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Leppneemes toimus teist korda
avatud kalasadamate päev

Intervjuu Gerd Kanteriga.
Loe lk 9
MTÜ Äigrumäe
Külaselts üldkoosolek

Üldkoosolek toimub 31. mail algusega
kell 19 aadressil Äigrumäe tee 4 (pumbamaja juures).
Päevakavas on 2017. aasta aruanne,
2018. aastaks planeeritud tegevused, vaba
mikrofon ja jooksvad küsimused. Üldkoosolekule võib kindlasti kaasata ka kõiki teisi
külaelanikke.
Kel külaseltsi aastatasu (20 €) maksmata, siis palume seda teha MTÜ Äigrumäe
Külaselts arvelduskontole EE18220022106
2612257.

Äigrumäe külaselts

MTÜ A/Ü Ranna
korduskoosolek

12. mail algusega kell 12 toimub MTÜ
A/Ü Ranna üldkoosolek Rannarahva muuseumis.
Päevakorras on avamine ja tagasivaade
tegevusperioodile, 2016.–2017. aasta tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine, olukorra analüüs ja edasine tegevusplaan, liikmeskonna korrastamine – võlglaste ja lahkunute väljaarvamine, juhatuse
liikmete valimine ning sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused.
Vastavalt põhikirjale on hääletamisel igal
liikmel üks hääl. Puudumisel vajalik nimetada lihtkirjaliku volitusega paberkandjal või
meili teel oma esindajaks mõni teine ühistu liige.

MTÜ A/Ü Ranna juhatus

Tammneeme koduküla koguperepäev

Avatud kalasadamate päev Leppneeme sadamas läks igati korda. Fotod Ülo Siivelt

28. aprillil toimus maaeluministeeriumi ja Kalanduse
Teabekeskuse eestvõtmisel
teist korda üle Eesti avatud
kalasadamate päev. Leppneeme sadam oli üks 23-st
sadamast, kes huvilisi külla
ootas.
Kui eelmisel aastal oli Leppneemel
au olla avatud kalasadamate päeva peasadamaks, siis sel aastal sai
selle au endale Japsi kai Pärnus.
Kalasadamate päeva ühe eestvedaja Toomas Armuliku sõnul käis
28. aprillil 23 sadamas kokku ligi
25 000 külastajat. Kui Japsi kaid
külastas tema sõnul rekordiliselt
5000 inimest, siis Leppneemes käis
üle 1800 kalahuvilise.
“Kui eelmisel aastal külastas
Leppneeme sadamat 1300 inimest,

siis sel aastal, kohalikul tasandil korraldatuna, ootasime külla 800 inimest. Tegelikult oli huvilisi 1700–
1800 inimese ringis,” ütles Leppneeme avatud kalasadama päeva
peakorraldaja Argo Aruvald.
Nagu kalasadamale kohane algas päev juba kell 8 hommikul ja
kestis pärastlõunatundideni. Leppneemele tuldi eeskätt ostma värsket kala, mida pakkus teiste seas
ka Viimsi kuulus kalamüüja “onu
Tõnu” ehk Tõnu Süld. Kuna ostuhuvi oli väga suur, siis tühjenesid
kalakastid lausa silmanähtavalt.
Kes värske kala asemel seda
kohe maitsta soovis, sai proovida
erilist uut kokandustoodet – räimeburgerit. Sellise 250 tasuta maitsva üllatusega võlus rahvast Riina
Aasma juhendatud Tallinna teletorni kohviku tiim. “Räimeburger

Viimsi rahvustoiduks!” kõlas osavate kokkade hüüdlause, millega
reklaamiti uudset karulaugusalatiga räimeburgerit.
Viikingiaegset mõõgavõitlust
tutvustasid ja näitasid Tartu mõõgavõitlusseltsi liikmed eesotsas Robert Rootslasega. Huvilised sai vaadata nii mõõgavõitlejate omavahelist jõuproovimist kui ka hiljem
relvi ja varustust lähemalt uudistada.
Möödunud aegu aitas meenutada ka Rannarahva muuseum eesotsas Janek Šafranovskiga. Muuseum oli digiekraanile vaatamiseks
seadnud üle 800 vana foto vanadest Leppneeme ja Prangli kaluritest. Huvitavat lugemist leidus
stendidel ja nii suured kui ka väikesed sai võtta mõõtu kalade tundmises.

Vaadata sai ka merepäästjate varustust. Meeleolu aitas kõrgel hoida Audru Jõelaevanduse Punt, kelle rahvalikud lood meelitasid tantsuplatsile nii “Prangli naised kui ka
oma küla memmed” – nii kirjeldas
muusikalist etteastet korraldaja ja
Leppneeme külavanem Heidy Rebane.
Lapsed said puidust kalu värvida ja kalapaate meisterdada. Täistuuridel töötas Leppneeme külaseltsi kohvik ja supiköök. “See oli
igati õnnestunud päev,” olid päeva
eestvedajad Heidy Rebane ja Argo
Aruvald ürituse lõppedes ühel meelel.
Avatud kalasadamate päeva toimumist Leppneemes toetas Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.

Ülo Siivelt

Pühapäeval, 6. mail kell 13.30–16.30 toimub Tammneeme külas lustakas, põnev,
turvaline ja hariv kogupereüritus.
Kavas on lipuheiskamine, saab osaleda
Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti,
merepääste ja lemmikloomaaktivistide pakutavates tegevustes. Toimub aruteluring
eesotsas Rohuneeme külavanem Jüri Martiniga. Osaleda saab ponide õpitoas (saab
poniga sõita ja teadmisi hobuste pidamisest). Lapsed saavad kohtuda lõvi Leoga ja
uurida politseiautot nii seest kui ka väljast.
Lapsevanematega räägitakse liiklusohutusest ja turvalisusest. Päästeamet näitab
oma uuemat tehnikat, räägitakse nii kodukui ka veetuleohutusest. Kohal on Viimsi
vabatahtlik merepäästeühing, räägitakse
ohutusest merel ja mere ääres. Kohal on
ka otsingukoerte klubi ja Eestimaa Loomakaitse Liit koos koertega. Saab teavet koertest ja nende hooldamisest.
Üritus toimub Projekt EV 100 raames.
Osalemine tasuta!

Viimsi Teataja ilmumisajad on muutunud
Viimsi Teataja ilmumisajad: 18. mai; 1. ja
15. juuni; juulis lehte ei ilmu; 17. ja 31. august; 14. ja 28. september; 12. ja 26. oktoober; 9. ja 23. november; 7. ja 21. detsember
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Talgud Viimsis
Allpool on toodud info
Viimsi valla talgute kohta,
lisainfot saab www.teemeara.ee lehelt (täpsemad
talgutööd ja tegevused,
info toitlustuse olemasolu
kohta jmt).
Leia enda jaoks sobivad talgud
ja löö kampa! Tööd jagub kõikidele ja igaüks on oodatud!

Miiduranna küla talgud

Toimumisaeg: 5. mai k 10
Kogunemine: Lahe tee ja Tormi

Näide Saue vallas toimivast rattaparklast. Foto Pille Petersoo

Loome Viimsisse kaasaegsed
rattapargid
Ilmad on jälle kevadiselt soojad ja
meie tänavapilti on ilmunud jalgrattad. Hea on tõdeda, et viimsilased ja
eriti noored armastavad jalgrattaga
sõita ning eelistavad seda soojal
ajal bussile ja autole. Kahju ainult,
et Viimsi avalikus ruumis puuduvad
kaasaegsed tingimused jalgrataste
hoiuks. Sellele on tähelepanu juhtinud ka kogukonna liikmed.
Lahendamaks probleemi oleme kutsunud kokku komisjoni, kuhu kuuluvad lisaks vallavalitsuse liikmetele ka vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liige Pille Petersoo
ja vallavolikogu transpordi komisjoni liige
Vladas Radvilavicius.
Eelmisel nädalal väisas komisjon Harjumaa parimaid praktikaid ehk läksime kogemusi saama Sauele. Kohtusime Saue valla

esindajatega, et rääkida nende kogemustest
rattaparklatega ja tutvusime valla poolt rajatud rattaparklatega Saue rongijaamas ja
Urda rongijaamas ning viimasena vaatasime
üle ka Balti jaama rattaparkla Tallinnas.
Saime hulga häid mõtteid ja ideid mida
rakendada. Järgmisena on kavas kohtuda
rattaparkide rajajatega, et mõelda koos välja
Viimsisse sobivaim lahendus. Eesmärk on,
et viimsilane saaks turvaliselt kasutada oma
liiklemiseks jalgratast ja et tema ratas oleks
hoitud vahepeatuste ajal, on see siis bussipeatus, kool, kauplus vms. Õnneks on meil
olemas head teed rattaga liiklemiseks, selles
osas oleme paljudest kohalikest omavalitsustest ees. Tulevikus võiks uute hoonete ja
alade planeerimisel, projekteerimisel ning
rekonstrueerimisel standardi järgi alati ette
näha ka jalgrattaparklad.

Viimsi vallavalitsus

Tulge kuulama looduskaitsest!
Neljapäeval, 17. mail kell 18 on kõik huvitatud oodatud RMK Viimsi külastuskeskusse
(Rohuneeme tee 29) kuulama loengut teemal “Eesti looduskaitse kujunemine, Viimsi
kaitsealad ja nende tulevik!“
Lektorina esineb keskkonnaministeeriumi nõunik Hanno Zingel, kelle valdkonda kuuluvad looduskaitseküsimused, kaitsealade moodustamine, elupaikade kaitse, punane raamat ning rahvusvaheline koostöö.
10. aprillil võttis Viimsi vallavolikogu vastu
otsuse “Rohuneeme maastikukaitseala riikliku

kaitse alla võtmise ettepaneku koostamise algatamine ja ettepaneku esitamine Keskkonnaministeeriumile“ ning otsuse “Viimsi vallas asuvate mitte kaitse all olevate RMK metsade kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise
põhjendatuse ja otstarbekuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi algatamine“.
Tule kohale ja saad teada, millised on Viimsi valla võimalused kaitsta siinset väärtuslikku
loodusmaastikku ja taimestikku!

Keskkonna- ja planeerimisamet

tee ristmiku merepoolne haljasala
Talgutööd: haljasala koristus
Talgujuht: Moonika Aasna, moonika.aasna@gmail.com, tel 5553
0506

Metsakasti mänguväljaku talgud

Toimumisaeg: 5. mai k 10–13
Kogunemine: Kirsi tee ja Mu-

reli tee nurgal

Talgutööd: riisume, korrastame

hekid, paneme aiapostidele mütsid pähe ja teeme muid parendustöid nii mänguväljakul kui
ka selle ümbruses
Lisainfo: võimalusel kaasa võtta tugevam reha
Kohti: 20
Talgujuht: Kristi Ploom, kristi
@flex.ee, tel 5394 3517

Laiaküla talgud

Toimumisaeg: 5. mai k 10–16
Kogunemine: Käära tee suur ring
Talgutööd: küla tänavate äär-

sete alade prahikoristus, mänguplatside korrastamine
Lisainfo: kaasa võtta kindad, prügikotid, vesi, kerged suupisted
Kohti: 15
Talgujuht: Tiit Villig, tiitvillig
@gmail.com, tel 505 3508

Rohuneeme küla
talgud

Toimumisaeg: 5. mai k 11–16
Kogunemine: külaväljakul
Talgutööd: lehtede riisumine,

okste lõikamine ja koristus ning
põletamine, üldised koristustööd
Lisainfo: kaasa võtta töökindad,
rehad, võimalusel käru. Kohapeal pakutakse suppi ja morssi
Kohti: 100
Talgujuht: Katrin Kurm, katrinkurm@hotmail.com, tel 502 6897

Keri talgud (Keri saare)

Toimumisaeg: 5. mai k 10–20
Kogunemine: Viimsis, LeppneeToimetus 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: Ülo Siivelt, tel 602 8840, e-post ulo.siivelt@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 18. mail.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

me sadamas, kell 9.30 (merereis saarele ca 1,5 h) Tagasisõitu saarelt alustame ca kell 17,
Leppneemes hiljemalt kell 19
PS! Sõidu toimumist võib mõjutada tuul
Talgutööd: talgupäeval jõuab tervele saarele lihtsamate töödega
tiiru peale teha. Korrastame õueja rannaala, värskendame hooneid, teeme lammutustöid jne
Lisainfo: saarel ei ole joogivett!
Merel on alati jahedam kui
maal – selga soojad/tuulekindlad ja ilmale vastavad riided!
Palume lemmikloomad koju jätta, kuna lindudel on pesitsusaeg!

Kaasa 5 eurot sularaha talgute
toetuseks!
Kohti: 20
Talgujuhid: Anna-Liisa Eljari,
talgud@keri.ee, tel 504 4623 ja
Jako Vernik, jako@livehouse.ee,
tel 510 8313

Prangli saare
koristustalgud

Toimumisaeg: 5. mai k 10–13
Kogunemine: kell 10 Kelnase

sadamas, sadamakuuris Noor
Kaardivägi. Pranglile saab laevaga Wrangö. Pilet palume soetada www.veeteed.com. (Kelnase-Leppneeme liin)
Talgutööd: matkatakse läbi peamised turistide pool tallatavad
rajad, samuti sadamaala ning
rannaalad ja korjatakse kokku
kõik praht, mis leidub
Lisainfo: kaasa võtta töökindad.
Pärast koristusmatka toimub turismihooaja lahtijooksmine –
Prangli jooks 2018
Kohti: 50
Talgujuht: Annika Prangli,
pranglia@gmail.com, tel 5341
3109

Rannavälja talgud
(Pringi küla)

Toimumisaeg: 5. mai k 15–18
Kogunemine: Rannavälja tee 51

vastas asuva suure tamme juures
Talgutööd: prügikoristus, võsalõikus
Lisainfo: kaasa võtta töökindad
ja õhukesed prügikotid. Võimalusel jalga kummikud ning kaasa ämber või tugevam kast (prügikotid kipuvad kergesti purunema), aiakäru, oksalõikur/-käärid, reha ja labidas
Kohti: 30
Talgujuht: Kadri Käärt, kadri.
kaart@gmail.com, tel 523 5725

Pärnamäe küla
kevadtalgud

Toimumisaeg: 5. mai k 11–13
Kogunemine: Vehema tee ääres

MÜ Kvarts Igakevadine
talgupäev (Randvere
küla)

Toimumisaeg: 5. mai k 10–16
Kogunemine: Metsavahe tee ja

Külavahe tee ristmik

Talgutööd: kraavide puhastami-

ne, võsa eemaldamine. Ühistu
omanduses olevate kruntide kevadhooldus ja -koristus
Lisainfo: kaasa võtta reha, oksakäärid, kirves, labidas, aiakäru
jms
Kohti: 20
Talgujuht: Sulev Lind, sulev@
budampex.eu, tel 517 7531

Jasmiini tee talgud
(Viimsi alevik)

Toimumisaeg: 5. mai k 10–15
Kogunemine: Jasmiini teel
Talgutööd: prügi korjamine, umb-

rohu eemaldamine, tänava pühkimine
Lisainfo: kaasa töökindad, prügikotid, võimalusel tööriistad
Kohti: 20
Talgujuht: Jane Saks, janesaks
88@gmail.com, tel 5198 8234

Äigrumäe küla
heakorra talgud

Toimumisaeg: 5. mai k 10–16
Kogunemine: Äigrumäe küla-

plats

Talgutööd: koristame külaümb-

rust, puhastame kraavi, lõikame
võsa
Lisainfo: kaasa rehad, aiakäärid, trimmerid, labidad
Kohti: 40
Talgujuht: Piret Simmo, piret.
simmo@gmail.com, tel 504 8696

Lubja küla talgud

Toimumisaeg: 5. mai k 10–14
Kogunemine: Põhjakonna tre-

pi ülemisel platvormil

Talgutööd: ümbruse korrasta-

mine

Talgujuht: Raimo Tann, tel 517

2941

Kelvingi küla talgud

Toimumisaeg: 6. mai k 11–14
Kogunemine: Kelvingi küla pum-

bamaja ringil

Talgutööd: pumpla ringide kor-

rastus

talgutelgis

Lisainfo: võimalusel kaasa võt-

hastamine prahist. Prügi korjamine, okste põletamine, okste
lõikus
Kohti: 50
Talgujuht: Kärol Tohver, karol.
tohver@hotmail.com, tel 5665
1216

Talgujuht: Ants Lindemann, tel

Talgutööd: sadeveekraavide pu-

Kraavid puhtaks, aiad
särama! (Metsakasti
küla)

Toimumisaeg: 5. mai k 10–16
Kogunemine: Raudrogu tee 36,

Metsakasti, Viimsi vald
Talgutööd: kraavipervede puhastamine, prügi kogumine ja
äravedu, võsa lõikamine ja äravedu. Vana aia puhastamine, sirgeks ajamine, lihvimine ja värvimine
Kohti: 6
Talgujuht: Sven Jürgenson, Juuramagister@gmail.com, tel 522
7977

ta reha, labidas ja käru

507 4143

Viimsi vallavalitsuse
talgud

Toimumisaeg: 16. mai
Talgutööd: renoveeritava män-

guväljaku ümbruse korrastamine Mõisapargis
Talgujuht: Kai Utt, tel 5623 3401

Minitalgud

Kes talgutele ei saa või ei jõua
minna, saab kodus ja selle lähiümbruses teha väikesed minitalgud.
Täname vallavalitsuse poolt
kõiki neid, kes on oma talgud
juba teinud, ja jõudu neile, kes
talguid alles kavandavad. Edu
ja julget pealehakkamist kõikidele talgulistele!

Kommunaalteenistus
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Viimsi vald saab
99-aastaseks
Sel aastal tähistab Viimsi
vald oma 99. aastapäeva
ning õige pea jõuame
kolmekohalise numbrini.

