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Viimsi teedel.

Valla taasasutamise aastapäev ja Viimsi Vaal  >> loe lk 3 ja 10 

1. 12. veebruaril tähistati 
kindral Johan Laidoneri 
130. sünniaastapäeva 
monumendi avamise ja 
kooliteatri etendusega. 
Monumendi avas Eesti 
Vabariigi president Toomas 
Hendrik Ilves. 

2. Sügisel Viimsi Huviteatris 
esietendunud algupärane 
muusikal “Aken vastu päi-
kest“ võitis Harjumaa har-
rastusteatrite festivalil Grand 
Prix’.  Viimsi muusikali-
lavastuste eestvedajat Kalle 
Ermi tunnustati detsembris 
Viimsi Vaalaga. 

3. 2014. aasta juunis tähis-
tas Viimsi Teataja 25. ilmu-
misaastat. 16. jaanuaril 
2015 ilmub 400. lehenum-
ber! Fotol on esimene Viimsi 
Teataja 1989. aasta juunist 
ning 399. Viimsi Teataja. 

4. Aprillis tähistati Lennart 
Meri 85. sünniaastapäeva 
ning Rannarahva muu-
seumis avati näitus “Hõbe-
valgeim“.

5. Mais avas Riigimetsa 
Majandamise Keskus Viimsi 
looduskeskuse.

6. Juunis liikus laulupeo 
tuli läbi Viimsi valla laulu-
väljakule. Laulupeol esines 
Viimsi vallast rohkem kui 
450 inimest.

7.  Juulis võtsid projekti 
“Vabaõhu noortekeskus“ 
raames jalgpallis mõõtu 
noored ja vallavalitsus. 

8.  Alates 1. septembrist on 
Viimsi vallas kooliõpilastele 
ühistransport tasuta. 1. jaa-
nuarist 2015 sõidavad 
Viimsis uued bussid. 

9.  Novembris toimus Viimsi 
V JazzPopFest!

10. Noorsootöönädala raa-
mes juhtisid 1. detsembril 
Viimsi valda noored.

Fotod Viimsi Teataja arhiiv

Viimsi valla säravamad 
hetked 2014. aastal
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Palju õnne! 
Ülle Rajasalu koos Harjumaa Omava-
litsuste Liidu juhatuse esimehe Kaupo 
Rätsepa ja Eesti Kultuurkapitali esin-
dajaga andis üle maakondliku kultuu-
ripreemia Harjumaa Kultuuripärl 2014. 

Kultuuripärli tiitli pälvis viimsilane Mai-
do Saar viljaka loomingulise tegevuse ja 
rahvatantsuliikumise arendamise eest nii 
üle Eesti kui ka Harjumaal. 

Teavitus!
Alates jaanuarist on Viimsis tööl uus 
piirkonnapolitseinik Egon Roosimägi.

Intervjuud Egoni Roosimägiga saate 
lugeda järgmisest Viimsi Teatajast!

VT

Libedad kõnniteed
Talvel on Viimsi vallas probleemiks 
kõnniteede hooldamatus. 

Viimsi vallas reguleerib kõnniteede puhasta-
mist ja hooldamist lisaks teeseadusele ka Viim-
si valla heakorra eeskiri.

Viimsi valla heakorra eeskirja 4. peatüki 
paragrahv 5 punkt 4 ütleb: “Kinnistu ja ehitise 
omanik on kohustatud teostama heakorratöid 
kinnistuga või ehitisega külgneval puhastus-
alal. Puhastusala on kinnistuga piirnev kõnni-
tee või muu territoorium mõistlikus ulatuses, 
mis ei ole tee osa.”

Teeseaduse paragrahv 25 lõige 7 näeb aga 
ette: “Linnas, alevis ja alevikus on teega külg-
neva territooriumi kasutaja kohustatud tegema 
heakorratöid sõidutee ja vastava territooriumi 
vahel oleval kõnniteel.”

Kommunaalamet 

Õppestipendium
MTÜ SEB Heategevusfond kuulutas väl-
ja taotlusvooru õppestipendiumi taot-
lemiseks eestkosteperes, hoolduspe-
res, turva- või asenduskodus elavatele 
noortele ja noortele emadele. 

Stipendiumifondi suuruseks 2015. aas-
tal on 50 000 eurot ja taotlus tuleb esita-
da 2. veebruariks. Stipendium on mõeldud: 
õppemaksu tasumiseks, õppevahendite 
soetamiseks ja/või igakuiseks isemajanda-
miseks või lastehoiu (lasteaia) maksu tasu-
miseks (noore ema stipendium).

Stipendiumile võivad kandideerida kõik 
kuni 26-aastased eestkosteperes, hool-
dusperes, turva- või asenduskodus elavad 
noored, kellel on soov alustada või jätkata 
oma haridusteed, õppides täiskoormusega 
kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, samuti 
noored emad, kes on eestkosteperes, hool-
dusperes, turva- või asenduskodus emaks 
saanud enne 19. eluaastat, on stipendiumi 
taotlemise ajal alla 26-aastased ja soovivad 
alustada või jätkata haridusteed. Taotluse 
esitamiseks vajalikke dokumente vt www.
heategevusfond.ee/oppestipendium, lisa-
teave tel 6655 615 või 5060 953, merike.
villard@heategevusfond.ee.

Merike Villard
MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil 
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata 
postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 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 30. jaanuaril

Oleme Viimsi Teatajas tutvusta-
nud abivallavanemaid ja nende 
tegemisi.  Nüüd võtame lõppe-
nud aasta kokku vallavanem 
Jan Treiga. Varasemalt on Jan 
Trei töötanud kommunaal- ja 
ehitusvaldkonna ning haridus- 
ja noorsootöö ja sotiaalvald-
konna abivallavanemana, mis-
tõttu jätkamine vallavanemana 
on loogiline samm.

Kuidas uus aasta tuli?
Ikka ilusasti. Veetsime perega aas-

tavahetuse kodus, ega teistmoodi taht-
nukski. See ongi parim ajakasutus, 
kui saan olla koos abikaasa ja kahe 
väikese pojaga. Vanem poeg hakkas 
mullu koolis käima, tema tegemisi on 
tore jälgida. Samuti nagu väikemeest, 
kes peagi esimesi samme teeb. Meie 
pere seltsilisteks on koer ja kass.

Tutvustage ennast viimsilastele, 
kes Teid veel ei tea!

Olen Viimsis elanud üle 8 aasta. 
Üle 10 aasta olen töötanud avalikus 
halduses eri ametikohtadel, näiteks 
Notarite Kojas juristina ja siseministri 
nõunikuna.

Minu hobid on jalgrattasõit metsas, 
ujumine ja mäesuusatamine. Olen aja-
loohuviline. Hariduselt jurist, lõpetasin 
Tartu Ülikooli Õigusinstituudi. Pooleli 
on magistriõpingud Tallinna Ülikooli 
Riigiteaduste Instituudis. Pean täiend-
õpet oluliseks, et olla kursis ja koguda 
uusi teadmisi avaliku halduse organi-
satsiooni juhtimisest nii Eesti kui ka 
Euroopa valitsemisstruktuurides.

Mis möödunud aastast eredamalt 
meelde jäi?

Mullused märksõnad on uus koa-
litsioonileping ja valla peamised aren-
gusuunad. 

13. mail moodustati vallavoliko-
gu erakorralisel koosolekul uus või-
muliit, mis lubas sõnadelt tegudele 
asuda. Kas saame juba esimestest 
pääsukestest rääkida?

Viimsi vald on üks neist vähestest 
omavalitsustest, mis aastaeelarve koos-
tamisel kodanikega nõu peab – meil 
on kaasav eelarve. 2015. aasta eelarve 
koostamisel said kõik viimsilased eel-
arve kujundamises kaasa rääkida 20 
000 euro ulatuses. Kogukonna ettepa-
nekul otsustasime selle summa ulatuses 
luua tublide laste stipendiumi fondi. 

Kutsun viimsilasi märkama mu-
rekohti, avaldama arvamust ja kiitma 
tublimaid. Nagu ütleb vanasõna: kus 
viga näed laita, seal tule ja aita! 

Koalitsioonilepingu allkirjasta-

miselt jäi kõrvu väljend “valla tasa-
kaalustatud areng” – mida te selle 
all silmas pidasite?

Koalitsioonileping sisaldab kok-
kulepitud põhimõtteid, tegevusi ja 
väärtusi, mida kavatseme Viimsis 
lähiaastatel ellu viia. Usun, et uus 
vallavalitsus suudab tagada Viimsi 
igakülgse ja tasakaalustatud arengu.

Eeskätt keskendume kitsaskohtade-
le ja homsetele väljakutsetele. Need on 
lasteaia- ja koolikohtade loomine, vaba 
aja veetmise võimaluste avardamine, 
huvihariduse kättesaadavuse ja sporti-
misvõimaluste suurendamine. Samuti 
eakatele sotsiaalteenuste kättesaadava-
maks tegemine. Olulised on kvaliteetne 
ja turvaline elukeskkond, korras teed 
ning valla ühistranspordivõrgu areng.

Mida tehtust peate oluliseks esi-
le tõsta?

Alates 1. septembrist 2014 on 
Viimsi vallas õpilastele ühistransport 
tasuta. Samuti saavad alates 1. jaanua-
rist 2015 kõik Viimsi Koolis õppivad 
gümnasistid tasuta koolilõunat. Viimsi 
koolides on aastaid olnud tasuta kooli-
lõuna 1.–9. klassidele ning tasuta koo-
litoidu pakkumine gümnasistidele on 
selle loogiline jätk. 

Lisaks saime valmis Leppneeme 

muuli ehituse, mis peatus enne täna-
se koalitsiooni tööle asumist. Ehituse 
peatumine tõi omakorda kaasa muuli 
kallinemise. Enamik meist mäletab, et 
ajakirjanduski käsitles teemat kombel, 
millest võis välja lugeda opositsiooni-
list ülespuhumise soovi. Olen kindel, 
et viimsilaste huvides polnud õige käi-
tuda kombel, millest keegi ei võitnud, 
vaid ehitustöö kallines. 

Nimetasite uut arengukava. Mis 
on selle kandvad mõtted?

Peame kaasajastama Viimsi valla 
arengut suunavaid ideed ja avama ka-
vandatavad muudatused avalikele aru-
teludele. Valla arengukava on Viimsi 
kõige tähtsam strateegiadokument, 
see on vallaelu korraldamise ja eden-
damise alus. 

Arengukava võib käsitleda kui lä-
hiaastate tegevusplaani, mis on ka alu-
seks vallaeelarvete koostamisel. Selles 
visioonidokumendis on lahti mõtes-
tatud omavalitsuse tulevikuplaanid ja 
suundumused.

Arengukava kaasajastamisel ar-
vestasime Euroopa Liidu 2014–2020 
finantsperspektiivi, et  maksimaalselt 
kasutada Euroopa Liidu vahendeid nii 
avalike teenuste kui vajalike investee-
ringute tarbeks.

Valla arengukava üle peab vä-
hemalt kord aastas toimuma avalik 
arutelu. 

Seadusest tulenev kohustus on 
kindlasti väga hea võimalus koos ko-
gukonnaga vallaelu kitsaskohad üles 
leida. Arengukava ajakohastamise ning 
tuleviku mõtestamise protsessi soovime 
kaasata valla elanikkonna, ettevõtjad, 
külavanemad ja kodanikuühendused. 

Uut arengukava koostades kutsu-
sime kõiki üles ettepanekuid esitama. 
Saimegi väga palju asjalikke ettepa-
nekuid ja arvestasime neid võimaluse 
korral.

Oktoobri alul sai uus arengu-
kava volikogus allkirjad. Mis selles 
dokumendis tänavuse aasta kohta 
ette nähakse?

Sel aastal on kavas mitu suurt in-
vesteeringut. Näiteks Viimsi Kooli 
kergejõustikustaadioni ehitus. Sinna 
tuleb ka kunstmurukattega jalgpalli-
väljak, kus saavad sportida ka profes-
sionaalsed jalgpalliklubid. Muidugi 
saavad staadioni kasutada kooli- ja 
lasteaialapsed. 

Plaanis on rajada EL-i struktuu-
rivahendite rahade eest 144-kohaline 
Uus-Pärtle lasteaed, mis peaks tuntavalt 
vähendama valla lasteaia järjekorda.

Arendame valla teedevõrku. Suu-
rendame teehooldemahtusid, kuid raja-
me ka päris uusi turvalisi kergliiklusteid. 
Tahame alustada Randvere–Tammnee-
me ning Leppneeme–Randvere tee 
vaheliste valgustatud kergliiklusteede 
ehitust. Tammneeme–Randvere kerg-
liiklustee rajamine on eriti oluline, et 
tagada naaberkülade laste turvaline 
koolijõudmine ja ühendada valla ida-
ranniku kergliiklusteede võrgustik. 

Laste turvalisuse huvides plaanime 
ehitada ka Pargi teele kergliiklustee. 

Kas haridusega seotud sõnumeid 
on veel?

Hea hariduse alus on motiveeritud 
õpetaja. Plaanime üldhariduskoolide 
ja huvikoolide õpetajate palgatõusu, 
kuid hetkel ei saa veel kindlat prot-
senti välja hõigata. 

Tahame taastada õpilaste juhilu-
bade kompenseerimise, et meie lap-
sed saaksid kõik käia autokoolis. See 
parandaks liikluskultuuri ja -ohutust. 

Mida plaanite ette võtta kooli-
kohtade põuaga?

Kõige tähtsam uudis möödunud 
aastast on see, et allkirjastasime 15. 
detsembril haridus- ja teadusministri-
ga koostöölepingu, mille kohaselt raja-
takse Viimsisse hiljemalt 2018. aastaks 
540 kohaga omanäoline ja huvitavate 
õppesuundadega riigigümnaasium. 

Koole tuleb rajada sinna, kus on 
lapsi ja perspektiivi. 540 kohta võib es-
mapilgul tunduda küll väga palju, prae-
gu on Viimsis näiteks 10.–12. klasside 
õpilasi 196, kuid see arv on vallas vii-
mastel aastatel järjekindlalt kasvanud. 
Praegu on Viimsis 6. klassi õpilasi – 
neid, kes 2018. aastal 10. klassi saaks 
astuda – tervelt 192 ehk pea sama palju 
kui praegu kõiki gümnasiste kokku. 
Pealegi, Viimsi riigigümnaasium saab 
olema avatud mitte ainult valla õpilas-
tele, vaid kogu piirkonna noortele. Aas-
ta lõpus algatasime riigigümnaasiumi 
rajamiseks detailplaneeringu.

Millal uuendatakse valla üld-
planeeringuid? 

Oleme valla üldplaneeringute uuen-
damisega juba alustanud. Arengukava 
kinnitamise järel oli loogiline hakata 
üle vaatama ka valla üldplaneeringuid, 
mis on valla arengukava üheks stratee-
giliseks osaks. Praegu on töö pooleli 
Haabneeme ja Viimsi aleviku üldpla-
neeringute ülevaatamisega, lisaks on 
laual Viimsi valla teedevõrgustiku tee-
maplaneering, mis peaks andma tulevi-
kunägemuse valla sõidu- ja kergliiklus-
teede võrgustikust.

Kuidas Viimsi Noortevolikogu 
valla juhtimisega hakkama sai?

1. detsembril vallavalitsust juh-
tinud noored said ülesandega minu 
hinnangul väga hästi hakkama. Loo-
detavasti kujuneb sellest üle-eestilise 
noorsootöönädala raames läbi viidud 
uuendusest väärt traditsioon Viimsis. 

Mu meelest on väga oluline kaasata 
noori koduvalla arengusse, sest see 
kasvatab noortes usku ja tahet ka tu-
levikus ise suuri otsuseid langetada 
ning oskust vastutada.

Pealegi, kui korralikult kuulata 
oma valla noori, tajuda, millised on 
nende ootused ja lootused vallale, võib 
saada uusi ja täiesti värskeid mõtteid.

Kas on veel midagi, mis lõppe-
nud aastal tehtud sai? 

Kindlasti Rummu tee rekonst-
rueerimine. See oli ammune võlg val-
lakodanike ees. 10. septembril avatud 
Rummu teed oodati aastaid. Tee jäi 
taastamata, kui piirkonnas vee- ja 
kanalisatsioonitrasse rajanud ettevõ-
te pankrotti läks. Rummu tee sai uue 
asfaltkatte, rajati teepeenrad, maasse 
paigaldati tänavavalgustuse reservto-
rud, tehti heakorratöid, korrastati sa-
deveekaev ja teekattemärgistus.

Aasta lõpus valmis Randvere kooli 
valgustatud spordiplats, mis on mõel-
dud tervele kogukonnale. 

Asutati ka Siseturvalisuse Nõu-
koda. Milleks?

Asutasime vallavalitsuse juurde 
Siseturvalisuse Nõukoja, et pidevalt 
seirata valla turvalisuse probleeme. 
Nõukotta hakkavad kuuluma spet-
sialistid Politsei- ja Piirivalveametist, 
Päästeametist, MTÜ-st Naabrivalve 
koos Viimsi Naabrivalvega, vaba-
tahtlikud merepäästeseltsid, Tallinna 
Kiirabi, kohalikud konstaablid, Kait-
seliidu ja turvaettevõtete esindajad.

Teine turvavaldkonna uudis puudu-
tab omavalitsuse valmisolekut kriisisi-
tuatsiooniks. 30. septembril korraldas 
Põhja Päästekeskus (PKK) päästeõp-
puse Nargen 2014, kus legendi kohaselt 
sai Naissaarel hooletust lõkketegemi-
sest alguse suur maastikupõleng. Um-
bes 25 ha haaranud põleng seadis ohtu 
saarel peetud muusikafestivali 275 osa-
lejat. Julgen väita, et kuigi legend nägi 
ette inimeste evakueerimist Tallinnas-
se, oli Viimsi täiesti valmis sündmusele 
reageerima.

Viimsi annab suurvalla mõõdu 
välja?

Viimsist on saamas terviklik elu-
keskkond, võiks isegi öelda, et tõmbe-
keskus. Elukeskkond paraneb lähiaas-
tatel veelgi – peale riigigümnaasiumi 
ja Eesti suurima veekeskuse on kerki-
mas uued kaubanduskeskused, valda 
tulevad nii Rimi kui ka Selver. See 
toob siia ka uusi kodulähedasi töökoh-
ti. Viimsi Marketi II korrusele rajatak-
se kaasaegseid büroopindu, mille järgi 
on suur vajadus. 

Alles mõne kuu eest avati Viim-
si SPA laiendus koos pubiga, asetati 
nurgakivi juba Eesti suurimale vee-
keskusele, avati Viimsi Kino – see on 
kindel märk ka vabaajateenuste kät-
tesaadavuse paranemisest. Sellest, et 
vallal tekib arvestatava keskuse mõõ-
de, annavad märku ka iga-aastased 
tähtsündmused, näiteks Viimsi hea-
tegevusball ning mullu ellu kutsutud 
kirikutenädal. 

Toon eraldi välja veel Rannarah-
va muuseumi ja Viimsi Püha Jakobi 
kiriku mitmekülgse töö – näitused, 
üritused ning kontserdid. 

Eesmärgid on elus olulised, kuid 
veel olulisem on protsess – tore peab 
olema iga päev!

Viimsi Teataja

Jan Trei: Kõige tähtsam uudis möödunud 
aastast on riigigümnaasiumi tulek Viimsisse

Viimsi vallavanem Jan Trei. Foto Kätri Beljajeva
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Kogukondlik naabrivalve on läbi ae-
gade toiminud seal, kus inimesed on 
teistest hoolinud, julgenud tähelepanu 
juhtida õigetele väärtustele ning nen-
de eest ka välja astuda.

Naabrivalve ametlikuks sünniajaks võib pi-
dada 1972. aastat, kui USA politseijuhtide 
assotsiatsioon kutsus kogu riigi politseid üles 
toetama New Yorgi eeskujul loodavaid naab-
rivalveüksusi.

Naabrivalve liikumisele andis tõuke aga 
1964. aasta 13. märtsi varahommikul kell 3.15 
New Yorgi Queensi linnaosas aset leidnud 
sündmus. 19-aastane Kitty Genovese langes 
siis kallaletungi ohvriks, talle löödi noaga sel-

ga ja ta vägistati. Hoolimata Kitty appikarje-
test ei sekkunud ükski mööduja.

Hilisema uurimisega tuvastati, et umbkaudu 
poole tunni jooksul tunnistas toimunut suuremal 
või vähemal määral 38 inimest, kuid ainult üks 
julges politsei kutsuda. Politsei tuli mõne mi-
nutiga. Sellest kallaletungist ning vastukaaluks 
inimeste hoolimatule suhtumisele sai alguse uus 
kodanikuühendus – naabrivalve liikumine. Ak-
tiivsed inimesed New Yorgis ning hiljem kogu 
USA-s leppisid omavahel kokku ühises tegutse-
mises ja tegid politseiga koostööd, et nende elu-
keskkond muutuks turvalisemaks.

Euroopa esimene naabrivalve piirkond moo-
dustati 1982. aastal Suurbritannias Mollingtonis. 

5. mail 2000. aastal asutati kodanikual-
gatuse korras MTÜ Eesti Naabrivalve ühing, 
et tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende 

lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse 
tegutsemise tulemusel.

Viimsi valla esimene naabrivalve sektor 
moodustati 2001. aastal Randvere külas. Vallas 
on praeguseks loodudud 17 naabrivalve sektorit.

Viimsi Vallavalitsus asutas 2014. aasta 
novembris Siseturvalisuse nõukoja, et samu-
ti aidata kaasa kogukonna turvalisuse seirele 
ja suurendamisele. Hea on tõdeda, et loodud 
nõukoja kontseptsioon sobib kokku ka naab-
rivalve põhimõtetega. Eesmärkideks on ikka 
märkamine ja ennetamine, mis aitavad ära 
hoida turvalisust ja heakorda ohustavaid olu-
kordi ning nende tagajärgi. 

 Inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator

Kogukondlik naabrivalve – võimalus märgata, 
hoolida ja reageerida

2013. aasta suvel toimus Pärnamäe külas laste 
turvalisuse õpituba. Foto Inga Kuus

VIIMSI TURVALISUS

Valla taasasutamise aastapäev
Mullu 20. detsembril 
möödus 24 aastat päe-
vast, mil Viimsi külanõu-
kogu sai esimese Harju-
maa omavalitsusena valla 
õigused.

