
oleval aastal edasi minna,” kirjel-
das Mätlik Naissaare päästjate toe-
tamist. 

Lisaks vabatahtlike päästjate ja 
merepäästjate toetamisele on val-
lavalitsus aktiivselt panustanud ka 
siseturvalisuse tagamisse. 

“Möödunud aasta üks kõige 
suuremaid siseturvalisuse tagamise 
samme on olnud turvalisuse nõu-
koja asutamine, mille peamine ees-
märk on kaardistada ja välja tuua 
valla haldusterritooriumil turvali-
suse probleemid ning leida neile 
lahendusi. Laiapõhilise turvalisuse 
tagamiseks oleme lisaks vallavalit-
suse liikmetele kaasanud ka polit-
sei, päästeameti, Tallinna kiirabi, 
merepääste, kaitseliidu, turvafirma 
G4S-i ja naabrivalve esindajad. 
Hetkel toimuvad kohtumised vähe-
malt kord kvartalis,” sõnas vallava-
nem Jan Trei. 

Viimsi valla üheks traditsioo-
niks on koostöös kogukonnaga kor-
raldatud sügisene turvalisuse päev.

“Eesmärgid turvalisuse päeva 
korraldamisel on aastatega täiene-
nud ning käesoleval aastal on meil 
plaanis see korraldada koos turva-
lisuse seminariga, et kogu Viimsi 
valla rahval oleks võimalus kaasa 
rääkida turvalisuse valdkonnas,” 
sõnas Jan Trei. 

Liina Rüütel
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Viimsi turvalisus 2014. aastal >> loe lk 4 ja 5 

“Helisev muusika“ tuleb 
taas! Loe lk 10 

Siseminister Hanno Pevkur 
tunnustas mullu erakordse 
panusega silma paistnud 
abipolitseinike, vabatahtlike 
päästjate ja merepäästjate 
rühmi ning vabatahtlikku 
tegevust toetanud organisat-
sioone ja eraisikuid.

Viimsi vallavalitsust tunnustati si-
seturvalisuse vabatahtlike toetami-
se eest 2014. aastal. 

“Koostöö valla ja vabatahtlike 
vahel on meie jaoks oluline, et ta-
gada  turvaline elu viimsilastele ja 
meie külalistele Tallinna ja Muuga 
lahel ning Viimsi väikesaartel,” sõ-
nas vallavanem Jan Trei tunnus-
tust saades.

Viimsi vald on vabatahtlikke 
merepäästjaid toetanud juba aas-
taid. “Vallavalitsus on valla eelar-
vest planeerinud juba aastaid vä-
hemalt 6000 eurot vabatahtlike ühen-
duste toetamiseks ja arendamiseks,” 
sõnas Trei.

Viimsi valla territooriumil te-
gutseb kaks merepääste valdkon-
nale spetsialiseerunud vabatahtlik-
ku ühendust. Valla eelarvest pla-
neeritakse igal aastal vähemalt 6000 
eurot vabatahtlike ühenduste toe-
tamiseks.

MTÜ Vabatahtlik Merepääste-
ühing Viimsis on loodud Tallinna 

Viimsi vallavalitsust tunnustati 
vabatahtlike toetamise eest

ja Muuga lahe päästevajadusest 
lähtudes. Ühing on võimeline ta-
gama ööpäevaringse operatiivse 
valmiduse päästetööde tegemiseks, 
avariide  ja muude õnnetuste kor-
ral. Samuti võetakse vajadusel ko-
he osa õnnetustega kaasnevate oh-
tude likvideerimiseks tehtavatest 
töödest Tallinna ja Muuga lahel 
ning Viimsi valla väikesaartel. Me-
repäästeühing tegutseb Tallinna Vee-
spordi Klubi baasil.

Turvavarustus väike-
saartele
MTÜ Naissaare Päästeselts on loo-
dud mere- ja maapääste- ning kiir-
abiteenuse osutamiseks Naissaare 
territooriumil ja saart ümbritseval 
akvatooriumil.

“2014. aastal leppisime Prang-
li vabatahtlike merepäästjatega 
kokku, et vald aitab neil soetada 
kinnise kajutiga merekaatri, tasu-
des projekti omaosaluse summas u 
8500 eurot,” sõnas abivallavanem 
Mati Mätlik. “Täna ootame riigi-
hankes hinnapakkumisi ning loo-
dame suveks kaatri kätte saada.”

Varem on kohalikud merepääst-
jad tellinud PPA piirivalvekaatrit 
või helikopterit, millega kaasnes 
üsnagi suur ajaline kadu. Pranglilt 
kannatanu transpordi tavapärane 
aeg oli 1,5 kuni 2 tundi. 

“Meil on hea meel, et mere-
kaatri soetamisega suurendame 
Prangli saare lähistel merepääste 
võimekust ning seeläbi vähenda-
me oluliselt kannatanu transpor-
diaega saarelt mandrile,” sõnas 
Mätlik “Kaatri tulekuga peaks see 
jääma 20–30 minuti vahemikku, 
selle ajaga jõuaks Prangli saarelt 
haiglasse,” lisas ta.

“2014. aastal soetas vald MTÜ 
Naissaare Päästeseltsile 10 tormi-
ülikonda, kolm paari meresõiduks 
ja päästetöödeks sobivaid saapaid 
ning kaks paari kuivülikondade 
alusriietust. Käesolevaks aastaks 
soovib Naissaare päästeselts me-
re-ja maapäästevõimekuse tõstmi-
seks 5000 eurot. Toetust plaanitak-
se kasutada järelveetava tuletõrje 
kustutuspaagi ümberehitamiseks, 
päästekomando varustuse (vooli-
kud, amatuur) hoidmiseks vajalike 
riiulite valmistamiseks ja pääste-
töödeks vajaliku päästeridva ning 
kanderaami soetamiseks. 

Varasemalt oleme Naissaare 
päästeseltsile soetanud ATV, mil-
lega saab kiirelt reageerida väikse-
matele tulekahjudele.

Lisaks oleme rekonstrueerinud 
Naissaare klubihoone, kus on va-
batahtlike päästevarustuse ruumid. 
Klubihoone kui päästehoone pro-
jekti arendamisega loodame käes-

Siseminister Hanno Pevkur koos tunnustuse pälvinud vabatahtlike toetajatega. Foto Siseministeerium

Rohuneeme 
üldkoosolek
Rohuneeme küla üldkoosolek toimub 
8. aprillil algusega kell 19 Püünsi koolis.

Koosoleku päevakorras on: külavane-
ma valimine, külaseltsi tegevuse üldisem 
tutvustus ja kokkuvõte korraldatud üritus-
test, majandusaasta aruanne, liikmemak-
su suuruse küsimus, vapi ideekonkurss, 
Rohuneeme küla suvise aastapäevaüritu-
se korraldamine ja küla asutamise aasta-
arvu raiumine kivisse, juhatuse asendus-
liikme kandidaatide ülesseadmine ja vali-
mine, külaelanike mured ja ettepanekud.

Kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Rohuneeme külaselts

Matkama!
Head jalgsimatkajad ja kepikõndijad! 
VPÜ matkaklubi korraldab järgmise 
matka 22. märtsil. 

Alustame matka Randvere aedlinna bussipea-
tusest kell 11. Haabneemest tulijatele väljub 
sobiv buss V2 Viimsi haigla juurest kell 10.30. 

Matka pikkus on u 5,5 km. Erilisematest 
huviväärustest jäävad matkateele S. Reegi me-
rekivi, Randvere rannakaitsepatareid, Tädu õp-
perada ning RMK paigutatud soolapost ja sööt-
missõimed metsloomadele. RMK lõkkeplatsil 
grillime vorstikesi ja joome kuuma pohlavarre 
teed. Kui te pole meiega veel matkal käinud, siis 
tulge sel kevadel julgesti! Teave tel 6012 354.

Volli Kallion

Alanud on 1. klassi 
taotluste vastuvõtt 
Taotluse 1. klassi astumiseks saab esi-
tada 1.–31. märtsini elektrooniliselt vee-
bikeskkonnas viimsikool.smartlink.ee/.  

Juhul, kui koolikohustusliku õpilase sis-
sekirjutus Viimsi valda on hilisem kui käes-
oleva aasta 1. veebruar, saab taotluse esi-
tada digitaalselt allkirjastatult e-posti aad-
ressile haridus@viimsivv.ee või tuua pa-
berkandjal vallavalitsuse infolauda (E–N 
k 8.30–19.00, R k 8.30–17.00). Lisainfo: 
www.viimsivald.ee/haridus-4/.

Küsimuste korral pöörduge Viimsi val-
lavalitsuse noorsoo- ja haridusameti poo-
le. Lisainfo Riin Suut (haridustöö spetsia-
list, tel 6028 868, riin@viimsivv.ee) või 
Katrin Markii (noorsoo- ja haridusameti ju-
hataja, tel 6028 868, markii@viimsivv.ee).

Noorsoo- ja haridusamet

Infopäev MTÜ-dele 
19. märtsil kell 17 algab Viimsi vallama-
jas (Nelgi tee 1)  II korruse vallavoliko-
gu saalis MTÜ-dele mõeldud infopäev.

Infopäeval tutvustame, millised tasuta 
teenused on MTÜ-dele olemas ning kui-
das neid saada. Samuti selgitame, kuidas 
juba 1. aprilliks esitada taotlus kohalikku 
omaalgatusprogrammi.

Registreerige oma osavõtt HEAK-i vee-
bilehel: www.heak.ee/viimsi-19032015. 

HEAK
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VALLAVANEMA VEERG

Head viimsilased!

Vallavanem Jan Trei. Foto Kätri Beljajeva

Koos naistepäevaga tulid esimesed lumikel-
lukesed silma rõõmustama ja kevadised soo-
jad päikesekiired paitama. Usun, et loodus 
tegi sellise ilusa kingituse just naistele mõel-
des! Sügav kummardus ka minu poolt õrne-
male soole tagantjärele ning ette vaadates.

Riigikogu valimised on möödas, peagi as-
tub ametisse uus riigikogu koosseis ning Ees-
ti saab endale uue valitsuse. Valimas käimise 
protsent valla neljas jaoskonnas oli seekord-
setel valimistel väga kõrge, koguni 74,7%. 
Valijaid on Viimsi vallas üldse 12 449 inimest 
ja valimas käis koos elektrooniliselt hääleta-
nutega 9297 inimest. 

Nagu ikka enne riigivõimu vahetust, 
püüavad opositsioonijõud läbi meedia alati 
Viimsi vallavalitsust rünnata. Nii ka sel kor-
ral – kaks päeva enne valimisi ilmus Kärt 
Anvelti sulest Eesti Päevalehes mind isik-
likult ründav artikkel, mille pealkiri esitas 
klassikalise süüdistuse korruptsioonis.

Pean seda Kärt Anvelti kirjutatud artiklit 
tavapäraseks valimiseelseks poriloopimiseks. 
Kurb, sest poleks opositsioonipoliitikutelt, 
kellega volikogus ühe laua taga tööd teeme, 
tavaelus osanud sellise tasemega lähenemist 
oodata. Küsimärgiks jääb ikka ja alati, et 
miks ei anta rünnakuid kavandades aru, kui 
palju röövib pealekaebamine ja kohtuasja-
de korraldamine vallaametnike aega ja val-
la ressursse, kui samal ajal on vaja elanike 
küsimusi lahendada ja teenuste kvaliteeti 
parandada. Sooviksin jätkuvalt keskenduda 
tööle vallavanemana, mitte tegeleda oposit-
sioonipoliitikute mängudega, mis on üheselt 
suunatud tänase koalitsiooni lõhkumisele.

Elu kulgeb vallavalitsuses aga omas rüt-
mis edasi. Siseministeeriumis tunnustas mi-
nister Hanno Pevkur Viimsi vallavalitsust va-
batahtlike toetamise eest 2014. aastal. Viimsi 
valla territooriumil tegutseb kaks merepääste 
valdkonnale spetsialiseerunud vabatahtlikku 
ühendust. MTÜ Vabatahtlik Merepäästeühing 
on Viimsis loodud Tallinna ja Muuga lahe 
päästevajadusest lähtudes. MTÜ Naissaare 
Päästeselts on loodud mere- ja maapääste- 
ning kiirabiteenuse osutamiseks Naissaare 
territooriumil ja saart ümbritseval akvatoo-
riumil. Viimsi vald on vabatahtlikke mere-
päästjaid toetanud juba aastaid, eraldades iga-
aastaselt vähemalt 6000 eurot vabatahtlike 
ühenduste toetamiseks ja arendamiseks. 

Juba teist korda kogunes siseturvali-
suse nõukoda ning seekord oli peamiseks 
teemaks õiguskord 2014. aastal. Ettekande 
tegi Viimsi piirkonnapolitseinik Aivar Sepp 
(vt ülevaadet lk 5). Järgmisel koosolekul on 
lubanud 2014. aasta kokkuvõtte teha Pääste-
amet ning Tallinna Kiirabi. 

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 27. märtsil

Eelmisel nädalal sai teoks kolmas Viimsi 
Noortevolikogu ja vallavalitsuse esindaja-
te kokkusaamine. Osales viis noortevoli-
kogu esindajat, kes tutvustasid volikogu 
veebruarikuu tegemisi. Arutlusel olid näi-
teks bussiliiklust puudutavad küsimused 
– noortevolikogu kavandab koostöös valla 
kommunaalametiga noorte hulgas küsitlust, 
kuidas ollakse rahul bussiliiklusega ning 
millised on probleemid. Edasiarendamist va-
jab ammu esile tulnud vajadus ööbussi järe-
le, mõte on koostöös Tallinna linnaga luua 
vastav pilootprojekt.  Arutasime ka Viimsi 
noortele mõeldud tublide laste fondi põhi-
mõtteid, kuidas koostöös välja töötada põ-
himõtted aktiivsete ja edukate noorte toeta-
miseks.

Väsimatuid eestvedajaid Viimsis õnneks 
jätkub – olgu neil jõudu, tervist ja pikka 
iga! Soovitan väga lugeda intervjuud Kaa-
rel Zilmeriga (vt lk 17), kes pälvis riikliku 
spordipreemia silmapaistva tegevuse eest 
liikumisharrastuse edendamise ning veebi-
lehekülje suusatades.weebly.com loomise ja 
arendamise eest. Kaarel on Viimsiga seotud 
alates 1975. aastast, kui ta hakkas siin suvi-
tama. Püsivalt elab ta oma perega siin 2001. 
aastast. Zilmer on kaua olnud vallavolikogu 
kultuuri- ja spordikomisjoni liige, mullu oli 
ta üks liikumisaasta eestvedajaid. 

Lõpetuseks kutsun teid kõiki osalema 
laupäeval, 14. märtsil kell 10.00 Rannapere 
tervisesaadikute poolt korraldataval Tervi-
sepäeval, mis toimub Viimsi Koolis. Kõ-
neldakse erinevatest terviseprobleemidest ja 
nõu annavad oma ala tervisetipud. 

Kes laupäevasele üritusele ei jõua, saab 
osaleda Viimsi Huvikeskuses 21. märtsil kell 
10.00 algaval tervisepäeval “Päev iseenda-
le”.

Hoidkem iseennast, oma lähedasi ja hoo-
litsegem tervise eest! 

Jan Trei
Viimsi vallavanem

Oluline muudatus 
kalapüügiseaduses 
väikesaare elanikele

Prangli püsielanikest 
harrastuskalurid on kor-
duvalt juhtinud tähelepa-
nu, et Soome lahe suviste 
läänetormidega liigub 
kogu saare ümbruse 
kalavaru 20 meetri sama-
sügavusjoonest sügava-
male ning püügivõima-
lused on seadusega ette 
nähtud samasügavusjoo-
ne piires nullilähedased. 

Selline olukord muudab mõtte-
tuks väikesaare elanikele mõel-
dud harrastusloa kasutamise ja 
seeläbi ei realiseeru ka seadu-
seandja tegelik eesmärk.

2014. aastal oli riigikogu 
menetluses uus kalapüügisea-
duse eelnõu ning Viimsi val-
lavalitsus tegi siis ettepaneku 

jätta § 28 lõikest 5 välja sõnad 
“kuni 20 meetri samasügavus-
jooneni”.  

Seaduse teisel lugemisel toi-
munud ettepanekute arutelul 
kiideti meie ettepanek heaks 
ning seadusest võeti piirang 
ära. 

Muudatuse tulemusel to-
hib väikesaare püsielanik ühe 
kalastuskaardi alusel kasutada 
merel kuni kolme nakkevõr-
ku sügavusest sõltumata ning 
kuni kolme kadiskat ja ühte 
kuni 300 konksust koosnevat 
õngejada kuni 20 meetri sama-
sügavusjooneni. 

Peipsi järvel tohib väike-
saare püsielanik kasutada ühe 
kalastuskaardi alusel kuni kol-
me nakkevõrku ning kuni kol-
me kadiskat ja ühte kuni 300 
konksust koosnevat õngejada 
ühe kilomeetri laiusel veealal 
tema elukohajärgse saare üm-
ber. 

Väikesaare püsielanikule 
antakse kalapüügiks eespool 
nimetatud vahenditega tema 
elukohajärgset saart ümbritse-

vale veealale kehtestatud pii-
rarvu piires üks kalastuskaart.

Riigikogu komisjon leidis, 
et 20 meetri samasügavusjoo-
nest kaugemal oleks võima-
lik püüda lesta, siiga, lõhet ja 
meriforelli. Selle tulemusena 
suurenevad harrastuspüüdjate 
püügivõimalused peamiselt 
Soome lahel, kus neid varem 
piiras 20 meetri samasügavus-
joon. Harrastuslikul võrgupüü-
gil on põhjendatud laiendada 
püügiala mere sügavusest sõl-
tumata sarnaselt kutselise ka-
lapüügiga. See probleem on nii 
väikesaarte püsielanikel kui ka 
teistel harrastuskaluritel, see-
tõttu on põhjendatud nende 
mõlemate võimaluste laienda-
mine. Eesmärk on laiendada 
ainult harrastuslikku võrgu-
püüki ja leevendada kalurite 
olukorda.

Muudatuse tulemusena suu-
renevad harrastuskalurite püü-
givõimalused oma elukoha-
järgse saare ümber, kus hetkel 
piirab nende püügivõimalusi 
20 m samasügavusjoon.

Mati Mätlik
abivallavanem,

väikesaarte 
komisjoni liige

Lennart Meri 
Lennart Georg Meri (29. märts 
1929 – 14. märts 2006) oli kir-
janik, produtsent, diplomaat ja 
poliitik, Eesti president (1992–
2001) ja viimsilane.

Lennart Meri on Viimsi valla au-
kodanik. Alates 2009. aastast kor-
raldab Viimsi vallavalitsusus oma 
aukodaniku mälestuseks märtsis 
kontserdi, mis on kõigile külasta-
jatele tasuta.  

Eelmisel aastal tähistasime 
Lennart Meri 85. sünniaastapäe-
va, millele Rannarahva muuseum 
pühendas püsinäituse “Hõbeval-
geim. Rävala hiilgeaeg“. Näitust 
tunnustati möödunud aasta pari-
ma Eesti muuseumi näitusepro-
jekti peauhinnaga Muuseumirott. 
Huvilistel on võimalik näituse-
ga tutvuda nii iseseisvalt kui ka 
kuraatori juhtimisel Rannarahva 
muuseumis (Nurme tee 2). 

President Lennart Meri mäles-
tuskontserdil kuulutatakse välja 
ka Viimsi valla aukodaniku Len-
nart Meri stipendiumi saaja.

Viimsi Teataja

Vestlusõhtu elust väikesaarel
Kas oled kunagi mõelnud, et koliks linnakä-
rast eemale? Viimsis on muidugi väga mõnus 
ja rahulik, aga milline võiks olla elu Tallin-
nast veel kaugemal? 

Kui kaugel? Noh, ütleme nii mere taga. Mit-
te päris Soomes, kuhu palju eestlasi viimastel 
aastatel on sattunud, vaid siiski veidi lähemal. 
Tegelikult ei pea sinna mere taha minekuks 
isegi valla piiri ületama – peame siinkohal sil-
mas loomulikult Naissaart! 

RMK Viimsi looduskeskus alustab mõnusa-
te vestlusõhtutega. Umbes korra kuus kutsume 
külla mõne huvitava inimese, kellel loodusega 
veidi erilisem või lähedasem suhe. 

Esimesel korral kiikame kodukandi mehe 
õuele. Märtsi lõpul tuleb oma elust väikesaarel 
rääkima Andrus Klooster, kes on Naissaarel ela-
nud viimased kaks aastat. 

Andrusel ja tema perel tiksub Naissaare elu 
esimene aastaring. Talv on üle elatud, seega on 
paras aeg heita korraks pilk tagasi ning jagada 
oma kogemust ka teistega. 

Tule kuula ja mõtle kaasa! 
31. märtsil kell 19 RMK Viimsi looduskesku-

ses (Rohuneeme tee 29). Teave viimsi.loodus-
keskus@rmk.ee, tel 5340 7513.

RMK Viimsi looduskeskus
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Lianne
Teder

Harju Ette-
võtlus- ja 

Arenduskes-
kuse MTÜ-de 

konsultant

Hea on elada vallas, kus 
saame iga päev nautida 
meid ümbritsevat rohe-
lust, jalutada koduste 
metsade vahel, kuulata 
linnulaulu ning vahel 
isegi näha mõnda mets-
looma.

Sellised asjad ei ole kaugeltki 
igal pool maailmas võimalikud. 
Seepärast on mets kindlasti 
Eesti üheks suurimaks väärtu-
seks, mida tahame hoida ja tu-
levastele põlvedele pärandada. 
Meie oma Viimsi poolsaar on 
suuresti kaetud metsaga, seda 
eriti poolsaare keskosas. Põhi-
osa sellest on omavalitsuse ta-
sandil kaitse alla võetud.

Selleks, et mets oleks ter-
ve ja elujõuline, on seda vaja 
hooldada ja uuendada. Metsa-
raie on teema, mis läheb kõi-
kidele inimestele korda ja teki-
tab pikki arutelusid. Viimasel 
ajal on valla elanikel tekkinud 
hulganisti küsimusi metsaraie-
te õigsuse ja vajalikkuse osas, 
muret tekitavad  just hooldus- 
ja lageraied.

Oleme arutanud teemat 
vallavolikogu komisjonides 
ja nõu pidanud külavanema-
tega. Samuti oleme kohtunud 
nii RMK Viimsi metsandiku 
metsniku kui ka metsaülema-
ga. Koos oleme jõudnud seisu-
kohale, et Viimsi vallas tuleks 
võimalusel metsade hooldus- 
ja lageraieid teha vastavalt va-
jadusele. Viimsi elukeskkonda 
tuleks kujundada ja kaitsta lin-
na- ja tööstuskeskuseks muu-
tumise eest. Seepärast ei tohiks 
valla metsasid kohelda ainult 
kui majandusmetsi.

Raietööd Viimsi vallas 
asuvates metsades

Teisalt mõistame, et mõ-
nikord on metsa tervist silmas 
pidades hooldus- või lageraie 
vältimatu. Viimsi metsandiku 
metsnik Kristjan Väli selgitas 
vallas külavanematega koh-
tudes neile Viimsi metsade 
seisundit. Nimelt on RMK val-
duses Viimsi mandriosas 1200 
ha metsa, millest 40% on raie-
küps. Raieküpsest metsast ena-
muse moodustavad kuuskikud, 
mille uuendamiseks on metsa-
seadusest tulenevalt lubatud 
teha vaid lageraiet. Selleks, et 
meid ümbritseks ilus mets ka 
20 aasta pärast, on seega vaja 
teostada nendel aladel lagerai-
deid. Sellistel puhkudel eeldab 
vald, et raied on võimalikult 
väikesemahulised.

Metsade osas, mis on oma-
valitsuse tasandil kaitse alla 
võetud, on vallal õigus esitada 
erinevaid nõudeid raie liigi, 
mahu, aja ja muu sarnase osas. 
Seda on vallavalitsus ka tei-
nud. Samuti on keelatud ilma 
valla nõusolekuta metsateatist 
kinnitada. Muude metsade pu-
hul vallaga raiete kooskõlasta-
mist metsaseadus ette ei näe. 
Seepärast on vallal kaitse alla 
mitte kuuluvate metsade raiete 
osas õigus anda ainult oma-
poolseid soovitusi ja teha ette-
panekuid. 

Eelseisvate raitööde puhul 
soovib vald teha tänasest tihe-
damat koostööd RMK-ga ka 
selles osas, mis puudutab kait-
se alla mitte kuuluvaid metsa-

sid. Tahame hakata elanikke 
plaanitavatest raitest varakult 
ette teavitama, et saaksime va-
jadusel selgitada raiete täht-
sust. Samuti on vallal plaanis 
teha RMK-ga ühiseid projekte 
rajamaks ning korrastamaks 
rekreatsiooni-, tervise- ja loo-
dusõpperadu.

Me kõik soovime, et Viim-
si valla  metsad säiliksid ning 
pakuksid looduslähedust ka 
meie järglastele. Selle tagami-
seks peame mõistma, et ka eri-
nevad raietööd ja taimestiku 
uuendamine on vajalikud, kuid 
need mõlemad peavad käima 
käsikäes ega tohi olla suunatud 
vaid majanduslikule kasule.

Keskkonnaamet

1. aprillil kell 16.30 on 
tähtaeg kohaliku omaal-
gatuse programmi (KOP) 
taotluste esitamiseks 
Harju Maavalitsusse. 

