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taas! Loe lk 10

“Papake hea, saadan Sulle 
mõne rea,” laulab Jaan Tätte 
oma laulus “Tütre kiri isale”...

Soovime kõikidele isadele ilusat isadepäeva! Foto Liina Rüütel

Käppapidi käpikus
Rannarahva Muuseum kogub käpikuid. 

Käpikukogumise kampaania kestab 15. 
novembrini. Sellest, mis käpikukogumisega 
kaasneb, saab lugeda 24. oktoobri Viimsi 
Teatajast. 

Rannarahva Muuseum

2015. a. eelarve läheb esimesele lugemisele >> loe lk 3

Kallis Isa! Taas kord on täis 
üks aastaring ning lähene-
mas on isadepäeva nädala-
vahetus. 

Käes on novembri teine pühapäev, 
päev, mil kokkuhoidvad pered tee-
vad midagi koos – käivad kohvi-
kus, puhkavad, söövad pannkoo-
ke. See on aeg, kus hoitakse igas 
mõttes kokku ning ollakse koos. 

Mulle meeldib, et on emade-, 
vanavanemate- ja isadepäev, aga 
lisaks neile tähtpäevadele on aas-
tas veel üle 360 päeva, mil saa-
me üheskoos teha palju põnevaid 
asju. 

Isa, mulle meeldis, kuidas Sa 
lugesid mulle lapsepõlves raa-
matut “Väike Prints”. “See, mida 
ma näen, ei ole muud kui väline 
kest. Kõige tähtsam on nähtama-
tu...” ütleb Väike Prints Antonie 
de Saint-Exupery raamatus. Olen 
oma elus sellest mõtteterast juhin-
dunud, aga miks on täiskasvanud 
selle unustanud? On oluline, et 
pingutaksime ja näeksime vaeva 
unistuste elluviimisel ning pere-
konna hoidmisel. Lapsepõlves rõ-
hutasid seda kohta mulle alati, ent 
ometi kipud Sa vahel unustama, et 

töö, koduremont ning uus kodu-
tehnika on vaid väline kest.

Mulle tundub, et vahel kuluta-
te Emaga liialt aega, et käituda nii, 
nagu ühiskond võiks soovida, et 
elatustaseme järgi käituksime. Ma 
ei tea, millised on käitumisreeglid 
täiskasvanutele, usun, et perekon-
na mustreid saame ise luua! Sinu 
töökaaslane ostis oma lapsele just 
uue nutitehnika, kuid Isa! Ma ei 
unista uuest iPad-ist või iPhone-
ist. Ma ei unista, et viiksid meid 
õdedega Kariibidele või Kanaari-
dele puhkama, meil on üheskoos 
Eestiski palju avastada. 

Isa, mulle meeldib, kui Sa pu-
nud mulle patse! Mäletan, kui olin 
4-aastane, hakkasid Sa mulle ho-
busesaba asemel punuma patse. 
See õhin ja silmade sära, millega 
Sa alati punusid, viisid mind lap-
sena unistuste- ja julgusemaale. 
Ma tundsin, et mul on Issi, kellele 
meeldivad mu pisikesed blondid 
kiharad. Mul on kahju, et viima-
sed 10 aastat Sa ei ole mulle ühte-
gi patsi pununud. Ma tean, et olen 
juba suurem, ent see igahommiku-
ne sasidega võitlemine tegi Sinust 
Meistri, kes loodetavasti tulevikus 
ka minu laste kräsudele vastu as-

tub. Palun punu mulle patsid, just 
nii nagu vanasti!

Isa, mulle meeldib, kui viid 
mind kinno ja jalutama! Anima, 
komöödia ning draama – kõiki 
neid žanreid saab vaadata nii kino-
linal kui ka õhtul pargis jalutades. 
Loobu hetkeks enda töömõtetest 
ning meenuta, kuidas me üheskoos 
“Jääaega” vaatasime ning hiljem 
koju sõites Sidi ja Mannyt järgi 
tegime. Mäletad, kui absurdne see 
oli? Ja kuidas me järgmisel hom-
mikul veel tegelaskujude häältega 
Emalt hommikuputru küsisime? 

Vanaema ütleb ikka, et vih-
ma käest tuleb räästa alla joosta. 
Aga juba lapsepõlves armastasin 
ma kummisaabaste ja -mantliga 
vihmapiiskades hüpata. Mul on 
meeles, kuidas Sa ütlesid, et vih-
mast märjaks saades võin haigeks 
jääda. Mäletad, ma ei jäänud ning 
järgmised aastad hüppasime igal 
sügisel lombist lompi? Täna on 
sügis – kui pühapäeval sajab vih-
ma, siis palun lähme lompe vallu-
tama!

Isa, mulle meeldiks, kui me 
oleksime üha enam koos! Mis Sa 
arvad, kui tuleksid vähemalt kahel 
tööpäeval nädalas kell viis koju 

ning teeksime koos süüa? Jah, 
ma olen piisavalt suur, et salatit 
ja pastat valmistada, ent usun, et 
üheskoos tuleks alati parimast pa-
rim! Tean, et meie ühiskonnas on 
kujutlus, et naine hoiab kodu ja 
mees teeb tööd, ent perekonnana 
oleks ju ideaalne, kui kõik oleksid 
võrdsed. Ema on küll suurepärane 
kokk, ent Sinu ahjulõhe jääb ikka-
gi parimaks!

Isa! Sulle meeldib kuulata Vil-
sandi-Jaani. Kas mäletad, et Tät-
te ühes laulus on sõnad „Oo mu 
papa, Sulle sülle tahan ma. Ei taha 
olla suur tüdruk veel ma!“ – just 
nii ma soovingi. Ma tean, et olen 
juba suur tüdruk, ent Sina oled 
minust ikka suurem. Sinu tugevad 
käed, mis mind lapsepõlves mere-
tuultesse takistasid lendamast, on 
just need, mille varju tahaksin ma 
vahel tormise elu eest hüpata.

Armas Isa! Tänaseks olen juba 
suur tüdruk, ent mulle meeldiks, 
kui oleksid minu elus sama ak-
tiivne, kui Sa olid minu lapsepõl-
veaastatel. Isa! Mulle meeldib Si-
nuga koos olla, sest kõige tähtsam 
on silmale nähtamatu.

Armastusega,
Sinu Tütar

Esimest korda Viimsi ajaloos rakendab 
vallavalitsus kaasava eelarvestamise 
põhimõtet, eesmärgiga jõuda ühel 
päeval kogukonda kaasava eelarve 
koostamiseni. 

See tähendab, et iga vähemalt 16-aastane Viim-
si valla kodanik saab otseselt mõjutada järgmi-
se aasta valla eelarve koostamist. Kaasava eel-
arve esimese sammuna on valla järgmise aasta 
eelarvesse planeeritud 20 000 eurot kodanike 
poolt pakutud ideede realiseerimiseks. Seega 
on igaühel võimalus mõelda ja teha ettepanek 
just sellest lähtuvalt, mida ta sooviks vallas ra-
jada või korrastada. 

Teie ettepanekuid ootame 21. novembrini 
e-posti aadressil arengukava@viimsivv.ee või 
paberkandjal Nelgi tee 1.

Kutsun kõiki pakkuma välja oma ideid ja 
kaasa mõtlema!

Jan Trei
vallavanem  

Hea Viimsi elanik!

Uus harjutusväljak
31. oktoobril paigaldati Haabneeme ter-
viserajale harrastajate terviseväljak. 

Väljakul on rööbaspuud, kõhulihaste 
treenimiseks mõeldud pink ning venitus-
sein koos ratta- ja suusahoidjatega. Ole-
masolevate treeningvahendite kõrvale on 
jäetud ruumi, et väljakut järgnevatel aas-
tatel harjutuspinkidega täiendada.

Sarnaseid harjutusväljakuid on järgmis-
tel aastal plaanis veel rajada. Ettepanekud 
harjutusväljakute loomiseks ning varustu-
seks tuleks edastada spordikoordinaator 
Remo Merimaale (remo@viimsivv.ee). 

VT

Viimsi Huvikeskuse 
rahvatantsurühm 
tähistab juubelit
Rahvatantsurühm Valla-alune tähistab 
25. juubelit.

15. novembril algusega kell 16 toimub 
Viimsi Huvikeskuses juubelikontsert, kus 
esinevad rahvatantsurühm Valla-alune ja 
nende sõbrad: Viimsi Kooli õpetajate tant-
surühm ÕÕps ja Rahvakultuuri Seltsi Kajakas 
segarühm Pärnust. Pillilugudega toetavad 
esinemist Noortekapell ja rahvamuusikaan-
sambel Pirita. 

Lisainfo lk 12. 
VT 
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Head viimsilased!

Vallavanem Jan Trei. Foto Liina Rüütel

Möödunud nädalatele tagasi 
vaadates ei saa kuidagi kurbadest 
sündmustest mööda. Ajad oleksid 
justkui sama heitlikuks muutunud 
nagu novembrikuu sügisilmad. 

Tagantjärele tõdevad kõik pädevad organid, 
et taoline koolitulistamine nagu Viljandis 
aset leidis, oleks Eestis juhtunud varem või 
hiljem, küsimus on, kus ja millal. Politsei-
jõud olid varasemalt koolidega kriisiplaane 
arutanud ja läbi mänginud. 

Meie Viimsi vallas suhtume juhtunusse 
täie tõsidusega. Kolmapäeval koolijuhtidega 
toimunud kohtumisel arutasime sündmuse-
ga esilekerkinud vajadusi, kindlasti vaatame 
üle kõik haridusasutuste kriisiplaanid. Panen 
siinkohal tervele kogukonnale südamele, et 
kuigi me oma laste eest hoolitseme hästi, on 
kõigi huvides tähele panna, mis sünnib teiste 
meie valla lastega kodust ja koolist kauge-
mal. Õige on sotsiaalvõrgustikes oma laste-
ga sõber olla ja veebikonstaablile koos teada 
anda, kui midagi veidrat või murettekitavat 
silma jääb. 

Elu läheb vallas edasi. 31. oktoobril esi-
tasime valla järgmise aasta eelarve projekti 
eelnõuna vallavolikogule menetlemiseks. 
Eelarve projekti, mahus 22,8 miljonit eurot, 
koostamise aluseks oli värskelt kinnitatud 
uus valla arengukava 2014–2020, valla keh-
tiv eelarvestrateegia ja uus koalitsioonile-
ping. 

Meie investeeringute prioriteet nr 1 järg-
misel aastal on haridusvaldkond ja spor-
timisvõimaluste avardamine.  Suuname 
täiendavalt olemasolevale baasile vahendid 
uue lasteaia ehituseks ning uue Viimsi ker-
gejõustikustaadioni ehituseks. Lisaks nende-
le on kavas ehitada 3 uut välisvalgustusega 
kergliiklusteed. Investeeringute maht valla 
eelarvest on prognoositud kokku üle 2 mil-
joni euro, millele lisanduvad projektidest 
saadud toetused. 

Turvalisus on järjest kasvava tähenduse-
ga küsimuseks tõusmas. Peamiselt küll muu-
tunud julgeolekuolukorra tõttu maailmas, 
aga siiski paneb see meid enam mõtlema 
oma inimeste siseturvalisuse küsimustele. 
Eelkõige sellele – kas turvalisus on ohu kor-
ral tagatud? 

Seetõttu asutame Viimsi siseturvalisuse 
nõukoja, mis oleks nõuandvaks organiks 
vallavalitsusele.  Siseturvalisuse nõukoja 
kaudu hakkab toimuma regulaarne seire tur-
valisuse probleemidest vallas. Laiema ees-
märgi kohaselt esindaks nõukoda erinevaid 
sihtrühmi, kes otsesemalt või kaudsemalt on 
ellu kutsutud turvalisust ühiskonnas looma. 
Sinna hakkavad kuuluma liikmed Politsei- 
ja Piirivalveametist, Päästeametist, MTÜ 
Naabrivalvest koos Viimsi Naabrivalvega, 

vabatahtlikud merepäästeseltsid, Tallinna 
Kiirabi, kohalikud konstaablid, Kaitseliidu 
ja turvaettevõtete esindajad. 

Maailmas on alati midagi muutumatut ja 
need on sõbrasuhted. Eile, neljapäeval, kü-
lastas Viimsi valda Sky kommuuni esindus 
Norrast. Koos linnapea ja ametnikega sõitis 
Eestisse 50 kooliõpetajat, kes soovisid tut-
vuda Viimsi Kooli tööde ja tegemistega, sel-
lega, mis on Viimsi koolis erilist. Kuuldus 
Eesti laste headest PISA-testi tulemustest on 
jõudnud maade ja merede taha.

Rohkelt rõõmsaid noote toob tulev nädal 
vallaelanikele juba järgmisel nädalavahetu-
sel. 

14.–15. novembril saab juba viiendat 
korda teoks Viimsi JazzPoppFest! See tra-
ditsioon on arenenud Viimsi piiridest ammu 
kaugemale ning Eesti piiridestki väljapoole. 

Kõigil on võimalus muusikalistest nau-
dingutest osa saama tulla 14. ja 15. novemb-
ril Viimsi Koolis, kus neljas kategoorias võ-
tavad mõõtu 9 koori ja 11 vokaalansamblit 
Viimsist, Tallinnast, Keilast, Sakust, Tartust, 
Põlvast, Räpinast ja Kuressaarest. Vallava-
nemana hoian pöialt just Viimsi Huvikes-
kuse ViiKerKoorile ning Viimsi Keskooli 
Noortekoorile! 

Viimsi valla poolt südamlik tänu toetaja-
tele, kes selle ürituse õnnestumisele õla alla 
panid: Eesti Kultuurkapital, Lavendel Spa 
Hotell, Viimsi Keevitus ja Weckman. Eraldi 
tänu kuulub idee maaletoojale Aarne Salu-
veerile ja väsimatule JazzPopFesti korralda-
jale Kristel Pedakule!

Soe käepigistus ja kaasaelamiseni Viimsi 
JazzPoppFestil!

Jan Trei
Viimsi vallavanem

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 21. novembril

Ajaleht Eesti Ekspress eksis 
25. juunil 2014 artikli “Viimsi 
võimuvahetuse esimene ohver 
– nõunikku tabas äkksurm” 
avaldamisel ajakirjanduseetika 
koodeksi punktide 4.1. ja 4.11. 
vastu ning ilmunud artikkel oli 
oma sisult eksitav ja tegelikku-
sele mittevastav. 

Artiklist jäi lugejale ebaõi-
ge mulje, et Viimsi vallavanem 
Jan Trei survestas nõunikku 
töölt lahkuma ning põhjustas 
sellise käitumisega isiku äkk-
surma. Käesolevaga parandab 
Eesti Ekspress artiklis avalda-
tud ebatäpsused ning rõhutab, 
et artikli ilmumise ajal ei olnud 
Enno Selirand Viimsi Vallava-
litsuse nõuniku ametikohalt 

Detailplaneeringud
Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud Haab-
neeme aleviku, Tammepõllu teega põhjas 
piirneva riigimaa detailplaneeringu algata-
mise otsuse (9.10.2014 otsus nr 74).

Otsusega algatatakse Viimsi valla mandri-
osa üldplaneeringu muutmise ettepanekut si-
saldav detailplaneering Haabneeme alevikus 
Tammepõllu teega põhjas piirneval u 11,05 
ha suurusel reformimata riigimaal, üldplanee-
ringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muut-
miseks maatulundusmaast üldkasutatavate 
hoonete maaks, kaubandus-, teenindus- ja bü-
roohoonete maaks ning haljasala ja parkmet-
sa maaks, maa-ala kruntideks jaotamiseks, 
krundi maakasutuse sihtotstarbe määramiseks 
ühiskondlike ehitiste maaks, ärimaaks ja üld-
maaks ning krundi ehitusõiguse määramiseks 
riigigümnaasiumi hoone, spordihoone, arengu-
keskuse hoone ja kuni kahe ärihoone ehitami-
seks ning avaliku kasutusega pargi/puhkeala 
planeerimiseks.

Planeeritav ala hõlmab u 11,05 ha suurust 
reformimata riigimaad, mis asub Haabneeme 
aleviku põhjaosas Tammepõllu tee ääres. Pla-
neeritav ala piirneb läänest kinnistutega Heldri 
II, Heldri tee 35, Heldri tee 33, Heldri tee 23; 
põhjast kinnistutega Anso, Lubjametsa, Leht-
metsa tee 15, Lehtpuu tee 11, Lehtpuu tee 9, 
Lehtpuu tee 5, Põldheina tee 12, Põldheina tee 
L2 ja Põldheina tee 13 ning idast ja lõunast 
Randvere tee ja Tammepõllu teega.

Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud Prang-
li saarel Kelnase külas Loo-otsa kinnistu 
vaatetorni detailplaneeringu kehtestami-
se otsuse (9.10.2014 otsus nr 75). Detailpla-
neeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu 
kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks 
sihtotstarbeta maast väikeelamumaaks (suvi-
lamaaks) ja määratakse 2988 m2 suuruse krun-
di maakasutuse sihtotstarve elamumaaks ning 
ehitusõigus ühe suvemaja ja kahe abihoone 
ehitamiseks. Detailplaneeringuga määratud  
suurim lubatud ehitusalune pindala on 155 m2 

ja hoonete kõrgus 5,0 meetrit, krundil säilita-
takse ka olemasolev 19 meetri kõrgune linnu-
vaatlustorn.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viim-
si vallamajas või valla veebilehel www.viim-
sivald.ee.

17.–30. novembrini on tööpäevadel kell 
8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja 
reedeti kella 16.00-ni) Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul:
1. Prangli saare Kelnase küla kinnistu Ein-
bergi detailplaneering (Viimsi Vallavalitsu-
se 21.10.2014 korraldus nr 1326). Planeeritav 
2,16 ha suurune ala asub Prangli saare põh-
jaosas Kelnase külas ning hõlmab põhja-
poolset osa kinnistust Einbergi (katastriüksus 

Eesti Ekspress vabandab 
Viimsi vallavanem Jan Trei 
ning vallavalitsuse ees

koondatud ega teenistusest va-
bastatud, nagu ekslikult artikli 
pealkirjas märgitud. Samuti ei 
kohustanud vallavanem Jan 
Trei teda esitama lahkumis-
avaldust ega ole teda vallanda-
misega ähvardanud või muul 
moel vääritult kohelnud. Eba-
õige ning tegelikkusele mit-
tevastav oli artiklis avaldatud 
väide, et: “Uus, IRLi kuuluv 
vallajuht Jan Trei andis kohe 
esimesel koosolekul mõista, 
et vallavalitsuse kõik töötajad 
jäävad samaks, kuid nõunikud 
lastakse lahti.” 

Lisaks eelnevatele eba-
õigetele faktiväidetele selgi-
tab Eesti Ekspress, et Enno 
Seliranda ei tabanud surm. 

Eesti Ekspressil puudusid ja 
puuduvad ka praegusel hetkel 
mis tahes tõendid, et Enno Se-
liranna terviserikke põhjuseks 
oli enam kui üks kuu varem 
toimunud vestlus vallavanem 
Jan Treiga. Artiklis avaldatud 
väidetega lõi ajakirjanik eba-
õige kujutluse Viimsi valla 
personalipoliitikast ja valla 
juhtkonna tegevusest. 

Ajaleht Eesti Ekspress va-
bandab Viimsi Vallavalitsuse 
ja vallavanem Jan Trei ees eba-
õigete faktiväidete avaldamise 
ja tekitatud ebameeldivuste 
pärast.

Artikkel ilmus 29.10.2014 
Eesti Ekspressis (lk 20).