Taasasutamise aastapäeva tä-
histati 18. detsembril Püha 
Jaakobi kirikus piduliku aktu-
sega, sellele järgnes vallava-
nema vastuvõtt Rannarahva 
muuseumis. 

Vallavanem Jan Trei on 
uhke Viimsi ajaloolise pärandi 
üle. “Viimsi ei ole eesrindlane 
mitte ainult praegu Eesti noori-
ma elanikkonnaga üha kasvava 
vallana, enamikel aastatel ole-
me olnud ka Eesti võimekaim 
vald. Esirinnas oleme püsinud 
kogu oma pika ja kuulsusrik-
ka ajaloo jooksul. Kõva tuul 
ja soolane vesi on sundinud 
meid rohkem pingutama ning 
ka raskete aegade kiuste on see 
toonud palju edu,” sõnas Trei.

Aktusekõnes tsiteeris Jan 
Trei Lennart Meri, kes kirjutas 
oma raamatus “Hõbevalgem” 
nii: “Inimene sureb, kõduneb 
põrmuks, kasvab rohuks, sün-
nib linnuks taeva alla, astub 
vaikselt tagasi looduse lõpu-
tusse ringkäiku. Inimese käsi-
kiri paljuneb, pudeneb tsitaa-
tideks, teiseneb pärimusteks, 
võimendab või summutab nii 
lootusi kui ka ootusi, kuid sõna 
ei teisene rohuks, sipelgaks 
ega linnuks, vaid jääb sõnaks. 
Sõna võib kuluda ja sõna võib 
endale leida uue sisu. Kuid 
ta elu jätkub ka pärast sõnaja 
surma ja teatud kombel elavad 
meie kõrval ja meie sees kõik 
varem öeldud sõnad ja mõtted 
inimese kauge koidikuni Aaf-
rika sumisevas hällis.”

“Viimsi valla puhul on 
Lennart Meri sõnad tõeks saa-
nud. Meil on selge pilk hom-
sesse, me saame järgida presi-
dent Lennart Meri öeldut ning 
tehtut. Tema on saanud lin-
nuks taeva all, kuid tema sõna 
on jäänud, tema legend elab 
siin, meie keskel ning saadab 
meid. 

Lisaks tänukirjade üleandmisele kinkis vald külavanematele vanema 
ametimärgi. Fotol saab märgi Pringi külavanem Vello Saluste.

VALLA 24. TAASASUTAMISE AASTAPäEVA TäNUKIRJA SAAJAd
l Kristjan Jurss, Age Toomsalu ja Vaike Sarn – suurepärase 
töö eest Viimsi valla esindamisel XXVI üldlaulupeol “Aja puudu-
tus. Puudutuse aeg“.

l Kalle Erm ja August Sarrap – suurepärase töö eest Viimsi val-
la esindamisel II Pillipeol, mis oli osa XXVI üldlaulupeost ja XIX 
üldtantsupeost “Aja puudutus. Puudutuse aeg“.

l Ita-Riina Pedanik – suurepärase töö eest Viimsi valla esin-
damisel XXVI üldlaulupeol ja XIX üldtantsupeol “Aja puudutus. 
Puudutuse aeg“ ning laulu- ja tantsupeo tuletoomise tseremoo-
nia lavastamise eest Viimsi Vabaõhumuuseumis 3. juulil.

l Heli Tohveri – suurepärase töö eest Viimsi valla esindamisel 
XIX üldtantsupeol “Aja puudutus. Puudutuse aeg“ ja seoses rah-
vatantsurühma Valla-alune 25. juubeliga.

l MTÜ Viimsi Invaühing ja Viimsi Kool – traditsioonilise Viimsi 
heategevusballi jätkusuutliku korraldamise eest.

l Ene Mets, Raivo Randmäe ja Ave Ojasoon – suure panuse 
eest Viimsi valla noortesporti.

l Mairi Lembinen, Merle Massa ja Lembo Võõsa – Rohunee-
me küla traditsioonide ergutamise ja külaelu tulemusliku kor-
raldamise eest.

l Aarne Saluveer ja Kristel Pedak – Viimsi kultuurielu elavda-
mise ning 5. Viimsi JazzPopFesti korraldamise eest.

l SA Rannarahva Muuseum – Lennart Meri 85. sünniaastapäe-
vale pühendatud juubelinäituse “Hõbevalgeim. Rävala hiilge-
aeg“ ja sellega seonduvate jätkutegevuste korraldamise eest.

l OÜ Tahe Outdoors – ettevõtluse arendamise eest Viimsis.

l OÜ Spa Varad – ettevõtluse arendamise eest Viimsis ja seoses 
Viimsi Kino käivitamisega.

l Veiko Vettik – pikaajalise koostöö eest Viimsi piirkonna va-
nemana.

Meie eesminejad on and-
nud suuna, järeltulijad peavad 
vaatama tuult – et paat püsiks 
pinnal, et kala jääks võrku,” 
kõneles Trei. 

Pidulikul aktusel anti Viim-

si valla aukodaniku tiitel Tõnu 
Kaljustele ja Jüri Martinile. 
Varasematel aastatel on nime-
tatud Viimsi valla aukodani-
kuks Rein Randveer, Lennart 
Meri, Kaljo Alaküla, Ants-
Hembo Lindemann, Tunne-
Väldo Kelam ja Siim Kallas.

2003. aastast annab Viimsi 
vallavalitsus vallale osutatud 
teenete eest välja autasu Viim-
si Vaal – dolomiidist alusel 
on pronksist vaala kuju. Väi-
keskulptuuri autor on kunstnik 
Seaküla Simson, teose idee põ-
hineb tõsielulool Viimsi vetest 
püütud vaalast.

Tänavu tunnustati valla 
taasasutamise aastapäeval Viim-
si Vaalaga Viimsi Harrastus-
teatri alustala ja muusikalide 
isa Kalle Ermi (usutlust tema-
ga lugege lk 11). Varasemalt 
on Viimsi Vaala pälvinud Ur-
mas Kiviselg, Kaljo Alakü-
la, Ants-Hembo Lindemann, 
Külli Talmar, Viimsi Vabako-
gudus, Rivo Noorkõiv, Elle 
Toper, MLA Viimsi Lasteaiad, 
Urvi Haasma, Elle Soop, Erk-
ki Juhandi, Leelo Tiisvelt, Jana 
Skripnikov, Tiina Nurk, Siim 
Kallas, Tunne-Väldo Kelam, 
Sulev Ennomäe, Viimsi Raa-
matukogu, AS Coats Eesti, 
Tähve Milt, SA Rannarahva 
Muuseum.

Aktuse lõpetas Jaanika Sil-
lamaa kontsert.

Liina Rüütel

Viimsi Vaala tunnustuse saanud Kalle Erm koos poja Madis Ermi (vasakul) ning sõpradega Viimsi 
Harrastusteatrist. Fotod Aime Estna. Vaata galeriid Viimsi valla Facebookist. 

Viimsi valla aukodanik Kaljo Alaküla (vasakul) koos lapselapsega. 
Tänavu said aukodaniku tiitli Jüri Martin (intervjuud temaga lugege 
19. detsembri VT-st) ja Tõnu Kaljuste. 

Taasasutamise vastuvõtul tänati Viimsi valla arengusse 
panustanuid. Fotol esiplaanil Jan Trei ja Ita-Riina Pedanik.
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Kuna talvel merehätta 
eriti ei jääda, tutvustan 
seekord hoopis Rohunee-
me sadamas baseeruva 
Watersport.ee võimalusi. 
Vaatame ka, mida paku-
vad Viimsi lähedal asuvad 
saared, sest nüüd on 
parim aeg oma suviseid 
üritusi planeerida. 

Waterspordil on teenuste osu-
tamiseks kolm RIB tüüpi 
8–12-kohalist päästekaatrit ja 
üks veespordi kaater. RIB kaat-
rid on eriti merekindlad, see 
tähendab, et sõita saab pea iga 
ilmaga. Need kaatrid on laine-
ga sõitmisel mugavamad, kuna 
ei põruta nii palju kui ilma bal-
loonideta alused. See on eriti 
tähtis, kui teised laevad enam 
tuule tõttu ei sõida. Meie uu-
simal 12-kohalisel kaatril on 
lausa amortidega mugavustega 
istmed, need on eriti sobilikud 
siis, kui mõni inimene kardab 
lainetavat merd ja põrutust.

Juba 2006. aastast veetu-
rismiga tegelev Watersport.ee 
pakub väikestele ja suurtele 
gruppidele transporti saartele, 
kiireid meresafareid Tallinna 
ja Muuga lahel ning veespordi-
ga tegelemise võimalusi. Nüüd 
on lisandunud ka toitlustus ning 
saun õdusas Kaptenimajas ja 
Laevasaunas. 

Põhiline teenus on trans-
port Naissaarele, Aegnale ja 
Prangli saarele. Eksootilisemad
ja ilmast sõltuvamad sihtkohad 
on Keri ja Aksi saar, neile saab 
ligi vaid tuulevaikse ilmaga, 
sest puudub sadam, kuhu ran-
duda.

Kõige lähemal asub Rohu-
neeme sadamale Aegna saar, 
kuhu sõidame vaid viis mi-
nutit. Kui tellida edasi-tagasi 

Watersport.ee ja lähisaarte 
võimalused

sõit kaatriga, saate saarel olla 
nii kaua, kui soovi on. Hin-
nad edasi-tagasi on 7–11 eurot 
inimese kohta, sõltuvalt grupi 
suurusest, vanusest, reisi pik-
kusest ja hooajast. Saarel on 
võimalik ööbida, saate telli-
da toitlustust, ekskursiooni ja 
seltskonnamängude korraldust. 
Saarel on imelised liivarannad, 
liigirikas loodus ja huvitav aja-
lugu. Lastegruppidele saab tel-
lida loodusekskursiooni ning 
Tallinna Keskkonnaameti Loo-
dusmaja külastust ja kämpin-

gutes ööbimist. Viimased on 
lastele olnud kõik tasuta.

Kauguselt järgmine saar Ro-
huneemest on vägagi huvitav 
Naissaar. Sinna sõidame 20–30 
minutit. Selle saare loodus, ran-
nad, rong ja raudtee, tuletorn, 
Tõnu Kaljuste Omari küün, aja-
lugu, legendid jpm on paelunud 
kõiki külastajaid. Ülimalt põnev 
militaarkastiauto ekskursioon 
koos kohaliku giidiga kestab 
1,5–2,5 tundi. Ekskursiooni 
saab tellida eesti, inglise, soo-
me, vene või itaalia keeles, mis 

tagab võimaluse näidata saart 
ka rahvusvahelisele seltskonna-
le. Saarel saab korraldada ühe- 
või mitmepäevaseid seminare, 
koosolekuid, kokkutulekuid ja 
suvepäevi. Hinnad on Naissaa-
rel veidi soodsamad kui teistel 
piirkonna saartel, toidud on 
vaimustavad ning ööbimiskoh-
ti palju. Saarel jätkub tegevust 
mitmeks päevaks. Suvel toi-
mub seal mitmeid üritusi ning 
Nargenfestivali raames kont-
serte ja etendusi.

Rohkem infot Naissaarest 
ja sealsetest üritustest leiate 
peagi kodulehelt www.water-
sport.ee.

Järgmisel korral tutvusta-
me Prangli, Keri ja Aksi saare 
võimalusi. Vabatahtliku mere-
pääste teemadel jätkame keva-
depoole, et siis värskelt meeles 
oleks, kuidas hoiduda merel 
hätta sattumisest. 

Paadiomanikel soovitame 
nüüd ka oma varustusele pilgu 
peale visata, siis on teada, mis 
tööd tuleb oma alusel ära teha, 
et see oleks uuel hooajal taas 
merekõlbulik.

Elinor Kimmel

Watersport.ee tagab elamuse. 

Kaatriga merel. Fotod Watersport.ee  

detailplaneeringud
22.01.2015 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja 
I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi külas 
Laigari ja sellega piirneva mereala detailplaneeringu es-
kiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on u 1 ha, see asub Soome lahe 
ääres ning piirneb Suurevälja muuli, Rohuneeme tee 57d, 59, 
61, 61a, 61c, 61d, Lehise ja Suurevälja tee kinnistutega, pla-
neeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus laine-
kaitse muuli ja uue slipi ehitamiseks, paatide hoidmise koha 
paigaldamiseks ning ranna kindlustusrajatise ehitamiseks ja 
rannakindlustuse taguse maapinna täitmiseks kallasraja ula-
tuses. Planeeringuga määratakse ka 8 väikeehitise võimalikud 
asukohad. Iseseisvat katastriüksust kavandatavatele rajatiste-
le ei määrata, rajatised jäävad Laigari kinnistu koosseisu.

26.01.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja 
I korruse saalis Metsakasti küla Uuesauna tee 2a ja Uue-
sauna tee 2b detailplaneeringu eskiislahendust ja lähte-
seisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on u 0,2 ha ja see asub Randvere 
tee ja Uuesauna tee nurgal ning piirneb Uuesauna tee 4 ja 6 
kinnistutega ning reformimata maaga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse 
määramine kuni kahe hoone ehitamiseks piirkonna elanike-
le mitmesuguste teenuste pakkumise eesmärgil: nt perears-
tikeskus, veterinaarkeskus, laste mängutuba huviringide ja 
külakoosolekute läbiviimise võimalusega, juuksur, aiandus-
kauplus jmt.

26.01.2015, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja 
I korruse saalis Püünsi küla maaüksuste Viigi 1 ja Viigi 2 
detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tut-
vustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha, see asub Tormilinnu 
tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 80, 82, 82a, 82b, 84, 
Püünsi tee 24, 26, 28, 30, 32, Püünsi põik 1 ja 3 kinnistutega, 
planeeringu koostamise eesmärk on kolme elamukrundi moo-
dustamine, krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu 
ja abihoone ehitamiseks, üldmaa sihtotstarbega katastriüksu-
se moodustamine ja selle haljastuspõhimõtete kujundamine.

2.02.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I 
korruse saalis Randvere külas asuva maaüksuse Särgava 
ja Karukämbla tee 2 detailplaneeringu eskiislahendust ja 
lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on u 0,3 ha, see asub Randvere tee 
ääres ning piirneb Karukämbla tee, Metsavahe tee L1, Metsa-
vahe tee 1 ja 3 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk 
on kinnistute liitmine ning krundi ehitusõiguse määramine 
kauplus-kohviku (ärihoone) ehitamiseks.

Eskiisidega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.viimsi-
vald.ee.

Tammepõllu maaüksuse 
planeeringuvisioonide esitlus
29. jaanuaril algusega kell 16 esitletakse Viimsi vallamaja 
II korruse saalis Haabneeme alevikus asuva Tammepõllu 
maaüksuse planeeringuvisioone. Tulge kuulama ja kaasa 
mõtlema! 

Oma visioone tutvustavad arhitektid Karli Luik, Oliver Al-
ver, Indrek Järve, Haldo Oravas, Rein Hansberg ning Tomomi 
Hayashi poolt juhendatavate Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhi-
tektuuri Instituudi tudengid. 

Valminud töödega on võimalik alates 21. jaanuarist tutvu-
da Viimsi Kooli (Randvere tee 8) aatriumis.

Maa- ja planeerimisamet

MLA Viimsi Lasteaiad 
pakub tööd:
- logopeedile,
- õpetaja abile (Amarülluse maja).

Lisainfo 5022 0121, anne@viimsilasteaiad.ee

Püünsi Kool otsib 
oma tegusasse kollektiivi:
- muusikaõpetajat,
- kehalise kasvatuse õpetajat,
- koristajat.

Tööle asumine kokkuleppel.

Avaldus ja CV saatke hiljemalt 30. jaanuariks aadressi-
le Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 
74013 või e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Loovuskoja turvalisusefoorum 
28. jaanuaril kell 18 algab Viimsi vallamajas kõigile valla 
elanikele mõeldud foorum “Kes vastutab Viimsi turvalisu-
se eest?“.

See on jätkuks 25. oktoobril Randveres peetud Viimsi valla 
külade foorumile “Kuulakem, külad kõnelevad“ (vt artiklit VT-s 
7.11.14). Külade foorumil osales ligi 60 inimest ja nende ar-
vamused kaardistati, 9. detsembri 2014 volikogu istungil tegi 
Viimsi vallavolikogu esimees Priit Robas üritusest kokkuvõtte 
ka volikogu liikmetele. 

Külade  kõlas foorumil arvamus, et taoliste kogukonda haa-
ravate aruteludega võiks jätkata ka tänavu, arutada mõnda 
teemat (nt turvalisus) siis juba põhjalikumalt ning kutsuda esi-
nema vastava ala spetsialiste.

Turvaline elukeskkond on kõigile alati vajalik. Foorumil “Kes 
vastutab Viimsi turvalisuse eest?“ esitame kokkuvõtte eelmi-
ne kord turvalise kogukonna teemal räägitust ja arutame koos 
järgmisi küsimusi: milline roll on inimestel kogukonna turva-
lisuse loomisel ja tagamisel? Millised on eri osapoolte rollid 
praegu ja kuidas need on muutumas? Kuidas senisest paremi-
ni ühendada kogukonna eri osapooli koostööks? Kui valmis me 
oleme kogukonnakeskseks lähenemiseks turvalisuse tagami-
sel? Kas oleks vaja luua infovõrgustik (või täiendada olemas-
olevat), mille kaudu saaks kriisiolukordades kiiremini levitada 
infot üle valla, et tagada operatiivne abi?

Ühised ülevallalised arutelud võiksid kaasa aidata nii põlis-
te kui ka uute elanike koostööle, kodukohatunde tugevnemi-
sele ja väärtustamisele.

Inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator
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Eelmisel aastal viidi Viimsi vallas lahku hulkuvate koerte ja 
kasside püüdmine. 

Alates 1. aprillist 2014 tegeleb kasside püüdmise, hoidmise ja 
ravimisega MTÜ Kasside Turvakodu. Varasem lepingupartner MTÜ 
Loomade Hoiupaik tegeleb aprillist vaid hulkuvate koertega.

Eelneval aastal kasvasid märgatavalt nii koerte kui ka kasside 
püüdmise koguarvud: näiteks kasvas püütud hulkuvate koerte arv 
perioodil 2012–2014 ligi 8 korda! Mullu suurenes tublisti ka püütud 
kasside arv. 

Lõppenud aastal kulus ainuüksi koerte püüdmisele ligikaudu 10 
000 eurot ning kasside püüdmisele üle 11 000 euro. Ühtekokku kulu-
tati 2014. aastal lemmikloomade püüdmisele, hoiule ja ravile enam 
kui 21 000 eurot. Vastavad koerte ja kasside püüdmise, hoidmise 

Pranglil valiti uus 
saarevanem
17. detsembril 2014 toimunud üldkoosolekust 
võttis osa 51 saare püsielanikku.  

Üldkoosoleku päevakorras oli Prangli saarevanema te-
gevusaruanne, saarevanema valimised ja ülevaade 2014. 
aasta laeva piletitulult eraldise kasutamisest.

Saarevanem Valter Puuström rääkis, mis sai tehtud aas-
tatel 2010–2014. Märkimisväärsemate tegude hulka kuulu-
vad laululava ja Kelnase tee ehitamine ning uue parvlaeva 
liinile tulek. Saare külaliste ja suvitajate toel on toimunud 
igakevadised talgupäevad. Kavandatud töödest tähtsaim 
on kindlasti Kelnase teele kõvakatte paigaldamine, see töö 
algab tuleval kevadel.

Seejärel asuti valima uut saarevanemat. Vastavalt Viim-
si valla põhimäärusele valitakse vanem demokraatlikul 
viisil üldkoosolekul neljaks aastaks, lubatud on vanema 
korduv tagasivalimine. Põhimääruses sätestab ka selle, et 
saarevanema valimisi jälgib volikogu esimehe või vallava-
nema poolt määratud isik. Sel üldkoosolekul jälgis valimisi 
abivallavanem Mati Mätlik. Saarevanema kandidaatideks 
Viimsi vallavalitsuses olid registreeritud Valter Puuström ja 
Terje Lilleoks. Salajasel hääletusel hääled jagunesid hääled 
järgmiselt: Terje Lilleoks 31, Valter Puuström 18 häält. See-
ga sai Prangli uueks saarevanemaks Prangli saarel Jaagu-
Uuetoa talus tegutsev ettevõtja Terje Lilleoks.

Järgmise päevakorrapunktina arutati 2014. aasta laeva 
piletitulu eraldise kasutamist. 2013. aasta lõpus lubas valla 
juhtkond saare elanikega kohtudes, et iga müüdud 6-euroselt 
parvlaeva tavapiletilt läheb 1 euro erifondi, mida kasutatak-
se saare tarbeks ning raha kasutamise otsustab üldkoosolek. 
Aastaga kogunes sellesse fondi 10 000 eurot. Koosolekule 
laekus 17 ettepanekut. Kõige suurema toetuse kogusid rah-
valt ettepanekud rahastada saare elanike võrgulubade saamist 
ning turvateenuse tellimist suvistele rahvaüritustele.

Üldkoosolekust võttis osa ja vastas Prangli elanike küsi-
mustele Viimsi konstaablipunkti ülemkonstaabel Aivar Sepp. 

Igor Ligema 
merendusspetsialist 

Veo- ja teesulge-
mise lubadest
2013. aastal võttis vallavalitsus vastu veolubade 
menetlemise uue korra, millega korraldati 
ümber raskeveokitele veolubade väljastamine. 

Samuti piirati raskeveokite liiklust elamupiirkonna sisetee-
del ja hakati lubade väljastamise eest (teatud piirangutest 
alates) tasu võtma. 2014. aastal väljastas kommunaalamet 
massipiiranguga teedel liiklemiseks ühtekokku 116 veolu-
ba 120 veokile. 2013. aastal seevastu kooskõlastati taotlusi 
või väljastati lube ühtekokku 53. Seega kasvas lubade arv 
aastaga oluliselt. Ühelt poolt tuleneb see kindlasti piiran-
gute kehtestamisest, teisalt on suurenenud järelevalve, ka 
on uued reeglid hästi tööle hakanud ning veolube on haka-
tud korrapärasemalt taotlema. Kindlasti esineb ka erandeid, 
tööd ja arenguruumi selles valdkonnas jagub. 

2014. aastal väljastatud tasuliste veolubadega teenis 
vald eelarvesse tulu üle 5600 euro. 