Saatke taotlus elektrooniliselt 
e-posti aadressile kop@harju.
maavalitsus.ee, viige käsipos-
tiga Harju Maavalitsusesse 
(Roosikrantsi 12) või läkitage 
sinna tavapostiga (hiliseim pos-
titempli kuupäev on 1. aprill
2015). 

Juba kolmandat aastat koor-
dineerib vahendite jagamist si-
seministeeriumi haldusalas te-
gutsev Kodanikuühiskonna Siht-
kapital. Tänavune programm-
dokument on kinnitatud sise-
ministri käskkirjaga 20. veeb-
ruaril ning selles on eelmise 

Riik toetab kogukondade arengut
aastaga võrreldes mõned muu-
datused.

KOP-i eesmärk on paranda-
da kohalikku arengut ja kogu-
kondade elujõulisust, tugevda-
des kogukondlikku initsiatiivi, 
koostöötahet ja identiteeti ning 
kasvatades elanike teadmisi ja 
oskusi. Selleks on kasutusel 
kaks meedet: kogukonna areng 
ning elukeskkonna ja kogukon-
nateenuste arendamine. 

Kogukonna arengu meede 
aitab püüelda tugevate kogu-
kondade poole. Harju Maava-
litsuse veebilehel olevast in-
fost selgub, et selle meetme raa-
mes on näiteks toetatud suu-
saradade korrastamist, talgute, 
külapäevade, käsitöö- ja ohu-
tuse koolituste, kärajate, loen-
gusarjade ning teemapäevade 
korraldamist, aga ka pärandi 
säilitamisele suunatud tegevu-
si. Nüüd lisandus täpsustus, et 
selle meetme raames on luba-
tud soetada vaid tegevusteks 
vajaminevaid vahendeid ja ma-
terjale. Seadmete soetamiseks 
tehtud investeeringuid saab ra-

hastada vaid teise meetme raa-
mes. Oluline on ka täpsustus, 
et auhinnad ja tänukirjad ei ole 
projekti toetusest rahastatavad, 
küll võib neid kajastada tõen-
datud omafinantseeringuna.

Elukeskkonna ja kogukon-
nateenuste arendamise meet-
mes toetatakse vahendite soe-
tamist ja investeeringuid, mis 
tagavad kogukonnaliikmetele 
vajalikud teenused ning ühis-
tegevust soodustavate avalikus 
kasutuses olevate objektide ole-
masolu. Harjumaal on varem 
selle meetme alt toetust saadud 
külamajade elektri- või kütte-
süsteemide renoveerimiseks, 
terrassi või staadioni rajami-
seks, mänguväljaku ja pargi 
uuendamiseks, aga ka telkide, 
heli- või köögitehnika ostuks. 
2015. aasta programmijuhen-
dis on täpsustatud projekti 
üldkulusid. Need  võivad nüüd 
moodustada kuni 10% projek-
titoetusest ja nende kohta ei 
esitata dokumenteeritud aru-
annet. Üldkulud sisaldavad ka 
võimalikke projekti juhtimise-

ga seotud kulusid, olgu tege-
mist kontoritarvete või projek-
tijuhi tasuga.

Taotlemine on avatud vaid 
avalikes huvides piirkondli-
kult tegutsevatele ühendustele, 
sh asumiseltsidele Tallinnas. 
Erandina on taotlema oodatud 
maakondlikud katusorgani-
satsioonid ning alates 2015. 
aastast maakonnaüleselt ka 
kogudused ajalooliste kihel-
konnapiiride järgi.

Avalikes huvides tegutsemi-
ne tähendab oma liikmeskon-
nast laiema sihtrühma kaasamist 
ja nende teavitamist. Mõlemas 
meetmes on oluline kogukon-
naliikmete kaasamine projektis 
planeeritu elluviimisse.

KOP-i taotlemistingimuste 
tutvustuse leiate HEAK-i vee-
bilehelt www.heak.ee. Taotlu-
se koostamisel, taotleja ja idee 
sobivuse hindamisel saavad har-
jumaalased tasuta kasutada 
HEAK-i MTÜ-de konsultanti-
de abi. Küsige seda julgesti ja 
varakult!

Hiireviu otsib 
nime
Tänavu on meie aasta lind hiireviu. Üks nimetu 
hiireviu on varustatud jälgimisseadmega. 

Praegu asub lind Lõuna-Saksamaal Müncheni lähistel ega 
ole veel kevadrännet alustanud. Peagi võib see juhtuda ja 
siis saame teda loodetavasti nii rände kui ka pesitsuse ajal 
rändekaardil jälgida. On põhjust loota, et jälgitav hiire-
viu rändab Eestisse ja pesitseb siin. Aga sel hiireviul pole 
nime.

Kuulutame välja konkursi jälgitavale hiireviule nime 
leidmiseks. Sobilikke hiireviu isaslinnu nimesid saab pak-
kuda viuaasta kodulehel www.eoy.ee/viu kuni 15. märtsi-
ni. Pakutud nimede seast valib viuaasta meeskond parima.

Tutvuge praegu veel nimetu hiireviuga rändekaardil 
http://goo.gl/9YfSBf ja lööge kaasa talle sobiva nime leid-
misel!

Eesti Ornitoloogiaühing valib aasta lindu alates 1995. 
aastast. Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada ava-
likkusele üht Eestis esinevat linnuliiki või liigirühma ning 
kaasata loodusehuvilisi selle liigi uurimise ja kaitse tege-
vustesse. Viude ja viuaastaga saab tutvuda EOÜ kodulehel 
www.eoy.ee/viu.

Aarne Tuule
Eesti Ornitoloogiaühing

Selleks, et mets oleks elujõuline, on seda vaja korrastada ja uuendada. Foto Taavi Valgmäe

Koerte ja kasside 
vaktsineerimise ja kiibistamise 
ajakava 
9. mai
l k 11.00–11.30 Haabneeme alevikus Ravi tee bussipeatuses
l k 12.00–12.30 Lubja külas Lubja 20 juures bussipeatuses
l k 13.00–14.00 Viimsi alevikus Nelgi tee 1 vallamaja juures

10. mai
l k 11.00–11.30 Tammneeme külas Mehise bussipeatuses
l k 12.00–12.30 Tammneeme külas Haugi tee bussipeatuses
l k 13.00–14.00 Randvere külas külakeskuse juures

16. mai
l k 11.00–11.30 Äigrumäe külas pumbamaja juures
l k 12.00–13.00 Muuga külas bussi nr 38 lõpp-peatuses
l k 13.30–14.30 Muuga külas Randoja tee platsil

17. mai
l k 11.00–11.30 Pringi külas Ranna bussipeatuses
l k 12.00–13.00 Haabneeme alevikus Meremärgi bussi-
   peatuses
l k 13.30–15.00 Kelvingi külas külakeskuse juures

23. mai
l k 11.00–11.30 Miiduranna külas Euro Oil bensiinijaama 
   juures
l k 12.00–13.00 Pringi külas Liivaranna bussipeatuses
l k 13.00–14.00 Leppneeme külas lasteaia juures bussi-
   peatuses

24. mai
l k 11.00–11.30 Rohuneeme külas bussi lõpp peatuse juures
l k 12.00–13.00 Püünsi  külas Rohuneeme kaupluse juures
l k 13.30–14.00 Randvere külas Randvere aedlinna bussi-
   peatuses

5. augustil 
l Prangli saarel

Hinnakiri
l Marutaudivastane vaktsineerimine on tasuta. 
l Kompleksvaktsiin maksab nii koerale kui ka kassile 10 €.
l Mikrokiip koos paigaldamisega maksab 12 €.

Lisainfo: loomaarst Endel Pendin, tel 5656 5554.
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Siseminister Hanno 
Pevkur tunnustas möö-
dunud aastal erakordse 
panusega silma paistnud 
abipolitseinike, vabataht-
like päästjate ja vaba-
tahtlike merepäästjate 
rühmi ning vabatahtlikku 
tegevust toetanud orga-
nisatsioone ja eraisikuid.

“Vabatahtlikud on kutseliste po-
litseinike ja päästjate kõrval olu-
listeks partneriteks, kelle roll 
kogukonna turvalisuse tagami-
sel on hindamatu. Eriti oluline 
on vabatahtlike tugi politseini-
kele ja päästjatele maapiirkon-
dades. Tundes hästi kohalikke 
olusid, suudavad vabatahtlikud 
reageerida kiiresti ja seeläbi 
hoida ära või vähendada või-
malikke kahjusid. Täna saime 
näidata nii vabatahtlikele kui ka 
nende toetajatele, et riik väär-
tustab kõrgelt nende tööd ja 
panust,“ lausus siseminister 
Hanno Pevkur.

2014. aasta vabatahtliku 
päästekomando aunimetuse päl-
vis Järva-Jaani Tuletõrje Selt-
si vabatahtlik päästekomando, 
kes 115-aastase Järva-Jaani tu-
letõrje õiglusjärglasena on tei-
nud viimastel aastatel ära väga 
suure töö kogukonna turvali-
suse tagamisel. Komandoliik-
med on osalenud ennetustöös 
nii kodukülastusi läbi viies 
kui ka kaasa lüües Järva-Jaani 
Tuletõrje Seltsi projektis “En-

Siseministeeriumis 
tunnustati vabatahtlikke

netus eelkõige!” ja rändnäitus-
etenduses “Tuli lahti!”.

Aasta abipolitseinike rühma 
aunimetuse sai PPA Põhja pre-
fektuuri Kesklinna politseijaos-
konna abipolitseinike rühm, ku-
hu kuulub 65 abipolitseinikku. 
Kesklinna abipolitseinikud pa-
nustasid 2014. aastal avalikku-
se turvatunde ning heakorra 
kaitsesse läbi politseiliste te-
gevuste kokku 14 876 tundi. 
Panustatud tunde on rühmal 
rohkem kui mõnel prefektuuril 
terve prefektuuri peale kokku.

2014. aasta vabatahtliku me-
repäästeühingu aunimetuse päl-
vis MTÜ Saaremaa Vabataht-
lik Merepääste Selts. Uue tuli-
jana tegutseb 25-liikmeline ühing 

Saare maakonnas nelja üksu-
sena (Kuressaare, Abruka, Lõ-
mala, Kungla) ning reageerib 
merepääste sündmustele kõi-
gist allüksuse sadamatest ja va-
jadusel ka teistest Saare maa-
konna sadamatest, kus on vee-
sõiduki veeskamise võimalus.

Samuti tunnustas sisemi-
nister asutusi ja eraisikuid, kes 
on toetanud oma piirkonna abi-
politseinikke, vabatahtlikke pääst-
jaid ja merepäästjaid nii raha-
liselt kui ka ruumidega. Sise-
turvalisuse vabatahtlike toeta-
mise eest 2014. aastal pälvisid 
tunnustuse Orava Vallavalitsus, 
OÜ FriPuit, Raplamaa Partner-
luskogu, Kehtna Vallavalitsus, 
AS Nordic Lumber, AS Rei-

den, Viimsi Vallavalitsus, Tar-
tu Linnavalitsus, Rakvere Lin-
navalitsus ja Miny Many OÜ.

Lisaks tunnustati tänukirja-
ga Paide Vabatahtlikku Tuletõr-
je Seltsi, Politsei- ja Piirivalve-
ameti Lõuna prefektuuri Valga 
politseijaoskonna abipolitseini-
ke rühma, MTÜ-d Saadjärve 
Vabatahtlik Järvepääste, OÜ-d 
Puidukoda, Palamuse Vallava-
litsust, Haaslava Vallavalitsust, 
Iisaku Vallavalitsust, Vigala Val-
lavalitsust, Hanila Vallavalit-
sust, Rõngu Vallavalitsust, Ki-
helkonna Vallavalitsust, Pihtla 
Vallavalitsust, Topsec Turvatee-
nused OÜ-d ja Tallinna Kesk-
linna Valitsust.

Siseministeerium

Hea teeninduse kuuna 
tuntud märtsis korraldab 
Viimsi valla turvapartner 
G4S Eesti esmakordselt 
kampaania “Märka turva-
teenindajat!“. 

Kampaania raames kutsub tur-
vakontsern üles tunnustama tur-
vavaldkonnas töötavaid inime-
si ning jagama G4Si töötajate-
ga seotud klienditeeninduslik-
ke kogemusi.

Turvavaldkonnas töötab Ees-
tis kokku ligi 400 tehnikut ja 

Päästeamet 
alustas taas 
kodunõustamisi
Kodu peab olema tuleohutusnõuetega kooskõ-
las. Tänavu on Tallinna ja Harjumaa päästjail 
plaanis nõustada 2700 kodu elanikke. 

Eelmise aasta jooksul hukkus Tallinnas ja Harjumaal tu-
lekahjudes 18 inimest. Enamik traagiliste tagajärgedega 
tulekahjusid puhkeb  kodudes, sest elanikud tihtipeale ei 
märka oma ohtlikke käitumisharjumusi, mis põhjustavad 
tuleõnnetusi. Tahame, et kodudes põlenguid ei tekiks ja 
päästjad aitavad muuta individuaalse nõustamisega kodu-
sid tuleohutuks.

Möödunud aastal külastasid kutselised ja vabataht-
likud päästjad kampaania “Kodu tuleohutuks!” raames 
Tallinnas ja Harjumaal ligikaudu 1500 kodu. Sellel aastal 
on plaanis külastada ligikaudu 2700 elamist. Ka sellel aas-
tal kontrollitakse, kas suitsuandur on olemas ja töökorras 
olekule, hinnatakse elektri- ja kütteseadmete korrasolekut 
ning jälgitakse, kas ja kuidas osatakse majapidamises va-
jaduse korral ümber käia lahtise tulega.

Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Mait Lil-
lemaa ütles, et kodudes käiakse nõustamas ennekõike ini-
meste turvalisuse nimel. “Soovitan kõigil oma kodu krii-
tilise pilguga üle vaadata: ega suitsuandur ei vedele kapi 
peal, kas korsten on ikka pühitud ja ahjud korras. Mõelge 
ka, kuidas on tuleohutusega teie lähedaste kodudes. Tur-
valise ühiskonna kujundamisele saame kõik kaasa aidata,” 
ütles Lillemaa.

Kodu tuleohutust hindavad lähimad vabatahtlikud 
või kutselised päästjad ning regiooni päästeteenistujad, 
nad teavitavad inimesi enda tulekust ette telefoni teel või 
teatisega. Nõustamisi viiakse läbi kuni aasta lõpuni. Ko-
dukülastuse läbiviijad tunnete ära Päästeameti eraldus-
märkidega riietuse ning esitatava töötõendi järgi. Tõendi 
õigsust saate kontrollida, helistades lühinumbril 1524 või 
päästenõustajale Jaanika Palmile (tel 5244 580). Kirjuta-
des talle e-posti aadressil  jaanika.palm@rescue.ee, saate 
kodunõustamise kokku leppida enda jaoks sobival ajal.

“Kodu Tuleohutuks!” on Päästeametil juba 2007. aas-
tal ellu kutsutud teavitustegevus. 

Indrek Hirs
Päästeamet

Siseturvalisuse 
nõukoja koosolek
26. veebruaril toimus siseturvalisuse nõukoja 
koosolek. Peamiseks teemaks oli õiguskord 
2014. aastal. 

Viimsi piirkonnapolitseiniku Aivar Sepa tehtud ülevaadet 
saavad kõik lugeda ka tänasest Viimsi Teatajast, vt lk 5. 

Teise olulise teemana käsitleti kasvavat liikluskoor-
must ja parkimiskorraldust Haabneemes. Otsustati, et 
enne järgmist nõukogu koosolekut kogunetakse väiksema-
tes töörühmades (nt liiklusalane, tuleohtuse jne töörühm) 
ning koondatakse esialgsed mõtted ja ideed. Siseturvalisu-
se arengusuundadest saate lugeda siseministeeriumi koos-
tatud Siseturvalisuse arengukavast 2015-2020, mille leiate 
ministeeriumi kodulehelt. 

Järgmisel siseturvalisuse nõukoja koosolekul teevad 
2014. aastast ülevaate Päästeamet ja Tallinna kiirabi. 

Siseturvalisuse nõukoda

Märka turvateenindajat ja anna tagasisidet
4900 turvatöötajat, nende hea 
töö annab meile kõigile suu-
rema turvatunde. Kui seni on 
harjutud turvatöö tegijaid nä-
gema eelkõige korrakaitsja rol-
lis, siis üha olulisemaks muu-
tub nende roll teenindajana. 
“Turvaettevõttena töötame vald-
konnas, mis moel või teisel on 
seotud probleemide lahenda-
misega. Hea teeninduse tulemu-
sena peame suutma probleeme 
ennetada,“ tõdes G4S Eesti ju-
hatuse esimees Priit Sarapuu. 
Soovimatute olukordade ära-

hoidmisel on väga tähtis info 
õigeaegne liikumine ning sel-
lele saavad kaasa aidata just 
head suhtlusoskused.

G4S hoiab Viimsis silma 
peal valla jaoks olulistel ob-
jektidel ning on valmis ööpäe-
varingselt reageerima ka valla 
elanike murekohtadele. Möö-
dunud aastal  andis G4S Ees-
ti patrull Viimsi vallale teada 
1155 tähelepanekust ning nii 
mõnigi kord oli kasu turvatee-
nindaja tähelepanelikkusest ja 
abivalmidusest. Arendamaks 

klienditeenindust veelgi, on 
klientide tagasiside ettevõttele 
äärmiselt oluline ja seepärast 
ootame nii tunnustavaid kui 
ka vajakajäämistele osutavad 
tähelepanekuid. 

Tagasisidet ja märkamist 
ootab G4S kuni märtsi lõpuni 
oma kodulehel www.g4s.ee/
turvateenindaja. Kõigi tagasi-
side andjate vahel loosime väl-
ja kodu turvalisuse tagamiseks 
vajalikke tulekustutustekke ja 
esmaabikotte.

Korraldajad

Turvatöötajad on üha enam teenindaja rollis. Foto G4S

Nõustamine aitab vähendada tuleõnnetusi. Foto Fotolia Siseminister Hanno Pevkur koos MTÜ Saaremaa Vabatahtlike Merepääste Seltsiga. Foto Siseministeerium
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Kaevuaia ja 
Randvere tee 
ristmikule luuakse 
ülekäigurada
Maanteeameti käivitatud liiklusohtlikke kohta-
de ümberehitamise meetmest sai rahastust ka 
Viimsi vald, et luua Kaevuaia tee ja Randvere 
tee ristmikule ülekäigurada.

Maanteeamet eraldas Harjumaa liiklusohutuse suurenda-
miseks 2016. aastaks 231 000 eurot. Kokku laekus jaa-
nuariks Harju Maavalitsusele valdadelt-linnadelt 19 et-
tepanekut, kogusummas 1,3 miljonit eurot. Peamiselt oli 
ettepanekute sisuks turvalisuse tagamine, selleks sooviti 
rajada kergliiklusteid, laiendada olemasolevaid teid ja ehi-
tada ohutussaarega ülekäiguradasid.

Harjumaa liikluskomisjon, kuhu kuuluvad maavalit-
suse, omavalitsuste, Harjumaa Ühistranspordikeskuse, 
Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Harjumaa 
Omavalitsuste Liidu esindajad, valis välja viis projekti 
viies omavalitsuses: Kiili, Nissi, Rae, Saku ja Viimsi val-
las.

Viimsi vallavalitsuse nimel esitas ettepaneku liiklus-
ohtlike kohtade ümberehitamise meetmesse abivallava-
nem Mati Mätlik. Tema ettepanek oli luua Randvere kooli 
lähedale Randvere teele ülekäigurada. “Esitasin koostöös 
valla kommunaalametiga taotluse ülekäiguraja loomiseks 
Randvere külla Kaevuaia tee ja Randvere tee ristmikule, 
kuna Kaevuaia teele liiklevad lapsed mööda küla siseteid 
ning ülekäigukoha loomine ristmikule võimaldab neil tur-
valiselt teed ületada, et jõuda koolini mineva kergliiklus-
teede võrgustikuni,” sõnas Mätlik.  

Randvere kool on ehitatud 432 õpilasele ning hetkel 
õpib seal 212 last, kellest 25 on haridusliku erivajadusega 
(HEV-õpilased). 

“Möödunud sügisel läbi viidud liiklusloendus näitab, 
et Randvere teel liikleb ööpäevas keskmiselt 2257 autot. 
Kooli lähiümbruses liiguvad lapsed peamiselt jalgsi või 
jalgrattaga, mistõttu on ülekäiguraja loomine kindlasti 
vajalik. Samuti on oluline tagada turvalisus ka HEV-õpi-
lastele, kes koos juhendajaga õpivad iseseisvalt hakkama 
saama nii liikluses kui ka ühistranspordis,” täiendas Mät-
lik. 

“Ülekäiguraja loomiseks taotlesime programmist pea-
miselt ehituskulude katet. Tänaseks oleme tellinud ehitus-
projekti, mille kulud kannab Viimsi vald oma eelarvest. 
Planeeritav ülekäigurada peaks valmima 2016. aastal,” 
sõnas Mätlik.  

Programmist taotleti vahendeid ülekäiguraja loomi-
seks ka Saku vallas, et ühendada  Üksnurme ja Kasemetsa 
külas kaks kergliiklusteed. Kiili vallas plaanitakse liiklus-
ohutuse meetme toel rajada 300 meetri pikkune ohutusriba 
kergliiklustee ja sõidutee vahele. Nissi vallas on liiklus-
ohtlik koht kõrvalmaantee Riisipere-Nurme lõigul, mille 
kasutamist on märgatavalt suurendanud Riisipere rongi-
jaama suunduvad jalakäijad, jalgratturid ja autod. 

Märksa pikemat teelõiku kui Nissi vallas planeerib Rae 
vald, kus tahetakse kergteega ühendada Peetri ja Assaku. 
Taotlejate sõnul elab piirkonnas 5300 inimest ning 5300 
meetri pikkust lõiku soovitakse programmi toel ka  rajada. 
Kergtee rajamise argumendiks on ka Peetri lasteaed-põhi-
kool, kus õpib 644 õpilast, kellest 23 tuleb Assakult ja 85 
Järvekülast. 

Liina Rüütel

Kaevuaia tee ja Randvere tee ristmikule luuakse 
ülekäigurada. Foto Liina Rüütel

Viimsi vallas olid mullu 
peamisteks kuriteoliiki-
deks vara- ja isikuvasta-
sed ning liikluskuriteod. 
Kuritegude suhtarv 1000 
inimese kohta on aga 
Tallinna linnaga võrreldes 
kaks korda väiksem.

Viimsi vallas registreeriti 2014. 
aastal 319 kuritegu (allikas: Po- 
litsei- ja Piirivalveamet, ALIS, 
andmed seisuga 14.01.2015), 
mida on varasema aastaga võr-
reldes 31 kuriteo võrra roh-
kem. 2013. aastal registreeriti 
288 ja 2012. aastal 290 kuri-
tegu. 

Nii nagu varasematelgi aas-
tatel, moodustasid 2014. aastal 
suurima osa kuritegudest vara-
vastased teod 214 juhtumiga. 
Neist omakorda moodustasid 
187 juhtumiga valdava osa  var-
gused. Võrreldes varasema aas-
taga on palju rohkem varastatud 
kauplustest ja tanklatest, see 
mõjutas kokkuvõttes ka valla ül-
dist kuritegevuse taset. Peaaegu 
pooled vargused pandi toime 
kauplustest ja tanklatest, kokku 
registreeriti 73 juhtumit. 

Ülejäänud varguste toime-
panemise kohad jagunevad nii: 
2014. aastal registreeriti var-
gusi eramutest (12 juhtumit), 
korteritest (5), ehitusobjektidelt 
(12), tänavalt (20), sõidukitest 
(15), trepikodadest (7), kinnis-
test hoovidest (9), kuuridest 
või kõrvalhoonetest (6) ja ga-
raažidest (5). Lisaks toimus 13 
omavolilist sissetungi, tavali-
selt tähendab see võõrale ter-
ritooriumile tungimist, ilma et  
kurjategijatel õnnestuks midagi 
väärtuslikku varastada. 

Palju varastatakse 
jalgrattaid
Varguse objektiks võivad olla 
näiteks sõidukite veljed või 
muud detailid (nt peeglid), 
hoovis seisev metall, mobiil-
telefonid vm väärtuslikud ese-
med. Eraldi tasub välja tuua 
jalgrataste vargust, selliseid 
juhtumeid registreeriti eelmisel 
aastal 29 korral. Mitmel korral, 
sh ka juba tänavu, on jalgrattaid 
varastatud Haabneeme alevikus 
asuvate kortermajade trepiko-
dadest, kuhu varastel hoolimata 
lukustatud välisustest on kuida-
gi võimalik siseneda. Seega ta-
sub jalgrattaile leida kortermaja 
trepikojast turvalisem koht.

Vargad ilmutavad kõrgen-
datud huvi ka ehitustööriistade 
vastu, mida on võimalik varas-
tada ehitusobjektidelt.  Seal on 
ebaõnnestumise oht väiksem, 
sest ehitusobjektidel üldjuhul 
ööbijaid ei ole. Seega tuleks töö-
meestel hinnalisemad tööriis-
tad tööpäeva lõppedes kaasa 
võtta.