89001:002:0006). Planeeritav ala jääb Kelnase 
sadamast umbes 350 meetri kaugusele läände, 
põhjast piirneb planeeritav ala küla läbiva tee-
ga, ida pool piirneb kinnistuga Järve ja läänes 
piirneb kinnistutega Toominga ja Tomingamet-
sa. Detailplaneeringuga moodustatakse üks 
3871 m2 suurune elamukrunt ja 1,77 ha suuru-
ne maatulundusmaa sihtotstarbega üksus ning 
määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu 
ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud 
ehitusaluse pindalaga 250 m2. Elamu suurim lu-
batud kõrgus on 7,0 meetrit, abihoonel kuni 4,0 
meetrit.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga või-
malik tutvuda ka Prangli raamatukogus ning 
valla veebilehel www.viimsivald.ee.

2. Metsakasti küla, kinnistu Uus-Metsakasti 
ja lähiala detailplaneering. Planeeritava ala 
suurus on ca 7 ha ja piirneb hoonestatud ela-
mukruntidega Metsakasti põik 3a, Metsakasti 
põik 5, Metsakasti põik 7, Metsakasti põik 9, 
Metsakasti põik 11, Metsakasti  põik 13, Met-
sakasti põik 15, Väike-Metsakasti, Metsakas-
ti tee 20, Heinamaa tee 20, Riiasöödi tee 21, 
Kesaniidu tee 19, Kesaniidu tee 21, Kesaniidu 
tee 23, samuti kvartali siseteedega Heinamaa 
tee ja Riiasöödi tee, haljastuga Metsakasti 3, 
elamukvartali naabruses asuva reformimata 
riigimaaga, kinnistutega Viimsi metskond 86, 
Uuesauna mets, ja Hansu ning Riigimaanteega 
11250 Viimsi – Randvere. Planeeringuga moo-
dustatakse üks 6800 m2 suurune kagu-loode 
suunaline tee- ja tänavamaa kasutamise siht-
otstarbega krunt Randvere teed ja Riiasöödi 
teed ühendava teelõigu ehitamiseks, üks 2486 m2 
suurune põhja-lõuna suunaline tee- ja tänava-
maa kasutamise sihtotstarbega krunt Hobu-
vankri teele, viis loodusliku maa kasutamise 
sihtotstarbega krunti ja üks väikeelamumaa 
sihtotstarbega krunt, mille puhul on tegu ole-
masoleva hoonestatud elamukrundiga, aadres-
sil Randvere tee 175.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga 
võimalik tutvuda ka Randvere kooli raamatu-
kogus (Randvere küla, G.H. Schüdlöffeli tee 4) 
tööpäevadel kell 9.00–16.30 (lõuna k 11.20–
12.00) ning valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Randvere küla, Kibuvitsa tee 18 ja lähiala 
detailplaneeringu avalikul väljapanekul esi-
tati 2 ühesuguse sisuga kirjalikku vastuväidet. 

22.09.2014 algusega kell 16.00 toimus Viim-
si vallamaja (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) I korru-
se saalis detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Arutelu tulemusena jõuti kokkuleppele vai-
de esitajatega, et planeeringut menetletakse 
lõpuni algatamise korralduses määratletud ala 
ulatuses.
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Vallavalitsus on valla 
järgmise aasta eelarve 
koostamisega jõudnud 
nii kaugele, et see sai 
saadetud vallavolikogule 
menetlemiseks. 

Tegemist on valla põhimääru-
se järgimisega. Seal on öeldud, 
et vallavalitsus peab eelseisva 
eelarveaasta eelarve esitama 
vallavolikogule 1. novemb-
riks. Sellele eelneb aga rida 
tegevusi, kus ennekõike pan-
nakse paika eelarve lähtetin-
gimused. Siis on vallavalitsus 
määranud ära järgmise aasta 
eelarve liigenduse. Vastu on 
võetud värske arengukava. Li-
saks on vallal kehtiv eelarvest-
rateegia kuni aastani 2020. 

Eelarve esimesed sisendid 
tulid vallavalitsuse vastavate 
valdkondade juhtidelt, kelle 
taotluste alusel sai kokku eel-
arve põhibaas. Omad taotlu-
sed on esitanud valla hallata-
vad asutused. Rahandusameti 
poolt arvutatud tulude prog-
noos järgmiseks aastaks andis 
signaali, et põhimõtteliselt tu-

leb arvestada 2014. aasta tase-
mega. 

Eelarve tulude prognoos 
näitab u 2% kasvu kõigi tulude 
peale kokku. Tulude prognoosi 
koostamisel lähtuti rahandus-
ministeeriumi majandusprog-
noosist, samuti jälgiti teisi 
prognoose (Eesti Pank ja Eestis 
tegutsevad suuremad pangad). 
Tulude arvutamise aluseks ka-
sutati mitmeid süsteeme ja va-
lemeid. Peamine tähelepanu on 
suunatud tulumaksu laekumise 
prognoosidele, kuna see tulu 
liik moodustab valla eelarve tu-
ludest u 2/3. Seega nõudis sel-
le tulu prognoosimine eriliselt 
põhjaliku ja detailset lähene-
mist. Ja hetkel eelarve projektis 
figureeriv summa 16,4 miljonit 
eurot on saadud pigem konser-
vatiivsete arvutustega.  

Teine suurem tululiik – 
maamaks – lähtub 2014 posit-
sioonist, kus lähtetingimustena 
on maamaksustamise koefit-
siendid muutuseta. Teatavasti 
toimus suurem muutus maa-
maksu laekumise dünaamikas 
riigipoolse sekkumise tulemu-

sel, kui otsustati vabastada elu-
aseme alus maamaksust (kuni 
1500 m2). 

Kolmas suurem tululiik – 
riigi eelarve toetusfond (hari-
duse toetus + teised väiksemad 
toetused ja sihtotstarbelised 
eraldised tegevuskuludeks) – 
on praegu eelarvest veel puu-
du, kuna nende täpsem jaotus 
ja summad selguvad pärast rii-
gieelarve vastuvõtmist. 

Seega ei näita menetluses 
olev valla eelarve maht veel õi-
get suurusjärku. Ilmselt ei saa 
see suurus paika ka valla eelarve 
kinnitamise ajaks (loodetavasti 
jaanuaris 2015). Eelmiste aas-
tate praktika on näidanud, et see 
õige suurus selgub alles märtsis, 
pärast seda, kui riigieelarve eral-
dised on eelarvesse viidud. 

Kui vaadata eraldi tulude 
plaani, siis praegu on eelar-
ve põhitegevuse tulude maht 
19,9 miljonit eurot, millest tu-
lumaksu prognoos on 16,4 ja 
maamaksu prognoos 2,2 mil-
jonit, ent eelarves ei ole veel 
sees riigieelarve eraldisi u 3 
miljoni euro ulatuses. 

Valla 2015. a eelarve on jõudnud volikogusse
Eelarve kulude koostamise 

aluseks võeti kõigepealt 2014. 
aasta piirsummade tase. Piir-
summade kasv oli aksepteeri-
tav ainult väga objektiivsetel 
põhjustel. Näiteks hallatavate 
asutuste laienemisel, õpilaste 
arvu kasvul jne. Eelarve põhi-
baasilt edasiliikumiseks võttis 
vallavalitsus aluseks valla värs-
kelt vastu võetud arengukava ja 
uue koalitsioonilepingu. Sedasi 
sisenesid eelarve protsessi po-
liitilised sisendid. Eelarve põ-
hitegevuse kuludele lisandusid 
arengukavale vastavad investee-
ringud, eelnevalt olid juba sisse 
arvestatud finantseerimistege-
vustes kohustuste (laenude ja lii-
singute) tagasimaksed. Aluseks 
eelarvestrateegia ja sõlmitud le-
pingud. Finantseerimistegevus-
tes on kajastatud ka võetavad lae-
nud, mis 2015. aastal on seotud 
eelmistel aastatel Keskkonnain-
vesteeringute keskuselt võetud 
otsuste alusel; laenud veemajan-
duse rekonstrueerimiseks.

Investeerimistegevustes läh-
tuvad prioriteedid arengukavast, 
need on seotud uue lasteaia 

ja kergliiklusteede ehitamise-
ga. Eelnevad investeeringud 
on projektipõhised, kus valla 
eelarvest on planeeritud ainult 
omaosalused. Kavas on ehitada 
ka kergejõustikustaadion Viim-
si Kooli juurde. Siis veel AS 
Viimsi Vesi aktsiakapitali laien-
damine ÜF-4 projekti katteks. 
Neid prioriteete on eelmistes 
Viimsi Teatajates juba selgita-
tud seoses koalitsioonilepingu-
ga ja uue arengukavaga.

Eelarve põhitegevuse ku-
lude maht on selles staadiumis 
eelarves 18,2 miljonit eurot. Eel-
arve põhitegevuse tulem on 1,6 
miljonit. Eelarve tasakaal on 
praegu u 2,4 miljoni euroga mii-
nuses. Seega on suur töö eelar-
vega alles ees, mille käigus tuleb 
otsida võimalusi tulude mahu 
suurendamiseks ja põhitegevuse 
kulude vähendamiseks. Peami-
ne eesmärk on viia eelarve enne 
selle vastuvõttu vähemalt tasa-
kaalu, ideaalis aga vastu võtta 
ülekaaluga. 

2015. aasta eelarve projekt 
näeb ette ka valla likviidsete 
varade kasvu ja väljumist 2013. 

aasta lõpu ja 2014. aasta alguse 
raskest perioodist.

Pärast eelarve esimest luge-
mist saavad vallvolikogu liik-
med ja volikogu komisjonid te-
ha veel muudatusettepanekuid, 
selle jaoks on eelarve projekt 
avalikuks aruteluks üleval valla 
veebilehel. Muudatusettepane-
kute esitamiseks annab voliko-
gu tähtaja. Kui see kätte jõuab, 
siis hakkab vallavalitsus tehtud 
ettepanekuid läbi vaatama ja 
neid siis kas arvestama, arves-
tama osaliselt või üldse mitte 
arvestama.

Seega on töö eelarvega prae-
gu täies hoos, järgmise kahe 
kuuga peab eelarve saama val-
mis vastuvõtmiseks. Peamised 
eesmärgid on saavutada eelar-
ves suurem põhitegevuse tulem, 
kas siis tulude mahu kasvuga, 
kulude mahu vähendamisega 
või kombineeritult. 

Vallavalitsus loodab, et 
Viimsi valla elanikud arutavad 
eelarvet sama aktiivselt, kui 
arutati äsja valla arengukava.

Tähve Milt
rahandusameti juhataja

Septembris alustas Viimsi 
Vallavalitsuse kommuni-
katsiooni- ja arendusjuhi 
ametikohal Riina Solman, 
kes on 20 aastat töötanud 
suhtekorraldussfääris.

Riina, milline on Teie taust 
ja millega tegelete väljaspool 
tööd?

Minu elus on kõige tähtsam 
perekond. Olen veendunud, et 
kui lähedastel läheb hästi, siis 
olen ka mina terve ja õnnelik.

Kokkuvõtvalt olengi õnne-
lik pereinimene – mul on ime-
line abikaasa ja peres kasvab 
kolm poega. Vanemad poisid 
on 18-aastased ning lõpetavad 
kevadel keskkooli, noorem 
poeg on kaheaastane ja ootab 
kohta lasteaias.

Lisaks perekonnale on mi-
nu jaoks äärmiselt oluline töö, 
mida ma teen. Tänaseks olen 
20 aastat töötanud suhtekor-
ralduses ja meediavaldkonnas 
(infospetsialisti, pressiesinda-
ja, meedia- ja turundusjuhina). 
Ametid on võimaldanud mul 
tööd teha avalikus-, era-, ja 
ka kolmandas sektoris, andes 
pildi ja läbilõike Eesti ühis-
konnast, probleemidest ja õn-
nestumistest. Olen veendunud, 
et just tänu sellele on mind va-
rasemalt kaks korda valitud ka 
parimaks suhtekorraldajaks.

Tuleb tunnistada, et olles 
pikalt töötanud erinevates sek-
torites, omandades töökoge-
musi erinevates valdkondades, 
ei ole ma kunagi tundunud end 
rohkem kodus kui täna, Viimsis 
töötades. Mulle meeldib, et siin 
on eriliselt progressiivne ja tub-
lide inimeste keskkond. Olen 
tänulik, et elu viis mind kokku 
võimalusega töötada Viimsis.

Riina Solman: “Viimsilane on Viimsi uhkus!”

Kolmas oluline aspekt minu 
elus on panustamine ühiskonda 
läbi vabatahtliku töö. Varasemalt 
lõin igapäevaselt kaasa Oleviste 
kiriku kodutute tööharu aren-
damisel. See viis mind kokku 
ühiskonnas alati olemas olnud ja 
praegugi teravamalt erinevates 
ühiskonnakihtides esile tungiva 
vaesuse küsimusega. Läbi Ole-
viste kiriku kuulun vaesuse vastu 
võitlemise üle-Euroopalisse võr-
gustikku EAPN Eesti, läbi mille 
püüame leevendada nõrgema-
te ja haavatavate toimetulekut 
Eestis.

Ma arvan, et ilmselt tänu 
minu vabatahtlikule panusele, 
võib-olla ka hooliva südame-
hoiaku pärast, valiti mind möö-

dunud sügisel Tallinna linnavo-
likokku ringkonnamandaadiga, 
kuulun IRL-i fraktsiooni. 

Olete Viimsis töötanud 
enam kui kuu – kuidas Viim-
si Teile tundub?

Lisaks perekonna ja töö 
tähtsusele elus vajan ühe olu-
lise elemendina enda ligiduses 
nagu õhku, ka merd, mistõttu 
on Viimsi mulle alati olnud sü-
damelähedane paik.

Viimsi poolsaar peegeldab 
veel veidi kaduvikku jäävat 
ehedat rannarahva elu – alati 
tuulist ilma, kalureid ja nende 
traditsioone põlvest põlve.

Austan Viimsit, selle on en-
dale valinud kodukohaks Ees-
tile väga olulised riigimehed – 

kindral Johan Laidoner ja pre-
sident Lennart Meri. Ning mul 
on mulje, et siinsed elanikud 
on edumeelsed eestlased, kes 
suhtuvad meie riiki austusega.

Mulle meeldib Viimsi posi-
tiivne maine ja tahan seda uh-
ket, lennartmerilikult Viimsit 
iseloomustavat “Hõbevalge” ku-
vandit hoida, arendada aida-
ta, läbi oma tegemiste panuse 
anda selle propageerimisse ning 
tutvustamisse.

Positiivsuse kõrval on Viim-
sis kindlasti kohti, mis võiksid 
olla paremad. Olen veendunud, 
et Viimsi elanikud ei ole ära 
teeninud erinevate huvide kok-
kupõrkumisest tulenevate konf-
liktide kohatist ülepaisutatud 

eksponeerimist meediaruumis. 
Sellega kaasneb paratamatult 
maine kahju. Kuid huvide põrku-
mine pole muidugi ainult Viim-
si probleem. Võimuküsimus 
puudutab kõiki tugevaid oma-
valitsusi, kus kohtuvad pidevas 
muutumises olevad võimuverti-
kaal, arendajate ning ettevõtjate 
ärihuvid. Sestap pole mõtet Eesti 
jõukamaks vallaks peetud Viim-
sit probleemide poolt üle tähtsus-
tada. Kõik Tallinna ümber “kuld-
se ringina” koonduvad vallad on 
loomuomaselt huvide objektiks. 
Meenutagem või Tallinna lin-
napea soovi, mis väljendub alati 
valimiste eel kõigi “kuldse ringi” 
valdade koondamisena Suur-Tal-
linnaks.

Mina olen võtnud oma mis-
siooniks tõsta enam esile seda, 
mis on Viimsis tunnustamist 
väärt!

Mis Teile Viimsis meeldib? 
Viimsis tuleb kindlasti uh-

ke olla Rannarahva ja Vabaõhu-
muuseumite üle, sadamate, kü-
lakogukondade olemasolu ning 
nende tegutsemise üle. Loo-
mulikult selliseid pärleid nagu 
Viimsi väikesaared pole Eestis 
enamikel valdadel ette näida-
ta. Viimsi ettevõtjad on tublid 
ja tegusad ning väärivad eraldi 
esiletõstmist. Olin üllatunud, et 
valla huvikeskus pakub igale 
vanuserühmale nii rikkalikku 
huvitegevust. Siin on kinole ja 
külalisetendustele lisaks lausa 
oma teater!

Viimsi Teatajas on viimas-
tel kuudel tutvustatud tänaseid 
äri- ja kaubanduspindade aren-
guid ning vaadates seda, usun, 
et ka Viimsis hakkab ettevõtja-
te arv kasvama.

Mulle meeldib, et viimsilane 
on südames oma kodukoha pat-
rioot – see on omaette väärtus, 
mille üle olen ka mina uhke. 

Kui ma kõige selle – Viim-
si väärtuste – peale mõtlen, siis 
muutuvadki vähemtähtsaks iga-
sugused probleemid. Kohas, kus 
luuakse nii palju väärtusi ning 
inimestel on hea elada, on loo-
mulik, et heas mõttes põikpäisel 
Eesti rahval, seda enam kangel 
rannarahval võivad vahel tekki-
da ka omavahelised probleemid.  

Samas usun, et siinne ilus 
loodus ja õhku puhastav mere-
tuul lööb päeva lõpuks õhu ja 
meeled puhtaks. Tähtis on see, 
et inimesed tahavad olenemata 
oma huvidest ja kuuluvustest 
valla arengule parimat. 

Liina Rüütel

Riina Solmani elus on kõige tähtsam element perekond. Foto erakogu
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25. oktoobril, külmal 
sügisesel laupäeval, oli 
Viimsi Lasteaiad Karulau-
gu Maja hoov juba va-
rastel hommikutundidel 
sagimist täis. Algas Viimsi 
lasteaedade lastele ja 
nende peredele mõeldud 
orienteerumismäng, üks 
osa juba traditsiooniks 
saanud Kolmiküritusest. 

Lasteaia õuel käis juba kella 
kaheksast saati vilgas töö: õpe-
taja Reet Varik paigaldas silte, 
võimendust ning katsetas muu-
sikat; õpetajad Kristina Lind, 
Merike Saaremägi, Marianne 
Uibo, Kristi Kirbits ja Maila 
Kurg vedasid katusealusesse 
laudu, pinke jm ürituse heaks 
sujumiseks vajalikku; virk 
kokk Tiina Kask keetis köö-
gis mustikasuppi; nobe tüdruk 
Mari Roos pumpas õhupalle. 
Randvere Maja hoolekogu liige 
Erki Aamer tiirutas aga mööda 
Viimsit ja pani üles orienteeru-
misraja tähiseid ja lastele mõel-
dud pildimängu. 

Peagi saabus AS Tampe, 
kes paigaldas õuele oma telgi, 
et väsinud orienteerujatele üli-
maitsvat seljankasuppi ja vii-
nereid pakkuda. Paviljoni sättis 
oma vahvaid mänge üles Viim-
si RMK. Liikluskohvik paigal-
das Päikeseratta ja Karulaugu 
õuele veel lisaks ka väiksema 
orienteerumisraja, ikka selleks, 

Tore sügisene perespordipäev

et tuua põnevust laste päeva ja 
tutvustada orienteerumise või-
malusi. Lapsed nimetasid selle 
ruttu piiksurajaks. 

Spordime koos!
Stardi avamise aeg oli määra-
tud kella kümneks, aga juba 
poole kümne paiku hakkas 
lasteaia õuele ilmuma lastega 
peresid, põnnidel silmad oo-
tusärevust täis. Saabus ka mas-
kott Lotte, alias psühholoog 
Merili Johanson, kes sisustas 
laste ooteaega.

