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H
eiVäl Consultingu poolt 
aprillist juunini läbi vii-
dud uuringus osales ligi 6% 
Viimsi elanikest (1081 ini-

mest 20 140-st). Ankeeti levitati Face-
bookis ja erinevate meililistide teel. 
Elanike hinnang on sisendiks valla 
edasise arengu planeerimisel perioo-
diks 2020–2024.

Selgus, et kõige rahulolevamad on 
eluga Viimsis kõige vanemad või kõige 
vähem aega Viimsis elanud inimesed. 
Kauem Viimsi vallas elanud inimeste 
hinnangud olid seevastu madalamad. 
Suurimate probleemidena toodi väl-
ja ülerahvastatust, tihedat asustust ja 
linnastumist. Arvati, et Viimsi on kor-
termajade massilise ehitamise tõttu 
ülerahvastatud ning Viimsist on saa-
mas “uus Lasnamäe”.

Kõige rohkem on Viimsi vallaga ra-
hul Laiaküla, Püünsi, Pärnamäe, Met-
sakasti ja Lubja küla elanikud. Viimsi 
valla suhtes kõige negatiivsemalt mee-
lestatud on Muuga, Kelvingi, Tamm-
neeme, Pringi ja Leppneeme küla ini-
mesed.

Uuringu tulemused
Viimsi valla elanike üldine rahulolu 
Viimsi vallaga vajab parandamist.

Kõige madalamalt hinnatud teema 
oli valla juhtimine, kuid parandamist 
vajaksid ka sotsiaalvaldkond ja elu-
keskkond.

Vaatamata kõigele hindasid elani-
kud iseenda lojaalsust kodukoha suh-
tes kõrgelt, mis tähendab, et inimesed 
näevad end Viimsi valla elanikena veel 
ka viie aasta pärast. Pigem rahul ollak-
se ka kommunaalteenuste, turvalisuse 
ning vaba aja veetmise võimalustega.

Avaliku ruumi planeeringuga ei 
olda küll rahul üheski elukohas, kõi-
ge rahulolematumad on seejuures 
Tammneeme, Leppneeme ja Kelvingi 
külade elanikud. Kõige vähem on ava-
liku ruumi planeeringuga rahul Viim-
si vallas kauem elanud oma maja ela-
nikud.

“Viimsi on liiga tihedalt täis ehita-
tud, eriti kortermaju,” arvas 253 ini-
mest.

Nii mõnedki arvasid, et puudub ar-
hitektuuriline tervik, linnaplaneering 

Viimsilased soovivad, et Viimsi areneks 
idüllilise aedlinna, mitte Lasnamäe suunas
UURING Esmakordselt 
viidi Viimsis läbi põhjalik 
elanike rahuolu-uuring, 
kus viiekümne esitatud 
küsimuse kaudu saime 
ülevaatliku pildi pea 
kõikide eluvaldkondade 
kohta inimestelt vanuses 
12 kuni 97.

ja haljastus. Hooned ei sobi omavahel 
arhitektuuriliselt kokku. Haabneeme 
alevikul ja Viimsi keskusel ei ole kesk-
set punkti ega atraktiivset ja head ava-
likku ruumi (roheala, mänguväljakuid, 
parkimisvõimalusi). Väikeste kruntide 
peale ehitatakse maitsetuid ja inetuid 
kortermaju. Pargid ja rohealad puu-
duvad, neid on liiga vähe või pole veel 
jõutud rajada. Metsade ja rohealade 
arvelt ehitatakse uusi maju. Puudu-
vad koertele mõeldud pargid.

Mitmed elanikud avaldasid muret 

selle üle, et liikluskoormus on Viimsis 
liiga suur ning autod, mootorrattad ja 
bussid ületavad kiirust. Puuduvad mü-
ratõkked ja meetmed kiiruse vähenda-
miseks. Tihe liiklus rikub õhukvali-
teeti.

Haljastus- ja heakorratöödega ol-
lakse rohkem rahul Laiaküla, Leppnee-
me, Püünsi ja Rohuneeme külas.

Viimsi elanikele ei meeldi see, et 
rohelust on liiga vähe ja aina rohkem 
võetakse metsa maha. Ka randade hea-
korraga on rahulolu üsna madal. Ise-

äranis madal oli hinnang Kelvingi ja 
Randvere küla elanike hulgas, kõrgem 
on rahulolu aga vähem aega Viimsi 
vallas elanud inimeste seas.