2014. aastal registreeriti 13 
kelmuse juhtumit. Tavapärane 
kelmuse stsenaarium on sel-
line: inimene  ostab interneti 
teel kaupa ja tasub kauba eest 
ettemakse, kuid ei saa seejärel 
kätte soovitud kaupa, ei tagas-
tata ka tehtud ettemakset. Sel-

Õiguskord Viimsis

liste ebameeldivate olukorda-
de vältimiseks tasub kindlasti 
kontrollida müüja tausta ning 
vajadusel kasutada ettemakse 
tegemisel alternatiivseid mee-
todeid (nt internetiportaali de-
posiitkonto).

Isikuvastaseid kuritegusid 
registreeriti kokku 48 korral, 
nende hulk kasvas mullusega 
võrreldes kolme juhtumi võr-
ra. Valdava osa isikuvastastest 
kuritegudest moodustavad 43 
juhtumiga kehalised väärkoht-
lemised ja nende hulk kasvas 
oluliselt. Kehalisel väärkohtle-
misel oli 41 korral tegu pere-
liikmete või tuttavate konflikti 
käigus aset leidnud vägivalla-
juhtumiga. Tavaliselt on kan-
natajaks pooleks naine või lap-
sed. Isikuvastaste kuritegude 
registreerimise kasvu taga on 
õiguskaitseorganite kõrgenda-
tud tähelepanu perevägivallale 
ning elanike teadlikkuse kasv. 

Isikuvastase kuriteona re-
gistreeriti ka üks raske tervise-
kahjustuse tekitamise juhtum, 
mis leidis aset olmetüli taga-
järjel ühises tutvusringkonnas. 
Röövimisi ega tapmisi mullu 
Viimsi vallas ei registreeritud.

Tõhusam liiklusjärel-
valve
Väärtegusid registreeriti vallas 
2014. aastal 901, nende hulk 
suurenes aastaga 247 võrra. Vä-
ga suure osa väärtegudest moo-
dustasid liiklusnõuete rikku-
mised 703 juhtumiga – see on 
peaaegu 80% registreeritud väär-
tegudest. Liiklusalaste väärte-
gude hulk kasvas vallas lausa 
90%, selle taga on tõhusam liik-
lusjärelevalve Viimsi piirkonnas.

Rohkem kui kaks kolman-
dikku liiklusseaduse rikkumis-
test andsid lubatud sõidukiiru-
se ületamised, valdavalt jäid 
need vahemikku kuni 40 km/h. 
Kuritahtlikke kiiruseületamisi, 
kus kiiruseületamine oli roh-
kem kui 41 km/h, avastati 13 
korral ning ühel korral ületati 
kiirust rohkem kui 61 km/h. 
Juhtimisõiguseta mootorsõidu-

kijuhtide osas alustati väärteo-
menetlus 34 korral, turvavarus-
tuse nõuetekohase kasutamata 
jätmise eest 8 korral. Jalakäi-
jate ja jalgratturite vastu alus-
tati väärteomenetlus 29 korral, 
väga suur osakaal on selles pi-
medal ajal helkurita liikuvatel 
jalakäijatel.

Ebakaines olekus mootor-
sõidukijuhte tabati 69 korral, 
neist 22 osas alustati kriminaal-
menetlus (juht oli narkojoobes 
või alkoholijoobe suurus väl-
jahingatavas õhus oli suurem 
kui 0,75 milligrammi). Kuigi  
Viimsi piirkonnas viidi tiheda-
malt läbi ka puhumiskontrolle, 
tabatud joobes sõidukijuhtide 
arv võrreldes eelmise aastaga 
oluliselt ei kasvanud (2013. 
aastal tabati 64 ebakainet sõi-
dukijuhti) ja seda võib pidada 
heaks näitajaks.

2014. aastal registreeriti 
Viimsi vallas 12 liiklusõnne-
tust, kus sai vigastada 12 ini-
mest. Kuigi inimkannatanuga 
liiklusõnnetusi polnud palju, 
jäänuks mitu õnnetust olema-
ta, kui õnnetuse põhjustaja 
järginuks elementaarseid liik-
lusnõudeid ja käitunuks kaas-
liiklejate suhtes tähelepaneli-
kumalt ja hoolivamalt. Üldise 
statistika järgi põhjustab ras-
kete tagajärgedega liiklusõn-
netusi just juhtimisõiguseta ja 
ebakaines olekus sõidukijuh-
timine, lubatud sõidukiiruse 
ületamine, turvavarustuse mit-
tekasutamine jt liiklusrikkumi-
sed. Seetõttu pöörab politsei 
kindlasti ka tulevikus nime-
tatud rikkumiste avastamisele 
kõrgendatud tähelepanu.

Väärtegudeks valda-
valt pisivargused
Mullu registreeriti ka 101 ka-
ristusseadustikus sätestatud väär-
tegu, need olid valdavalt pisi-
vargused. Avaliku korra rikku-
misi, mille hulka kuuluvad muu-
hulgas ka öörahu rikkumised, 
registreeriti 11 korral, nende arv 
vähenes aastaga nelja võrra.

Narkootilise aine käitlemi-

sega seotud väärtegusid regist-
reeriti 11 korral, juhtumite arv 
vähenes aastaga kuue võrra. 
Relvaseaduse rikkumisi (tava-
liselt tulirelva loa kehtivuse üle-
tamine) registreeriti seitsmel 
korral.

Jätkuvalt on politsei kõr-
gendatud tähelepanu all ala-
ealiste õigusrikkumised. 2014. 
aastal panid alaealised toime 
10 kuritegu (kolm kehalist 
väärkohtlemist, kuus vargust 
ja üks tähtsa isikliku dokumen-
di võltsimine) ja 61 väärtegu. 
23 väärteomenetlust alustati 
alkoholi tarvitamise ja kahek-
sa väärteomenetlust tubaka-
toodete tarvitamise eest. Kahel 
korral alustati väärteomenet-
lus täisealise isiku suhtes, kes 
ostis alaealisele alkohoolse 
joogi. Samuti registreeriti 23 
väärtegu, kus alaealine rikkus 
liiklusnõudeid. 

Kuigi registreeriti üle 300 
kuriteo ja üle 900 väärteo, võib 
siiski väita, et Viimsi vallas on 
üldiselt turvaline elada. Ku-
ritegude suhtarv 1000 inime-
se kohta on Tallinna linnaga 
võrreldes kaks korda väiksem 
ning on võrreldav teiste Tallin-
na ümbruse lähivaldadega (nt 
Saku või Rae vald). 

Rohkem kui kaks kolman-
dikku kõikidest kuritegudest on 
varavastased kuriteod. Nende 
ennetamiseks saab iga inimene 
ka ise üsna palju ära teha, näi-
teks mitte jättes väärtuslikke as-
ju järelevalveta. Pereringis toi-
muvaid vägivallajuhtumeid aitab 
ära hoida see, kui annate asjast 
teada kohe, kui konflikt ki-
sub vägivaldseks. Samuti saab 
liiklusturvalisuse heaks igaüks 
väga palju ära teha, alustades 
endast (nt kasutades jalakäijana 
helkurit pimedal ajal) ja rea-
geerides ohtlikele rikkumistele, 
näiteks teatades häirekeskuse 
numbril 112 ohtlikust või joo-
bes juhist. 

Turvalisus on meie kõigi 
kätes!

Aivar Sepp
piirkonnapolitseinik



PROJEKTI VIIMSI VEEKORRALduS II ETAPP
Meelis Saluneem, AS Viimsi Vesi nõukogu 
liige: Projekt lõpetati õigeaegselt 31. det-
sembril 2014 ja selle kogumaksumuseks ku-
junes u 14,6 miljonit eurot. 

Ühtekuuluvusfondi projekti Viimsi veekorral-
duse II etapp pidulik lõpetamine toimus seega

juba mõni aeg tagasi. Kuna igast lõpetamata töö lepingust jäi 
esialgu planeeritud reservi üle, siis selle projekti maht aina kas-
vas. Järelejäänud reservi arvelt rajati vee- ja reoveetorustikke 
lisaks ka Riiasöödi, Tülli, Toome, Paenurme, Loomisvälja ja Kuu-
se teedel. 

Selle ellu viidud projektiga valmis seega Püünsi, Pringi, Lepp-
neeme, Randvere, Lubja, Tammneeme ja Metsakasti külas ning 
Viimsi ja Haabneeme asulas kokku u 28 km reovee- ja 32 km 
veetorustikke, ehitati 15 reoveepumplat ning kogu Viimsi valla 
mandriosa kvaliteetse joogiveega varustav Viimsi veetöötlus-
jaam.

Paralleelselt lõpetatud projektiga toimub uue suuremahuli-
se, ühtekuuluvusfondi projekti kaasfinantseeritud vee- ja reo-
veeprojekti  Viimsi veekorralduse IV etapp elluviimine, mille 
eesmärk on Viimsi valla mandriosast kogutava reovee suuna-
mine Jõelähtme vallas asuvasse rekonstrueeritavasse Muuga 
reoveepuhastisse. Lisaks eeltoodule planeeritakse vee- ja reo-
veetorustike rajamist Laiakülla ning Haabneeme asulas osadele 
Haabneeme vee- ja teedeühistu piirkonna tänavatele. 

Igapäevaselt tegeleb AS Viimsi Vesi aktiivselt ka veearves-
tite vahetuse ja kontrolliga. Vajadus veemõõtjaid vahetada tu-
leneb Eesti Vabariigi seadusest ning peaveemõõtja vahetus on 
kliendile tasuta. Sobiva aja kokkuleppimiseks võetakse kliendi-
ga ühendust.
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AS Viimsi Vesi on Viimsi 
oma veemajandusette-
võte, mis kuulub 100% 
Viimsi vallale ja pakub 
viimsilastele eluks olulist 
vee- ja kanalisatsiooni-
teenust. Varsti saab täis 
aastaring, kui ettevõtte 
tegevjuhina asus tööle 
Argo Valter, ning kolm 
aastat on täitumas Viimsi 
Vee nõukogu liikmel 
Meelis Saluneemel.  

Saame Teie tegemistega lähe-
malt tuttavaks! Teie aktiivne 
toimetamine torkab vallas häs-
ti silma. 

MEELIS SALUNEEM: Näen 
enda põhilist rolli vallavalitsu-
se ja Viimsi Vee vaheliste vaja-
like kooskõlastuste vahendami-
ses, olen aktiivseks lüliks oma-
niku e vallavalitsuse ja ettevõt-
te vahel. Põlise Viimsi elani-
kuna lähevad mulle valla mu-
red väga korda. Viimsi Veega 
tegelemise juurde jäin sellepä-
rast, et olin rahulolematu vara-
sema juhtimisega – juhid vahe-
tusid vahepeal paari kuu tagant. 
Argol saab peagi aasta täis te-
gevjuhi ametis.

ARGO VALTER: Olen pärit 
eraettevõtlusest ja täiesti apo-
liitiline isik, kes varasemalt on 
töötanud ettevõtjana. Püüan et-
tevõtluskogemusest omandatud 
efektiivset töökorraldust raken-
dada ka munitsipaalsektorisse. 
100% vallale kuuluv ettevõte 
pole siiski päris võrreldav era-
ettevõtlusega. Mul on taskus 
Tallinna Tehnikaülikooli dip-
lom ettevõtluses. Tulin Viim-
sisse ühest küljest kogemusi 
ammutama, sest töö on mitme-
külgne ja huvitav, iga päev on 
uus olukord. Teisest küljest ta-

Palju on tehtud ja palju on veel teha!

han rakendada varem omanda-
tut Viimsi veemajanduse aren-
damisel. Eesmärgiks on kvali-
teetne vesi ja teenus viimsilas-
tele.

Märkisid, et eesmärgiks 
on kvaliteetne vesi viimsilas-
tele. Missugune tänane vesi 
Viimsis on?

AV: Vesi on hea, nii mait-
se kui ka kvaliteedi poolest, 
vastab igasugustele normidele. 
Puhastuse käigus eraldatakse 
raud, mangaan ja radionuk-
liidid, mida leidub põhjavees, 
ning veepuhastusprotessi käi-
gus ei lisata kemikaale – vesi 
on 100% kemikaalivaba. Vesi 
tuleb Viimsi metskonna terri-
tooriumil asuvatest puurkaevu-
dest veetöötlusjaama, kus see 
puhastatakse, ning edasi läheb 
puhas vesi juba tarbijateni. 

Kas kunagi on olnud Viim-
sis veega probleeme?

MS: Eelnevalt oli peaaegu 
igas külas oma puurkaev ning 
vee põhjalikumat töötlemist ei 
toimunud ning vesi sisaldas ra-
dionukliide üle lubatud piir-
normide. Täna on see prob-
leem täiesti lahenenud. Põhja-
Eesti vees on radionukliid ko-
hati üle normi. Veepuhastusjaa-
ma põhieesmärk ongi radionuk-
liidide eraldamine põhjaveest. 

AV: Parendame vee kvali-
teeti pidevalt. Eesmärk on head 
teenust pakkuda, hoida ole-
masolevat infrastruktuuri töö-
korras ja seda pidevalt uuen-
dada, probleemseid torustikke 
rekonstrueerida ning seni ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooniga 
katmata alasid välja ehitada ja 
eelvooluga ühendada. Vee kva-
liteedi pidev arendamine on meie 
üks ülesandeid.

MS: Nagu Argo ütles, ehi-

tame juurde uusi torustikke, 
rekonstrueerime vanu. Näiteks 
Laiaküla ja Äigrumäe hakkavad 
peagi saama meie veepuhas-
tusjaama vett. Siiani sai Laia-
küla reovett veetud reoveeau-
todega, mis on elanikele kulu-
kas ja ebameeldiv. Seoses 
Euroopa Liidu Ühtekuuluvus-
fondi projektide elluviimisega 
saab ka see piirkond ühenda-
tud ühiskanalisatsiooniga.

Millised on viimase aja 
suurimad saavutused ja väl-
jakutsed?

MS: Viimastel aastatel ole-
me ettevõtte kulusid kokku 
hoidnud, teeme seda jätkuvalt. 
Ettevõtte struktuuri oleme pai-
ka sättinud. Tahame viimsilas-
tele säilitada tänast vee hinda, 
et see ei tõuseks olukorras, kus 
kõik vee hinna kujunemiskom-
ponendid on tõusnud – elektri 
hind on tõusnud, ressursitasud 
on suuremaks läinud. Viimane 
veeteenuste hinnatõus ettevõt-
tes oli 2011, aga meil on vee 
hind siiani stabiilne ja me ei 
soovi seda hinda tõsta. Püüame 
leida sisendeid ettevõtte seest, 
see ongi suurim väljakutse.

AV: Veemõõtjate vahetus on 
samuti suur väljakutse. Mure 
on selles, et peaksime kõigil 
vanad veemõõtjad välja vahe-
tama. Inimeste suhtumine va-
hetusse on üllatavalt umbusk-
lik. Levinud on kartus, justkui 
veeinspektor tuleks kontrolli-
ma ja sanktsioneerima. Vastu-
pidi, tahame öelda, et Viimsi 
Vesi on abiline, kes tahab aida-
ta, parendada. Kutsume inime-
si üles suhtuma mõistvalt, sest 
veemõõtja vahetus on inimeste 
enda huvides, kuigi tuleneb ka 
seadusandlusest. See annab ini-
mesele endale võimaluse oma 

veetarbimist jälgida. Igal juhul 
on kaasaegne veemõõtja pa-
rem ja täpsem.

Kas töö Viimsi Vees nõuab 
spetsiaalset eriharidust?

MS: Viimsi Vees on täna 
kõik vajalikud erialaspetsialis-
tid olemas.  Meil on üle 20 tubli 
töötaja, sealhulgas erihariduse-
ga spetsialistid, nt veetöötlusjaa-
mas on veetehnoloog, tootmise 
juures insenerid, projekteerijad, 
ametis on veetöötlusjaama kee-
mik-tehnoloog. Teeme aktiiv-
set koostööd nii Tartu Ülikooli 
kui ka Tallinna Tehnikaülikooli 
teadlastega. Tartuga käib Archi-
medese programm radionuklii-
dide teemal, praktikandid käi-
vad praktiseerimas.

AV:  Tütarettevõtte Tehno-
abi hooldab ja opereerib vee-
töötlusjaama, pakub kopatee-
nust. Teostab Viimsi Veele nii 
veepuhastusjaama kui ka Muu-
ga reoveepuhasti opereerimist. 
Viimsi Vesi kokku koosneb 
klienditeenindusest ja tootmi-
se, veetöötlusjaama ja reovee-
töötluse osakonnast. Arendusel 
on erinevad infotehnoloogia-
süsteemid, et pakkuda klien-
tidele senisest veelgi paremat 
teenust. 

Kuhu tahate välja arene-
da? 

MS: Viimsi Vee unistus on 
jõuda selleni, et suuta teostada 
üks tsükkel algusest lõpuni – 
võtta vesi maapõuest välja, pu-
hastada ära, viia klientideni, 
võtta vastu reovesi, puhastada 
see ära. 

AV: On väga oluline, et saa-
me ellu viia sellist suurt pro-
jekti nagu Viimsi oma reovee-
puhasti rajamine. See on Eu-
roopa Liidu rahastatav projekt, 
mille realiseerimisel juhitakse 

Viimsi reoveed Muuga reovee-
puhastisse. Sama projekti raa-
mes soovime võimalikult palju 
parendada oma infrastruktuuri 
Viimsis. Elanikule tähendab see 
eelkõige võimalust hoida ühis-
kanalisatsiooniteenuse hind sta-
biilne. Siiani sõltusime suu-
res osas AS-ile Tallinna Vesi 
makstava teenuse hinnast.

Kas veeäri on tasuv?
AV:  Me töötame eelkõige 

Viimsi rahva huvides, mitte 
isikliku kasusaamise eesmärgil. 
Siin tahakski viimsilastele öel-
da edasi palve ühe hoiaku osas, 
mille vastu igapäevaselt liigagi 

tihti põrkume. Torude paigalda-
misel on maakasutusküsimused 
kõige raskemini lahendatavad. 
Kui on tarvis maad koormata 
vee-ettevõtte huvides, siis va-
hel küsitakse talumiskohustu-
se eest summasid, mida meil 
ei ole võimalik maksta. Meie 
palve on muuta arusaama, et 
üks kohalik vee-ettevõte upub 
rahasse. Loodame mõistvale 
suhtumisele, sest Viimsi Vesi 
on siiski rahvaettevõte, mis on 
rahva oma, teeme ja ehitame 
Viimsi oma inimeste jaoks. 

MS: Tihti lähevad läbirää-
kimised raskeks seetõttu, et ini-
meste ootused on liiga suured. 
Munitsipaalettevõte on aga loo-
dud kõigi Viimsi elanike jaoks 
ja tarbijate raha eest. Kui olek-
sime eraettevõte, siis poleks 
hinnad ilmselt stabiilselt pü-
sima jäänud – vee hind püsib 
madal ka tänu europrojektide 
toele. Viimsi Vesi pole oma hin-
natasemelt ammu esirinnas. 

Mis on Viimsi Vee edu 
pant?

MS: See on kindlasti tore 
kollektiiv, pikaajaliselt koos töö-
tanud targad inimesed, ettevõ-
te, kus igaüks teab, mida teeb. 
Nendele inimestele saab kindel 
olla. Viimaste aastate tihedad 
juhivahetused on just inimes-
te tõttu ladusalt läinud. Kui 
Viimsi vesi on olnud stabiilne 
ja edukas, siis ainult tänu pari-
matele spetsialistidele, kes on 
seda hoidnud. 

AV: Meie plaan – hoida 
olemasolevat veehinda – pole 
tõepoolest sugugi nii lihtne, 
kui kõrvalt paistab. Suure eel-
töö tegid ära meie eelkäijad 
Viimsi Vees. Eelnevad juhid 
on kõik oma panuse andnud, 
neist kõigist on hea jälg järe-
le jäänud. Arendustööd käivad 
täna täie hooga edasi. Palju on 
tehtud ja palju on veel teha.

Riina Solman

Argo Valter ja Meelis Saluneem. Foto Liina Rüütel
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Viimsis elab ja tegutseb palju 
ettevõtlikke inimesi. Ettevõtlik 
inimene otsib alati võimalusi 
enese täiendamiseks ja arenda-
miseks. 5. mail on KUMU au-
ditooriumis teadliku ettevõtluse 
konverents “Leidlikkus. Uuen-
dusmeelsus. Ettevõtlikkus.”. 

See konverents on orien-
teeritud praegustele ja tulevas-
tele ettevõtjatele, kes otsivad 
vastust küsimusele, kuidas te-
gutseda tulemuslikult tänapäe-
va infoküllases maailmas. 

Konverentsi peaesineja on 
Jürgen Salenbacher, raamatu 
“Creative Personal Branding” 
autor, kes elab hetkel Barcelo-
nas. Ta on uurinud, kuidas olla 
kreatiivne ehk leidlik. Kui sa 
otsid vastust küsimusele, kui-
das luua endale ja oma ettevõt-
tele selle olemust tutvustav ku-
vand, siis tasub teda kuulama 
tulla. Jürgen teab leidlikkuse, 
kuvandi ja ettevõtte edu vahe-
listest seostest ilmselt nii mõn-
dagi, sest teda on endale appi 
värvanud nii Coca-Cola, Mat-
tel, Louis Vuitton kui ka Adidas. 
Tema haardest räägib ka see, et 
nii Paulo Coelho, Muhammed 
Ali kui ka Bhutani kuningriik 

Leidlikus on ettevõtja trump
on saavutanud tuntust tänu 
kuvandile, mille loomistiimis 
Jürgen osales. Ka meil siin 
Viimsis on valla kuvand jutuks 
olnud. Oleme küll “rannarahva 
kodu”, aga me võiks ka oma 
keskmisest suuremat ettevõt-
likkust esiplaanile seada.

Ettevõtjana on mind alati 
paelunud arengu kavandamise 
ning ettevõtluse seosed. Üks 
seos on kindlasti võime mär-
gata, mis toimub meie ümber. 
Konverentsil peab minu kui 
konverentsi moderaatoriga sel 
teemal maha vestluse Alar Tam-
ming. Ta on viimasel ajal vähe 
ettevõtluse ja majanduse tee-
mal esinenud. Inimesena, kes on 
oma äriga Eestist välja murd-
nud, teab ta hästi, mida peab 
edukas ettevõtja majanduses 
märkama. See on üks väheseid 
võimalusi teda sel teemal kuu-
lama tulla. 

Põnevust lisavad konve-
rentsile veel Alar Ojastu ette-
kanne teemal “Mitmekülgsus 
ja kvaliteet ettevõtte edu loo-
jatena” ja Ville Jehe ettekanne 
“Teadlikkus, teadvelolek ja juh-
timine: hea teadvustamise või-
me kui juhi vajalik tööriist”. 
Olen kindel, et mõlema mehe 
avatud suhtumine avab või-
malusi märgata, kuidas oma 
ettevõtte tegevust tõhustada ja 
edukamaks muuta.

Eesti President Toomas 
Hendrik Ilves on öelnud: “See, 
mis on toonud meid siia, ei vii 

meid edasi.” Olen sellega nõus. 
Tean ka mitmeid ettevõtjaid, 
kes on olnud edukad, tehes mi-
dagi uuel ja leidlikul viisil. Reet 
Aus räägib konverentsil inno-
vatsioonist moetööstuses ehk 
sellest, kuidas peame muutma 
masstööstuse jätkusuutlikumaks. 
Just Reeda firma valmistas näi-
teks meie viimase laulupeo sär-
gid. Seega on tema väike ette-
võtmine tänaseks üsna suur.

Palju on Eestis ettevõtjaid, 
kes saavad öelda, et nad on pa-
tenteerinud midagi rohkem kui 
140 riigis? Ja paljud saavad 
öelda, et neil on valmis seade, 
mis on tõhusam kui senised 
analoogid kogu maailmas? Ees-
tis on sellised mehed olemas. 
Vendade Sõnajalgade kohta on 
liikvel palju müüte, mis ei vas-
ta tõele. Vähesed  aga teavad, 
et just nemad on püsti pannud 
uue Eleon tuuliku ja on selle 
tootmise alustamiseks kogunud 
kokku 100 miljoni euro väär-
tuses investeeringuid. Oma u 
7 aasta pikkusest teekonnast 
ideest töötava tuuliku ja selle 
tootmise alustamiseni käesole-
val aastal räägib konverentsil 
Oleg Sõnajalg. Olles temaga 
vestelnud, hindan ma kindlasti 
palju enam kõiki neid, kellel 
on jaksu läbi teha pikaajaline 
tootearendus, et tõhustada teh-
noloogiat ja säilitada fookus 
ka siis, kui ümbritsevad inime-
sed ja ühiskond sinusse ei usu. 

Viimsis on paljud kaasa tei-

nud juba enam kui 100 riigis 
toimuvas aktsioonis “Teeme 
Ära!”. Kordame seda juba 2. 
mail. Sellest, kuidas ühest Eesti 
kodukootud ideest sai maailma-
vallutaja ning kuidas viia oma 
sõnum massideni maailmas, 
räägib meile Anneli Ohvril. 

Minu abikaasa Helena Lass 
on meie koduvalda registreeri-
tud ettevõtte Unego OÜ oma-
nik. Tema ettekanne on teemal 
“Loomingulisus ja vaimne vorm 
kui ettevõtte teadvustamata va-
ra”. Arstina teab ta hästi, kui-
das vaimne vorm loob eelduse 
tulemaks toime pingeliste olu-
kordadega, näiteks stressiga. 
Tegelikkuses on vaimse vormi 
osaks kõik see, mis võimaldab 
meil tegutseda sihipäraselt. Ka 
inimene, kes mõtleb asjasse 
puutumatuid mõtteid või kao-
tab sihipärasuse, ei ole parimas 
vaimses vormis. Konverentsil 
saad teada, kuidas vaimset vor-
mi saavutada.

