldnoop@
gmail.com.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni 
puhastust. margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.

Muud teenused
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Vahetan segisteid, valamuid, 
WC-potte, boilereid, teen väikse-

maid elektritöid ja koduabitöid. 
Tel 5904 8011, looduse.3@hot.ee.
Annan koolimatemaatika tunde 
(1.–12. klassini) Haabneemes. Hari-
duselt matemaatik ja kogemus ole-
mas. Hind kokkuleppel. Lisainfo 
tel 5827 9084, Laur.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Pensionärid ostavad korteri Püün-
sisse Niidu teele. Vastu pakkuda 
väga ilus kõigi mugavustega kaas-
aegne 2-toaline korter Viimsi kes-
kuses 7 korteriga uuemas majas. 
Ootame kõnet tel 565 5816!
Kahe kooliealise lapsega pere 
soovib vahetada Maarjamäel 
asuva privaatse sissepääsuga ja 
aiaga 3-toalise (90 m2) korteri 
(majaosa) Pirital, Meriväljal või 
Viimsis asuva väiksema, aga vä-
hemalt 4-toalise eramajaga + vaja-
dusel kompensatsioon. Maja võib 
vajada remonti. Kui maja on Teile 
jäänud liiga suureks, siis korter 
on meile jäänud liiga väikseks – 
teeme vahetust! Helistage tel 529 
9576 (Kertu).
Pere soovib osta maja Viimsi 
vallas, võib vajada renoveerimist. 
Võimalik vahetada 4-toalise kor-
teri vastu Kadriorus. Tel 508 8061, 
Terje.
Soovin osta garaažiboksi Viimsis. 
Tel 515 2099, Raido.
Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud 
sõiduki (sõiduauto, maastur, kau-
bik), võib vajada remonti. Kiire 
tehing ja vormistamine. Tel 5365 
4085, skampus@online.ee.
Matkaauto rent. Võimsate auto-
maatkäigukastidega B-kat, paljude 
lisa- ja mugavusvarustustega mat-
kaautod. Väiksemad 2 autot 
4-kohalised ja suurem 7-kohaline. 
Lisainfo FB Rendipill, rendipill@
hotmail.com.

Ostame igasuguses seisukorras 
autosid. ARK-ist arvelt mahavõt-
mine litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel 5823 8310.
Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toi-
mivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Kohapeal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan seise-
vauto@gmail.com või 5618 8671. 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sula-
rahas. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks www.seisev-
auto.ee.

Müüa puitbrikett RUF 115 €/960 kg, 
pellet premium 6 ja 8 mm 170 €/
975 kg, kütteklotsid 2 €/kott, lepp 
ja kask kotis. Tel 517 0257.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.

Müüa sega lehtpuu al 44 €/rm, 
valge lepp al 44 €/rm, sanglepp al
48 €/rm, kask al 58 €/rm, 30 cm + 
3 €/rm, metsakuiv okas al 48 €/rm. 
Tel 5697 5216.
Pellet al 185 €/alus, RUF brikett 
al 135 €/alus, küttepuud al 47 €/
ruum. Kõik ühest kohast! Head 
hinnad! Tel 600 0136, 520 0093, 
Puu24.ee.

Autokliima, konditsioneerid, soo-
juspumbad, külmaseadmed: müük, 
paigaldus, hooldus ja remont. 
Head hinnad, korralik töö. Freooni-
punkt OÜ. Töötame iga päev. Tel 
5858 5829.

Too oma liigsed asjad müüki Rea-
liseeri.ee-sse. Ostame vanavara, 
tarbeklaasi ja keraamikat. Info tel 
+372 688 8300, +372 502 4439, 
e-mail pood@realiseeri.ee.

Ehitusoutlet Harjumaal Kose alevi-
kus pakub immutatud poste, puitu 
(terrassilaud, Siberi lehis, höövel-
materjal), soojustust (villa ja Kings-
pan PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, 
lehtlaid, kuure, aiamööblit jpm). Pa-
kume ka transporti. Lisainfo: www.
ehitusoutlet.ee ja tel 5656 0096.

Langetame, hooldame puid 
ja freesime kände just Teie 
piirkonnas. 
Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.com.

• Katuste, aedade ja fassaadide 
survepesu ja värvimine.• Puukuuride, garaažide, aedade ehitus.• Katuste vahetus, montaaž, 

voodrilauavahetus.• Vundamendid ja puitkarkassist majad. 
Võtmed kätte.

Tel 523 6803 Silvar
ehitusmehedharjumaal@gmail.com

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 Tel: 52 7 1059

Info@vihmaveerennid.ee

Avaldame sügavat kaastunnet 
kalli abikaasa ja ema 

Natalja Nagornaja-Voloskova 
kaotuse puhul.