Pered pidid läbima 13 punk-
tiga 4 kilomeetri pikkuse raja. 
Igas punktis ootas pildiga üles-
anne, kus laps sai proovile pan-
na oma häälimis- ja tähetund-
misoskuse ning raja lõpus tuli 
leitud tähtedest kokku lause 
“Spordime koos!”. Igas punktis 
oli ka orienteerumiskompos-

ter. Laidoneri mänguväljaku 
juures sai maitsta mustikasup-
pi ja kringlit. Spaa juures pak-
kus maskott Rõõmupisik las-
tele jäätist või pulgakommi, 
Lavendli ja Liikluskohviku 
juures sai keha kinnitada sooja 
tee ja küpsistega. 

Pühapäeva, 26. oktoobri 
hommikul käis Ranna-
rahva Muuseumis kiire 
askeldamine: muuseumi 
mängutuba sai kolmeaas-
taseks ning selle puhuks 
oli iga hetk oodata küla-
lisi.

Juba enne kella 12 pressisid 
uksest sisse lapsed, mänguas-
jad peos, et mänguasjalaadal 
natuke jäätiseraha teenida. Kui 
laadale toodud armsad lelud 
said üles seatud, võiski kaup-
lemine alata. Jutud käivad, 
et nii mõnigi kaupleja teenis 
mitme kinopileti raha. Laadal 
märkas kõrvuni ulatuva nae-
ratusega pisipõnne, kes enda-
le uue mängulooma või -auto 
said. Õnnelikuks sai nii müüja 
kui ka ostja. 

Rannarahva Muuseumi mängutoa sünnipäev

Sünnipäeva peoosa algas 
vigroobikaga: meie muuseu-
mi vigrid haarasid tantsima nii 
väiksed kui ka suured külali-
sed ja hetkega muutus mängu-
tuba diskosaaliks, kus näidati 
ette parimad liigutused. Tants 
oleks kestnud tunde, kuid kät-
te jõudis torditeo aeg. Valmis 

suurim küpsisetort, mida män-
gutoas iial nähtud. Tort maitses 
ülihea! Üheskoos tegime ka 
sõrmed veidi värviseks ja la-
sime fantaasial lennata, luues 
kangale lahedaid mustreid. 
Pimedatel õhtutel paneb Ran-
narahva Muuseumi kollektii-
vi oma nobedad näpud tööle 

ning laste loodud mustrilisest 
kangast saavad mängutoa uute 
patjade katted. Kokkamise ja 
meisterdamise kõrval ei vaibu-
nud külaliste tantsutuhin ning 
koos vigureid täis vigridega 
lõpetati  sünnipäev tantsuhoos. 

Anu Valing

Koos Vigridega tantsuhoos. Fotod Rannarahva Muuseum

Trilli-tralli taevalaeni. Nii valmis küpsisetort.

Lelulaat.

Kui finišijoon edukalt üle-
tatud, sai laps kaela uhke me-
dali, pihku Viimsi valla õhu-
palli ja küpsisekoti ning nüüd 
võis pere end kosutada Tampe 
Toit OÜ pakutava hea ja pare-
maga.

Viimsi Lasteaedade hoole-
kogu eestvedamisel ellu kutsu-
tud Kolmikürituse eesmärk on 
anda peredele võimalus veeta 
üheskoos üks vahva päev tutta-
vas ümbruses, nautida loodust, 
märgata üksteist ja rõõmustada 
lihtsate asjade üle. 

Nende mõne tunni jooksul 

läbis orienteerumisraja 356 last 
koos oma peredega.  Vaatama-
ta neljale läbitud kilomeetrile 
ja jahedale ilmale polnud fini-
šisse saabujad sugugi väsinud 
moega, pigem vastupidi – sil-
mad särasid, põsed õhetasid 
ja oli näha, kuidas tulemusega 
olid rahul nii lapsed kui ka va-
nemad. 

Suur tänu kõigile, kes orien-
teerumismängu toimumisele õla 
alla panid: Viimsi Spa, kino ja 
SPA 18+, M&V Trade OÜ, Tam-
pe Toit OÜ, Lavendel Café, 
Liikluskohvik OÜ, Violia Team 

OÜ, Viimsi Teataja, Viimsi vald, 
Orienteerumisklubi Orion ja 
fotograaf Peep Kirbits.

Eriline tänu hoolekogu esin-
dajatele Antoon van Rensile ja 
Erki Aamerile, direktriss Maie 
Roosile, õpetaja Lea Mägi-
le, kes kujundas ilusa kutse, 
kõigile lapsevanematele ja 53 
tublile õpetajale, kelle abiga 
see üritus teoks sai! 

Jana Rebane
Viimsi Lasteaiad 

Astri Maja ja Amarülluse Maja 
õppealajuhataja
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29. augusti Viimsi Teata-
jas esitasin vallaelanikele 
küsimuse: kas vajame 
taas lemmikloomamaksu? 
Artiklile tuli mitmesugust 
tagasisidet,  koerte ja 
kasside teemal kohtusin 
ka igapäevaselt lemmik-
loomadega tegelevate 
organisatsioonidega. 

Lemmikloomamaksule tuli nii 
positiivset kui ka negatiivset 
vastukaja. Ühed pooldasid lem-
mikloomamaksu kehtestamist, 
kui selle abil tagatakse looma-
omanikele rohkem väljaheite-
kaste, rajatakse väljakud ja pa-
kutakse muid teenuseid. Teisalt 
aga toodi peamise negatiivse 
asjana välja seda, et maksust 
kõrvale hiilides ei hakata loomi 
kiipima. Nii karistatakse taas-
kord neid tublisid loomaoma-
nikke, kellel nii või teisiti on 
kõik korras ja loom registrisse 
kantud. Viidati ka täiendava 
koormise pealepanekule. Kui 
protsentuaalselt välja tuua, siis 
jagunesid seisukohad nii: 66% 
pooldas lemmikloomamaksu 
kehtestamist ja 34% oli selle-
le vastu. Vallavalitsusel hetkel 
maksu kehtestamist plaanis ei 
ole, kuid siiski paneb see mõt-
lema. Kas me ei peaks seda 
kaaluma, kui selle tulemusel 
saaks palju teha lemmiklooma-
de heaks?

Laekus ka mitmeid ettepa-
nekuid. Kuidas teha lihtsate 

Lemmikloomandusest

vahenditega koertele jalutus-
plats? Pakuti, et kui Haabnee-
mes Tammepõllu heinamaale 
lihtsalt niita sisse jalutuskujad 
või rajad, siis saaksid lemmik-
loomapidajad seal koertega 
jalutada. Esmalt loomaomani-
kud muud ei vajakski. Selleks, 
et tänaval ei vedeleks junne, 
oleks juurde vaja väljaheidete 
kaste – siis koristataks ka roh-
kem oma looma järelt. Mitmed 
ettepanekute esitajad jõudsid 
aga selleni, et lemmiklooma-
omanikke on vaja koolitada, 
kuna lemmikloomaga ei osata 
käituda. 

Kohtusin ka Viimsi Koerte 
Toa esindajaga, aruteluteemaks 
oli loomaomanikele suunatud 
kampaaniate korraldamine. Seal 
tekkis mõte korraldada loen-
gusari ja kampaania, mis kes-
kenduks erinevatele teemadele 

ja sealhulgas aitaks inimesi 
oma lemmikute eest paremini 
hoolitseda. 

Kasside Turvakodu esinda-
jatega kohtumisel arutasime, 
kuidas vähendada kodutute 
kasside arvu, millist teavitus-

tööd on vaja teha ja milliseid 
kampaaniaid lemmiklooma-
omanikele suunata. 

Need kohtumised andsid 
hea sisendi ja kaardistasid lem-
mikloomanduse valdkonna kit-
saskohti. Kommunaalametil on 
plaanis korraldada lemmikloo-
maomanikele suunatud kam-
paania, samuti otsitakse ra-
hastusvõimalusi, et viia läbi 
põhjalik loengusari lemmik-
loomapidajatele ning valla ko-
dulehele paneme välja rohkem 
lemmikloomandust puudutavat 
infot. Kevadel vaatame üle ko-
had, kuhu rajada koerte jalu-
tamisplatsid – esmalt kasvõi 
niidame rohu, rajame jaluta-
miskujad, paigaldame väljahei-
dete kasti st loome esmased 
tingimused. 

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja  

Novembrikuus saavad 
kõik olulised teetööd 
vallas lõpetatud, algab 
talihoolde ja -tööde pla-
neerimise aeg.

Kuu alguses saab uue katte veel 
Püünsi tee lõik alates Tormilin-
nu teest kuni Lagle teeni. Aian-
di tee ääres on käimas Viievelle 
peatuse ümberehitustööd, et 
muuta liiklus ohutumaks.  Töid 
teostab OÜ WWR Systems. 
Vehema tee saab uued bussioo-
tepaviljonid koostöös Pärna-
mäe Külaseltsiga. 

Alates 15. novembrist algab 
valla teedel talihoolde periood. 
Kommunaalamet tuletab taas 
kõigile teeäärsete kinnistute 
omanikele meelde, et teemaalt 
oleksid ära koristatud kivid, 
ehitusmaterjali koormad jm 
takistused, mis võivad lõhkuda 
teehoolde tehnikat. 

Palume varakult eemalda-
da teemaalt ka kõiksugu takis-
tavad või ette jäävad taimed, 
lõigake oksi jm, et vältida saha 
peeglite lõhkumist.

Ka kommunaalamet käib 
enne talihoolde algust teemaad 
üle ning korjab teedele jäänud 
kivid.

Kommunaalamet tänab 
mõistva koostöö eest juba ette 
kõiki teeäärsete kinnistute oma-
nikke.

Valla teede talihoolet teos-
tab AS Teede REV-2, teemeistri 

telefon on 5301 5855 ja e-posti 
aadress viimsivald@trev2.ee.

Riigimaanteede talihoolet 
teostab OÜ Üle, telefon on 
5558 0240. Maanteeameti in-
fotelefon riigiteedega seondu-
vates küsimustes on 1510.

Valla erateedel teostavad 
talihoolet erateede omanikud. 
Teehooldaja kohta info saami-
seks pöörduge eratee omaniku 
või kommunaalameti poole.

Liiklusest
Kommunaalamet paigaldas 
Muuli teele uued piirdepostid, 
et paremini tähistada sõidutee 

Valla teehoiutöödest

ja jalgtee eraldust. Ka Kesk 
teele paigaldati piirdepostid 
jalgtee äärde. Sõidukid sõitsid 
seal seni mööda jalgteed, kuigi 
selleks puudus vajadus. Kahe 
sõiduki vahemaa teineteisest 
möödumisel oli piisav, kui sõi-
ta normaalkiirusel. 

Kommunaalamet eemaldas 
Kesk tee teemaalt puid ja põõ-
said tagamaks paremat näh-
tavust. Nii loodi ka võimalus 
põigata vajadusel sõidutee ääres 
olevale peenrale – kahel sõi-
duautol on siis piisavalt ruumi 
teineteisest möödumiseks, kuid 
selleks tuleb kiirus maha võtta.

Pärnamäe teel tõstetakse 
piirkiirus 50 km/h asemel 70 
km/h-le alles kevadel. Enne 
piirkiiruse tõstmist on vaja 
välja ehitada Soosepa tee ja 
Pärnaõie tee ülekäigukohad. 
Talve jooksul tellib kommu-
naalamet vastavad projektid ja 
kevadel on kavas teeületused 
ja bussitaskud välja ehitada. 
Kui need tööd saavad tehtud, 
siis toimub ka teel uuele piir-
kiirusele üleminek. 

Timmo Aleksandrov
teedespetsialist 

Helkurite kontroll
Viimsi Vallavalitsus jätkas hommikuti helkuri-
kandmise kontrollimist nii Randvere kui ka 
Püünsi koolis. Kokku jagati kahe kooli peale laiali 
ligi 700 helkurit, ühtekokku on Viimsi lastele 
jagatud pea 2300 helkurit.

Koolide juures hakkasid silma 
erinevad probleemid. Rand-
veres ei kandnud ligi pooled 
jalgratturitest kiivrit. Liiklu-
sega oli aga kõik kenasti, vaid 
mõni auto peatus jalakäijate 
alal lapse kooli toomiseks.

Püünsis hakkasid silma au-
tojuhid, kes ei jälginud liik-
lusmärke ja parkisid vales ko-
has, samuti tehti valedes koh-
tades tagasipöördeid. Helku-

rit kandsid Püünsi koolis paljud õpilased, samuti oli suurel 
osal jalgratturitest ilusasti kiiver peas.

Kokkuvõttes võib öelda, et paljud lapsed ei tea, kummal 
pool ja kui kõrgel helkurit kanda või kuhu helkur kinnitada. 
Käime siis veelkord peamise üle: helkurit tuleb kanda pare-
mal pool, see peaks olema riputatud nii, et helkur asub põlve 
kõrgusel – nii on jalakäija autole paremini nähtav.

Üleskutse koolidele: rääkige tunnis helkuritest ja selle 
kandmise nõuetest ja kui on veel lapsi, kellel pole helku-
rit, siis võite tulla lahkelt seda kommunaalametist küsima. 
Kindlasti ei piirdu kontroll praegusega, käime edaspidigi 
helkureid kontrollimas. 

Ohutut teed kõikidele!
Alar Mik

Kommunaalameti juhataja  

Toetus vabataht-
likele turvajatele
Harjumaa siseturvalisusega tegelevad vabataht-
likud organisatsioonid saavad taotleda tegevus-
toetust.

Siseministeerium avas maavalitsuste kaudu siseturvali-
suse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogrammi, 
mis lubab organisatsioonidel riigieelarvest toetust küsi-
da. Selle toetusega tahab riik maakondades edendada va-
batahtlike koostööd ja muuta elu turvalisemaks. Näiteks 
võivad toetuse taotlejateks olla nii abipolitseinike kui ka 
vabatahtlike päästjate mittetulundusühendused ja ka naab-
rivalve edendajad. Toetusprogrammist saab abi küsida ka 
vabatahtlikku päästekomandot pidav omavalitsus, kui on 
sõlmitud tsiviilõiguslik leping Päästeametiga. Abi võivad 
taotleda ka MTÜ-d, mis ühendavad vabatahtlikke mere- ja 
järvepäästjaid, kui on sõlmitud leping või heade kavatsus-
te protokoll Politsei- ja Piirivalveametiga.

Toetuse abiga saab katta vabatahtlike tegevuse eden-
damiseks tehtavaid kulutusi, näiteks tasuda koolituse, 
õppereisi, uuringu, analüüsi, tegevuskava koostamise või 
uuendamise eest, soetada reageerimisvõimekust tõstvat in-
ventari ja töövahendeid või parandada olmetingimusi. Täp-
ne info maakondliku taotlusvooru ja vajalike vormide kohta 
on Harju maavalitsuse kodulehel https://harju.maavalitsus.
ee/siseturvalisuse-vabatahtliku-tegevuse-toetusprogramm. 

Taotlus tuleb esitada maavalitsuse e-posti aadressile 
terje.lillo@harju.maavalitsus.ee hiljemalt 14. novembriks. 

Terje Lillo

Energiasäästunädal kutsub 
targalt tarbima
10.–16. novembrini kestab energiasäästunädal. Juba kuuen-
dat aastat toimuva energiasäästunädala eesmärk on tõsta 
rahva teadlikkust energiasäästmise võimalustest ja moti-
veerida inimesi tegutsema.

Energiasäästunädala raames toimub üle Eesti ligi 50 
üritust, mille eesmärk on tutvustada inimestele, mille pea-
le nad tegelikult energiat kulutavad ja kuidas on võimalik 
tarbimist vähendada. Toimub ka seminare, esitlusi, töötube 
ja õppepäevi. Täpse kavaga saate tutvuda veebilehel www.
energiatark.ee. Seal on üleval ka juhised ja näpunäited, kui-
das kodus lihtsate vahenditega energiat säästa.

VT

Koolide juures helkureid 
jagades tuli kogu aeg ka 
rääkida, kuidas helkurit 
õigesti kanda. Foto Liina 
Rüütel

RandveRe kool otsib:

Klassiõpetajat
Kandidaadilt ootame pedagoogilist kõrgharidust, 
töökogemust üldhariduskoolis ming head suhtlus- ja 
väljendusoskust.
Tööleasumisaeg: kohe.
CV koos motivatsioonikirjaga saatke palun aadressil: 
britta@randverekool.edu.ee

Spordisaali administraatorit
Kandidaadilt ootame valmidust töötada õhtusel ajal, 
ausust ja kohusetunnet.
Tööleasumisaeg: kohe.
CV saatke palun aadressil: britta@randverekool.edu.ee

Üks ontlik lemmikloom. Foto Kommunaalamet

Valla teedel teostab talihoolet AS Teede REV-2. Foto Alar Mik
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Viimsi vald on koht, kus 
täitusid paljude tallinlas-
te unistused oma majast 
mere ääres ja roheluses. 
Nüüd, mil Viimsi rahvas-
tiku kasv on aeglustumas 
ja paljudest uustulnuka-
test on saanud kohalikud, 
on aeg kogukondliku 
arengu tugevnemiseks. 

Rahvastikuregistri andmetel 
elas 2014. aasta alguses Viimsi 
vallas 17 934 elanikku, inimes-
te arvu järgi on Viimsi suuruselt 
seitsmes kohalik omavalitsus 
Eestis. Ettepoole jääb Viljandi 
linn 18 490 elanikuga ja järg-
neb Rakvere linn (16 335). 
Aastatel 2003–2014 on Viim-
si valda sisse registreeritud 14 
992 ja välja 7974 inimest, mis 
teeb rändesaldoks 7018. Sisse-
rändajate osa elanike arvu kas-
vus on olnud ligikaudu 80%. 
Valdav enamik uutest elanikest 
on tulnud Tallinnast. 

Tänaseks on elanike arvu 
kasv aeglustunud. Kui tippaas-
tal 2005 oli juurdekasv 13,7% 
ehk 1983 elanikku, siis 2013. 
aastal vaid 1,5% ehk 243. Kii-
red elanike kasvuaastad on 
seega möödas ja tuleb liikuda 
stabiilse arengu suunas. Rah-
vastiku tuleviku seisukohalt 
muutub edaspidi olulisemaks 
sündimuskäitumine.

Eelnev ei tähenda, et sisse-
rände potentsiaal valda on am-
mendunud. Kinnisvaraarendus-
te lõpetamisel ja töös olevate 
detailplaneeringute teostumisel 
võiks valda lisanduda ligi 2700 
eluruumi ja 7700 elanikku. Kui 
arvestada veel suvilate võima-
likku ümberehitamist aastaring-
seks elamiseks, võime eeltoo-
dule liita u 1400 elupaika koos 
4000 elanikuga. Kuna Tallin-
na linnapiirkond on riigi ma-
jandusarengu mootor ja Eesti 
tööealise elanikkonna tõmbe-
keskus, siis võib eeldada veel 
elanike arvu kasvu rände arvel, 
ent seda kindlasti senisest aeg-
lasemas tempos. 

Keskne küsimus on see, 
kas Viimsi vallal on piisavalt 
võimekust oma kogukonna õi-
gustatud ootusi täita, elanike 

Kiirest kasvust stabiilse arenguni
heaoluks vajalikke avalikke 
teenuseid osutada ja teha aren-
dustegevuseks investeeringuid. 
Edu seondub nii elukeskkonna 
kvaliteedi kujundamisega läbi 
planeeringuprotsessi kui ka ko-
haliku elu korraldamise tarvis 
rahaliste vahendite olemasolu ja 
kasutamisega.

Rahvastikulainete 
pikaajaline mõju
Intensiivne sisseränne lühike-
sel ajaperioodil on toonud 
Viimsi elanike vanusjaotuses 
kaasa eripärase olukorra. Võr-
relduna Eesti rahvastiku vas-
tavate näitajatega on Viimsi 
valla elanikkond väga noor. 
Enamik elanikke on vanuses 
kuni 9 eluaastat ja 30–44 aas-
tat. Nende kahe vanusrühma 
suur esindatus tähendab laste-
aia- ja koolikohtade ehitamise 
vajadust ning liikumiskesk-
konna ja töökohtade arenda-
mist. Kuna tegemist on ka vil-
jaka tööealise elanikkonnaga, 
siis on nendel suur mõju Viim-
si vallaeelarve kujunemisele.