Olles planeerinud meie ko-
duvalla arengut 20 aasta jook-
sul, tean kindlalt, et häid ideid 
viivad ellu ettevõtlikud inime-
sed. Kui tahad rohkem vaba-
dust oma elus toimuvat ise juh-
tida ja oma maailmapilti avar-
dada ning tegutseda senisest 
teadlikumalt, on see üritus just 
Sulle. Tule ja otsi vastust küsi-
musele, kuidas ise luua endale 
teadlikult parem tulevik! 

Registreerumine ja lisainfo: 
www.teadlikkusekonverents.eu.

Kaur Lass
OÜ Head ette-
võtluskonsul-

tant ja kohalik 
ettevõtja

Sügisel Haabneemes 
avatavasse Viimsi Kesku-
sesse tuleb rohkelt uusi 
kauplusi ja teenuseid, 
millest viimsilased on 
seni puudust tundnud. Et 
täpselt teada, mida koha-
likud elanikud piirkonda 
ootavad, küsisid keskuse 
arendajad seda mullu 
vallalehe kaudu.

“Saime kohalikelt väga palju 
arvamusi ja ideid ning kind-
lasti võtame neid ettepanekuid 
keskuse arendamisel arvesse,” 
kinnitab Viimsi Keskuse tu-
rundusjuht Piret Kull. “Kuid 
kõige enam saime kinnitust, 
et sellist multifunktsionaalset 
kohta on Viimsisse väga vaja. 
Mitmed inimesed kirjutasid, 
kuidas nad peavad igapäevas-
te ostude või toimetuste tõttu 
praegu linna sõitma. Viimsi 
Keskuse avamine muudab ar-
gitoimetused mugavamaks.”

Paljud soovisid juurde toi-
dukohti, sest praegu on Viimsis 
valikuid väljas söömas käimi-
seks üsna vähe. Puudust tunti 
nii kiirsöögipaikadest kui ka 
mugavatest kohvikutest, samuti 
on oodatud peredele mõeldud 
kohad. Piret Kulli sõnul tuleb 
keskusesse väga erinevaid söö-
gikohti, nende hulgas on näiteks 
ameerikaliku toiduvalikuga ja 

Viimsi Keskus kujuneb terviklikuks 
viimsilaste kaasabil

Maximas rohkem püsivalt 
alandatud hinnaga tooteid
Maxima suurendas püsivalt alandatud hindadega esmaste 
toiduainete ja kodukaupade nimistut üle 1300 ühiku, kesk-
miselt on uus hind varasemast 15–20 protsenti madalam.

“Eesti tarbijate ostukäitumisele tuginedes alandasime hin-
nalangetuse esimeses etapis mullu suvel üle 500 enimoste-
tud toiduaine ja esmatarbekauba hinna,” lausus Maxima Eesti 
brändi- ja kommunikatsiooniosakonna direktor Ty Lehtmäe. 
“Hinnakampaania teises faasis suurendasime nende toodete 
arvu 1300-ni.”

Lehtmäe sõnul on Eesti tarbija viimasel aastal avaldanud 
väga selget hinnasurvet, seda kajastab soodushinnaga too-
dete müügikasv. Seetõttu täiendaski Maxima nende toode-
te nimistut, mis on müügil fikseeritud hinnaga ja varasemast 
veerandi ja isegi kolmandiku võrra odavamad.

“Soovime pakkuda oma klientidele võimalikult laia valikut 
kaupu, millel on püsivalt soodne hind,” ütles Lehtmäe.

Alandatud hinnaga 1300 toote nimistusse kuuluvad mit-
med ostetumad toiduained, nagu leib-sai, piima- ja lihatoo-
ted, kuivained ja konservid jm. Kõik alandatud hinnaga tooted 
on Maxima kauplustes tähistatud erksavärvilise märgiga “Re-
volutsioon” ning toodetel on punased hinnasildid.

Jan Jõgis-Laats

suure mängutoaga pererestoran 
Babyback Ribs & BBQ, kiir-
toidukoht Hesburger, võileiva-
restoran Subway, sushirestoran 
Silk Sushi, pitsarestoran New 
York Pizza ja Balbiino Onu Es-
kimo jäätisekohvik.  

Babybacil on juba praegu 
Viimsis elavaid püsikliente, kes 
on Tallinnas asuvaid restorane 
külastades uurinud, kas on ka-
vas selline koht avada ka nende 
kodu lähedal. Sobiva toidukoha 
peaksid tulevikus leidma kõik, 
kel soov hästi süüa.

“Vastustest saime aru, et 
Viimsis elab palju peresid ning 
ka spordilembeseid inimesi, 
sest sooviti nii lastele suunatud 
kaupluseid kui ka spordipoo-
de,” sõnab Piret Kull. “Oleme 
neid soove arvestanud, kesku-
sesse tulevad nii mänguasja-
pood, laste mänguala kui ka 
sporditarvete kauplus. Trenni-
sõpru peaks rõõmustama ka 
My Fitnessi treeningukeskus, 
bowlingu- ja piljardisaalid,” ar-
vab Piret Kull.

Korraliku valikuga raama-

tukauplust mainiti samuti väga 
palju ning lugemishuvilisi peaks 
keskuse avamine samuti rõõ-
mustama.

Viimsi Keskusesse tulevad 
ka apteek, postkontor, lillepood, 
ilusalong, lisaks kodukaupade 
pood ja mitmeid teisi kauplusi.

“Täname südamest kõiki, 
kes meile oma soove ja arva-
musi saatsid! Teie abiga saame 
luua just sellise keskuse, mida 
siia piirkonda vaja on,” ütleb 
Piret Kull.  

Viimsi Keskus

Niisuguseks on kavandatud Viimsi Keskuse teine korrus. Foto Viimsi Keskus

detailplaneeringud
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud Randvere külas Muu-
ga lahe äärse rannaala osalise maa-ala detailplaneeringu 
kehtestamata jätmise ja Viimsi Vallavalitsuse 16.02.2007 
korralduse nr 89 kehtetuks tunnistamise korralduse.

Jätta kehtestamata Viimsi vallas Randvere külas Muuga la-
he äärse rannaala osalise maa-ala detailplaneering Kibuvitsa 
tee 12 ja Kaevu maaüksuse vahelisel alal (Viimsi Valla Aren-
duskeskus OÜ projekt nr 09-09).

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad de-
tailplaneeringute algatamise korraldused:

Haabneeme alevikus Hõbepaju tee 1 detailplaneering 
(25.11.2014 korraldus nr 1548). Planeeritava ala suurus on 
818 m2, see asub Hõbepaju tee ääres ning piirneb Lumemarja 
tee 4, 6, 8, Pihlaka tee 2, 4 ja Hõbepaju tee 3 kinnistutega. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundi ehitusõigu-
se määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.

Rohuneeme külas kinnistute Kalmistu tee 6, Kalmistu 
tee 6a ja osaliselt Vana-Oti detailplaneering (19.12.2014 
korraldus nr 1745). Planeeritava ala suurus on ca 3400 m2, 
see asub Kalmistu tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 146, 
148, 150, 152, Ees-Eigi, Kalmistu tee 4, 8, 8a, 8b, Valli 4 ja Jaa-
nipäeva kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on kruntide piiride muutmine, ühe elamukrundi ja ühe avali-
kult kasutatava tee- ja tänavamaa krundi moodustamine ning 
krundi ehitusõiguse määramine ühe põhihoone (üksikelamu) 
ja kuni kolme abihoone ehitamiseks.

Pärnamäe külas Puukooli kinnistu detailplaneering 
(17.02.2015 korraldus nr 243). Planeeritava ala suurus on 3300 
m2, see asub Lageda põik ääres ning piirneb Tulbiaia põik 3, 5, 
Vehema tee 24, 26, 28, Lageda põik 3, 4, 5 ja 6 kinnistutega. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine 
ja kahe üksikelamukrundi moodustamine ning krundi ehitus-
õiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, 
krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramine 
ja haljastuspõhimõtete määramine.

Püünsi külas Püünsi tee 10 kinnistu detailplaneering 
(5.03.2015 korraldus nr 413). Planeeritava ala suurus on 1203 m2, 
see asub Püünsi tee ja Kristle tee nurgal ning piirneb Püünsi tee 
10, 12c, Kristle tee 3 ja 7 kinnistutega. Detailplaneeringu koos-
tamise eesmärk on ühe üksikelamu ja abihoone ehitamine.

Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud Viimsi alevikus 
kinnistute Aiandi tee 9a, osaliselt Hämariku tee, Aiandi tee 
11, Mõisa tee 3, Mõisa tee 4,  Mõisa tee 5, Mõisa tee 7, Mõi-
sa tee 9 ja reformimata riigimaa ning osaliselt kinnistute 
Mõisa tee 1 ja Viimsi mõisa park detailplaneeringu alga-
tamise, lähteülesande kinnitamise ja keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise algatamata jätmise otsuse (27.01.2015 
otsus nr 5).

Planeeritav ca 1,4 ha suurune ala asub Aiandi tee ääres 
ning piirneb Viimsi mõisa pargiga, Hämariku tee 8, Aiandi tee 
9, 13 ja Mõisa tee 6 kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on planeeritava 
maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse määrami-
ne, krundi hoonestusala piiritlemine, tänavate maa-alade ja 
liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põ-
himõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja 
-rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmi-
ne planeeringuga kavandatu elluviimiseks, hoone olulisema-
te arhitektuurinõuete ning rajatise ehitus- ja kujundusnõuete 
seadmine, tarbel servituutide vajaduse määramine, kuritege-
vuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või 
valla veebilehel www.viimsivald.ee.
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Õpilasmalev 2015
Sel suvel saab Viimsi õpilasmalevas tööd kuni 80 
Viimsi valla noort vanuses 13–18.

Viimsi vallavalitsuse noorsoo- 
ja haridusamet ning  kommu-
naalamet  koostöös Viimsi 
noortekeskuste, Viimsi laste-
aedade ning Rannarahva muu-
seumiga korraldavad tänavu 
kahes vahetuses õpilasmale-
va. Esimene vahetus kestab 
15.–30. juunini ja teine vahe-
tus 3.–14. augustini.

Noored saavad malevas peamiselt teha  heakorratöid.
Õpilasmalevasse registreerumiseks on lapsevanemal va-

ja digitaalselt täita allkirjastatud avaldus.  Malevas osalemi-
se avalduse saab esitada veebikeskkonnas (link elektrooni-
lisele avaldusele ning taotluse blankett on alates 25. märt-
sist Viimsi valla kodulehel noorsootöö menüüvaates). Erand-
korras võib avalduse esitada paberkandjal allkirjastatult.

Kõik malevlased peavad osalema maikuus toimuval 
(kuupäevad täpsustamisel) tööõiguse- ja  tööohutuse koo-
litusel, mis toimub MTÜ-s Viimsi Noortekeskus, Nelgi tee 
1.  Malevas osalejatega sõlmitakse lepingud maikuu jook-
sul, pärast koolitusel osalemist. 

Rühmajuhtide sooviavaldused koos CV ja motivat-
sioonikirjaga  palume edastada otse noorsoo- ja haridus-
ametile. Lisateave: noorsoo- ja haridusamet, tel 6028 862, 
6028 868, malev@viimsivv.ee.

Kadi Bruus 

Talvisel koolivaheajal sai 
Randvere Noortekeskuse-
se tegevusprogrammist 
osa 13 Viimsi noort vanu-
ses 7–11 aastat. 

Neli päeva olid täis põnevaid 
tegevusi, kohtumisi ja ränna-
kuid. Noored külastasid Viimsi 
Liikluskohvikut, Rannarahva 
muuseumi, Eesti Sõjamuuseu-
mi ja matkasid Tädu loodusõp-
perajal. Põhja-Eesti Rajaleidja 
Keskuse karjäärinõustajad käi-
sid noortekeskuses kahel kor-
ral töötuba läbi viimas. 

Lisaks meisterdasid ja män-
gisid noored koos noorsootööta-
ja Kertu, Saksamaalt pärit prak-
tikandi Svenja ja vabatahtlikega. 

Koolivaheaeg Randvere 
Noortekeskuses

Kõige põnevamad hetked 
möödusid kahtlemata Viimsi 
Liikluskohvikus, Svenja juhen-
damisel trummimängu töötoas, 
aardejahil Rannarahva muuseu-
mis ja torti tehes laagri viimasel 
päeval. Liikluskohvik meeldis 
loomulikult elektriautodega 
sõitmise, müramise, ronimise 
ja möllamise võimaluse pärast. 

Rannarahva muuseumis ke-
hastusid noored maadeavasta-
jateks ning mereteemalises män-
gutoas oli igaühel võimalik ot-
sida kuldmünte, mis osutusid 
magusaks suutäieks.

Trummimängu töötuba oli 
eriti põnev, kuna Svenja eesti 
keelt ei oska ja õpetamine käis 
valdavalt kehakeele abil. See 

oli põnev ja õpetlik nii noorte-
le kui ka juhendajale.

Väga huvitaval metsamat-
kal ei kuulnud kahe tunni jook-
sul kordagi virinat või kaeb-
lemist külma, igavuse või vä-
simuse üle. RMK Viimsi Loo-
duskeskuse matkajuht oli era-
kordselt huvitava programmi 
kokku pannud ja lapsed olid 
väga haaratud. Osa lapsi nägid 
enne noortekeskusesse tagasi 
suundumist ka kolme metskit-
se üle kraavi kalpsamas. 

Rajaleidja Keskuse töötoad 
olid samuti põnevad, need pa-
nid lapsed mõtlema ja unista-
ma oma tulevikust ja hobidest. 
Kas tundub, et 7–11-aastastele 
on sellest vara rääkida? Ei ole, 

kui see toimub mänguliselt ja 
haaravalt ning kui juhendajaks 
on supervahva Liis Mäeots.  

Lapsed said laagrist kaa-
sa omakaunistatud T-särgi ja 
märgi, uusi sõpru, palju mõ-
nusaid hetki, mida mäletada, 
ning kindlasti hulganisti tar-
kust, kogemusi ja teadmisi. 

Täname OÜ Tampet, Ran-
narahva muuseumi, Viimsi Liik-
luskohvikut, Eesti Sõjamuu-
seumi, RMK Viimsi Loodus-
keskust, Põhja-Eesti Rajaleida 
Keskust, Randvere lasteaeda, 
vabatahtlikke Karl Koosti, Trii-
nu Roosnat ja Liisi Püssi. 

Kertu Vahemets
Annika Orgus

Viimsi noortekeskused

Noortevolikogu 
ja vallavalitsus 
kohtusid taas
4. märtsil kohtus Viimsi Noortevolikogu taas 
vallavalitsuse liikmetega, et tutvustada viimase 
kuu olulisi arenguid ning vaadata ühiselt tulevi-
ku poole.

Noortevolikogu eestvedamisel ja koostöös Eesti Noorte-
ühenduste Liiduga toimus veebruaris varivalimistedebatt 
“Kuidas kaasata noori poliitikasse?”. Kohtumisel vallava-
litsusega tutvustasid noored peamiselt mõtteid, kuidas ea-
kaaslastele kohaliku tasandi poliitikat atraktiivsemaks teha.

Teiste säravamate ideede seas toodi välja ka ka noorte-
volikogu rakenduse loomine nutitelefonide ja tahvelarvutite 
jaoks, et tagada noortele info kiire kättesaadavus. Noorte 
sõnul oleks see hea võimalus edastada kiiremaid uudiseid ja 
tagada otseühendus Viimsi noortega. Lisaks oleks see inno-
vatsioon noorte osaluskogude ajaloos – praegu ei ole Eestis 
veel ühelgi noortevolikogul mainitud rakendust. 

Lähikuudel on noortevolikogul plaanis läbi viia Viimsi 
bussiliiklust hõlmav küsitlus, mille põhjal soovitakse al-
gatada järgmiseks õppeaastaks uute siseliinide, graafikute 
ja ööbussi arutelu. Küsitluse koostamisel tehakse koos-
tööd valla kommunaalametiga.

2015. aasta eelarvest on vald kaasava eelarve põhimõt-
tel loonud 20 000 euro suuruse fondi toetamaks tublisid ja 
aktiivseid noori. Noortevolikogu juhatus on loonud fondi 
asjade arutamiseks, ellukutsumiseks ja arendamiseks ko-
misjoni. Loodud komisjoni esmane kohtumine toimub lä-
hiajal, siis hakatakse arutama fondi aluspõhimõtteid ning 
suundi.

Järgmine kohtumine toimub 1. aprillil. 
Liina Rüütel

9. märtsi pärastlõunal 
nägi Viimsi Kooli aatriu-
mis LEGO roboteid.

Viimsi Kooli teadmiskeskuse 
Collegium Eruditionis eestve-
damisel peeti juba teist korda 
Viimsi valla koolide robootika-
võistlus. Kavas oli kaks võist-
lusala: LEGO sumorobotite tur-
niir ja kiirendajate võistlus. Roh-
kearvuliseks kujunes LEGO
sumoturniir, millest võttis osa 
koguni 13 meeskonda 40 ro-
bootikuga. Turniir kujunes vä-
ga pingeliseks ja kolm esi-
mest kohta läksid järgmistele 
meeskondadele: I koht robot 
“Felix” (Andreas Proos, Kristo 
Kangur); II koht robot “Refor-
mierakond“ (Martin Erik Kähr, 
Markus Haavik, Natali Sigi-
jane, Martin Aksel Porroson, 
Toomas Kaasik ja Ruben Jür-
jens); III koht robot “Jorgen” 

(Jorgen Tiigisoon, Roger Käo-
saar). 

Kiirendajate võistluse või-
tis robot “F.A.L.C.O.N” (Jan 
Rain Laansalu, Ralf Marcus 
Veedler).

Pildimeenutuse sellest üri-

Piraadid, maadeavastajad ja kullaotsijad tegid koolivaheaja meeldejäävaks. Foto Kertu Vahemets

Viimsi Kooli robootikavõistlus

tusest leiate veebiaadressilt 
www.snap.ee/user/peetersipel-
gas/album/robootika_2015.

Suur tänu kõikidele tubli-
dele robootikutele, kes võistlu-
sel osalesid, ja õpilaste juhen-
dajale Aleks Kohale!

Võistluse korraldamist toe-
tasid haridus- ja teadusminis-
teerium ning SA Eesti Teadus-
agentuur.

Viimsi Kooli 
teadmiskeskus

Robootika on põnev ja huvitab paljusid. Foto Viimsi Kooli teadmiskeskus

Meenutus mullusest maleva 
töösuvest.

Nüüd avatud Ülikooli Apteegi 
Viimsi apteek!
Lahtiolekuaeg: E-P 10.00-19.00. Aadress: Randvere tee 6, 
Viimsi. Tel: 6000 495. E-post: viimsi@ya.ee
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18. veebruaril oli Viimsi 
Koolis varivalimisdebatt, 
kus noortega jagasid oma 
mõtteid Andres Kaamann 
IRL-ist, Mailis Alt SdE-st ja 
Artur Talvik Vabaera-
konnast. Vastupidiselt 
ootusele ei läinudki era-
kondade esindajad oma 
erakonna vaateid kaits-
tes üksteisele küüntega 
kallale. 

Kahtlemata andis varivalmis-
debatile palju juurde see, et 
päevakorda oli tõstetud noorte 
passiivsuse teema ja võimetus 
valla elus kaasa lüüa. Noored 
olid väga huvitatud võima-
lustest, mida erakonnad suuda-
vad pakkuda poliitikas kaasa-
löömiseks.

Kriminaalkuritegu ja 
arvamus
Kui Artur Talvik ja Andres 
Kaarmann jagasid oma nooru-
se aegseid kogemusi poliitika 
muutmisest, sain aru, mis on 

praegu Eesti noorte komistus-
kiviks. 

Ma sain aru, et Eesti noor on 
võimetu ja väeti. Eesti noorel 
on tekkinud tunne, et kõik peab 
saabuma hõbekandikul. Ja veel 
hirmsam on tunne, et oma ar-
vamuse avaldamisega võivad 
noored rikkuda oma “valget leh-
te”, mida tuleks terve elu alles 
hoida. 

Minu arvates on see vale. 
Kriminaalkuritegu ja arvamuse 
avaldamine on väga erinevad 
asjad, mis ei käi omavahel üldse 
kokku ja ainult üks neist määrib 
“valget lehte”. Kellegi poole, 
kes edendab asju kogukonnas, 
kus sa elad, on enam kui õige 
pöörduda oma nõudmiste ja nä-
gemusega muutusest kogukon-
na elus. 

Mida innukam sa oled oma 
pealekäimisega, seda enam nä-
hakse, et sul on tõsi taga. Hin-
ge puudutav teema paneb inime-
se ikka tavapärasest innukamalt 
käituma. Näidates, et teema puu-
dutab sind isiklikult, annad sa ka 
kohaliku elu edendajatele märku, 
et oled tõstatanud päevakohase 
küsimuse ja asja muutmiseks 
peab midagi ette võtma. 

Debatil sõnastati korduvalt 
mõte, et noored ei tegele po-
liitikaga, seetõttu hakkab aga 
poliitika noortega tegelema. 

Kuid erakonnad ei oska noor-
teplatvormi luua, kuna neil ei 
ole piisavat infot noorte vaade-
te kohta.

Mündil on alati kaks poolt. 
Ei tohi unustada, et keskeali-
sed poliitikud on rohkem ka-
rastunud kui tänapäeva noored 
saaksidki olla, sest ükski noor 
ei ole elanud Nõukogude Ees-
tis. 

Kas kõik on juba 
hästi?
Eestis on poliitikuid, kes on 
ühiskonnas toimunud muu-
tuste eest võidelnud ja vae-
va näinud, kuid kes nüüd on 
teadlikult või alateadlikult loo-
nud omamoodi arusaama, et 
kogukonna edendamisse ei 
olegi teistel vaja sekkuda. Kui 
tekib taoline tahtmine, siis tu-
leb hääletada õige erakonna 
poolt, küll nad muutuse ellu 
viivad. 

Noortel ei olegi sedasi põh-
just end poliitikas välja elada. 
Kõik käib diplomaatilisemalt 
kui varem. Enam ei ole popu-
laarne probleeme tõstatada ja 
probleemse teema ümber oma 
mõttekaaslasi koguda, sest tih-
ti öeldakse, et kõik on niigi häs-
ti ja sekkumine on ebaeetili-
ne. Ootused on muutunud. Sinu-  
ga arutatakse kaasa ja tahetak-

se ühel meelel olla siis, kui sul 
on olemas lahendus, mitte aga 
siis, kui sa tõstatad probleemi. 
Ent tuleb ette ka vastupidist. 

Minu nädalas oli varivali-
miste debatt väga meeldiv ko-
gemus. Meelde jäi nii mõndagi 
arukat, millele edaspidigi mõel-
da ja mida rakendada. Mulle 
meeldis väga see, kuidas po-
liitikud püüdsid noortega su-
hestuda. 

Kõige meeldejäävam oli 
see, kui Andres Kaarmann tut-
vustas debati lõpus George Or-
welli raamatut “Loomade farm”. 
Ta soovitas noortel seda mõt-
lemapanevat teost lugeda, et 
aimu saada, millist tüüpi va-
litsemist võib olla. Lisaks kõ-
neles ta väga huvitavalt Eesti 
hariduskorraldusest. Meelde jäi 
ka Artur Talvik, kes suhtles 
noortega väga emotsionaalselt 
– oli näha, et teda puudutas 
noorte ja poliitika teema. 

Kogemus, mille debatilt  
kaasa sain, on kindlasti väär-
tuslik. Debatil ei tekkinud mul 
tunnet, et minu mõtetega män-
gitakse või et mind eksitatakse 
vales suunas. Võib-olla ongi see 
märk heast manipuleerimisest 
ja minu vähesest kogemusest 
olla sellistel teemadel kuulaja 
rollis.

Püünsi lasteaed 
on sel õppeaastal 
muusikat täis
Laps vajab kasvukeskkonda, mis ergutaks ta 
arengut ning pakuks aina uusi võimalusi maa-
ilma tajumiseks ja avastamiseks.  Püünsi laste-
aias aitab projektõpe lastel kõige ümbritsevaga  
tutvuda eri vaatenurkade kaudu. 

Väikesed lapsed on vastu-
võtlikud mõjutustele, nende 
aju vajab nii sensoorset kui 
ka vaimset ergutamist. Laps  
seadistab oma aju nägemis-, 
kuulmis-, haistmis-, ja kom-
pimismeele kaudu.  Arvatak-
se, et mida rohkem sensoor-
seid stiimuleid, seda suurem 
on lapse vaimne võimekus. 

Hääled ja muusika on maa-
ilma kõige algsemad mõju-
tajad. Helide (sõnavibratsi-
ooni) kaudu määratleb laps 
ennast ja suhteid teistega, 
ümbritsevaga. Indias öeldak-

se, et maailm on loodud helist, veedadest (vibratsioonist). 
Piibli järgi oli alguses sõna. Kõigile maailma asjadele an-
name nime ja see on heliline. India filosoofias öeldakse, et 
heli loob vormi, asja. Apelsini, õuna või kausi erinevusel 
ei ole tähtsust, kuni me pole neid nimetanud. Isegi asja-
dele, mille vormi on raske määrata (näiteks tunded), on 
antud nimi. Heli on aegade algusest peale loonud sideme 
asjade ja nähtuste vahel. 