Vastustes toodi korduvalt välja, et 
rannad pole piisavalt hooldatud, seal 
on palju prügi ning vetikaid. Inime-
sed soovivad, et randades oleks roh-
kem prügikaste, pinke, dušše, WC-sid 
ning puhta joogivee saamise võima-
lus.

Pringi ja Muuga küla elanikud tun-
nevad, et ligipääs mererannale on olu-
liselt takistatud, samal ajal kui noored 
(alla 19-aastased) ning alla viie aasta 
Viimsi vallas elanud inimesed ei tun-
ne, et nende liikumine oleks takista-
tud.

151 inimesele ei meeldinud, et kal-
lasradadel liikumine on eraomanike 
poolt takistatud.

Jäätmemajanduse teenust hin-
dasid madalamalt korterelamute ela-
nikud. Murekohana toodi välja, et 
puudub prügi sorteerimise võimalus 
(pakend, paber ja papp, klaas, biolagu-
nev jne). Samuti avaldati soovi, et prü-
gikonteinereid peaks tihedamini tüh-
jendama.

Vargused on probleemiks enim ri-
daelamupiirkondades. Kõige vähem 
on vargused probleemiks aga Nais-
saarel, Rohuneemel, Püünsis ja Lub-
ja külas.

Agressiivsed koerad on elani-
ke hinnangul suurimaks probleemiks 
Kelvingis, Tammneemes ja Rohunee-
mes. 77 inimest leidis, et Viimsis on 
palju hulkuvaid koeri. Nii mõnedki 
inimesed tunnevad, et koeraomanikud 
on hooletud ja lasevad oma lemmiku-
tel rihmata ringi liikuda, lisaks lastak-
se koerad metsas, parkides ja rannas 
lahti. Ilmselt on see probleem seotud 
koertele mõeldud parkide ja mängu-
väljakute puudumisega.

Kui üldiselt ei tunne Viimsi valla 
elanikud hirmu füüsilise vägivalla 
ega huligaanitsemise ees, siis Muu-
ga küla elanikud hindavad turvalisust 
märkimisväärselt madalamalt. Turva-
lisust hindavad madalamalt ka Tamm-
neeme elanikud.

Enam kui pooltes elukohtades on 
rahulolu hoolekandeteenustega ma-
dal. Noored ja eakad (ning õpilased ja 
pensionärid), samuti vähem Viimsi 
vallas elanud inimesed on aga hoole-
kandeteenustega rohkem rahul.

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

Jätkub lk 4

Viimsis on liikuv eluviis juba täna üldlevinud. Viimsilaste suurimaks hirmuks on aga ülerahvastatus. Foto: Adobe Stock

Värskes õhus 
treenimine 
Viimsis on neli välispordi-
väljakut, panime need Sinu 
jaoks kaardile koos treeneri 
soovitustega!
Loe lk 12–13

Gerli Padari ja Martin 
Parmase aasta Viimsis
”Viimsi on meid hästi hoidnud. See on 
nagu väike Disneyland – kõik on 
kompaktne, käe-jala juures,” 
räägivad nad intervjuus.
Loe lk 6–7

< Sujuv liiklemine: värsked ja põhjalikud Viimsi liikluskaardid! Loe lk 16–17



Miks on Viimsi Teatajas mõned 
laused “markeriga” ära märgitud? 
Lehte koguneb alati suur hulk infor-
meerivaid, sisukaid ja kasulikke 
teemasid, kuigi alati jääb palju põ-
nevat ka välja. Mõned lood lähevad 
rohkem korda ühele, mõned jälle 
teisele lugejale.

Vahel on erinevad teemakäsitlu-
sed lehes üksteisega sisult seotud, 
teinekord jälle hoopis täiendavad 
üksteist. Olen igas numbris ära mar-
keerinud väikese valiku mõtteid, mis tunduvad suures info-
hulgas eriti olulised, kasulikud või harivad teada ja tähele 
panna – isegi siis, kui artikkel tervikuna Sind ehk ei kõnetagi.

Võta aga marker kätte ja tee ka proovi – millised mõtted 
sind kõige enam lehes kõnetavad? Saada enam lehes kõneta-
vad teataja@viimsiteataja.ee.
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gümnaasiumiharidust kvaliteetseks 
ning on rahul sportimis- ja puhkamis-
võimalustega. 

Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esi-
mehena oleks mul hea meel, kui ini-
meste rahulolu sotsiaaltoetuste ning 
-teenustega oleks suurem. Samuti on 
tähtis võtta arvesse avaliku ruumi pla-
neerimisele antud hinnanguid, mis 
paraku polnud väga positiivsed. Kind-
lasti võtan saadud uuringutulemusi 
tõsiselt ja püüan teha kõik selleks, et 
järgmise rahulolu-uuringu näitajad 
oleksid juba paremad. 