Nagu ka vanasõna õpetab – hallpead austa, kulupead kummarda – tuleb siinkohal öelda, et
pikk iga peegeldab rikkalikku
kogemustepagasit. Elanikkonna kasvamine näitab, et Viimsi
vald on jätkuvalt atraktiivne elukeskkond neile, kes otsivad kodu tervislikku eluviisi, loodussõbralikku keskkonda ja innovatsiooni väärtustavas omavalitsuses.
Viimsi valla asutamine toimus 1919. aasta mais, mil eralduti Nehatu vallast. Vaid 20 aastat hiljem, 1939. aastal moodus-

tati aga uus vald, mis sai nimeks
Iru. Tänasel päeval mõistetav
Viimsi sai valla omavalitsuslikud õigused 20. detsembril 1990.
Ei ole valda ilma kogukonnata. Kogukonnal on suur mõju suunata koduvalla arenguid
ning arendusi. Et meil on rohkelt tervisealasid, näitab viimsilaste suhtumist tervislikku eluviisi. Et vald on kaetud metsarohelusega, on see peegeldus
väärtustest, mida siinsed inimesed oma südames kannavad. Nii
võimegi öelda, et Viimsist on
teinud väärtusliku elukeskkonna just need inimesed, kes valda oma hinnaliseks koduks peavad ja oma kodukoha arengusse ka ise panustada soovivad.
Olgu need siis külaseltsid, piir-

Kas teadsite, et
n Viimsi vald on üks kõige rohelisem omavalitsus. Koguni 50,9% maa-alast on looduskaitse all.
n Valla haldusterritooriumi koosseisus on 15 saart.
Nendeks on Prangli, Naissaar, Kumbli, Aksi, Kräsuli, Keri, Seinakari, Tiirlood, Pandju, Vullikrunn,
Sillikrunn, Sepakari, Hanekari, Lookari ja Lahesaar.
n Vallas asub 12 sadamat, neist 2 küll ehitamisel.
n Viimsi vallast saad sõita merele hülgevaatlusretkele.
n Viimsi vallas saad kulgeda kahe Eesti suurmehe Johann Laidoneri ja Lennart Meri jälgedes.
n Vallas toimub sel aastal esmakordselt Harjumaa laulu- ja tantsupidu (1. juunil) ja Heitjate gala
(20. mail).
n Viimsi vabaõhumuuseumis laupäeva hommikuti toimetav Viimsi rahva taluturg on oma talutoodete, mõnusa arhailise miljöö ja merekohinaga Eesti üks stiilseim taluturg.
n Viimsi vallas asub Eesti ja ka Baltimaade suurim

konnakoolid või teised kohaliku elu haridus-, kultuuri- ja spordielu rikastavad asutused ja kodanikuühendused. Samuti on
paljud eraettevõtted panustanud
Viimsi ja viimsilaste heaolusse
ja arengusse, pakkudes tööd ja
teenuseid kohalikele inimestele ja aidates kaasa kogu Viimsi
taristu arendamisele. Aitäh teile kõigile!
Läheneva aastapäeva eel on
igati sobiv anda edasi soovid ka
Viimsi valla 100. sünnipäevaks.
Märgakem, hoidkem ja hooligem meie kodust ja kogukonnast! Toogem positiivsust ja algatusi siinsesse keskkonda ning
olge valmis vajadusel ka ise käsi külge panema!

Viimsi vallavalitsus

rändrahn. Muuga külas asuv Kabelikivi on oma
58-meetriselt ümbermõõdult Baltimaade suurim
rändrahn. Kokku on Viimsi poolsaarel loendatud
317 rändrahnu, mille ümbermõõt on suurem kui
10 meetrit.
n Üks esimesi sõjajärgseid ühismajandeid moodustati Viimsi vallas. 1946. aasta detsembris moodustati Rohuneemes Tominga talus kaluriartell
“Põhjakalur“, mida võib pidada kuulsa Kirovi näidiskalurikolhoosi üheks eelkäijaks.
n Viimsis on toodetud Viimsi-nimelist veini. S. M.
Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi veinitsehhis
toodeti muuhulgas Viimsi-nimelist naturaalveini.
n Viimsis asub maailma tihedaim raudteevõrk.
Naissaarel on ligi 40 kilomeetrit merekindluse
raudteid, mis teeb iga saare ruutkilomeetri kohta 2 kilomeetrit rongiteed. See teeb Naissaarest
maailma kõige tihedama raudteevõrgustikuga
kaetud ala, mis sest, et see ei ole praegu kasutusel.

Viimsi vallamaja 7. septembril 1924. Foto Eesti Rahvusarhiiv

Viimsi valla vanem ajalugu
Viimsi valla ajalugu on kirju ja
mitmekülgne. Esimest korda moodustati Viimsi vald Aegna, Haabneeme ja Viimsi mõisavaldustest
juba 1866. aastal.

Viimsi valla esimene pitsat, mille juurde on
lisanud allkirjad vallavanem Martin Kurg
(1919–1921) ja vallasekretär Georg Roosileht
(1919–1921). Foto Eesti Rahvusarhiiv

Viimsi valla esimeseks vallasekretäriks sai
koolmeister Johannes Vakker ja vallavalitsus tegutses Pringi külas Viimsi esimese koolimaja ruumides. Esialgne Viimsi vald eksisteeris kuni 1891. aastani, sest siis liideti see
kokku Maardu, Saha ja Nehatu vallaga ning
uue suurüksuse ametlikuks nimeks sai Nehatu vald.

Uuesti sai Viimsi iseseisva valla staatuse alles 1919. aastal, kui Maakonna Nõukogu
kinnitas 11. mail Maakonna Valitsuse otsuse
taasmoodustada Viimsi vald.
Esialgu tegutseti Haabneeme karjamõisas (1919–1923), kuid 1923. aastal koliti endisesse Miiduranna rannavalvekordonisse ning
1924. aastal osteti hoone valla poolt ära (1923–
1939). Antud hoonesse jäi Viimsi vallavalitsus kuni heitliku 1939. aastani, mil moodustati uus suurvald Iru.
Vallamaja ühes otsas asus kartser-vangimaja ning teisel pool olid vallasekretäri eluruumid ja sahver. Lisaks oli majas veel kantselei, valla raamatukogu ja 24-ruutmeetrine
koosolekute saal, kus ka puhkpilliorkester
harjutamas käis.

Maivi Kärginen-Kivi
Rannarahva muuseum

Viimsi naisi toetab tugikeskus HooliMine
MTÜ Viimsi Naiste Tugikeskus HooliMine asutati
11. aprillil Ene Lille,
Maarika Pähklemäe ja
Galina Elmiku algatusel.
Ikka oli kuulda, et meil võiks
olla selline organisatsioon, ja
oli ka kuulda, et tean kedagi,
kes kannatab vaimse või füüsilise vägivalla all. Meie sooviks
ja eesmärgiks on selliseid naisi
aidata. Püüame aru saada, millist tuge sellised naised vajavad ja kui kättesaadav see nende jaoks on.
Kui see teema jälle jutuks
tuli, saime aru, et see organisatsioon tuleb lihtsalt ära teha.
Taolise organisatsiooni vajadus tekkis paljudest küsimustest nagu näiteks, mida teeb
vaimse või füüsilise vägivalla
all kannatav inimene. On tal kuskile minna? Kes tema mure ära
kuulab? Kes annab talle nõu?
Kes teda kaitseb? Kas ta ise tajub, et ta on kannatanu?
Vaimse või füüsilise vägivalla all kannatav inimene ei
tea tihti oma õigusi. Lisaks on
tal häbi. Ta püüab reaalsust blo-

Tugikeskuse loojad Maarika Pähklemäe, Ene Lill ja Galina Elmik Harmoonikumi ees. Foto Raimo Tann

keerida. Tal on tunne, et kusagile pole minna ja abi küsida.
Ka tekitab selline kohtlemine
alaväärsustunde, mis on tekkinud eriti just vaimse vägivalla
all kannatavatel isikutel. Et sellest aru saada, peab kannatanud
isikul olema võimalus lahata
oma olukorda ja samas vajab ta,
et keegi tema muret kuulaks.
Lähedastele sellest tihti ei räägita, häbenetakse.

Selleks otsustasimegi teha
õdusas Harmoonikumis 3. mail
esimese ürituse vabatahtlikele
ja muidu huvitanutele. Üritusel
tegime tutvustuse organisatsioonist ja kuulasime moodulloengut teemal “Mis on vaimne vägivald”.
Meie tulevikuplaanides on
soov korraldada grupiõhtuid,
mõttematkasid, koolitusi, kriisikoosolekuid, nõustamisi ning

arendada netivõrgustikku abivajajatele. Kui teil on küsimusi meie tegemiste kohta või soovite tugivõrgustiku loomisel oma
abikäe ulatada, siis ootame teie
e-kirju aadressil hoolimine@
gmail.com. Oleme loonud ka
Facebooki suletud grupi Viimsi
Naiste Tugikeskus HooliMine.
Vt https://www.facebook.com/
groups/327231304472231/.

Galina Elmik

Pro Bono õigusapteek aitab!
Eesti on Euroopa ühisturu liige juba viimased 14 aastat. Olukord, kus ettevõte on registreeritud ühes riigis ja maksud tasutakse teises riigis, on pigem igapäevane kui erandlik nähtus.
Kuid kas probleemi korral välisriigi õigust on võimalik tulemuslikult tõlgendada ilma välisriigi õiguse taustsüsteemi tundmata?
Sellele ja teistele küsimustele saad vastuse Pro Bono õigusapteegis.
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TEATED
Huviringides osalemise toetamise
korras on muudatused
Viimsi vallavolikogu huvihariduse ja huvitegevuse maksmise korra muudatused.
10. aprillil võttis vallavolikogu määrusega nr 8 vastu Viimsi
Vallavolikogu 12. detsembri 2017 määruse nr 19 “Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord“ muudatused.
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise korra eesmärk on kehtestada ühtne põhimõte ja kord rahvastikuregistri
andmetel Viimsi vallas elavate 7–19-aastaste laste ja noorte
huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest.
Tänaseks on määrusega töötatud 3 kuud ning ilmnenud on
määruse tekstis täpsustamist vajavad asjaolud, mille tulemusena viiakse määrusesse sisse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 4-6 ja sõnastatakse
järgmiselt:
“(4) Taotleja on käesoleva määruse mõistes rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elav 7– 19-aastane laps (7–18-aastane) või noor (käesoleva määruse mõistes kuni 19-aastane),
kelle nimel esitab rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas
elav lapsevanem või eestkostja (taotleja seaduslik esindaja)
Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametile taotlusvooru
tähtajaks taotluse koos kuludokumentide koopiatega.
(5) Perekond ehk pere on abielus või abielulistes suhetes
olevad samas eluruumis elavad isikud ja nende ülalpeetavad
kuni 19-aastased lapsed ja noored.
(6) Paljulapseliseks pereks käesoleva määruse tähenduses loetakse perekonda, kus on vähemalt neli kuni 19-aastast
(k.a) last või noort.“
2) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(1) Lapse või noore ja tema vähemalt ühe vanema või
eestkostja (taotleja seaduslik esindaja) rahvastikuregistri järgne elukoht on Viimsi vallas.“
3) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“2) laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses ja kasvab paljulapselises peres;“
4) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(4) Taotlusele lisatakse:
1) taotlusperioodil (3 kuud) huviringi osalustasu maksmist
tõendav dokument (maksekorraldus või pangakonto väljavõte);
2) raske või sügava puudeastme tõestamiseks sotsiaalkindlustusameti tõend (juhul, kui toetust taotletakse lapse eest,
kes on raske või sügava puudega);
3) vähekindlustatud perede puhul perekonna kõigi liikmete
toetuseperioodi (3 kuu) netosissetulekut tõendav filtreerimata
pangakonto väljavõte.“
4) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(6) Huvihariduse ja huvitegevuse täiendavat toetust määratakse või keeldutakse selle määramisest Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja otsusega 15 tööpäeva
jooksul arvates taotlusvooru lõppemise tähtajale järgnevast
päevast.“
Taotlust saab esitada neli korda aastas. Järgmise vooru tähtaeg on 20. juuni, kuhu ootame taotlusi ja kuludokumentide
koopiaid perioodi märts – mai 2018 eest.
Viimsi vallavolikogu määrustega on võimalik tutvuda valla
kodulehel http://www.viimsivald.ee/12043/.

Kaija Mägi
Huvihariduse ja sporditöö koordinaator

Tammepõllu tee ja taristu
objektil on alustatud
teekonstruktsiooni ehitusega

Tammepõllu tee ja taristu objektil on lõppemas vee ja kanalisatsiooni, sademeveetorustiku ning sademeveekraavi
ehitustööd.
Hetkel on käsil viimased torustike ühendused ning Männi
tee sademeveekraavi kindlustamine. Objektil on alustatud teekonstruktsiooni ehitusega ning
äärekivide paigaldusega. Tammepõllu teele rajatakse kergliiklustee koos tammede allee ja
tänavavalgustusega. Lisaks tulevad kergliiklustee äärde istepingid.
Tammepõllu tee ja taristu obKaevetööd Kase põigus.
jekti töid alustas LemminkäiFoto Taavi Valgmäe
nen Eesti AS, kuid 1. veebruaril
ühinesid YIT ja Lemminkäinen AS ning objekti töid jätkatakse
YIT Infra Eesti AS-i nime all. Objekti lõpptähtajaks on 29. juuni.

Taavi Valgmäe
kommunaalteenistus

Detailplaneeringud
14.05.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I
korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, kinnistu Mäe detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik
arutelu.
Planeeritava ala suurus on 3,78 ha ning see asub Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ja Vehema tee ääres. Planeeritav ala hõlmab
maatulundusmaa sihtotstarbega Mäe kinnistut. Detailplaneeringuga hõlmatud kinnistul puudub olemasolev hoonestus ja kõrghaljastus. Ala piirneb põhjast ja läänest olemasolevate elamukruntidega, kus elamud ja selleks vajalik infrastruktuur on valdavalt
välja ehitatud.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta kinnistul Mäe Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast (põllumajandusmaast)
väikeelamute maaks, jaotada planeeritav maa-ala üksikelamukruntideks ning määrata krundi ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.
21.05.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I
korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Laiaküla, kinnistute
Käära tee 46 ja osaliselt Uus-Kopli detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2,5 hektarit ning see asub
valla lõunaosas, Laiakülas. Planeeritav ala hõlmab elamumaa sihtotstarbega kinnistut Käära tee 46 (89001:010:2925) ja teemaa ulatuses osaliselt (ca 2,08 hektarit) tootmismaa sihtotstarbega kinnistut Uus-Kopli (89001:010:2926). Planeeritav ala on suures ulatuses kõrghaljastatud, kuid hoonestamata. Planeeringuala hõlmab
osa Käära teest. Juurdepääs planeeringualale on olemas Käära
teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kolme üksikelamumaa (EP) krundi ja kahe teemaa krundi moodustamine ning üksikelamumaa kruntide ehitusõiguse määramine üksikelamute ja
abihoonete ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse
hoonete arhitektuurilised, kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse
hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
Detailplaneeringute eskiislahendustega on võimalik tutvuda valla
veebilehel www.viimsivald.ee.
21.05–03.06.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus kell
12–14), reedeti kella 12-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)
avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:
1. Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneering
(Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldus nr 151).
Detailplaneeringuga on hõlmatud Rohuneeme külas asuv 2578 m2
suurune krunt, mis asub poolsaare põhjaosas, Rohuneeme külas,
Suur-Ringtee ja mereäärse kinnistu Kivineeme vahelisel alal. Planeeringuala on kirde-edela suunaline, suhteliselt korrapärase kujuga, maapinna kõrguste vahe on 1,5 meetrit, maapind langeb ühtlaselt loode suunas, absoluutkõrgused jäävad vahemikku 4.0 kuni 2.5 (Kroonlinna veemõõdulati nullpunkti järgi). Planeeritav ala
piirneb põhjast kinnistuga Kivineeme, idast ja lõunast kinnistuga Uus-Oti, edelast ja läänest Suur-Ringteega. Maa-ala on kaetud
kõrghaljastusega, hoonestus puudub. Juurdepääs planeeringualale toimub Suur-Ringteelt. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ
töö nr 07-16, august 2017, põhijoonise väljatrükk: 20.09.2017)
moodustatakse üks 2578 m2 suurune puhke- ja spordirajatiste maa
kasutamise sihtotstarbega krunt detailplaneeringu liigi järgi (katastriüksuse liigi järgi ärimaa krunt) ja määratakse krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise (H = 7,0 meetrit) tervisespordiklubi
hoone ja kahe ühekorruselise (H = 5,0 meetrit) abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 350 m2 (kolmsada viiskümmend ruutmeetrit).
2. Metsakasti küla, kinnistute Hansu tee 2, Jäätma tee
15 ja Jäätma tee 17 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse
27.03.2018 korraldus nr 162).
Detailplaneeringuga on hõlmatud Metsakasti külas asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud Hansu tee 2 (89001:010:3563),
Jäätma tee 15 (89001:010:3181) ja Jäätma tee 17 (89001:010:
3183). Planeeringuala asub osaliselt väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, mille naabruses on ka kehtivate detailplaneeringutega arendamata alasid. Tegu on piirkonnaga, kuhu on
planeeritud nii üksik- kui ka kaksikelamuid. Planeeringuala piirneb kinnistutega Hansu tee 2a, Hansu tee 4, Hansu tee L1, Jäätma
tee L8, Vana-Jäätma ja Vana-Männiku.
Detailplaneeringuga (Stuhh Arhitektuur OÜ töö nr 1709, Tallinn
2018, põhijoonise väljatrükk: 12.03.2018) moodustatakse üks kaksikelamukrunt, suurusega 2255 m2 ning määratakse krundi ehitusõigus ühe põhihoone (kaksikelamu) ja kahe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 350 m2, ja kaks
üksikelamukrunti, suurustega 2821 m2 ja 3988 m2 ning määratakse kruntide ehitusõigus ühe põhihoone (üksikelamu) ja sõltuvalt
krundist kolme kuni nelja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud
ehitusaluse pindalaga 700 m2 (pos nr 2) ja 500 m2 (pos nr 3). Põhihoonete suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoonetel 5,0 meetrit.