 Kõigel meie ümber on heli ja kui suunata sellele lapse 
tähelepanu, aitab see korrastada tema maailmapilti. 

Kõik võib olla muusika
Lähtudes lisaks eelnevale ka sellest, et meie lasteaia muu-
sikaõpetaja Mari-Liis Rahumets on suutnud lastest teha 
suured muusikahuvilised, sai Püünsi lasteaia käesoleva 
õppeaasta projektiteemaks “Kõik võib olla muusika”. 
Loodame, et  õppeaasta lõpuks oskab iga Püünsi lasteaia 
laps kuulata ja märgata enda ümbruses kõlavaid helisid, 
oskab leida helides ja ümbritsevas keskkonnas rütmi ja 
mustreid ning naudib muusikat tantsides, lauldes ja  mu-
sitseerides.

Nii on olnud muusikaga täidetud terve meie esimene 
poolaasta. Muusika on kõlanud meie muusikamuinasju-
tu hommikutes. Kas teate, et maailmas on olemas palju 
muinasjutte, mis jutustavad muusikast ja erilistest, imet 
tegevatest pillidest? Meie oleme selliste pillidega juba tut-
vunud. Oleme teada saanud, et on olemas trumme ja toru-
pille, mis kasvatavad nina pikaks. On olemas haldjad, kes 
armastavad viiulimuusikat ning jagavad selle eest väärtus-
likke kingitusi. On olemas nii suur armastus, mis paneb 
trompeti isegi siis helisema, kui see on üles sulatatud. 

Muusika on kõlanud ka meie erinevate muusikastiilide 
nädalates. Meil on oma kindlad roki-, disko- ja hip-hopi 
fännid. Oleme andunult tantsinud nende muusikastiilide 
saatel mitmeid õhtuid. Lasteaia sünnipäeva tähistasime 
karaokelaulmisega.

Isadepäeval selgus, et muusika ei ole võõras ka meie 
isadele. Ühel mõnusal novembriõhtul veetsime lasteaias 
vahva tunni, kuulates isade bände, kes esitasid meile tut-
tavaid lastelaule.  

Iga kuu on sellel õppeaastal pühendatud erinevale pil-
lile. Nii oleme süvendatult juba tutvunud keha- e rütmi-
pillide, trummide, torupilli, viiuli, trompeti, saksofoni ja 
mandoliiniga.

Jaanuaris avasime näituse “Erisugused pillid”, et las-
tele näidata, kui erinevaid pille võib olemas olla, ja kuu-
lata ka muusikariistade väga erisuguseid helisid. Pille tõid 
näitusele nii lapsevanemad kui ka õpetajad. Näitusel ikka 
vaadatakse, aga on pille, mida õpetajad lubavad proovida-
gi. Näitus on lastele väga põnev. Nagu ütles meie Karmen: 
“Ja mõelda vaid, et sa tuled ainult lasteaeda ja sa saad kõi-
ki neid pille oma silmaga näha…”

Iga Püünsi lasteaia laps teab, et muusika muudab maa-
ilma paremaks.

Triinu Puidet
Püünsi Kooli lasteaia õppealajuhataja

Viimsi Teatajas algab 
noortevolikogu ja selle 
liikmeid tutvustav sari 
ning esimesena tutvustab 
oma mõtteid Äigrumäe 
noormees Emil Orub.

Kool, klass: Viimsi Kool, 12.a 
klass.

Minu huvid ja hobid on 
sportimine, lugemine ja kind-
lasti magamine.

Väljaspool kooli meeldib 
mulle sõpradega aega veeta, 
raamatuid lugeda ja ennast lii-
gutada. Lisaks koolile ja noor-
tevolikogule käin ma ka tööl. 

Noortevolikogus näen ma 
oma rolli eelkõige ideede levi-
taja ja arutajana. Mulle meel-
dib ka käsi külge panna seal, 
kus saab, seega kindlasti ei piir-
du minu tegevus vaid meeldi-
va jutu puhumisega. 

Noortevolikogusse sattu-
sin ma juhuslikult. Vald tundis 

Noortevolikogu liige Emil Orub

puudust noorte toest ja vaade-
test ning peagi otsustati taas-
käivitada noortevolikogu, kuhu 
mind kui õpilasesinduse liiget 
kutsuti. Ma ei näinud võima-
luses midagi halba ja kuigi 
esmased kohtumised olid üs-
nagi ebalevad, on nüüd teada, 

milleks me kõik kokku oleme 
tulnud ja kuhu suunda peaksi-
me tüürima. 

Ma panustan oma vaba 
aega noortevolikogu töösse 
seepärast, et see on minu jaoks 
uus kogemus, see pakub mulle 
huvi ja ka erinevaid situatsioo-
ne. Esmalt oli kindlasti eesmär-
giks enese arendamine, aga mind 
huvitavad probleemid, millega 
vald silmitsi seisab, muret teeb 
vähene aktiivsus noorte seas ko-
gukonna elus kaasa löömisel.  

Minu silmis on kitsasko-
had, mida vallas on vaja aren-
dada: transpordisüsteem, Viim-
si planeerimine ja arenguvõi-
malused noortele. 

Mõtted ja ideed, mida soo-
vin noortevolikogus arenda-
da, on noorte kaasamine ja ge-
neratsioonide omavaheline akt-
septeerimine ja informatsiooni 
vahetamine. Teadagi on vane-
matel inimestel elu jooksul roh-

kesti teadmiste ja kogemuste pa-
gasit kogunenud ja oleks patt 
seda mitte rakendada. Muidugi 
on tähtis, et noored selle vastu 
ise huvi tunneksid. 

Noortevolikogu on minu 
jaoks võimalus kaasa lüüa ko-
gukonna elus ja viis end asja-
dega kursis hoida. 

Viimsi teeb nooruslikuks 
uute võimaluste otsimine ja uuen-
dustega kaasaminemine. Ees-
tis ei ole palju valdasid, kus ol-
lakse nõus n-ö vana kooli põ-
himõtetest loobuma ja nägema 
oma valla edukuse võtmena noo-
ri. Mõistagi olen ma siinkohal 
nõus ideega kohalike omava-
litsuste valimistel valimisea alan-
damisega 16. eluaastani, mis 
edendaks veidi rohkem noorte 
huvidele tähelepanu pööramist 
ja noored tunneksid ennast ka 
väärtuslikemana Viimsi valla 
elus.

Viimsi Teataja

Kui õhupall oleks Viimsi vald, 
siis seda peaksid üleval hoidma 
nii noorem kui ka vanem gene-
ratsioon. Foto Eesti Noorte-
ühenduste Liit

kaks aastat osaluskogude koordinaator, siis tean, et Emili sarnaseid 
särasilmseid noori on Eestis, aga siiski vajavad paljud n-ö muga-
vustsoonist väljatulekuks aega. Emili puhul ma seda ei täheldanud 
ning usun, et noormees jõuab oma initsiatiiviga veel kaugele!

Mati Mätlik, abivallavanem: Tutvusin Emiliga 
1. detsembril, kui Viimsi valda juhtisid noortevo-
likogu liikmed ning temast sai noor abivallava-
nem. Selleks, et noorel ametivennal tekiks hea 
ülevaade hetkel kuumimatest Viimsi probleemi-
dest, tegime tiiru valla olulistel objektidel. Nii

vaatasime koos üle Leppneeme sadama, Rohuneeme puhkeala 
suusamäed, rajatavad kaubanduskeskused. Koostöö Emiliga oli tu-
lemusrikas, ta andis noore inimese vaatenurgast mulle hulga häid 
ideid, mida ja kuidas oma valdkondades veel teha. 

Kokkuvõttes võin öelda, et Emiliga võib luurele minna küll!

TEISEd EMILIST
Liina Rüütel, varasem koostööpartner, Viim-
si Teataja peatoimetaja: Tutvusin Emiliga Eesti 
Noorteühenduste Liidu (ENL) 2012. aasta suve-
koolis, olles sündmuse peakorraldaja ja ENL-i üle-
eestilise osaluskogude koordinaatori rollis. 

Suvekoolis oli ta kahtlemata üks 160-st noo-
rest, kes jäi koheselt silma oma aktiivsusega aruteludes, meelela-
hutusprogrammides ning loomulikult suurepärase tantsuoskusega. 

Emilil oli sära silmas, arutades valimisea langetamist ja ka noor-
tevolikogude arendamist! Temas on julgust ja tarkust, mis moti-
veerib kõiki meeskonnaliikmeid!

Pea aasta tagasi Viimsis taas Emiliga koostööd alustades sain 
kinnitust, et noormees soovib panustada kodukoha arengusse, 
luua noortepärasemat Viimsit ning jätta märk tulevastele põlve-
dele.  Olles ise olnud pea kaheksa aastat noortevolikogu liige ning  

On noored võimetud ja väetid?
Emil Orub

Viimsi Noorte-
volikogu liige

Erisuguste pillide näitusel 
on palju uurida. Foto Triinu 
Puidet



10 13. märts 2015

Osa “Helisevas muusikas” jääb meelde 
nagu laulmine laulupeol

“HELISEVA MuuSIKA“ OSALISEd
Maria – Mari-Liis Rahumets, kapten von Trapp – Margus Toom-
la, Liesl – Liina-Ariadne Pedanik, Friedrich – Jüri Asper, Louisa - 
Greeta Võsu, Brigitta – Maria Rander, Marta – Liisbet Rümmel, 
Kurt – Vincent Paul, Gretl – Retti-Lota Ilmjärv, Elsa Schraeder 
– Liisa Johanna Viikna, Maximillian Detweiler – Karl Erik Saul, 
Rolf – Karl Koost, proua Schmidt – Saara Samantha Steinberg, 
Franz – Harold Oja, härra Zeller – Janek Murakas, admiral von 
Schreiber – Emil Orub, parun ja paruness von Elberfeld – Maido 
Saar ja Külli Talmar, preili Schweiger – Kätlin Puhmaste, lille-
neiu – Merylin Järvsaar, abtiss – Kirsi Rannaste, nunnad – Vero-
nika Mitting, Merike Ennomäe, Lemme Randma, Kristiina Agu, 
Rines Takel, Aleksandra Gusseva, Karmen Paul, Jaanika Minnus, 
Ave Maria Aan, Helena Kruus, postulandid – Ewa-Maria Vainult, 
Gretel Põld, Laura Sauga, Marianne Liisa Ojang, Marlyn Järvsaar, 
Annabel Jürgenson, Merili Hindreus, Hele-Riin Hallik, Riho Orgg, 
Rainer Selge, Elmo Hans Puidet, Arlo Talmar. Ballikülalistena 
saavad lisaks eelnimetatutele lavale Kairi Lehtpuu, Peep Kir-
bits, Hille ja Margus Eek. Viimsi Muusikakooli orkestrit dirigeerib 
Ott Kask. Kostüümid tegi Kairy Nahkur; dekoratsioonid, plakati 
ja kavalehe kujundas Merike Hindreus; valguse ja heli eest hoo-
litsevad  Lauri Pihlak, Lauri Randma ja Robert Kürsa; etendust ja 
projekti juhivad Merike Ennomäe ja Margit Võsu.

Valla üritustel esinedes on von Trappi laste osatäitjad juba näidanud, kui hästi nad laulavad. Fotod Liina Rüütel

Maido Saar ja Maria osatäitja Mari-Liis Rahumets, kes tööl iga päev 
lapsi muusikat armastama õpetab.

Maido Saarega proovis liikumist lihvimas.

Viimsi Kooliteater mängib 
taas R. Rodgersi “Heli-
sevat muusikat“. 20 aas-
taga jõuab palju muutuda: 
kloostrist lahkunud Mariast 
võib isegi abtiss saada! 
Esietendus on 24. märtsil.

Üks koolivaheaja keskhommik 
Viimsi Kooli saalis. Laval on 
ballistseen. Ballikülalised kan-
navad mõnusaid vaba aja rii-
deid. Eeslaval on von Trappi 
pere lapsed. Nad meenutavad: 
kodus oli paju muusikat, isa tõi 
Budapestist mustlasorkestri… 
Ball kogub hoogu, lava täitub 
tantsupaaridega.

Kesklaval pakutakse üha 
uuesti šampanjat. Kas parunil 
ei ole tema repliik “Oo, tänan!” 
tõesti veel peas? Oru vanima-
te elanike – paruni ja paruness 
von Elberfeldi – tillukestes osa-
des on jälle Maido Saar ja Külli 
Talmar, nagu 20 aastat tagasi. 
Otse loomulikult on Külli nüüd-
ki “Heliseva muusika” lavasta-
ja, Maido aga liikumisjuht-tant-
sudeseadja. See tähendab ka 
lõputut kordamist ja lihvimist: 
mängulustile peab viimastes 
proovides täpsus juurde tulema. 
Liikumine on väga tähtis: teist 
korda kandikult jooke pakku-
des peab ülemteener ju päästma 
austerlane olemise pinnal tera-
vaks kippuva olukorra. 

Vanemad ja lapsed 
nagu riigikogus
Tähtsusetuid asju ei olegi. La-
vastuses on kogu ballistseeni 
pikkus u 12 minutit. Täna lä-
heb kauem. Austria rahvatants 
leandler on keerukas. Tantsides 
peavad kloostrist von Trappi 
perre guvernandiks tulnud Ma-
ria ja 7 lapse isa, lesestunud me-
reväekapten Georg von Trapp 
olema ilmselgelt armunud. Ma-
rial tuleb tants justkui natuke 
paremini välja? 

Varsti kuulen, et peabki tu-
lema. Päris Georg – Viimsi Koo-
li vilistlane ja 2017. aasta koo-
linoorte tantsupeo pealavasta-
ja Margus Toomla – ei saanud 
proovi tulla, teda asendab abi- 
turient Karl Koost, kes on hoo-
pis Rolfi rollis. Täna teeb ta mõ-
lemat. Hiljem laulab ta Georgi 
asemel vapralt “Edelweissi”. 

Proovist puudub hulk nun-
nasidki, sest õpetajatel on koo-
lituspäev. Nunnade kooris lau-
lab ka kooli direktor Karmen 
Paul. 20 aastat tagasi mängis 
Mariat eesti keele ja kirjandu-
se õpetaja Kirsi Rannaste, nüüd 
on ta oma kandva häälega ab-
tissi rollis. Õpetajad ja õpilased 
teevad siin rõõmuga koostööd. 
Kes oskakski paremini kui hr 
Zellerit mängiv ajalooõpetaja 
Janek Murakas selgitada, mida 
tähendas Austriale 1938. aastal 
anschluss ja kuidas SS-lastel kä-
si tervitades täpselt liikus. Ligi 
70 lavastusega seotud inime-
sest on 19 Viimsi ja Püünsi koo-
li töötajad. Vanemate ja laste su-

he on pea sama, mis uues riigi-
kogu koosseisus.

Laval on Trappide perean-
sambel nüüd jõudnud kontser-
di lõpupalani. Nad jätavad hü-
vasti kuulajate ja kodumaaga. 
Sel liigutaval hetkel ei saa nad 
aga lava ilusti ära täidetud ja 
Maido laseb neil seda üha kor-
rata. Selgitades juurde: selleks, 
et kokku saaks saada, tuleb ju 
enne lahku minna.  

“Tahtsime teha midagi hul-
lumeelset,” ütleb Külli Talmar, 
kellel on nüüd saalis mahti la-
vastusest rääkida. “20 aastat sai 
eelmisest Viimsi “Helisevast 
muusikast” ja meie esimesest 
muusikalilavastusest. 2. märt-
sil täitus 50 aastat filmi “He-
lisev muusika” esilinastusest 
USA-s. Tänavu ei ole tantsu-
peo aasta! Ega Maido ei jõuaks 

meiega siin muidu möllata. 
Proovid käivad sügisest peale. 
“Helisev muusika” on kõigile 
tuttav ja meeletult raske. Ise 
selle sees olles hakkavad lap-
sed muusikat ja teatrit armas-
tama. Üllatav, aga kõik väik-
sed osalised ei olnudki filmi 
ega Vanemuise lavastust näi-
nud! Teeme nagu peab, video-
lõikudega me etendust ei riku. 
Kõige raskem on massistseene 
muusikasse saada. Õnne on ka 
juba olnud. Estoniast me pois-
tele SS-vorme ei saanud, Sõ-
jamäe laost aga öeldi: hoidsin 
neid just nagu teie jaoks!“ 

Laval tuleb lehvitamine Mai-
do Saarel graatsilisemalt väl-
ja kui pereansamblil. Lõpuks 
hüüab Külli Talmar aga rõõm-
salt: “Suurepärane!” Kontserdi-
osa võetakse veel mõned kor-

rad läbi. Maido tuletab muu hul-
gas meelde: ära liigu kunagi 
laval selg ees! 

Külli saadab väikesed nun-
nakesed sööma. Nende kohani 
läheb veel aega. Enne tuleb lä-
bi võtta peitmis- ja otsimis-
stseenid. Kui Maido Saare va-
hetab proovis välja Ita-Riina Pe-
danik, kes solistidele laulud sel-
geks õpetas, on teistelgi vahe-
aeg. Pikk intensiivne proov on 
osalised ära väsitanud ja kõik, 
mis laval juhtub, teeb juba nal-
ja. Trappidest saavad korraks 
isegi Tropid. Vanematel asja-
osalistel on taas natuke aega 
etendusest rääkida.

Harrastajate võlu on 
eheduses
“Mulle meeldib väga noorte-
ga töötada. Nad on nii avatud! 
Hästi aplalt võetakse kõik hea 
vastu,” rõõmustab Maido Saar. 
“Koreograafia ei ole päris sa-
ma kui eelmises lavastuses. Las-
tele on see üks ja ainukordne 
“Helisev muusika”. Nunnadel 
on nüüd ilus liikumine ja lastel 
mitu uut tantsu. Lavakujundust 
on vaja vahetada, siis käib eten-
dus eesriide ees.”

“Kõik lapsed on tublid, hea-
tegevusballil esitasime muusi-
kalist kahte laulu ja aastapäeva 
vastuvõtul kolme,“ kiidab Ita-
Riina Pedanik, kes täitis Viim-
si eelmises “Helisevas muusi-
kas” helimehe rolli. “Andrus 
Kalvet oli ka siis koormeister, 
nüüd toetab teda Kätlin Puh-
maste,” jätkab ta. “Lapsed so-
bivad meil väga hästi oma 
rollidesse. Ei kujuta ette teist-
sugust Rolfi või väikest Greti. 
Oma lapse (Liina-Ariadne on 
Liesl – Toim.) pealt näen, kui 
palju see neil tänavust kooli-
aastat kujundab. Muusikalis peab 
väga hästi laulma, tantsima ja 
näitlema, mina aitan järjele neid, 
kellel laulmine on natuke nõr-
gem. Õnneks on Viimsi Koo-
lis nii palju näiteringe, et kõik 
teatrihuvilised leiavad oma an-

dele rakenduse. Meie seekord-
ne kapten Trapp kooliteatris ime-
likul kombel ei laulnud. Kui 
huvikeskuses otsisime kord Ala-
dini osatäitjat, siis soovitati te-
da ja selgus, et tantsujuhtimist 
õppinud poiss laulab nagu noor 
Georg Ots! Me ei võistle kelle-
gagi. Teeme nii hästi, kui suu-
dame, ja nende hääletega, mis 
meil just on. Harrastajate võlu 
on eheduses.”

“Meie Maria tahtis juba lap-
sena Viljandist Viimsisse koli-
da, sest siin lavastati koolimuu-
sikale. Olin kindel, et saame 
“Heliseva muusikaga” hakka-
ma, kui ka Liina-Ariadne ja 
Karl lubasid kaasa teha. Viimsi 
õpilaste seas oli imeline noo-
rem paar – Liesl ja Rolf – ole-
mas ja leitud,“ reedab Külli 
Talmar. 

Lavastuse Marial oli hom-
mikul proovis poeg kaasas. Nii 
saab aru, et oma lavakasvan-
dikest on õrn ja kelmikas Ma-
ri-Liis Rahumets tõesti sutsu 
vanem. Pärast muusikaakadee-
mia lõpetamist töötas ta Viimsi 
Koolis, praegu õpetab ta muu-
sikat ja rütmikat Püünsi las-
teaias. Ita-Riinalt kuulen, et 

lisaks kõigele muule kirjutab 
Mari-Liis häid laulusõnu. 

Viimsi Kooliteatris on ta 
ennegi kaasa teinud. Mari-Liis 
leiab, et talle sobivad pigem 
kurja kuninganna sugused osad. 
“Külli natuke liialdab. Kuid 
selline jutt oli mul kunagi oma 
vanematega küll, et miks meie 
koolis ei võiks muusikali teha. 
Elu läks nii, et olengi nüüd 
siin. Muusikal on hea vaheldus 
argipäevale. Siin annad ja saad 
ise kuhjaga energiat tagasi! Ma 
olen tohutu pabistaja. Oma lau-
ludest meeldib seepärast “Kit-
sekarjus” – see on hoogne, tu-
leb mängida, ei olegi aega när-
veerida. Meie Trappi lapsed on 
kõik tõesti lavale loodud, nad 
on andekad ja toredad.”

“Aasta alguses olen tele-
rist ikka “Helisevat muusikat” 
vaadanud. See on helge klas-
sika, ma ei saanud Rolfi rol-
list ära öelda. Mõne teise tüki 
oleksin vahele jätnud, kool on 
vaja lõpetada,” tunnistab Karl 
Koost, kes on mänginud ka 
“Grease”-s ja “Fame”-s. Karli 
loomus on selline, et teda jät-
kub kõikjale. “Mulle on kõige 
raskem see koht, kus Rolf oma 
armastatu peale karjub – eks 
see oli tallegi raske. Mina teek-
sin näiteringi igas koolis kohus-
tuslikuks. See on lahe ja annab 
nii palju! Pärast Eva Kalbuse 
teatritrupi koolitust ei karda 
ma ühtegi avalikku esinemist, 
õhtujuhtimine on loomulik asi. 
Kiitke meie Mariat! Tema pa-
bistab asjata, nüüd saab ta välja 
mängida kogu rõõmu, mis te-
mas endas pulbitseb. Kus iga-
nes Viimsi Kooliteatrist ei rää-
gita, meenutatakse ikka: nad 
suutsid välja tuua “Heliseva 
muusika”. Me suudame seda 
jälle,“ lubab Karl ja läheb lava-
le seda emotsionaalselt rasket 
telegrammikohta harjutama. 

Lõpuks säravad kannatli-
kult oodanud väikesed nunnad. 
Külli Talmar tegi isegi Maria 
kohvri avamisest uhke stseeni. 
Homme on laupäev ja kell 11 
algab kooli saalis läbimäng. 

Meeli Müüripeal
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uus apteek Miidurannas
2. märtsil avas Miiduranna Konsumis külastajatele uksed 
Miiduranna Südameapteek.  

Südameapteegi piirkonnajuhi Triinu Entsik-Grünbergi sõnul 
töötavad Miiduranna Südameapteegis suurte kogemustega ap-
teekrid. Apteegi juhataja on endine Pirita Südameapteegi pro-
viisor Riina Piirsalu, kes on aidanud lahendada Pirita ja Meri-
välja inimeste terviseprobleeme juba 29 aastat.

Uues apteegis pakutakse laia valikut retsepti- ja käsimüü-
giravimeid, loodustooteid, mitmesuguseid teste, mis võimal-
davad kodus iseseisvalt oma tervisenäitajaid hinnata. Näiteks 
geeni- ja toitumisalaseid teste või neid, mis aitavad välja sel-
gitada vitamiinivaeguse, laktoosi- või gluteenitalumatuse. 
Meestele on suunatud eesnäärme talitlusega seotud kiirtestid. 
Saadaval on ka veterinaarravimid lemmikloomadele. Vererõ-
humõõtmine on apteegis tasuta! 

Apteek on avatud tööpäevadel kell 9–19 ja nädalavahetus-
tel kell 10–18.

Eda Sikk
Südameapteegi turundusspetsialist

Väsimus, stress, valguse-
vaene ja külm kliima… 
Kõigest sellest räägivad 
meile silmad – näo kõige 
väljendusrikkam osa.

Kui silmis särab õnn ja neist 
kiirgab energiat, muutub iga 
inimene kohe palju meeldiva-
maks. Kahjuks on nahk silma-
de ümbruses väga õhuke ja õrn 
ning puutub pidevalt kokku vä-
lismõjudega. Sellest tulenebki 
tema eriline tundlikkus. Silma-
ümbruses ilmnevad esimesed 
kortsud ja väsimuse jäljed. See-
tõttu nõuab silmaümbruse nahk 
erilist tähelepanu ja hoolitsust. 

Peamised probleemid
“Kanavarvaste” ehk silmanur-
gas asuvate kortsukeste ära-
hoidmiseks tuleks kanda UV-
kaitsega päikeseprille ja kasu-
tada spetsiaalset päikesekree-
mi. Nii toiduvalik kui ka kos-
meetikatooted peaksid sisalda-
ma antioksüdante (vitamiinid 
E ja C, rohelise tee ekstrakt 
jmt), et naha fotovananemist 
edasi lükata. Tumedate silma-
aluste tekkimise põhjuseks on 
mikrovereringe häired, mis te-
kivad väsimuse, stressi, suitse-
tamise jms tagajärjel. Kasuta-
ma peaks tooteid, mis sisalda-
vad hobukastani, hõlmikpuu, 

mustika ekstrakte ja lipoeha-
pet. 