Põnnipesa lasteaed, 
Kallipõnnide rühm
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Kas hingeõhk pole just

roosiline?

 

Tule suutervise kontrolli!

60 999 10
www.viimsihambakliinik.ee 

Oleme Haigekassa partner täiskasvanute hambaravi ning proteesiravi osas.

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

Tegevusloa nr. LO4228 

KOSE KÜTTELADU
TELLIMINE:

504 0304 JA INFO@KYTAME.COM

KOSE VALLAS TRANSPORT TASUTA

ÜMAR PUITBRIKETT (auguga) – 1000kg

alates 150,00 EUR/alus
auguga puitbriketi  põlemise aeg 1h pikem

RUF PUITBRIKETT – 1000kg

alates 125,00 EUR/alus
kvaliteetne ja ostjate lemmik

PELLET – 960kg

alates 195,00 EUR/alus
Soodne küte pelletkatlasse

Turguta immuunsust ja tekita

õnnetunne 100% looduslike 

toodetega Elixr'ilt� � �!

 

Nüüd uued 

hea hinnaga komplektid- 

 vaata järele 

www.olenterve.ee

Pood: Viimsi Äritare 

Paadi tee 3-212, Haabneeme

Telefon: 60 999 10 

       Viimsi
    Nelgi tee 1
T-R 10.00-19.00
L-P 10.00-17.00

E-suletud

Kõik grillima!

5,95 €/kg
Šašlõkk sealihast äädikaga

6,95 €/kg
6,95 €/kg

Šašlõkk sealihast
küüslaugumarinaadis

Broileri šašlõkk äädikaga

Pakume hea hinnaga 
Eestis kasvatatud elupuid, 
okaspuid ja lehtpõõsaid.

Uudisena müüme ka 
viljapuid ja marjapõõsaid.

  

Meilt leiad taimi, 
mis rõõmustavad Sind 
ka peale esimest talve!

Lisainfo www.väänapuukool.ee

Ootame Sind puukooli 
E–R 8–18 ja L 10–16.

Asume Harku vallas 
Vääna külas Väänatammi teel.

Kontakttelefon 5669 5577 
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Telli: www.tooabi.ee
tel +372 5380 4290
info@tooabi.ee

ABIT

AITAME KOLIDA, 
PAIGALDAME MÖÖBLI, 

KORISTAME, 
TEEME AIA- ja REMONDITÖÖD!

KUTSU TUBLI TÖÖMEES APPI!

Kõik hoolitsused 
onlines broneerides 

APRILLIKUUS -20%

spatallinn.ee

AKNAPESU DIIVANIPESUVAIBAPESU
JA PALJU MUUD...

K O G U E M U S  A A S T A S T  2 0 0 4

AURUM 

PUHASTUS

AURUM PUHASTUS PAKUB
Kevadist Suurpuhastust!

 TUTVU MEIE KODULEHEGA

WWW.AURUMPUHASTUS.EE
+372 5666 6512
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Kasuta
aega 
targalt
kindlusta perele
turvatunne kodu
kasutusloaga

projektibüroo.ee

Võta meie spetsialistidega 
ühendust, ajame teie kodu 
andmed seadusega kooskõlla. 

On sobiv aeg
dokumentide
korrastamiseks

Kõik head
toidupoed on koos 
Viimsi Keskuses

SELVER

Kvaliteetne ja väga lai valik  
toidu- ja esmatarbekaupu
E-P 8-23

BIOMARKET
Ökoloogiliselt kasvatatud ja 
toodetud mahe toidukaup,  
öko esmatarbekaup
E-R 11-20 / L-P 10-19

JUUSTUKUNINGAD
Kuninglik valik juustusorte, 
-tarvikuid, -kastmeid ja snäkke
E-R 11-20 / L-P 10-19

EUGENIOS GASTRONOOMIA

Traditsiooniline Itaalia toidukaup: salaamid, 
pastad, Itaalia köögi magustoidud jpm
E-R 11-20 / L-P 10-19

RAASIKU ÕLLETEHASE
ESINDUSPOOD
Müügil muuhulgas maaleiva 
mekiga ehtne kodune kali
E-R 11-20 / L-P 10-19

KRUGERI VEINIPOOD
Prantsuse šokolaaditrühvlid,  
Itaalia õlid ja palsamiäädikad jpm
E-R 11-20 / L-P 10-19

facebook.com/viimsikeskus   viimsikeskus.ee   Sõpruse tee 15, Viimsi