Detailplaneeringute lahendustega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.viimsivald.ee.
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:
1. 13.03.2018 korraldus nr 139 “Laiaküla külas, kinnistu Muuga
tee 4a detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ Viimsi Vallavalitsuse 17.04.2018 korralduse nr 203 “Viimsi
Vallavalitsuse 13.03.2018 korralduse nr 139 “Laiaküla külas, kinnistu Muuga tee 4a detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ muutmine“ redaktsioonis.
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,1 hektarit ning see asub
valla lõunaosas, Laiaküla külas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Muuga põik 4a (89001:001:0204). Planeeritav kinnistu
on hoonestatud ühe üksikelamu ja abihoonega ning kõrghaljastatud. Juurdepääs planeeritavatele kinnistutele on olemas Muuga
põik teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kuue üksikelamu maa
krundi (EP) ja ühe teemaa krundi (LT) moodustamine ning väikeelamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused,
mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistutega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse ning
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel, Äigrumäe küla,
Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste
määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ elluviimiseks.
2. 27.03.2018 korraldus nr 163 “Rohuneeme külas, kinnistu
Madikse detailplaneeringu kehtestamine“.
Planeeritav kinnistu Madikse, suurusega 1344 m2, katastriüksuse sihtotstarbega maatulundusmaa, asub Rohuneeme küla lõunaosas Annuse tee, Viikingi tee ja Rohuneeme tee vahelises elamukvartalis. Planeeringuala on ümbritsetud üksikelamukruntidega,
neist kaks piirnevat on hoonestamata.
Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 05-17; põhijoonise väljatrükk: 23.08.2017) moodustatakse üks 1344 m2 suurune
üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt ja määratakse
krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 meetrit) ja ühe ühekorruselise abihoone (H = 5,0 meetrit) ehitamiseks.
Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 270 m2, millest põhihoonele on määratud kuni 200 m2.
3. 27.03.2018 korraldus nr 160 “Pärnamäe külas, kinnistu KeskKaare tee 77 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade
kinnitamine“.
Planeeritava ala suurus on 1440 m2 ja see asub Pärnamäe külas
väljakujunenud elamupiirkonnas, Kesk-Kaare tee L9 ääres, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Kesk-Kaare tee 77 kinnistu (89001:
010:2424). Krunt on ruudukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus
haljastus puudub. Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast elamukruntidega Kesk-Kaare tee 79, Kesk- Kaare tee 75 ja Kesk-Kaare
tee 71, millest viimane on ainsana hoonestatud. Planeeritava ala
maapind on tasane. Juurdepääs krundile toimub Kesk-Kaare teelt.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist suurendada varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusalust pindala, mis kehtiva detailplaneeringu kohaselt on 110 m2,
lisaks soovitakse krundile ehitada abihoone, mis kehtiva detailplaneeringuga pole lubatud. Krunt asub tiheasustusalal, kus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt on ehitamise aluseks
kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
4. 27.03.2018 korraldus nr 161 “Tammneeme külas, kinnistu
Tammneeme tee 18a detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritava ala suurus on ca 1237 m2 ja see paikneb Tammneeme külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa
sihtotstarbega Tammneeme tee 18a kinnistu (89001:003:0356).
Planeeringuala on hoonestatud ühe tehnorajatise ehitisega ning
suures ulatuses kõrghaljastatud. Krunt piirneb üksikelamumaadega, mis valdavalt on veel hoonestamata, kuid kehtiva ehitusõigusega. Juurdepääs planeeringualale on olemas Tammneeme ja
Haugi teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning
ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes
kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla
veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet
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Harjumaa laulu- ja tantsupidu 2018
Harjumaa laulu- ja tantsupidu “Koduteel“
muudab liikluskorraldust
Harjumaa laulu- ja tantsupidu “Koduteel”
liikluskorraldus 2. juunil 2018
Põhjakonna trepp
Osalejate busside parkla

Jalgrattaparkla

Pargi tee suletud
15.00–17.30
Randvere tee suletud
9.00–23.00
Rongkäik

Noored näitlejad proovi tegemas. Foto Liis Rebane

Näitemäng laulupeol
Laupäeval, 2. juunil
toimuva Harjumaa lauluja tantsupeo lavastuses
osalevad ka näitlejad.

Oleme ju kõik harjunud, et
laulu- ja tantsupeol on rohkesti
koorilaulu, rahvatantsu ja sekka pillimängu. Peo pealavastaja Jaanika Juhanson on vähem
kui kuu aja pärast toimuva Harjumaa laulu- ja tantsupeo lavastuse põnevaks osaks kaasanud
ka näitemängu. Juba mitme kuu
vältel on pealavastaja enda juhtimisel Viimsi huvikeskuse saalis pühapäeviti tehtud lavastuse
näitemängu proove. Lavajõud
koosnevad huvikeskuses tegutseva Viimsi Muusikaliteatri näitlejatest ning Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastest.
Järgnevalt Viimsi Muusikaliteatri näitlejate arvamusi lähenevast peost ja tööprotsessist, mis
on olnud põnev ja uutmoodi väljakutse kõikidele osalejatele.
Karmen Kuusk: “Usun, et on
suur asi osa võtta laulu- ja tantsupeost. Minu arvates ei ole
varem Viimsis nii suurt üritust,
kui seda on maakonna laulu- ja
tantsupidu, läbi viidud. Ootan
huviga, kuidas lõpptulemus väl-

ja näeb. Võin öelda, et nõudis
suurt julgust avaldada soovi osaleda projektis näitlejana. Jaanika Juhanson on lavastaja, kes
teab täpselt, mida ta soovib laval näha ja kuidas see võiks
välja näha”.
Jana Rebane: “Tunnen, et
teeme suurt asja! Jaanika ülevaade lavastusest tekitas erilise tunde, olles põnev ja uusi
teadmisi pakkuv. Proovide käigus oleme kiht-kihilt süvenenud lavastuse sisusse ning iga
korraga koorub välja uusi tahke. Võiks öelda, et uhke tunne
on olla kõiges selles osaline.
Lavastaja Jaanika tundus võibolla esialgu pisut karm, aga tegelikult on ta suurepärane! Ta
näeb meist igaüht eraldi, oskab
leida meie nõrku kohti, mida
aitab parendada, ning tugevaid
külgi, mida rohkem esile tuua.
Proovipäevad on olnud küll pikad, ent aeg on läinud kiiresti,
sest ülesanded ja tegevused vahelduvad pidevalt, igale lavastusega seotud episoodile eelnevad “juurde viivad harjutused”, mis aitavad meil tegevusi
mõista ja rakendada. Jaanika
märkab ja oskab suunata meid
õigele teele ning pole jäigalt

kinni eelnevalt planeeritud tegevustes. Kui miski “ei tööta”,
siis leiab ta uue lähenemise ja
lavastus kasvab koos meiega.
Uue kogemusena olen saanud
julgust end väljendada, kasutades liikumist ja oma keha, liikuda “suurelt”, mitte karta või
häbeneda kõrvaltvaatajaid, ka
vaatamata märgata kaaslast ja
kaaslasi, osata oma tähelepanu
suunata (pealtvaatajatele) nähtamatutele asjadele, elada lavastusse sisse, olla osa sellest”.
Katri Kuusk: “Usun, et teeme suurt asja. Ei mäleta, et
Viimsis varem Harjumaa laulu- ja tantsupidu korraldatud
oleks. Minu mäletamist mööda
on see varemalt ikka Keilas
toimunud. Ja minu meelest on
see väga tore, et Viimsi Muusikalitrupile sellist võimalust pakuti. Olen varasemalt sellistel
pidudel osalenud ainult koorilauljana, seekord on aga kontsertetendus, mis seob kogu peo
ühtseks tervikuks. Ei ole ainult
laulud ja tantsud vaheldumisi,
vaid on kõike tervikuks siduv
lavastus”.

Ott Kask

Kultuuri- ja sporditöö
peaspetsialist

Orkestriproov

29. aprillil toimus Harjumaa laulu- ja tantsupeo orkestrite proov Keila Koolis.
Osalesid ka Viimsi Muusikakooli orkestrite liikmed. Järgmisel korral kohtutakse Viimsi staadionil
peaproovis 1. juuni õhtul. Fotol dirigent Harry Illak harjutamas koondorkestriga “Mu isamaa, mu
õnn ja rõõm“. Foto Ott Kask

Parklasse

Jalgrattaparkla
Bussipeatus

2. juunil Viimsi staadionil toimuv Harjumaa
laulu- ja tantsupeo “Koduteel“ ning samal
ajal Ravi tee ja Kaluri tee vahelisel haljasalal toimuv Viimsi Fest toovad kaasa piirkonna liikluskorralduse muudatuse. Kõigil
tänavatel ja teelõikudel, kus üritustega seoses liikluskorraldus muutub, on üleval ajutised liiklusmärgid.
Ajutised piirangud lubatud sõidukiiruse ja
parkimiskorralduse osas kehtestatakse alates
30. maist.
Peo päeval, 2. juunil on kella 9-st kuni orienteeruvalt kella 23-ni suletud Randvere tee, alates Karulaugu teest kuni Heki teeni. Rongkäigu
ajal kella 15-st orienteeruvalt 17.30-ni on suletud Pargi tee ja Randvere tee Rohuneeme teest
kuni Karulaugu teeni. Ümbersõit toimub Rohu-

neeme tee või Lubja tee ja Aiandi tee kaudu.
Randvere tee sulgemise tõttu toimuvad muudatused ka ühistranspordiliikluses. Tallinna bussiliinid 1A ja 49 sõidavad Rohuneeme tee ja
Randvere tee ringristmikuni ning pööravad sealt
tagasi, tehes lõpp-peatuse Viimsi Keskuse ees
olevas Mõisapargi peatuses. Valla siseliinid V1,
V2, V3, V5, V7 ja V9 lõpetavad Poepeatuses
(Viimsi Keskuse kõrval) ja alustavad Viimsi Marketi juures ajutises bussipeatuses. Samades peatustes peatub ka maakonnaliin 114.
Kuna toimuv pidu ja festival toob vallakeskusesse tuhandeid osalejaid ja pealtvaatajaid,
muudab see piirkonnas liikumise keerulisemaks
ja aeganõudvamaks, seetõttu palume sihtpunkti
jõudmiseks varuda lisaaega.

Viimsi valla kommunaalteenistus
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Randvere Kooli viis tegusat aastat
Õpime igal pool, kogu
aeg ning loovalt ja nutikalt
Meie koolis ei ole koolikella, sellepärast õpimegi
kogu aeg. Meil on ikka vahetunnid ka ja mõnikord õpitakse
ühe vahetunniga rohkem kui
terve koolipäevaga. Me õpime
koos teiste koolidega ja noortega, sest koos on huvitavam.
Me õpime muuseumides ja matkaradadel, soodes ja rabades,
teatris, kinos ja kontserdisaalis.
Me õpime koolimaja igal ruutmeetril seistes, istudes, selili või
kõhuli, koos ja üksi, nutiseadmetes surfates ja raamatuid lugedes. Me õpime arvukates ringides maletades ja roboteid meisterdades, uurides ja katsetades,
nuputades ja kokates, võitluskunsti harjutades, palli mängides, bänditades, tantsides, maalides, üksi ja kooris lauldes,
plokkflööti puhudes ning teatrit tehes. Me õpime lauljate festivalil, etluskonkursil, playboxil,
keeltepäeval, mardipäeval, projektipäeval, noorkotkaste ja kodutütarde koondustel ning talendipäeval. Me õpime koos
oma arvukate külalistega Eestist ja välismaalt.

4

Randvere Kool 5. Foto Martti Vaidla

25. aprillil 5 aastat tagasi
pandi Randvere Koolile
nurgakivi. See on ühe
hoone juures väga oluline,
kui mitte kõige tähtsam
asi. Sellepärast tähistamegi kooli sünnipäeva
igal aastal just 25. aprillil.
Randvere Koolis on kõige suurem väärtus õppija, see väike
inimene, kes esimesed kuus või
üheksa või ka rohkem aastaid
käib oma kooliteed Randveres.
Mis on need 5 nurgakivi,
mis aitavad Randvere Kooli õpilasel kasvada selliseks inimeseks, kes 10 aasta pärast ütleks: “Ma olen edukas ja õnnelik inimene!”

Õnneliku elu alus on
tugev tervis
Tervis tuleb liikudes. Vahetunnid koolis on jooksmiseks, pallimänguks kooliõuel ja
võimlas ning tantsimiseks aulas. Koolipäevi ilmestavad liikumispäevad, suusapäevad, kummikeks, orienteerumispäevad,
rahvatantsutrennid, jalgrattamatkad, rahvastepalli- ja korv-
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Puiduratastest Eesti kaart. Foto Leelo Tiisvelt

Arvestame kõikide
õppijate vajadustega
Meie koolis õpivad lapsed,
kes saavad suurepäraselt iseenda ja oma tegemistega hakkama, ja lapsed, kes vajavad täiskasvanu abi ja suunamist, et tulla paremini toime õppimise ja
liikumisega või kaasõpilastega
suhtlemisel. Meil on lapsed, kes
võtavad kõigiga kontakti, ja
need, kes on pelglikud. Meil on
lapsed, kes on üliaktiivsed, ja
need, kes vajavad rahu ja vaikust. Osa õpilasi õpib suurtes,
osa väikestes klassides. Meie
kooli rikkus on erinevustes.

Tulge meile külla
Kinkisime Eestile sajandaks sünnipäevaks 100 vaguniga rongi
ja puidust Eesti kaardi. Rong
ootab uudistajaid kooli raamatukogus ja kaart söökla seinal.
Ligi 200 last töötas terve aasta
projekti kallal. Nad soovivad,
et inimesed seda vaatama tuleksid. Pikk kevad on veel ees
ja Randverre toovad head kiired rattateed. Kasutage võimalust ja tulge kaege oma silmaga! Meie kool on täis õpilaste
loomingut.
Leelo Tiisvelt

Sarikapeol osalesid Viimsi
gümnaasiumi meeskonna väike koosseis, haridus- ja teadusministeeriumi, Riigi Kinnisvara AS-i ja Viimsi vallavalitsuse
esindajad ning koolihoone loomisel ja valmimisel olulise rollikandjad ettevõtetest Merko
Ehitus, KAMP Arhitektid ja Novarc Group.

Soovijaid said uude koolihoonesse ka sisse astuda ning
valmivatesse klassidesse, kooli avarasse aatriumi ning teistesse ruumidesse pilgu heita.

5

Direktor

Jalgratastega Viimsisse kinno! Foto Leelo Tiisvelt

pallilahingud omavahel, õpetajate ja mõnikord isegi vallavalitsejatega.

Randvere sõbralik kogukond toetab alati
Kool ja kogukond korraldavad üha rohkem asju koos.
Kogukonnast on tulnud kooli
hulgaliselt külalisõpetajaid, teeme koos sportlikku perepäeva,
toetame koos abivajajaid heategevusliku jõululaadaga, peame koos Eesti Vabariigi sünnipäeva, lööme koos talgupäeval labidad mulda, käime koos orien-

2

teerumas, jalutame volbriööl
koos tõrvikurongkäigus, tantsime koos kevadballil. Kui Randvere Koolis toimub sündmus, siis
koguneb alati vähemalt võimlatäis rahvast.

Meil on päike, õhk, meri,
Tädu rada ja roheline
koolimaja
Meie lapsed on suure osa
oma kooliajast õues, kus nad
õpivad, liiguvad ja mängivad
iga ilmaga. Koolimaja ja selle
ümbrus on täis rohelust, mis on
looduse ja inimese ühistöö.

3

Viimsi riigigümnaasiumis peeti sarikapidu
19. aprillil peeti Viimsi
riigigümnaasiumi sarikapidu, tähistamaks tulevase
koolihoone maksimaalse
kõrguse saavutamist.
Gümnaasiumihoone
kerkib
Haabneemes aadressile Tammepõllu 2. Koolihoone netopind
on ligi 4150 ruutmeetrit ning
see on mõeldud 540 õpilasele.
Hoone projekteerimisel kasutati ehitusinformatsiooni modelleerimist BIM (Building Information Modelling). Mudelprojekteerimise abil on lihtsam
hinnata projekteeritava hoone
tulevast energiavajadust, halduskulusid ning kasutusmugavust.
Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri Tea Varraku sõnul on esimene Harjumaale ra-

Viimsi riigigümnaasiumi direktor Karmen Paul sarikapeol kõnet
pidamas. Foto Siim Lõvi/ERR

jatav riigigümnaasium uhke ja
uuenduslik ehituslikult ning, mis
veelgi olulisem – õppekorralduslikult. “Loome gümnasisti-

dele atraktiivse keskkonna, mida kinnitab kooli kandideerijate rohkus juba praegu. Lisaks
kriitilise mõtlemise, enesejuh-

timise ja õpioskustele innustatakse loodavas riigigümnaasiumis ettevõtlikkusele ja antakse
möödapääsmatult tarvilikud infotehnoloogiaalased teadmised,”
lisas kantsler.
“See koolimaja valmib justkui rätsepaülikond – kordumatu, ainulaadne ja loodud ainult
selle tellija vajadusi arvestades.
Tänu koostööpartnerite ühisloomingule oleme kujundamas
õpikeskkonda, mis toetab suhtlemist, uurimist, mõtlemist, loovust, tegutsemist, erinevaid õpetamise ja õppimise viise. Ootame väga oma innovaatilise koolihoone valmimist, et luua õppimist toetavad tingimused nii
vormis kui ka sisus,” ütles Viimsi riigigümnaasiumi direktor Karmen Paul.

Annika Räim
Viimsi riigigümnaasiumi
kommunikatsioonijuht
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Prangli Põhikooli õpilased
nutispordi meistrivõistlustelt
minikarikaga
12. aprillil oli Prangli
koolil põhjust rõõmustamiseks, sest kooli võistkond saabus hilisõhtul
Jõgevamaa Gümnaasiumist Eesti III nutispordi
meistrivõistlustelt tagasi
minikarikaga.

Väikeste koolide arvestuses saavutati I koht, mis on märkimisväärne tulemus, arvestades, et
koolis õpib vaid üheksa õpilast. Nutisport on matemaatikaalane veebipõhine võistlus, mis
koondab üle 30 000 kasutaja ja
millega liitunud 95 kooli saavad võistelda nii vabariiklikul,
piirkondlikul kui ka kooli ja
klassi tasemel. Kodulehel kutsutakse seda virtuaalset ruumi
“Suurhalliks”. Karika võit on
seda enam tähenduslik, et nutispordi alguslugu ulatub mingil
määral Prangli saareni. Nimelt
on nutisport edasiarendus pranglimisele ehk aja peale peastarvutamisele. Pranglimise idee ja
rakenduse autor on Prangli kooli kunagine direktor Kalev Põldsaar, kelle kanda on ka tänases
nutispordis oluline roll.
Nutisporti on koolitundides
tõhus kasutada, sest seal olevad teemad ja ülesanded vastavad riiklikule õppekavale ning
see on hea vaheldus töövihiku
ja õpiku ülesannetele. Harjutused on välja mõelnud ja programmeerinud Emmaste Põhikooli matemaatikaõpetaja Margus Sõmer.
Jõgevamaal toimunud finaali pääsemiseks oli vaja edu-

Jõgeva Gümnaasiumi ees on 3. klassi õpilased Anna Maria Linholm ja Hannes Piirisaar, 1. klassist Jaan
Proover, matemaatikaõpetaja Siiri Piirisaar ja 8. klassist Mattias Linholm. Foto Taavi Linholm

kalt läbida neli etappi ja lisaks
piirkondlikud võistlused. Eelvõistlused toimusid interaktiivses keskkonnas. Head tulemused eelvõistlustel tagasid Prangli koolilastele pääsemise Kadrina Keskkoolis toimunud piirkondlikku vooru, kus Hannes
Piirisaar ja Jaan Proover saavutasid esikoha ning Anna-Maria

Linholm kolmanda koha.
Sellised väljasõidud on saare lastele väga olulised, sest
avardavad silmaringi, panevad
nad proovile ning tutvustavad
teistsugust koolielu. Täname ka
Viimsi vallavalitsust ja Wrangö laevameeskonda, et nad võimaldasid võistlustelt hilised tagasisõidud Prangli saarele.