Tumedaid silmaaluseid võib 
maskeerida kollakat tooni val-
gustpeegeldava korrektoriga, mis 
neutraliseerib sinise ja muudab 
sinetavad silmaalused vähem 
märgatavaks. Tursunud silma-
laugude puhul tasub meeles pi-
dada, et kreemi tuleks nahale 
kanda minimaalses koguses ja 
liikuva lau piirkonda vältides 
ning õhtuti vähemalt tund enne 
magamaminekut. Tundlike sil-
made puhul tuleks kasutada ai-
nult spetsiaalseid hüpoallergee-
nilisi kosmeetikatooteid. Eriti 
tähelepanelik tasub olla toode-

te säilivusaja suhtes ja õhtuti 
tuleb silmameik kindlasti ee-
maldada. 

Lihtsad tõed
Suurimat kahju silmaümbru-
se nahale teeb päike. Seetõttu 
püüdke päikest vältida ja kaits-
ke end vastavate kreemide ja 
päikeseprillidega. Töö arvuti-
ga ja teleri vaatamine hoiavad 
silmalihased pinges, seegi soo-
dustab naha vananemist. Suit-
setajatel vananeb silmaümb-
ruse nahk kiiremini. Statistika 
kohaselt tekivad neil miimi-
mikakortsud 50% varem kui 
mittesuitsetajatel. Ärge jätke 
kunagi dekoratiivkosmeetikat 
ööseks nahale! Meigi eemal-
damiseks kasutage vaid selleks 
ette nähtud vahendeid. Silma-
delt ei tohi eemaldada meiki 
seebiga, sest see kuivatab nii-
gi kuiva silmaümbruse nahka. 
Kontaktläätsede kasutamine 
suurendab laugude traumeeri-
mist. Seepärast peaksid läätse-
kandjad silmaümbruse nahale 
erilist tähelepanu osutama. 

Miks on vaja silmaümbru-
se kosmeetikat?

Õige kosmeetikatoode ta-
gab nahale vajalikud toitained 
ja niisutuse, kaitseb nahka ja 
aeglustab vananemisprotsesse. 
Silmakontuuri eest hoolitse-
miseks mõeldud vahendid eri-
nevad näokreemidest. Nad on 
tunduvalt kergema konsistent-

siga. Guinot’ professionaalses 
nahahooldussarjas on terve ri-
da silmapiirkonna probleeme 
ennetavaid tooteid. Kõik too-
ted on läbinud hoolikad efek-
tiivsuskatsed, oftalmoloogiliselt 
testitud ega sisalda parabeene.

Lisaks kodusele silmaümb-
ruse hooldusele tuleks kaaluda 
ka salongiprotseduure. Nende 
eeliseks on kiiremad tulemu-
sed ja asjatundlik nõuanne ko-
duseks nahahoolduseks. 

Täiesti uus protseduur Eye 
Logic, mille on Guinot’ insti-
tuut just silmaümbruse jaoks 
välja töötatud, korrigeerib kõi-
gest 40 minuti jooksul peami-

Silmad särama!
sed silmaümbruse probleemid, 
nagu kortsukesed, tursed ja tu-
medad silmaalused. Eye Logic 
protseduur kindlustab nähtava 
tulemuse juba pärast esimest 
protseduuri – kortsude sügavus 
väheneb 40% ja naha elastsus 
suureneb 46,7%. Protseduuril 
kasutatakse nii aparaatseid kui 
ka manuaalseid meetodeid. 
Kliendi ja kosmeetiku ühised 
pingutused kannavad kindlasti 
vilja – hoolitsetud nahk raa-
mib säravaid silmi veel palju 
aastaid.

Stella Lembra
Guinot’ koolitaja
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25. märtsil toimuval reisi-
juttude õhtul viivad teid 
väga erilisele virtuaalsele 
rännakule arheoloog 
Mauri Kiudsoo ning Kõue-
Triigi mõisa peremees, 
ajaloolane Eerik-Niiles 
Kross. 2. aprilli reisijuttu-
de õhtul räägib Ivar Jüssi 
ekspeditsioonist Grööni-
maale. 

Mauri Kiudsood ja Eerik-Nii-
les Krossi ühendab tuhat aastat 
maapõues peidus olnud varan-
dus. Nimelt on just Kõue-Triigi 
mõisa aladelt viimasel pooletei-
sel aastal avastatud hõbemünte 
ja -ehteid sisaldavaid aardelei-
de, põletus- ja laibamatustega 
kalmeid, muinasasula, raua- ja 
pronksivalukohti ja palju muud. 

Tänu sellistele harukord-
setele leidudele on muutu-
mas meie ettekujutus muistse 
Harjumaa hilisviikingiaegsete 
keskuste paiknemise ja ini-
masustuse osas. Ehteleidude 
põhjal on aga võimalik speku-
leerida, et Kõue kanti rajasid 
esimesed mõisad mitte saks-
lased, vaid hoopis eestlased. 
Eerik-Niiles Krossi sõnul olid 
need varakeskaegsed mõisad 
suure tõenäosusega eesti üli-
kute elukohad, mille sakslased 
aja jooksul üle võtsid, eesti 
ülikkond võis ka saksastuda. 

Erakordne reisiõhtu viib 
osalejad indianajonesilikule ret-
kele 1000 aastat ajas tagasi. 
Saate lähemalt tuttavaks nii 
Kõue aaretega kui ka arvata-
valt kultusliku tagapõhjaga aa-
retega, mis on tulnud viimase 
paari aasta jooksul päevaval-
gele omaaegse madalsoo ser-
vaaladelt.

Reisijuttude õhtud: 
aardeleiud ja meresüstaga 
Gröönimaal

Nutikas enese-
kaitse suurema 
vastu
Hiina võitluskunst Wing Tchun Kung Fu arendab 
keha ja vaimu, õpetab enesekaitset ning seda, 
kuidas suunata vastase jõudu tema enda vastu.

Eestisse jõudis see Hiina 
võitluskunsti stiil 2000. aas-
tal spordiklubi Meihua ja sel-
le peatreeneri Dmitry Stas-
hevichi kaudu. Tolleks ajaks 
oli klubi tegutsenud ligi 14 
aastat ning Meihua ruumides 
õpiti nii erinevaid Wushu 
stiile kui ka maadlust. Klubi 
oli korraldanud ka segavõit-
luskunstide võistlusi. Tutvu-

des Wing Tchun stiili ja süsteemiga nägi Meihua peatree-
ner selles uusi arenguvõimalusi enda ja õpilaste jaoks.

Lisaks üldfüüsilisele arengule ning koordinatsiooni, 
jõu, kiiruse, distsipliini ning tehnikate õppimisele on Wing 
Tchuni süsteem keskendunud praktilisusele ehk siis osku-
sele rakendada oma võimeid ja teadmisi võimalikes konf-
liktsetes olukordades: tänaval või suletud ruumis, ühe või 
mitme vastase puhul. Wing Tchun õpetab vastase jõudu 
endast mööda suunama ning arendab oskust, kuidas saada 
füüsiliselt suuremast vastasesest jagu tema enda jõu abil. 
Stiili tekke kohta on mitmeid legende, muuhulgas räägi-
takse, et selle looja oli naisterahvas.

Wing Tchun süsteemi üheks omapäraks on nn Chi-Sao 
ehk “kleepuvad käed”. See harjutuste seeria on suunatud 
käte taktiilse tundlikkuse arendamisele, mis võimaldab 
harrastajal vastasega kontaktis olles tunnetada ja ennetada 
vastase kavatsusi ja rünnakuid ning reageerida reflekside 
tasemel. (Taktiilne tundlikkus ei ole seotud kuulmise või 
nägemisega, see on käte puuteaisting. – toim.) Chi-Sao har-
jutamine võimaldab võitlejal tegutseda ka siis, kui vahemaa 
vastaste vahel on liiga väike, et silm reageerida jõuaks.

Wing Tchuni kooliga harrastajad saavad esineda eri-
nevatel võistlustel. Spordiklubi Meihua õpilased on igal 
aastal osalenud Kung Fu turniiridel, tehnika demonstree-
rimise võistlustel, kuid ka kahevõitluse turniiridel. See on 
lasknud õpilastel end proovile panna, õppida tundma oma 
keha reaktsioone, testida stressitaluvust, ületada ennast ja 
hirmu ning parandada enesekindlust.

Veebruaris toimunud Eesti Avatud Võitluskunstide 
Mängudel esinesid spordiklubi Meihua noored ja täiskas-
vanud hästi ja saavutasid seal mitmeid medaleid.

Meihua klubi (www.meihua.ee) on nüüdseks tegutse-
nud pea 30 aastat, mis tähendab, et tegu on Eesti vanima 
võitluskunstidega tegeleva spordiklubiga. Aastate jooksul 
on Wing Tchun leidnud Eestis hulga fänne ja harrastajaid, 
sealhulgas ka lapsi. Lastele korraldab klubi trenne alates 
6. eluaastast ning tunde on võimalik külastada Tallinna 
kesklinnas, Lasnamäel, aga ka Viimsi vallas (trennid on 
Viimsi Koolis, Randvere tee 8)  ning Loo alevikus Jõe-
lähtme vallas.

Spordiklubi Meihua

Spordiklubi Meihua mullu 
Tallinna lahtistel Wushu 
meistrivõistlustel. Foto 
Spordiklubi Meihua

2. aprilli reisijuttude õhtul 
räägib Ivar Jüssi meresüsta eks-
peditsioonist Gröönimaa loode-
rannikule.

Gröönimaa on imeline. Ilm 

võib seal muutuda minutitega. 
Ümberringi on nullkraadine ve-
si, paukuvad jäämäed ja sula-
vate jäätükkide sisin. Jää ja värs-
kuse lõhn.

Ivar Jüssi, kes koos seitsme-
liikmelise ekspeditsioonimees-
konnaga aerutas jäämägede va-
hel ligi 500 km, räägib foto 
ja video kaasabil, kus ja miks 
käidi, mida nähti, kogeti ja ke-
da kohati. Ta kõneleb ka süs-
tadest ja nendega matkamisest 
ning selgitab, millised on sel-
lise retke ohud ja kuidas neid 
ennetada.

Mõlemad jutuõhtud algavad 
kell 19.00, Rannarahva muu-
seum avab külastajale uksed 
kell 18.00. 

Varakult kohale tulles jõua-
te nautida ka meie näitusi ning 
vinoteegis pakutavat. Kohad lau-
dades palume eelnevalt bronee-
rida e-posti aadressil anu@ran-
narahvamuuseum.ee.

Jutuõhtule pääseb muuseu-
mipiletiga, mis maksab 3 €.

Rannarahva muuseum

Portselanilaadale 
kauplema!
Rannarahva muuseumis on külastajatele avatud 
luksuslik portselan- ja fajanssnõude näitus “Kala 
poseerib nõudekapis”. Näitusega kaasnevatest 
üritustest on üks suurejoonelisemaid kindlasti 
11. aprillil toimuv Portselanilaat.

Tegemist on lauakatmise ning roogade serveerimise tee-
male pühendatud antiigi- ja disainilaadaga, kus võib kau-
belda nii vanade nõude kui ka alles hiljuti disaineri käe 
alt tulnud toodanguga. Ootame kauplema antiigimüüjaid 
ja vanavarakogujaid, käsitöölisi ja disainereid antiigi, va-
navara, kaasaegse portselani ja lauanõude, tekstiili, küü-
nalde, kutsete ja lauakaartide ja lauakaunistustega jne jne. 

Kauplejate registreerimine ja info e-posti aadressil rii-
na@rannarahvamuuseum.ee või telefonil 5094 272.

Kohapeal avatud mõnusa miljööga kohvik, proovida ja 
kaasa saab osta ka häid veine.

Rannarahva muuseum

Kõue aare. 

Ivar Jüssi Gröönimaa jäisel looderannikul. Fotod erakogu
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Sõnavabadus – 
õigus öelda, mida 
sülg suhu toob?
Andes sõna, lastes selle lendu, ei ole võimalik 
sõna enam kinni püüda ja nii saavad avalikuks 
inimese mõtted. Olgu see siis öelduna, kirju-
tatuna paberile või kogunisti seinale, nii nagu 
viimastel aegadel kombeks on. Kuid iga sõnaga 
kaasneb vastutus selle ütlejale. Jah, on vaba-
dus sõnu ka pilduda, kuid alati kaasneb sellega 
vastutus!

Kas me ei ela mitte kummalisel ajal? Ühelt poolt võime 
tõepoolest teha ja öelda, mida soovime, kuid teisalt piirab 
seda kõike n-ö poliitiline korrektsus, mille sisse eelkõige 
avalikult lendu lastud sõnad ja ka teod peaksid mahtuma, 
et teiste inimeste teistsuguseid vaateid mitte riivata. Enam 
ei ole piirajaks eetika, vaid hoopis poliitika?!

Kipume sageli unustama, et igal sõnal on jõud. Ja just-
nimelt sellepärast, et igal sõnal on jõud, kas teha head või 
halba, on sõnu vaja valida hoolikalt ja hästi! 

Kõneledes ongi ju nii, et sõnadest tekkivate seoste kau-
du saab selgeks kõneleja mõte, ning kui neid seoseid muu-
ta, on võimalik samade sõnadega hoopis vastupidist väita. 
Seega võime ehk öelda, et sõnad on kõigest vahend, mille 
kaudu väljendame omi mõtteid, oma nägemust, kuid mis 
sageli viivad ka tegude ja tagajärgedeni. On ju nii mõnigi 
mees pidanud faktiliselt õige jutu tõttu loobuma ametist 
jne. Kas tõde on siis tõesti nii valus?

Ja kellele meeldiks valu? Neid on vaid üksikuid, ena-
masti ju siiski soovime, et sõnad, mida kuuleme, oleksid 
head, eriti need, mis meie kohta kõneldakse või kirjuta-
takse, et need kiidaks meid ja kergitaks meie enesetunnet 
ja -hinnangut. Aga sõnavabadus justkui kahjustaks seda.

Jõuamegi asja tuumani, apostel Paulus ütleb selle nõn-
da välja: “Mulle on kõik lubatud!” – Siiski kõigest ei ole 
kasu. “Mulle on kõik lubatud!” – Siiski miski ärgu saagu 
meelevalda minu üle! (1Kr 6:12)

Liiga sageli satume just nimelt sõnade meelevalda ja 
kuna neid on nii tore loopida siia ja sinna, ei pane me sa-
geli enam tähelegi, milliseid sõnu ja kuhu me loobime. Ja 
kui alguses ehk siiski suudame sõnu ka kontrollida, siis 
mida suuremaks eufooria kasvab, seda enam kasvab oht, 
et tulevad sõnad, mida hiljem kahetseme. Nii võivad ka 
kõige kasulikumatest sõnadest saada sõnad, mis kasu ase-
mel tekitavad kahju.

Tõepoolest: meil on sõnavabadus, me võime kõnelda 
kõigest, kuid pidagem silmas ikka seda, et need sõnad, 
mida ütleme ja kirjutame, oleksid tõesed, et need ei teeks 
kellelgi kahju, et need oleks ikka armastusest ja hoolimi-
sest kantud. Sõna võib olla soe ja siiras, kuid samas võib 
sõna olla kalk ja valus. Ja see, milliseks kujunevad sõnad 
ka meie endi jaoks, sõltub meie oskusest oma keelt talit-
seda.

Seepärast ei pea lendu laskma iga sõna, mis sülg suhu 
toob, vaid öelda tasub sõnu, mis aitavad meil liikuda pa-
rema poole.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

HINGENuRK

Foto Mikk Leedjärv

Vana Baskini Teater tõi 
oma  äsja peetud 10. sün-
nipäevaks välja komöö-
dia “Õnnenumbrid” ja 
28. aprillil etendub see 
Viimsi Huvikeskuses.  

“Õnnenumbrite” autor Mike 
Yeaman on inglise näitleja, 
lavastaja ja näitekirjanik.  Ing-
lismaal jõudis see komöödia 
publiku ette 2008. aastal ja päl-
vis siis Briti näitekirjanduse 
preemia. Nüüdseks on näiden-
dit korduvalt lavastatud üle ko-
gu Suurbritannia ning mängi-
tud ka Soomes ja Rootsis. 

“Õnnenumbrite” sündmus-
te käivitajaks on loteriil mängi-
misele keskendunud perekond. 
Kõik pereliikmed loodavad 
võita ja igaüks omal viisil oma 
elu parandada. Väliselt juba 
dementses eas vanaema, keda 
mängib Helgi Sallo, loodab või-
duraha eest veeta eluõhtu luk-
susvanadekodus. Aga vägevad 
rahakulutusplaanid on ka tema 
tütrel (Katrin Valkna), kes ain-
sana perele elatist teenib, ja väi-
mehel (Raivo Rüütel), kelle 
sissetulek on juba mõnda ae-
ga vaid töötu abiraha. Rääkima-

“Õnnenumbrid” ehk igaüks 
unistab lotovõidust

ta hilisteismelisest tütretütrest
(Merilin Kirbits) ja varateisme-
lisest tütrepojast (Rauno Kai-
biainen), kelle soovid vastavad  
täpselt nende eale. Komöö-
dias käibki tõeline õnnejaht. 
Et segadus, mille peamine te-
kitaja on vanaema, oleks veel 

Õnne jahib terve perekond.

suurem, sekkuvad mängu ka 
peresõber (Madis Milling) ja 
tütretütre silmarõõm (Mihkel 
Tikerpalu SA-st NUKU). Õn-
nejaht ei kulge kaugeltki kivi-
de-kändudeta, tihti tundub, et 
kõik on mokas, aga komöödia 
lõpp on muidugi lootusrikas. 

Särava ja vaimuka komöödia 
tekstis on nalja taga peidus ka 
tõsisem sõnum.

“Õnnenumbrid” lavastas Eero 
Spriit, kunstnikutöö tegi Jaak 
Vaus. 

Viimsi Teataja

Viimsi Püha Jaakobi  
kirikus 8. märtsil avatud 
Kaido Ole isikunäitust 
“Jumalik valik“ saate 
vaadata aprillikuu lõpuni.

Nii hea, kui loodud teoseid 
saab uuesti vaadata, näha mõ-
nele juba armsaks saanud ja 
tuntud teoseid, teistele aga tund-
matuid maale uuel näitusel ja 
uues keskkonnas. Kindlasti li-
sab pühakoja ajatu mõõde ka 
maalidele uut hingust ja mõ-
testatust. See ei ole küll ees-
märk omaette, kuid vaielda-
matult annab pühakoja näitus
maalide sõnumile emotsionaal-
se lisaväärtuse.

Vaevalt, et Kaido Ole mõt-
les oma näitusele pealkirja pan-

Kaido Ole isikunäitus “Jumalik valik” 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus

nes kiriklikule predestinatsioo-
niõpetusele ehk jumalikule va-
likule inimeste suhtes – pääse-
vad vaid Jumala poolt valitud. 
Kuid kirikunäituse tarvis on 
autoril kindlasti teosed teatud 
sõela pidanud läbima. Kunst-
nik valib nii maalides kui ka 
hiljem iga näituse puhul. Ikka 
tehakse eeldatavalt parim valik. 

Kunstnikuna on perfektsio-
nism ja ideaali otsing vormi, 
värvi või kujutatu osas Kaido 
Olele omane. Ta on oma vali-
kutes vaba ja sõltumatu. Olen 
märganud ka suuremat huu-
morimeelt kui ehk nii mõnelgi 
teisel meie maalikunstnikul. 
Kuid olen kindel, et näitus “Ju-
malik valik” ei naeruväärista, 
vaid annab endale ja vaatajale 

hoopis võimaluse näha ka olu-
listel teemadel ja pühas kohas 
surmtõsises prismas elurõõmu 
ning tunda oma loomingust 
naudingut. 

Maalid on valitud kolmest 
seeriast: “The Band”, “Nime-
ta” ja “Küsimus”. Suurem osa 
maalidest ongi sarja “The Band” 
kõlarid. Mida ja kui valjult kõ-
laritest kostab, selgub näituse-
sele tulles. Kuid ei maksa unus-
tada, et kogu vahendatav info 
jõuab meieni tihti läbi kõlarite. 
Kuuldavaks tegevad tehnika-
vahendid on märkamatult muu-
tunud infoajastu üheks sümbo-
liks. Neid võib ajuti välja lü-
litada, ent uudishimu kuulda 
saab millegipärast ikka võidu 
ja nii me kuulamegi. 

Kaido Ole on oma kõlari-
maalide kohta öelnud nii: “See 
on mu loometöös hingetõmbe-
paus ning meditatsioon. Samas 
olid kõlarid väga askeetlikud 
ning vaesed nii vormilt, värvilt 
kui ka muudelt maalitehnilis-
telt kvaliteetidelt, mistõttu nad 
siiski illustreerivad hästi seda 
üha painavamaks kiskunud  tõe-
otsimise perioodi, kus lõbu ja 
rõõmu asemele tuli uurimine 
ja puurimine.”

Näitus “Jumalik valik” pee-
geldab uuesti juba olemasole-
vat, kuid väiksemas ja turvali-
semas mõõtmes ja mahus. Näi-
tus on ehmatavalt avameelne, 
aus ja mõtlemapanev. 

Erkki Juhandi
kuraator

18. veebruaril kohtus abivallavanem Mati Mätlik 
Randvere külakeskuses Randvere küla eakatega, 
et viia vallavalitsuse töö elanikele lähemale. 

Kui varem on Randvere eakate küsimustele vasta-
mas käinud sotsiaalvaldkonna abivallavanem Andres 
Kaarmann, siis veebruaris toimunud kohtumisel vas-
tas eakate küsimustele kommunaal- ja ehitusvaldkon-
na abivallavanem Mati Mätlik. 

Peamised küsimused, mis varasemalt oli abival-
lavanemale teada antud, puudutasid kommunaal-
valdkonda: valla heakorda, kergliiklusteede rajamist 
Muugale, liigse sadevee tekitatud probleeme jms. 
Kohtumise raames arutleti ka bussiliikluse ja prügiveo 
teenuse korraldust.

Lahkudes lepiti kokku, et sellised kohtumised pea-
vad jätkuma.

Liina Rüütel

Abivallavanema kohtumine Randvere eakatega
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Viimsi Ettevõtlike daa-
mide Assotsiatsioon on 
seda valimist korralda-
nud juba üheksal aastal. 
Nüüd, mil meie organi-
satsioon on saanud 
10-aastaseks, on ka aasta 
naise üritusel tähtpäev. 
Valime kümnendat korda 
Viimsile aasta naise!

Miks me seda teeme? Naise 
roll ürgaegadel oli sünnitada 
ja kasvatada lapsi, selle käi-
gus kanti edasi kultuuri põlv-
konnast põlvkonda. See ürgne 
ülesanne on ajapikku laiene-
nud ja muutunud komplitseeri-
tumaks, naisele on lisandunud 
ühiskondlikke ja majanduslik-
ke kohustusi. Naine saab kõi-
gega hakkama, igal elualal. 
Kuid see ei ole alati lihtne. On 
ju naise keha ehitatud mehe 
omast erinevalt, loodus on ta 
loonud hapramaks. Ka naise 
hinges on emalikku empaatiat 
ja kaasmeelt enam. Hoolimata 
kehast on naise vaim aga mehe 
omaga võrdses seisus. Enamgi 
veel – naised kipuvad olema 
haritumad kui mehed. Ja sel-
lest hoolimata seab naine oma 
otsustes esiplaanile lapsed, ko-
du ja turvalisuse, mitte karjääri 
ja sõbrad. 

Naised, kes suudavad kas-
vatada oma lapsed, teostada 
ennast oma erialal ning panus-
tada ka ühiskonda laiemalt, an-
navad meie ühiskonnale inim-
liku ja väärika dimensiooni. 
Need naised tasakaalustavad 
ühiskonda: nende empaatiat va-
jab töökeskkond, nende eden-
duslikku meelt ja avarat maa-
ilmapilti aga nende lapsed ja 
pered. 

Aasta naiste emot-
sioone
Kuid tunnustamine on oluline 
ka aasta naise tiitliga pärjatud 
naistele. Nad avaldavad siin 
natuke oma emotsioone.

Esimene tiitliga pärjatu, 
Aasta Naine 2005 Leelo Tiis-
velt: “Pean ausalt tunnistama, 
et olles esimene aasta naine ei 
osanud ma selle tähendust pii-
savalt hinnata. Või siiski? Ma 
ei tea, kas see on lihtsalt kok-
kusattumus või innustas mind 

Võistluse Viimsi laululaps 2015 
juhend
Võistlus algab 11. aprillil kell 12.00 Viimsi Huvikeskuses, 
Nelgi tee 1. 

Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elavad 
(elanike registrisse kantud) lapsed, olenemata sellest, kus 
nad õpivad. Koolieelikutest võivad osaleda nii kodused kui ka 
lasteaialapsed. 
l Vanuserühmad. Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust 
seisuga 30.04.2015. Vanusegrupid on järgmised: 3–4-, 5–6-, 7–9-, 
10–12-, 13–15- ja 16–18-aastased (19-aastased juhul, kui nad 
õpivad veel gümnaasiumis).
l Repertuaar. Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab 
olema lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid. NB! 
Palun märkida laulu pikkus registreerimisankeeti minutite ja 
sekundite täpsusega!
l Saade. Laulude saates võib kasutada erinevaid variante:

- fonogramm (esitada heliruumi enne võistluse algust mä-
lupulgal või CD-plaadil, kus on ainult esitatav laul peal). Ette-
vaatust CD-plaatidega, sest vahetevahel ei loe arvuti või CD-
mängija kopeeritud plaati.