Vanusrühmade lainetuse mõ-
ju kestab veel aastakümneid. Et 
tasakaalustada selle tagajärgi 
majandus- ja sotsiaalvaldkon-
nale, sh ülalpeetavate kulude 
kasvule, on oluline, et elani-
ke arvu juurdetulek ei pidur-

duks järsult. Seega on vallal 
vaja teadlikku rahvastikupo-
liitikat, et ühtlustada elanike 
vanuskoostist ja tagada rah-
vastikutaaste. Seda tuleb teha 
sündimus- ja rändepoliitika 
koosmõjus. Tuleb panustada 
pere- ja lastesõbraliku ning ter-
visliku elukeskkonna loomis-
se, mis toetavad sündimust ja 
aitavad kompenseerida elanike 
vananemist. Tervena elatud 
aastate arvu kasv mõjutab po-
sitiivselt nii tööhõivet kui ka 
elanike toimetulekuvõimekust.

Linnapiirkondlik elu-
korraldus
Viimsi vald on Tallinna linna-
piirkonna osa. Ränne kodu ja 
töökoha vahel on siin justkui 
ventiiliks, mis aitab kombinee-
rida eelistatud elu- ja töökesk-
konna alternatiive. Selleks on 
vaja hästitoimivat ühistrans-
porti nii Tallinna suunal kui 
ka valla sees, kuid soodustada 
tuleb ka jalgrattaga ja jalgsi lii-
kumist.

Kuna valdavalt on tuldud 
Tallinnast, siis on elanikel pea-
linnaga jätkuvalt tihedad töö-, 
teenindus- jms sidemed. 2011. 
aasta rahvaloenduse andmetel 
töötas Viimsi vallas 3900 ini-
mest, kellest 1620 (42%) olid 
Viimsi valla elanikud. Viimsi 

valda tullakse tööle ennekõi-
ke Tallinnast (1592 inimest) ja 
Maardust (276 inimest). Viim-
sist käiakse tööle valdavalt 
Tallinna (5523 inimest). Viim-
si vallast pealinna töölkäijaid 
on 3,5 korda rohkem kui vas-
tassuunas liikujaid. 

Kuigi Viimsis sündinute 
osatähtsus kasvab ja lapsi tahe-
takse järjest rohkem panna ko-
dulähedasse lasteaeda ja kooli, 
on ka õpiränne endiselt tähele-
panuväärne. 2013. aasta lõpus 
käis Viimsi vallast väljaspool 
koolis 564 õpilast, neist ligi 95% 
Tallinnas. Teistest omavalitsus-
test pärit lapsi õppis Viimsi koo-
lides 141, neist 83% pealinnast. 

Viimsi valla eduteguriks 
on üha enam see, kui atraktiiv-
seid võimalusi suudetakse eri 
vanuses inimestele pakkuda. 
Kombinatsioon valla linlikust 
ja maalisest elulaadist on suur 
konkurentsieelis teiste omava-
litsuste ees. Väljaspool valla-
keskust ei tohiks lasta elanike 
tiheliolekul kasvada. Valla kü-
lades tuleb hoida loodust ja 
luua võimalusi looduspuhkuse, 
spordi- ja liikumisharrastuste 
jaoks. Elukorralduse mõistlik 
kujundamine tähendab elu- ja 
töökohtade paremat ühilda-
mist, milles sisuks on töökoh-
tade arvu kasv kohapeal.

Arendustegevus 
mitmekihilisemaks
Majanduse elavnemiseks on val-
las olemas piisav rahvaarv, on 
nii tööjõud kui ka tarbijaskond. 
Viimastel aastatel ongi märgata-
valt juurde tulnud kaubandus- ja 
kontoripindu ning vaba aja tee-
nuste pakkujaid. See kasvutrend 
on valda töökohti juurde loonud. 
Nüüd tuleb panustada töökohta-
de struktuurimuutusesse, et liiku-
da nutikamate ja teadmusmahu-
kamate ning paremini makstud 
tööde suunas. Ärme unusta, et 
Viimsi valla elanikkond on Ees-
ti keskmisest haritum, mis seab 
teatud piirangud sobiva töö vas-
tuvõtmisele. 

Kohapeal töövõimaluste 
avardamine ja mitmekesista-
mine ning igapäevaeluks vajali-
ke teenuste lisandumine toetavad 
Haabneeme kujunemist polü-
funktsionaalseks inspireerivaks 
merele avatud keskuseks Tal-
linna linnastus. Arendustegevus 
kinnisvaraturul ei peaks kesken-
duma ainult erahuvidele, rohkem 
tuleks panustada avaliku ruumi 
kvaliteeti ja esteetilisse väärtus-
se. Avaliku, era- ja mittetulun-
dussektori vahel tuleks sõlmida 
partnerluslepped, mille sisuks 
on viimsilaste huvidele vasta-
vate arenduste tõhus ja läbipais-
tev elluviimine. Heaks näiteks 
koostöö tulemustest on saarte 
külastatavuse kasv ja puhkema-
janduslik kasutus, mis on loonud 
saarte elanikele uusi töö- ja tu-
levikuvõimalusi. Mõistagi tuleb 
seejuures arvestada ökosüsteemi 
taastumis- ning taluvuspiire. 

Viimsi vald võiks olla elu-
paik, kus viljeletakse keskkon-
nasäästlikku elulaadi, kasuta-
takse loodussõbralikke planee-
rimislahendusi, eelistatakse kesk-
konda säästvaid materjale ning 
tõhusat energiakasutust. Kuna 
üha rohkem inimesi ja ettevõt-
teid eelistab loodussõbralikku 
elu- ja tootmiskeskkonda – 
need on kaalukad konkurent-
sitegurid ja elukvaliteedi näi-
tajaid, siis Viimsi vallal tuleks 
enam teha jõupingutusi kesk-
konna kvaliteedi säilitamisele 
ja keskkonnariskide maanda-
misele. 

Eeliseks ainuomane 
identiteet
Mõnusa elukeskkonna osaks on 
elanike sidusus, aktiivne suht-
luskeskkond ja ühistegevus. 
Kodanikualgatuse tulemusena 
kasvab mittetulundusühendus-
te arv ja suureneb nende mõju 
avaliku võimu otsustusprotses-
sidele. Positiivseks näiteks on 
omavalitsustes kaasava eelarve 
menetlemine, kodanikuühen-
duste osalemise uute vormide 
kasutamine omavalitsuste juh-
timises. Tuleks kujundada õhk-
kond, mis loob eelduse parimate 
ideede ja lahenduste rakendami-
seks valla arengu huvides. 

Üks võimalus selleks on ku-
jundada valla haridussüstee-
mist tõhusalt toimiv koostöö-
võrgustik, mis põhineb õppi-
jate, lapsevanemate, lasteaeda-
de, üldharidus- ja huvikoolide, 
noortekeskuste ning sotsiaal-
selt vastutustundlike institut-
sioonide koordineeritud tege-
vusel. Eesmärk on luua parim 
õpikeskkond, mis arvestab õp-
pija isikupära, individuaalseid 
võimeid, toetab loovust ja ette-
võtlikkust. 

See, et nii paljud inimesed 
on valinud elamise Viimsi val-
las, näitab nende usku siinse 
elukeskkonna tulevikku ja soovi 
sellesse panustada. Palju sõltub 
sellest, milliseid väärtusi huvi-
grupid ise kannavad. Oluline 
on, et Viimsi vald ei lahustuks 
Tallinna linnastus, vaid oleks 
haldusvõimekas talle ainuomase 
identiteetiga omavalitsusüksus. 

Täna tutvustab Viimsi vald 
ennast kui rannarahva kodu, 
kultuuripärandi hoidjat ja aren-
dajat. Selle osaks on kogukon-
napõhiste tegevuste laienev 
kandepind. Enamik külasid on 
valinud külavanemad ja on vii-
dud ellu külaelanike endi poolt 
koostatud arengukavasid. Ela-
nikke koos hoidev vaimsus ja 
kogukondade ühistegevus pa-
kuvad omaosalust ja kindlus-
tunnet, et suurte asjade ajami-
sel ei unune rohujuure huvid. 
Ikka selleks, et Viimsi vald 
oleks armas paik, kus loovus 
kohtab võimaluste merd. 

Rivo Noorkõiv

Kindlasti on viimsilased 
märganud, et meil tegut-
seb vabatahtlik mere-
päästeühing. Uut meren-
dusrubriiki avades tutvus-
tangi seda ühingut. 

Viimsi Vabatahtlik Merepääste-
ühing kasvas välja mereturismi 
ja meretranspordi teenuseid 
pakkuvast ettevõttest Waters-
port.ee. Merel hädasolijaid on 
nad abistanud alates 2006. aas-
tast. Kuna merel oli abivajadust 
palju, otsustati 2011. aastal 
pääste- ja abiteenuse osutami-
seks moodustada MTÜ Viimsi 
Vabatahtlik Merepäästeühing. 
Kuna loodud MTÜ-l puudusid 
võimalused kaatrite hankimi-

Viimsi Vabatahtlik Merepäästeühing
seks, lepiti kokku, et ka edas-
pidi kasutatakse päästetegevu-
seks kolme Rib-tüüpi kaatrit, 
mis on Watersport.ee omad. 
Kaatrid on erinevate meresõi-
duomaduste ja võimekusega. 
Uusim ja suurim neist on 12 m 
pikkune ja kahe 275 HP moo-
toriga, mis lubab kiirelt kohale 
jõuda ja abi osutada ka rasketes 
mereoludes. 

Tänase seisuga on Viimsi 
Vabatahtlik Merepäästeühing 
kokku abistamas ja päästmas 
käinud 149 merepäästejuhtumil. 
Ette on tulnud ka seda, et mõ-
nel päeval on vaja reageerida 
mitmele juhtumile.

Tänavu on reageeritud 14 
väljakutsele ja see on ka vii-

maste aastate väikseim number.
Loodame väga, et see on 

tingitud põhjalikust ennetus-
tööst, kuna inimesed, kes merel 
käivad, tunduvad olevat varase-
mast teadlikumad ja ettenägeli-
kumad. Arvestades mitmete rii-
kide samasugust statistikat, po-
le meil väga optimistlikeks 
prognoosideks siiski alust, kuna 
pikemas perspektiivis kipub 
mereõnnetuste arv hobiveesõi-
dukitega pigem siiski kasvama. 
Umbes pooled abivajajatest on 
sel aastal olnud soome kodani-
kud, kelle alustel tuvastati põhi-
liselt tehnilisi probleeme.

Eelmisel aastal sõlmis Viim-
si merepäästeühing Politsei- ja 
Piirivalveametiga lepingu, mil-

le alusel kaasatakse ühingut me-
repäästesündmuste lahendami-
sele. Vastavalt rahvusvahelisele 
praktikale päästetakse inimelu 
alati tasuta, need kulud katab 
riik. Kuid  kui abivajaja elu ei 
ole ohus ja vaja on päästa vaid 
vara, siis on võimalik, et abiva-
jaja peab ise katma nii enda 
kui ka oma veesõiduki pääst-
mise kulud. See muidugi lepi-
takse alati kokku. Otsus ole-
neb merevalvekeskuse valve-
ohvitseri seisukohast, kes hin-
dab olukorra tõsidust igal 
konkreetsel juhul. Kütuse too-
mine on alati tasuline ning 
sõltub asukohast ja läbitud va-
hekaugusest. Kui ilmaolud on 
kehvad, on ilmselt mõistlikum 

alustada kohe pukseerimist, et 
olukord ei muutuks ohtlikuks 
ning vältida madalikule või kal-
dasse triivimist. 

Viimsi ühingus on 11 liiget. 
Kõik, kes saavad merele appi 
minna, on läbinud mitmeid 
merepäästealaseid koolitusi nii 
Eestis kui ka välisriikides ning 
omavad merepäästja 2. astme  
kvalifikatsiooni. Nad kõik või-
vad seega iseseisvalt juhtida 
merepäästeüksust.

Viimsi merepäästeühing kor-
raldab ka veeohutuskursusi 
nii lastele kui täiskasvanutele. 
Enamasti tehakse 40-minutili-
ne ohutuskursus Rohuneeme 
sadamas enne merele mine-
kut. Tutvustatakse päästeveste 

ja nende kasutamisvõimalusi; 
räägitakse, kuidas kaatris/paa-
dis käituda; õpetatakse, mida 
teha õnnetuse korral ja kuidas 
teisi abistada.

Tänan Viimsi Vallavalitsust, 
kes on toetanud meie liikmete 
koolitamist ning samuti meie 
päästemeeskondade osalemist 
erinevatel merepäästeõppustel. 
Huvi korral leiate lisainfot ko-
dulehelt www.tallinnsar.ee või 
telefonil 5557 1616.

Edaspidi tutvustame mere-
päästesüsteemide toimimist nii 
Eestis kui ka kaugemal ja 
püüame anda praktilisi nõuan-
deid, kuidas merel toime tulla. 

Elinor Kimmel
Viimsi Vabatahtlik Merepäästeühing

Viimsi linnulennult.
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Pärisin mitmelt asjaosa-
liselt kõige huvitavamat 
mõtet, mis neil foorumi 
mõjul tekkis. Minu vastus 
on: mõtlevat inimest on 
ilus vaadata. Kui neid 
tuleb kokku umbes 60, 
siis läheb vaatepilt üha 
ilusamaks.

25. oktoobril Randvere kooli 
Viimsi valla külade foorumi-
le tulles võis vabalt arvata, et 
maailmaparanduskatseid on 
ennegi nähtud. Olgu see maa-
ilm kas või oma väike kodukü-
la – õhtul koju jõudes oled ikka 
väsinud ja tüdinenud. Palju sai 
hingelt ära öeldud, aga mis sest 
kasu. Seekord osalejad vist ei 
pettunud.

“On teemasid, mida peab 
koos arutama. Mida suuremas 
ringis arutada, seda kaugema-
le mured jõuavad,” ütles Viimsi 
vallavolikogu esimees ja Rand-
vere külavanem Priit Robas 
kogukonna parema kaasamise 
pärast korraldatud foorumit 
avades.

Aitame leida teeotsa
Viimsi valla külades elab iga 
ala tippspetsialiste ja ande-
kaid inimesi. Paljudele neist 
on tähtis ka kodukandi areng. 
Nende teadmiste ja võimaluste 
kasutamata jätmine on selge 
raiskamine.

Foorumit aitasid läbi viia 
Eesti Külaliikumise eestveda-
jad, näidates kätte teeotsa, kust 
saab juba ise edasi minna.

MTÜ Eesti Külaliikumise 
Kodukant tegevjuht Anneli 
Kana tahtis viimsilasi natuke 
intrigeerida ja seda asja eest. 
Külavanemad on valitud, valla-
juhtidega kohtuvad nad ümar-
lauas. Mitu tegusat küla on 
koostanud arengukava.

17 aastat väldanud kodu-
kandiliikumises on Viimsi aga 

valge laik. Praegu käib Kodu-
kandis tihe koostöö ülevallalis-
te elanikeühendustega, sellised 
on Eestis loodud u 50 vallas, 

kuid mitte Viimsis. Viimsilaste 
häält pole kuulda MTÜ-s Ko-
dukant Harjumaa. Ei tea, kes 
esindab Viimsit 2015. aasta al-

guses Harjumaa külade Kära-
jatel.

Andrus Saliste Muraste kü-
laseltsist rääkis, kuidas sujub 
sealsete vabaühenduste ümar-
laual koostöö Harku vallaga. 
Vallas on 21 küla, ümarlauas 
osaleb ka MTÜ-sid jm. Koh-
tutakse umbes kord kuus. Sa-
liste sõnul teevad esitajad kõik 
mureteemad enne kokkusaa-
mist endale väga hästi selgeks. 
Asjalik ühisarutelu on kasulik: 
külade projektitaotlused on 
muutunud sisukaks ja raiska-
mist enam polegi. Koos jak-
sab esinema kutsuda paremaid 
koolitajaid. Saliste tsiteeris va-
baühenduste eetikakoodeksit: 
“Peame naabriga arvestama, 
kui tahame, et meiega arvesta-
taks.” Ühises infoväljas on tur-
valisem elada, see sai kinnitust 
näiteks siis, kui kogukonnal tuli 
ruttu koristada Suurupi–Taba-
salu randade naftareostust.

Ilusad inimesed foorumil “Kuulakem, 
külad kõnelevad!”

Ideaalses Eesti külas on minu kodu juures põlispuud, linnulaul ja 
kaunid loodusvaated. Koduni toob ideaalses korras tee. Kõik muud 
vajalikud asutused jpm jäävad kellegi teise maale. Humoorikas 
joonis MTÜ-lt Eesti Külaliikumine Kodukant 

Randvere külade foorumil peeti maailmakohvikut Viimsi moodi. Foto Inga Kuus

AINULT KAKS KÜSIMUST
Palusin u 10 foorumil osalenud inimesel kirja-
likult vastata kahele küsimusele. Mõni lubas, 
kuid ei vastanud, mõni vastas ühele küsimu-
sele. Küsimused on sellised:

Mida andis Teile osalemine foorumil “Kuu-
lakem, külad kõnelevad!“?

Öelge palun kõige huvitavam/olulisem mõ-
te, mis tekkis foorumil osaledes?

Priit Robas: Foorum kinnitas mu usku, et viimsi-
lased tahavad koduvalla arengus kaasa rääkida. 
Selleks tuleb luua võimalused. Kokkusaamised 
peavad olema regulaarsed. Üks kord kokku saa-
des ja õhinaga arutades kõiki kaasavat plaani 
valmis ei saa. Häid mõtteid ja uusi vaatenurki on 
selleks liiga palju.

Parim tõdemus minu enda jaoks on see, et 
koostööd ühenduste vahel tuleb õppida. Enda 
hääle kuuldavaks tegemine ei ole kerge. Teine-
teisega arvestades jõuame kaugemale.

Politseinik Aivar Sepp: Kuna foorumil oli nii palju 
osalejaid ja nad erinesid nii hariduselt, tegevusalalt 
kui ka vanuselt jm, arutati kõike laiapõhjaliselt. 
Probleemidele leiti palju tekkepõhjuseid, ka või-
malikud lahendused erinesid.  Nii näiteks ei peetud 

Kodukandi tegevusest ja 
saavutustest võiks rääkida tun-
de, esimese tunni kuulaks rahvas 
huviga, teisel hakkaks nihelema. 
Sellest lugege kodulehelt www.
kodukant.kovtp.ee ja FB-st.

Neljaks loega maail-
makohvikusse
Foorumi päevakava oli nim-
me kavandatud väga tempo-
kaks. Poole tunniga juhatasid 
Kodukandi inimesed ürituse 
isuäratavalt sisse ja siis anti 
korraldus neljaks loe. Saadud 
numbrist olenes, millises lauas 
ja millise teemaga sa kogukon-
na ärgitusüritust jätkad.

Mõttevahetus e lauaarutelu 
maailmakohviku meetodil on 
väga hea, kui tuleb panna hulk 
rahvast korraga tõhusalt kaasa 
mõtlema ja oma mõtteid sõ-
nastama. Jorutamiseks aega ei 
anta, arutlusteemad on kõigile 
tähtsad ja tegelikult omavahel 
seotud. Koolisöökla oli arut-
elu ajal üllatavalt vaikne, aga 
ligi 60 inimest ometi rääkisid 
ja kuulasid üksteist, pealtvaa-
tajaid polnud. Iga arvamus on 
ühist asja ajades oluline.