Kohe pärast meistrivõistlusi valmis Prangli kooli kunstitunnis lühianimatsioon “Liitklass Prangli moodi”, mis jutustab karikasaamisloo. Film on
leitav veebiaadressilt youtube.
com/watch?v=5gR2WX-1qJM
&feature=youtu.be.

Hõbe Ilus
Siiri Piirisaar

Eesti Õpilasesinduste Liit sai uue juhi Viimsist
sioon ehk meie igapäevane töö
tegeleb eeskätt hariduspoliitikaga ning õpilaste hääletoruks
olemisega. Olles ainus õpilaste
ja õpilasesinduste huvikaitseorganisatsioon Eestis, esindame
me kõiki õpilasi, kes käivad
üld-, kutse-, eri- või erahariduskoolis.

8. aprillil toimunud Eesti
Õpilasesinduste Liidu
(EÕEL) XXXVIII üldkoosolekul valiti organisatsioonile uus juhatus. Eesti suurima noorteorganisatsiooni
esimeheks valiti Tallinna
Inglise Kolledži 11. klassi
õpilane Marcus Ehasoo ja
aseesimeesteks Joosep
Kään (Tallinna Mustamäe
Gümnaasium) ja German
Skuja (Tallinna Nõmme
Gümnaasium).
Marcus, oled olnud nii Viimsi
noortevolikogu liige kui ka osalenud õpilasliikumises ja nüüd
asud juhtima ühte suurimat noorteorganisatsiooni – Eesti Õpilasesinduste Liitu. Mis on Sind sellistele radadele juhtinud?

Mind on juba küllaltki ammusest ajast huvitanud, kuidas
riik kui organ toimib ja eksisteerib. Seega olen juba varajasest east huvitunud riigi- ja õigusteadusest. Mingil hetkel kandus minu huvi üle ka tegevusteks ehk otsustasin astuda õpi-

Millised on suurimad väljakutsed õpilaspoliitikas järgneva perioodi vältel?

Uus EÕEL-i juhatus – vasakult German Skuja, Marcus Ehasoo ja
Joosep Kään. Foto Sam Schmidt

lasesindusse, kuna see on esimene demokraatlik esinduskogu, millega noor liituda saab.
Kuna õpilasesindusest jäi väheks, siis astusin ka noortevolikokku ja Eesti Õpilasesinduste
Liitu sattusin puhtalt sõprade
soovitusel, mille üle ma täna
suurt rõõmu ja tänulikkust tunnen, sest selles organisatsioonis ma tunnen, et senisest tööst

on ka reaalselt kasu ning see mõjutab heas mõttes Eesti noori
üle Eesti.
Millega Eesti Õpilasesinduste Liit tegeleb? Keda organisatsioon esindab?

Eesti Õpilasesinduste Liit on
Eesti suurim noorteorganisatsioon ja oma tegevuses esindame me 90 000 õpilast üle Eesti.
Me oleme huvikaitseorganisat-

Üheks olulisemaks teemaks
on kindlasti õpetajate õiguste
suurendamise temaatika. Haridus- ja teadusministeerium on
ette valmistamas uut eelnõud,
mis suurendaks õpetajate õigusi, mis puudutab õpilaste läbiotsimiste korraldamist või õpetajate õigust kasutada füüsilist
jõudu õpilaste suhtes. EÕEL on
antud eelnõule vastu, sest tänaseni ei ole arusaadav see, miks
peab koolis ühel huvigrupil suuremad õigused olema kui teistel, ning on oht, et kavandatavad õigused võivad ohustada
koolidemokraatiat ning suurendada koolikiusamise ohtu.

Milliseid arenguid pead vajalikuks, et Viimsi koolides areneks aktiivne õpilasliikumine?

Minu hinnangul on täna
Viimsi keskkooli õpilasaktiivsus küllaltki heal tasemel, mujal vajab see arendamist. Küll
aga tooksin välja selle, et huvikaitse pool õpilasesinduste tegemistes on jäänud kahjuks vaeslapse rolli ning rohkem keskendutakse meelelahutuslikele
tegemistele. Oluline on see, et
õpilasesindus oleks selline ühing,
kus eeskätt õpilased saavad oma
küsimustele vastuseid ja oma
muredele lahendusi, sest just see
on õpilasesinduse peamine eesmärk. Kindlasti on ka kohaliku
omavalitsuse toetus vajalik aktiivsuse arendamisel, eelkõige
finantsvahendite leidmisel. Miks
mitte tekitada igale õpilasesindusele oma aastaeelarve. Ning
oluline on loomulikult ka see,
et õpilasesindus oleks jätkusuutlik ehk praegused liikmed
peavad tegema tööd selle nimel,
et ka järgnevatel aastatel oleks
palju aktiivseid ja teotahtelisi

noori. Viimsi puhul tuleks kindlasti seda suunda arendada.
Kuidas panustad oma teadmistega Viimsi noorte tegemiste toetamisesse?

Eelnevatel aastatel olen olnud Viimsi noortevolikogu juhatuses. Täna olen selle organisatsiooni mentor ehk aitan nende küsimustega, millega noortevolikogu ise ei pruugi täielikult toime tulla või mis vajavad eelmiste aastate kogemusi.
Lisaks koordineerin Viimsi poolt
noorsootööprojekti, mis toimub
Viimsi ja Islandi noortekogude
vahel.
Eesti riik on oma stagnatsiooniperioodist välja saanud,
kuid poliitika tundub endiselt
rohkem seisvat kui arenevat.
Seega järjest olulisem on see,
et pealekasvav noorsugu hakkaks poliitikas (eelkõige kohalikus) enam kõva häälega oma
seisukohti teatavaks tegema, et
arenev riik ja kohalik omavalitsus ei oleks mitte sõnakõlks,
vaid reaalsus.

Viimsi Teataja
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Eesti kaunim jooksurada –
MyFitness Viimsi Jooks
MyFitness ja Viimsi vald
kutsuvad kõiki viimsilasi
32. MyFitness Viimsi Jooksule, mis toimub sel aastal 12. mail.

Rulliluuisutamise võistlus
“Spring Cup” Randveres
14. aprillil toimus Randvere Koolis rulliluuisutamise võistlus “Spring Cup”. Kokku võttis võistlustest osa nii võistlejatena kui ka esinejatena ligi 80 Rullesti rulliluuisutajat.
Kokku võisteldi kuues erinevas kategoorias nii paaris- kui
ka üksikkavadega. Väga paljudele lastele oli võistlus esimeseks
etteasteks ning see andis juurde palju motivatsiooni edaspidiseks harjutamiseks. Võistlust hindasid Eesti Uisuliidu kogenud
kohtunikud Malle Ratas, Julia Agerova ja Peeter Lauri.
Võistluse raames toimus ka esinemine ning teiste rühmade hulgas esinesid ka 31. märtsil Viimsi Koolis toimunud Eesti
meistrivõistlustel esimese koha saavutanud Rullesti rühmakava “Ilmakaared” ning 4-se kava kategoorias teise koha saavutanud kava “Stars in the Sky”.
Sel aastal täitus Viimsi rulluisuklubil Rullest 20 aastat ning
võistlused lõpetati piduliku tordi söömisega. Suvel võtab rulluisuklubi Rullest osa rahvusvahelistest rühmakava võistlustest Itaalias, kus eelmine aasta saavutati kavaga “Ilmakaared” esimene koht.

Piret Rink

Rullest treener

Korraldajad ootavad staadionile üle 1000 spordisõbra, kuid eesmärk on luua iga viimsilase
jaoks oluline traditsioon, millest vähemalt üks kord elu jooksul osa võtta. Kui iga viies Viimsi elanik oleks rajal, saaksime
osalejate arvuks ca 4000 inimest ja see oleks Eesti kaunimale jooksurajale vääriline osalejate arv.
Distantse on igale treeningutasemele ja vanusele. Ennekõike on see üks mõnus retk läbi Viimsi poolsaare. Pika traditsiooniga jooksul on sel korral
põhidistantsideks poolmaraton
(21.1 km) ja 7.7 km jooks/käimine. Mõlemad distantsid liiguvad ka Rohuneeme teele, kust
avanevad lummavad vaated Tallinna siluetile.
Viimsi elanikele on jooksudel osalemine soodushinnaga.
Korraldajad rõhutavad, et kõige tähtsam on liikumisest rõõmu tundmine. Kevadine värske
õhk, tärkav loodus ja aktiivne
liikumine on kõige parem vitamiinikombinatsioon.
Kui sel korral veel rajale ei
kipu, siis võistlejatele võistluskeskuses või raja kõrval kaasaelamine on teinekord rohkemgi väärt kui ise võistlusel osalemine. Kõikide osalejate ja pealtvaatajate vahel loosib Nordica
välja tasuta lennureisi! Seega
tasub kindlasti kohal olla.
Lisaks toimub 2.3 km pikkune noortejooks, kus mõõtu

Hetk MyFitness 2017 7.7 km pikkusele distantsile suunduvate
jooksjate stardiootusest. Foto Ivo Kraus

saavad võtta kõik kuni 16-aastased koolinoored üle Eesti. Parimad selguvad viies vanuseklassis ning karika saavad kõik
vanusegrupi võitjad tüdrukute
ja poiste arvestuses.
Kõik põhijooksude ja noortejooksu lõpetajad saavad kaela kauni MyFitness Viimsi Jooksu medali.
Parimatele jagavad auhindu
Nike, Sportland, MyFitness, Nordica ja paljud teised.
Lastejooksul saavad mudilased läbida 400 meetri pikkuse
staadioniringi. Kõik lõpetajad
saavad endale uhke diplomi. Peale jooksu ootab lapsi ees vahva
lasteala, kus saab teha trenni
(laste zumba), meisterdada, toimub teadusteater, mullipidu ja
palju muud vahvat. Lapsevanemad saavad lapse muretult sinna jätta ja ise jooksurajale siirduda.
Sel aastal algavad ja lõppevad kõik jooksud punasel staadionikattel, mis annab pealtvaatajatele parema võimaluse elada kaasa nii stardisaginale kui
ka põnevatele finišiheitlustele.
Võistluskeskuses toimub palju põnevat nii pealtvaatajatele

kui ka võistlejatele. Kohalike elanike tavapärane elu palju kannatada ei saa. Ühistranspordi liik-

lus on tavapärane, ühtegi teed
kinni ei panda, kuid korraldajad kutsuvad autoga liiklejaid
sellegipoolest üles olema liikluses veidi tähelepanelikumad,
et võimalike õnnetusi vältida.
Tule koos perega MyFitness
Viimsi Jooksule ja loome üheskoos suure ja tugeva sporditraditsiooni! Registreerumine ja rohkem infot leiad jooksu kodulehelt www.myfitness.ee/viimsijooks.

Rein Kahro
MyFitness Viimsi Jooksu
peakorraldaja

Viimsi Kepp on Eesti saalihoki esiliiga meister 2018
Enne 14. aprillil peetud
superfinaali oli Viimsi
Kepi saalihokimeeskond
tunnistanud Eesti saalihoki esiliiga finaalis vastaste paremust rohkem
kui kolmel korral. Hõbemedaleid aina kogunes
ning sellest hakkas vaikselt kujunema traditsioon.
Tundus, et nii oli määratud ja ihaldatud lõppakordi hooajale ei saabugi.
Õnneks läks seekord
teisiti.

Võidukas meeskond koos fännidega. Foto Renee Kutisaar

Viimsi Kepi seitsmes hooaeg
Eesti saalihoki liigades algas
edukalt. Esimeses alagrupifaasis alistati kõik vastased. Kuigi
skoorid jäid tagasihoidlikuks ja
kui statistiku vaatenurgast vaadates võib öelda, et mängud olid
põnevuslahingud (kaks üheväravalist võitu neljast mängust),
siis tegelikult liikus masinavärk
õlitatult ning järgmisesse vahegruppi mindi edasi täiseduga.
Kaitsemäng oli tasemel, kuid
rünnakul jättis soovida olukor-

dade realiseerumine väravateks.
Viimsi Kepi ajaloo top-skoorer
ja kapten Marek Ulman ei saanud püssi paukuma ning eelmise hooaja vasakäärest komeet
Andre Padu jättis jaanuaris hooaja isiklikel põhjustel pooleli.
Kõigest hoolimata kasvas
võistkonnas eneseusk ning sammuti võidult võidule. Langus tuli vahegrupis kohtumises Ääsmäega. Seni hooaja vältel vaid
võite tunnistanud viimsilased
pidid vastu võtma esimese kao-

tuse. Olles terve mängu tagaajaja rollis suudeti visata viigivärav Ääsmäele kõigest 14 sekundit enne normaalaja lõppu.
Kaasnenud eufoorias unustati
ära tähtsaim – mäng kestab lõpuvileni. Ääsmäel õnnestus järgnenud rünnakust visata vastu
ning see juhtus kõigest 1 sekund
enne sireeni.
Suured sportlased ütlevad,
et kaotus on parim õppetund.
Seda põhimõtet järgiti ka Viimsi Kepi meeskonnas. Täna võib

väita, et kaotus Ääsmäele oli parim asi, mis teel tiitlile Viimsi
Kepiga juhtuda sai. Meeskond
toodi korraks pilvede pealt alla
ning uuesti võeti siht kuldmedalitele läbi mõtestatud tegevuse.
Seda oli näha ka tulemustes ja väljakul. Mäng paranes,
väravaid löödi rohkem ning hea
kaitsemäng jätkus. Rohkem vahegrupis Viimsi Kepp ei vääratanud. Tulemuseks play-offi
esimene asetus ning mäng poolfinaalis Tartu Tornaado meeskonnaga.
Tartuga oli Viimsi Kepp põhihooajal kohtunud ühe korra
ning väljunud sellest vastasseisust võitjana. Ka seekord peitus Viimsi Kepi edu võti väga
heas kaitsetöös ning poolfinaal
võideti tulemusega 5:3. Juba
hooaja alguses seatud sihti silmas pidades võeti luubi alla kaitsemäng, mida terve hooaja vältel täiustati ning mis lõpuks ennast ära hakkas tasuma. Kaitsemängu krooniks loomulikult
kogenud väravavahid Olari Pü-

vi ja Jaan Jaaku, kes kordamööda Viimsi väravasuud kaitsesid.
Viimsi Kepp oli finaalis!
Esimest korda oli Eesti saalihoki ajaloos kasutusel superfinaali formaat, kus võitja selgitatakse ühe mänguga, mitte traditsionaalse mitmemängulise finaalseeriaga. Tähtsal päeval oli
Viimsi Kepi vastaseks igipõline rivaal Sparta.
Finaalmäng algas tagasihoidlikult, kuid minut minutilt
hakkas initsiatiivi võtma Viimsi Kepp. Vastase mängujoonis
keskendus pikale pallile ning kiiretele vasturünnakutele, viimsilased seevastu üritasid mängida pikka ja kontrollitud rünnakut. Esimene läbimurre saabus 12. mänguminutil, kui ilusa soolorünnaku lõpetas väravaga Tanel Rebane. Üheväravaline
edu püsis väga pikalt. Juhtuma
hakkas alles viimase kolmandiku alguses, kui Viimsi neli väravat kuue minuti jooksul pöörasid kaalukausi Viimsi Kepi
kasuks ning vormistasid võidu.
Viimsi oli võitnud 7:2. Finaali

võtmemängijaks kerkis Viimsi
poolelt kolme väravaga vanameister Richard Eesmaa. Viimsi
Kepi hooaja MVP au ja kuulsus kuulub Julius Stokasele.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
parim võitis ning teenitult. Esikoht, mis eelnevatel hooaegadel oli Viimsil käeulatuses, kuid
samas alati nii kaugel, sai lõpuks
reaalsuseks ning meeskond sai
omale kauaoodatud kuldmedalid kaela. Viimsi Kepp on Eesti
saalihoki esiliiga meister 2018!
Meeskond mängis koosseisus: Olari Püvi, Julius Stokas,
Marek Ulman, Kert Karelson,
Anti Roots, Roland Songisepp,
Karmo Karelson, Richard Eesmaa, Marko Mäepea, Madis
Kass, Mihkel Kruusmägi, Margus Jõgisoo, Erlin Rand, Robert Tarenõmm, Tanel Rebane,
Jaan Jaaku.
Viimsi Kepp tänab fänne,
kõiki toetajaid ja sponsoreid läbi
aastate ning eriti suur tänu hooaja sponsorile Viimsi vallale!

Edgar Turbo

püstolreporter
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Gerd Kanter soovib Heitjate galal
hea märgi maha panna
nalt. Vahepeal oli päris mitu aastat, kus terves maailmas ei toimunud tipus midagi. Uut meest
ei olnud, aga nüüd hakkab juba
jälle tulema noori peale. Eks iga
ala areng käib väikeste lainetega. Mingi aeg on tipphetk, aga
siis tuleb paar aastat jälle tagasihoidlikum periood. See ala
nõuab küpsemist. Mõnel mehel on treeningutel juba ammu
head tulemused, aga läheb veel
päris mitu aastat, enne kui ta
hakkab neid võistlustel realiseerima.

20. mail algusega kell 12
toimub Randvere kooli
staadionil Heitjate gala,
mis on 2018. aasta parima
tasemega võistlus Eestis
ja Baltimaades.

Kohale tulevad oma ala tugevad
tegijad. Gala nimekaimaks võistlejaks on olümpiavõitja Gerd
Kanter, kes nõustus võistluste
eel andma intervjuu Viimsi Teatajale.
20. mail toimub Randveres Heitjate gala. Kui tõsine mõõduvõtt see Teie jaoks on?

Spordis on ikka nii, et tahad
esimesel võistlusel hea märgi
maha panna. Ootaks head tulemust. Eelmise aasta esimene
võistlus läks küll väga hästi. Sel
aastal ootaks isegi rohkemat.