Tee sulgemist vajavate ehitustööde jaoks väljastas kom-
munaalamet 28 tee sulgemise luba. Võrrelduna 2013. aasta-
ga, mil väljastati 31 tee sulgemise luba, see arv langes. Tasu 
teede sulgemiste eest laekus eelarvesse üle 2000 euro. 

Timmo Aleksandrov 
teedespetsialist

Mullu aprillis sõlmis Viimsi 
vald lepingu MTÜ Kasside 
Turvakoduga, astudes nii 
suure sammu loomasõb-
ralikkuse poole ning olles 
eeskujuks teistele valda-
dele.

MTÜ Kasside Turvakodu on 
varjupaik, kus ei hukata ühtegi 
kassi. Vabatahtlike heategevus-
ühing on tegutsenud kaheksa 
aastat ning tõestanud, et looma-
dest hoolides on võimalik häid 
tegusid teha.

Viimase üheksa kuu jooksul 
püüti Viimsi valla territooriu-
milt 94 kassi. Neist seitse saime 
oma koju tagasi saata, 36 kassi 
leidis uue kodu. Kaks Viimsi 
kaubanduskeskuse tagant leitud 
kassipoega surid loomakliini-
kus katku. Üks leitud kass suri 
vigastuste tagajärjel. 48 kassi 
on endiselt kasside turvakodu 
hoole all, nendega saate tutvu-
da veebiaadressil www.kassi-
deturvakodu.ee.

Täname koostööalteid viim-
silasi, kelle tähelepanelikkus ja 
abivalmidus on päästnud mit-
meid hüljatud kasse. Eelmisest 
aastast meenuvad Hõbepaju ja 
Hundi tee kassikoloonia kont-
rolli alla saamine, Laanelohu 

Periood 2013 (1.01–31.12) 2014 (1.04–31.12)

Teenuse pakkuja MTÜ Loomade 
Hoiupaik

MTÜ Kasside 
Turvakodu

Püütud kasside arv 55 94

Omanikule tagastatud 
kasside arv

2 7

Uue omaniku leidnud 
kasside arv

3 36

Surnud või eutaneeritud 
kasside arv

50 3 – surnud

Kodu ootavate kasside arv 0 48

Viimsi on Eesti kõige 
loomasõbralikum vald

ja Roonurme tee pesakondade 
püüdmine, Idapõllu ja Telli-
saare tee kassipojad, kes kõik 
tänaseks oma uutes kodudes 
pererahvale rõõmu pakuvad. 

Üks ehedamaid eduka koos-
töö näiteid seostub Prangli 
saarel elutsenud haige ja üsna 
metsiku must-valge kassiga, 
kelle pärast üks elanik väga 
muretses. Tal õnnestus kiisu 
siiski kinni püüda ja reisilaeva-
ga Tallinna toimetada. Looma-
kliinikus õmmeldi kiisu haavad 
kinni, määrati ravi, nüüdseks 
on kass kosunud ja rahunenud, 
saanud nimeks Juku ja ootab 
turvakodus oma uut kodu.

Vesta beebid. Foto Siiri Kumari

Muuga sadama Vesta ter-
minali territooriumilt püüdsime 
kinni tiine kassi, kes teel loo-
makliinikusse otsustas poegida. 

Meie vabatahtlik peatas Pirita 
tee ääres auto ja lasi kassiemmel 
poegadega maha saada. Kas-
siema nimeks sai leidmiskoha 
järgi Vesta, tema pisikeste bee-
biblogi sai jälgida Facebookis. 

Taru tee koloonia üllatas 
sellega, et kõikidel kassidel 
oli kuus varvast. Nad on nüüd 
oma uutes kodudes ja kanna-
vad lätipäraseid nimesid – Rai-
nis, Janis, Oskars jt. 

Põnevaid juhtumisi on veel, 
loodame neid edaspidigi valla 
lehes tutvustada.

Täname kõiki usalduse ja 
koostöö eest – hoolides ja mär-
gates teeme rohkem ära!

Hanna Ild
MTÜ Kasside Turvakodu 

vabatahtlik

Viimsi valla abitelefon 
14455 pakub vallaelani-
kele teenust juba 2004. 
aastast, tehes tihedat 
koostööd vallavalitsuse ja 
Häirekeskusega. 

Et abitelefoni teenust veel pa-
randada, kohtusid Viimsi Val-
lavalitsuse ja Häirekeskuse töö-
tajad ning arutasid võimalusi, 
kuidas tõhustada infovahetust. 
Häirekeskus andis ülevaate pöör-
dumistest. Juuresolevast graa-
fikust näete, et murede palett on 
kirju, ent puudutab peamiselt  
kommunaalvaldkonda.

Ühiselt leiti, et abitelefon 
võiks olla senisest palju rohkem 
n-ö kontaktnumbriks erinevate 
teenuste ja info puhul. Näiteks 
teede sulgemist, avalikke üri-
tusi, laeva- ja bussigraafikuid 
puudutava info vahendamisel. 
Siis oleks vaja meeles pidada 
vaid numbrit 14455 ja teada, et 

Mida küsitakse valla abitelefonilt 14455?

sellelt saab alati kõige asjako-
hasemat infot jooksvate sünd-
muste jmt kohta. See parandaks 
kindlasti info operatiivset edas-
tamist ja suurendaks abitelefoni 
kasutamist. Näiteks kriisiolu-
korras, kui on vaja informeeri-
da suuremat hulka elanikkon-
da, on elanikel siis võimalus 

helistada infotelefonile ja saada 
kiiresti infot toimuvast. 

Abitelefoni teenus on taga-
tud 24 tundi ööpäevas, helista-
da võib nii mure kui ka teavi-
tuse korral. Kui näiteks on vaja 
anda edasi olulist teavet tormi 
ajal või öösel, siis tulekski 
kohe seda võimalust kasutada. 

Kui on vaja, siis võtavad Häi-
rekeskuse töötajad kohe ühen-
dust vastava vallaametniku või 
teenusepakkujaga. Ka siis, kui 
te ei tea bussi väljumisaegu 
või kusagil vilgub tänavaval-
gusti või kui midagi on puruks 
tehtud, küsige julgesti infot või 
jätke teade. Kommunaalamet 
saab teate kätte ja me hakkame 
probleemiga tegelema.

2014. aastal oli valdav ena-
mik (ligi 96%) abitelefonile 
laekunud kõnedest seotud kom-
munaalvaldkonnaga. Kolm pea-
mist teemat on jätkuvalt ühis-
transport, vee- ja kanalisatsioo-
nimured ning heakord ja koris-
tustööd. Kõige vähem pöördu-
takse abitelefoni poole jäätme- 
ja keskkonnaalastes küsimustes.

Soovitan vallaelanikel sal-
vestada 14455 oma telefoni ja 
kasutada abitelefoni julgemalt. 

Alar Mik
kommunaalameti juhataja

Teemad, millega mullu pöörduti valla abitelefoni 14455 poole.  

ja ravimise numbrid olid 2013. aastal ligikaudu 9500 eurot ja 2012 
aastal u 10 000 eurot. Seega kulus eelmisel aastal lemmikloomadele 
Viimsi vallas rohkem raha kui 2012. ja 2013. aastal kokku.

Et hulkuvate lemmikloomade arvu vähendada, viiakse läbi kam-
paania, mis juhib probleemile tähelepanu. Selle tarbeks korraldas 
Viimsi vald tunnuslause valimise kampaania. Laekus 22 ettepanekut, 
mille seast žürii valis välja kolm lauset, mida kasutatakse tulevase 
kampaania läbiviimisel. Need on: “Kas sina hülgaksid oma pereliik-
me?“, “Kes viskab oma pereliikme minema?“, “Ära võta lemmikloo-
ma, kui kavatsed ta ära visata“. Kampaania jaoks tunnuslauseid 
pakkunud inimesi premeeritakse lemmikloomakalendriga.

Henry Edward Aimre
heakorraspetsialist

Kokkuvõtvalt hulkuvatest lemmikloomadest

Prangli saarevanema valimisest võttis osa 49 pranglilast. 
Foto Igor Ligema
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Uue uudsus
Kui kaua kestab uue uudsus? Kas aasta puhul 
mõned esimesed päevad ja asjade puhul, kui 
esimesed kriimud või plekid peale tekivad? Kas 
lume puhul niikaua, kui see sulab või ära tüütab? 

Nii võiks ehk küsida ikka ja jälle. Ja vahel täitsa tasubki 
sellele mõelda, sest iga aastat me ju alustame ikka suurte 
ootuste ja lootustega, kohati isegi eufooriliselt, kuid sageli 
peame aasta lõpus nentima, et aasta läks nii nagu ikka.

Tegelikkuses ei tea me ju keegi, mida alanud aasta 
toob. Loomulikult loodame, et selles on palju ilu ja rõõ-
mu, kuid ikka ja jälle kipub seda varjutama see pool, mida 
võiks kurjuseks nimetada. Alati polegi see päris kurjus, 
sest paljude tegude taga on ju ikka ideed, mis näivad ilu-
sad ja head, kuid tulemuseks on ikkagi sõnad ja teod, mis 
teevad teistele haiget.

Ja mida me siis selleks teha saame, et uue uudsus kes-
taks?

Kindlasti on vale vastus see, et eelnev tuleb seljata-
ha jätta ja uus hankida. Uue uudsus kestab üksnes ja vaid 
siis, kui oskame seda hinnata, oskame näha ja mõista uue 
olemust.

Äsja alanud aasta headus sai paljude jaoks otsa juba 
selle esimestel päevadel, kui tuli nõudis meie maal mit-
meid ohvreid. Headus sai röövitud, kuid toimusid esime-
sed kuritööd jne. 

Võiks ju öelda, et kuigi aasta on uus, on elu ikka en-
dine. Sellepärast võtame kõike sarnast pelga statistikana, 
ja kui see meid otseselt ei puuduta, siis statistikaks see ka 
jääb. 

Kuid mida teha selleks, et ka elu uuel aastal oleks pa-
rem, mitte endine?

Iga inimese võimuses on muuta aasta paremaks, anda 
oma panus, et see oleks tõeliselt hea ka siis, kui käes on 
aasta viimased päevad. Iga inimene saab muuta maailma 
paremaks, hoolides rohkem nendest, kes on tema lähedal, 
olgu too siis naaber, tuttav nägu poest, rääkimata siis sõp-
radest ja sugulastest. Mida rohkem me teistest inimestest 
hoolime, mida enam aitame ja toetame nõrgemat, seda rik-
kamaks kõik saame.

Samas selle aasta uudsusest annavad häälekalt teada 
kõiksugu värvi loosungite ja nägudega plakatid ja reklaa-
mid. Selleski kontekstis tuleb kindlasti vaadata, mis on 
olnud hea ja mis vajaks parandamist, kas anda hääl kel-
lelegi, kes on olnud tubli, või leida keegi uute ideede ja 
sihtidega! Valiku teeb igaüks vastavalt oma sümpaatiatele, 
ideede meeldivusele ja vabale tahtele. On ju igal inimesel 
õigus tahta, mida ta tahab! Kas see on ka kõige õigem ja 
kasulikum suures pildis, see on iseküsimus.

Ühe aasta uudsus võikski ehk peituda selles, et otsu-
seid langetades ei tee me seda mitte oma tahtmisest läh-
tuvalt, vaid arvestaksime laiema ringiga, koduküla, kodu-
valla, kodumaa ja maailmaga. 

Liiga palju on meie päevades ka sellist, mida soovime 
teiste eest varjata, sest poliitiline korrektsus ei luba asju nii 
näidata nagu nad tegelikult on. Nii saabki väikesest õigus-
tusest väike vale jne. Kui suudaksime inimestena olla vaid 
need, kes me tegelikult oleme, kestaks uudsus alati, sest 
kõik, kes on meie ümber, suudaksid meid üllatada heaga 
ikka ja jälle ja kogu aeg.

Neid mõttekillukesi kokku koguda püüdes võiks ehk 
tõesti öelda, et uue uudsus kestab just täpselt niikaua, kui 
meie sellel kesta lubame!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

Kui kaua kestab lume ja jää uudsus?  

HINGENURK

Igal teisipäeval teeb 
Viimsi Püha Jaakobi kiriku 
karge sisekujundusega 
fuajee läbi imepärase 
muutuse: sellest saab 
pehmete patjade, vaiba 
ja mängumaaga lastetuba.

Kolme tunni jooksul, kell 12–
15 on siin avatud 3–6-aastaste 
kirikuring, kus saab mängides, 
meisterdades, lauldes ja ka  
vaikseks jäädes tasapisi sisse 
elada kristlikku maailma, kus 
iga inimene on väärtuslik ning 
iga laps oma Looja kallis sil-
matera.

Kirikuringi veab nelja lap-
se ema Mirva Lappalainen, 
Viimsi Püha Jaakobi koguduse 
Soomest pärit noorsootöö juht. 
Soomes on sellised ringid eri-
ti populaarsed koduste lastega 
perede hulgas, sest lasevad va-
nemal keset päeva selliseid 
asju ajada, kuhu last on kee-
ruline kaasa võtta. Mullu sü-
gisest otsustati taolise ringiga 
katsetada ka Viimsis.

Kirikuring avab uksed viis 
minutit enne keskpäeva, kui 
Mirva on koos abilise Danie-
liga laotanud kiriku fuajee 
soojale, põrandaküttega kivi-
põrandale pehmed vaibad ja 
matid, üles rivistanud seitse 
suurt mänguasjakasti ja katnud 
lauad vahariidega. Kogemata 
on hakkama saadud isegi oaasi 
loomisega – just lapsed avas-
tasid, et pikki pinke ümber tõs-
tes oli kolme suure potilillega 
nurgakest moodustunud väike 
aiake, kuhu vahelduseks on 
hea pugeda.

Esimene kolmveerand tun-
di kulub lastel vabalt mängi-
des, et siinsete sõpradega jälle 
harjuda ning ülemäärast ener-
giat maha laadida. “Kindlasti 
on õhkkond siin rahulikum kui 
suures lasteaias,” leiab nii las-
teaias kui ka koolis töötanud 
Mirva. Taustaks mängib tasa-
kesi lastelaulude CD. Edasi 
koondutakse madala lauakese 
ümber, millest on ehitatud, 
nagu päris kirikus, väike altar 
pontsaka risti ja kahe küünla-
ga. See sai meisterdatud koos 
lastega esimesel kohtumisel. 
Linik altaril muudab aeg-ajalt 
värvi, sest eluratas keerleb siin 
kirikuaasta rütmis, kus värvi-
del on kindlad tähendused. 
Üheskoos süüdatakse ettevaat-

Oma Looja silmaterad 
kiriku lastetoas

likult küünlad ning valitakse 
alguskellukese helistaja, mis 
on alati nõutud amet. Siis laul-
dakse nimeliselt igale kohal-
olijale tervitus, näiteks: “Vii-
vi, sõber, Viivi, sõber, tore, et 
oled tulnud!” Viivi või mõni 
teine laps saab siis soovi korral 
seletada, mida põnevat temaga 
eelmisest kohtumisest saadik 
juhtunud on. 

Lapsed on ringi oodatud igal 
teisipäeval. Laps tuleb eelnevalt 
registreerida, et oleks teada, 
keda oodata. Nii saab õhkkond 
tuttav ja turvaline. Enam kui 
sümboolne osalemistasu – 30 
eurot – katab vahemiku sep-

tembrist maini ja ongi eelkõige 
selleks, et väikene ikka kohale 
toodaks ja koht teiste soovijate 
ees asjatult kinni ei püsiks. 

Igaüks põhjalikult tervita-
tud, räägitakse ja lauldakse ka-
lendrist võetud nädala teemal. 
Näiteks 6. jaanuaril oli kol-
mekuningapäev ja seega tulid 
jutuks Hommikumaa targad, 
kes käisid jõululapsele kingi-
tusi toomas. Advendinädalatel 
tutvuti ingli, neitsi Maarja ja 
Jeesusega ning Jeesuse sõi-
duriista – eesliga. Ka meis-
terdamised on temaatilised. 
Novembri teemade hulgas oli 
isa – nii oma issi, vanaisa kui 

ka Taevaisa – ning meisterdati 
isadepäeva kingitus.  

Vähekeseks põigatakse ala-
ti sisse ka suurde kirikusaali, 
kus ikka midagi põnevat lei-
dub. Kui fuajees-lastetoas võib 
ka kiiremaid jooksutiire taha, 
siis kirikusaalis õpitakse käima 
vaikselt ja rahulikult, et pühadus 
ülemeelikuse tõttu kogemata ei 
jääks. 

Kolme tunni keskele jääb 
ka väike eine, milleks tuleb 
sobiv põskepistmine ise kaasa 
võtta.  Kommid sobivad vaid 
pidulikel puhkudel, seevastu 
tervislikum kraam nagu või-
leib, jogurt, puu- või juurvili 
koos joogiga on alati asjako-
hased. Nii toidukarp kui ka 
sussid on hea panna kotikesse, 
kuhu saab kaasa pista kirja in-
foga, mida mõlemat pidi para-
jasti edastada on vaja.

Enne kojuminekut jääb 
pool tunnikest jälle lihtsalt 
mängimiseks ning ring lõpeta-
takse lugude ja lauludega,  mis 
valitakse loosi tõmmates. Siis 
korjatakse mänguasjad kokku 
ning ongi aeg lahkuda koos jä-
reletulnud vanemaga.   

Kirikuringist huvitatutel ta-
sub kontakti võtta Mirva Lap-
palaineniga telefonil 5629 5484 
või kirjutades e-posti aadressil 
mirva.lappalainen@eelk.ee.

Piret Riim

Lapsed tegutsemas. Foto Mirva Lappalainen

Kirikuringi veab pedagoogikogemusega nelja lapse ema Mirva 
Lappalainen. Foto Kai Lappalainen
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Kui piisavalt lund tuleb, 
saate ka sel talvel Viimsi 
vabaõhumuuseumis sõita 
Paasiku koertemõisa 
koertega. 

Paasiku koertemõisas on en-
nast sisse seadnud Viljar ja 
Renata ning üheskoos peavad 
nad siberi husky kennelit Occ-
hilupo (itaalia keeles “hundi 
silmad”). Hetkel elab seal 17 
täiskasvanud koera ja küm-
mekond kutsikat. Ligemale 
kaks aastat on nad koertega 
kelgusõite korraldanud ning 
mõisakompleksi jõudumööda 
taastanud.

Viimsi vabaõhumuuseumi 
kelgurada on üks koerte lem-
mikpaiku. Kõik sai alguse 
ühest aastatetagusest rohelise-
võitu detsembrikuust, kui kel-
gukoerad ja jõuluvana olid ai-
nus viide tõelisele talvele ja 
jõulumeeleolule. Kuu aja jook-
sul käis kutsade juurest läbi 
1500 last. Huskyd talusid vap-
ralt ära nii patsutused ja kal-
listused kui ka kogemata kä-
pa või saba peale astumised. 
Inimsõbralikkus on selle tõu 
teadlikult arendatud eripära. 
Nimelt kasutati Alaskal kul-
lapalaviku aegadel siberi hus-
kysid igasugu veoste ja ini-
meste transpordiks. Neid va-
hetati kelgu ees ja koerad sat-
tusid ühe omaniku käest teise 
kätte, ühe ekspeditsiooni juu-
rest teise juurde. Olnuksid 
nad agressiivsed, poleks neid 
kaasata ega ohjata saanud. Sa-
muti olid need vastupidavad ja 
tarmukad koerad ainsad, kes 
suutsid rasketes oludes posti 
mõistliku ajaga kullakaevaja-
teni toimetada.

Juhtkoerteks emased
Rakendis valitseb hierarhia, 
sest kelgu vedamine on mees-
konnatöö, kus igal koeral on 
oma ülesanne nagu korvpallis. 
Kelgujuht on treeneri rollis, 
ta peab leidma igale koerale 
õige positsiooni, kus too saab 
end teostada ja maksimumi 
anda. Tavaliselt kasutatakse 
kaht juhtkoera kõrvuti. Kui 
nad on paaris, on neil lihtsam 
tegutseda ja teineteist toetada. 
Juhtkoertel on väga palju ko-
hustusi: tuleb täita rakendijuhi 
käsklusi, hoida tempot, mõ-

Kelgukoerad ootavad lund

nikord peab rakendi ka jõuga 
õiges suunas tõmbama, kui 
teistel on ristmikul pea laiali 
otsas... Kuidagi on välja ku-
junenud nii, et juhtkoerteks 
on emased. Sellel on väga 
proosaline põhjus – emased 
on sihikindlamad, neil ei ole 
vajadust territooriumi märgis-
tada, teevad kähku oma sirtsu 
ära ja jooksevad edasi. Isased 
otsivad lõhnu ja jumal hoidku, 
kui keegi on kuhugi lõhna-
märgi maha jätnud, sest katsu 
sa kolmel jalal lipata! Niisiis 
hoiavad emased huskyd raken-
di liikumises. 

Tähtsad on ka ülejäänud 
positsioonid: keskmised ehk 
meeskonnakoerad ning tagu-
mised, kelgule kõige lähemal 
olevad koerad. Sinna valitakse 
kõige suuremad ja tugevamad, 

sest just nemad tõmbavad 
rakendi liikvele. Kui on jär-
sem kurv, siis “lõikab” seda 
paratamatult pisut otsemaks 
iga järgnev koer ning just ta-
gumistel peab olema oidu, et 
kurvi viisakalt võtta, sest kelk 
tuleb nende järgi. Ka allamäge 
sõites peavad just viimased 
koerad tempot piisavalt üleval 
hoidma ja kelku tunnetama, et 
mitte selle ette jääda.

IT-firmas töötav Viljar koo-
litab oma kelgukoeri ise. Kui 
kuulekuskoolitusel pole siberi 
huskyd kuigi õppimisaltid, siis 
kelguvedamisse suhtuvad nad 
äärmise innukusega. Kõige 
keerulisem on esimeste koer-
tega, neid peab nullist koolita-
ma. Kui aga on juba hulk koe-
ri, kes teavad, kuidas rakendis 
käituda, siis õpivad noored 

koerad rakendis jooksmise ära 
nagu iseenesest. Kuna kelgu-
vedamine on sellel tõul veres, 
saavad nad juba paari-kolme 
korraga aru, mida rakendis te-
gema peab.