Teemad olid sellised: I tur-
valine kogukond – kes vastu-
tab sinu kogukonna turvalisuse 
eest?; II koostöö vallavalitsu-
sega – kas sinu arvamus pää-
seb mõjule?; III valla ja külade 
maine – kuidas näeme ennast 
ise ja millised paistame teiste-
le; IV vabatahtlike kaasamine 
ja nende töö väärtustamine.

Turvaline kogukond oli tee-
ma nr 1 ja seda tulidki 20 mi-
nutiks arutama loendusega sel-
gunud number ühed. Koostööd 
vallavalitsusega vaagisid num-
ber kahed jne.

Esimene ülesanne oli liht-
ne: pange kirja, mida te selle 
teema all mõtlete. 20 minuti 
pärast tuli lauda vahetada ja 
nüüd nii, et teema pakuks kõi-

ge vähem huvi või jääks sinu 
elust kaugele. Teise arutlusrin-
gi ülesanne oli: sõnasta selle 
sulle igava ja võõra valdkonna 
probleemid.

20 minuti pärast algas kol-
mas ring ja siis võis minna oma 
lemmikteemaga lauda arutama, 
millised võiksid olla problee-
mide lahendused ja kes vastu-
tab. Eeldati, et vastutajaid on 
rohkem kui EV valitsus või val-
lavalitsus... Paljud asjad teebki 
küla või naabrid või ühe tänava 
rahvas ise ära. Neljandaks rin-
giks ei olnud vaja lauda vahe-
tada, siis sai 5 minutiks liikuda 
selle teema manu, kus tahtsid 
veel midagi olulist lisada.

Sellise mõttevahetuse kirjel-
dus võib tunduda kummaline, 
kuid see tõesti toimis. Igas lauas 
oli ka üks asjatundlik lauaülem 
kodukandiliikumisest. Nad oh-
jasid arutelu, panid kirja sõnas-
tatud probleemid ja lahendused. 
Ärgitusürituse lõpetuseks tegid 
nad oma lauas räägitust kiire 
kokkuvõtte. Mõnus on vaadata, 
kui keegi nii hästi oma ala val-
dab.

Suured valged lehed, kuhu 
laudades räägitu kirja sai, võt-
tis Priit Robas oma kätte. “Ko-
dukandi rahvas aitas meil oma 
mõtteid sõnastada. Viin need 
vallavolikokku ja tutvustan foo-
rumil tehtut. See teeb kogu-
konna hääle kuuldavamaks. Jät-
kame kokkusaamisi, järgmine 
kord tooge kõik veel üks ini-
mene kaasa. Siis kutsume osa-
lema ka valla alevike rahva,” 
lubas Priit Robas.

Laupäevahommik sai täi-
detud heade mõtetega. Lõunast 
värske peaga foorumit lõpeta-
des oli suur osa nädalavahe-
tusest alles ees. Igav ei olnud. 
Vastupidi: olid nagu peol, mis 
lõppes õigel ajal.

Meeli Müüripeal

kõigi turvalisusega seonduvate probleemide eest 
vastutajaks ainult politseid või vallavalitsust, osa-
ti välja tuua ka teiste võimalikku panust. Ühistele 
muredele leiab lahenduse koos.

Aivar Sõerd: Foorum oli väärtuslik kogemus kõi-
gile osalejatele. See on üks parimaid inimeste 
kaasamise vorme. Mõtlen kaasamist otsustusprot-
sessi erinevatele tasanditele, kuid ka kogukonna 
tugevdamist ja ühistegevust. Osalesin mitte polii-
tiku, vaid Randvere küla kauase elanikuna. Koha-
likust initsiatiivist sõltub erakordselt palju, väga 
tähtis on kogukonna ühisväärtuste kujundamine. 
Foorumilt saab viia vallavolikoguni teabe sellest, 
mida külad tegelikult soovivad.

Meelde jäi arvamus, et kohaliku elu edenda-
misel ei saa lootma jääda riigi või valla tasandi 
otsustajatele, väga palju sõltub kohalikest eest-
vedajatest ja soovist teha koostööd. Teie ja meie 
mudel, kus vastandatakse kohalik initsiatiiv ja 
valla volikogu või vallavalitsuse otsustajad, peaks 
muutuma meie mudeliks. Huvitav arutelu oli sel-
le üle, kuidas kujuneb küla või kogu valla maine. 
Maine sõltub paljuski sellest, kuidas korraldada 
ühistegevust üldise heakorra hoidmiseks või kui-
das kujundada kogukonna suhtumist avaliku kor-

ra rikkumiste suhtes. Tuleb üles leida kogukonna 
ühisväärtused ja -huvid. Näiteks Randvere küla 
plussideks on mere lähedus, kaunis loodus ja ro-
heline keskkond. Külas on palju lastega peresid, 
paljude ühishuviks on seega laste ja noorte vaba 
aja veetmise võimalused, lasteaiakohtade kätte-
saadavus ja kooli lähedus. 

Noortevolikogu eestvedaja Adhele Tuulas: Tut-
vusin foorumil Viimsi inimeste ja nende ideede-
ga ning Viimsi potentsiaaliga ehk siis kuhu Viimsi 
jõuda võiks. Tore oli kuulda, kuidas inimesed te-
gelevad omast tahtest vabatahtliku tööga. Loo-
dan, et see levib rohkem üle kogu Viimsi.

Anneli Kana: Liikumise Kodukant nimel on mul 
hea meel, et Viimsi vald astus suure sammu ko-
gukondliku ja külaliikumise suunas. Rõõm oli 
tunda ühes suunas mõtlemist ja tehatahtmist! 
Loodan, et teie ind ei vaibu, Kodukant on valmis 
ka järgmistel kohtumistel õlga alla panema. Olete 
alati teretulnud tutvuma ühistööga Sakus, Harkus, 
Sauel, Raes jt valdades.

Jaan Tagaväli: Sain koos teiste vallakodanikega 
arutleda, kuidas on kujunenud meie valla maine 

jm. Minu jaoks oli kõige huvitavam arutelu va-
batahtliku tegevuse üle. Kuidas kaasata vaba-
tahtlikke ning kuidas neid motiveerida püsivalt 
jätkama? Miks inimesed on nõus panustama oma 
aega ja ka muid vahendeid? Arvan, et inimestel 
võivad olla vabatahtlikuna tegutsemiseks erine-
vad motiivid. Mõni soovib oma vaba aega sisusta-
da, mõnele pakub see tegevus siirast huvi, mõni 
on ambitsioonikas jne.

Randvere kirikuõpetaja Aare Kimmel: Väga 
huvitav oli vaadata Viimsi inimesi, kuulata nende 
mõtteid ja vajadusi. Paljusid olen jõuluõhtul kiri-
kus näinud. Omal nahal ma neid probleeme siin 
aga ei tunneta. Elan Harku vallas, seega kuulasin, 
kuid ei pidanud õigeks ise kaasa rääkida. 

Jüri Martin: Nägin, et huvilisi oli saalitäis. Tähen-
dab on ka vajadus. Rääkimine on asja üks pool, 
kuulamine teine ja kuulmine kolmas.

Vähe oli neid, kellele sõnumid olid suunatud. 
Kui asi piirdub auru väljalaskmisega, siis....

Külakogukond on koosluse alus. Kogukondade 
eesmärkidest peaksid kujunema rahvuslikud ees-
märgid ja rahvuslikud huvid. Kas niisugused foo-
rumid suudavad seda ülesannet täita?
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Kui mõelda, kes on meie 
rahva tõelised vaimuvara 
edasikandjad, siis kerkib 
ühe eredaima kalliskivina 
esile Anu Raud. Andekas 
kunstnik on aastaküm-
neid väsimatu visadusega  
uurinud käsitöötehnikaid 
ja kogunud käsitööd. Ja 
Heimtalis on imepärane 
keskus, kus Anu oma 
teadmisi edasi annab. 

Ometi armastavad eestlased 
Anu Rauda kõige rohkem ikka 
tema imekauni vaibaloomingu 
pärast.  Anu vaibad pole kuna-
gi lihtsalt vanade mustrite ja 
ornamentide koopiad, iga taies 
on tõeline meistriteos, mis ju-
tustab oma lugu – olgu selleks 
siis oranžikalt hõõguv ahjusuu, 
rukkirääk põllul või igavikulisi 
aja ning olemise metafüüsilisi 
tasandeid lahkavad sümboli-
väljad.

Viimasel ajal on Anu vai-
bad saanud kõvasti ringi ränna-
ta. Nagu tõelised superstaarid 
tõid nad rahvamassid Tallinna 
Kunstihoone ukse taha ja vai-
mustasid turiste pisikesel Kih-
nu saarel. Lõpuks peavad nad 
aga oma arvukatesse kodudesse 
tagasi pöörduma, kuid vaibad 
ei tahtnud lahkuda enne vii-
mase suure etenduse andmist.  
Alates 21. novembrist saame  
imetelda valikut Anu Raua 
kaunitest vaipadest ning kavan-
ditest Rannarahva Muuseumis 
ja paralleelselt ka Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus. Lisaks tuntud 
töödele on väljas ka paar täiesti 
uut vaipa. Vaipu saab vaadata 
terve jõulukuu. 

Lisaks suursugustele vaipa-
dele pääsevad näitusele ka Anu 
Raua väikesed mustriloomad, 
kes igavikuliste mõtiskluste va-
hepalaks panevad oma armsa 
väljanägemisega korraks naera-
tama ka kõige vihmasema ilma 
ja kehvema tuju korral.

Kuid mida võiks tähendada 
näituse omapärane pealkiri “Lõ-
pik”? Setu kandis tähendab sõna 
lõpik millegi lõppemist või lõ-
petust. Ja antud näitus on samuti 
omamoodi lõpetus. Otsa hakkab 
saama aastaring ning samuti 
Anu vaipade ringirändamise üks 

Viimsisse jõuab Anu Raua 
isikunäitus

etapp. Ühtlasi tähendab lõpik 
vaiba viimast rida, mis sulgeb 
sellesse kätketud loo, et oma sõ-
num lõpuks inimeste ette tuua. 

Kuna iga käsitööeseme sisse 
on pandud kellegi töö ja hool, 
siis valmib lisaks Anu loomin-
gule näituseks ka käpikuteaed, 
kust igaüks võib endale olulisi 
mustreid leida. Ühtlasi ootab 
muuseum lugusid ning pilte kä-
pikutest. 

Sooja südamega Anu Rauast 
võiks veel palju kirjutada.  Selle 
asemel kutsun kõiki hoopis an-
deka loojaga tuttavaks saama.  
Näituse avamisele järgneb muu-
seumis kohtumisõhtu. Anu on 
üks neid haruldasi inimesi, kes 
hoolimata uhketest autasudest 
(Valgetähe III klassi teenete-
märk) ja uskumatutest näituse-
paikadest (tema teos “Emapuu” 
asub New Yorgis ÜRO peahoo-
nes) on jäänud lahkeks Eesti 
naiseks.

Ootame kõiki “Lõpikule”. 
Info rannarahvamuuseum.ee.

Maivi Kärginen
Rannarahva Muuseum

Anu Raud tööhoos. Foto erakogu

Imelised jõulu-
mängud
Jõulupühi peetakse imede ajaks. Sestap kohtab 
imesid ja imelisi olendeid jõulukuul ka muuseumis.

1.-19. detsembrini ootame 
kooli- ja lasteaiagruppe osa 
saama meeleolukatest jõulu-
mängudest, mida viivad läbi 
imelised tegelased: päkapikud 
Sukk ja Saabas, vana auklik
käpik ja moodne nahkkinnas 
ning supermuperkirjud must-
riloomad. Kõiki neid tore-
daid mänge on võimalik telli- 

da ka meie majades toimuvatele jõulupidudele. Ja mis kõi-
ge tähtsam – muuseumi aadressi teab ka jõuluvana! Li-
sainfo ja broneerimine: hariduskeskus@rannarahvamuu-
seum.ee, tel 5184 998, www.rannarahvamuuseum.ee.

Tulge mängima!
I jõulumäng: moodsad vanaaegsed jõulud rannakülas. 
Viimsi Vabaõhumuuseum muutub jõulude ajal müstiliseks 
jõulukülaks. Muuseum täitub sellel ajal jõululõhnade, 
-maitsete ja -helidega. Ja nii uskumatu, kui see ka ei tundu, 
on jõulukülla kokku kogunenud ka tohutu hulk käpikuid. 

Üks päris vana auklik käpik ja tema kaasaegne rivaal, 
moodne nahkkinnas, viivad lapsed mängima mängu, kus 
omavahel saavad kokku moodsad ja vanaaegsed jõulud. 
Kingu talu pererahvas tervitab külalisi oma õdusas pipar-
koogilõhnalises kodus. Pererahval on käsil traditsioonili-
sed jõulutoimingud, millest külalisedki osa saavad. Silber-
feldti talu peretütred aga peavad lugu uuest ja moodsast 
ning annavad jõuludele rannakülas hoopiski kaasaegsema 
ilme. Nii põimuvad uued ja vanad jõulutraditsioonid, mis 
pakuvad üllatusi,  äratundmisrõõmu ja mängulusti.  Jõulu-
mängu kestvus 1,5 tundi, hind 6 eurot.

II jõulumäng: mustrimaigulised jõulud. Jõulude ajal 
vallutab Rannarahva Muuseumi tekstiilikunstnik Anu 
Raua loomingu näitus. Seinad kattuvad hiiglaslike vaipa-
dega, mis jutustavad eestlastele omaseid lugusid. Muuseu-
mi õues on käpikuaed, mille kirevus võtab lausa sõnatuks. 
Jõuluaeg on aga ka siin imesid teinud ja mustrid, lõngake-
rad ning rõivad sassi ajanud. Nii ärkavad vana kapi põhjas 
ellu kaks täiesti erakordselt supermuperkirjut mustriloo-
ma, kes oma krutskitega kõiki rõõmustavad. Koos laste-
ga püütakse mustrimängu käigus suurele saladusele jälile 
saada, mis siis õigupoolest mustritega juhtus... Mustri-
mäng kestab ühe tunni, hind 5 eurot. 

III jõulumäng: mida päkapikk ei õpi, seda jõuluvana ei 
tea. Jõulumängus kohtume Päkapikkude kooli priimustega, 
kahe päkapikuga, kes on jõuluvanaks pürgimise teel umbes 
nii poole peal. Nende nimed on Sukk ja Saabas. Milline on 
õige päkapiku hoiak? Millised on päkapikkude kõige vaja-
likumad abivahendid ja olulisemad oskused? Kuidas muu-
tuda nähtamatuks? Kuidas saata korda imesid? 

Mäng on mõeldud neile, kes päkapikkudesse usuvad 
või neisse uskuda tahavad, ning neile, kes ise ei teagi, 
et nad päkapikkudest mõhkugi ei tea. Vaid see, kes usub 
päkapikkudesse, suudab uskuda ka imedesse. Ja see, kes 
usub imedesse, suudab neid ka ise teha.  Ja kui sa suudad 
teha imesid, siis muutub kõigi elu paremaks. Mäng kestab 
ühe tunni, hind 5 eurot.

Rannarahva Muuseum

Hingedeajas on müstikat. 
14.–16. novembrini saate 
seda taimetarkusega täien-
dada Tallinna Botaanika-
aias nõiataimede näitusel.

Ravimtaimede abistavat väge 
teame kõik, kuid näitusetutvus-
tus ütleb, et on taimi, mis aita-
vad näha nähtamatut, kuulda 
kuulmatut, ennustada tulevikku 
ja sooritada astraalseid ränna-
kuid teistesse maailmadesse. 
Eri rahvad on kummardanud 
taimi kui jumalusi, lootnud 

neilt kaitset kurja silma eest 
ning tahtnud taimede abil kätte 
saada õnne, armastust ja rik-
kust. Nõidudes peab arvestama, 
et ilma ei saa kunagi midagi, 
endal tuleb ühteist vastu anda. 
Ja vaadake soovidega ette: need 
võivad täide minna.

Enne, kui mingit taime amu-
letina kaasas kanda, sisse süüa, 
juua või hingata, uurige välja 
võimalik mõju. Nii on ohutum 
tarvitaja tervisele ja mõistusele. 

Tallinna Botaanikaaed on 
juba aastaid teinud tänuväär-

set tööd, harides meie ebausku 
kalduvat rahvast selleski val-
las, pannes näitusel kokku eri 
rahvaste legendid, uskumused, 
bioloogia ja taimede mõju. Vä-
gevaid taimi ei pea otsima ai-
nult Amazonase džunglist või 
Mehhiko kõrbest, neid on kül-
lalt kodumetsadeski. Tänavu 
tutvustatakse nii hallutsinat-
sioone tekitavat alkaloidi mes-
kaliini sisaldavat uimakatust 
kui ka kase, pärna ja paju väge. 
Rõhk on taimedel, mis aitavad 
ligi meelitada armastust ning 

peletavad vaenlasi ja haigusi.
Lisan mõned näited, mis on 

meeles varasematelt nõiataime-
de näitustelt.

Kõige maagilisem taim on 
Lõuna-Euroopas kasvav alraun 
(Mandragora officinarum), mür-
gise ja narkootilise toimega tai-
me juur meenutab inimkeha. 
Usuti, et alrauni maa seest välja 
tõmmates kostnud hirmus kar-
je ja juurest immitsenud verd, 
puutuda võis neid ainult see, 
kes taime ise tarvitas – muidu 
taime mõju kadus. Mõju olnud 

vägev: alrauni abil said nõiad 
lennata ja rahakirstu pandud al-
raunijuur kahekordistas kirstu 
sisu ühe ööga. 

Mõni kättesaadavam näide 
ka. Vanad eestlased on head 
lootnud ikka pihlakalt. Kalaõn-
ne jaoks tõmbas rannarahvas 
kalavõrgu läbi otsast poolitatud 
pihlakakepi. Kari aeti läbi pih-
lakavärava, et peletada kurja 
silma ja haigusi. Ukse kohale 
kinnitatud pihlakaoks peletas 
vargaid, paljudel on tänapäeval-
gi autos pihlakaoksake, et hoida 

eemal õnnetused. Kadakasuitsu-
ga peletati toast pahasid vaime. 
Usku pihlaka ja kadaka väesse 
kinnitab marjadel olev väike ris-
tike. Raudrohi tõrjus kummitusi, 
sortse ja tonte. Pajuokstest teh-
ti nõiakeppe ja -luudasid, paju 
kaitses kurja eest, kuid sümboli-
seeris ka surma ja allilma.

Kui teema pakub huvi, lu-
gege lisa botaanikaia töötajate 
Krista Kauri, Urmas Laansoo ja 
Taimi Puusepa raamatust “Maa-
gilised taimed ja taimemaagia”.

Meeli Müüripeal

Jõulude ajal juhtub igasugu 
imesid. Foto Rannarahva 
Muuseum

Iidset nõiatarkust vägevatelt taimedelt
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30. oktoobril said Stras-
bourgis kümneks tunniks 
kokku 20 Euroopa riigi 
436 õpilast, et läbi mit-
teformaalse õppe oman-
dada teadmisi Euroopa 
Parlamendi tööst. Eestit 
esindasid 23 Viimsi Kooli 
õpilast ning õpetajad 
Janek Murakas ja Alge 
Ilosaar. 

Euroscola on Euroopa Liidu ra-
hastatav projekt, mis laseb õpi-
lastel ühe päeva jooksul tutvu-
da Euroopa Parlamendi tööga. 
Prantsusmaale sõidu etteval-
mistused algasid juba kevadel, 
kui tehti videoklippe kandidee-
rimaks gümnaasiumide ja kut-
seõppeasutuste õpilastele mõel-
dud Euroscola programmi. 