Palju võistlusi on üldse ees
ootamas?

Ma arvan, et suurusjärgus
kakskümmend võistlust.

Mis võiks olla tulemus, mida oodata võiks?

65+ meetrit!

Leidsin internetist Teie fännilehe ja seal olid kirjas, et 10
parimat kettaheitetulemust
eelmisel aastal jäid vahemikku
63.38 meetrit ja parim 68.08
meetrit. Teie rekord 2006. aastast on 73.38 meetrit, mis on
Eesti rekord ja kõigi aegade kolmas tulemus maailmas. Kas on
lootust, et 2018. aastal tuleb
uus rekord?

Ma loodan, et hooaeg kulmineerub Euroopa meistrivõistluste parima tulemusega. Aga
kuna on teada, et siin (Randveres – toim.) võivad head tuuled
olla ja staadionil on mitu heiteringi, siis miks mitte ei võiks
seal tulla head heitekaart.

Kas Heitjate galal on oodata
ka midagi erilist?

Selliseid staadioni avavõistlusi väga tihti ette ei tule. Kuna
see on ka minu kodukant, sest
ma elan siin lähedal Pirital, siis
on oodata ka selliseid kaasaelajaid, kes muidu pole võistlustele sattunud. Seepärast tahaks
igal juhul head tulemust näidata.

Viimsi Teataja püüab omalt
poolt valla rahvast teavitada ja
galale palju vaatajaid meelitada, aga kõige tähtsam on ehk
isegi ilm?

Ilm on selliste võistluste puhul A ja O ja ei tahaks küll, et
oleks vihmane. Ma usun, et võistluste korralduslik pool tuleb
meeleolukas.

Eelmisest Viimsi Teatajast
sai lugeda Ants Kiisa intervjuud
galast, kus ta tõdes, et heitjaid
on suurvõistlustel hakatud ahistama?

Jah, näiteks Teemantliigas
võeti algselt planeeritust kaks
etappi ära. Kui enne oli seitse
etappi, siis nüüd on sellest saanud viis etappi. Eelmisel aastal
näiteks pandi ühel võistlusel mehed ja naised kokku võistlema.

Gerd Kanter. Foto Ülo Siivelt

Kui muidu lastakse korraga 10
võistlejat peale, siis mehed-naised koos tähendas, et korraga
lasti peale 8 mees- ja 8 naisvõistlejat. Praegu ei ole parimad
ajad kettaheitjate jaoks. Kogu
meie spordiala on teatavas turbulentsis nii rahvusvahelise alaliidu tasandil kui ka korruptsiooniskandaalide tõttu. Meie
alal on uued alaliidu juhid, kes
pole kahetsusväärselt leidnud
uusi innovatsioone, mis aitaks
spordialal senist positsiooni hoida. Ei ole lihtne aeg.
Kui palju võistlejaid pannakse kokku, siis kui palju see
segab keskendumist?

Korraldajad, kes nii teevad
– see ei täida nende eesmärke
ja pigem kukub nii välja, et ah,
saame nii võistluse lihtsalt kiiremini kaelast ära. Seetõttu kõigi kergejõustikualade võrdse
kohtlemise printsiipi ei ole. Vähemalt suurtel etappidel on jooksualad igati eelistatud, seda ka
võistluste telepildis ülekandmisel.
Mina arvan, et suurim probleem ongi selles, et ei suudeta
pakkuda ühtset telepilti vaatajale. Väga tihti jäävad ülekannetes põnevad väljakualad televaatajal nägemata. Vaataja tahaks näiteks näha, et kes võtab
juhtohjad juba esimeses voorus.
Kogu aeg ju midagi toimub ja
vaja oleks edasi anda võistluste dünaamikat. Tuleks teha võistlus vaatajale huvitavamaks, aga
tihti juhtub hoopis nii, et videokorduses näidatakse ainult kolme paremat. Selline asi ala populaarsusele kaasa ei aita. Liiga palju on pilti, kus midagi ei
toimu ja siis on 5-6 korda ühe
ja sama jooksu kordamist, kuigi samal ajal toimub hoopis palju põnevamat.
Telepildi dünaamika peaks
olema oluliselt parem. See nõuab
väga head telerežissööri, kes tunneb alasid. Võistlustel on kõik
muidugi kokku pressitud ja seepärast peabki olema võimekus
võistlust vaatajani tuua. Kõike
ei saa muidugi esitada live’is,
aga kui see tuleks ka kaks minutit hiljem, siis saab seda esitada ikkagi livena. Aga kui seda esitatakse tund aega hiljem,
siis tihti ka kommentaatorid,
kes teavad ju selleks ajaks tulemusi, tuleb tagantjärele koh-

metult näidatavat kuidagi vaatajale kommenteerida. Hoolimata sellest, et tulemused on
arvutiekraanil juba ees olemas.
Sellist teleülekannet vaadates
saad aru, et esitatud emotsioon
ei ole enam ehe. Otseülekande
emotsioon on alati ehe ja jääb
pikaks ajaks meelde.
Kas Viimsi galat on plaanis muuta iga-aastaseks ürituseks?

Ma loodan! See sõltub kindlasti, et kuidas esimene võistlus
õnnestub, aga ma ka väga ei
kahtle selle õnnestumises. Kui
ilm juhtub olema halb, siis muidugi ei jäta see head märki.
Kuna ma tean, et Viimsi vald on
võistlusele tugevalt õla alla pannud, siis selline võistlus on positiivne just noorte jaoks, kes
saavad meie tippe lähedalt võistlemas näha ja ka autogrammi
küsida. Ma loodan, et siit kasvab välja suurte verstapostideni jõudev üritus. Heitealad on
meie paraadalad. Maailma tippsprintereid meie geenid välja
ei kanna, aga tugevaid heitjaid
on meil alati olnud.

Kas siis jooksja Rasmus Mägi on pigem erand?

Ta on erand, aga MM-i või
EM-i tasemel tal poodiumile
asja ei ole ja pikk tee on veel
minna. Heitjatel on olümpia- ja
MM-medaleid palju ette näidata. Mina, Aleksander Tammert,
Jüri Tamm, Andrus Värnik. Ka
mitmevõistlus on olnud läbi aegade paraadala.

Kas kettaheitja Martin Kupper tuleb tasapisi Teile tulemustega järgi?

Eks tal on rasked aastad
selja taga, tal on olnud erinevad vigastused. Kui me tegime
esimese laagri selle aasta veebruaris, siis see oli paljulubav.
Kuigi tal esimene võistlus väga
hästi ei õnnestunud, on ootused
kõrged. Teda enda selja taga
mul väga kaua hoida ei õnnestu (naerab). Ikkagi kümme aastat noorem mees. Energiat ja
jaksu on tal kindlasti rohkem.

Kui vaadata tippmarke, siis
Teie parimad tulemused on aastast 2006 kuni 2010.

Need olid mu kahtlemata
parimad aastad. 2007. aasta oli
eriti võimas, siis tuli üle 70meetriseid heitekaari päris usi-

Kuidas on lood konkurentide sakslase Robert Hartingi
ja poolakas Piotr Malachowskiga? Nemad ju siia Viimsisse
ei tule?

Kevadel nad ei tule, aga sügisel võib-olla tulevad ERGO
mängudele. Neil võistlustel on
võistkondlik arvestus, kus igas
võistkonnas on kaks meest ühest
riigist, kelle tulemused summeeritakse. Seoses minu karjääri lõpuga tahaks sügisel selle võistluse ellu kutsuda. Tahaks kõik
head vanad konkurendid veel
korraks siia Eestisse kokku kutsuda.
Üks Rootsi sportlane on tubli.

Jah, Daniel Ståhl. Tema on
kindlasti mees, kellest me veel
kuuleme järgnevatel aastatel. Te-

ma on suur talent, kes heidab
kindlasti kaugele ja kellest oodatakse palju. Tema treener on ka
minu endine treener (islandlane
Vésteinn Hafsteinsson – toim.)
Kunagi treenisime temaga ka
koos. Sama koolkond, sama metoodika. Eelmisel aastal võitis
ta oma esimese tiitlivõistluste
medali – MM-i hõbemedali.

Millised on Teie lähimad
plaanid peale Viimsi galat?

Rahvusvahelises kalendris
tuleb aktiivne aeg mai lõpp ja
juuni algus. Tulemas on kolm
Teemantliiga etappi. Seepärast
ongi väga tähtis just esimesel
hooaja võistlusel võimalikult
kaugele heita. Kui tulevad 66–
67-meetrised heited, siis on head
šansid neile võistlustele ka saada.

Kuidas on lood Tokyo 2020.
aasta suveolümpiamängudele
minemisega?

Ei, see on juba kindel otsus, et see hooaeg tuleb mul viimane ja üritaks siit veel kõik
välja võtta.

Kas Martin Kupper on Tokyosse minemas?

Kuna ta on ju Rio de Janeiro 2016. aasta olümpiamängude nelja mees, siis temal on
kindlasti sihiks samm edasi teha ja poodiumile jõuda. Kupperi jälgedes astumas aga otse-

Gerd KaNteri medalid
OM
Kuld

2008 Peking

Pronks

2012 London

MM
Kuld

2007 Osaka

Hõbe

2005 Helsingi

Hõbe

2011 Daegu

Pronks

2009 Berliin

Pronks

2013 Moskva

EM
Hõbe

2006 Göteborg

Hõbe

2012 Helsingi

Hõbe

2014 Zürich

Pronks

2016 Amsterdam

Universiaad
Kuld

2005 İzmir

OM – olümpiamängud; MM – maailmameistrivõistlused; EM – Euroopa
meistrivõistlused

selt praegu kedagi ei ole. Altpoolt pole kedagi näha. Tammert ja Israel on juba lõpetanud mehed, kuigi Israel proovib veel ka vasaraheites kätt.
Kui mina lõpetan, jääb Martin Kupper üksinda kettaheite
koormat väärikalt kandma.
Kettaheide on hilisema spetsialiseerumisega ala. Kooli ajal
on tähtis, et tegeletaks üldfüüsilise treeninguga. Mina isegi
alustasin kettaheitega tegelemist alles keskkooli viimases
klassis õppides.
Küsis

Ülo Siivelt
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Võta lehe vahelt välja ja hoia alles!

Viimsi ja Pirita suvine kultuuri- ja spordikalender

Viimsi ja Pirita kultuuri- ja spordisuvi
MAI
Kuupäev

Kellaaeg

Toimumiskoht

Üritus

Lisainfo

26. aprill –

iga päev

Tallinna teletorni tunnel

Näitus “Banaane ei ole. Ajareis Nõukogude argipäeva“

www.teletorn.ee/event/banaane-ei-

30. september

10–19

ole-ajareis-noukogude-argipaeeva/

mai – juuni

Viimsi huvikeskus

Viimsi Kunstikooli lõputööde näitus

www.huvikeskus.ee

2. mai – 11. juuni

Viimsi vabaõhumuuseum

Veeohutusprogramm “Suveks valmis!”

www.rannarahvamuuseum.ee

Viimsi Black Box Studio

Theatrumi lastelavastus, Martina Montelius “Üksi ja Esmeralda”

www.theatrum.ee

Pirita Majandusgümnaasiumi

Tantsumaraton “Pirita DanceShow”

www.pmg.edu.ee

4.; 15.; 18. mai

19

16; 17; 19. mai

13

4. mai

14

spordihoone
4.–5. mai

19

Elujõusaal

Tüdrukuteöö jooga, jagamise ja mängudega (10+aastastele)

www.elujousaal.ee

5. mai

10

Prangli saar

Prangli jooks ja Teeme Ära koristusmatk

www.pranglireisid.ee

5. mai

10.15

Pirita raamatukogu

Keelekohvik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

5. mai

12

Pirita raamatukogu

Lastehommik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

5. mai

12

Elujõusaal

Improtöötuba loovuse ja rõõmu äratamiseks

www.elujousaal.ee

6. mai

17

Viimsi staadion

Viimsi Jalgpalliklubi – Türi Ganvix Jalgpalliklubi

www.mrjk.ee

6. mai

19

Viimsi huvikeskus

Komöödiaetendus “Igaühele oma”

www.huvikeskus.ee

7. mai

10.30

Viimsi huvikeskus

Müstiline pisimusa hommikukontsert Triinu Tauliga

www.huvikeskus.ee

Prangli raamatukogu

Raamatuväljapanek “Toitume tervislikult”

www.viimsiraamatukogu.ee

7.–31. mai
8. mai

10

Viimsi huvikeskus

Koolitussari “Õppiv lapsevanem – kogen, tean, oskan!” – Uni ja magamine

www.huvikeskus.ee

8. mai

18

Viimsi raamatukogu

Kohtumisõhtu looduslike pühapaikade ja rahvapärimuste uurija Ahto Kaasikuga

www.viimsiraamatukogu.ee

9. mai

19

Viimsi huvikeskus

Stiililoeng. Koolitaja Kadri Veisner

www.huvikeskus.ee

9. mai

19

Elujõusaal

Vabastav tants Eeva Kallisega

www.elujousaal.ee

9. mai

20

Jussi Õlletuba

Comedy Estonia Viimsi Open Mic

www.jussikas.ee

10. mai

14

Pirita raamatukogu

Laste robootikaring

www.facebook.com/piritaraamatukogu

10. mai

14

Viimsi päevakeskus

Emadepäeva kontsert

www.viimsipaevakeskus.ee

15

Randvere päevakeskus

Emadepäeva kontsert

10. mai

14

Viimsi staadion

Heategevuslik Teatejooks

www.viimsivald.ee

10. mai

16

Randvere noortekeskus

Meediaklubi

www.huvikeskus.ee

10. mai

17

Pirita Majandusgümnaasiumi

Kevadkontsert

www.pmg.edu.ee

spordihoone
10. mai

18

Viimsi Kool

Kevadkontsert. Avatud on kohvik

www.viimsi.edu.ee

10. mai

19

Eesti sõjamuuseum

Kogukonna Klubi vestlusõhtu, külaliseks on Valdur Mikita

www.esm.ee

10. mai

19

Viimsi Black Box Studio

Theatrumi etendus, Florian Zeller “Isa”

www.theatrum.ee

10. mai

19.30–21

Tallinna teletorni 21. korrus

Päikeseloojangu kontsert / Helin-Mari Arder

www.teletorn.ee/event/paeikeseloojangu-kontsert-helin-mari-arder/

11. mai

19

Viimsi tennisekeskus

Reedesed üksikmängud tennises

www.viimsitennis.ee

12. mai

10

Viimsi staadion ja poolsaar

XXXII My Fitness Viimsi Jooks / Viimsi valla 99. aastapäev

www.myfitness.ee

12. mai

10.15

Pirita raamatukogu

Keelekohvik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

12. mai

11

Elujõusaal

Loovmäng/loovtants töötuba Anu Söödiga

www.elujousaal.ee

12. mai

12

Viimsi huvikeskus

Laste kevadkontsert “Minu Eestimaa”

www.huvikeskus.ee

12. mai

12.15

Tallinna botaanikaaed

Teemapäev: Sibullillepäev. Loeng, ekskursioonid ja laste töötuba

www.botaanikaaed.ee

12. mai

12

Pirita raamatukogu

Õuelauamängud ja kriidijoonistamisvõistlus

www.facebook.com/piritaraamatukogu

12. mai

12

Prangli rahvamaja

Emadepäeva kontsert. Esinevad JÄÄÄÄR ja koolilapsed

www.huvikeskus.ee

12. mai

18

Eesti sõjamuuseum

Heategevuslik kleidivahetus ja salongiõhtu

www.esm.ee

19

Liina Pulgese etendus “Aasta ema 2”

12. mai

19

Viimsi Black Box Studio

Theatrumi etendus, Florian Zeller “Isa”

13. mai

10.30–

Elujõusaal

Kasvulava perejooga

www.elujousaal.ee

11.30
13. mai

17

Elujõusaal

Helirännak lastele koos vanematega

www.elujousaal.ee

14. mai

10

Viimsi huvikeskus

Koolitussari “Õppiv lapsevanem – kogen, tean, oskan!” – Enesehinnang ja

www.huvikeskus.ee

enesekindlus
14. mai

17.30

Pirita Majandusgümnaasium

Õpiüritus kogukonnale Inimene ja ühiskond (projekt „Kaasaegne õpikäsitus läbi

www.pmg.edu.ee

digimaailma kui kooli ja kogukonna koostöövahend“)
15. mai

13

Pirita raamatukogu

Aardejahi avamine Tallinna päeva puhul

www.facebook.com/piritaraamatukogu

15. mai

16

Kose Vaba Aja Keskus

Valgevene kultuuriõhtu

www.piritavak.ee/kose-vaba-ajakeskus/

17.–20. mai

Tallinna botaanikaaed

Säntpooliate näitus

www.botaanikaaed.ee

17. mai

18.30

Eesti sõjamuuseum

Jaan Söödi kontsert

www.esm.ee

18. mai

15

Mähe Vaba Aja Keskus

Taani kultuuri õhtu

www.piritavak.ee/mahe-vaba-ajakeskus/

18. mai

20

Viimsi tennisekeskus

Paarismängu ajatennis “Viimsi unetus”

www.viimsitennis.ee

19. mai

10-16

Viimsi vabaõhumuuseum

Viimsi kevadlaat

www.rannarahvamuuseum.ee

19. mai

10.15

Pirita raamatukogu

Keelekohvik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

19. mai

12

Pirita raamatukogu

Lastehommik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

19. mai

12

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Viimsi Muusikakooli kontsert

www.viimsimuusika.ee

19. mai

18-23

Eesti sõjamuuseum

MuuseumiÖÖ “Öös on pidu!”

www.esm.ee

19. mai

18-23

Rannarahva muuseum

MuuseumiÖÖ “Öös on pidu!” – Retrodisko ja Kirovi kohvik

www.rannarahvamuuseum.ee

Viimsi vabaõhumuuseum

19. mai

19

Rannarahva muuseum

Kirovi kalurikolhoosi jutuõhtu

www.rannarahvamuuseum.ee

20. mai

11

Viimsi Kooli spordikeskus

Viimsi 3x3 korvpall

www.kkviimsi.ee

20. mai

11

Karulaugu lasteaia hooviala

Kolmiküritus “Sportides tugevaks” III etapp / rattavõistlus

FB kolmiküritus “sportides tugevaks”