Kui ilmataat aastaajad sel-
geks saab, talvel on jälle talve 
nägu ja valge lumevaip katab 
maad, on  kelgukoerad püha-
päeviti kell 12–15 Viimsi va-
baõhumuuseumis ja ootavad 
lapsi sõidule. Lisainfo: www.
rannarahvamuuseum.ee.

Ilmaoludest sõltumata saab 
aga koos koertega pidada mee-
leolukaid laste sünnipäevi ja 
toredaid pidusid. Koertega saab 
ka meelikõditavaid mänge män-
gida, nt kinniseotud silmade-
ga oma lemmikkoera äratund-
mist. Loomulikult käib asja 
juurde koerte kallistamine ja 
patsutamine. Katsutakse ära 
õppida koerte nimed ja meel-
de jätta nimede saamislood. 
Iseäranis emotsionaalne on aja 
peale 200 meetri jooks koe-
raga. Lõbusa sünnipäeva või 
koosviibimise lõpetab tavali-
selt koerateemaline viktoriin 
ja parimate jooksjate autasus-
tamine. Sünnipäevad, peod ja 
koerasõidud toimuvad tavali-
selt Paasiku koertemõisas, soo-
vi korral saab pidusid ja  koe-
rasõite korraldada ka Viimsi 
vabaõhumuuseumis. Lisainfo: 
viljar@occhilupo.ee.

Viljar Krohv

5. veebruaril kell 19 algab 
Rannarahva muuseumis 
reisijuttude õhtu.

Seekord kuulete ühe sõprus-
konna poolt ette võetud jalg-
rattamatkast Liibanoni, mille 
lõppfaasile elas kaasa kogu 
Eesti rahvas. Arusaadavatel 
põhjustel ei kulge see jutt kau-
nite värviliste fotode saatel, 
kuid usutavasti saame vastu-
sed küsimustele, kas need 114 
pantvangistuses veedetud päe-
va ja ööd olid nii hullud, kui 
teleri vahendusel tundus või

Sõjamuuseumi 
menukas perepäev
Viimsi mõisa härrastemajas toimetav Eesti Sõja-
muuseum on alates tänavusest aastast avatud 
ka pühapäeviti. Sel puhul korraldasime uue aas-
ta esimesel pühapäeval perepäeva, mille rahvas 
väga soojalt vastu võttis. 

Meie elektroonilise registreerimissüsteemi andmeil kü-
lastas Eesti Sõjamuuseumi 4. jaanuaril ligi 400 inimest. 
Nagu muudel päevadel oli ka perepäeval muuseum kõigile 
tasuta avatud. 

Perepäeval korraldasime mitmeid temaatilisi ekskur-
sioone. Muuseumi kohvikus sai maitsta suupisteid. Elavat 
muusikat pakkus Margus Kappel. Alanud aastal plaanime 
avada kohviku, mis töötab nädalavahetuseti. Eelkõige on 
tegu kohaga, kuhu koos lastega tulla. Lastele mõeldes te-
hakse sinna ka väike mängunurk. Täiskasvanud saavad 
tutvuda raamatukoguga ning nautida kaunist muuseumi 
mõisaatmosfääri. Kohviku perenaise Kristiina Lehola sõ-
nul valmivad tulevased küpsetised peamiselt kodumaisest 
toorainest ning nendes ei kasutata taimset vahukoort ega 
margariini. Kohvik püüab pakkuda maitseelamusi, mis 
oleksid kindraliproua Maria Laidoneri väärilised.

Perepäeval olime külla palunud kaitseväelase, kes 
tutvustas huvilistele maskeerimise meetodeid. Soovijate 
nägudele tehti kamuflaažiga näomaalinguid, töötoas said 
kõik ise meisterdada rinnamärke. Samuti sai mängida ko-
guperemängu “Eesti ja sõda”. 

Tore oli näha, kuidas nii lapsed kui ka nende vane-
mad avastasid aktiivse tegevuse käigus huvitavaid fakte 
ning detaile meie militaarajaloost. Sõjamuuseumis saavad 
külastajad relvi käega katsuda, ronida sisse tõelisse met-
savenna punkrisse ning näha interaktiivsetelt tabloodelt 
huvitavaid fotosid ja videoklippe. Näiteks Viimsi Kooli 
õpilaste mõned ajalootunnid võiksid vabalt läbi viidud 
saada Eesti Sõjamuuseumis. 

Sõjamuuseum ootab kõiki huvilisi kolmapäevast pü-
hapäevani kell 11–18. Muuseumi külastamine on tasuta 
ning kasutamist ootavad audiogiidid eesti,  inglise ja vene 
keeles.

Eesti Sõjamuuseum

Mõista oma viha!
28. jaanuaril kell 18 algab Viimsi Huvikeskuse 
II korruse õppeklassis loeng, mis aitab vihaga 
paremini toime tulla.

Kas olete kogenud, et isegi siis, kui kõik on näiliselt hästi, 
valdab teid aeg-ajalt nimetu tunne, kus on korraga ängi, 
ärevust ning talumatut pinget? Tunnete, et kohe plahva-
tate, tahate kõik sinnapaika jätta ja kaaslastele tõde näkku 
öelda, teinekord ehk isegi midagi lõhkuda? 

Kui soovite vihakäitumisest rohkem teada saada, osa-
lege seda tutvustaval loengul! Saate teada, mis on viha, 
kuidas seda ära tunda, mis meie ja teistega vihastamise 
ajal toimub, millised on viha võimalikud põhjused, miks 
on kasulik oma viha ära tunda ning mõista ja seeläbi seda 
ka juhtida.  

Lisateavet leiate: www.facebook.com/vihakursused. Osa-
lustasu on 10 eurot. Registreerimine: vihakursused@
gmail.com või tel 5231 575. 

Koolitaja: Evely Murekas, hariduselt eripedagoog, kel 
on huvi vihajuhtimise vastu aastast 2008 ning kes esime-
sed vihateemalised koolitused tegi aastal 2010.

Korraldajad 

Nõnda sündis näomaaling. Foto Eesti Sõjamuuseum

114 päeva Liibanonis pantvangis
veel hullemad. Ja mis on eel-
duseks, et sellises pingelises 
olukorras ja rasketes tingimus-
tes vastu pidada ja tervelt koju 
tulla.

Liibanonis läbielatust rää-
gib August Tillo, üks seitsmest 
vangistuses olnud eestlasest. 

Sissepääs muuseumipileti-
ga 3 eurot. Ostes muuseumi-
pileti, toetad muuseumi tege-
misi!

Avatud vinoteek! Laudade 
ja piletite broneerimine: anu@
rannarahvamuuseum.ee.

Rannarahva muuseumÜks vähestest allesjäänud reisifotodest. Foto erakogu

Koerad lund nautimas. 

Rakendis on igal koertepaaril oma ülesanne. Fotod Paasiku koertemõis
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Viimsi Noortevolikogu 
korraldas mullu 6. det-
sembril oma esimese suur-
ürituse osaluskohviku VIId. 

Viimsi Innukate Ideede Dis-
kussiooni osaluskohvikus said 
kokku noored, ametnikud ning 
oma ala spetsialistid, et arutle-
da huvipakkuvatel teemadel. 
Viie erineva teemalaua juures 
käis arutelu konkreetsete prob-
leemide ja nende võimalike la-
henduste üle.

Anname nüüd ülevaate arut-
elu tulemustest teemalaudade 
kaupa. Meie lauajuhtidest lu-
gege mäluvärskenduseks 5. det-
sembri Viimsi Teatajast (vt lk 8 
“Vallaelanike ja otsustajate osa-
luskohvik VIID”). 

Bussiliiklus
Põhilisteks kõlama jäänud prob-
leemideks olid noorte jaoks 
ebasobivad bussiajad ning üle-
rahvastatud liinid. Selgus, et 
probleemi üheks lüliks on puu-
dulik informatsioon. 

Kuna suur osa reisijatest 
jätab oma sõidu valideerimata, 
siis ei ole omavalituses ka täpset 
ülevaadet bussiliinide koormu-
sest ning tõeline probleem valda 
ei jõuagi. Võimaliku lahendu-
sena pakuti välja valideerimis-
kampaania ning tulemuste põh-
jal bussiliikluse korrastamine 
selle tulemuste põhjal: lisareisid 
ning tühjade reiside kaotamine. 

Koos arutati ka võimalust 
luua Viimsisse ööbussiliin.

Kaasamine
Selles arutelulauas oli põhi-
rõhk väljaselgitamisel, kas ja 
kuidas noori Viimsis hetkel ot-
sustusprotsessidesse kaasatak-
se ning kuidas asja parandada. 
Paratamatult seostus see ka 
järgmise laua ümber arutatud 
teemaga.

Noortevolikogu tulevik
Leiti, et noored tahavad õhinal 
kaasa lüüa, aga iga asja käi-
masaamiseks on vaja algatust. 
Järgmiseks etapiks on ettevõe-
tu jõudmine noorteni. Arutle-
jad leidsid: “Eneseväljendus ja 

leidlikud ideed ei peagi kohe 
mõjutama valla toimimist, või-
mas oleks seda jagada oma sõp-
rade ja tuttavatega.” 

Ent kogukonda ja noorte 
huve edendavad ideesädemed 
ei peaks jääma vaid tutvusring-

konda, neid tuleks rakendad 
olude parandamiseks ja inno-
vaatiliste plaanide loomiseks. 

Kaasamise üheks kõige 
lihtsamaks viisiks on mullu 
Viimsisse loodud noortevoliko-
gu. Seni on seda vähe märgata 
olnud. Antud probleem ongi 
üks näide sellest, mida noorte-
volikogu tänavu oma tegevus-
tega üritab lahendada. Viimsi 
Noortevolikogu leiab, et noorte 
kaasamine ja kaasamise võimal-
damine on ühe noortevolikogu 
toimimiseks äärmiselt oluline.

Narkootikumide 
plussid
Selles teemalauas kerkis vastu-
olulisi seisukohti, milles üritati 
ühise arusaamani jõuda. Noo-
red selgitasid, mis efekt nar-

kootikumidel peale “hea tunde” 
veel on ning miks noored täna-
päeval narkootikumide poole 
pöörduvad.  

Võimaliku lahendusena pa-
kuti hirmufaktorile keskendu-
vaid ennetusloenguid, kuhu on 
kaasatud tegelikke narkomaa-
ne, kes on n-ö “käinud põhjas 
ja tulnud välja”.  

Kuid šokiteraapia ei ole ala-
ti noortele lähenemiseks kõige 
efektiivsem viis. See teema on 
äärmiselt keeruline ning pide-
valt arutelu all. Osaluskohvikus 
tuli selgelt välja: Viimsis on 
selleks, et narkootikumid noor-
te seas vähem leviksid, veel 
palju teha.

Praktiline kool
Kool valmistab noori ette ise-
seisvaks eluks. Kuidas käituda, 
kuidas teha õigeid valikud ning 
kuidas vältida valesid otsuseid? 
Enamik arutelul osalenuid noo-
ri leidis, et Eesti koolisüsteem 
on praegu liialt teoreetiline ja 
mitte piisavalt praktiline. Va-
nema generatsiooni esindajad 
olid pigem vastupidiselt mee-
lestatud. Noorte arvates tuleks 
õppekavade arendamisel ning 
muutmisel suurendada õpilaste 
rolli. Lisaks toodi välja praktika 
tähtsus igapäevases koolitöös. 
Leiti, et praktika muudaks õp-
petööd põnevamaks ning tänu 
elulistele rakendustele mõistak-
sid noored paremini hariduse 
vajalikkust.

Mis tulemustest edasi 
saab?  
Hetkel teevad Viimsi Noorte-
volikogu komisjonid tulemuste 
detailsemat analüüsi, käib aru-
telu ning planeerimine, kuidas 
teemadega edasi minna. Pä-
rast analüüsi valmimist kohtub 
noortevolikogu vallavalitsuse 
liikmetega, et vaadata koos üle 
noorte ettepanekud ning aruta-
da, kuidas väljavalitud teema-
del koostööd teha.

Meie edasisest tegevusest 
saate kõige operatiivsemat in-
fot Facebookist Viimsi Noor-
tevolikogu lehelt.

Viimsi Noortevolikogu

Koostööpreemia 
tuli Viimsisse 
detsembris tunnustas Harju Maavalitsus noor-
sootöö valdkonna 2014. aasta suurimaid tegijaid. 
Viimsi Noortekeskuse projekt “Vabaõhu noorte-
keskus“ pälvis aasta koostöö tiitli. 

Tänu tunnustuse pälvinud 
projektile tugevnes Viimsi 
Noortekeskuse koostöö val-
la küladega ning noori puu-
dutav info jõudis Viimsi eri 
paikadesse. Suvel jõudis mo-
biilne noortekeskus Viimsi 
valla küladesse, et pakkuda 
vaba aja sisustamise võima-
lusi ka neile noortele, kes 
elavad noortekeskusest kau-
gel ning sinna ei jõua. Lisaks

sooviti sedasi teavitada lapsevanemaid. “Meil on hea 
meel, et vabaõhu noortekeskuses osalesid ka need noored, 
kes muidu meieni ei jõua. Samuti jõua. Samuti oli tore ko-
hata noori, kes olid suveks vanavanemate juurde tulnud,” 
rääkis projekti üks eestvedaja Erik Kuldkepp. 

Viimsi Noortekeskuse suveprogrammis tegid koostööd 
Viimsi Vallavalitsus, Viimsi Noortevolikogu, Püünsi Kool, 
Päästeamet, Lubja, Püünsi, Rohuneeme ja Soosepa küla-
selts, Martin Reimi Jalgpallikool ja Viimsi Õpilasmalev.

Kõige keerukam oli leida sobivaid kohti sündmuste lä-
biviimiseks. “Meie vallas on palju külasid, aga üritustele 
oli sobivaid toimumiskohti raske leida. Külavanemad tulid 
meile appi, ent mitmes külas polegi suurt platsi koos tua-
lettide ja elektri kasutamise võimalusega,” jutustas noorte-
keskuse juhataja Annika Orgus. “Suur tänu meid aidanud 
külavanematele ning Kelvingi ja Pärnamäe elanikele, kes 
panustasid nii nõu kui ka jõuga sündmuste õnnestumisse.”

Terve suve oli noortekeskus ruumidest väljas. “Olime 
justkui vandersellid, kes pakkisid hommikul asjad autosse, 
panid kusagil püsti, siis jälle asjad autosse, siis noortekes-
kusesse, et paari päeva pärast uuesti sama läbi teha. Aitäh 
valla kommunaalametile, kes aitas kaugemale asju trans-
portida. Kõige meeleolukamana jäid meelde Randveres, 
Pärnamäel ja skatepargis toimunud päevad. Meil on väga 
hea meel, et kuuldus skatepargis toimvast jõudis ka Viim-
sis kaugemale! Üks 6-aastane Tartu poiss sõitis kaks korda  
meie võistlusele,” meenutas Kuldkepp. 

“Täname ka Ari Matti Musttoneni ja Martin Reimi 
Jalgpallikooli,” lisas Orgus.

Noortekeskuse, Martin Reimi Jalgpallikooli ja val-
lavalitsuse koostöös peeti maha jalgpallivõistlus noored 
versus vallavalitsus – see oli kindlalt suve kõige värvikam 
pärastlõuna. “Sellisest võistlusest peaks kujundama tradit-
siooni ja tooma igal suvel noored ja vallavalitsuse palli-
väljakule.” selgitas Orgus.

Suur tunnustus üllatas noorsootöötajaid. “Esimene mõte 
oli, et kas meie projekt on seda suurt au ikka väärt. Ilmselt 
oleme tüüpilised eestlased, kes ei oska komplimenti vastu 
võtta. Tegime ju seda, mida oli vaja,” sõnas Erik Kuldkepp.  

Ka Viimsi vallavalitsus tänab noortekeskuse noorsoo-
töötajaid Erik Kuldkeppi, Eveliis Samberki, Maarika Ma-
sikat ja Kadri Käsku ning juhatajat Annika Orgust.

Liina Rüütel

Viimsi Innukate Ideede 
Diskussioon

Lauajuhtideks olid aktiivsed 
Viimsi noored, partnerorgani-
satsiooni Eesti Noorteühenduste 
Liidu (ENL) juhatuse liikmed 
ning aruteluks valitud vald-
kondade eksperdid. Fotol Liisa 
Lillemets, ENLi juhatuse liige.

Osaluskohviku aruteludes osalenud. Fotod Liina Rüütel 

Vallavanem Jan Trei ootas osaluskohvikust põnevat arutelu, uusi 
ideid ja initsiatiive. “Käsitletud teemad olid akuutsed ning kahtle-
mata vajalikud. Ootan väga järgmist kohtumist noortega, et vaadata 
koos üle VIIdi kokkuvõtted ning seada sihte edaspidiseks,“ sõnas 
Trei osaluskohviku arutelu kokku võttes.

Viimsi Noortekeskus sai 
aasta koostöö tunnustuse. 
Fotol Erik Kuldkepp ja Annika 
Orgus. Foto Kadi Bruus

Multimeediaring ootab noori
Juba üle 35 aasta tegutsenud Viimsi Kuns-
tikool palub vallarahvalt abi natüürmordi 
jaoks sobivate esemete ja kangaste kogu-
misel. 

Tänapäeval on moes taaskasutus. Ja miks 
mitte annetada mõni kodus mittevajalik ese 
või kangas koolile õppetööks. Maaliõppe üks 
osa on natüürmortide maalimine.

Natüürmordi maalimise jaoks sobivad põne-
va vormi ja värviga vaasid, anumad, pudelid, 
korvid, ka kaunitoonilised kangad, kübarad, ja-
lanõud jne. Esemed võivad olla kulunud, veidi 
kannatada saanud – maalimiseks on nad ka sel-
listena head.

Samuti võtame annetajailt vastu seisma 
jäänud kunstitarbeid, näiteks pintsleid, paberit, 
värve, kunstiraamatuid, valikuliselt lasteraa-
matuid, kunstiajakirju jne.

Paljud viimsilased käivad reisimas, külas-
tavad muuseume ja teisi kultuuriobjekte. Või-
malusel võiks neid paiku tutvustava dvd kaasa 
osta ning meile kinkida. Ajapikku tekiks seda-
si infobaas õpilaste silmaringi laiendamiseks ja 
kunstikultuuriga harjumiseks.

Meie jaoks oleks väga kasulik leid heas kor-
ras kodukino süsteem, ekraan, millel saaks 
klassiruumis näidata kunstiteoseid ning kõlari-
test muusikat lisaks kuulata.

Huvilistele saaksime omalt poolt pakkuda 
kunsti tutvustavaid üritusi vabal valikul (filmi-
õhtud, töötoad).

Kunstikool asub Miidurannas Madise tee 2, 
aga mõistlik on esmalt ühendust võtta (tel 5241 
907, õpetaja Eda Kommitz), sest konsulteerimi-
ne võib jalavaeva vähendada.

Eda Kommitz

Palve Viimsi Kunstikoolilt
Alates 20. jaanuarist saab Viimsi Huvikes-
kuses õppida multimeediat. Ootame ringi 
13–18-aastaseid noori koos oma kaameraga.

Multimeediaringi 
eesmärk on arendada 
noorte loovust, ette-
kujutlusvõimet, koos-
tööd ja tehnika kasu-
tamise oskust. Läbi-
takse  kolm õppeblok-
ki, mis omakorda on 
jaotatud mitmeks ala-
teemaks. Käsitleme fo-
tograafiat, videot ja 
animatsiooni. Noored

saavad koos lahendada põnevaid ülesandeid 
ning leida selle käigus uusi sõpru ja mõttekaas-
lasi.  

Fotograafiablokis selgitame välja, milleks on 
meie kaamerad suutelised, õpime selgeks põ-
hitõed, uurime, kuidas valgust kontrollida ning 
mida kujutab endast kompositsioon. Video blo-
kis katsetame filmimise eri stiile ning teeme 
mitmel teemal miniprojekte. Sedasi kasvab ka 
esinemisjulgus, sest ülesannete lahendami-
sel astuvad noored näitleja rolli. Animatsiooni- 
bloki teemadeks on nii ümarnukk- kui ka päris 
joonisfilm. Katsetades selgub, mis vahenditega 
saab multifilmi teha, ning näeb, kui lõbus ja sa-
mas ka keeruline see protsess on.

Noored omandavad ringis fotograafia alu-
sed, õpivad tundma oma kaamerat, saavad 
video ja animatsiooni tegemise oskuse. Valmi-
vaid teoseid näitame võimaluse korral ka laie-
male  publikule.

Kristjan Rosin



Viimsi valla teede ja tänavate liiklusuuring 2014

Käesolev Viimsi Teataja vaheleht toob 
teieni Viimsi valla teede ja tänavate liik-
lusuuringu ja selle tulemused. 

2014. aastal viidi Viimsi valla teedel ja tänavatel 
läbi liiklusloendused. Kogutud loendusandmeid 
analüüsides koostas AS Teede Tehnokeskus 
valla teede ja tänavate liiklusuuringu. Uuringu 
koostamisse olid kaasatud nii valla maa- ja pla-
neerimisamet kui ka kommunaalamet.

Uuringu lähteandmete saamiseks viidi läbi 
Viimsi valla teedel ja tänavatel 27 erinevas ko-
has voolikloendused. Loendused teostati augus-
tis ja oktoobris. Sügisene korduv loendus tehti 
eesmärgiga võrrelda liiklust suvisel ja sügisesel 
perioodil. 

Töö eesmärgi saavutamiseks kasutati (lisaks 
voolikloenduste tulemustele) ka loendustulemu-
si Maanteeameti püsiloenduspunktidest (PLP) 
ja teisaldavatest loenduspunktidest ning seitsme 
liikluskaamera andmeid. 

Perspektiivse liikluse hindamisel kasutati 

Viimsi valla iseloomustus
Seisuga 1. jaanuar 2014 oli Viimsi valla elanike 
arv 17 934. Elanikkonna kasv moodustab 16 aasta-
ga 131,3%. Aastaks 2029 prognoosib vald 25 612 
elanikku ehk eeldatakse, et järgmise 11 aastaga 
moodustab elanikkonna kasv täiendavalt 42,8%. 

Viimsi valla jaoks on iseloomulik intensiivne 
tööalane pendelränne Tallinna linnaga. Ühendus 
Tallinna linnaga on tagatud Tallinna bussiliini-
dega 1A, 34 ja 38, maakonnaliiniga 114, liini-
taksoga 260 ning kahe koolibussiga. Viimsis on 
seitse vallasisest bussiliini (liinid V1–V7). 