Attention! Tähelepanu!
Üks päev “suure poliitikuna” 
vajab ettevalmistust, unista-
mist ja piisavalt julgust. Noor-
te seas levib arvamus, et noor-
teprogrammidega saab reisida 
ja puhata välismaal, kinnitan, 
et Euroscola pole selline! 

Noorte päev Strasbourgis 
algas varem kui koolipäev, sest 
parlamendi kõige olulisema 
maja – Louise Weissi – juurde 
pidi jõudma juba kell 8. Gru-
pipildi tegemine parlamendi 
sisehoovis tekitas noortes ele-
vust. kes, kuidas ja kelle kõr-
vale esimesel pildil jääb? Kas 
turvakontrollis on vaja näidata 
ka passi? Miks peab eemalda-
ma kaelakeed?

Riigikogu liige ja Eesti 
edukamaid naisettevõt-
jaid Reet Roos külastas 
koos vallavanem Jan 
Treiga neljapäeval Viimsi 
Kooli, kus andis gümnaa-
siumiõpilastele tunni, 
rääkides pereväärtustest, 
haridusest ja ettevõt-
likkusest. Päeva teises 
pooles tutvuti Viimsi val-
lavalitsuse, huvikeskuse 
ja Rannarahva Muuseumi 
arenguperspektiividega.

Viimsi vallavanema Jan Trei 
sõnul kutsus ta eduka ettevõtja 
Viimsi noortele esinema põhju-
sel, et Reet Roos on alustanud 
ettevõtlusega väga noorelt, pa-
ralleelselt kõrgkooli astumisega, 
ning on positiivne näide töö-, 
pereelu ja õpingute ühendami-
sest. “Mõtleme täna vallas väga 
palju sellele, et Viimsist saaks 
vääriline kasvulava tulevastele 
Eesti ettevõtjatele ja riigimees-
tele, samuti valla elu edasivii-
jatele. Üheks näiteks on meie 
valda aasta haridusteo toonud 
Peeter Sipelga teaduskeskusele 
arenguvõimaluste loomine, aga 
ka noortevolikogu loomine val-
lavolikogu kõrvale.” 

Abituriendid tutvusid europarlamendi tööga

Prêt à servir! Valmis 
olla! 
Pärast turvakontrolli tuli võrd-
selt jaguneda parlamendi ko-
misjonide vahel ning luua side-
meid komisjonide liikmetega.

Enne töö algust korrati üle 
teadmised Euroopa Parlamen-
di ja Euroopa Liidu alussam-
mastest, mille järel said noo-
red üheks päevaks “võimu”, et 
käija eurosaadikute radu. 

Kõigil oli võimalus teha 
arupärimisi Euroopa riikide 
ühinemise kohta. Uhke oli istu-
da plenaarsaali viimases reas, 

vaadata julgeid eestlasi, viim-
silasi, kel oli oma arvamus ja 
kindlad küsimused. Esimene, 
kes küsimuste voorus käe tõs-
tis ning küsima asus, oli Viim-
si noortevolikogu juhatuse lii-
ge Karl Koost. Peagi järgnesid 
Emil Orubi, Henry Härmi ja 
Mihkel Lennuki küsimused. 

Vastavalt parlamendi mõ-
ningasele heale paindumatu-
sele anti noortele võimalus 
ühe minuti jooksul tutvustada 
oma koduriiki ja -kooli. Viim-
si Kooli tutvustas Kiur Olaf 
Sild.

Siis moodustati neljaliik-
melised meeskonnad, et tut-
vuda eri keeltes Euroopa Liidu 
ajaloo ja kultuuridega, mängi-
des Eurogame’i.

Commencez! Start!
Parlamendi komisjonides toi-
munud töö eesmärk oli algata-
da noortevahelist diskussiooni, 
et seejärel töötada välja Eu-
roopa prioriteetide “seaduseel-
nõu”, mida 180 minuti pärast 
esitleda Euroscola täiskogu 
istungil. 

Ühiskonna- ja ajalooõpeta-
ja Janek Murakas rõhutas õpi-
laste ettevalmistuse olulisust. 
“Alati võib kohale minna ja 
loota, et teised riigid on ak-
tiivsemad, ent meie silmis on 
oluline, et meie noored mõt-
leksid kaasa ja julgeksid oma 
arvamust väljendada,” sõnas 
Murakas, lisades, et peamine 
ongi kuulda noorte endi seisu-
kohti antud teemadel. 

Tänavusel Euroscolal loodi 
järgnevad komisjonid: Kesk-
kond ja taastuvenergia, Toidu-
raiskamise vastased meetmed, 
Euroopa tulevik, Infovabadus 
ja kodanikukultuur, Migrat-
sioon ja integratsioon ning 
Noorte tööhõive. 

Külastasin kõiki komisjo-
ne ja saan kinnitada, et meie 
noored olid julged kaasarää-
kijad ning kaasasid teisigi ak-
tiivseid arutlejaid. Juhi rolli 
haaras viimsilane Karl Koost, 
olles Noorte tööhõive komis-
joni spiiker. 

Viimsi keskkooli noored ja õpetajad Euroopa Parlamendi saalis. Foto Liina Rüütel

Emil Orub koos meeskonnaga 
väljus Eurogame’i finaalist 
võitjana. Foto Janek Murakas  

Résumé! Kokkuvõte!
Täpselt kell 16.00 kogune-
sid noorsaadikud plenaarsaali
pleenumile, et tutvustada „par-
lamendi komisjonide seadus-
eelnõusid“ ning hääletada eel-
nõude poolt ja vastu. 

Igal pleenumil osalenud 
saadikul oli võimalus esitada 
küsimusi spiikritele. Eestlaste 
huvi ja pühendumus paistsid 
kaugele silma. Üsna pea sai 
kõigile spiikritele selgeks, kes 
on Viimsi keskkooli õpilane 
Mihkel Lennuk ning milli-
sed on tema soovid ja mõtted. 
Oma aktiivsusega paistsid sil-
ma teisedki Viimsi noored.

Karl Koost sai spiikritest 
sõna viimasena, kaitstes noor-
te tööhõive komisjoni eelnõud 
pühendumuse ja eestlastele ko-
hase põhjalikkusega. 

Lisaks jõudis Emil Orub 
ka Eurogame’i finaali ja väljus 
koos kolme teise riigi esinda-
jaga sealt võitjana. 

Lisaks intelligentsusele ja 
julgusele jäid meie noored sil-
ma ka kui ühed viisakamad 
Euroscola külalised – poistel 
pintsakud ja lipsud ning neidu-
del poistega harmoneeruv riie-
tus ning korrektne inglise keel.

Kõigil, kes soovivad täpse-
malt teada saada Euroopa Lii-
du asjadest, soovitame külas-
tada Tallinnas, Rävala 4 asuvat 
Euroopa Liidu Maja. 

Noorte kogemusest saate 
lugeda 21. novembri Viimsi 
Teatajast.

Liina Rüütel 

Tutvustame Viimsi noortele väljapaistvaid 
ühiskonnategelasi – Reet Roos

“Reet Roos on esimene ini-
mene sarjas “Tutvustame Viim-
si noortele väljapaistvaid ühis-
konnategelasi”, kes räägivad 
oma elukogemusest. Antud tun-
ni mõte seisneb selles, et varsti 
gümnaasiumist välja lendavate 
noorte aktiivsus on mõistlik 
suunata perspektiivsete võima-
luste äratundmisele,” ütles val-
lavanem Jan Trei.  

Riigikogu liikme Reet Roo-
si sõnul peaks ettevõtlusega 
alustama noorelt, selgitades, 
et see on üks edu valemitest. 
“Noored saavad ka pärast esi-
mest ebaõnnestumist alustada 

uuesti ja just seepärast peakski 
ettevõtlusega alustama võima-
likult vara. Oma firma tuleb 
teha kohe, ilma ülikooli lõpu-
diplomit ära ootamata. Arva-
mus, et kõrgkooli diplom ja 
haridus tagavad kohe tasuva 
töökoha või töökoha peab ta-
gama riik, tänapäeval ei keh-
ti, sest kõik tööandjad otsivad 
töökogemusega inimest,” mär-
kis Roos. 

“Eesti on ses võtmes väga 
ainulaadses olukorras – muu 
Euroopa aktsepteerib ettevõt-
luses ainult elukogemust, aga 
Eesti kui paindlik ja noor väi-

keriik usaldab enamasti just 
aktiivset noort ettevõtjat, kel 
pole veel peret, mistõttu kogu 
energia on võimalik panustada 
töösse. Eestlastes elab arusaam, 
et just noortel on riskijulgust, 
innovaatilisi ideid ja elujõudu, 
millega plaanid ellu viia.” 

“Ametit õppima minnes kes-
kenduge mitte n-ö pehmetele 
ainetele, pigem reaalainetele, 
eriti perspektiivikas ala on tä-
napäeval programmeerimine. 
Eesti vajab lähiaastatel suurt 
hulka IT-sektori töötajaid. Kui 
muudest majandusharudest rää-
kida, siis mitte mingil juhul 
valida ainult ärijuhtimist, vaid 
majandust koos kindla suunitlu-
sega: näiteks kultuurikorraldust 
e majandamist, turismindust. 
Eesti kultuur on ainulaadne, sa-
muti meie puhas loodus, mida 
mujal maailmas naljalt enam 
ei leia. Kui reaalained ei meel-
di, siis tuleks mõelda sellele, 
millised on Eesti perspektiivid 
endale huvitavas valdkonnas ja 
valida amet selle järgi,” rääkis 
Roos lastele. 

Ettevõtja sõnul ei usu ta, 
et vaevalt nüüd Viimsi lapsed 
kui rannarahva järeltulijad põl-
lumajanduse ja piimakarjade-

ga tegelema hakkavad, kuid 
muud Eestit silmas pidavalt on 
piimandus ja piimatooted üks 
edukamaid Eesti ekspordiar-
tikleid, eriti kui Venemaast jät-
kusuutlikumad turud leida. 

“Ilusamaid aegu võibki oo-
tama jääda, tähtis on aga alus-
tada – igaüks on milleski tu-
gev. Tuleb järele mõelda, mis 
see on. Tehke kõvasti tööd, 
sest niisama ei kuku kellelegi 
midagi sülle. Eestis ettevõtlust 
arendades tuleb tulemusi ooda-
ta aastaid ning töötunde kulub 
rohkesti,” hoiatas ettevõtja ja 
riigikogu liige noori liialt ker-
gekäelise suhtumise eest. “Mi-
nulgi on olnud karjääri jooksul 
põrumisi. Noorena, kui keegi 
sinule veel ei looda, on palju 
lihtsam üle olla, välja tulla ja 
otsast alustada,” julgustas Reet 
Roos õpilasi.

Päeva teises pooles tutvus-
tas vallavanem Jan Trei eduka-
le naisettevõtjale Viimsi aren-
gupotentsiaali ja -võimalusi. 
Koos külastati veel Viimsi Hu-
vikeskust ning Rannarahva 
Muuseumi kui Viimsi kultuu-
ripärandi kogujat ja valla üht 
märkimisväärseimat visiitkaar-
ti.

Roosi sõnul oli talle po-
sitiivne üllatus, et valla huvi-
keskus tegutseb nii kõrgel ja 
mitmekesisel tasemel, kus eri-
nevatele põlvkondadele, alates 
beebidest lõpetades pensionä-
ridega, pakutakse pea kõiki 
kaasaegseid huvitegevusi. Et-
tevõtjale avaldas muljet koha-
liku harrastusteatri tegutsemine 
ning teatrihuvilistele loodud 
võimalus tasemel repertuaari 
nautimiseks nii kohaliku kui ka 
külalisteatrite poolt. 

“Viimsi Rannarahva Muu-
seum on omaette vaatamisväär-
sus, mida peaks külastama iga 
eestlane. Väga atraktiivne turis-
miobjekt! Vana eestiaegse koo-
limaja erinevatele korrustele on 
välja pandud nii Lennart Meri 
poolt inspireeritud Hõbevalge 
näitus kui ka endisaegse Ki-
rovi kalurikolhoosi kunagised 
saavutused, lõpetades Viimsi 
rannajoone ja väikesaarte oku-
patsiooniaegset piiritsooni kuu-
lumist eksponeeriva näitusega 
ärklikorrusel. Meeletu inspi-
ratsiooniallikas!” ütles Roos, 
soovitades näitusekülastust kõi-
gile, kel Viimsisse lähemas või 
kaugemas perspektiivis asja. 

Riina Solman

Kohtumisel Viimsi Koolis. Foto Riina Solman
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Järgmisel nädalal tähistab 
Viimsi jazz- ja popmuusikafes-
tival oma sünnipäeva: 14. ja 
15. novembril kuulete Viimsis 
palju head vokaalmuusikat. 

Esineb 21 vokaalkollektiivi Viimsist, 
Sakust, Keilast, Tallinnast, Tartust, 
Põlvast, Räpinast ja Kuressaarest, la-
val on Otsa kooli saatebänd. Tõotab 
tulla igati mitmekülgne ja huvitav 
nädalalõpp.

Viis aastat on piisavalt pikk aeg, 
et teha kokkuvõtteid toimunud fes-
tivalidest ja vaadata tulevikku. Kü-
simustele vastab festivali kunstiline 
juht Aarne Saluveer.

Millest tekkis idee korraldada jazz- 
ja popmuusikafestivali ning miks 
just Viimsis?

Mul on olnud õnne juba ligi 15 
aastat osaleda žüriiliikmena üsna pal-
judel maailma tippkonkurssidel. See 
on andnud hulgaliselt mõtlemisainet 
ja inspiratsiooni.

Eestlastel on kombeks ikka endid 
võrrelda: nii hakkaski väga selgelt 
paistma, et just jazzi ja popi vallas 
polegi meil ühtegi arvestatavat väl-
jundit. Samas on seda väga vaja nii 
noortele tõusvatele tähtedele hüppe-
lauaks kui ka kogenud tegijatele iga-
aastaseks kokkusaamiseks ja mõõdu-
võtuks.

Viimsi on kultuuri poolest rikas, 
aga ka väga uuenduslik ja edumeelselt 
arenguid loov vald, siin on tunda ka 
huvi ennast Eesti ja maailma kultuuri-
kaardil veelgi nähtavamaks teha.

Nii tunduski igati loogiline teha 
selline ettepanek koduvallale ning 
produtsent Kristel Pedakule koos-
tööks, ja nüüd tähistame juba viien-
dat muusikapidu.

Miks on sellist festivali Eesti 
muusikamaastikule ja viimsilastele 
vaja?

Osaliselt ma sellele juba vastasin. 
Pean oluliseks, et ka meie oma valla 
lauljatel koolilastest kuni veteranide-
ni oleks võimalik näidata oma muu-
sikalisi oskusi. Igal aastal on festiva-
lil üles astunud Viimsi Huvikeskuse 
ViiKerKoor. Eraldi tahan tunnustada 
nende dirigenti Age Toomsalu, kes 
on toonud uued ja huvitavad laulud 
kodupubliku ette. Vaimukate ja fan-
taasiarikaste seadetega on paistnud 
silma Püünsi Kooli koor The Musical 
Robbers. Muusikaelamust on pakku-
nud Maire Eliste koorid, kes küll sel 
aastal osa ei võta. Teist korda tuleb 
festivalile Viimsi Kooli noortekoor, 
kellele festival andis kindlasti juurde 
energiat ja kaasaegset vibe’i. Kõik 
senised meie valla kooride osalused 
on olnud kõrgetasemelised ja selles 
on festivalil oluline roll. 

Soovime, et järgmisel festiva-
lil, juba 2015. aasta kevadel, näeks 
Viimsi JazzPopFestil veel rohkem 
valla koore ja ka ansambleid, et roh-
kem viimsilasi saaks festivalist osa. 
Oodatud on kõikide Viimsi valla 
koolide mudilas-, laste- ja poiste-, 
sega- või neidudekoorid ja muidugi 
ansamblid.

Osalejad jagavad festivalil lava 
üha uute tõusvate eesti noorte ta-
lentide ja tulevikutähtedega. 2011. 
aastal festivali vokaalansamblite ka-

tegoorias üheks parimaks tunnistatud 
Söörömöös laulavad praegu profes-
sionaalsed muusikud, kes on omas 
žanris tunnustatud ning tegevad nii 
soolo- kui ka muudes projektides. 
See on vaid üks näide.

Saame festivaliga näidata, et Viim-
si pole pelgalt magala, siinne elukesk-
kond on jätkuvalt uusi võimalusi loov, 
innovaatiline ja atraktiivne.

Kes on Viimsi JazzPopFesti pub-
lik ja mida festival külastajale pa-
kub? 

Publikuks, nii nagu ka mujal 
maailmas taolistel muusikafestivali-
del, on eelkõige selle žanri huvilised, 
nende tugiisikud, sõbrad, fanclub, 
nagu seda tänapäeval nimetatakse. 
Ka esinejad/osalejad arenevad väga 
palju üksteist kuulates.

Publik saab tegelikult kuulata 
väga erinevat programmi ning hea 
ülevaate, mida Eesti pop- ja jazzmuu-
sikažanris hobi korras tehakse. Tihti-
peale ei jää see proffidele üldsegi alla. 

Kuidas on festival viie aastaga 
muutunud?

Kohe esimene festival läks käima 
väga suure pauguga: lõppkontserdil 
tähistati lisaks paremate esinejate au-
tasustamisele ka eesti muusika grand 
old man’i  Uno Loobi sünnipäeva. 
Uno Loop, täies elusuuruses ja su-
pervormis laval kitarriga koos Otsa 
kooli bigbandiga – see haaras kogu 

saali, rahvas laulis kaasa, nii et Viim-
si Kooli saali lagi tõusis.

Igalt järgnevalt festivalilt on tek-
kinud uusi kõrgetasemelisi esinejaid  
(Nuku koor, Söörömöö, The Fews, 
Jazzin Sisters jpt), kes on Viimsist saa-
dud kogemusest ja edust innustatuna 
suundunud nimekatele väliskonkurs-
sidele Soome ja Saksamaale. Sarnaselt 
on tuule tiibadesse saanud sellised rah-
vusvaheliselt tuntud ansamblid nagu 
Rajaton, Club for Five jpt. 

Muutumatuks jääb aga väga olu-
line fakt, et festivalil saavad koos olla 
ja esineda kolm põlvkonda ühest pe-
rest: lapsed, õed-vennad, isad-emad ja 
vanaisad-vanaemad. 

Missugune võiks festival olla 5, 
10... aasta pärast?

Oleme ka selle peale mõelnud. 
Eesti ei ole väga suur ja toimub üsna 
palju, aga Viimsi festival kui tugev 
kaubamärk saavutab veel suurema 
tuntuse, varasemad osalejad tulevad 
uute ja huvitavate kavadega. Ideaalis 
suudame saada ka välisesinejaid ja 
festivali tuntus laieneb üle riigipiiride. 
Toimub festivali erikontserte, muu-
seas nii on ka juba sel aastal. Festivali 
eelõhtul esinevad kohvikus Lavendel 
Söörömöö ja The Fews väga huvita-
va kavaga, kus on nii autoriloomingut 
kui ka tuntud laule vokaalansamblite 
repertuaarist. Kindlasti on üheks unis-
tuseks teha midagi uut ja huvitavat 

festivali raames koostöös Rein Ran-
napi ja Eesti Rahvusmeeskooriga.

Otsustasid sel korral festivalile 
tuua ka ETV vilistlaskoori, mida 
juhendad. Miks osalete Viimsi Jazz-
PopFestil?

ETV Tütarlastekooris on aastate 
jooksul laulnud väga palju andekaid 
inimesi, mõned on valinud profes-
sionaalse muusiku elukutse ning on 
Eestis ja maailmas tuntud artistid.