20. mai

12

Randeve Kooli staadion

Heitjate seeriavõistluse I etapp Viimsi Gala

www.viimsivald.ee

20. mai

17

Viimsi staadion

Viimsi Jalgpalliklubi - FC Kuressaare II

www.mrjk.ee

24. mai

16

Randvere noortekeskus

Meediaklubi

www.huvikeskus.ee

24. mai

17

Püünsi Kool

Pereorienteerumine

www.pyynsi.edu.ee

Viimsi Kool, Viimsi Keskus

9. Viimsi JazzPopFest

www.viimsijazz.wordpress.com

17–19

Viimsi Keskus

9. Viimsi JazzPopFest. Esinevad Viimsi Muusikakooli Jazzband, Lasnamäe

www.viimsijazz.wordpress.com

24.–26. mai
24. mai

Muusikakooli Jazzansambel, Haabneeme Kooli koor
25. mai

16–19

Viimsi Keskus

9. Viimsi JazzPopFest. Esinevad Viimsi Muusikakooli noored muusikud, Ita-Riina

www.viimsijazz.wordpress.com

Muusikastuudio laululapsed
26. mai

10

Põhjakonna trepp

12

II Põhjakonna trepijooks 2018

FB Viimsisport

Täiskasvanute stardid

26. mai

10.15

Pirita raamatukogu

Keelekohvik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

26. mai

12.15

Kose Vaba Aja Keskus

Kose perepäev

www.piritavak.ee/kose-vaba-ajakeskus/

26. mai

12–16

Viimsi staadion

KK Viimsi Perepäev

www.kkviimsi.ee

26. mai

18

Viimsi Kool

9. Viimsi JazzPopFest. Kooride ja vokaalansamblite konkurss

www.viimsijazz.wordpress.com

Festivali laureaatide autasustamine. Ansambli Noorkuu kontsert
27. mai

Metsakasti külaplats

Kevadine rohevahetus + suvelillede müük

www.metsakasti.ee

27. mai

18–20

Pirita Vaba Aja Keskus

Arrakis Tantsustuudio “Idamaiste tantsude show“ 2018, pilet 10 €

www.arrakis.ee

31. mai

15

Randvere päevakeskus

Hooaja lõpetamine ja sünnipäevade tähistamine

www.viimsipaevakeskus.ee

Kuupäev

Kellaaeg

Toimumiskoht

Üritus

Lisainfo

1. juuni

10.30

Viimsi huvikeskus

Lõbusad hommikuharjutused koos Johani ja Marteniga

www.huvikeskus.ee

1. juuni

16.30–

Viimsi mõisa park

Lasteaedade laulupäev

www.viimsilasteaiad.ee

Pirita Majandusgümnaasium

Lemmikloomapäev

www.pmg.edu.ee

Kaluri tee 1, Haabneeme

Viimsi Fest Viimsi südames. Laat, tänavakohvikud, meelelahutusprogramm, lasteala,

www.viimsifest.ee

JUUNI

17.30
1. juuni
1. juuni

17–23

2. juuni

9–23

2. juuni

10.15

Pirita raamatukogu

Keelekohvik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

2. juuni

12

Pirita raamatukogu

Lastehommik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

2. juuni

16

Viimsi staadion

Harjumaa laulu- ja tantsupidu ”Koduteel””

www.hol.ee

Viimsi mõisapargi jalgpalliväljak

Rongkäigu algus

noorteala

2. juuni

20

Elujõusaal

Elujõusaali esimene sünnipäev

www.elujousaal.ee

3. juuni

nov.13

Lasteaed Väike päike hoov

Pärnamäe küla lastepäev

www.parnamaekula.ee

Pirita spordikeskus

XIX Tallinna võimlemispidu “Need värvid”

http://www.eestikalev.ee/

Viimsi raamatukogu

VII suvelugemine 1.–9. klasside õpilastele

www.viimsiraamatukogu.ee

Pirita raamatukogu

Lauamängutund õues

www.facebook.com/piritaraamatukogu

Tallinna botaanikaaed

Maitse- ja värvitaimede näitus

www.botaanikaaed.ee

Soosepa mänguväljak
3. juuni

17

4. juuni – 17. august
5. juuni

13

8.–10. juuni
9. juuni

10

Viimsi poolsaar

VIII Viimsi Rattaretk

www.viimsivald.ee

9. juuni

10.15

Pirita raamatukogu

Keelekohvik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

9. iuuni

12

Pirita raamatukogu

Lauamängutund õues

www.facebook.com/piritaraamatukogu

Pirita Vaba Aja Keskus

Swing- ja stepptantsupidu “Lindy hopi lapsed“ 2018, pilet 10 €

www.swingtants.ee

EELK Randvere kirik

Kontsert sarjast “Hoia, Jumal, Eestit!”. Tallinna Toompea Kaarli koguduse

9. juuni
10. juuni

15.30

noorteansambel
14. juuni

20

Prangli rahvamaja

Prangli festivaliorkestri kontsert. Esinevad Viimsi, Tallinna ja Kuusalu muusikakoolide

www.huvikeskus.ee

noored muusikud
16. juuni

10.15

Pirita raamatukogu

Keelekohvik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

16. juuni

12

Pirita raamatukogu

Lastehommik

www.facebook.com/piritaraamatukogu

18.–22. juuni

16

Viimsi huvikeskus

Isemoodi loovustoa teadus ja loovuslaager

www.isemoodi.ee

18.–22. juuni

17

Viimsi huvikeskus

Dancelife tantsustuudio poiste suvelaager “Poiste suve chill”

www.tantsutrenn.ee

20. juuni

13

Pirita raamatukogu

Lauamängutund õues

www.facebook.com/piritaraamatukogu

20. juuni

16

Merivälja Kool

Põhikooli lõpuaktus

www.meripohi.edu.ee/

21. juuni

12

Pirita Majandusgümnaasium

Põhikooli lõpuaktus

www.pmg.edu.ee

21. juuni

16

Pirita Majandusgümnaasium

Gümnaasiumi lõpuaktus

www.pmg.edu.ee

21. juuni

12

Viimsi Kool

Viimsi Kooli lõpuaktused 9A, B, C, S, D

www.viimsi.edu.ee

16

9E, F, G

21. juuni

14

Püünsi Kool

Püünsi Kooli lõpuaktus

www.pyynsi.edu.ee

22. juuni

14

Viimsi Kool

Viimsi Kooli lõpuaktus

www.viimsi.edu.ee

22. juuni

19

Lubja küla plats

Jaaniõhtu Lubja ja Pärnamäe küla ühisüritus

www.lubjakylaselts.ee
www.parnamaekula.ee

22. juuni

22

Prangli saar, sadamakuur

Ansambel Zorbas

www.pranglireisid.ee

23. juuni

22

Prangli saar, Ülesaare kiigeplats

Prangli jaanituli. Ansambel Vismari poisid

www.huvikeskus.ee

23. juuni

18

Viimsi vabaõhumuuseum

Viimsi jaanituli

www.rannarahvamuuseum.ee

25.–29. juuni

16

Viimsi huvikeskus

Hea tuju lastelaagri suvi 2018

www.heatujustuudio.ee

29. juuni

22

Prangli saar, sadamakuur

Ansambel Patune Pool

www.pranglireisid.ee

Võta lehe vahelt välja ja hoia alles!

Viimsi ja Pirita kultuuri- ja spordisuvi
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KULTUUR

Viimsi kaluritest
meretrotsijad
Mõned Viimsi Teataja numbrid tagasi olid toredad
artiklid Viimsi vabatahtlikest merepäästjatest.
Tundus paslik nendele lugudele jätkuks tuua esile
üks jutt pooleteist sajandi eest.
1860. aastal kirjutas kohalik
ajaleht Revalsche Zeitung ühest
merel toimunud vahejuhtumist
ja seoses sellega mainiti paati
nelja mehega ning “seda küll Viimsi kaluritega”. Järgmises lehes võtab sõna ärritunud Viimsi mõisa omanik parun
Theodor krahv von Buxhövden. Talle tundub kasutatud sõnastus justkui Viimsi kalureid halvustavana, kes tema arvates
on tublid meremehed. Oma väidete tõestuseks toob ta samas
väljaandes, 7. septembril 1860, mõned järgnevad näited:
Mõned aastad tagasi viis laev ehitusmaterjale mõisast
Keri saarele. Olin oma purjelaeval Aegna ja Naissaare saare vahel, sadas vihma ja tuul oli puhanguline. Siis ilm selgines ja 8 meremiili kaugusel nähti merehädas alust ning võeti
sellele kurss. Tuule tõttu oli raske sõita ja tuli laveerida. Siis
läks pimedaks ja et mitte laveerides alusest mööda sõita, saadeti välja kolme (viimsilasest) mehega paat, mis pidi sõudma vastu tuult. Eesmärgiks olid inimesed päästa ja võimalusel signaale välja saata, et anda appiruttavale laevale
märku õnnetuskohast. Paari tunni pärast jõudsime meiegi
laevaga kohale. Leidsime kaks meie meest istumas ümberläinud laeva kiilul. Nad olid teinud laevatükkidest märgutule ja vestlesid selle juures mõnusalt, vaatamata lainete
loksumisele. Nii täitsid nad käsku märku anda! Ja need olid
Viimsi mõisa kalurid.
1854 sõja ajal Lääneriikidega (jutt käib Krimmi sõjast, mil Inglise – Prantsuse laevastik Tallinna piiras) vajas sellal Eestis olevat sõjaväge juhtiv kindral tublisid ja
usaldusväärseid meremehi öösel vaenlase liikumist merel
jälgima ja vajadusel rannavalvepunktidele teatama. Igal
õhtul läksid kõige kergematel paatidel välja kolm meest,
kellest üks oli Keskmadala juures teine Naissaarest kagus
ja kolmas Aegna ja Naissaare vahel. Nad olid oma ohtlikus teenistuses iga ilmaga öö öö järel mitu nädalat järjest.
Ja need olid Viimsi kalurid!
Sellesama 1854. aasta augustis, kui osa vaenulikku laevastikku Naissaare juurest lahkus ja 5 miili lõuna poole
st Tallinna poole suundus, vajas siinne ülemjuhataja jälle
julgeid ja kavalaid meremehi, kes pisimatel paatidel, mis
on vaevu 3 tolli üle merepinna, vaenlast luuraksid. Paadid
olid halliks värvitud ja neis igas oli kaks meest, kes kandsid halli. Nad sõitsid hääletult pimedas öös ja lähenesid
vaenlase laevadele. Siis tulid nad tagasi ja tõid teate –
kõik on rahulik, vaid väiksed aurikud teevad tiire. Ja need
olid Viimsi mõisa kalurid!
Samuti saatis ülemjuhataja pisiformaadis ruudukujulise kirjakese, mille oleks saanud häda korral nagu pilli alla
neelata Sveaborgi (Suomenlinna) komandandile. Väike paat
kahe mehega tõstis õhtul oma väikse purje ja kadus öhe ja
mereavarusse. Ja Sveaborgi komandant saigi kirja kätte!
Kõikjal on vaenulikud laevad, meri on tormine, kuid paat
vaprate meestega pöördub tagasi ja toob sõnumi kaasa! Kes
olid need, kes julgesid tuult, laineid ja vaenlast nii vahvalt
pilgata? Muidugi said need olla vaid Viimsi mõisa talipojad!

Illustratsiooniks valisin Ivan Aivazovski maali 1845.
aastast. Tallinna reidil näha olev talupoegade purjepaadi
lähtekohaks sobib nende suuna järgi otsustades igati Viimsi
poolsaar. Kui keegi viimsilastest pildilt oma esivanema ära
tunneb, andke palun Rannarahva muuseumisse kohe teada!
Samuti soovitan soojalt kõigil külastada praegu toimuvat Aivazovski maalide näitust Kadrioru kunstimuuseumis.
Janek Šafranovski
Rannarahva muuseum

Viimsi mälumängusarja
võitis Rabarahvas
18. aprillil toimus
Rannarahva muuseumis
mälumängusarja viies
mäng ja selgusid 2018.
aasta Viimsi parimad
mälumängurid.

Enne viimast vooru hoidis 171
punktiga liidrikohta Tempo, kellele järgnesid 166 punktiga
Rabarahvas ning 161 punktiga
Tammneeme küla esindus.
Viimase mängu esikoht läks
võrdselt 42 punktiga jagamisele
võistkondade Meri (Heiki Looman, Indrek Tarto, Egon Siling,
Peep Kallaste) ja Rabarahvas
(Peeter Väljas, Heli Illipe-Sootak, Indrek Hargla, Toomas Telling) vahel. Vaid ühe punktiga
jäi võitjatele alla Tammneeme
küla (Andres Jaanus, Raivo Vare, Indrek Herman, Kaarel Zilmer) ning kahe punktiga Ränirahnud (Vahur Annsoo, Jaanus
Jegorov, Mikk Trave, Tambet
Drell). Esikuuiku lõpetasid võrdselt 38 punktiga Silva ja Tuukrid.
Rabarahva jagatud esikoht
ning Tempo põrumine viimases

Võistkond Rabarahvas Heli Illipe- Sootak, Peeter Väljas, Toomas Telling ja Indrek Hargla. Keskel
korraldaja Andres Kaarmann. Foto Marje plaan

voorus tähendas aga seda, et
208 punktiga tulid käesoleva
aasta sarja võitjaks just esimesed. Tempo (Taivo Rist, Martti
Suurorg, Renee Stamberg, Taave Tuutma) kogus viimases mängus 33 punkti ja tagas sellega

Küsimused (vt vastuseid lk 20)
1. Küsitavat, moemaailmas tuntud inimest ei näe me avalikkuses
kunagi ilma päikeseprillideta. Põhjus on lihtne – ta on lühinägelik.
Ise on ta enda kohta öelnud, et ilma päikeseprillideta näeks ta
välja nagu nukker kutsu, kes ootab, et keegi ta koju viiks. Kellest
on jutt?
2. Nii mõnigi valitsus on endale omapärase hüüdnime saanud. Andres Tarandi 1994. aastal moodustatud valitsus sai endale hüüdnimeks “jõulurahuvalitsus“, mis pidi sisuliselt lihtsalt tiksuma kevadiste korraliste riigikogu valimisteni. Küsime aga, mis sai saatuslikuks sellele eelnenud valitsusele, et seda umbusaldati?
3. Küsitav riik sai oma tänapäevase lipu 2004. aastal, kui parlament leidis, et seni kasutusel olnud kolmevärviline lipp on ennast
kompromiteerinud. Heraldiliselt sooviti uue lipuga tõenäoliselt rõhutada kultuuri alusena kristlust, tähistades siis sümboolselt viit
haava, mis Jeesuse kehasse torgati või siis Kristust ja tema nelja
evangelisti. Mis riigiga on tegemist?
4. Küsitav amet või ka tegevus on eksisteerinud juba aastatuhandeid ja oli olemas ka Vana-Roomas, kus neid kutsuti delator. Eesti

üldarvestuses 204 punktiga teise koha. Samuti tugeva lõpuspurdi teinud Tammneeme jäi
Tempost kokkuvõttes maha
vaid kahe punktiga ning igati
teenitud kolmas koht. Esikolmikule järgnesid Ränirahnud

198 ning Meri 196 punktiga.
Kokku osales Viimsi mälumängul sellel hooajal 31 võistkonda.

Andres Kaarmann
Mängusarja korraldaja

õigekeelsussõnaraamatus kutsutakse teda muuhulgas öördajaks.
Neile maksti hästi, kuid öördajate õnnetuseks peeti Vana-Roomas
nende üle salaja arvet ja pärast vägivaldset riigipööret kibelesid
uued valitsejad alati neid salajasi nimekirjasid lugema. Kuna aga
nende teeneid vajasid ka uued valitsused, siis sageli ei kiirustatud
ka nende hävitamisega. Mis amet?
5. Euroopa meistreid, maailmameistreid ja ka olümpiavõitjaid tuleb
meil aeg-ajalt ette. Selliseid eestlasi, kes aga olümpiaalal suudavad võita maailma karikasarja, on meil ajaloost ette näidata vaid
kaks. Üheks viievõistleja Imre Tiidemann, kes sai sellega hakkama
aastal 2000. Teine eesti sportlane on selle saavutusega hakkama
saanud aga korduvalt – esmakordselt aastal 1990 ning viimane
kord aastal 2007. Kellest on jutt?
6. Edgar Rice Burroughs (1875–1950) oli ameerika ulme- ja fantaasiaromaanide autor, kes 2003. aastal valiti teadusulme ja fantaasia kuulsuste halli (Science Fiction and Fantasy Hall of Fame). Küsime aga, kes
on see kirjandus- ja filmikangelane, kelle vanemad olid Lord Greystoke ja leedi Alice, kelle Edgar Rice Burroughs on maailmale andnud?
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SEENIORID

Valla pensionäride üldkogul valiti
Viimsi Seenioride Nõukoda
Laupäeval, 21. aprillil
toimus Viimsi vabaajakeskuses valla pensionäride üldkogu koosolek.
Koosoleku avas Viimsi
Pensionäride Ühenduse
juhatuse esimees Lembit
Allingu.
Kevadtervituse koosolekust osavõtjatele tõi Randvere päevakeskuse naisansambel Kibuvitsalill, mille juhendajaks on Rein
Sagar.
Päevakorras oli Viimsi Seenioride Nõukoja valimine ja
Viimsi Pensionäride Ühenduse
25. aastapäeva suurkogu koosoleku päevakorra kohaselt 2017.
aasta tegevus- ja majandusaruande ning revisjoniaruande esitamine ja kinnitamine.
Viimsi Pensionäride Ühendus (edaspidi VPÜ) on tegutsenud 25 aastat. See on vabatahtlik organisatsioon, mis tegeleb pensionäride probleemide
lahendamisega, alates turvalisuse pakkumisest, eakate abistamisest igapäevaelus, nõustamisest, lõpetades kultuuriürituste läbiviimisega ja eakate kaasamisega seltsiellu. VPÜ esindab valla eakaid tekkivate probleemide tõstatamisel ja lahendamisel kohalikus omavalitsuses. Siiski puudub VPÜ-l otsene side vallaga.
Selleks, et aktiivsemalt kaasata kõiki eakaid osalema ühiskondliku elu korraldamisse, loodi 2018. aasta märtsis Viimsi
valla seenioride nõukoda. Nõukoja vajalikkusest ja valimiste
korrast rääkis Rein Kriis. Nõukoja eesmärk on esindada eakate huve vallas, rääkida kaasa
sotsiaalvaldkonna küsimustes
ja kaasata eakaid vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Seega otsene