Vallas registreeritud sõidukite koosseis ja sel-
le muutus viimase nelja aastaga on toodud allole-
vatel joonistel. Suurema osa autopargist moodus-
tavad sõiduautod, teisel ja kolmandal kohal on 
veoautod ja mootorrattad (enamus veoautosid ja 
märkimisväärne osa sõiduautodest kuuluvad et-
tevõtetele). Möödunud nelja aastaga on Viimsi 
valla elanikkond kasvanud 8%. Samal perioodil 
on sõiduautode arv suurenenud 33%, veoautode 
arv 31% ja mootorrataste arv 125%. Väikelaeva-
de arv suurenes nelja aastaga 33% võrra.

Viimsi vallas asub kokku 311,3 km teid, mil-
lest 228,3 km on vallateed, 23 km riigimaanteed 
17,7 km metsateed ja 42,3 km erateed. 

LÜHENdITE SELGITUSEd
l AKÖL – aasta keskmine ööpäevane liiklus-
sagedus 

l NKÖL – nädala keskmine ööpäevane liiklus-
sagedus 

l LS – liiklussagedus 

l PLP – püsiloenduspunkt 

l AB – tänava liiklusvoo suund, mis langeb 
kokku tänava suunaga 

l BA – tänava liiklusvoo suund, mis on vas-
tassuunaline suunale AB

l a/ööp – autot ööpäevas

Vallateed jagunevad järgmiselt: 
- 149,7 km maanteed, 
- 39,7 km tänavad,
- 38,9 km jalgteed või jalg- ja jalgrattateed. 
Viimsi vallas asub kaks Maanteeametile 

kuuluvat püsiloenduspunkti. Üks neist asub 
Randvere tee 0,6. kilomeetril (Viimsi mõisa-
pargi servas) ja teine Rohuneeme tee 0,9. ki-
lomeetril. Nende punktide kogutud andmete 
alusel on arvutatud aasta keskmised ööpäeva-

sed liiklussagedused (edaspidi AKÖL), mis on 
toodud alloleval joonisel. Kajastatav periood 
on aastad 2009–2014, kus 2014. aasta AKÖL 
on prognoositav. 2012. aastal toimunud liik-
lussageduse langus Randvere tee püsiloendus-

Viimsi valla liiklusuuring

Viimsi vallas registreeritud sõidukite arv aastatel 2010 ja 2014 ning selle muutus seisuga 31.10.2014

*2014. aasta andmed on toodud seisuga 31.10.2014*2014. aasta andmed on toodud seisuga 31.10.2014

(lisaks liiklusloenduste tulemustele) Maantee-
ameti andmeid Viimsi vallas registreeritud sõi-
dukite kohta ning Viimsi valla elanikkonna arvu 
prognoosi. Ühtlasi täpsustati tulevaste ehitiste 
asukohti ja teisi planeeringutega seotud küsimu-
si.

Valminud uuring koosneb neljast osast. Esi-
meses osas antakse ülevaade Viimsi vallast ja 
see sisaldab muu hulgas ka üldandmeid liikluse 
kohta. Detailsem liikluse hetkeseisu kirjeldus ja 
analüüs on toodud aruande teises osas. Aruande 
kolmandas osas käsitletakse perspektiivset liik-
lust. Uuringu raames kasutatud loenduskohtade 
detailsed liiklusalased iseloomustused on too-
dud aruande lisades.

144-leheküljelise uuringu terviktekstiga on 
kõigil võimalik tutvuda valla kodulehel www.
viimsivald.ee > Kommunaalmajandus > Teed.

Kommunaalamet
Maa- ja planeerimisamet

AS Teede Tehnokeskus

punktis oli suuremas osas tingitud teeremon-
dist. Sõiduautode osakaal kogu liikluses on 
mõlemas loenduspunktis keskmiselt 98% ehk 
raskeliiklust vastavatel maanteelõikudel prak-
tiliselt pole.

*2014. aasta andmed on toodud seisuga 31.10.2014
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Liiklusvoogude 
jagunemine
Liiklusvoogude jagunemine on esitatud kõrval-
oleval tabelil. Sõidusuunad on tähistatud tähte-
dega AB (esimene suund) ja BA (teine suund) 
ja seda nii, et AB vastab majade numbrite kasvu 
suunale (pärisuund) ja BA tähistab vastassuunda. 
Lahtris “kokku” on toodud nädala keskmine öö-
päevane liiklussagedus (edaspidi NKÖL). Vasta-
vad liiklussagedused on toodud suve- ja sügispe-
rioodi kohta. Lahtris “vahe” on liiklussageduste 
erinevused sõidusuundade kaupa protsentides. 
Väärtust, mis jääb vahemikku –10% kuni 10%, ei 
loeta statistiliselt oluliseks ning seda uuringu raa-
mes ei käsitletud. Tabelist paistab, et suuremad 
erinevused liikumissuundade lõikes esinevad 
Miiduranna teel, Kalda teel, Aiandi tee alguses ja 
sügisperioodil ka Kooli teel.

Ettekujutuse liiklusvoogude jaotumisest 
tipptunni ajal sissesõitudel Viimsi valda an-
nab allolev tabel, kus on toodud liiklusvoogu-
de jaotus kahel esmaspäevasel päeval (suvel ja 
sügisel). Need andmed näitavad, et hommikul 
suundub rohkem sõidukeid Viimsi vallast välja 
ja õhtul tagasi. Sügisel on liikluse intensiivsus ja 
sellega ka pendelränne suurem.

Hommikune tipptund jääb Viimsi vallas va-
hemikku kell 7.00 kuni 8.30, olles lühiajaline, 
kuid kohati kiiresti tiheneva liiklusega. Õhtune 
tipptund kestab kauem – tavaliselt kell 16.00 
kuni 18.30 – ja on iseloomult rahulikum. Näda-
lavahetustel jaotub liiklussagedus kellaaegade 
lõikes enam-vähem ühtlaselt ning tipptunde ei 
esine. 

Hommikused ja õhtused tipptunnid langevad 
suvel ja sügisel kokku. Erinevus seisneb vaid 
liikluse intensiivsuses – tavaliselt on sügisestel 
tipptundidel liiklussagedused suuremad kui su-
vistel, seda enamasti kooliaja alguse ja puhkuste 
hooaja lõppemise tõttu. Võrreldes liiklussage-
dusi suve- ja sügisperioodil paistab silma samuti 
asjaolu, et suvel on õhtusel ajal liiklust rohkem, 
kui sügisel. Täpsemad andmed liiklussageduste 
kohta loenduskohtade lõikes on toodud uuringu 
täisversioonis. 

Üldiselt on Viimsi vallas tööpäevadel roh-
kem liiklust kui nädalavahetustel. Sõiduautode 
osakaal liikluses on ca 98% ning on hooaja suh-
tes stabiilne. Kõike suurema busside ja veoauto-
de osakaaluga (ca 5% koguliiklusest) tänav on 
Nelgi tee. Kõige rohkem autoronge (1% kogu-
liiklusest) on fikseeritud Randvere tee alguses 
Randvere – Aiandi ja Randvere – Rohuneeme 
ringristmike vahel.

2014. aasta loendus
Viimsi valla liiklusuuringu jaoks viidi 
läbi 54 lühiajalist liiklusloendust. Loen-
dused teostati automaatseadmetega 
maa- ja planeerimisameti ning kom-
munaalameti valitud kohtades kahel 
perioodil: 23.08.2014 kuni 31.08.2014 
ja 6.10.2014 kuni 14.10.2014. 

Uuringus kasutati lisaks lühiajalistele loendus-
tulemustele ka loendustulemusi Maanteeameti 

Randvere ja Rohuneeme teedel asuvatest püsi- 
ja teisaldavatest loenduspunktidest ning Viimsi 
valla teedel ja tänavatel paiknevate liikluskaa-
merate andmeid.

Viimsi valla omapära seisneb selles, et vald 
asub poolsaarel ning on ühendatud ülejäänud 
maismaaga nelja suurema tee abil (lisaks Laiakü-
la ja Muuga küla väiksematele sissesõiduteedele). 
Need on Ranna tee (mis läheb Viimsi valla piiril 
üle Randvere teeks), Pärnamäe tee, Randvere tee 

(Metsakasti-poolne ots) ja Muuga tee (Kallavere 
tee ots). Neist on kõige enam koormatud Ranna 
tee (20184 a/ööp), teisel kohal asub Pärnamäe 
tee (6509 a/ööp) ning edasi tulevad Randvere tee 
(4260 a/ööp) ja Muuga tee (1382 a/ööp). 

Enamasti on Viimsi valla teedel ja tänava-
tel ööpäeva keskmised liiklussagedused päri- ja 
vastassuunas võrdsed, s.t päeva jooksul liigub 
mõlemas suunas umbes sama palju sõidukeid. 
Kuid esineb ka erandeid.

Liiklusvoogude jaotus Viimsi valla suurematel sissesõitudel (autot/tunnis)
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Et saada ülevaade võimalikust perspek-
tiivsest liiklusest, tuli hinnata olemas-
olevat liiklust ja lähteandmeid.

Viimsi valla perspektiivse liikluse hinnangu alu-
seks on võetud kolm parameetrit: 

- autostumise taseme prognoos (riigipõhiselt),
- elanikkonna kasvu prognoos (valla alevike 

ja külade põhiselt),
- uute elamute asukohad (valla alevike ja kü-

lade põhiselt).
Vajalike ajalooliste andmete puudumise tõttu 

lähtuti autostumise taseme prognoosi koostamisel 
sellest, et Viimsi valla autostumise tase on peaae-
gu võrdne üleriigilise autostumise tasemega ning 
oletati, et see käitub samuti sarnaselt vastavate üle-
riigiliste näitajatega. Prognoosi aluseks on võetud 
viimase seitsme aasta autostumise tasemete käi-
tumine. Vastavalt prognoosile suureneb järgmise 
viie aastaga Viimsi valla autostumine 11% võrra, 
jõudes tasemele 538 autot tuhande elaniku kohta. 
Antud prognoosi tase on pigem mõõdukas (mitte 
kõrge). Võrdluseks saab tuua autostumise taset 
Soomes, mis moodustas 2012. aastal 551 autot tu-
hande elaniku kohta ehk isegi rohkem, kui Eesti 
jaoks prognoositav tase aastaks 2019.

Viimsi valla elanikkonna kasvu prognoosi 
aluseks on võetud Viimsi valla poolt esitatud kü-
ladepõhine elanike arvu prognoos aastaks 2025. 
Vajalik elanikkonna kasvu prognoos arvutati aas-
taks 2019 lineaarse funktsiooni alusel. Arvutused 
näitasid, et Viimsi valla elanikkond suureneb 
2019. aastaks 20% võrra. Kõige rohkem uusi ela-
nikke tuleb Haabneeme alevikku (1082), Viimsi 
alevikku (764) ja Lubja külla (509) . Kõige suu-
rem protsentuaalne kasv toimub Äigrumäe külas, 
kus elanikkond suureneb 134 inimeselt 338 ini-
meseni (kasv moodustab 290%). Täpsemad and-
med on toodud juuresoleval graafikul.

Tulevaste liiklust 
tekitavate objektide mõju 
hindamine 
Uuringu koostamise hetkeks on teada, et viie 
aasta perspektiivis rajatakse Viimsi vallas mitu 
uut liiklust genereerivat objekti. Nendest suure-
mad ja tähtsamad on loetletud allpool: 

- Randvere tee 3 kinnistule planeeritud kau-
banduskeskus brutopinnaga ca 24 000 m2; 

- Randvere tee ja Rohuneeme nurga ja Paadi 
tee vahele ehitatav hüpermarket koos bowlingu-
saali ja spordiklubiga brutopinnaga ca 28 000 m2; 

- Rohuneeme tee algusesse ehitatav kauban-
duskeskus brutopinnaga ca 20 000 m2; 

- Viimsi Marketi laiendus koos hotelli ja 
spaaga brutopinnaga ca 1000 m2; 

- Randvere tee ja Ravi tee nurgale ehitatav 
veekeskus brutopinnaga ca 4000 m2; 

- Tammepõllu ja Randvere tee nurgale pla-
neeritav riigigümnaasium ja spordihall, mille 
brutopinda pole veel teada, ning teenuseid pak-
kuvad ärihooned brutopinnaga ca 3000 m2;

- Lilleoru ja Pärnamäe tee nurgale planeeri-
tud kaubanduskeskus brutopinnaga ca 4000 m2; 

- Karukämbla tee ja Randvere tee vahelisele 
alale planeeritav kaubanduskeskus brutopinnaga 
ca 1000 m2; 

- Viimsi Kooli kõrvale planeeritud 400-meet-
rise jooksuringiga staadion; 

- Lubja tee ja Randvere tee nurgale ehita-
tav Põhja-Eesti suurim talvespordikeskus koos 
snowtube’i raja ja mäesuusanõlvaga. 

Liiklusuuringus antakse eraldi hinnang uute 
objektide genereeritavale liiklusele. Käsitletav 
liiklus lisandub  prognoositud AKÖL-idele, mis 
on näidatud järgmisel lehel toodud kaardil.

Liiklusvoogude jagunemine sõidusuundade vahel suvel ja sügisel

Perspektiivne liiklus

Nagu varem ka öeldud, on Viimsi poolsaar 
ühendatud ülejäänud maismaaga nelja suurema 
tee abil. Prognoositud liiklussagedused olulise-
matel Viimsi valda sissesõitudel on toodud ülal-
olevas tabelis. 

Tabelist on näha, et viie aastaga suureneb 
AKÖL kõige rohkem Ranna teel ja Randvere tee 
alguses (Randvere – Aiandi ja Randvere – Ro-
huneeme ringristmike vahel). Mõõdukas liikluse 
kasv on prognoositud Muuga tee (Kallavere tee 

ots) sissesõidule, mis on peamiselt seotud Muuga 
küla elanikkonna prognoositud mõõduka kasvuga 
– aastaks 2019 lisandub külla 165 uut elanikku.

AKÖL-ide kasv Viimsi valla teedel kõigub 
11%-st 38%-ni. Keskmine liiklussageduse kasv 
Viimsi valla teedel moodustab 19%. Kõige roh-
kem suureneb liiklussagedus Haabneeme ja Viim-
si alevike teedel. Kõige suuremad liiklussageduse 
kasvud on prognoositud Nurme ja Õuna teedele 
(38%) ning Mereranna ja Vehema teedele (34%). 

AKÖL prognoos aastaks 2019 peamistel sissesõitudel Viimsi valda

Liiklussagedust iseloomustavad graafikud
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Genereeritava liikluse 
arvutamine
Eestis pole standardit või üldtunnustatud reeglit 
uute ehitiste poolt genereeritava liikluse hinda-
miseks. Parkimisnormatiivide kasutamine sel-
leks otstarbeks ennast ei õigusta, kuna reaalne 
ja soovituslik parkimiskohtade arv ei lange tihti 
kokku, ei korreleeri omavahel ning ei kajasta 
reaalset liikluskoormust. Näiteks näeb Tallin-
na linna parkimisnormatiiv ette Rocca al Mare 
kaubanduskeskuse jaoks vähemalt 892 parki-
miskohta ja EVS Linnatänavad vähemalt 535 
parkimiskohta. Reaalselt on Rocca al Mare kau-
banduskeskuse parklas üle 1300 koha. 

Sobilike alternatiivide puudumise tõttu võe-
ti meetod uute objektide poolt genereeritava 
liikluse määramiseks kirjandusest. See meetod 
töötab ainult kaubanduskeskuste suhtes ning 
võimaldab arvutada genereeritavat AKÖL-i, 
korrutades uue keskuse brutopinda koefitsien-
diga 0,3025. Selle meetodi (k.a koefitsiendi) 
sobivust Eesti tingimustesse tõestasid ka Rocca 
al Mare keskuse parklas 2014. aasta alguses saa-
dud voolikloenduse tulemused.

Kuna usaldusväärseid liikluse hindamise mee-
todeid objektidele, millel on ka teisi funktsioone, 
ei õnnestunud leida, siis hinnati uuringus ainult 
uute kaubanduskeskuste poolt genereeritavat liik-
lust, jättes kõrvale spaa, staadioni, gümnaasiumi, 
veekeskuse, Randvere tee ning Rohuneeme nurga 
ja Paadi tee vahele planeeritava keskuse.

Haabneeme sissesõit – 
Randvere tee algus (ring-
ristmike vaheline lõik)
On teada, et Randvere tee algusesse tuleb kaks 
suurt kaubanduskeskust summaarse brutopin-
naga ca 44 000 m2. Need keskused hakkavad 
genereerima liiklust keskmiselt 13 310 autot öö-
päevas. Jutt käib ainult nendest sõidukitest, mis 
sisenevad kaubanduskeskuse parklasse ja välju-
vad sealt. See ei tähenda, et läheduses olevate 
tänavate AKÖL peab ilmtingimata kasvama 
13 310 auto võrra, sest osa kaubanduskeskuste 
külastajatest (kohalikud elanikud) kasutab neid 
tänavaid nagunii. 

Aastaks 2019 on Randvere tee alguses (ring-
ristmike vahelisel lõigul) prognoositav AKÖL 
18 772 autot ööpäevas. Arvutused näitavad, et 
läheduses ehitatavate kaubanduskeskuste park-
latesse (summaarse brutopinnaga 44000 m2) tu-
leb hinnanguliselt 13 310 autot ööpäevas. Lisaks 
kaubanduskeskustele ehitatakse selles piirkonnas 
ka teised objektid summaarse brutopinnaga üle 
33 000 m2, mis hakkavad samuti genereerima 
liiklust. Arvestades eelpool mainitud detaile, saab 
oletada, et käsitletava lõigu AKÖL kujuneb aas-
tal 2019 üle 30 000 auto ööpäevas. Võrdluseks 
saab tuua Tallinn–Pärnu maantee, kus sissesõidul 
Tallinnasse on neli sõidurada ning kus AKÖL oli 
2013. aastal 31 430 autot ööpäevas.

Ettepanekud
1990. aastate lõpust on Viimsi vald näidanud kii-
remaid ja tugevamaid arengutrende Eestis ning 
on tänapäeval kahtlemata Harjumaa ja kogu Eesti 

üks atraktiivsemaid kohti elamiseks. Sellise kiire 
kasvuga kaasnesid aga ka teatud transpordiprob-
leemid. Selleks, et tagada edaspidine Viimsi valla 
harmooniline kasv, vajab osa transpordiproblee-
midest lahendamist juba lähiajal. 

Uuring teeb ettepaneku detailsemalt ning 
laiemalt uurida: 

1. liiklust, mida hakkavad genereerima Haab-
neeme alevikku planeeritud suuremad objektid; 

2. Randvere tee – Aiandi tee ringristmiku ja 
vajadusel teiste Viimsi ja Haabneeme liiklussõl-

mede läbilaskevõimet viie aasta perspektiivis, 
lähtuvalt kinnitatud detailplaneeringutest;

3. parkimiskohtade piisavust Haabneeme 
alevikus (eelkõike Randvere tee äärtel);

4. liikluse lähte- ja sihtkohti Viimsi vallas 
ning saadud tulemuste alusel hinnata infrastruk-
tuuri ja ühistranspordisüsteemi tõhusust;

5. koostöövõimalusi Tallinna linnaga ühise 
ühistranspordisüsteemi loomise osas, s.h ka Par-
gi ja Reisi ning ühistranspordi prioriteedi süs-
teemide osas;

6. liiklusohutust Viimsi valla tähtsamatel 
teelõikudel ja ristmikel, arvestades liiklussage-
duste kasvu. Liiklusohtlike kohtade likvideeri-
mine aitab kaasa mitte ainult ohutuse, vaid ka 
liikluse sujuvuse parandamisele;

7. raskeliikluse mõju liikluse sujuvusele ja 
ohutusele. Vaatamata sellele, et raskeliikluse 
osakaal on Viimsi vallas väike, näitavad loendu-
se tulemused, et raskeliiklus tiheneb tipptundide 
ajal, mis võib avaldada teatud mõju liiklussõl-
mede läbilaskvusele. 
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16. jaanuar – 8. veebruar    

Viimsi valla kultuurikalender
Kuni 31. jaanuar
Aire Aksiimi maalinäitus 
“Silmast silma“
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 30. jaanuar
Raamatunäitused “Hooli 
endast“ ja “Muinasjutu võlu-
maailm – Jakob Grimm 230“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. jaanuar
Uute raamatute näitus 
“Igaühele midagi“
Prangli Raamatukogus

16. jaanuar k 20
Diana Klas ja Jüri Aarma
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés
                 
16. jaanuar k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil: Ivetta Trio & 
DJ Aare Anton
Black Rose Pubis

17. jaanuar k 18
Jõulukuuskede põletamise lõke
Haabneemes, Tammepõllu tee 
äärsel lagendikul

17. jaanuar k 20
Salongiõhtu elava muusikaga: 
esineb Edward
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés
                   
17. jaanuar k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil: Pitser-T & 
DJ Sass Nixon
Black Rose Pubis

18. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Kai Lappalainen
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Pärast jumalateenistust täis-
kogu koosolek
EELK Randvere kirikus

20. jaanuar k 17
Küünalde meisterdamine
Viimsi Noortekeskuses
K 16
Jenga võistlus (Tower)
Randvere Noortekeskuses

20. jaanuar k 19
Rakvere Teater “8 armastavat 
naist“
Etendus on välja müüdud!
Viimsi Huvikeskuses

21. jaanuar k 17
Nööpidest meisterdamine
Viimsi Noortekeskuses

22. jaanuar k 17
Isetehtud maiustuste töötuba
Viimsi Noortekeskuses

23. jaanuar k 16
Muusikaviktoriin
Randvere Noortekeskuses

23. jaanuar k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil: Päris Anny & 
DJ Tõnis Kotsar
Black Rose Pubis

23. jaanuar k 22.30
Spaapidu vabadele ja valla-
tutele 
Õhtuprogramm videodisko ja 
üllatusesinejatega saunarituaa-
lid ning hõrgutavad suupisted
Pilet: 45 €/inimene
Tallinn Viimsi SPA18+ keskuses

24. jaanuar k 20
Salongiõhtu elava muusikaga: 
esineb Bella
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés

24. jaanuar k 12–19
Suur Eesti Sauna Päev
Saunakombed ja vihtlemis-
traditsioonid
Info tel 5308 1188, 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

24. jaanuar k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil: Bad Orange & 
DJ Einar Kapp
Black Rose Pubis

25. jaanuar k 10.30 ja 11
Ekskursioon Kiek in de Köki ja 
bastionikäikudesse
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Eelregistreerimine: tel 6012 354

25. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

25. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

25. jaanuar k 20 
Idamaise Tantsu Show
Black Rose Pubis 

26. jaanuar k 19
Seminar-loeng “Raseduse ja 
sünnitusega seotud psühholoo-
gilised muutused ja nendega 
toimetulek“
Registreerimine kuni 25. jaa-
nuarini: kairi74@gmail.com või 
tel 5664 9571 
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis 
II korrusel

27. jaanuar k 17
Geelküünalde meisterdamine
Viimsi Noortekeskuses
K 16

Lauatennise turniir
Randvere Noortekeskuses

28. jaanuar k 17
Riidest lillede meisterdamine
Viimsi Noortekeskuses

28. jaanuar k 18
Tutvustav loeng “Mõista oma 
viha“
Registreerimine: vihakursused
@gmail.com või tel 5231 575 
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis 
II korrusel

29. jaanuar k 17
Kokkamine
Viimsi Noortekeskuses

29. jaanuar k 17.30 
Armulugu Antarktikaga: 
kõneleb atmosfäärifüüsik, bio-
loogiakandidaat, Antarktika 
järvede ökoloogia uurija, mit-
mekordne Antarktika-ekspedit-
sioonist osavõtja Enn Kaup
Üritus on tasuta!
Viimsi Raamatukogus

29. jaanuar k 18.30
Koduse massaaži õpituba
Registreerumine: tel 5308 1188
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

30. jaanuar k 15.30
Filmiõhtu
Randvere Noortekeskuses

30. jaanuar k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil: Taavi Peterson 
& Peacemaker, DJ Andrus Kuzmin
Black Rose Pubis

31. jaanuar k 20
Salongiõhtu elava muusikaga: 
esinevad Hellase solistid
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés

31. jaanuar k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Elav muusika ja videodisko 
suurel ekraanil: Singapur & 
DJ Sass Nixon
Black Rose Pubis

1. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. veebruar k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

1. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

1. veebruar k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

2. veebruar k 11
Tartu Rahu 95. aastapäeva 
tähistamine Metsakalmistul, 
K. Pätsi haua juures
K 10.30 buss Metsakalmistule 
väljub Viimsi vallavalitsuse 
juurest
K 12 pidulik koosviibimine
Pirita Vaba Aja Keskuses

2.–28. veebruar
Raamatunäitused “Minu Eesti“ 
ja “Sõber on rõõm“
Viimsi Raamatukogus

2.–27. veebruar
Raamatunäitused “Elagu Eesti 
kirjanikud!“ ja “Sõbraks raama-
tuga!“
Randvere Raamatukogus

2.–28. veebruar 
Raamatunäitus “Talverõõmud”
Prangli Raamatukogus

4. veebruar k 18.30
Eesti toidu kursus “Supikeedu 
saladused“

Registreerimine: tel 5308 1188
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

5. veebruar k 19  
Reisijuttude õhtu: jalgratta-
matk, mis lõppes 114-päevase 
pantvangistusega Liibanonis
Sõpradega ette võetud mat-
kast räägib August Tillo.
Kohti saab broneerida: anu@
rannarahvamuuseum.ee
Pilet 3 €
Rannarahva Muuseumis

6. veebruar k 19
Kuressaare Linnateater & 
Ugala Teater “Vana õngitseja“
Osades: Luule Komissarov, 
Peeter Jürgens ja Arvo Raimo
Pileti hind kuni 30. jaanuar 9 €, 
alates 31. jaanuarist 12 €
Piletite broneerimine tel 6028 
838 või viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

7. veebruar k 20
Salongiõhtu elava muusikaga: 
esineb Jaanus Pärnpuu
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés

8. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Kai Lappalainen
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

8. veebruar k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator

Tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 
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VIIMSI VALLA EAKAd SÜNNIPäEVALAPSEd

Tere tulemast!

Palju õnne!
l Valentina Ränk ............ 97
l Alla Neemla ................. 97
l Juta Paltsmar ............... 90
l Liidia Zemljakova ........ 90
l Erich Joost ..................... 85
l Valentina Salnikova .... 85
l Gerta Soit ...................... 85
l Linda Tutt ..................... 80
l Evald Martinson ........... 80

l Heino Hallikivi ............. 75
l Mare-Ann Thomson .... 75
l Tiia Kähr ........................ 75
l Milvi Unt ....................... 75
l Saima Lõhmuste .......... 75
l Tiiu Sepp ....................... 70
l Viktor Valk .................... 70
l Eduard Jänis ................. 70

l Erkki Meiusel ja Marily Visnapuul sündis 23. detsembril tütar 
Els Marie.
l Jaanus ja Janne Laanesel  sündis 19. detsembril tütar Anni.
l Helen Serka-Sanchezel ja Gabriel Sanchez Rodriguezel sün-
dis 8. detsembril tütar Olivia.
l Gea Toomemägil ja Andres Kebal sündis 5. detsembril tütar 
Sofie Elizabeth.
l Tarvo Lehisel ja Einike Naruskil sündis 4. detsembril poeg 
Sören Niklas.
l Rando ja Meelike Keinastil sündis 29. novembril poeg Ronan.
l Rainer ja Signe Rohtlal sündis 23. novembril poeg Ruben.
l Martin ja Grete Sutropil sündis 18. novembril tütar Miina.
l Anna ja Andrei Jevasel sündis 30. oktoobril tütar Milita.

Kasutage juhust ja minge 
24. jaanuaril Pirita Vaba 
Aja keskusesse kuulama 
Andres Vaasa loengut 
“Eesti kliimas vastupida-
vad okaspuuliigid ning 
sordid“.

Viimsi vallas on väga palju 
ilusaid aedu ning neis omakor-
da toredaid okaspuukogusid. 
Talv on okaspuudele paras 
kannatuste rada: puukesi või-
vad rikkuda jäävihm, raske 
sulalumi, sulade ja külmade 
vaheldumine. Plingi lume või 
vale talvekatte all ründavad 
õhupuuduses ja liigniiskuses 
seenhaigused, juba jaanuari lõ-
pust võib okkakandjaid aga kõr-
vetama hakata ere päike.

Räpina Aianduskooli dend-
roloogiaõpetajal Andres Vaa-
sal on küllap Eesti põnevaima 
okaspuukollektsiooniga kodu-
aed ja okaspuudest rääkides 
tugineb ta oma rikkalikele ko-
gemustele. 

Eakatega Kiek 
in de Kökki
Viimsi Pensionäride Ühen-
dus korraldab pühapäe-
val, 25. jaanuaril ekskur-
siooni Tallinna, et vaada-
ta üle mõne aasta eest 
tublisti värskendust saa-
nud Kiek in de Kök ja bas-
tionikäigud. 

Väljapanek “Ajarännak. 
Tallinn 1219–2219“ tutvus-
tab vanaaegset sõjapida-
mist, saame ka teada, kui-
das elas Tallinn üle katkud 
ja näljahädad. Bastionikäi-
kudes näeme 17. sajandi 
ajalugu ja saame sõita tu-
levikurongiga, mis viib aas-
tasse 2219.   

Palun registreerige oma 
tulekusoov kindlasti ette, 
sest giid võtab meid vas-
tu kahes grupis (kell 10.30 
ja 11.00), ühe grupi suurus 
on 18 inimest, sest tulevi-
kurongi korraga rohkem ei 
mahu. Teave ja registree-
rimine tel 6012 354, Volli 
Kallion.

Andres Vaasa okaspuuloengule

Põhjalik loeng kestab neli 
tundi (k 12–16), käsitletavad 
alateemad on: talve- ja haigus-
kindlus kui okaspuu aeda vali-
ku alus; okaspuude varjutus- ja 
katmisvajadused; okaspuudel 

esinevate haiguste tõrje koge-
mused.

Osalustasu on 3 eurot, lisa-
teavet saate loengu korraldajate 
kodulehelt www.piritaselts.ee.

VT

Perekond Nimmerfeldti koduaias Krillimäel ei ole ere kevadtalvine 
päike rikkunud kanada kuuse `Conica´ ilu. Perekonna suurt tööd 
tunnustas vald mullusel kauni kodu konkursil. Foto Marje Plaan
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Maire Eliste Muusikakooli 
kooridele oli mullune 
aasta ilus ja edukas.

Lastekoor Mariel pani läinud 
aastale ilusa punkti, esinedes 
Krakowi 5. advendi- ja jõulu-
festivali galakontserdil Ma-
riacki kirikus ning tuues koju 
esikoha lastekooride arvestu-
ses ja Kuldse ingli auhinna. 

Teine ületamatu mulje möö-
dunud aastast oli esinemine 
valikkooride kategoorias üld-
laulupeol. Pärast seda tuli minu 
juurde üks 9-aastane mudilas-
koori laulutüdruk, kes avaldas 
õhinaga, et tema laulab nüüd 
kuni  kammerkoorini välja. See 
on meil peamiselt lastevanema-
test koosnev koor, laulupeole 
kvalifitseeruti samuti valikkoo-
ride kategoorias. 

Ka meie muusikakooli mu-
dilaskoor saavutas enneolema-
tult kõrged punktid laulupeo 
laulude ettelaulmisel. Eesti aas-
ta muusik Hirvo Surva ei peaks 
laulupidude tuleviku pärast küll 
muret tundma. Siinsamas, meie 
silme all kasvabki laulupidude 
järelkasv.

Eriline jõulukontsert
Enamik lastest on alustanud 
muusikakoolis beebidena. Neil 
on seljataga palju laulu- ja 
mängutunde. Nad oskavad eri-
nevaid laule. Nad on palju esi-
nenud. Nad on õppinud endaga 
tööd tegema. Nad on aru saa-
nud, et ainult tõsise suhtumisega 
on võimalik saavutada ilusaid 
tulemusi ja võita rahvusvaheli-
si koorikonkursse. Krakov oli 
meie lastekoori uus võit koo-
rifestivali Kaunas Cantat järel 
2013. aastal.

Teist aastat toimunud esin-
duslikul kontserdil “Jõulud Pa-
riisis” kõlasid elegantsed  prant-

“Vana õngitseja” 
Viimsis 
6. veebruaril kl 19 tasub Viimsi Huvikeskusesse 
“Vana õngitsejat“ vaatama tulla kas või seepä-
rast, et selles komöödias teeb suurepärase rolli 
Peeter Jürgens.

2014. aastal tunnustas Eesti Teatriliit Peeter Jürgensit 
parima meespeoosalise auhinnaga. Selle teenis ta välja 
vanaisa Juhani rolliga  Albu vallas Vargamäel etendunud 
“Vanades ja noortes”, olles selles lavastuses noortele näit-
lejatele hästi elutargaks toeks ja innustajaks. 

Šoti näitekirjaniku William Douglas Home’i “Vana õn-
gitseja” (1977, “The Kingfisher”) võimaldab Peeter Jürgen-
sil särada parajalt nutika teener Hawkinsina. Seda osatäitmist 
on juba nimetatud vaimukaks mänguks “piiri peal ja noate-
ral” – Jürgens on korraga teener, lihvitud diplomaat ja väga 
hea ammune sõber, kes tõesti hoolib oma peremehest. Arvo 
Raimo kehastatud sir Cecil Warbuton oleks ilma truu sõbra 
toeta ju nii üksildane ja abitu, mis siis, et ta on oma maailma 
põgenev kirjanik, kel selja taga ka hulk armulugusid. 

Nüüd, mil nii isand kui ka teener on juba seitsmeküm-
nesed, tuleb kirjanikuhärra ellu tagasi armastus 50 aasta 
tagant. Sündmused käivitabki leedi Evelyn Townsendi 
saabumine ja et tegu on komöödiaga, tuleb ta korraks teed 
jooma otse oma mehe matustelt.

Luule Komissarovit näeme igal laupäeval Õnne tä-
nava ägeda ja kärtsu Lainena, nüüd saab ta vahelduseks 
olla tõeline inglise leedi. Ja küpse elutarga naise tunnetega 
leedit mängib ta äraütlemata nauditavalt. Kirjanikuhärra 
plaanib juba abielu, kuigi ta pole vastset leske kohanud 
pool sajandit… Soojas kolme tegelasega komöödias on 
palju sõnamängu ja ühelegi osalisele ei tehta siin liiga.

Peeter Tammearu lavastus on sündinud Ugala teatri ja 
Kuressaare Linnateatri koostöös. Eelmisel sügisel nägime 
Viimsis Tammearu lavastatud “Armastuse kirju”. Kahes 
lavastuses on kindlasti midagi sarnast, ka nüüd kripelda-
vad osaliste hingel kõik need juhused, äkki pähe karanud 
ideed, mõtlematud otsused ja tühised vead, mis meie elus 
siiski nii palju määravad.  Kas tunneme saatusemängude 
keskel ära, kes meid tõeliselt armastab? Ei ole nii, et mis 
läinud, see läinud. Igatsus jääb. Kui “Armastuse kirjad” 
tegi silmanurga märjaks, siis nüüd saab naerda, etenduse 
pakutud nali on ehk leebem ja soojem kui elu ise ja nii 
raatsid naerda ka enda üle. See mõjub väga vabastavalt. 

Lisaks näitlejate väga heale mängule on “Vana õngit-
seja” puhul palju kiidetud Jaak Vausi kujundust,  mis vih-
jab toredasti ka poole sajandi tagustele sündmustele. 

Kui etendus on nähtud, siis imetlege selle järelmaitseks 
kodus Peeter Jürgensi imelisi kaktuseõisi. Teda kogujana 
aastaid võlunud kaktuste salapära on jäädvustutud kodule-
hele, mille leiate veebiaadressilt www.hot.ee/jyrgens/. 

Viimsi Teataja 

Mariel tuli Krakowist koju 
Kuldse ingliga

suse jõululaulud prantsuse kee-
les muusikakooli kõigi kollek-
tiivide – eelkooliealiste laulu-
rühmade, mudilaskoori, laste-
koori ja kammerkoori – esitu-
ses. Tartu Jaani kirik ja Tallina 
Kaarli kirik olid pilgeni rahvast 
täis. Kõlas Camille Saint-
Saёnsi “Jõuluoratoorium” koos  
Rahvusooper Estonia esitenori 
Oliver Kuusiku, Prantsusmaal 

Lyonis õppiva Elizabeth Paa-
veli jt nimekate solistidega. 
Saateks  klassikaline keelpil-
likvintett koos oreli ja harfiga. 
Jõululaulude ja šansoonide tar-
vis tuli lavale eht prantslanna 
Geraldine Casanova ja saate-
bänd, kus akordionil soleeris 
prantsuse muusika suurimaid 
asjatundjaid Jaak Lutsoja. Kõ-
lasid Oliver Kuusiku ja tema 
abikaasa Geraldine’i esitatud 
tunnusmeloodia filmist “Cher-
bourgi vihmavarjud” ning aa-
riad muusikalist “Jumalaema 
kirik Pariisis”. Elizabeth Paa-
vel lisas pühalikkust ülituntud 
lauluga “Plaisir d’Amour” ning 
Adolphe Adami imeilusa jõu-
lulauluga “Minuit Chretiens” 
(“Jõuluöö”). 

Sügisel tundus, et me ei saa 
selle kontserdiga hakkama, see 
on liiga raske ülesanne. Aga 
ühist pingutust kroonis edu. 
Tunnustusena olime  teist aastat 
selle kontserdiga Prantsuse Ins-
tituudi kultuurifestivali kavas.

Augustikuus esinesime et-
no-dzässi kavaga menuansamb-
li Collage’i jälgedes Pärispea 
seltsimaja 130. juubelil. Nautisi-
me kiikumist külakiigel ja sup-
lust meres. Õpetlik oli kuulata 
rahvakunstiansambleid, etlejaid 
ja pillimehi. Paljud meie lauljad 
õpivad muusikakoolis ka mõnda 
pilli. Popimad on klaver, viiul, 
kitarr ja flööt.

Lapsevanemad on meie esi-
nemistel alati kohal.  Paljudel 
on olnud võimalik osaleda ka 
laulureisidel välismaale. Selle 
“tagatoata” poleks kooli toimi-
mine võimalik. Isad-emad ja 
vanavanemad on panustanud 
oma laste huviharidusse. Oma-
valitsused on ka võimalust 
mööda aidanud. Kuid tõsisema 
toetuse üle käivad veel arute-
lud, eriti nüüd, enne valimisi. 
Me ei saa aga oodata paremaid 
aegu, sest lapsed kasvavad kii-
resti suureks ja mida Juku ei 
õpi, seda Juhan ei tea.

Oma suurima tänu esitame 
Viimsi Vallavalitsusele, jõudu-
mööda on vald meid toetanud 
kõikides üritustes, kus oleme abi 
palunud. Kahjuks on Tallinna 
toetused 2009. aastast haihtunud 
olematuks. Pearahad on kadu-
nud ja kõikidel taotlustel ilutseb 
vastulause: “Tagasi lükatud asu-
tuse juhi poolt.” Nii see on! 

See laps, kes laulab lap-
sena, laulab eluaeg... Ehk see 
laps, kes mängib pilli lapsena, 
mäletab seda eluaeg...

Maire Eliste
Maire Eliste Muusikakooli 

tegevjuht ja õpetaja

Lastekoor Mariel esinemisel 
Krakowis. 
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Viimsi Huvikeskuse direk-
tori asetäitja Kalle Erm 
on Viimsi kultuurieluga 
seotud olnud 31 aastat. 
Mullu pälvis ta tehtu eest 
Viimsi Vaala. 

Palun meenutage oma lapse-
põlve. Millised sealt saadud 
väärtused on Teile tähtsaimad?  

Olen tänulik, et sündisin 
just selle pere lapseks ja et 
siiani on mu kõrval vanem õde 
Kersti ning noorem vend Koit.

Emalt olen pärinud sümpaa-
tia kokakunsti ja muusika vastu, 
isalt jäärapäisuse. Tol ajal karis-
tati lapsi vitsaga, mind nüpeldas 
isa vajadusel peene kummivoo-
likuga. Oi, see oli valus! Kas ka 
õpetlik?  Õppisin korraga Tootsi 
8-klassilises koolis ja Vändra 
Lastemuusikakoolis.

Lähisuguvõsas ei mänginud 
keegi ühtegi muusikainstru-
menti. Kohe, kui olin võime-
line akordioni mängima, ra-
kendati mind. Suviti rikastasin 
küla õhtuvaikust vanaisa lem-
mikmeloodiatega Artur Rinne 
repertuaarist: “Mets mühiseb” 
jt. Praktikat ja kiitust kogu-
sin pillimänguga isa suguvõsa 
sünnipäevadel. Vat nemad olid 
alles laulurahvas! Sealt sain os-
kuse hoomata tundmatuid laule 
ja neid akordionil saata. Ja seda 
ka mistahes ettelauldud helis-
tikus, kas või ainult mustadel 
klahvidel. Pole olnud põhjust 
kontrollida, kas ma seda ka 
praegu suudan.

1970ndatel ei olnud pä-
rimus- ja rahvamuusika nii 
menukad kui praegu...

Ma ei lepi iial väitega, nagu 
olnuks nõukogude ajal meie 
rahvakultuur  ja selle viljelejad 
mingilgi moel tõrjutud  ja kogu 
tegevus menutu. Vastupidi!

Tolle aja traagika oli pigem 
selles, et said küll tegeleda oma 
rahvusliku pärandiga, aga kui 
tahtsid enamat, tuli nn rahvaste 
sõpruse egiidi all viljeleda ka 
vennasrahvaste muusikat. Hea, 
et Moskva meil üldse laulu- ja 
tantsupidusid korraldada lubas.

Pärast taasiseseisvumist tuli  
meie haridussüsteemi end vä-
lismaal täiendanud muusikutest 
õpetajaid, kes hakkasid kiirelt 
kõike uuendama, võõramaisega 
segustama. Kohati tundub, et 
asjaga on liiale mindud. Kuulad 
mõnd meie rahvamuusika esi-
tajat  ja aru ei saa, kas tegu on 
iiri või siiski meile omase muu-
sikaga. Mingil hetkel tuleks öel-
da stop, sest pikalt kestvad  
uuendustrendid võõrandavad 
meid muidu oma folkloorsest 
algupärandist ja selle esitus-
laadidest.

Mis tõi Teid teismeeas rah-
vamajja?

Eelkõige just huvi ja entu-
siasm. 13–14-aastaselt veetsin 
oma vaba aja kodukoha Toot-
si ametühingute klubis. Mul-
le meeldis saali laval klaverit 
klimberdada ja mõtiskleda, mi-
da kõike saaks siin korraldada. 
Võib olla olin isegi tüliks, aga 
kui vaja, ka abiks. Olin ainuke 

Alguses olid vatijope ja kollane taburet

alaealine noormees, kelle viibi-
misest täiskasvanute üritusel ei 
tehtud numbrit. Mängisin klubi 
ansamblis. Väikse kambaga mõt-
lesime järjest välja uusi  asju. 
Tegime diskosid, kohtumisõh-
tuid. Olin noorte puhkpillior-
kestri dirigent.  Aastatel 1979–
1983 tõime lavale komejant-
likke kultuuriprogramme. Ühe 
toonast elukorraldust pilava 
programmi jaoks moodustasi-
me meestest naistantsurühma 
ja tantsisime ülima plastilisu-
sega “Viire takkat” ja mingit 
polkat. Mina parodeerisin tun-
tud klaverisaatjat.

Kord kavandasime suurt nu-
kuetendust. Reede õhtul, kui 
kamp oli nädalavahetuseks koo-
lidest koju saabunud, arutasime 
süžee läbi, määrasime, kes mis 
tegelast mängib, tegime nukud. 

Laupäeva hommikul lasime kõ-
laka liikvele ja päeval mängisi-
me täissaalile. Menu oli tohutu. 
Tagantjärele  imestan, et meil 
sedasi klubis “möllata” lubati, 
ei takistatud, vaid hoopis toetati. 

Miks läksite õppima muu-
sikat, aga mitte Viljandi kul-
tuurikooli? Kes on Teie oluli-
semad õpetajad? 