Hoolekanne on väga keeruline vald-
kond, kus tihti on muresid oluliselt 
rohkem kui rõõme ning asjaolusid, 
millega paljud inimesed pole kokku 

Kõige tähtsam on 
terve keha ja erk meel!
KOLUMN Minu käest küsiti mõni päev tagasi, mis mind 
vallavolinikuna õnnelikuks teeb. Vastasin, et saan tunda end 
vajalikuna ja aidata kaasa sellele, et inimesed vallas oleksid 
võimalikult terved ja õnnelikud.

E
elmistest kohalikest vali-
mistest on peagi möödas 
kaks aastat, nii et oleme sel-
le koosseisuga poole tee peal 

ja suudame kindlasti veel palju korda 
saata. Seda saab teha vaid juhul, kui 
tunneme oma inimesi ja nende vaja-
dusi.

Eelmistel valimistel usaldas mind 
151 inimest ja ma olen nendele väga 
tänulik, aga esindan vallavolinikuna 
iga elanikku. Seetõttu kirjutan vallale-
hes põhjalikumalt oma tegemistest ja 
ideedest. 

Kuulame rohkem vallaelanikke
Esmakordselt viidi meie vallas läbi nii 
põhjalik rahulolu-uuring. Selle vastu-
sed on väga hea vundament, et seada 
tulevasi sihte, näiteks uue sotsiaalhoo-
lekande ja rahvatervise arengukava 
loomisel. 

Rõõm on teada, et meie valla elani-
kud tunnevad end turvaliselt, peavad 

puutunud. Küll aga julgustan inimesi 
murede korral nõu küsima valla sot-
siaal- ja tervishoiuosakonnalt. 

Kiirendasime sotsiaaltoetuste 
andmist 
Enam kui pooltes elukohtades oleks 
rahulolu sotsiaalhoolekandesüstee-
miga tarvis parandada ja me teeme 
kõik selleks, et inimeste abivajaduse 
põhjuseid täpsustada ja olukorda pa-
remaks muuta.

Ühe olulise töövõiduna kiirendasi-
me sotsiaaltoetuste andmist lausa ku-
ni ühe kuu võrra, sest varem pidi kord 
kuus koosolekut pidav sotsiaalkomis-
jon kinnitama vallaametnike ettepa-
nekul sotsiaaltoetuse andmise. Nüüd 
aga saab sotsiaal- ja tervishoiuosakond 
otsused vormistada kiiremini ning ei 
pea ootama volikogu sotsiaalkomisjo-
ni koosolekut.  

Aitame hoolduskoormuse 
kandjad tagasi tööturule
Inimesed, kes ei pea igapäevaselt hool-
dama lähedast inimest, ilmselt ei adu, 
kui palju füüsilist ja vaimset energiat 
see võtab, rääkimata sellest, et hool-
duskoormuse kandjal on hooldatava 

Raimo Tann
Viimsi vallavolikogu liige, 
sotsiaaldemokraat

Kindlasti võtan saadud 
uuringutulemusi tõsi-
selt ja püüan teha kõik 
selleks, et järgmise 
rahulolu-uuringu näita-
jad oleksid paremad.

R
ahulolu-uuring, pikk ja põhjalik, on jõudnud 
kokkuvõtteni ja esimeste tuliste aruteludeni. 
Uuringufirma koostatud kokkuvõttega võib 
iga viimsilane ise valla kodulehel tutvuda, tu-
lemuste üle kas omaette või koos sõprade, pe-

re ja kolleegidega aru pidada. 
Väga terava pilguga loevad uuringu tulemusi ka 

valla ametnikud ning juhid, kes peavad tegema selge-
sõnalisi järeldusi ja teravaid otsuseid, mida ja millises 
ajaraamis saab Viimsis korda või vähemasti paremaks 
teha. Nii mahukat ülevaadet pole enne tehtud ja kor-
raga on paberile saanud suure hulga Viimsi inimes-
te väga paljud arvamused, hinnangud ja soovid ning 
unistused. Nüüd tuleb kindlasti rääkida ka kogukon-
nasisesest heatahtlikust koostööst ja kompromissi-
dest, et kogu see teadmine mõistlikuks  ja sihikindlaks 
arenguks vormida. Vaja on head diskussiooni.