Samas on paljud vilistlased mit-
temuusikud, kes soovivad jätkata 
oma töö, õpingute ja pereelu kõrvalt 
heakvaliteedilist muusikalist tegevust. 
Aasta alguses kogunes talvekontser-
diks üsna suur vilistlaskoor, vähen-

datud koosseis tuleb nüüd festivalile 
– kuna head lauljad esinevad ikka 
headel festivalidel!

***
Sel korral jõuab festival esma-

kordselt Viimsi Kooli ruumidest kau-
gemale. Reedel, 14. novembril kell 19 
saab Lavendel Café õdusas atmosfää-
ris kuulata kahte omanäolist vokaa-
lansamblit: Söörömöö ja The Fews. 
Lisaks armastusele pop- ja jazzmuu-
sika vastu ühendab neid see, et teisel 
Viimsi JazzPopFestil kirjutati nende 
diplomitele 1./2. koht. Nad olid siis 
festivali parimad vokaalansamblid ja 
žüriil oli tõeliselt keeruline otsustada.  

Laupäeva, 15. novembri ajakava 
ja esinejad on järgmised:

Kell 11.00 suur kooride kontsert, 
esinevad: Viimsi Huvikeskuse Vii-
KerKoor, Meero Muusiku Lastekoor, 
Viimsi Keskkooli Noortekoor, TTÜ 
Tallinna Kolledži kammerkoor AK-
TIVA, EBSi kammerkoor, segakoor 
Noodimurdjad, segakoor Tuljak, Tal-
linna Ülikooli Kammerkoor ja ETV 
vilistlaskoor.

Kell 15.30 vokaalansamblite võist-
lus, esinevad Force Mažoor, Ellad, 
Blue-S, 2Loud, Musaklubi vokaalan-
sambel, Keskmised, The Fews, Kört, 
Särts, Mustad Klahvid ja kammerkoor 
AKTIVA meeskvartett.

Kell 19.00 algab festivali lõpp-
kontsert ja autasustamine, esinevad 
parimad.

Kontserdid on vaheajaga. 
Festivali kontsertide piletid on 

müügil Piletilevis ja kohapeal.
Korraldajad tänavad koostööpart-

nereid ja toetajaid: Viimsi Kool, Ge-
org Otsa nim Tallinna Muusikakool, 
Eesti Kultuurkapital, Spa Hotel La-
vendel, Viimsi Keevitus ja Weckman.

Kristel Pedak
Viimsi JazzPopFesti korraldaja

Tulge Viimsi JazzPopFesti viiendale 
sünnipäevale!

Kunstiline juht Aarne Saluveer III Viimsi JazzPopFestil 2012. aasta mais. Foto Aime Estna

ViiKerKoorile on see juba viies Viimsi JazzPopFest. Foto erakogu
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Laupäeval, 25. oktoobril 
oli Viimsi raamatukogus 
lõbus ja huvitav jututund 
lastele: oma raamatuid 
tutvustas lastekirjanik 
Janne Järva. Tutvustame 
nüüd kirjanikku ka neile, 
kes ei saanud kohtumisel 
osaleda.

Kohtume Janne Järvaga Viim-
si Reval Cafe’s, sest Jannel 
on täna aega oma koduvallas 
kokku saada –koolivaheaeg 
on käimas ning tal on vaba nä-
dal. Tema juhatada poisteklass 
Vanalinna Hariduskolleegiu-
mis puhkab samuti. 

Rääkige veidi oma raama-
tutest, mis vanuses lastele 
need on kirjutatud?

Raamatukogus tutvustasin 
oma kolme raamatut, mis on 
kirjutatud lastele vanuses 4–9. 
“Sõber on pärl” räägib sõpru-
sest ja hoolimisest. “Pilliroo 
tänava lasteaed” jutustab las-
teaia viiest hakkajast lapsest 
ja nende lõbusatest ettevõt-

Hiljutise raamatukogu-
nädala raames rääkis põ-
line viimsilane ja kodu-
loouurija Jaan Tagaväli 
Viimsi poolsaare küladest 
ja nende elanikest. 
15. novembril on loengu-
teemaks poolsaare ida-
kalda talud ja pered.

Jaan Tagaväli ütles kohe loen-
gu alguses, et ega kõike korra-
ga ära ei räägi. Ja miks peaks-
ki? Kodukanditeemaline hariv 
sari pakub rohkem ja kui ka 
esinejad vahelduvad, läheb asi 
järjest mõnusamaks. Küllap 
saaks ka maakera ajaloo mahu-
tada ühe tunni sisse. Ei kujuta 
aga ette, kes suudaks sellist 
kontsentraati kuulates vastu 

mistest. “Soolikarohu Eva ja 
Mägede Hugo” on raamat täis 
seiklusi. Selles on põnevust ja 
nalja. Raamatu tegevus toi-
mub esialgu Eestimaal, see-

järel läheb lugu edasi Lõuna-
Ameerikas. 

Kuidas need lood sündi-
nud on, kas koduvallas?

Lood kirjutan tõesti Viim-

Esitage Kultuuripärli 
kandidaate
Eesti Kultuurkapital kuulutas välja kultuuripreemia Kul-
tuuripärl kandidaatide esitamise Harju maakonnas.

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis 
kunstnike ja rahvakultuurivaldkonnas tegutsevate inimeste 
erialast pühendumist maakondades.

Preemia kandidaadiks võib esitada Harju maakonnas te-
gutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on tänavu silmapaistvaid tee-
neid oma maakonna kultuurielu edendamisel.

Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioo-
nid. Korraga võib esitada ainult ühe kandidaadi. Vabas vor-
mis taotlus esitage Harjumaa ekspertgrupile. Sinna tuleb kirja 
panna: kandidaadi loominguliste või sportlike saavutuste lü-
hike kirjeldus jooksval aastal; kehtivad stipendiumid (nende 
olemasolul); kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isiku-
kood, aadress, telefon, e-posti aadress). Kandidaatide esita-
mise tähtaeg on 20. november 2014. Kirjalikud ettepanekud 
palume saata aadressil Sirge tn 2, 10618 Tallinn või e-posti 
aadressile ruth@hol.ee. Lisainfo: Ruth Jürisalu, tel 5087 808.

Korraldajad

Janne Järva hingega lasteraamatud 
sis. Ideed tulevad aga jaluta-
des, reisides. Näiteks Sooli-
karohu raamatu esimene osa 
tekkis ühel suvel Viimsis, tei-
ne osa hoopis Argentiinas. Kir-
ja olen need pannud aga oma 
Leppneeme kodus. Enamasti 
istun üksi kodus olles köögi-
laua taha, suunan pilgu metsa-
le ja niisuguses mõnusas ole-
mises see lugu sünnibki. 

Miks kirjutate just las-
tele? Olete enne Vanalinna 
Hariduskolleegiumi töötanud 
Kutsekojas analüütikuna, see-
ga olnud kokkupuutes roh-
kem täiskasvanute maailma 
ja probleemidega. 

Väga mitmete inimeste 
motivatsioon – kirjutada las-
teraamat – saab alguse nende 
enda pere lastest. Kui mu noo-
rem tütar Nora oli kaheaas-
tane, hakkasin talle unejutte 
välja mõtlema. Kord ütles abi-
kaasa, et need on toredad, pane 
kirja! Samas olin sisu hommi-
kuks unustanud, aga Nora mä-
letas! Tema ei uinunud, vaid 
hakkas lugudes olevaid detai-

Loodame, et Jannel jätkub poisteklassi rüblikute kõrvalt aega 
rõõmustada väikeseid ja suuri lugejaid ka edaspidi. Foto erakogu

le täpsustama. Lisaks andis ta 
mulle head nõu, et lugu peab 
olema põnev, näiteks võiks 
seal midagi krabiseda. Minu 
juttudes on terake nalja, kind-
lasti põnevust ja tähtsal kohal 
on kaaslase märkamine ning 
temast hoolimine. 

Kas hoolivust on ümber-
ringi liiga vähe? 

Seda ei saa üldistada. On 
väga häid ja tähelepanelikke 
inimesi, on neid, kel täiesti üks-
kõik. Mul on vedanud. Olen 
õnnelik, sest minu ümber on 
parasjagu hoolivaid inimesi.

Millest räägib Teie järg-
mine raamat?

Üks raamat on mul hetkel 
tõesti peaaegu valmis. See 
peegeldab koolilaste omava-
helisi suheteid ja põnevaid 
huvialasid, mereäärsest küla-
elust tuleb ka juttu. Mulle 
meeldib raamatute kallal no-
kitseda ning kunstniku, kujun-
daja ja keeletoimetajaga ühise 
eesmärgi nimel tegutseda. 
Mulle on väga tähtis laste ar-
vamus minu raamatute kohta.

Idakalda külad ja pered
võtta. Mahlaka ajalookäsitlu-
se ja -esituse juures ongi tihti 
kõige huvitavamad igasugused 
kõrvalepõiked, küsimused ja 
arutelud. Faktoloogia leiab ka 
teatmeteostest ja Viimsi puhul 
uhkest raamatust “Viimsi vald 
90”, aga igasugu lisandusi ja 
isiklikke mälestusi pole täien-
duseks mujalt loota, kui hea 
esineja suust.

Jaan Tagaväli ettekandest 
jäi mulle meelde mitmeid fak-
te, mis sobiksid kas või mälu-
mängu küsimusteks. Kust lä-
heb näiteks Viimsi poolsaare 
maismaapiir? Enam-vähem õi-
ge vastus on: poolsaare pii-
riks sobivad Pirita jõgi ja Iru 
ristmik. Valda on seega na-
tuke rohkem kui poolsaart ja 

vastupidi saab ka väita. Kui-
das sai vanasti üle Pirita jõe? 
Kuni 1914. aastal oli silla ase-
mel parv, parvemehena töötas 
Georg Otsa emapoolne vana-
isa. Pirita kloostrist mõeldes 
tuleb vaimusilma ette kloostri 
kõrge otsaviil. Millal kaotas 
klooster teise otsaviilu? Seda 
ei tea tegelikult keegi – alli-
kais on kirjas, et 1690. aastal 
viilu enam kindlasti ei olnud. 
Millal see kadus, seda aga po-
legi üles märgitud. Mis on Tal-
linna esimene aedlinn? Me-
rivälja. Seal olid kaua Viimsi 
mõisa karjamaad, 1924. aastal 
jaotati kant aga 303 krundiks.

Miks pandi Viimsi valla 
vanim kooli 1971. aastal kinni?  
Koolipidamiseks polnud Rand-

veres siis enam piisavalt lapsi. 
Milline on valla vanuselt teine 
kivihoone? Randvere kirik, 
Viimsi mõisa peahoone on veel 
vanem. Viimsis soodustabki 
miski kõrget iga: üle 90-aasta-
seid elanikke on vallas üle 50.

Valla kalmistutel jäävad 
silma hauakivid, kus perekon-
nanimeks on mõne kala nimi. 
Mis nimeline pere elas Rand-
veres Kilu talus? Seal elas 
muidugi perekond Räim. 

Poolsaare idakaldal 100 
aastat tagasi olnud talude ja 
seal elanud peredega teemaga 
jätkub kodulooline loengusari 
Viimsi raamatukogus 15. no-
vembril kell 11, mil loengupi-
dajaks on Andres Jaanus.

Meeli Müüripeal

Kas Teie raamatuid raa-
matupoodidest osta saab?

Minu raamatud on müügil 
nii Apollo kui ka Rahva Raa-
matu kauplustes. Ma ei ole 
aktiivselt tegelenud turunduse 
ja müügiga, vaid kirjastanud 
rohkem oma lähedastele, sõp-
radele, tuttavatele. Tasapisi 
on lugejaskond suurenenud. 
Nüüd on hakatud märkama. 
Lasteraamatute puhul on äär-
miselt tähtis, et neis oleksid 
lapsesõbralikud joonistused. 
Avastasin suurpärase illust-
raatori – Olivia Lipartia –, kes 
on joonistanud minu kirjuta-
tud lugudele ilusad, soojades 
toonides, selgete joontega lõ-
busad pildid. Olivia on minu 
“pärl”.

Mida soovitada lapseva-
nematele, et lastes lugemis-
huvi tekiks?

Lugeda ette ja tutvustada 
oma pisikestele hinge ja sü-
damega tehtud raamatuid, siis 
jõuab see kindlasti ka lapseni.

Usutles 
Riina Solman
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7.–20. oktoober

Viimsi valla kultuurikalender
Kuni 25. november
Viimsi Fotoklubi näitus
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi II korrusel

Kuni 30. november 
Raamatused “Karge 
Põhjamaade kirjandus“ ja 
“Trollid ja kollid raamatus“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 28. november
Raamatunäitus “Uut ja 
huvitavat lugemist“
Prangli Raamatukogus

Kuni 27. november
Raamatunäitused “Põhjamaad 
– me põlised naabrid“, “Muumi-
troll, Pipi ja teised sõbrad 
Põhjamaadest“, “Minu, sinu, 
meie…lemmikraamat“
Randvere Raamatukogus

7. november k 14
Isadepäeva tähistamine
Kontsert Vene romansi saladus
Viimsi Päevakeskuses

7. november k 16
Isadepäeva märgi meister-
damine
Viimsi Noortekeskuses

7. november k 19
Punutud soengute õpituba
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

7. november k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm – elav muusika ning 
videodisko suurel ekraanil
Raul Kivi & Malbe Tuul + 
DJ Aare Anton
Black Rose Pubis

8. november k 12
Koolinoorte fotonäituse 
“Sügis metsas“ avamine
RMK Viimsi looduskeskuses

8. november k 20
Salongiõhtu elava muusikaga
Esineb Ansambel Nivoo 
Kohvikus Lavendel Café

8. november k 21
Nädalavahetuse meele-
lahutusprogramm – elav 
muusika ning videodisko suu-
rel ekraanil
Mary Ann & The Tri Tones + 
DJ Sass Nixon
Black Rose Pubis

9. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

9. november k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

10. november k 16
Salakirjade õppimine ja 
aardejaht
Viimsi Noortekeskuses

10. november k 18
Randvere küla isadepäev
Esinevad õpilased ning 
seeniortantsurühm Kobarake
Sportmängud
Korraldaja: Randvere 
Noortekeskus
Randvere Koolis

10.–28. november
Haridusprogramm Mardid 
mustad, kadrid valged (alg-
klassidele ja lasteaedadele)
Broneerimine: hariduskeskus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

11. november k 16
Terviseklubi: tervislik toitumine 
aktiivsetele sportlastele
Randvere Noortekeskuses

11. november k 16.30
Digikultuuri kursus
Viimsi Noortekeskuses

12. november k 11.30
Hommikuhämaruses: lühike 
nukuetendus lastele “Jäljed 
lumel“
Autor ja esitaja Are Uder 
nukuteatrist
Viimsi Raamatukogus

12. november k 16
Decupage tehnika e 
salvrätitehnika töötuba
Viimsi Noortekeskuses

12. november k 17
Meeleoluõhtu – Sügisõhtu 
muusika ja luulega
Korraldavad: Viimsi Päevakeskus 
ja Pille Lille Muusikute Fond
Sissepääs tasuta!
Viimsi mõisas

12. november k 19
Käsitöökingituste töötuba 
täiskasvanutele
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

13. november
Trummide valmistamine ja 
Lagedi Noortekeskuse külaskäik
Viimsi Noortekeskuses

13. november k 13
Teabepäev kuulmisest ja 
kuulmisabivahenditest II
Viimsi Päevakeskuses

14. november k 19
5. Viimsi JazzPopFest esitleb
Vokaalansamblid Söörömöö ja 
The Fews
Piletid 5 € Piletilevis ja kohapeal 
Lavendel Café

14. november k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm – elav muusika ning 
videodisko suurel ekraanil
Pitser T + DJ Rauno Salumets
Black Rose Pubis

15. november k 11
Andres Jaanuse loeng “Viimsi 
poolsaare idakalda talud ja 
elanikud 100 aastat tagasi“
Viimsi Raamatukogus

15. november k 11
5. Viimsi JazzPopFest
k 11 Suur kooride kontsert ja 
mõõduvõtmine
k 15.30 Vokaalansamblite 
võistlus
k 19 Festivali lõpetamine

Piletiinfo: päevapilet 7/5 €, 
üksikpilet 3 €
Viimsi Koolis

15. november k 16
Rahvatantsurühma Valla-alune 
juubelikontsert
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

15. november k 20 
Salongiõhtu elava muusikaga 
Esinevad  Hanna & Hannes 
Kohvikus Lavendel Café

15. november k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm – elav muusika ning 
videodisko suurel ekraanil
Sulo + DJ Einar Kapp
Black Rose Pubis

16. november k 11
Jalgsimatk ja kepikõnd Tädu 
õpperaja ümbruses
K 10.30 buss V2 väljub haigla 
eest (sõidate Randvere Aed-
linna peatusesse)
Matka pikkus 6 km
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Lisainfo: tel 6012 354

16. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. november k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

17. november k 16
Sushi töötuba
Viimsi Noortekeskuses

18. november k 16
Moeklubi
Randvere Noortekeskuses

18. november k 18
Looduse ja loovuse ring 
Kuuseokkašampooni meister-
damise töötuba
Osalustasu 9 €
Täiskasvanutele, noortele
Registreerimine: 

viimsi.looduskeskus@rmk.ee
Korraldaja: RMK Viimsi loodus-
keskus

18. november k 16.30
Digikultuuri kursus
Viimsi Noortekeskuses

19. november k 10.00–16.30
Facebooki turundusstrateegia 
koolitus
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis 

19. november
Viltimise töötuba
Viimsi Noortekeskuses

Tere tulemast!
l Kadri ja Heiko Ottosonil sündis 27. augustil poeg Jakob.
l Kerli Kaasikul ja Tanel Olekil sündis 10. septembril tütar 
Simona.
l Janar Ründlal ja Kaidi Leemetsal sündis 27. septembril 
tütar Grete.
l Diana Pärtil sündis 29. septembril tütar Andra.
l Andres Ronkil ja Annika Urva-Ronkil sündis 9. oktoobril 
tütar Laura.
l Toomas Kirssil ja Annika Õunpuul sündis 15. oktoobril 
poeg Sebastian.
l Triinu ja Toomas Järvil sündis 16. oktoobril tütar Tessa Rose.
l Lagle ja Urmo Reidmal sündis 18. oktoobril tütar Adele.
l Kai ja Ahto Puuseppal sündis 27. oktoobril poeg Lebron.
l Olena Obukhoval ja Yurii Sharpoval sündis 31. oktoobril 
tütar Zlata.

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

l Klara Indrikson .......... 91
l Vilma Kivi ................... 90
l Evi Kallastu ................ 90
l Ella Rätsep ................. 90
l Tamara Strelkova ...... 85
l Elvi Soe ....................... 80
l Senta Lembinen ........ 80
l Juta Ludvig ................. 80
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Palju õnne!

19. november k 19
Käsitöö kingituste töötuba 
täiskasvanutele
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

20. november
Lauajalgpalli turniir
Viimsi Noortekeskuses

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
tel 6028 866

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 
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Infotehnoloogia ajastul 
on arvuti asendamatu 
töövahend ja kontoritöö-
tajad unustavad end selle 
taha istuma, märkamata 
teha piisavalt pause. 

Kui oma füüsisele tähelepanu 
ei pööra, tekivad sageli sunda-
sendist tingituna õlavöötme- ja 
seljavaevused. Kehvemal juhul 
võivad aastate jooksul välja ku-
juneda püsivad rühihäired. 

Sundasendis olles ehk siis 
arvutiga töötades on inimesel 
staatiliselt koormatud kindlad 
lihasgrupid: õlavöötmelihased, 
lülisammast toetavad lihased, 
käsivarrelihased ning passiivses 
tegevuses olevad jalalihased. 