- klaver või mõni teine muusikainstrument.
Kõigist eritingimustest tuleb korraldajatele kindlasti aeg-

sasti ette teatada ja arvestada kohapealsete võimalustega!
l Proovid. Iga laps saab võimaluse proovi teha esinemise jär-
jekorra alusel vastavalt vanuserühmale võistluspäeval enne 
kella 11.30 (vanuserühmad 3–4, 5–6, 7–9) ja vaheajal enne 
nooremate vanuserühmade autasustamist (vanuserühmad 
10–12, 13–15, 16–18).  

Võistluse ajakava pannakse Viimsi Huvikeskuse kodulehele 
www.huvikeskus.ee üles hiljemalt 6. aprilliks.
l Hindamine. Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. Hindame mu-
sikaalsust (intonatsioon), selget diktsiooni, elementaarset lau-
lutehnikat (fraasitunnetus, hingamine), hääle individuaalseid 
omadusi (tämber, ulatus), terviklikku interpretatsiooni (dü-
naamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine 
kuulajatele, emotsionaalsus).

Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi 
10-palli süsteemis  (vajadusel žürii kokkuleppel).

Igast vanuserühmast valitakse punktisumma alusel välja 
kolm lauljat, kes lähevad Viimsi valda esindama lauluvõistlu-
sele Harjumaa laululaps 2015, mis toimub reedel, 17. aprillil, 
ja laupäeval, 18. aprillil, Saue valla kultuurikeskuses (Veski-
tammi 8, Laagri, Saue vald).

žüriil on õigus jätta välja andmata vanuserühma esimene, 
teine või kolmas preemia, kui vastava tasemega lauljat ei ole. 
Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!
l Auhinnad. Auhinnalised kohad on iga vanuserühma kolm 
parimat tüdrukute ja poiste arvestuses eraldi.

žüriil on õigus välja anda eripreemiaid. Kõik osalejad saa-
vad kingituse ja tänukirja.
l Viimane registreerumispäev on 3. aprill! Ankeedi leiate 
veebiaadressilt: www.huvikeskus.ee.

Osavõtjaid saab registreerida kirjalikult ainult e-posti teel 
ja ainult korraldaja saadetud ankeedil. Registreerumiseks tu-
leb saata täidetud ankeet tagasi e-posti aadressile laululaps@
huvikeskus.ee.

Telefoni teel ja paberkandjal registreerimist ei toimu. Hil-
jem saabunud ankeete arvesse ei võeta!

Soovime jõudu ja julget osavõttu!
Korraldajad

Märtsikuu aiaüritused lähikonnas
Märts on aednikele juba tegus kuu: lisaks kodusele taimede 
ettekasvatusele ja oksalõikusele ootavad loengud ja näitu-
sed. 

Pirita Selts korraldab kaks aialoengut ja Pirita Vaba Aja Kesku-
ses saab seemneid vahetada.

14. märtsil on aiaentusiasti Katrin Uverskaja loeng ja praktili-
ne koolitus talikülvi teemadel. Üritus (osalustasu 5 eurot) toimub 
Pirita kloostri väikeses seminariruumis. End tuleb kindlasti eelne-
valt e-posti aadressil piritaselts@gmail.com osalejaks registreeri-
da. Kui kohad on juba täis, siis peab seekord leppima K. Uverskaja 
“Talikülviraamatu“ lugemisega.  

15. märtsil kell 14.00-16.30 peab Pirita selt Vaba Aja Keskuses 
oma 10. sünnipäeva. Meenutatakse, kuidas 100 aastat tagasi val-
mis esimene sild üle Pirita jõe ja 35 aastat tagasi olümpiapurje-
spordikeskus. Aiandushuvilisetele on keskuses aga avatud taime-

Märgake naisi! 
Viimsi Aasta Naine 2014

tiitel, aga sellest aastast alates 
hakkasin tegelema asjadega, 
mille tõttu avastasin endas 
uusi tahke ning mulle avanesid 
uued väljakutsed.”

Aasta Naine 2010 Ita-Rii-
na Pedanik: “Kui see au mulle 
osaks langes, tabas mind kerge 
paanika – pean veel aktiivsem 
olema, et ikka tiitli vääriline 
olla. Püüdsingi nii teha, aga 
siis sain aru, et me ise seame 
endale liiga kõrged nõudmi-
sed. Näiteks eeldame, et naine 
peab olema hea ema, naisel 
peab olema alati aega lastega 
mängida ja õppida, naine peab 
alati kodu korras hoidma. Ja 
sealjuures on normaalne, et 
naine käib tööl, ta peab oska-
ma keeta-küpsetada, kududa ja 
õmmelda… Lisaks sellele on 
väga oluline, et ta oleks alati 
hea kuulaja, nõuandja ja sõ-
ber oma mehele, naine peaks 
olema alati heas rannavormis, 
särav naeratus näol. 

Naised on loodud nii, et 
nad oskavad mõelda korraga 
vähemalt kolmele asjale ja nad 
on võimelised tegema samal 
ajal mitut toimetust. Selle tu-
lemusena võime aga iseenda 
sootuks ära unustada. Siis on 
hea, kui keegi meid märkab, 
korraks rajalt kõrvale tõmbab, 
tunnustab ja pai teeb. Olen 
õnnelik, et minu lähedal olid 
inimesed, kes mind hetkeks 
rattast välja tirisid, soojenda-
sid heade sõnade ja kiitusega 
ning pakkusid mulle sõprust, 
mis kestab tänaseni. Seda on 
ju kõikidele aeg-ajalt vaja. Me 
kõik oleme iga päev aasta nai-
sed, kellegi jaoks ja millegi 
pärast. Igas naises on peidus 
jumalanna, kes jagab tingimus-
teta armastust, mis on elu alal 
hoidev jõud. Imelist armastust 
täis elu, armsad naised!”

Aasta Naine 2007 Ene Mets: 
“Tunnustuse pälvimine andis 
positiivse emotsionaalse laen-
gu edasiseks tegevuseks. Eriti 
tähtsaks pean asjaolu, et kandi-
datuuri seadsid üles minu õpi-
lased!”

Aasta Naine 2013 Irene 
Lään: “Niipea, kui Viimsi Tea-
tajas avaldati, et minule omis-
tati see tiitel, helistasid mulle 

paljud sõbrad ja soovisid õnne. 
Mu abikaasa Tanel Lään tõttas 
aga teatama head uudist oma 
sõpradele, tema, nagu paljud 
mehed, arvab, et iga naise saa-
vutuses on ka tema mehe tee-
neid. Lapselaps Mari-Liis ei 
hõisanud midagi, aga tundub, 
et minu arvamused elus toi-
muva kohta hakkasid teda sest 
peale rohkem huvitama.”

Aasta Naine 2012 Aina Saar-
ma: “Arvan, et tunnustus mi-
nule oli ühtlasi tunnustus kogu 
meie meeskonna liikmetele, kes 
panustasid rehabilitatsiooni loo-
misele Fertiltases ja selle jõus-
tamiseks valla sotsiaal- ja hari-
dussüsteemis.  See tiitel oli mul-
le üllatus ja tunnustus tehtu-
le, kuid kindlasti andis see ka 
sihi edaspidiseks – kinnitas 
tahet panustada oma teadmisi, 
oskusi, kogemusi kodukoha 
Viimsi parema elukeskkonna 
arenguks.”

Tiivustame ja tunnustame 
oma väärtuslikke naisi. Nomi-
nente saate esitada 8. aprillini 
e-posti aadressil lill.ene.lill@
gmail.com või Pargi tee 8, 
Viimsi. Reglemendiga saate tut-
vuda www.veda.ee. 

Ene Lill
VEDA president

Aasta Naine 2012 Aina Saarma (fotol keskel) koos nominentide Riina Aasma ja Margery Liljenthaliga.

de ja seemnete vahetus. Lisateave www.piritaselts.ee ja Face-
bookis. 

Järgmine aialoeng on juba 28. märtsil. Räpina Aianduskoo-
li õpetaja Tiin Paasik räägib siis, kuidas kasvatada väikeaedades 
ruttu kasvavaid ja kiirelt tarbitavaid köögivilju. Loeng toimub Pi-
rita Vaba Aja Keskuses (Merivälja tee 3), osalustasu on 3 eurot. 
Loeng algab kell 12, kell 11.30 algab keskuse fuajees aga seem-
nevahetus, oma seemnejääke pakkuma ja midagi huvitavat teiste 
aiapidajate varudest  avastama on oodatud ka need, kes loengut 
ei soovi kuulata.

Kuni 15. märtsi õhtuni on Tallinna Botaanikaias taas orhidee-
näitus, sest märts on meil eksootiliste orhideede õitsemise tipp-
aeg. 14. ja 15. märtsil toimub ka orhideede müük. Teave www.
botaanikaaed.ee.

Viimsi Teataja

Karl-Markus Käerdi võitis mullu esikoha 3–4-aastaste poiste 
vanuseklassis. 
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13.–28. märts     

Viimsi valla kultuurikalender
Kuni 20. aprill
Veera Võsu maalide näitus 
“Linnuriigi iludused” 
E–N k 11–16
Viimsi Päevakeskuses

Kuni 31. märts
Raamatunäitused “Elagu Eesti 
kirjanikud!“ ja “Ohhoo! Lahedad 
lastekrimkad!“
21. märts on üleilmne luule-
päev
Randvere Raamatukogus

Kuni 31. märts
Raamatunäitused “Jah, ilma 
naisteta on kurb maailm“ ja 
“Hakkan ise lugema!“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 15. märts
Meelis Kodrese näitus “Fine Art“
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi I ja II korrusel

Kuni 30. juuni
Raamatunäitus 
“Eduard Vilde 150“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 31. märts
Raamatunäitus 
“Eduard Vilde 150“
Prangli Raamatukogus

Kuni 27. märts 
Haridusprogramm koolilastele 
“Muinasaegsete kaupmeeste 
jälgedes“
Lisainfo: hariduskekus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

13. märts k 15–18
Väikelapse esmaabikoolitus
Hind 20 € (ühel päeval
osaledes 10 €)
Registreerumine: viimsi@
huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

13. märts k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 

suurel ekraanil:
Ivetta Trio & DJ Rauno Salumets
Black Rose Pubis

14. märts k 10
Viimsi Tervisepäev
Lisainfo: Kristina Kams, 
tel 5277 437
Viimsi Koolis

14. märts k 11
Jututund lastele: külla tuleb 
Olivia Saar
Tasuta!
Viimsi Raamatukogus

14. märts k 20
Laupäevane salongiõhtu elava 
muusikaga
Esineb solist AraBella oma uue 
ja värske kavaga
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés

14. märts k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil:
Qvalda & DJ Tõnis Kotsar
Black Rose Pubis

15. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15. märts k 14.30
Jumalateenistus  
EELK Randvere kirikus

15. märts k 19
Stand up komöödia: Andrus 
Vaarik “Mõtlemine on seks“
Piletid müügil Piletilevis 17/15 €
Viimsi Kooli aulas

16. märts – 30. aprill
Evald Piirisilla näitus 
“Maalid läbi aastate...“ 
Viimsi Huvikeskuses

16. märts k 19
Etendus “Armastus ei hüüa 
tulles“

Osades Priit Pius ja Linda Vaher
Välja müüdud!
Viimsi Huvikeskuses

17. märts k 13
Vestlusklubis on külas 
Riina Solman – Viimsi Valla-
valitsuse kommunikatsiooni- 
ja arendusjuht
Viimsi Päevakeskuses

17. märts k 17–19
Veeda oma teisipäevaõhtu 
hõbevalgeimatel radadel ehk 
koos kuraatoriga näitusel 
“Hõbevalgeim. Rävala hiilgeaeg.“ 
Rannarahva muuseumis

17. märts 
Noored vs noorsootöötajad
Randvere Noortekeskuses

19. märts k 15
Küünalde töötuba
Randvere Noortekeskuses

19. märts k 17
Loengusarja “Müstika või 
tegelikkus” 2. loeng 
Keskkonnaanomaaliad – 
mis need on?
Kõnelevad folklorist Kristel 
Kivari ja ufoloog Igor Volke
Tasuta!
Viimsi Raamatukogus

20. märts k 20
Laupäevane salongiõhtu elava 
muusikaga
Esinevad Diana Klas ja Jüri 
Aarma
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés

20. märts k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil:
Pitser – T & DJ Einar Kapp
Black Rose Pubis

21. märts k 10–20
Päev iseendale “Ärkamine 
kehas ja meeles“

Loengud, töötoad, treeningud 
ja terviselaat
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

21. märts k 15
Sugulaskoori Ausmaa kontsert 
“Lauluga mälestust hoidmas“
Kontsert on pühendatud märtsi-
küüditamise 66. aastapäevale
Tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis

21. märts k 19
Pidulik kala-gala 
Rootsu pop-up restoran 
5-käiguline pidulik õhtusöök 
kultuuriliste elamustega 
Broneerimine ja info: info@
rootsu.ee
Rannarahva muuseumis

21. märts k 20
Laupäevane salongiõhtu elava 
muusikaga
Estonia ja Vanemuise lavadelt 
tuntud solist Aivar Kaseste 
esitab palasid Eesti kerge-
muusikast 
Tasuta!
Lavendel Cafés

21. märts k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil:
SULO & DJ Andrus Kuzmin
Black Rose Pubis

22. märts k 11
Jalgsimatk ja kepikõnd eaka-
tele “Tutvume koduvallaga“
K 10.30 buss V2 väljub Viimsi 
haigla eest, kogunemine Rand-
veres Aedlinna bussipeatuses.
Matka pikkus 5,5 km 
Korraldaja: VPÜ matkaklubi
Info: tel 6012 354, Volli Kallion
Ootame uusi liikmeid!

22. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Gustav Kutsar
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

24. märts k 18
Muusika-aasta üritusena 
esietendub Richard Rodgersi 
muusikal “Helisev Muusika“
Viimsi Kooliteater ja Viimsi 
Muusikakooli orkester, dirigent 
Ott Kask
Lavastaja: Külli Talmar
Avatud on kohvik!
Esietendusele pääseb kutsetega!
Viimsi Koolis

24. märts k 18.30
Terviseloeng “Sooleprobleemid 
ja nende leevendamine toitu-
mise ja taimeraviga“
Osalustasu 15 €
Registreerumine: info@toitu-
mistarkus.ee
Viimsi Huvikeskuses

25. märts k 14
Viimsi valla ujumise meistri-
võistlused
Korraldajad: Viimsi vald ja SPA 
Viimsi Tervis Ujumisklubi
Viimsi Kooli ujulas
 
25. märts k 15
Õhuhoki võistlus
Randvere Noortekeskuses

25. märts k 18
Kursus “Saa sõbraks oma vihaga“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

25. märts k 18 ja 28. märts 
k 14 ja 18
Richard Rodgersi muusikal 
“Helisev Muusika“
Viimsi Kooliteater ja Viimsi 
Muusikakooli orkester, dirigent 
Ott Kask
Lavastaja: Külli Talmar
Avatud on kohvik!
Sissepääs: 1 € annetusena 
Kohtade broneerimine: margit.
vosu@viimsi.edu.ee, 
tel 6028 943
Viimsi Koolis

25. märts k 19
Reisijuttude õhtu: “Reis aarde-
leidude maailma“
Mauri Kiudsoo, Eerik-Niiles Kross
Rannarahva muuseumis

26. märts k 18
Lennart Meri mälestuskontsert
Esineb ansambel Estonian Voices
Tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Lennart Merile pühendatud 
näituse “Hõbevalgeim. Rävala 
hiilgeaeg“ külastus
Rannarahva muuseumis

27. märts k 15
Lauamängude päev
Randvere Noortekeskuses

27. märts k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil:
Taavi Peterson & Peacemaker. 
DJ Sass Nixon
Black Rose Pubis

28. märts k 18
Muusika-aasta üritusena 
kontsert “Per musica ad astra“
Mikk Langeproon (akordion, 
Eesti), Robin Apparailly (viiul, 
Prantsusmaa)
Kavas: Bach, Scarlatti, Kayser, 
Jacobi, Tamulionis, Tubin jt
Tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

28. märts k 20                         
Laupäevane salongiõhtu elava 
muusikaga
Esineb Pop-Jazz Duo Anerkina 
Laulja Anna Curly ja pianist 
Erki-Andres Nuut
Kavas on aegumatu swing, 
jazz, blues, bossanova jpm.
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
tel 6028 866

e-post marje@viimsivv.ee

l Vahur ja Eidi Ojal sündis 17. jaanuaril poeg Kevin Sebastian.
l Margus ja Anne Kruppil sündis 5. veebruaril tütar Miia-Marii.
l Aivar Mätasel ja Kaire Keskülal sündis 5. veebruaril tütar Elis.
l Karol Lindverel ja Helen Lilleorgil sündis 5. veebruaril poeg 
Robert.
l Aleksei Gavrilovil ja Helen Aruojal sündis 6. veebruaril poeg 
Oskar.
l Aleksandr Tsõgankovil ja Sofja Tsõgankoval sündis 18. veeb-
ruaril tütar Nika.
l Tarmo ja Margit Moostel sündis 26. veebruaril tütar Roosi.
l Margo Mäitsil ja Triinu Hinnil sündis 3. märtsil poeg Thor 
Harold.
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VIIMSI VALLA EAKAd SÜNNIPÄEVALAPSEd
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l Helmut Auksmann ...... 80
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l Maimu Lok .................... 75
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l Roena Levina ................ 75
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l Peeter Ojasoo ............... 70 
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PÄEV ISEENdALE “ÄRKAMINE KEHAS JA MEELES”
21. märtsil kell 10–20 Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1
Teid ootavad meelt avardavad loengud Eesti tipptegijatelt, ke-
ha kosutavad treeningud ja eri teraapiate töötoad. Avatud on 
tervisliku toidu kohvik ja laat.

l 10.00 Päeva ja isikunäituse avab šamaanitrummi ja pööri-
päeva loitsuga Evald Piirisild.

VÄERUUM
l 11.00–12.30 “Elu armastuses ja külluses“ – Tiina Tiitus
l 13.00–14.30 “Inimeseks olemine ehk kuidas me tekitame 
ümbritsevat reaalsust siin ja praegu“ – Arvo Soomets
l 15.00–16.30 “Ühiskonna transformatsioonist inimväärsema 
elukorralduse suunas“ – Saale Kareda
l 17.00–18.00 “Tervise piirimailt” – Peeter Liiv
l 19.00–20.00 Gongimeditatsioon – Kaia Karjatse

Kõik loengud 5 €, gongimeditatsioon 10 €

SISEMISE HARMOONIA RUUM
l 12.00–13.30 Loeng “Põletikud – keha häirekell” – Riina Raud-
sik (osalustasu 5 €)
l 14.00–15.30 Loeng “Kuidas orienteeruda vastuoluliste toitu-
missoovituste infomüras” – Riina Quak (tasuta)
l 16.00–18.30 TRE harjutused ja meditatsioon – Tiia Lõoke 
(osalustasu 15 €, registreerimine tervis@huvikeskus.ee)

PÄIKESEPESA (osalejate registreerimine tervis@huvikeskus.ee)
l 10.30–12.30 Looduskosmeetika töötuba: seebi keetmine, val-
mistame huulepalsami ja kehakoorija – Isemoodi Isetegijate 
Loovustuba (osalustasu 5 €)
l 13.00–15.00 Seminar-õpituba “Keha Keemias” – Ene Lill (ta-
suta)
l 15.30–17.00 Toitumine mõtlevale inimesele ehk kuidas toe-
tada oma aju tervist – Liis Orav (osalustasu 5 €)

KEHA ÄRATAMISE TUBA (osalejate registreerimine tervis@huvi-
keskus.ee)
l 11.00–12.00 Lihastreening – Juta Rahkema-Praks 
l 12.30–13.45 Pilates – Terje Vaino
l 14.00–15.00 Eakate jooga – Avely Ahtma
l 15.30–16.30 Vinyasa jooga – Avely Ahtma
l 17.30–18.30 Shindo – Aive Märtson
NB! Kõik treeningud on tasuta!

TÖÖTOAD (registreerimine kohapeal, hind vastavalt töötoale)
l 10.30–18.30 Ingelliku reiki töötuba – Ingelliku reiki terapeu-
did
l 10.30–18.30 Tervendus-nõustamistuba (kvantpuudutus, in-
dia peamassaaž, bioenergeetika, kaartide panemine) – Merike 
Karro
l 10.30–14.00 Massaaž – Sirje Kanaval
l 15.00–18.30 Kiropraktiku vastuvõtt – Karl Pärjamäe
l 14.00–... Perearsti individuaalne nõustamine – Riina Raudsik

Kõikide osalejate vahel loositakse välja spaapakett Lavendel 
Spalt ja Pilgrimi raamatuid.

Lisainfo www.huvikeskus.ee ja www.facebook.com/ViimsiHu-
vikeskus, www.facebook.com/ViimsiTervisepaev

Päev iseendale “Ärka-
mine kehas ja meeles“ 
hõivab 21. märtsil terveks 
päevaks Viimsi Huvikes-
kuse ruumid, pakkudes 
loenguid, töötubasid ja 
treeninguid nii kehale kui 
ka meelele.  

Korraldajad soovivad sedasi 
pakkuda Viimsi kogukonnale 
võimalust luua oma ellu roh-
kem tasakaalu, tervist ja õnne. 
Kevad – looduse tärkamise aeg 
– on selleks parim aeg.

Päeva avab kell 10.00 ša-
maanitrummi ja pööripäeva loit-
suga Evald Piirisild, kes tut-
vustab ka oma näitust, mis on 
üleval Viimsi Huvikeskuse aat-
riumis.  

Menuka raamatu “Õnnelik 
suhe” autor Tiina Tiitus usub, 
et peaksime kõik elama armas-
tuses ja külluses. Tema loengul 
saame teada, miks see paljude 
jaoks veel nii pole. Ta räägib 
tagurpidi maailmast, milles me 
tuhandeid aastaid elanud ole-
me, miks meil on nii raske ela-
da õnnelikult ja kuidas luua oma 
elu selliseks, nagu me tegeli-
kult tahame. Tema individuaal-
setel nõustamisseanssidel on 
käinud üle 1000 inimese. 

Peeter Liiv  annab näpunäi-
teid, kuidas nautida elu ka siis, 
kui oled üle 80, kuidas loodus-
ravi võib olla aseaineks tradit-
sioonilistele raviviisidele. Ta kõ-
neleb ka vee tähtsusest meie 
elus, kiirgusekaitsest ja kaalu-
alandamisest. 

Ühiskonna transformatsioo-
nist inimväärsema elukorral-
duse suunas räägib Saale Ka-
reda.

Riina Quak annab juhiseid, 
kuidas orienteeruda vastuolu-
liste toitumissoovituste infomü-
ras ja Liisi Orav jagab soovitu-
si, kuidas toituda, kui soovime, 
et meie aju toimiks meile pari-
mal moel. 

Dr Riina Raudsiku loengu 
teema on “Põletikud – keha häi-
rekell”. Saame teada, kui täh-
tis roll on alateadvusel nii 
vaimsete kui ka füüsiliste hai-
guste tekkel, mida tähendab 
energeetiline kriis. 

Arvo Soomets on külla tul-
nud, et tutvustada inimeseks 
olemist ehk selgitada, kuidas 
tekitame ümbritsevat reaalsust 
siin ja praegu. Loengul saame 
vastused järgmisetele küsimus-
tele: mis on reaalsus ja kuidas 
reaalsus tekib, kas ja kuidas 
saab reaalsust muuta, mis on ter-
vendamine, mida ja miks meie 
eest varjatakse, kui kerge või 
raske on tegelikult omi mõtte-
mustreid muuta.

Mis sünnib töötubades
Töötubades on võimalik end 
tervendada läbi ingelliku reiki, 
india peamassaaži, kvantpuu-
dutuse jt teraapiate. Külastajaid 
võtavad vastu kiropraktik Karl 
Pärjamäe ja massöör Sirje Ka-
naval. Looduskosmeetika õpi-
tuba peab Isemoodi isetegijate 
loovustuba ja Ene Lill tutvus-

Päev iseendale “Ärkamine kehas ja meeles”

tab, kuidas on võimalik oma 
keha keemiavabana hoida.  Sa-
muti võtab eraviisiliselt inimesi 
vastu Riina Raudsik. 

Keha äratamise toas toimu-
vad Pilates, eakate jooga, vin-
yasa jooga, shindo ja lihastree-
ning. Tiia Lõoke viib läbi TRE 
võimlemist ja meditatsiooni. 
TRE on revolutsiooniline stres-
si ja traumade tervendamise 
meetod, mis põhineb kehate-
rapeudi David Berceli (PhD) 
kogemustel ja uuringutel. Ber-
celi on inimeste traumade ter-
vendamise ja uurimisega tege-
lenud mitmel pool maailmas 
rohkem kui 30 aastat. Oma ko-
gemusest lähtuvalt on ta välja 
arendanud traumadest ja pin-
getest vabastamise harjutused 
(TRE – Trauma & Tension Re-
leasing Execises). Tegemist on 
kindlas järjekorras sooritatud
keha vibreerima panevate stres-
sist vabastavate harjutustega. 
Need harjutused vabastavad ke-
hasse pingetena ladestunud üle-
elamised ja traumad. Ainult rää-
kimine traumade ja stressi kä-
sitlemisel aitab meid vähe. Õn-
netusjuhtumist või traumast rää-
kimine toimib ajukoore tasan-
dil, enamus psühhoteraapiaid 
mõjuvad meie aju keskmisele 
osale, hõlmates meie emotsioo-
ne. TRE meetod toimib aju kõi-
ge vanema osa, aju tüve tasan-
dil, mis tervendab meid väga 
sügavalt kehasse kuhjunud va-
nade pingete vabanemise kau-
du. Kui need harjutused on 

omandatud, saab neid kasuta-
da iseseisvalt stressi maanda-
misel. Kui soovite TRE tehni-
kat proovida, võtke kaasa joo-
gamatt ja pleed. 