Muusikakooli õpetajad, ema-
isa ja ka vanaisa soovitasid vali-
da muusika. Kui selgus, et  klas-
sivennad lähevad Tallinna teh-
nilisi alasid õppima, tundsin, et 
tahan ka pealinna ja nii astusingi 
G. Otsa nim. Muusikakooli. 

Hea, et mu elutee just muu-
sikaõpingute suuna võttis! Mee-
nutan tänutundega paljusid  õpe-
tajaid, kes on mind mõjuta-
nud ja kujundanud. Eriti aga 
oma vanaisa, kelle soovist ja 

tahtest kõik algas, ja ema, kes 
sundis mind harjutama. Laste-
muusikakoolis olid mu akor-
dioniõpetajad Aksel Andrekson 
ja Piret Murumägi, Otsa-koolis 
Heinrich Annion. Õpingute ajal 
mängisin Venda Tammani akor-
dionistide ansamblis.

19-aastaselt saite Kirovi 
näidiskalurikolhoosi Prangli 
klubi juhatajaks. Milline oli 
siis Prangli kultuurielu?

Ma ei teadnud Kirovist mi-
dagi. Avastasin, et on selline 
riik riigis. Mind köitis võima-
lus end proovile panna. Prang-
li jäi erilubadega piiritsooni. 
Pelgasin, et eraldun liialt sõp-
ruskonnast. Julge pealehakka-
mine on pool võitu ja eduka 
kultuuritöö alus on inimestega 
tutvumine ja suhtlemine. Sel-
lest alustasingi.

Meeles on soe vastuvõtt ja 
igakülgne abi. Elamise sain Kel-
nase külla teede ristumiskohta 
Kiini tallu. Sinna toodi kiirelt 
vedruvoodi ja voodipesu. Esi-
mene isiklik ost kodukaunista-
miseks oli kollane taburet.

Kolhoos eraldas mulle vati-
jope. Kohalikele meeldis, et ma 
seda tihti kandsin. Kui uurisin, 
kas saarel ka oma rahvariided 
on, siis vastati, et just neid sa 
kannadki. 1980-ndate keskel 
oli saarel veidi üle 100 elaniku. 
Taidlusesse olid aga kaasatud 
pea kõik noored. Koos Prangli 

kooliga  tegime lasteetendusi. 
Iga hooaja alguses tuli uues-

ti läbi mõelda, millega saab 
üldse jätkata, elanikke juurde ei 
tulnud ja noored lahkusid saa-
relt. Piiritsoon tähendas kõvasti 
bürokraatiat. Kedagi saarele 
esinema kutsudes oli vaja teada 
passiandmeid, isa ja ema ees-  
ja perekonnanimesid. Need tuli 
põhjendusega taotluseks vor-
mistada, taotluse viisin kinni-
tamiseks Tallinnas asuvasse sõ-
javäeosasse. Siis ootasin luba. 
Seda tuli teha kuid ette. Talved 
möödusid rahulikult, aga nais-
tepäevaga hoogustunud elu 
kestis uusaastapeoni.

Peod algasid kell 20 või 
21, koju sain kell 10 hommikul. 
Väga palju oli spontaanseid 
tantsuõhtuid, reedel vaatasin,  
kui palju inimesi nädalavahe-
tuseks postipaadiga saarele lae-
kus. Kell 22 panin rahvamaja 
tuledesse, musa üürgama ja rah-
vast muudkui kogunes. Tantsu-
lusti ning melu jätkus hommi-
kuni. Vot olid alles ajad!

Mis andis tõuke muusikat 
looma hakata ja kuidas see 
sünnib? 

Loominguline kanal ava-
nes mul ilmselt siis, kui olin 
1990ndate alguses akordioni-
mängija ansamblis Wallava-
nem. Väljaandmisel oli eesti 
kantribändide jõululaulude kas-
sett. Arvati, et meie bändi loo 
peaksin just mina kirjutama. 
Võtsin väljakutse vastu, mi-
dagi sai tehtud, salvestatud ja 
ka avaldatud. Eks loominguli-
sed mõtted tekivad oma peas, 
aga peamine on nende mõtete 
jäädvustamine. Minul on sel-
leks alati kaasas väike noo-
divihik, kodus olles sisestan 
mõtted kiirelt arvutisse.

Igapäevaselt ma ei loo. Kui 
on vaja, meelestan end vasta-
valt ja mõttelend võib alata. 
Kui loominguline leid tundub 
sobiv, siis hakkan seda kii-
relt stuudioarvutis arendama 
ja orkestreerima. Mõni mõte 
hakkab elama ja särama, teise 
puhul aga jooksen täiesti umbe 
ja jätangi selle sinnapaika. Vii-
mast juhtub õnneks harva.

Osalesite Viimsi rahva-
muusikutega suvel II Pillipeol. 
Mis jäi eredamalt meelde? 

Viimsi valda ja huvikes-
kust esindasid seal staažikas 
rahvamuusikaansambel Pirita 
ja Viimsi huvikeskuse Noor-
tekapell. Osalesin pillimehena 
ning suunasin ka osavõttu proo-
videst ja ettemängudest. Kuna 

repertuaar oli ühine, harjuta-
sime koos, see oli tore koge-
mus. Ette mängides  kuulsime 
komisjonilt  vaid kiidusõnu ja 
saime väga kõrgeid hindeid. 
Muusikavalik meeldis meile 
kõigile, ei olnud liigtehnilisi ja 
keerukaid palasid, nauditavat 
repertuaari oli harrastusmuusi-
kutel kergem omandada. Aitäh 
ERRS-ile ja Pillipeo korralda-
jatele!

Olete Viimsi Harrastus-
teatri juht. Kuidas selleni 
jõudsite? 

1990ndate lõpus tutvusin 
Viimsi Kooliteatri eestvedajate 
Leelo Tiisvelti, lavastaja Kül-
li Talmari ja tantsujuhi Maido 
Saarega. Muusikalimaailm tun-
dus eriliselt põnev,  kohe algas 
ka meie koostöö. Paar aastat 
hiljem tutvusin noorte näite-
trupiga What?-Theatre?, nende  
juht oli Rünno Karna. Nad olid 
lavale toonud mitu lummavat 
omaloomingulist paroodilist-
muusikalist lühinäidendit.

2000. aastal asusin tööle 
Viimsi Huvikeskusesse. Kuna  
olin endale ostnud ka stuudio-
tööks vajaliku arvutisüstee-
mi, tõime ridamisi lavale uusi 
Broadway muusikale, mida pole 
Eestis enne lavastatud. Esma-
lavastamine Eestis sai mulle ka 
teatavaks kinnisideeks. 

Pöördepunktiks sai hooaeg  
2006/2007, mil senine näite-
trupp lagunes. Minu jaoks tä-
hendas see valikut, kas võtan 
oma südameasjaks muusikali-
dega jätkamise. Uue muusika-
litrupiga nii läkski. Kaupo Roos 
ja Kristel Pedak jt osalevad 
vastavalt võimalustele muusi-
kalides siiani. Olen püüdnud 
Viimsi Harrastusteatrile leida 
uut sobivat muusikalilavastajat, 
aga seni tulutult. Loomulikult 
on ka meie motivatsioonipakett 
väga õhuke.

Mis on Viimsi Harrastus-
teatris praegu teoksil?

Proovid käivad muusikali-
ga “Metsas”, mille aluseks on 
James Lapine raamat “Into the 
Woods” ja Stephen Sondhei-
mi muusika. Esietendus on 4. 
aprillil Viimsi Huvikeskuses. 
Muusikali süžee põhineb tun-
tud muinasjuttudel ja see sobib 
igas eas vaatajaile. Töö selle 
muusikaliga algas juba 2012. 
aastal, kuid algupärane “Aken 
vastu päikest” tuli vahele. Juur-
de on tulnud uusi näitlejaid ja 
see laulutehniliselt keerukas teos 
on meile hea proovikivi. 

Meeli Müüripeal

l Kalle Erm on Eesti Rahvamajade Ühingus ja Harjumaa Kultuu-
rikorraldajate Liidus nii asutajaliige kui ka aktiivne juhatuse liige. 
l Kalle Erm on loonud muusika ühele muusikalisele lavastuse-
le (“Ma väga armastasin – muu ei loe“) ja kolmele muusikalile 
(“Taevane põrgu“, “Kaua võib“, “Aken vastu päikest“).
l Kõigile Eestimaa kultuuritöötajatele pühendatud “Aken vastu 
päikest“ pälvis 2014. aasta oktoobris Harjumaa Harrastusteatri-
te Festivalil Grand Prix’.  
l Ermi loodud muusikast on just Viimsiga seotud “Lugu Rohu-
neeme kabeli tornikellast“ ning Viimsi ja Püünsi kooli hümn. 
l Ta on olnud enamiku Viimsi Harrastusteatris lavastunud muu-
sikalide projekti- ja muusikajuht ning koormeister, temalt on 
fonogrammid ja noodigraafika. 

Kalle Erm. Foto Aime Estna

Prangli kultuurimaja juhataja Kalle Erm fotol paremal. Foto erakogu
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Parimate sportlaste au-
tasustamise eel kutsusid 
Viimsi vallavalitsus ning 
kultuuri- ja spordiamet 
treenerid ümarlauda, et 
võtta kokku möödunud 
aasta ning arutada täna-
vusi plaane. 

2014. aastal toetas vald sporti 
Viimsis 300 000 euroga. Toe-
tust jagati 58 Viimsis tegutse-
vale spordiklubile, sealhulgas 
toetati 1299 last ja noort. Li-
saks toetati 15 korral kodu-
valla sportlase osalemist tiitli-
võistlustel. 

Vallavanem Jan Trei sõ-
nul on plaanis käesoleval aastal 
valdkonna toetust suurendada. 
“Meie laste ja noorte spordi 
toetamiseks soovime 2015. aas-
ta eelarves suurendada senist 
sporditegevuse toetuseelarvet 
310 000* euroni,” sõnas Trei.

Toetuse tõusuga planeeri-
takse peamiselt katta toetata-
vate laste ja noorte arvu kasvu. 
“Oleme kasvav vald ning spor-
ditalendiga noori tuleb aidata. 
Spordiklubidele makstav tege-
vustoetuse baassumma suurus 
jääb 2014. aastaga võrreldes 
samaks, ent varasema 1299 
lapse ja noore asemel toeta-
me 2015. aastal 1421 last ja 
noort,” lisas Jan Trei. Spordi-
valdkonna planeeritud finant-
silistest vahenditest on 7 000 
eurot mõeldud tiitlivõistluste 
osalemise toetamiseks.

Viimsi Kooli staadion 
Lisaks spordiklubide ning tiit-
livõistlustel osalemise toetuse-
le jätkatakse ka valla spordira-
jatiste arendamist.

“2015. aasta üks suurimaid 
ja olulisemaid märksõnu on 
kindlasti Viimsi Kooli kerge-
jõustikustaadioni ehitamine. 
2014. aastal moodustasime han-

Spordivaldkonna arengud 
2015. aastal

kekomisjoni, kes tegeleb aktiiv-
selt hanke ettevalmistamisega. 
Meie soov on, et Viimsi Kooli 
staadionist saaks korralik IV ka-
tegooria kergejõustikustaadion 
koos multifunktsionaalse III ast-
me nõuetega kunstmurukattega 
jalgpalliväljakuga. Meie koolide 
lapsed saaksid kaasaegse võima-
luse harrastada kergejõustikuala-
sid ning heal kunstmurukattega 
jalgpalliväljakul vutti mängida. 
Lisaks saavad koolid uuel staa-
dionil täies mahus täita kehalise 
kasvatuse õppekava,” sõnas Trei. 

Kergejõustikustaadioni kõr-
vale on planeeritud heitealade 
harjutusväljak, kus saab tule-
vikus harjutada odaviset ning 
kettaheidet.  

Kergejõustikustaadioni pro-
jekteerimise ja ehitushange on 
plaanis välja kuulutada jaanua-
rikuu lõpus.

Vallavalitsuse soov on ava-
da staadion 2015. aasta sügisel.

Kultuuri- ja spordiameti ju-

hataja Ott Kase sõnul luuakse 
esialgsete plaanide kohaselt staa-
dion ilma hoonete ja tribüüni-
deta. “Hoonete asemele loome 
tingimused moodulruumide pai-
galdamiseks, kus spordiklu-
bidel on võimalik inventari 
hoida. Samuti ei ole esial-
gu plaanis ehitada tribüüne. 
Parkimisvõimalus on kooli 
ümbruse parklates,” lisas Kask. 

Loodav jalgpalliväljak saab 
kunstmurukatte, et tagada laial-
dasemad võimalused spordite-
gemiseks ka teistel aladel. Eesti 
Jalgpalli Liidu hinnangul on 
kunstmuruväljaku eelis eelkõige 
aastaringne kasutatavus ja vähe-
ne sõltumine muutlikust ilmast. 
Samuti võimaldab kunstmuru-
väljak suuremat kasutustundide 
arvu. 

Randvere spordi-
väljaku arendus
Möödunud sügisel valmis Rand-
vere Kooli juures palliplats, 

edaspidi on plaanis rajada sel-
lele talveks jääplats uisutami-
seks. Palliplats on hetkel veel 
tänavakivi kattega, kevadel saab 
see aga spetsiaalse kvaliteetse 
plastikkatte, mis ei lähe ka vih-
maga libedaks.

Detsembris allkirjastasid ha-
ridus- ja teadusministeerium 
ning Viimsi Vallavalitsus lepin-
gu riigigümnaasiumi loomiseks 
Viimsi valda. Planeeritav riigi-
gümnaasium ehitatakse Euroo-
pa Liidu rahadega, ent paraku 
ei rahastata antud fondist spor-
dirajatiste loomist kooli kõr-
vale. “Tänasel päeval on uue 
kooli lähedusse loodav spordi-
rajatis veel küsimus. Valla poolt 
teeme kõik, et leida võimalus 
Tammepõllu kinnistule spordi-
halli rajamiseks,” lisas abival-
lavanem Andres Kaarmann. 

Liina Rüütel

Treenerid ja vallajuhid võimalusi arutamas. Foto Remo Merimaa

Pilates beebidega 
emadele
Alates jaanuarist ootab PilatesPluss treener Terje 
Vaino Viimsi Huvikeksuses kolmapäeviti kell 
10.30–11.30 treeningule emasid koos beebidega.

Võtke kaasa turvahäll, tekk ja mõni tähelepanu köitev 
lemmiklelu, et beebil oleks võimlemise ajal mõnus emme 
kõrval olla. Eraldi grupi beebidega emadele tegin seepä-
rast, et nad ei peaks soovi korral oma pisikesi trenni ajaks 
koju jätma. Sünnitanud naistele on Pilates üks sobivamaid 
treeninguid, mis aitab kiiremini taastuda, olla emotsionaa-
lselt tasakaalus ja rõõmsameelne. Usun, et Viimsi emadel 
on Pilateses käies tore ka üksteisega tutvuda. 

Treeningtunnis “äratame” keha mõne minuti jooksul 
lihtsa hiina meetodiga: patsutame kätega end pealaest jal-
gadeni ja mudime punkte. See vabastab keha energiablo-
keeringutest. Seejärel teeme soojendust, kergemaid põhi-
programmi harjutusi ja lisaks füsioteraapiaharjutusi. Tunni 
lõpetuseks venitame põhjalikult ja lõdvestame lihaseid.

Harjutusi sooritades keskendume keha süvalihaste 
(vaagnapõhja-, kõhu-, selja-, puusapiirkonna- ja reie lä-
hendajalihaste) tugevdamisele, need lihased juhivad ja 
kontrollivad keha asendit ja liikumist.

Regulaarselt treenides märkad juba paari kuu pärast, et 
keha on paremas vormis ja lihaspingetest vaba: sirge rüht, 
kiiremad liigutused ja graatsilisem kõnnak on tekkinud 
justkui iseenesest. Kõiki harjutusi sooritame täpselt ning 
sujuvalt, ilma kiirustamata. 

Treeningule võib pärast sünnitust tulla niipea, kui tun-
nete end ise valmis olevat. NB! Keisrilõike korral oodake 
siiski vähemalt kaks kuud. Kuulake oma keha ja lähtuge 
enesetundest! Vajadusel konsulteerige arstiga!

Ühe treeningtunni hind on 6 eurot, esimene treening on 
tasuta! Registreeruge terje@pilatespluss.ee või tel 5385 
9570. Lisainfot treeningute kohta vt www.pilatespluss.ee. 

Terje Vaino
tervisejuht ja treener

Viimsi on tuntud kui 
rohkete sportimisvõima-
lustega vald. Nüüd on 
terviselembelistel inimes-
tel lisaks võimalik kont-
rollida, korrigeerida ja ka 
ennetada liikumiselund-
konna probleeme.

Pirita Velodroomi kõrval paik-
neva Pirita Tervisespordi Maja 
teisel korrusel on detsembrist 
alates avatud Kiropraktika Klii-
niku Pirita filiaal, kus annab 
professionaalset nõu ja abi ki-
ropraktik dr Karl Pärjamäe. Ta 
on praktiseerinud Inglismaal ja 
Soomes ning on Eesti Kirop-
raktika Liidu ja Maailma Ki-
ropraktika Föderatsiooni liige. 

Kiropraktika tegeleb lihas-, 
skeleti- ja närvisüsteemi prob-
leemide diagnoosimise, ravi ja 
ennetamisega. Kuna elanik-
kond vananeb ja sellega kaas-
nevad tugi- ja liikumiselund-

konna probleemid, muutub 
kiropraktika meilgi üha olu-
lisemaks. Statistika kohaselt 
kannatab oma eluaja jooksul 
seljavalu käes kuni 90% ini-
mestest. Institute for Health 
Metrics and Evaluation (GBD 
2010) väitel on lisaks depres-
sioonile ja diabeedile eestlaste 
seas kõige suuremateks töö-
võimetuse põhjusteks alasel-
javalu, kaelavalu ning muud 
lihas- ja skeletivaevused. 

Mille puhul abi otsida?
Kiropraktika on efektiivne eel-
kõige alaselja- ja kaelavalu/-kan-
guse, peavalu (sh migreen), spor-
divigastuste, närvipitsumissünd-
roomide, õla- või puusavööt-
me probleemide, põlve- ja puu-
saliigese osteoartriidi ja plan-
taarfastsiidi (tallaaluse sidekir-
me põletik) puhul. 

Esmalt tutvub kiropraktik 
patsiendi haiguslooga ja vaa-

tab ta põhjalikult läbi. Vajadu-
sel tehakse ka ortopeedilisi ja 
neuroloogilisi teste. Koostatud 
raviplaan on individuaalne, sõl-
tudes sümptomite kestvusest 
ja iseloomust. Vajaduse korral 
suunab kiropraktik patsient pe-
rearsti kaudu lisauuringutele 
või eriarsti konsultatsioonile. 
Kiropraktika võib olla kasulik 
ka sportivatele lastele ja rase-
datele ning isegi vastsündinute-
le, leevendades lihasprobleeme 
pärast rasket sünnitust.

Kiropraktika on ohutu, kui 
seda teostab inimene, kes on 

lõpetanud rahvusvaheliselt ak-
rediteeritud kiropraktika õppe-
asutuse. Pärast protseduuri võib 
patsient tunda mõningast eba-
mugavust, mis sarnaneb tree-
ningujärgsele kangusele. Uurin-
gute kohaselt vaibub antud tun-
ne umbes 24 tunni jooksul. Kuid 
paljud patsiendid tunnevad ra-
vi järel oma probleemi kiiret 
leevendust. 

Kiropraktilist ravi saab ka-
sutada profülaktilisel eesmär-
gil, toetades optimaalset ning 
terviklikku liikumiselundkonna 
funktsioneerimist. Liikumis-
elundkonna eest hoolitsemine 
kuulub tervisliku eluviisi hul-
ka täpselt samamoodi nagu ham-
baarsti külastamine, õige toitu-
mine või trennitegemine. Lisa-
infot saate telefonil 5666 3076 
või e-posti aadressil karl@kiro-
praktikakliinik.ee, www.kiro-
praktikakliinik.ee.

Kiropraktikakliinik

Seljad sirgeks ja keha valust vabaks! 

Valu võib vaevata nii noori kui 
ka vanu. Foto Kiropraktikakliinik

* Viimsi valla eelarve on kinnitamisel 
27. jaanuari volikogu istungil. 

26. jaanuaril kell 19 algab Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis seminar-loeng teemal “Raseduse ja 
sünnitusega seotud muutused ja nendega toime-
tulek“. 

Seminar-loeng on mõeldud naistele ja meestele, kes pla-
neerivad peret, ootavad last või kohanevad lapsevanema 
rolliga pärast sünnitust. 

Loeng käsitleb psühholoogilisi, sotsiaalseid, füsio-
loogilisi ja emotsionaalseid muutusi pere planeerimise 
perioodidel; paarisuhet ja lapsevanemaks kasvamist ning 
muutustega toimetulekut ja kriisi ennetamist. 

Järgneb seminar, mille ajal saate nõustajale esitada kü-
simusi, siis arutame, kuidas peres toime tulla kõigi muu-
tustega, mis on seotud lapse sünniga.

Osavõtt seminar-loengust maksab ühele inimesele 5 € 
(kahele lapsevanemale samast perest 8 €), tasuda saab ko-
hapeal sularahas. Eelregistreerimine kuni 25. jaanuarini e-
posti aadressil kairi74@gmail.com või telefonil 5664 9571.

Loengu viib läbi raseduskriisi nõustaja Kairi Tozen 
Pütsepp, samal teemal vt ka 5. detsembri Viimsi Teatajat 
lk 9 “Raseduskriisi nõustamine on nüüd ka Viimsis”.

Korraldajad

Pere planeerimine 
ja pereks kasva-
mine
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Spordihing treenib Viimsi lapsi ja isasid

Rasedate jooga
Sivananda beebiootajate joogatunnis keskendute ates-
teeritud joogaõpetaja juhendamisel keha ja meele lõd-
vestamisele.

Otsite kontakt iseenda ja beebiga, harjutate hingamisteh-
nikat paremaks sünnituseks.

Joogatunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuses laupäeviti kell 
12.15–13.30. Tasakaalupanus kas 8 eurot üks kord või 25 eu-
rot neli järjestikust korda. 

Info ja registreerimine: vidyajooga@gmail.com või tel 5345 
5893.

Korraldaja

Tulge trenni
Kutsume 6–8-aastaseid liikumishuvilisi lapsi kergejõusti-
ku-/üldkehalise treeningu rühma. 