Viimsi valla uus arengukava ulatub aastasse 2024, 
aga ega valla areng siis peatu. Viimsilased soovivad 
kultuuriasutusi, pangakontoreid, paremat arstiabi ja 

rohkem töökohti valla piires. 
Samas on üks peamisi mure-
kohti valla kasvutempo ja 
uute elanike lisandumine, 
mis toob tahes tahtmata kaa-
sa ka rohkem eluruume. Val-
lajuhtidel tuleb kõike seda 
arvestades inimeste soovid ja 
reaalsed võimalused balans-

si arutada, et taristu ja teenuste areng oleks silmanäh-
tav, kuid majanduslikult mõistlik.

Miks ma koostööd mainisin, on põhjusel, et lahen-
dusi otsida ja kompromisse teha saab alati vähemalt 
kahepoolselt. Iga otsuse taga on paratamatult ka raha-
number ja raha ei kasva puu otsas ka Viimsis.

Lehetoimetajana oleks mul hea meel öelda, et rah-
vas on rääkinud, tehke korda! Vallavalitsuse töötajana 
on mul aga igapäevaselt ees ka Exceli tabelid, eelar-
ved ja poliitiliste otsuse kompromissid, mis loovad nii 
võimalusi kui ka takistusi võimalikele kiiretele lahen-
dustele. Mida siis teha?

Viimsis ei ole midagi hullu, sest tegemist on mõ-
nusa elukeskkkonnaga, kuhu inimesed soovivad oma 
perega tulla. See paneb aga pingeid ja ootusi taristu-
le, sotsiaalala teenustele, kommertsile ja põliselani-
kele, kelle jaoks on elukeskkond aastakümnete taguse 
ajaga oluliselt muutunud. Paljud küsivad – nii uurin-
gutulemustes oma mõtteid lahti kirjutades kui ka sot-
siaalmeedias omavahel aru pidades –, et mis siis järg-
nevatel aastatel Viimsist ikkagi saab?

Kuhu jääb kasvama puu, kuhu kerkib uus 
hoone ja kus käia vaba aega nautimas? Kau-
banduskeskused tähendavad suurt hulka ini-
mesi, aga ka mugavaid ja käepäraseid tee-
nuseid, mida iga päev vaja tarbida, poest 
spaani ja arstist raamatukoguni. Seda 
suurem on aga vajadus ka rohealade 
järele, kus perega rahulikult laupäeva 
veeta, stressist puhata ja tervist tur-
gutada. Viimsis on see kõik tegeli-
kult olemas juba täna ja jääb ka tule-
vikus. Viimsi Teataja rolliks on kogu-
konnalehena hoida arengukaval 
ja viimsilaste soovidel silma peal 
ning aitada neid kompromisse ning 
kokkuleppeid lahti mõtestada.

Rain Resmeldt Uusen 
peatoimetaja

J U H T K I R I

Kõige õnnelikum 
kogukond Eestis

Viimsis on see 
kõik tegelikult 
olemas juba 
täna ja jääb ka 
tulevikus.

kas teadsid, et...
  Viimsi valla rahulolu-uuringus osales kokku 1081 

Viimsi valla elanikku, mis on 5,37 protsenti. Naissaare 
elanikud olid kõige tublimad vastajad: saare 13 elanikust 
vastas 9 elanikku. Võrreldes teiste elukohtadega vastasid 
tublisti ka Püünsi ja Miiduranna küla elanikud.

Arvuliselt koguti rahulolu-uuringu käigus perioodil 
25. aprillist kuni 15. maini kõige rohkem vastuseid Haab-
neeme alevikust, kus oma vastused andis 337 inimest 
(31 protsenti elanikest).

Kõige aktiivsemad vastajad kuulusid vanuserühma 30–
49 eluaastat, olid palgatööd tegevad naised, kelle peres 
kasvavad lapsed. Mida huvitavat Sina leidsid?

 Kas Sinul on terav pliiats, vaba mõttelend, tugev sotsiaalne 
ja ühiskondlik tundemaailm ning hoogne julgus seda kõike 
lustlikesse karikatuuridesse vormida? Siis saada oma Viimsi- 
teemaline proovitöö aadressil teataja@viimsiteataja.ee.

 Viimsi Teatajaga saab ühendust ka Whats-
Appi teel. Lisa 5686 0007 kontaktidesse ja 
kui märkad Viimsi vallas midagi, millest sinu 
arvates peaks lehetoimetus teadma, nägema 
ja kuulma, saad selle info, pildi või videoklipi 
kiiresti toimetusele edastada. Lisaks võid oma 
mõtted, soovid, ettepanekud ja looideed saata alati ka aadressil 
teataja@viimsivv.ee.