Seljalihased istumise ajal 
lõtvuvad, ainevahetus selgroo-
gu toetavates lihastes nõrgeneb 
ning verevarustus on häiritud. 
Nii tekivadki lihaspinged, mis 
koos lihasjõu vähenemisega 
põhjustavad halva rühi ja lihas-
düsbalansi. Treenituse ja vähe-
se liikumise tagajärjel hakkab 
selg väsima, tekivad ebamäära-
sed valud ja samuti on oht ker-
gesti selga vigastada (näiteks 
kummardades või äkilisi keha-
pöördeid tehes, kas või tennist 
mängides). Lisaks seljahäda-
dele kurdavad paljud kaela- ja 
õlavöötmevaevusi, mis tule-
nevad ettekallutatud asendist: 
olete n-ö õlgadest eespool ning 
lihased peavad kehahoiu säili-
tamiseks töötama gravitatsioo-
nile vastu. Tagajärjeks on tur-
ja-, kaela- ja õlavöötmepinged 
ning -valud. Istudes lühenevad 
ka keha tagaosa lihased. 

Võimle end kontoris terveks!

Mida teha, et 
pingetest vabaneda?
Pole haruldane, et treenimise 
asemel püüavad inimesed abi lei-
da mõnel lihtsamal viisil: lihas-
vaevusi leevendavad plaastrid, 
massaaž, harvem seljaortoosi-
de kasutamine, ergonoomili-
sed muudatused töökohas jne.

Teaduslikes ülevaadetes on 
välja toodud, et lihastreening 
on seljavaevuste ravis siiski ai-
nus tõestamist leidnud efek-
tiivne meetod! 

Taanis uuriti kontoritööta-
jaid, kes vaevlesid kaela- ja õla-
piirkonna valude käes. Uuringu-
grupp jaotati kolmeks: inime-
sed, kes ei tee harjutusi üldse, 
igal tööpäeval 2 minutit harju-
tusi tegev grupp ning 12 minu-
tit harjutusi tegev grupp. Küm-
ne nädala pärast olid kahes iga 
päev võimelnud grupis valunä-
hud oluliselt vähenenud ning 
seejuures polnud märgatavaid 
erinevusi rohkem ja vähem 
võimelnud grupi vahel. Seega 

leidis kinnitust fakt, et konto-
ritöötajate lihaspinged vähene-
vad juba paar minutit kestva 
võimlemise tulemusel. 

Eespool nimetatud alterna-
tiivlahendustest (plaastrid, mas-
saaž jmt) ei piisa püsivate muu-
datusete saavutamiseks. Pinge-
vaba keha ja kauni rühi saavu-
tamiseks on tarvis heas toonu-
ses (süva)lihaseid, mis hoiavad 
luustikku õiges asendis. Lisaks 
füüsilisele koormusele tasub 
end aga aeg-ajalt lasta üle vaa-
data ja “hooldada” tunnustatud 
kiropraktikul ning külastada 
massööri. 

Venitus kontoris
Treeningsaalid pole sugugi ai-
nus koht oma füüsise ja rühi 
parandamiseks. Seda saate teha 
ka kontorist lahkumata. Lihas-
vaevuste vähendamiseks või en-
netamiseks tasub iga päev võt-
ta mõned minutid enda jaoks 
ning teha tööpauside ajal liht-

said ja tõhusaid harjutusi. 
Juuresolevaid kontoritööta-

jatele koostatud harjutusi saab 
edukalt sooritada kontoririietes, 
istudes ja/või püsti seistes. Sel-
leks kulub vastavalt kolm või 
kuus minutit. Soovitan siiski 
enamikku neist harjututesti teha 
püstiasendis, sest siis aktiveeri-
te paremini oma ainevahetust. 
Põhitähelepanu on harjutustes 
pööratud lihaste venitamisele, 
et vähendada lihaspingeid kae-
las, õlavöötmes, seljas ja kogu 
keha tagaosas. Veelgi tõhusamat 
tulemust soovides (sh kehatüve 
tugevdada tahtes) järgige iga 
harjutuse juures kolme lihtsat 
põhireeglit Pilatese meetodist: 
õige kehaasendi võtmine, sü-
valihaste pingutamine ja sügav 
hingamine. 

Harjutuste juhendid koos fo-
todega leiate www.pilatespluss.
ee/kontorivõimlemine.

Terje Vaino
tervisejuht ja Pilatese treener

HÄID NIPPE LISAKS
l Istuge võimalikult sageli tooli asemel suurele võimlemispalli-
le, nii hoiate keha keskmes asuvad lihaseid aktiveerituna.   
l Asetage toolile tasakaalupadi, see aitab samuti seljavalu lee-
vendada ja rühti parandada!
l Kui lõunarammestus peale tuleb, tõuske püsti, hõõruge peo-
pesad soojaks, mudige ükshaaval kergelt kõik sõrmi ja mõle-
mat kõrva. Patsutage kätega õrnalt pead, kukalt, kaela, selga, 
rinnaesist, kõhtu, külgi, tuharaid ja jalgu. Tunnete, et muutute 
kohe erksamaks, vereringe paraneb ja energia hakkab liikuma!
l Võtke kingad jalast, sirutage jalgu laua all ja tehke pöiaringe!
l Istuge tooli äärel ja haarake kätega toolileeni tagant kinni, 
kallutades keha ettepoole. Nii venib hästi rinnaku eeskülg!
l Seiske püsti ja asetage sirged käed selja taga sõrmseongus-
se ning tõstke siis käsi. Aju verevarustuse parandamiseks viige 
mõneks sekundiks ka pealagi põranda suunda. 
l Minge ja kõndige treppidel!

Värskelt avas Mähel 
uksed spordiklubi Fresh!

Spordiklubi asub aadressil Rand-
vere tee 115, II korrusel ja on 
eriti mugav igapäevaseks kü-
lastamiseks, kuna asub Eco-
land hotelli ja Grossi toidu-
poega samas hoones. Nii saab 
ilma mitmele sõidule aega 
kulutamata samas kohas iga-
päevaseid sisseoste teha ning 
ennast heas vormis hoida. 

Mida on spordiklubil 
pakkuda? 
Spordiklubis on olemas jõu-
saal ja kaks rühmatreeningute 
stuudiot nimedega fershLime 
ja freshLemon, lisaks spin-
ningu (siserattatreeningu) ala. 
Jõusaaliseadmed on valitud 
hoolikalt, tulenevalt funktsio-
naalse treeningu põhimõttest. 

Vaatamata oma tagasi-
hoidlikule suurusele, mahu-
tab hubane jõusaal korraga 
mõnikümmend inimest ning 
olemas kõik, mida võib vaja 
minna korraliku ning mitme-
kesise treeningu tegemiseks. 
Kuigi palju on jõusaalis ko-
genud käijaid, on ka algajatel 
võimalik tugitreenerilt nõu ja 
abi saada, et soovitud tulemusi 
kiiremini saavutada.

Alati võib pöörduda ka per-
sonaaltreeneri poole, et oma 
treeningtulemusi kiiresti heale 
tasemele viia. Lisaks perso-
naaltreeneritele – Mart Poola 
(klubi peatreener), Ave Lao, 
Meelike Mitt ja Daniil Ratni-
kov – pakuvad oma tuge ka 
toitumisnõustaja Galina Hol-
mar ning füsioterapeut Indrek 
Puu. Täiendavalt on spordiklu-
bis võimalik teha laktaadi- ehk 
koormustesti ja kehakoostise 
mõõtmist. 

Rühmatreeningute valik on 
mitmekesine. Enamus treenin-
guid kuuluvad rahvusvahelise 
Les Mills kontseptsiooni. Vali-
kus on lihasvastupidavustree-

ningud BodyPump, GRIT 
Strength, CXWORX ja Bo-
dyVive, kardiotreeningud Bo-
dyCombat, BodyAttack, GRIT 
Plyo, tantsutreeningud Body-
Jam ja Sh’Bam, millest viimast 
saab Tallinnas ja Harjumaal 
nautida ainult Fresh!-is. Samu-

ti on Les Mills kontseptsioonis 
olemas keha ja meele treening 
BodyBalance, mis ühendab en-
das jooga, Pilatese ning taiji 
parimaid tehnikaid. 

Lisaks Les Millsi treeningu-
tele pakub Fresh! ka muid tree-
ningstiile: menukas tantsutree-
ning zumba, ema ja lapse tree-
ning noortele emmedele, akro-
jooga, mis ühendab endas joo-
gat, akrobaatikat ja tai massaa-
ži, virtuaalspinning, mida saab 
igaüks kasutada just talle sobi-
val ajal. Plaanis on ka vesiaeroo-
bika koostöös Ecoland Spa-ga. 

Fresh! koondab endas ini-
mesi, kes armastavad sporti. Pro-
fessionaalsete treenerite käe 
all treenivad nii kogenud kui 
ka algajad. Proovikülastus on 
igaühele tasuta ja hinnakiri on 
soodne. Uuri lähemalt kodu-
lehelt www.freshfitness.ee või 
helista +372 5551 6116.

Karatekade edu
Viimsi karatekad tõid kahelt oktoobri lõpupoole 
peetud võistluselt hulga medalid.

26. oktoobril toimus Viim-
si spordikompleksis Impact 
Liiga esimene osavõistlus, kus 
osales karatekad kolmeteist-
kümnest Tallinna ja Harju-
maa treeninggrupist. Edu-
kaim oli Viimsi grupp, võites 
võistlustelt kokku 10 medalit.

Kumite- ehk vabavõitlus-
klassides võistlesid kõik ühes 
kaalus ehk olid absoluutkaa-
lud. Kõige nooremate osale-
jate, 2006.–2007. aastal sün-
dinud laste kumites võitis 
Ralf Adamson pronksmedali.

2002.–2003. aastal sündinute kumites võitis esikoha Karl 
Laine. 2000–2001 sündinute kumites võttis kulla Carl-
Christjan Bogoslovski, hõbeda Jakob Haud. 1999–2002 
sündinud tüdrukute kumites oli kolmas Brigitta Paasalu. 
1997.–1999. aastal sündinud poiste kumite klassis osales 
ka 2000. aastal sündinud Carl Christjan, kes soovis end 
proovile panna ka vanemate poiste klassis. Ta jäi finaalis 
napilt alla endast 15 kg raskemale Tallinna karatekale, saa-
vutades tubli teise koha. Kolmandaks tuli Marti Himbek.

Martin Himbek saavutas kaks teist kohta ka 25. oktoob-
ril peetud Tallinna meistrivõistlustel. Hõbeda võttis Marti 
ka Tallinna MV U18 poiste katas ning U18–61 kg kumites.

Impact Liiga katas ehk võitluses nähtamatu vastasega 
võitsid 1996.–2000. aastal sündinud poiste seas Viimsi poi-
sid kõik kolm medalit: kulla võttis Carl-Christan Bogos-
lovski, teine oli Marti Himbek ning kolmas Jakob Haud.

Järgmine Impact Liiga võistlus toimub juba 30. novemb-
ril Sauel. Novembri alguses osalevad karatekad ka Soome 
meistrivõistlustel. Viimsi karatekasid treenib Viimsi spordi-
kompleksis Kätlin Kivirand. Lisainfo www.impact.ee.

SK Impact

Spordis tulekul
8. novembril on Viimsi Kooli aatriumis Harjumaa võistkondli-
kud malemeistrivõistlused. 
22.–23. novembril on Viimsi Kooli spordisaalis Viimsi valla 2014. 
aasta meistrivõistlused korvpallis. Korraldaja on MTÜ Korvpalli-
klubi Viimsi koostöös Viimsi Vallavalitsusega.
10. detsembril on Viimsi Kooli aulas valla tänavuste parimate 
sportlaste vastuvõtt. Korraldab Viimsi Vallavalitsus.

Fresh! – värske trennielamus

Vaade trennisaali. Foto spordiklubi Fresh!

Ka kontoris leiab hetke venitus-
harjutusteks. Foto erakogu

1996–2000 poiste kata au-
tasustamine. Foto SK Impact

Tutvume matkates koduvallaga
Matkasari Tutvume koduvallaga viib kepikõndijad ja nii-
sama uitajad 16. novembril Mäealuse metsakaitsealale.

Buss V2 väljub haigla eest  kell 10.30. Väljuge Randvere 
aedlinna peatuses, et alustada matka RMK lõkkeplatsilt. See-
kord kõnnime Tädu metsaradadel ja avastame sealt ühe ilusa 
puhta veega veekogu. Selle ääres on mõnus juttu vesta.

Matka pikkus on umbes 6 km. Matk toimub iga ilmaga, hal-
ba ilma ju polegi, lihtsalt tuleb kapist leida õiged riided. 

Keha kinnitame grillvorstikeste ja kuuma pohlavarre teega.
Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. Matkajuhid 

on nagu ikka H. Mõtus ja V. Kallion. Info telefonil 6012 354.
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Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Õmblus-, tikkimis- 
ja parandustööd. 
Reklaamriided.
Heki tee 6-61, 
Haabneeme

Tel: 609 1490, 
529 8020

info@indigodesign.ee

ERAKUULUTUSED

l Raamatupidamisteenus korteriühistutele ja 
firmadele. Pikaaegne kogemus ja paindlik raama-
tupidamisprogramm. Lisainfo tel 5276 484.

l OÜ Saaremaa Lihatööstus võtab Viimsi 
Comarketisse tööle lihameister-müüja. Kandidee-
rimiseks saatke palun oma CV 23. novembriks 
e-posti aadressile marion@tuulegrupp.ee.
Teavet annab Jaanus Müütnik, tel 5248 617. 
Täpsem info www.slt.ee/et/page.php?p=
company&s=toopakkumised.

l Müüa puitbrikett kandiline 155 €/960 kg, 
pellet premium 195 €/960 kg, turbabrikett 
112 €/960 kg, lepp (40 L)/2,7 €, kask (40 L)/3 €, 
tel 5380 3858.

l Kogenud meister teeb kõiki ehitus- ja remondi-
töid, sh plaatimine ja krohvimine, kuuride, 
aedade ja terrasside ehitamine, sillutise pane-
mine jne. Talveperioodil sisetööd ja peenem 
viimistlus. Töö kiire ja korralik. Helista julgelt, 
vaatame üle ja teeme hinnapakkumise. Tel 5348 
7147, mauropeduzzi@gmail.com.

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

l Ostan kollektsioneerimise eesmärgil ringle-
mata või heas korras Eesti krooni paberraha 1991– 
2007. Tel 5026 357, Toomas.

l Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist 
puhastust. Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhas-
tusainet ning tehnikat. Tel 5687 9448, info@
smart-furniture.eu.

l Korstnapühkija teenus 50 euro eest! Tel 5697 
1041.

l Viljapuude hoolduslõikus. Soodsad hinnad. 
Tel 5220 321.

l Minu hubane ilutuba pakub mugavusest hooli-
vatele inimestele järgmisi teenuseid: maniküür-
pediküür (ka meestele), depilatsioon, ripsmete-
kulmude keemiline värvimine ja korrigeerimine. 
Minu juurest lahkute mõnusa enesetundega. Info 
tel 5159 251, Niina, või niinakikas60@hot.ee.

l Lasteaias käiv ning kuueseks saav rõõmsa-
meelne ja ise hakkama saav poiss otsib endale 
hoidjat kergemate haiguste ajaks. Hoidmine 
toimub lapse juures kodus Viimsis, Tammepõllu 
elurajoonis. Päeva pikkus u 8.00–17.30. Oma 
kontaktid, tutvustav tekst ja tunni hind saatke 
palun e-posti aadressil raitsepp@gmail.com.

l Kogemustega ja usaldusväärne kinnisvara-
maakler aitab korteri või äripinna väljaüürimisel 
ja müümisel Viimsi vallas ja Pirital. Teenused: 
korteri pildid, üürniku taustauuring, kuulutused 
portaalides, vajadusel korteri/äripinna üüriks 
ettevalmistus (kiirremont, tühjakstegemine, 
mööbli leidmine, koristamine). Lisainfo november.
kinnisvara@gmail.com või tel 5305 0434.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- 
ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Kontakttelefon 5074 178.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu 
klots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 
cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbri-
kett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on 
transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.united-
expo.ee.

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

l Tasuta äravedu: mööbel, kodutehnika, nõud, 
riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasutus-
kõlbulikud,  kuid teie kodus enam kasutust ei leia.  
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toime-
tame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. 
Tel 5322 6290. 

l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud tee-
nused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti 
väljastamine kindlustusseltside jaoks. Helistage tel 
5690 0686.

l Lamekatuste paigaldus ja avariiremont SBS-rull-
materjaliga. Tel 5567 4698. Tanel.

l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimis-
tööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228, 
snellson.madis@gmail.com.

l Väiksemad üldehitus- ja remonttööd. Helista 
julgelt ja leiame koos lahenduse! Töö kiire ja kor-
ralik! Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@
gmail.com.

l Müüa mett Haabneemes otse mesinikult. Mesi 
(700 g) on pooleliitristes klaaspurkides. Kohale-
toimetamine Viimsi piirkonnas tasuta! Tel 5068 
326, toivo@kratt.ee.

l Atesteeritud massöör tuleb massaažilauaga teie 
koju. Maksimaalne lõõgastav toime. Klassikaline-, 
spordi-, tselluliidi-, kupu- ja punktmassaaž. Kom-
bineerin eri massaažitehnikaid ja võtteid. Võima-
lik nautida ka REIKI-energia tervendavat mõju ja 
kehahellitavat šokolaadimassaaži. Tund aega ala-
tes 20 eurot. Teave reedu48@hotmail.com või tel 
5092 550, Reet.

l Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu 
(plekk, torud, aiavõrk jpm). Ise tassime, demon-
teerime, lõikame. Tel 5550 5017.

l Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, vali-
kuliselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim.

l Teostame ehitus- ja remonditöid. Siseviimistlus: 
plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põran-
dad. Üldehitus: katused, räästad, vintskapid, 
betoonitööd, fassaadid, terrassid, palkmajad joo-
niste järgi. Helistage ja pakume Teile parima la-
henduse! Tel 5897 6656, meelisehitus@gmail.com.

l Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajami-
seks, kiviktaimlale, lillepeenrasse. Kasvumuld on 
suure huumusesisaldusega, turbapõhine, väga hea 
toiteväärtusega, ilma kivideta. Teie käsutuses on 
kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea manööver-
damisvõimega kalluril. Hind 110 €. mullavedu@
hot.ee, tel 5252 632.

l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. Kirjutage e-posti 
aadressil margus@korvent.ee, tel 5526 281

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-
kut ja täitepinnast. Tel 5092 936.

l Müüa aastaringselt kütte-ja kaminapuid, lahti-
selt ja võrgus, kütteklotse, tulehakatust ning 
saepuru kotis, koos toomisega, tel 5018 594, 
www.kaminapuud.com.

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

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, 
okste kärpimine, võra kujundamine, kändude 
freesimine. Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade 
paigaldus ja hooldus. Tel 5563 7666, 
www.ifhaljastus.ee.
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Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
29.10.2014 saabub uut kaupa!

Tühjendusmüük jätkub – Palju kaupa 
hinnaga 1.00 EUR

11 aastat turul töötanud tehnilse 
kontrolli teostaja pakub:
l Elektripaigaldise tehniline kontroll
l Elektrotehnilised mõõtmised 
l Elektrialased konsultatsioonid ja projektitööd
l Aasta lõppuni tellitud elektripaigaldise tehnilise 

kontrolli soodustus 10%

V.L.Tehnoekspert OÜ
+372 5852 8297, tellimus.tehnoekspert@gmail.com
Loosivälja tee 14, Metsakasti, Viimsi vald

Teostame autoremondi-, hooldus-, diagnostika- ja rehvitöid. 
Leiame lahenduse ka keerulisele probleemile.
Varuosad, uued ja kasutatud rehvid.
Asume: Miiduranna tee 46, Miiduranna küla
Tel: 6070 091 või 5334 1346
info@artman-racing.ee, www.artman-racing.ee
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