Rõhk on hea treeningkogemusega kujuneval spordiarmas-
tusel, mitte tingimata tippsportlaseks saamisel. Lapsed oman-
davad harjutuste õige tehnika, see on hea põhi edasistele 
treeningutele. Trenn toimub kolmapäeviti ja reedeti kell 16. 
Treener on Kristiina Sõrmus. Info ja registreerimine: tel 5015 
945 või kristiina@tervisementor.ee.

Korraldaja

Vello Vaher on mees nagu 
orkester, põnevate koge-
mustega professionaal, 
kes alates 1987. aastast 
olnud treener ja samuti 
Tallinna Ülikooli akro-
baatika õppejõud. Mullu 
27. detsembril pärjati 
ta Eestimaa spordihinge 
tiitliga.

Spordihinge lavakogemused al-
gavad 1979. aastast, järgnesid 
joogastiilis akrobaatika, breik-
tants, kogupereakrobaatika las-
tega jms kodumaal, naaberrii-
kides ning kaugeteski maades 
nagu Hiina, Ameerika Ühend-
riigid, Horvaatia, Portugal, Ma-
roko jpt.

Vello on olnud Eesti Tsir-
kuse Gala peakorraldaja, tegut-
senud mitmetes teatrites tsir-
kusemeistrina või tehniliste la-
henduste loojana.

Teistele õpetuseks on Vello 
pannud oma  aastatega kogu-
nenud kogemused paberile – 
1991. aastal ilmus tal raamat 
“Harjutusi väikelastega” ning 
2002. aastal “Võimlemine väi-
kelastega”.

Treeningud väike-
lastega
Viimsi Huvikeskuses on Vel-
lo Vaher Viimsi lapsi ja isasid 
treeninud viimased 1,5 aastat. 
“Mul on hea meel, et Viimsi 
isad tegelevad lastega väga 
aktiivselt ning isade-laste pü-
hapäevased trennid on saanud 
paljudes peredes traditsioo-
niks,” sõnas treener. “Viimsis 
on meil kaks rühma. Esimeses 
treenime 1–1,5-aastaseid ning 
teises kuni 3-aastaseid lapsi. 
Vanemaid lapsi treenime het-
kel Pirital.”

Vello rõhutab, et väikelap-
sega treeningule tulles tuleb 
kasuks, kui isa on varasemalt 
treeninud ja tugev, ent see ei 
ole primaarne. “Kõige tähtsam 
on soov ja tahe oma lastega te-

geleda! Üheltpoolt annab see 
isadele hea võimaluse kasvada 
lastega kokku ja teisalt laseb 
see emadel puhata.”

Väikelastega treenides on 
kõige raskem iga 11 kuud kuni 
1,5 eluaastat, sest lapsed jook-
sevad eest ära ning on rahutud. 
Vello kogemused kinnitavad, 
et mida varem treeninguid 
alustada, seda lihtsam on lapse 
kasvades temaga koostööd teha. 
“Kõige parem on alustada siis, 
kui laps on 3–7-kuune ja ise 
veel ei käi. Vahepeal tuleb las-
tel keeruline aeg, nad vudivad 
isadel eest, siis saavad lapsed 
4-aastaseks ja treeniksid kõige 
paremini, ent kahjuks on palju-
del isadel jõud juba otsas,” täp-
sustas Vaher. 

Väikelastetreeningud vane-
matega on ülesehitatud nii, et 
treeningu vältel arendatakse 
lapse koordinatsiooni ja sot-

siaalsust, kuid ühtlasi aren-
datakse ka sidet isa ja lapse 
vahel. Varakult alanud treenin-
gud õpetavad lapsele veel ru-
tiini: tuled trenni, vahetad rii-
deid, teed soojenduse jms. See 
on hüppelaud edaspidisteks 
treeninguteks, kus vanemaid 
kõrval ei ole. 

Trenni on teretulnud ka 
emad. “Emadel on lihtsam, kui 
laps on alla kahe aastane, va-
nemate lastega läheb juba kee-
rukamaks. Minu treeningutel 
on aga aegade jooksul käinud 
ka emasid, kes treenisid koos 
4-aastasega. Tallinnas Tantsu-
geenis ja Pelgulinna rahvama-
jas ongi mu gruppides valda-
valt  emad ja lapsed.”

Vello Vaheri treeningutega 
saab liituda ka hooaja keskel. 
“Kui peaks juhtuma, et huvili-
si on rohkem, siis ehk leiame 
huvikeskuses mõne aja juurde. 

Olen veendunud, et kui kuidagi 
ei saa, siis kuidagi ikka saab,” 
tervitab Vello kõiki liitujaid. 

“Omal ajal, nii 10–15 aas-
tat tagasi, tegin paarsada eten-
dust Viimsi talveaias. Lisaks 
olen Pargi lasteaias treeninud 
5–6-aastaseid lapsi ning olnud 
seotud Viimsi Kooli tantsuliste 
projektidega. 

Perega armastan esinemas 
käia Rõõmupisiku pannkoogi-
hommikutel. Iga kuu esimesel 
pühapäeval esineb abikaasa 
klounina või mina žongleerimi-
sega. Seal teeme ka kiirõpituba 
lastele ja isadele,” lisas Vaher. 

Otsused ja unistused
Vello Vaher on viie lapse isa, ar-
mastav abikaasa, Eesti patrioot, 
karsklane ja üdini sihikindel 
mees. “Mul on alati olnud kind-
lad sihid ja tõekspidamised. 
Klassikaaslased meenutavad, et 
keskkoolis ütlesin, et tahan viit 
last. Nad on mul olemas. Samu-
ti teadsin, et hakkan treenima 
just lapsi. Olin 13-aastane, kui 
otsustasin, et jään karsklaseks. 
Kasvasin teisiti, kui paljud 
praegused noormehed, mul on 
alati olnud kuus korda nädalas 
trenn, et saada tugevamaks ja 
paremaks. Vahel imestan, et 
miks tänased noormehed ei saa 
täiskasvanuks?

Püüan olla hea inimene ja 
teistele eeskujuks. Võib öelda, 
et olen Eesti patrioot! Tahaksin, 
et minu tegemised aitaksid kaa-
sa Eesti rahva iibele, vaimsele 
ja füüsilisele tervisele. Meid, 
eestlasi, on vähe, peame kokku 
hoidma, me ei tohi oma väikest 
rahvast mürgitada ei verbaalselt 
ega mõjuainetega. Peaksime  
üha enam üritama olla head ini-
mesed,” arutleb Vaher.

Ta tunnustab oma elu alus-
taladena abikaasa Aitat ja viit 
last, kes annavad alati jõudu ja 
rõõmu. Viis last on kodus kas-
vanud, sajad lapsed on treenin-
gusaalis tähelepanu vajanud, 

Eestimaa spordihing treenib Viimsi lapsi ja isasid. Foto erakogu

ometi saab spordihing Vahe-
ril alati  kõik soovitu tehtud. 
“Üheltpoolt on mul palju tren-
ne, teisalt palju vaba aega. Kõik 
sõltub planeerimisest. Mida 
rohkem aega peab planeerima, 
seda rohkem ka jõuad. Meenu-
tame kas või kooliaega, kui õh-
tul oli trenn ja tarvis õppida, siis 
õppisid järgmiseks päevaks ära 
ning kodused tööd olid tehtud. 
Nädalavahetusel oli õppimi-
seks aega mitu päeva, kogu aeg 
lükkasid seda edasi ja lõpuks 
oli esmaspäeval ikka midagi 
tegemata. Samuti on elus – kui 
tead, et palju on teha, siis pla-
neerid ja jõuad igale poole. Va-
bamatel päevadel istud kodus, 
ei tee ega jõua midagi.” 

Treeningute tõttu tuleb Vel-
lo Vaheril palju liikuda – jõuda 
Viimsisse, Lasnamäele, kesklin-
na eri klubidesse. “Olen natuke 
rahutu hing, kellele meeldib 
tegutseda ilma rutiinita. Ideaa-
lis oleks tore, kui kõik tuleksid 
minu majja õppima, kuid mulle 
meeldib eri seltskondadega lä-
vida.  Üheks unistuseks on mul 
kindlasti oma tsirkusekool.

Minu raamatute tiraažid on 
läbi müüdud, olen mõelnud, 
et üks korralik videoõppema-
terjal väikelaste võimlemisest 
kuluks ära, selle järgi saaks ka 
Eesti kaugemates otsades ko-
dus oma lapsi treenida.”

Noorest poisist spordi-
hingeks
Tsirkusega on seotud kogu Vel-
lo Vaheri perekond. “Olen tree-
ninud viis aastat kõiki oma lap-
si iga päev. Nad on tegelenud 
riistvõimlemise, kergejõustiku, 
rühmvõimlemisega ja aladega, 
mis neid endeid veel lisaks hu-
vitasid. Tütred Lembi ja Endla 
treenivad nüüd tsirkusekoolis 
5–14-aastasseid, usun, et väike-
laste võimlemisega hak-
kavad nad tegelema siis, kui 
neil endal lapsed on.”

Vello tsirkusekarjäär algas 13-

aastaselt vabamaadlusega. “Taht-
sin väga esineda, seetõttu alus-
tasin spordilaagris jooganumb-
riga. Soovisin saada milleski 
heaks, võib öelda, et vajasin tun-
nustust ja lootsin aplausi, mis 
viiks elus edasi. Kui oleksin 
alustanud treeningutega varem, 
oleksin kindlasti palju osavam 
ja tugevam,” lisas Vaher. 

Vello on koos perekonnaga 
käinud tsirkusereisidel Hor-
vaatias, Sloveenias, Itaalias sh 
Sitsiilias ja Sardiinias, Põhja- 
ja Lõuna-Hispaanias, Portuga-
lis, Marokos. “Kõik algas Riia 
tsirkuse festivalist. Kolmel kor-
ral tulin seal laureaadiks ja ühel 
korral saime kutse Verona kol-
mandale ülemaailmsele festiva-
lile,“ võtab Vello Vaher kokku 
tsirkusetuuridel osalemise.

Möödunud aasta lõpul tun-
nustati Vello Vaherit Eesti spor-
dihinge tiitliga. Auhinnagalal 
andis talle autasu üle maadleja 
Martin Plaser. 

“Mul on hea meel, et Martin 
hoiatas mind ette: ta teeb seal 
ühe triki koos oma lapsega. Ma 
ei ole teda kunagi õpetanud, aga 
ehk on ta saanud minust innus-
tust ja inspiratsiooni. Tore on 
see, et oleme mõlemad maad-
lust teinud. Maadlejad on sel-
lised teistmoodi tüübid, kel on 
omamoodi maailmanägemine. 
Oleme ka koostööd teinud. Ni-
melt osales ta minu 50. juube-
lil Kumus toimunud etendusel 
ning minu tütred Lembi ja End-
la teevad Martini maadlusklubis 
Korrus3-s kord nädalas trenne.”

Vello oli auhinda saades õn-
nelik. “Iga inimene vajab kii-
tust, tunnustust, seda tõdemust, 
et oled käinud õiget teed ja 
leidnud õige raja. Võib juhtida, 
et see on minu elus tähtsuselt 
seitsmes päev – pulmade ja las-
te sündide järel.” 

Aita ja Vello Vaheri tege-
misi saate jälgida www.face-
book.com/aita.vaher!

Liina Rüütel

MUINASJUTUVÕIMLEMINE
Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osavamaks ja jul-
gemaks. Arendame koos keha ja fantaasiat, saateks muusika ja eri 
muinasjutulised vahendid. Tunnis saab osaleda koos ema või isaga, 
hoidja või vanaemaga. Tund on mõeldud 1,10- 3-aastastele lastele. 

Alates 22. jaanuarist neljapäeviti kell 10.30 Viimsi Huvikeskuse tree-
ningsaalis

Küsimused ja registreerimine: heatujustuudio@gmail.com, tel 5563 
4784 (Piret Kõõra).
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ERAKUULUTUSEd

l Korterite ja eramajade koristus, akende pesu. 
Tel 5809 8230.

l Soovime üürida kolmetoalise rõduga korteri 
või ridaelamu osa pikemaks perioodiks otse 
omanikult. Teave tel 5094 465 või terje.stephan@
gmail.com.

l Restaureerin antiikmööblit, Tallinnas. Tel 5568 
3629.

l Teostame ehitus- ja remonditöid. Siseviimistlus: 
plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põran-
dad. Üldehitus: katused, räästad, vintskapid, be-
toonitööd, fassaadid, terrassid, palkmajad jooniste 
järgi. Helistage, pakume parima lahenduse! Teave 
tel 5897 6656 või meelisehitus@gmail.com.

l Firma teostab ehitus- ja remonttöid, ka sisevii-
mistlus, plaatimistööd. Hinnad väga mõistlikud! 
Lisainfo tel 5903 7395 või info@byggfokus.eu.

l Lõikemööbel, liuguksed ja garderoobid. Hinnad 
soodsad. Garantii. Tel 5029 075.

l Müüa lõhutud küttepuud: kask, lepp, kuusk. 
Tel 5015 820, Tarmo.

l Maniküür, pediküür, püsilakkimine Glamlaciga. 
Rohuneeme tee 2, tel 5641 179.

l OÜ Holgersson otsib Viimsisse  puhastusteenin-
dajat. Töö päevasel ajal  kolm korda nädalas. Tasu 
kokkuleppel. Tel 5333 3314.

l Katused, fassaadid, üldehitus ja viimistlustööd. 
Teave tel 5352 9476.

l Maailmakuulsa energeetilise tervendaja/
selgeltnägija VEET MANO kursused “Muutuste 
aeg”. 6.02. k 17–22 energeetiline seminar Tallin-
nas, Pargi tn 35. Kursused Tartus 7.02, J. Tõnissoni: 
k 13–18 energeetiline seminar ja k 19–22 “Selja- 
ja kaelavaludest vabaks!”. Haapsalu Kultuurikesku-
ses 8.02. k 17–21 “Selja- ja kaelavaludest vabaks 
+ väljaõpe”. Energeetiline seminar Rakvere AQVA 
Spa saalis 9.02. k 17–22. Sooduspiletid kuni 1.02. 
Lisasoodustus gruppidele. Info: www.veetmano.eu, 
tel 5689 6670.

l Haabneemes müüa treeningseade AB Bench, 
mis võimaldab efektiivselt ja turvaliselt treenida 
kõhulihaseid. Samas müüa ka treeningjalgratas 
Kettler. Hinnad kokkuleppel. Tel 5617 3517 või 
6091 882, Ella. 

l Anda üürile või müüa garaažiboks Viimsi alevi-
kus, Katlamaja tee 2. Kinnistu suurus 40 m2, 
garaažiboks ca 19 m2, sihtotstarve elamumaa. 
Tel 5058 794, e-post martin@baltreal.ee.  

l Kodumasinate ja vanaraua tasuta äravedu 
(pesumasinad, pliidid, malmvannid, radiaatorid, 
plekk, torud, kraanid, autoosad, tööriistad jm). Ise 
tassime, demonteerime, lõikame. Tel 5550 5017.
 
l Kogenud meister teeb kõiki ehitus- ja remondi-
töid, sh plaatimine ja krohvimine, kuuride, aeda-
de ja terrasside ehitamine, sillutise panemine jne. 
Talveperioodil sisetööd ja peenem viimistlus. Töö 
kiire ja korralik. Helista julgelt, vaatame üle ja 
teeme hinnapakkumise. Tel 5348 7147,  mauro-
peduzzi@gmail.com.

l Kogenud puuhooldajalt ohtlike puude raie ja 
hoolduslõikus. Puude tervisliku seisundi hindami-
ne ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. 
Tel 5626 3857.

l Ostan EW ja ENSV aegseid rinnamärke (ka 
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vana-
raha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim.

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

l Korstnapühkija teenus 50 euro eest! Tel 5697 
1041.

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

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

l Müüa mett Haabneemes otse mesinikult. Mesi 
(700 g) on pooleliitristes klaaspurkides. Kohaletoi-
metamine Viimsi piirkonnas tasuta. Tel 506 8326, 
toivo@kratt.ee.

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

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

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

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

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

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

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, 
okste kärpimine, võra kujundamine, kändude 
freesimine. Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade 
paigaldus ja hooldus. Tel 5563 7666, 
www.ifhaljastus.ee.
    
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, võsa lõikus. Töö-
tame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse!

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

Teade
Alates 1. jaanuarist 2015 lõpetas Viimsi vald 
visiiditasude osalise kompenseerimise lastele, 
pensionäridele ja puudega inimestele. Edas-
pidi on taastusarsti, kardioloogi ja neuroloogi 
erialal visiiditasu 5 eurot (vastavalt Eesti Hai-
gekassa reeglitele), kõigil teistel erialadel tee-
nindame üksnes Fertilitas AS hinnakirja alusel.

AS Fertilitas

Ülikooli Apteek pakub tööd 
proviisorile ja farmatseudile

Tööülesandeks on apteegikülastajate nõustamine 
ja teenindamine.

Nõudmised kandidaadile: 
• farmaatsiaalane haridus,

• hea suhtlemisoskus,
• positiivne ellusuhtumine,

• tahe aidata inimesi.  

Ettevõte pakub: 
• sõbralikku ja toetavat meeskonda,

• konkurentsivõimelist töötasu,
• stabiilset põhikohaga tööd,

• täiendõpet,
• paindlikku töögraafikut.  

CV koos palgasooviga saatke: 
piret.rand@ya.ee

Kontaktisik Piret Rand, teave tel 5218 148. 

kuulutab välja avaliku konkursi

KESKKONNAAMETI JUHATAJA
ametikoha täitmiseks. 

Teenistusülesanded:
• keskkonnaameti juhtimine;
• keskkonna- ja looduskaitsealaste uurimustööde tellimine ja töö koordineerimine;
• keskkonnalubade (jäätme-, vee-erikasutus-, välisõhusaaste-, keskkonnakompleks-, maa-ai-
nese kaevandamisluba) taotluste kooskõlastamiseks vajalike materjalide ja seisukoha esitamine;
• kavandatavale tegevusele välisõhu saasteloa, vee-erikasutusloa, jäätmeloa ja keskkonnakomp-
leksloa vajalikkuse hindamine, dokumentatsiooni koostamine või koostamise koordineerimine;
• keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamiseks materjalide ja seisukoha 
esitamine eeldatava keskkonnamõju ja –riski ulatuse analüüsi põhjal;
• vallavalitsusele ja volikogule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle 
otsustamiseks materjalide ja seisukohtade esitamine eeldatava keskkonnamõju ja- riski ulatuse 
analüüsi põhjal;
• keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamine, detailpla-
neeringu lähteülesannete kooskõlastamine, üldplaneeringu ja keskkonnaga seotud teemapla-
neeringute ellurakendamise jälgimine, säästva arengu põhimõtete ellurakendamine jms.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane);
• peab tundma Eesti Vabariigi riigikorralduse aluseid, omama teadmisi omavalitsussüsteemist 
ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega valla pädevusse antud küsi-
mustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• suutma koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
• suutma korraldada struktuuriüksuse juhtimist;
• väga hea eesti keele oskus ning vene- ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus;
• kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohuste täpne ja õigeaegne täitmine;
• iseseisvus oma tööülesannete täitmisel ja analüüsivõime;
• väga hea pingetaluvus;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avaliku halduse valdkonnas vähemalt 2 aastat;
• riiklike registrite kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• enesetäiendamise võimalusi; 
• mitmekesist ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• avalduse koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri (tuua välja oma nägemus ja visioon ameti juhtimises);
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saatke hiljemalt 2. veebruariks 2015 aadressil Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “KESKKONNAAMETI JUHATAJA“ või digitaalselt 
allkirjastatuna e-posti aadressil kristi@viimsivv.ee .

Lisateave: Andres Tolli, tel 6028 803, Andres.Tolli@viimsivv.ee.



16. jaanuar 2015  15

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

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

* pileti soodushind kehtiva pensionitunnistuse 
ettenäitamisel

spa@spahotellavendel.ee / tel 5880 1398 
Sõpruse tee 9, Haabneeme, Viimsi vald

Lavendel Spa 
sauna- ja 
lõõgastus-
keskuses
esmaspäevast 
kolmapäevani 
9.00–16.00
SEENIORIDE 
SPAATUNNID 
SOODUSHINNAGA
5.50 €*/2 tundi

JOONISTAMISKURSUS 
VIIMSIS

NB! 14–18 AASTASTELE
KURSUS ON MÕELDUD ALGAJATELE KUNSTIHARRASTAJATELE,  

VÕI NEILE, KES SOOVIVAD PARANDADA JUST OMA 
REALISTLIKKU JOONISTAMISOSKUST. Töö KäIGUS TEGELEME 

NäGEMISE, MÕTLEMISE JA MäLU KüSIMUSTEGA.
TASU JUHENDAMISE EEST POLE, KUNA KURSUSE LÄBIVIIMINE ON ÜKS OSA MINU 

TEADUSTÖÖST. MINIMAALNE SUMMA KULUB TÖÖVAHENDITE OSTMISEKS.

TOIMUMISE KOHT: Viimsi keskus  

REGISTREERUDA: liinaponetajev@gmail.com või telefonil: 5564 2851 

JUHENDAJA:  Liina Ponetajev,  kunstiõpetaja, Tallinna Ülikooli kunstiteraapia magistrant

Lihapood Haabneemes 
võtab tööle 

RAAMATUPIDAJA. 

Info tel 5033 585 või 5033 588.

Tantsuõhtu koos ansambliga
Танцевальный вечер с ансамблем 

Black & White! 
Viimsi Talveaias. Ladina-Ameerika rütmid! 
Pileti hind 10 eurot. Kohtade arv on piiratud! 
Võib tulla oma joogiga. Piletite (hind 10 eurot) 
tellimine tel 5593 8844, Irina Pavlova. Palume 
teatada kohaletulekust!

В программе латиноамериканские ритмы: 
ча-ча-ча, самба, салса, бачата, танго, румба, 
диско и др...! Можно приходить со своими 
напитками. Стоимость билета 10 евро, 
количество мест ограничено! Заказ билетов 
по тел 5593 8844, Irina Pavlova

Ehitame Teile energiasäästliku

PASSIIVMAJA
vastavalt soovidele.
Abi projekteerimisel.

5 a. kogemust Norrast
passiivmajade ehitamisel.

soemaja@mail.ee
5535 077
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