Pildil vastvalitud Viimsi Seenioride Nõukoja liige Malle Annus, abivallavanem Annika Vaikla, vastvalitud
liikmed Ülle Landra ja Malle Ojari, tagareas Raivo Tomingas, Lembit Allingu, Rein Kriis, valla esindaja
Raimo Tann ja vastvalitud liige Arnold Kimber. Fotod Ruslan Dontsov

side vallavalitsusega. Viimsi Seenioride Nõukoda on 9-liikmeline ja valitakse neljaks aastaks.
Sinna kuulub vallavalitsuse esindaja, vallavolikogu esindaja ja
seitse Viimsis elavat pensionäri. Need on suurte kogemustega, igati aktiivsed ja tegusad
inimesed, kes on esitatud külaseltside ja päevakeskuste poolt.
Kõik nad on otseselt murede ja
rõõmude keskelt, kursis valla
igapäevategemistega.
Viimsi valla pensionäride
üldkogu koosolekul osutusid valituks seitse Viimsi eakat: Malle Ojari, Arnold Kimber, Rein
Kriis, Lembit Allingu, Malle
Annus, Ülle Landra ja Raivo

Tomingas. Lisaks neile kuuluvad seenioride nõukogusse vastava valdkonna abivallavanem,
kelleks on Annika Vaikla, ning
sotsiaalkomisjoni esimees, kelleks on Raimo Tann. Edu ja
indu neile probleemide lahendamisel!
MTÜ Viimsi Pensionäride
Ühenduse 2017. aasta tegevusaruande esitas VPÜ juhatuse esimees Lembit Allingu. Ta märkis, et aasta oli huvitav ja töömahukas. Juhatuse koosolekud
toimusid plaanipäraselt. Korraldati nõustamisi, koos Viimsi valla esindajatega arutati eakate
probleeme, aidati korraldada
huviringidel ja klubidel üritusi,

organiseeriti õppereise sarjast
“Õpi tundma Eestimaad” jne.
VPÜ volikogu esinaine Aime Salmistu tänas ja tunnustas VPÜ

ringide juhendajaid kiitvate sõnadega ja Randvere keraamikaringis osalejate poolt valmistatud meenetega – bowlinguklubi juhatuse esimeest Edmundas
Radvilaviciust, juhatuse liiget
Rein Valknat, käsitööringi kauaaegset juhendajat Ljuba Keskküla ja matkaklubi eestvedajaid Sirje ja Vladimir Kallioni.
MTÜ Viimsi Pensionäride
Ühenduse majandusaruande esitas ühenduse juhatuse esimehe
asetäitja Nadežda Radvilavicius. VPÜ toetab matkaklubi, käsitööringi, bowlinguklubi, teatrihuviliste seltsi. Samuti toetab
osaliselt eakatele korraldatavaid üritusi ja väljasõite. Aruande VPÜ revisjonikomisjoni
tööst esitas Anne Vahemäe. Majandatud oli maksu- ja raamatupidamise seadustega vastavuses, puudusi ei esinenud. Kõik
aruanded kinnitati pensionäride üldkogu poolt.
Üldkogu koosolekul osalesid külalistena Andres Ergma –
Eesti Pensionäride Ühenduste
Liidu juhatuse esimees, AnneLy Nilisk – Tallinna Pensionäride Ühenduse juhatuse esimees, Enn Teimann – Viimsi
päevakeskuse juhatuse esimees,
Annika Vaikla – Viimsi valla
abivallavanem. Andres Ergma

Kõlab ansambli Kibuvitsalill tervituslaul.

andis tänukirjad VPÜ kauaaegsele juhile Viiu Nurmelale
ja VPÜ juhatuse esimehele, tegevuse jätkajale Lembit Allingule. VPÜ tänukirja ja Viimsi
valla kingituse said kauaaegsed
volikogu liikmed Reet Kurg,
Helvi Lutter, Mall Kauna ja
Vladimir Kallion.
Koosolek lõppes kontserdiga “Südame süles”, mille andsid Aruküla Põhikooli linditantsijad Anne Eenpalu juhendamisel koos kontsertmeister
Andranik Kechekiga. Enne koduteele asumist pakuti pohlavarreteed ja suupisteid.
Viimsi abivallavanema Annika Vaikla sõnavõtust jäi kõlama mõte, et Viimsi Pensionäride Ühendus ja Viimsi päevakeskus Haabneemes ja Randveres tegutsevad ülla eesmärgi
nimel, et pakkuda eakatele sotsiaalset aktiivsust ja erinevaid
tegevusi, mis annavad põhjuse
koduseinte vahelt välja tulla ja
eakaaslastega suhelda. Vastloodud Viimsi Seenioride Nõukoda kannab tulevikus tähtsat rolli,
mis annab võimaluse eakatel valla juhtimises kaasa rääkida.
Loome koos väärika keskkonna väärikaks vananemiseks!

Malle Ojari

Vastvalitud nõukoja liige
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Tere tulemast!
n Liina Jõesaarel ja Rene Õispuul sündis 18. veebruaril poeg
Roger.
n Tiina Varendil ja Aron Voolal sündis 19. märtsil poeg Art.
n Riina ja Mart Feldingil sündis 27. märtsil poeg Rolf.
n Kristiina ja Harles Teinil sündis 5. aprillil poeg Sebastian.
n Hellika ja Jaanus Lindrel sündis 13. aprillil poeg Joel.
n Karmela ja Meiko Leiburil sündis 14. aprillil tütar JohannaHeleene.
n Ramune ja Taivo Tuulikul sündis 15. aprillil tütar Helene.
n Natalia ja Artjom Meteljukil sündis 15. aprillil poeg Platon.
n Kadri Saluril ja Chenguang Wangil sündis 18. aprillil tütar
Lani.
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Miks satub Eestis igal aastal hulkuma
üle 4000 lemmiklooma?
Eelmisel aastal tuli Eesti
Loomakaitse Seltsile kokku
peaaegu 300 teadet hulkuvate lemmikoomade
kohta. See tähendab ligi
paarkümmend teadet
kuus. Käesoleva aasta
seisuga on see arv juba
35 teadet kuus. Hulkuvate loomade hulgas on
koeri ja kasse peaaegu
võrdselt. Varjupaikade
MTÜ tegeleb aastas umbes
4000 hulkuva loomaga.
Loomakaitseseaduse kohaselt
on omanikuta väljaspool oma
territooriumi liikuvad lemmikud hulkuvad loomad ja kohalik omavalitsus on kohustatud
korraldama hulkuvate loomade
kinnipüüdmise. Mitmete omavalitsuste lemmiklooma pidamise nõuetes on punktid, mis
ütlevad, et omanikul on kohustus piirata oma territooriumi nii,
et tema lemmik sealt välja ei
pääse. Samuti tuleb lemmikloomaga avalikus kohas viibides
hoida teda rihmastatult. Neid
nõudeid tihti siiski ei järgita ja
seetõttu laekub loomakaitsjatele iga kuu teateid omanikuta liikuvatest koertest ja kassidest.
Haruldased ei ole ka kahjuks
teated, kus inimene või mõni
teine lemmikloom on langenud
koera rünnaku ohvriks. Loomakaitsjate kogemused näitavad,
et ka kõige suuremad loomaarmastajad ei mõista tihti, mis
võib juhtuda koeraga, kui lasta
ta linnatänavatele või külavahele hulkuma.
Paljud koeraomanikud toovad vabanduseks, et tema koer
on ju väga sõbralik ja sõnakuulelik või näiteks väikeses maakohas ei saa temaga ometi midagi juhtuda. Sellise suhtumise puhul tuleb aga arvestada, et
lubades oma lemmiku hulkuma, võivad tagajärjed olla väga
kurvad. Seda eriti inimese kujundatud maailmas, kus loomi
ähvardavad mitmed ohud nagu
näiteks haigestumine, auto alla
jäämine, teised loomad, aga ka
pahatahtlikud inimesed – need
on vaid mõned nukrad näited
paljudest. Killuke loomakaitsjate igapäevatööst. Lemmikut
välja lastes ei suuda omanik looma nende ohtude eest kaitsta.
Oma looma kaitsmine peaks
olema iga omaniku kohustus.
Lisaks on agressiivsed hulkuvad loomad ohtlikud ka inimestele, teistele loomadele ja
lindudele.
Mitmed koeraomanikud vabandavad looma hulkumist lemmiku enda harjumuse või sooviga ning selle takistamises nähakse looma piinamist. Miks
aga tahavad mõned koerad iga
hinna eest rändama minna?
Kui koer on harjunud vabalt ringi jooksma, on teda üsna
raske ümber õpetada. Käitumise muutmine nõuab korralikku
treeningut ja ka enesedistsipliini. Näiteks kui tead, et välisukse avamisel tahab koer ko-

heselt jooksu panna, siis pane
juba enne seda talle rihm kaela. Samuti võiks treenimisel kaaluda spetsialisti kaasamist. Kindlasti tuleks veenduda, et koerale oleks tagatud piisav liikumisvajadus, et temaga tegeletakse
ja mängitakse. Tihti on ärajooksmise ajendiks just igavus
ja tähelepanu puudus. Ka jalutuskäigud ei pea olema igavad
ja üksluised – leidke uusi radu,
proovige leida uusi koerasõpru, võtke kaasa maiuseid ning
kiitke looma.
Mõnikord võib põgenemise põhjuseks olla ka hirm või
uudishimu. Seda juhtub tihti just
siis, kui inimesed kolivad uude
kohta – see võib tekitada koeras kas paanikat või hoopis suurt
põnevust. Oluline on teada, mis
sinu koera huvitab ning millised ahvatlused on tema tõule
omased. Näiteks kui sa tead, et
su koer tahab meeletult jahtida
linde, oravaid või hoopis närilisi, siis tuleb teha kindlaks, et
tal ei oleks võimalust neile järele joosta või aiaaluseid kaevata. Jahikoertele on enamasti
tõuomane käitumine maa ja aedade üleskaevamine. Paljud loomapidajad on selle ennetuseks
aediku või kogu aiaaluse maa
seest ära betoneerinud. Seega
– tunne oma koera!
Loomas võivad hirmu tekitada veel näiteks igasugused
paugud nagu näiteks ilutulestik
aastavahetusel ja vali müra või
ka tormid. Ka siis tuleks veenduda, et aed või aedik oleks
kindel ning koeral oleks koht,
kuhu varjuda. Loomulikult tuleb oma lemmikule pakkuda tuge ja lähedust ning temaga aktiivselt tegeleda. Väsinud ja rahulolev koer ei taha tavaliselt
kuhugi põgeneda.
Suureks probleemiks on
emaste koerte jooksuaeg, mis
ajab isased koerad “pööraseks”.
Nii tugevat instinkti saab ära
hoida vaid ühel moodusel. Jooksuaeg sunnib hulkuma just kastreerimata või steriliseerimata
koeri. Seega parim moodus sellest jagusaamiseks on oma lemmikloom kastreerida või steriliseerida. Kastreerimine ja ste-

riliseerimine aitab ära hoida ka
soovimatuid pesakondi. Lisaks
sellele võib see mõjuda positiivselt ka looma vaimsele ja
füüsilisele tervisele. Näiteks võib
emase koera jooksuaeg, tiinus
ja imetamine olla kurnav ja
stressirohke. Kastreeritud isased lemmikud muutuvad reeglina aga rahulikumaks ja kodusemaks, sest enam ei ahvatle
emased neid hulkuma minema.
Juhul kui te lõikust teha siiski ei soovi või ei saa, siis tuleb
oma koera palju treenida ning
tagada, et koer ei pääseks kuidagi aiast välja ega saaks rihmast või traksidest lahti. Kindlasti ei tohiks sellistel puhkudel
lasta koeral vabalt jalutada ja
eeldada, et teie koer on väga
kuulekas ja treenitud. Instinktid on tihti siiski tugevamad.

Tegelikult on ju võimatu ette
teada, millal ja millisel emasel
loomal on jooksuaeg.
Eesti Loomakaitse Selts paneb koeraomanikele südamele,
et nad jalutaksid oma lemmikutega alati rihmastatult ning
tagaksid hoovis neile kindla aia
või aediku. Loomulikult tuleb
oma lemmik ka kiibistada ja
registreerida, et kadumisel oleks
võimalik tuvastada omanik ja
leida üles koera kodu. Kui te ei
soovi oma lemmikule järglasi,
siis kindlasti tasub loom steriliseerida või kastreerida. Lisaks sellele on väga oluline tegeleda oma koeraga – mängida, treenida, käia koolis, pakkuda tähelepanu, põnevust ja loomulikult hoolt ning armastust!

Eesti Loomakaitse Selts

Vaktsineerimiste ja kiibistamiste ajakava
n 19. mail
kell 11.00–11.30 Haabneeme alevikus Ravi tee bussipeatuses
kell 12.00–13.00 Lubja külas Lubja 20 juures bussipeatuses
kell 13.30–14.30 Viimsi alevikus Nelgi tee 1 vallamaja juures
n 20.

mail
kell 11.00–11.30 Äigrumäe külas pumbamaja juures
kell 12.00–13.00 Muuga külas bussi nr 38 lõpp-peatuses
kell 13.30–14.30 Muuga külas Randoja tee platsil

n 26.

mail
kell 11.00–11.30 Pringi külas Ranna bussipeatuses
kell 12.00–13.00 Haabneeme alevikus Meremärgi bussipeatuses
kell 13.30–15.00 Kelvingi külas külakeskuse juures

n 27.

mail
kell 11.00–11.30 Miiduranna külas Miiduranna tee sadamapoolses otsas, sadama väravate esisel platsil
kell 12.00–13.00 Pringi külas Liivaranna bussipeatuses
kell 13.30–14.30 Leppneeme külas lasteaia juures bussipeatuses

n 2.

juunil
kell 11.00–11.30 Rohuneeme külas bussi lõpp-peatuse juures
kell 12.00–13.30 Püünsi külas Rohuneeme kaupluse juures
kell 14.00–14.30 Randvere külas Randvere aedlinna bussipeatuses

n 3.

juunil
kell 11.00–11.30 Metsakasti külas külaplatsil Jäätmaa teel
kell 12.00–12.30 Tammneeme külas Haugi tee bussipeatuses
kell 13.00–14.00 Randvere külas külakeskuse juures

n 1.

augustil
Prangli saarel

n Hinnakiri: marutaudivastane vaktsineerimine on tasuta; komp-

leksvaktsiin maksab nii koerale kui ka kassile 10 eurot; mikrokiip koos paigaldamisega 12 eurot; lemmikloomapass siseriiklik
2 ja rahvusvaheline 10 eurot.
n Lisainfo:

loomaarst Endel Pendin, tel 5656 5554.

Endel Pendin
Loomaarst
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Veteranipäeva tähistamine
sõjamuuseumis
Eesti sõjamuuseum –
kindral Laidoneri muuseum tähistas veteranipäeva 22. aprillil korraldatud perepäevaga. On
saanud traditsiooniks,
et sõjamuuseum kutsub
veteranipäeva puhul veteranide pered muuseumisse etendusele.
Sel korral tulid meile külla Piip
ja Tuut, kes rääkisid saalitäiele
publikule lugusid loomadest –
etendus püstijalakomöödia “Loomad”. Kuigi väiksemad vaatajad kloune pisut pelgasid, sai
siiski kõvasti nalja.
Kuid ega veteranipäevale
vaid veterane oodata – pakkusime meelelahutust kõigile külalistele. Sai meisterdada töötoas, mängida ja võtta osa ekskursioonidest. Töötubades punuti käepaelu ja meisterdati mütsimärke. Osalejad said teada,
et mütsimärk ja kokard ei ole
sugugi üks ja sama. Mütsimärki kantakse mütsirummul, mütsinoka kohale jääval pinnal,
kuid kokardit mütsi ülaosal. Ühel
mütsil võib korraga olla nii kokard kui ka mütsimärk. Harivat
meelelahutust pakkusid ekskursioonide näol sõjamuuseumi teadur Siim Õismaa ja Viimsi Kooli õpilane Ranno Sõnum.
Viimsi jaoskonna naiskodukaitsja Kristina Laasik ja kaitseliidu Rävala malevkonna pealik Avo Aljas korraldasid lastele nutikaid mänge. Tore oli
näha muuseumis Viimsi kodutütreid, kes müüsid sinilillekampaania raames kampaania meeneid. Kohal oli päevapiltnik, kes
tegi külalistest ülesvõtteid, et
iga soovija saaks mälestuseks
kaasa foto.
Veteranipäeva üheks kõrgpunktiks oli kindlasti must-

Sinilillekampaanias veteranidele toetust kogumas olid kodutütar Lilian Selter, naiskodukaitsja Kairi
Saarpuu, Kristina Laasik, kodutütred Laura Liisa Härmson ja Amanda Johanna Sulg. Fotod Krista Leps

Kui Piip ja Tuut külla tulevad, on lõbus kõigil.

kunstnik Richard Samarüütli esinemine. Richard on küll alles
noor mustkunstnik, kuid väga
osav publikut võluma. Mõned
pealtvaatajad osutusid väljavalituiks ja said ka ise osaleda
mustkunstitrikkide läbiviimisel.
Tuleb tõdeda, et isegi ilma eelneva treeninguta olid nad väga
osavad ja rahvas aplodeeris rõõmuga. Loomulikult sai ka mustkunstnik tugeva aplausi osaliseks.
Traditsiooni kohaselt tehti

veteranipäeval lahti sõjatehnika
angaari uksed. Kuna oktoobrist maikuuni on võimalik angaari pääseda vaid ekskursiooni tellimisel, siis said külastajad kasutada head võimalust
sõjamasinaid uurida. Mai algusest septembri lõpuni ootame
külastajaid angaari igal nädalal
reedest pühapäevani. Tuletame
siinjuures meelde, et sõjamuuseumi, sh sõjatehnika angaari külastus on nüüd tasuline ja tuleb
lunastada pilet.

Veteranipäeval oli võimalik
üle vaadata Vabadussõja uuenenud ekspositsiooni esimene
tuba. Praegu saab ekspositsioon veel lõplikku lihvi ja peagi
ootame külastajaid vaatama uut
ülevaatlikku näitust Eesti Vabadussõja ajaloost.
Külastajad said keha kinnitada muuseumi kohvikus, mille
korraldas Viimsis asuv Harmoonikum. Kes aga soovis, sai kõhu täis süüa õues – Viimsi jaoskonna naiskodukaitsjad pakkusid külastajatele teed ja imemaitsvat hernesuppi. Üllatunud
lapsevanemad uurisid, mida selle supi sisse on küll pandud, et
nende lapsed supikausi tühjaks
sõid ja juurdegi küsisid.
Perepäeval olid muuseumikülastus ja üritused nagu ikka
tasuta. Sõjamuuseum avaldab
suurt tänu Kaitseliidu Rävala
malevkonna Viimsi jaoskonna
meestele, Viimsi jaoskonna naiskodukaitsjatele ja kodutütardele, kes aitasid päeva õnnestumisele kaasa!