Päeva lõpetab Kaia Karjat-
se võimas gongimeditatsioon. 
Gong on püha pill, mida on iid-
setest aegadest kasutatud ühen-
duse saamiseks enda ja kogu 
maailma terviklikkusega. Heli-
de ookean muudab ajulainete 
sagedust ja viib meid rännaku-

tele alateadvusesse ja piiritus-
se Universumisse. Ajupoolke-
rade töö tasakaalustub, keha ra-
huneb, vabanevad lihaspinged. 
Kristallkausside heli kristalli-
seerib, puhastab ja tasakaalus-
tab. Gongimeditatsiooni rännak 
on iga kord erinev, ainulaad-
sust loovad ajahetk ja kõik sel-
les osalejad. 

Terve päeva on avatud ter-
visetoidu kohvik, kus toitumis-
nõustaja Kadri Põlder pakub  
suupisteid ja nõuandeid enda 
tervise eest hoolitsemisel. Te-
gutseb ka tervisekaupade müü-
giala.

Loengud on osaliselt tasu-
lised, vaata lisainfot www.hu-
vikeskus.ee. Kõikide osalejate 
vahel loositakse välja spaapa-
kett Lavendel Spalt ja Pilgri-
mi imelisi raamatuid. Lisainfo: 
www.huvikeskus.ee, www.face-
book.com/ViimsiTervisepäev.

Olete armastusega oodatud 
meie üritusele!

Ita-Riina Pedanik
Heidi Kirsimäe

Heli Haruoja
Annika Vaikla

Tiina Tiitus

Vinyasa jooga Viimsi 
Huvikeskuses
Viimsi keskuses alustab uudne joogatreening 27. märtsil 
ja toimub siis neljapäeviti kell 13.15–14.45.  

Vinyasa jooga on mõnusalt dünaamiline joogastiil, kus 
hingamine ja liikumine on omavahel sünkroniseeritud. Stiili 
juured on seotud ashtanga jooga süsteemiga, kuid ülesehi-
tus erineb veidi. Kui ashtanga jooga põhineb rangele rutiin-
sele seeriale, vinyasa jooga lubab rohkem mängida erinevate 
asendite e asanatega, see muudab treeningu põnevamaks ja 
nauditavamaks. Tund algab keha soojendavate päikeseter-
vitustega, jätkatakse seisuasenditega, mis tugevdavad ke-
ha ja parandavad koordinatsiooni. Istumisasendid arendavad 
paindlikkust, lõpuasendites panete end proovile, tehes silda ja 
seistes pea peal. Tundi lõpetav süvalõdvestus  annab mõnu-
sa hingelise lõõgastuse pärast kosutavat kehalist treeningut. 
Treening on keskmise raskusastmega, kuid tänu asendite va-
riatsioonidele sobib see ka algajale joogasõbrale.

Tundi juhendab Avely Ahtma, kes on ashtanga joogaga te-
gelenud viimased seitse aastat.

Osalemisepanus on 7 eurot üks kord või 25 eurot neli jär-
jestikust korda.

Info ja registreerimine: avely@terveeluviis.com või telefo-
nil 5450 2384.

Korraldajad

Kaia Karjatse ja gongid. Fotod erakogu

Arvo Soomets

Kursus SAA SÕBRAKS OMA VIHAGA
Kui soovid vihakäitumisest ja viisidest, kuidas seda juhti-
da, rohkem teada saada, osale sellel kursusel!
Neljal järjestikusel nädalal, kolmapäeva õhtuti:
25.03; 1.04; 8.04 ja 15.04 kell 18.00–20.30
Kursus toimub Viimsi Huvikeskuse II korruse õppeklassis
Lisainfo www.facebook.com/vihakursused
Hind 50 eurot (4 korda 2,5 tundi), tasumine arve alusel eel-
registreerimisel.
KOHTADE ARV PIIRATUD, eelregistreerimine vajalik!
vihakursused@gmail.com, 5231 575

Rannapere Pansionaat 
otsib oma sõbralikku kollektiivi 

ettekandja-köögiabilist 
täistööajaga, töö graafiku alusel. 

Huvi korral võtta ühendust tel. 5101 697 või 
maili teel ullesims@rannapere.ee
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Kaarel Zilmer sai riikliku 
spordipreemia silma-
paistva tegevuse eest 
liikumisharrastuse eden-
damise ning veebilehe-
külje suusatades.weebly.
com loomise ja arenda-
mise eest. Veebilehel 
käsitleb Zilmer suusata-
misteemat ja üritusi nii 
Eestis kui ka mujal. 

Kaarel on Viimsiga seotud ala-
tes 1975. aastast, kui ta hakkas 
siin suvitama. Püsivalt elab ta 
oma perega Viimsis 2001. aas-
tast. Kaarel Zilmer on kaua ol-
nud vallavolikogu kultuuri- ja 
spordikomisjoni liige, mullu 
oli ta üks liikumisaasta eest-
vedajaid. Zilmer töötab õppe-
jõuna TLÜ spordi- ja tervise 
instituudis. 

Kaarel, kuidas hindate ko-
duvalla sportimisvõimalusi?

Meil on liikumisvõimalusi 
küll, aga on ka arenguruumi! 
Mul on hea meel, et Laidoneri 
muuseumi pargis on tennise- ja 
jalgpalliväljakud ning klindi-
alal terviserajad. Õhtupooliku-
ti käib klindialal vilgas liiku-
mine, näeb nii täiskasvanuid 
kui ka lapsi. Päeval kasutavad 
seda tundides innukalt kooli- 
ja lasteaiaõpetajad. Tuleviku-
perspektiivis saaks radu veel 
pikendada ja lisada valgustuse. 
Selle eest, et klindiala korda 
ja nii kasutatavaks sai, tänan 
Viimsi vallavalitsust, PRIA-t 
ja Eesti Terviseradasid. 

Kergliiklusteede loomine 
on vallas teinud mugavamaks 
ning turvalisemaks nii igas eas 
jalakäijate kui ka ratturite lii-
kumise. 

Millised on suurimad väl-
jakutsed? 

Kindlasti saab kergliiklus-
teede võrgustikku laiendada 
ja olemasolevaid teid ühenda-
da. Iga aastaga läheb asi pa-
remaks, ent tulemust tahaks 
kiiremini. Mõistan, et palju 
seisab raha taga.

Meie vallas on palju lapsi, 
ent tänaseni veel ei ole Eesti 
suurima kooli juures staadioni, 
loodetavasti laheneb see mure 
peagi! 

Kui vaadata valla rahva-
arvu, siis siseruumides sporti-
miseks ei ole kõigil võimalust, 
tendentsiks on pigem liikumis-
harrastus välitingimustes. 

Lubja mäe suusanõlv vajab 
arendamist mäesuusakomp-
leksiks, et kõigil oleks või-
malik õppida suusatama kodu 
lähedal. Tuleb leida vahendid 
kunstlume tootmiseks, et saaks 
harjutada ka lumeta talvel! Sa-
muti võiks kohalike kaasabil 
tekitada laenutusbaasi, et suu-
satama õpiksid ka need, kel 
kodus suuski ei ole. 

Rohuneeme terviseradu pi-
kendades ja korrastades saaks 
rattaga sõites paremini ko-
dukohta tundma õppida ning 
õpetajad saaksid siis looduses 

Kaarel Zilmer: “Täna ei saa liikuda homse 
eest või homme eilse eest”

loodusõpetuse tunde läbi viia.
Veebruaris kuulutas val-

lavalitsus välja uue staadioni 
hanke. Millised on Teie ootu-
sed?

Olen selle hankega kursis. 
Usun, et staadioni loomisega 
teeme suure sammu tervema 
elanikkonna poole! 

Mul oleks hea meel, kui 
mõeldakse ka talvistele või-
malustele, nt staadionile tehis-
jää loomisele. Eestis on palju 
selliseid staadione, mis külmal 
perioodil kaetakse, et noored 
saaks veel ühe vaba aja veet-
mise võimaluse ja õpiksid ui-
sutama. 

Koolis on lastel liikumis-
aine nimetuseks kehaline kas-
vatus.

Selle koolitunni nimetust 
tuleb muuta. Meil ei ole kuns-
ti- ja muusikakasvatust. Kas-
vatus tähendab, et keegi ütleb 
mulle, mis on vale ja õige. 
Õpetus tähendab, et mulle an-
takse võimalused, otsad, et ise 
õppida ja midagi ära teha. Tõs-
tatasin selle teema ka spordi-
kongressil, kus otsustasime, et 
tulevikus võiks olla liikumis-
õpetuse tund.

Pealinnas käiakse kesk-
linnast Nõmmel suusatamas 
või jooksmas, ent Viimsi val-
las Tammneemest Rohunee-
me tervisespordiga tegelema 
väga ei minda. Kuidas hin-
date liikumisvõimalusi Viim-
si külades?

Palliplatse ikka on, aga see 
tekitab paratamatult eestiliku 
küsimuse: kas spordiplats peab 
ikka olema minu aia taga? Meil 
Tammneemes on nüüd näiteks 

2 km pikkune puukooremultši-
ga kaetud terviserajaring ja see 
on väga populaarne. Varase-
malt tegelesid tervisespordiga 
vähesed.

Kõige parem on Kelvingi 
külaplats, seal on võrkpalli-
väljak ja korvpalli mängimise 
võimalus.  Leppneemes on spor-
diplats lasteaia lähedal, sada-
mas on purjespordikool. Üht-
teist seega külades ikka on, 
aga arenguruumi on teist sa-
mapalju.

Viimsi Kooli kõrval on 
noortele mõeldud skatepark. 
See loodi eesmärgiga, et noor-
tel oleks midagigi teha, ent 
selline tegevus on ju puhas lii-
kumine! Selliseid kohti võiks 
Viimsis rohkem olla! Skate-
park on pidevalt lapsi ja noori 
täis. 

Mereäärsetes külades on ka 
suvised ujumisvõimalused. Pea-
me tõstma iga viimsilase ja ter-
vete külakogukondade teadmisi 
liikumise olulisusest. Seeläbi 
saavad siis kõik koos vallaga 
liikumisvõimaluste arendamisse 
panustada ja kogu vald muutub 
sportlikumaks.

Looduses liikumise suureks 
plussiks on vabadus, igaüks ot-
sustab ise kellega, kuidas, mis 
kell.

Viimsi kui rannarahva 
kodu. Kui palju aitab lapse 
liikumisharrastust arendada 
paadiga merel käimine?

Iga liikumisviis on oluline. 
Paadisõidu võimalusi ja mere-
lise kogemuse loomist peaksid 
viimsilased rohkem ära kasu-
tama. Kahtlemata äratab see 
noores huvi ja tulevikus tahe-

takse end ehk rohkem  mere ja 
merespordiga siduda. 

Mis on normaalne liiku-
mine?

Normaalne liikumine on pi-
dev liikumisharrastus. Tihti kuu-
len lauset: “Ma täna ei tee spor-
ti, homme teen topelt!” Aga pa-
ratamatus on see, et me ei saa 
täna liikuda homse eest või 
homme eilse eest. Liikumis-
harrastuseks tuleb aega leida 
vähemalt kolm korda nädalas. 
Kevad ja suvi on liikumise 
kuldaeg: kõndimine, jooksmi-
ne, jalgrattasõit, aiatööd. Kõik 
see on liikumine. 

Kõik võib olla tipp-topp 
korras, aga kui inimene ei lii-
guta end, siis tema elu ei ole 
täisväärtuslik! Lastel on harju-
muse välja kujunemiseks eri-
ti oluline aktiivne liikumine 
3.–9. klassini.

Enamik asju saab elus teh-
tud, kui end lihtsalt kätte võtta. 
Liikuma tuleb hakata enne, kui 
kriis on käes!

Koer on pere lemmikloo-
mana üks hea tegelane, kes 
suunab meid tervislikuma elu 
poole. Kui lemmik ikka annab 
märku, et vaja on välja minna, 
on peremehel suurepärane või-
malus diivanilt tõusta. 

Teid tunnustati silmapaist-
va tegevuse eest liikumishar-
rastuse edendamisel Eestis. 
Millised olid emotsioonid?

Esimene emotsioon oli ik-
ka see, et üksikisiku tähtsusta-
mine on kohutav asi. Mul on 
võimaldanud tegutseda kodu 
ja pere, minu kolleegid (TLÜ 
ja TÜ) ja õpilased. Mulle an-
navad jõudu ka minu endiste 

õpilaste lapsed! Praegu tule-
vad õppima kunagiste õpilaste 
lapsed, andes sedasi tagasisi-
det varasemalt ja täna tehtule.

Tunnustussündmus TÜ au-
las oli meeliülendav. Sõitsime 
Teaduste Akadeemia inimeste-
ga ühes bussis ja arutasime, et 
meil võiks olla rohkem pree-
miaid ja tunnustusi. Märgakem 
inimeste tegemisi rohkem ja 
kaasakem neid!

Haridus, kultuur, sport ja 
liikumine peavad vallas olema 
tähtsad. Meil peaksid olema 
nii hea kool ja harrastamisvõi-
malused, et inimesed saaksid 
kõik kodus kätte. Liigumegi 
Viimsis sinna poole! Meil on 
oma tantsurühmad, tublid tree-
nerid, ajalookandjad. 

Kust sai alguse idee luua 
veebileht suusatades.weebly.
com? 

See tekkis hetkel, kui üli-
kooli IT-nõustaja tegi mulle 
20 minutiga selgeks, kuidas 
seda platvormi kasutada. Vaa-
tasin, mõtlesin ja otsustasin, et 
mul on nii palju materjale ja 
mõtteid, mida teistega jagada. 
Kodulehel saan ma kirjutada, 
mida tahan ja kuidas tahan. 
Kõik mõtted panen ma kirja, 
need on arvatud kõigile. 

Seal on õpetusi nii algaja-
tele kui ka edasijõudnud har-
rastajatele ning lihtsalt suusa-
tamishuvilistele. Kajastan ka 
suusavõistlusi suurelt.

Mul on hea meel, et hu-
vilised on lehe üles leidnud. 
Näiteks 3. märtsil külastati 
seda pea 500 korral. Aastaga 
on lehte külastatud enam kui 
70 000 korda. Ka Venemaalt, 
Soomest, Kanadast ja mujalt. 
Olen välismaalastelt saanud 
palju head tagasisidet.

Kuidas jõudsite suusata-
mise juurde? 

Aktiivselt olen selle alaga 
seotud 1964. aastast, kui hak-
kasin Tartu Ülikoolis õppima 
suusatamise õpetamist. 11 
aastat hiljem kaitsesin dokto-
rikraadi. 

Viimati õpetasin sel talvel 
pojapoega Viimsis suusatama. 
Kolm päeva oli meil siin lund 
ja kolme päevaga sai suusata-
mine ka selgeks. Aga Kõrve-
maal, Aegviidus ja Nelijärvel 
olid väga head suusarajad tä-
navu veel hiljuti. 

Minu kodulehe üks slogan 
on, et ujuda peab oskama, aga 
Eestis võiks ka suusatada osa-
ta. 

Liina Rüütel

Spordis tulekul
l Saalijalgpall. 14. ja 15. märtsil toimuvad Viimsi Koolis Viim-
si karikavõistlused saalijalgpallis. Mõlemal päeval algus kell 
11.00. Info tel 5521 430.
l ujumine. 25. märtsil kell 14.00 algavad Viimsi Kooli ujulas 
Viimsi valla meistrivõistlused ujumises. Korraldajad on ujumis-
klubi Spa Viimsi Tervis ja Viimsi Vallavalitsus. Eelregistreerimi-
ne e-posti aadressil remo@viimsivv.ee või tel 6028 860.
l Käsipall. 26. märtsil kell 19.00 Viimsi Kooli võimlas Viimsi/
Tööriistamarket – SK Tapa.
l Korvpall. 27. märtsil kell 19.30 Viimsi Kooli võimlas KK 
Viimsi – Salva Rock I (U19 EMV). 28. märtsil kell 12.00 Viimsi 
Kooli võimlas KK Viimsi – KK Paulus (U16 EMV).

Karel Zilmerit (paremal) õnnitleb ja tänab tehtu eest abivallavanem Andres Kaarmann. Foto Liina Rüütel
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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 
Tühjendusmüük: palju kaupa 

hinnaga 1.00 EUR

l Ostan Teie seisva või mittetöötava auto. Pakkuda 
võib kõike. Teave: martin.autoost@gmail.con või 
tel 5580 166, Martin.
l Küttepuud: kuiv kask 40 l võrkkotis, kuiv lepp 40 l 
võrkkotis, toores kask, toores lepp, toores sang-
lepp. Märtsis toorel puidul soodushinnad. Täpsem 
info ja tellimine: www.BBQPuit.ee, tel 5120 593. 
l Otsime sõbralikku ja usaldusväärset lapsehoid-
jat 4-aastasele poisile 1–2 nädalaks kuus (E–R k 
8–18). Asume Haabneemes. Soovituslik vene kee-
les suhtlemise oskus algtasemel. Palun kirjutage 
natuke endast, samuti oma palgasoovist e-posti 
aadressile viraset@hot.ee või helistage tel 5346 
5048, Viktoria.
l Ära anda euroaluseid. Väga kuivad, sobivad kohe 
kütteks. Tel 5114 288.
l Viljapuude, ilupuude ja põõsaste lõikamine, hek-
kide pügamine, haljastustööd. Pikaajalised koge-
mused, kvaliteetne töö. Tel 5564 7029.
l Kauaaegne Haabneeme kohvik otsib oma töökas-
se kollektiivi abikokka, kokka. Lisainfo saamiseks 
palun võtke ühendust telefonil 5595  9526, Kristi.  
l Mees saab tööd pesumasinate operaatori ameti-
kohal Haabneemes. Töö ühes vahetuses, väljaõpe 
kohapeal, palk kokkuleppel. Info tel 5204 914.
l Üks voodis istuv 90-aastane vanamammi Pirita-
Kosel otsib hooldajat tööpaeviti 2 tunniks (2 x 1 
tund) päevas. Töö sobiks ka pensionärile. Lisain-
formatsioon telefonil 5103 886, Heidi.
l Korterite ja eramajade koristus (kuni 120 m2), 
tel 5809 8230.
l Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
l Veoteenused kaubikuga Peugeot Boxer 2014 
(1,5 t). info@transify.ee või tel 5691 1990.
l Vahetan välja katkised kasvuhoone klaasid puru-
nematu plastiku vastu. Tel 5673 0411.
l Renoveerime, vahetame välisvoodrit ja ehitame 
terrasse. Telli kõik ehituspuussepa- ja maalritööd 
meilt! Tel 5695 0175.
l Viljapuude ja hekkide lõikused. Info telefonidel 
5216 037 ja 5230 607.
l Viljapuude lõikus. Hooldame, noorendame ja 
kujundame Teie viljapuuaia. Tel 5089 294. 
l Õunapuude ja hekkide lõikus kõikjal Eestis. 
Soovi korral okste äravedu. Aiandusagronoom Jaak 
Tomson. Tel 5556 3639.
l Liiv, killustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld, 
kasvumuld, graniitkillustik koos transpordiga hea 
manööverdusvõimega, soodsal väikekalluril kuni 
6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5252 632, 
mullavedu@hot.ee.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
killustikku, liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa, 
täitepinnast, asfaldipuru ja freesturvast. Tellija 
materjalide vedu. Tel 5092 936.
l Akende pesu, veerennide puhastus, katuste 
süvapesu, ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd, 
ohtlike puude lõikus. Tel 5638 8994, Uve.
l Võtame vastu tellimusi hobusesõnnikule (puhas 
pabul ilma allapanuta, pakitud 30 l kottidesse, 
hind 5 €/kott), põhule nii rullis kui ka 150 l kot-
tides, samuti põhupelletile multšina (põhk hoiab 
mulla niiske, piisavalt paks kiht ei lase maltsal 
kasvada), väga ilusale mereadrule (40 l kottides, 
5 €/kott, hoiab mulla huumuserikka), kadaka-
multšile mis toob aeda eriti hea lõhna ega kõdune 
kiiresti (40 l kottides, hind 6.50 €/kott). Transport 
Harjumaa piires tasuta! Tel 5046 476, info@lilli-
agro.ee, www.lilliagro.ee.
l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenu-
sed, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti 
väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 
0686.
l Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, 
Laur.
l Tänavakivide, munakivide ja paekivide paigaldus 
ja müük, aedade ehitus, haljastus ja asfalteerimis-
tööd. Lisaks teeme freesasfaldist teid ja platse ja 
parandame asfaldiauke. Oodatud on nii suured kui 
ka väikesed tööd. 12-aastane kogemus tänavaki-
vide paigaldusel, aedade ehituses ja haljastuses. 
Teave www.kivivennad.ee, henno.piirme@gmail.
com ja tel 5519 855 (Henno), 5588 842 (Jüri). 
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 
Piirdeaedade ehitus  ja üldehitustööd. Teave 
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Paigaldame tänavakive ning teeme ka haljastus-
töid. Pikaajaline kogemus. Tel 5216 037 ja 5648 
7738.
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 Atesteeritud massöör tuleb sobival ajal mas-
saažilauaga teie koju. Nii saate massaažist mak-
simaalse lõõgastava toime. Klassikaline-, spordi-, 
tselluliidi-, kupu- ja punktmassaaž. Vastavalt teie 
vajadusele ja parima mõju saavutamiseks kombi-
neerin eri tehnikaid ja võtteid. Lisaks võimalik 
nautida REIKI-energia tervendavat mõju ja keha 
hellitavat šokolaadimassaaži. Hind alates 22 eu-
rot. Tellimine e-kirja teel reedu48@hotmail.com 
või tel 5092 550, Reet. Rõõm kohtuda nii vanade 
kui ka uute klientidega!
l Värskenda oma elamist! Ükski töö pole liiga 
väike. Värvimis-, pahteldamis-, tapeedi- ja muud 
siseremonditööd 15-aastase töökogemusega 
meistrimehelt. Hinnad on mõistlikud ja vastavalt 
kokkuleppele. Vajadusel küsi ka soovitajaid. Mar-
ko. Tel 5858 7227 või binbizniz@gmail.com.
l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, kodu-
masinad (pesumasinad, pliidid, ahjud, tööriistad, 
boilerid, torud, kraanid, plekk, aiavõrk jne). Ise 
tassime, demonteerime, lõikame. Teave tel 5550 
5017.
l Viljapuude hoolduslõikus. Soodsad hinnad. 
Tel 5220 321.
l Restaureerin antiikmööblit, Tallinnas. Tel 5568 
3629.
l Teostame ehitus- ja remonditöid. Siseviimistlus: 
plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad. 
Üldehitus: katused, räästad, vintskapid, betooni-
tööd, fassaadid, terrassid, palkmajad jooniste järgi. 
Helistage, pakume parima lahenduse! Teave 
tel 5897 6656 või meelisehitus@gmail.com.
l Lõikemööbel, liuguksed ja garderoobid. Hinnad 
soodsad. Garantii. Tel 5029 075.
l Maniküür, pediküür, püsilakkimine Glamlaciga. 
Rohuneeme tee 2, tel 5641 179.
l Santehnilised väli- ja sisetööd (veemõõdusõlme-
de montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. 
Geodeetilised mõõtmised ja -mahamärked. Liiva, 
killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja transpor-
diteenused. Tel 5850 4300.
l Kogenud meister teeb kõiki ehitus- ja remondi-
töid, sh plaatimine ja krohvimine, kuuride, aedade 
ja terrasside ehitamine, sillutise panemine jne. 
Talvel 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 Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist 
puhastust. Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhastus-
ainet ning tehnikat. Tel 5687 9448, info@smart-
furniture.eu.
l Korstnapühkija teenus 50 euro eest! Tel 5697 
1041.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- 
ja kanalisatsiooni sise- ja välitööd, traktoritööd. 
Kontakttelefon 5074 178.
l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma 
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollekt-
sioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, 
Tim.
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.unite-
dexpo.ee.
l Väiksemad üldehitus- ja remonttööd. Helista jul-
gelt ja leiame koos lahenduse. Töö kiire ja korralik. 
Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@
gmail.com.
l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, 
müüte maja või korterit, siis helistage! Tel 5399 
6098.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
vanu postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098, Rene.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-
jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Veoteenus kaubiku ja kastiautoga. Kaubaruu-
mi pikkus 2,5 m, laius 1,7 m, kõrgus 1,4 m. Kasti 
mõõt 2 x 3,9 m. Tel 5092 936.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
l Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus. Tööta-
me 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helis-
ta julgelt ja leiame lahenduse!
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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

AugustESTFIN OÜ
www.augustbio.ee 

REOVEE BIOPUHASTUS-
SEADMED

Müük, paigaldus, hooldus
tel 5551 1020

See kupong annab 5% alla-
hindlust Tallinnas messil “Eesti 

ehitab” 08.–11.04 2015. a

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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