Krista Leps

Eesti sõjamuuseum

Ansambel Noorkuu annab
kontserdi Viimsi JazzPopFestil
Viimsi Koolis
26. mail annab ansambel Noorkuu kontserdi 9. Viimsi JazzPopFestil Viimsi Koolis. See on ainuke konkurss ja festival
Eestis, mis on kooridele ja vokaalansamblitele jazz- ja popmuusika vallas. Festivali üks eesmärke on väärtustada eestikeelset ja eesti autorite loodud muusikat.
Ansambli Noorkuu liige Martti Meumers kirjutab: “Noorkuu peab sellelaadseid konkursse ja festivale Eestis äärmiselt
oluliseks, innustamaks noori vokaalansambleid, muusikuid ja
nende juhendajaid. Pole just palju konkursse, kus vokaalansamblid ja ka koorid saavad üksteisega mõõtu võtta, selleks
valmistuda ning üksteiselt õppida.“
Noorkuu kontserdil kuuleb nii eesti- kui ka inglisekeelset
muusikat. On töötlusi mitmetest poplugudest, veidi klassikat, aga järjest enam ka omaloomingut. 2017. aastal liitus
ansambliga Jakko Maltis, kes on toonud bändi uusi mõtteid ja
laule, mida nüüd järjest ka teostatakse. Viimsi kontserdil kuuleb päris mitut uut laulu, mille leiab sügisel ka Noorkuu uuelt
ilmuvalt albumilt.
Noorkuu kontserdil saab publik alati laulda ja tihtipeale ka
mitmehäälselt. Ei ole ka seekord teisiti – ehk et hoidke oma
hääli salakavalate kevadtuulte eest ja pange vaim valmis!
Kohtumiseni Viimsi JazzPopFestil!

Aarne Saluveer
Festivali kunstiline juht
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SISUTURUNDUS & REAKUULUTUSED
REAKUULUTUSED
TEENUS
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavaja unikivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.
n Hekkide ja muru lõikus. Tel 5663 0024.
n Tänavakivide, äärekivide, paekivide ja graniitkivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, jalg- ja autoväravate paigaldus ja müük. Teostame haljastustöid,
lammutustööd, prügivedu. Väikeveod kuni 2,5 tonni
– killustik, liiv, muld. Tel 5671 1028, email stone35@
online.ee.
n Lõikan hekki, saetöö aias, trimmeriga pikema rohu
ja heina niitmine. Tel 5554 7291.
n Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja
hooldust. Viimsi, Pirita. Tel 552 7217,
e-mail terrassviimsi@gmail.com.
n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665,
info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee.
n Pakun juuksuriteenust naistele – lõikus ja soengud (värvimist ja keemilist lokki ei tee), ka kojutulemisega. Kogemus juuksuriteenuses üle 20 a. Võta
julgelt ühendust! Tel 5863 9803.
n Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel.
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
n Terrasside, sauna ja leiliruumide ning fassaadi tööd.
Uste, akende, liistude ja parketi paigaldus. Tel 5360
5083.
n Eakate kodune hooldus. Eldredi professionaalsed
hooldajad on valmis tulema appi Viimsi eakatele ja
hooldama abivajajaid nende oma kodus. Küsi infot
eldred@eldred.ee või tel 5304 0022.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnistul
ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute
ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994, e-post
kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 0865,
info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd,
traktoritööd. Tel 507 4178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave
kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Raamatupidamisteenus ärikliendile. Dokumenditõlge. R-Concept OÜ, tel 5559 5520, e-mail rconcept1
@gmail.com.
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid,
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk,
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende pesu,
veerennide puhastus. Tel 5638 8994.
n MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, e-mail ehitus
@miltongrupp.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon
objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
n Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse Teie
objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, info@
vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Siseviimistlus- ja plaatimistööd. Tel 5372 8382.
n Randvere ilustuudiost saad enda valikul: 3D kulmuhooldus, Lash Lift Superboost Lamination ning meigiteenused. Broneeri aeg tel 5626 2330, Instagram:
mynt_makeup.
n Litsentseeritud Viimsi korstnapühkija teostab ventilatsiooni- ja korstnapühkimistöid. Akti väljastamine
kindlustusseltside ja Päästeameti jaoks. Tel 5690 0686,
korsten.korda@gmail.com.
n Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509
2936.
n AUTOKOOL PLEKK-LIISU korraldab rolleri-, mootorratta- ja autojuhikursusi. Teooria Kaluri 3,Viimsis või
e-õppena. Lisatunnid MNT eksamiks valmistumisel.
Vaata www.plekkliisu.ee Täiendav info tel 511 9209
või indrek@plekkliisu.ee. Tel 5663 0024.
n

Igal rohenäpul peaks oma ürdipeenar olema. Foto erakogu

Pille Petersoo: igas Eesti aias
peab kasvama till, petersell ja
murulauk
Rohenäppudel algavad
varsti töised ajad, kuna
soojus jõuab järjest lähemale ning askeldused
aias saavad peale alata.
Viimsis elav Nami-Nami retseptikogu perenaine Pille Petersoo
on tuntud oma suurepärase kokakunsti poolest, aga lisaks on
tal ka võrratult uhke aed. Uurisime Pillelt, mida peaks meeles pidama algaja aednik, kelle
unistuseks on rajada üks korralik maitsetaimepeenar.
Pille, millest peaks alustama?

Asukoht on oluline! Kui toidutegemine on pooleli ja vaja
supi peale maitserohelist tuua,
siis näiteks läbi märja muru on
vihmase ilmaga väga tüütu murulaugu järele minna. Meil on
küll suur aed, aga tarbeaiani
viib kena sillutatud tee, nii et
seda muret pole, saab vajadusel ka kõpskingades basiilikulehti noppima minna. Samas
oleks eriti mugav rajada ürdipeenar võimalikult köögi või
grillimisnurga lähedale. Tänapäeval on õnneks võimalik soetada suuri peenrakaste või -potte, nii et väikese ürdipeenra võib
kasvõi terrassile kavandada.

Millal on õige aeg peenarde rajamiseks?

Oodake öökülmade möödumiseni, muidu seemned ei idane ega tärka. Poodidest leiab nii
korraliku valiku ürdiseemneid
kui ka ettekasvatatud taimi, mis
on algaja aiapidaja jaoks väga
mugav valik.

Kuidas valida aias sobiv
koht?

Peenar ei tohiks olla väga
tuulise ja pimeda koha peal, kuigi nii mõnedki ürdid kasvavad
kenasti ka poolvarjus. Pigem
vali koht, kus vähemalt pool
päeva ka päike peale paistab.

Milliseid (abi)vahendeid on
peenarde rajamiseks vaja?

Kui me just suuremast aiatööst ei räägi, mis nõuab ka labidate olemasolu, siis esialgu
piisab istutuspottidest või kastpeenrast, kastekannust, töökin-

Nami-Nami retseptikogu perenaine Pille Petersoo. Foto Egert Kamenik

nastest, istutuskühvlist, väikesest aiahargist ja seemnetest.
Mille järgi valida, mida ja
kuhu istutada?

Igas Eesti aias peab kasvama till, petersell ja murulauk,
eks? Vahemereliste maitsete armastajad peaksid kindlasti istutama ka tüümiani ehk liivateed,
basiilikut, salveid ja rosmariini. Sidrunmeliss, piparmünt ja
salvei on ka väga mõnusad teetaimed! Basiilik on võrreldes
tüümiani ja rosmariiniga väga
soojalembene, nii et selle avamaale istutamisega tasub oodata.
Mündid tuleks kindlasti istutada teistest ürtidest eraldi,
sest need armastavad laiutada
ja nii võib juhtuda, et paari aasta pärast on ürdipeenrast saanud Mojito-peenar, kus kasvabki vaid münt. Samas ei tasu liiale minna sortide valikuga. Mina katsetasin ka alguses erinevate põnevate müntidega, aga
nüüdseks on alles vaid piparja rohemünt. Kõiksugu õun-,
ananass- ja šokolaadmünte on
põnev kord-kaks kasutada, aga
nendest tüdineb kergesti.

Milliseid maitsetaimi sa ise
kõige enam istutad ja kasutad?

Meil on populaarsed till, petersell, basiilik, koriander, tavaline liivatee ja sidrun-liivatee, pune ehk oregano, salvei, rosmariin, roheline ja lilla basiilik, estragon. Väga oluline on mu kadunud vanaema aiast toodud
leeskputk, mida lisame paari lehe kaupa selgetele suppidele –
ilma leeskputketa pole supil üld-

se seda õiget maitset! Kasvatame ka melissi, piparmünti ja
rohemünti, nii et suveõhtutel teeme värsketest ürtidest teed, talvel naudime kamina ees kuivatatud melissist või piparmündist tõmmist.
Kuidas maitsetaimepeenarde eest hoolitsema peab?

Tuleb vajadusel kasta ja kindlasti rohida ning mitte unustada saaki korjata. Kui ise kõike
tarbida ei jõua, siis jaga naabritele või sõpradele, pane sügavkülma või kuivata.
Pea kõik vajalikud aiatarbed on
viimsilaste jaoks saadaval Viimsi Keskuse I korrusel asuvas
Koduekstra kaupluses. Valikus
on näiteks aiamaa väetatud muld,
suur valik seemneid, turbapotte, taimekaste, külvikaste, lillepotte ja palju muud. Kellel alles
aia rajamine käsil, leiab Koduekstrast ka muruseemet ja muruväetist või näiteks kanakaka
graanuleid. Kindlasti kulub nii
mõneski aias ära umbrohutõrjevahend või perliit, mis hoiab
mulla struktuuri õhulise ja tagab
juurtele piisava õhu. Lisaks paljudele muudele aiakaupadele
on saadaval ka kookosturbatabletid, mida Pillegi on seemnete külvamiseks kasutanud. Kes
aeda toredamaks soovib muuta, leiab poest vahvaid aiakaunistusi – näiteks lõbusaid aiapäkapikke. Enne aeda suundumist tasub Koduekstra kauplusest läbi põigata!

Viimsi Keskus

n Korstnate

ehitus ja korstnapühkimise teenus. Litsentseeritud. Tel 5461 6929.
n Muudame Teie aia kauniks – lõikame viljapuud,
pügame hekid, freesime kännud, niidame muru,
lõikame võsa ning vastavalt Teie soovile teostame
ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel
5563 7666. Rohkem infot leiate kodulehelt www.
ifhaljastus.ee.
n Siseviimistlus, plaatimine, üldehitus. Tel 5372 8382.
n Koduteenus eakale või puudega inimesele: poes
ja apteegis käimine, koristamine, küttepuude tuppa
toomine või ladumine, toiduvalmistamise abi, asjaajamised erinevates ametiasutustes jne. Tunnipõhine
teenus 10 €/h. Linnast väljas kilomeetri hind 0,25
€/km. Linnasisene 0,50 €/km. Tel 5380 5133.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide
paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Tel 525 5851, e-post
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.
n Plaatimis-, remondi- jm ehitustööd. Saunade ehitus.
Tel 511 0992.
MÜÜK
n Laias valikus ja soodsa hinnaga madratsid ja voodid (erimõõtudes tellimise võimalus). Soodsalt uued
naiste- ja lasteriided, jalatsid, ehted – otse USA-st.
Külasta poodi Riietering Viimsis, Randvere 6, II korrus.
n Müüa loomasõnnikut (7 t – 150 €, 15 t – 220 €),
mulda (15 t – 120 €), täitepinnast, liiva ja killustikku.
Tel 5697 1079, e-mail taluaed@hot.ee.
n Loomasõnniku ja mullamüük kohale toomisega.
Konteinerite 12–30 m3 rent ja vedu. Veo- ja tõsteteenus. Muru- ja heinaniitmise teenus. Metallitööd.
info@wthaldus.ee, tel 5615 7888.
n Müüa puitbrikett 150 €/960 kg ja turbabrikett
150 €/960 kg. Vedu Viimsis ja Pirital tasuta. Tel
517 0257.
n Multš (1,8 m3 big-bag kotis), killustik, liiv, muld,
graniitkillustik, paekivisõelmed 3 t väikekalluriga.
Tel 5649 1535.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused
parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava komplekt
kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel
5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Suurepärase asukohaga, mereäärne elamukrunt
hinnaga 65 000 eurot! Võimalus ehitada merevaatega kodu privaatses Leppneemes. Vastan meeleldi lisaküsimustele. Renee Manninen, Habita Eesti
müügiesindaja, tel 5685 0035, renee.manninen@
habita.com.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, küttepuu jm puisteveod
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.
OST JA MUU
n Ostan suvila või krundi. Tel. 501 9544 või mare462
@gmail.com.
n Ostan teie sõiduki! Võib olla uus, remonti vajav
või seisev auto! Ei pea olema ülevaatust ega kindlustust! Tel 5457 5055, alka515@hotmail.com. Kuulutus ei vanane!
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
n Naisterahvas rendib Viimsis väiksema, soodsama
korteri, otse omanikult. Tel. 522 1000.
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Kas palju sporti on kasulik?
Alanud on jooksu-, rattaja rulluisumaratonide
ning triatlonide hooaeg,
mis toob kevadest sügiseni metsaradadele ja
tänavatele kümneid
tuhandeid harrastajaid.

Nende seas leidub nii neid, kes
juba aastaid pikki distantse omal
jõul läbinud, kui ka neid, kes
otsustanud just sel aastal ennast ületada. Üks on neil ühine
– spordivigastused, ületreenimine ja väsimus võivad kimbutada nii regulaarseid treenijaid
kui ka äsja sportimist alustanud entusiaste. Kuidas olla kindel, et valitud distants ja sellega kaasnev füüsiline koormus on
tervisega kooskõlas?
Lihtne võimalus kontrollida
oma tervist ja organismi valmisolekut treeninguteks on vereanalüüsid. Asjakohased analüüsid aitavad hinnata organismi
üldist tervislikku seisundit, füüsilise koormuse mõju südamele, neerudele ja maksatalitlusele ning sedagi, kas puhkeaja ja
taastumise režiim on piisav. Lisaks peegeldavad need immuunsüsteemi tugevust, peamiste mineraalainete ja vitamiinide taset ning aitavad tuvastada esmapilgul varjatud terviseprobleeme (nt erinevad aneemiad).
Millised on füüsilist koormust armastavate inimeste pu-

Valmisolekut treeninguks saad kontrollida vereanalüüsiga. Foto erakogu

hul põhilised näitajad, millest
analüüsidega selge pildi saab?
Spordi- ja laboriarstide soovituslikus esmases sportlase tervisekontrollis on 12 vereanalüüsi:
- Hemogramm annab üldise
ülevaate organismi ja immuunsüsteemi seisundist, peegeldab
vere hapnikutranspordivõimet
ja organismi vedeliku tasakaalu olekut.
- C-reaktiivne valk võimal-

dab tuvastada varjatud põletikke ja infektsioone ning on vajalik südame-veresoonkonna haiguste riski hindamiseks.
- Suurenenud kolesterooli tase veres ongi üks peamine südame- ja veresoonkonnahaiguste
(nt südamelihase infarkt ja insult) riskifaktor.
- Aspartaadi aminotransferaasi (ASAT), kreatiniini ja kreatiini kinaasi analüüsid võimaldavad hinnata füüsilise koor-

muse sobivust, treeningujärgset
taastumist, lihasmassi ja tuvastada lihastraumasid. ASAT-i sisaldus veres suureneb muu hulgas ka südamelihase infarkti puhul.
- Lihaskonda tugevalt kahjustanud treeningutele, aga ka
neerutalitluse häiretele viitab
uurea analüüs.
- Ferritiin analüüs näitab organismi rauavarusid, võimaldades tuvastada enam esinevat

aneemiat – rauapuudust. Raud
mängib rolli keha hapnikuga
varustamises, energia tootmises
ning immuunsüsteemi funktsioneerimises.
- Glükoos ehk veresuhkur
on organismi esmane ja peamine energiaallikas ning oluline
ainevahetuse regulaator.
- Luude koostisesse kuuluva kaltsiumi imendumiseks on
oluline magneesium, mis ühtlasi võimaldab paremat sooritust,
säilitada oma energiat kauemaks ja kiiremini taastuda. Nende mineraalide õige vahekord
organismis pärsib lihaskrampide tekkimist.
- Vitamiin D mõjutab valkude sünteesi lihastes, soosib
organismi immuunsust, luude ainevahetust ja vähendab luumurdude tekke riski.
Paljude verenäitajate puhul
võib kõrvalekalle normist inimese jaoks esialgu ilma spetsiifiliste sümptomiteta kulgeda,
mistõttu tuleb kasuks regulaarne ülevaade tervisest. Sportlastele suunatud tervisekontrolli
on Viimsi elanikel võimalik teha mugavalt kodukohas. Eelpool loetletud 12 vereanalüü-

sist koosneva Tervisesportlase
paketi jaoks saab vereproovi anda meditsiinilabori SYNLAB
Viimsi verevõtupunktis (Kaluri tee 5a) esmaspäevast reedeni kell 7.30–15.00. Parim aeg
vereproovi andmiseks on hommikul söömata ja joomata.
Täpsema info erinevate tervisekontrolli pakettide kohta ning
nende elektroonse tellimise võimaluse leiab SYNLAB-i portaalist minu.synlab.ee. Tellimise järgselt tuleb ühe kuu jooksul anda vereproov sobivas
SYNLAB-i verevõtupunktis. Vajadusel saab analüüse tellida ka
kohapeal. Analüüside tulemused saab pärast vereproovi andmist kolme tööpäeva jooksul
samasse portaali. Vajadusel saab
vastused edastada oma treenerile või võtta need analüüsid
aluseks pöördumaks toitumisspetsialisti nõustamisele. Soovi
korral on võimalik portaalist broneerida aeg SYNLAB-i laboriarsti konsultatsioonile (ka telefoni teel) enne või pärast analüüside andmist.

Annika Jürimäe

Meditsiinilabori SYNLAB
laborispetsialist
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Mälumängu vastused (vt küsimusi lk 12):1. Karl Lagerfeld; 2. Rublatehing; 3. Georgia; 4. Pealekaebaja, koputaja; 5. Jüri Jaanson; 6. Tarzan
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