 Viimsi Teataja toimetuse avalik ideekorje toimub igal reedel 
kell 11 vallamaja 1. korruse koosolekuruumis. Kui sul on teema, 
mis vajaks mõnes järgmises Viimsi Teatajas tähelepanu, 
valmistu ette ja tule kohale!

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse  
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.Vallaleht ilmub kaks korda kuus. 

Ajalehe järgmine number ilmub 30. augustil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 22. augustil kell 16.

Facebook.com/ViimsiVald
Facebook.com/ViimsiTeataja

www.viimsiteataja.ee

Peatoimetaja: Rain Resmeldt Uusen, tel 602 8840, e-post: rain.uusen@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
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inimese kõrvalt tööl käia väga keeruli-
ne kui mitte võimatu.

Seetõttu oleme otsinud võimalusi 
inimestel tööturule naasta, kasutades 
selleks Euroopa Sotsiaalfondi avatud 
meetmeid projektitaotluste esitami-
seks. Näiteks on hetkel alustamas mä-
luhäiretega inimeste päevahoiuteenus, 
mis pakub võimalust inimestele, kelle 
hooldatavaks on lähedane, kes vajab 
igapäevast järelevalvet ja toetust, sest 
mälu teeb vahel trikke.

Kindel on ka see, et hetkel looda-
vas sotsiaalhoolekande ja rahvatervi-
se arengukavas on prioriteediks eriva-
jadusega inimestele mõeldud teenuste 
kättesaadavuse parandamine.

Teeme sotsiaalteenuste 
saamise võimalikult lihtsaks 
Kõik meie valla elanikud peavad vaja-
dusel saama üha kiiremat ja kvaliteet-
semat abi. Selleks on minu hinnangul 
vaja tuua võimalikult palju sotsiaaltee-
nuste osutajaid ühte füüsilisse või vir-
tuaalsesse ruumi, et nende teadmistest 
ja kogemustest tekiks sünergia ning 
reaalne kasu vallaelanikele.

Kuna rahulolu-uuringus tõid meie 
valla inimesed välja vajaduse sotsiaal-
keskuse järele ja see on ka kõige värs-
kemas valla arengukavas toodud, siis 
kindlasti on vaja selle projektiga eda-
si liikuda. 

Ohjame kinnisvaraarendusi
Olen lisaks ka maa- ja planeerimisko-
misjoni liige ning võin julgelt öelda, et 
seisan järjepidevalt selle eest, et meie 
valda ei tuleks kõrgeid ehitisi. Vahest 
pole see info levinud, aga mitmed ette-
võtjad on soovinud ehitada valda 13- ja 
lausa 33-korruselisi tornelamuid. 

Selge on aga see, et nii kaua, kuni 
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mina volikogusse kuulun, seisan ma 
kaljukindlalt kõrgete tornide vastu. 
Korterelamud peavad jääma maksi-
maalselt 4-korruseliseks, sest Viimsist 
ei saa mitte kunagi uut Lasnamäge sel-
le negatiivses tähenduses.

Kuna avaliku ruumi planeering on 
saanud värskes rahulolu-uuringus kõi-
ge madalama hinnangu, siis kindlasti 
tuleb lahenduste otsimisega eriti tõsi-
selt tegeleda.  

Loome maailmatasemel 
raamatukogu
Vaidlus raamatukogu asukoha üle on 
varjutanud asja tegeliku eesmärgi – 
luua kaasaegsed, võiks isegi öelda, et 
maailmatasemel tingimused kultuuri 
hoidmiseks ja edasi andmiseks. 

Üldine hinnang raamatukogutee-
nusele on juba täna väga hea, kuid 
siiski on paljud vallaelanikud uurin-
gus kinnitanud, et tänane raamatuko-
gu on väike ja raamatute valik kesine. 
Neid probleeme saamegi uue raama-
tukoguga lahendada. 

Artium tuleb uhke
Vaid loetud kuud tagasi sai endale ni-
me valla uus haridus- ja kultuurikeskus 
Artium, kus hakkab ülejärgmisel aas-
tal tegutsema kõrgel tasemel muusika- 
ja kunstiharidust ning teadusmaailma 
avastusretki pakkuv kool. 

Olen selle vajadusest rääkinud aas-
taid, kirjutasin sellest juba kümme aas-
tat tagasi Viimsi Teatajas ja mõni aasta 
hiljem Delfis. Suur rõõm, et see on lä-
hemal kui kunagi varem! 

Keha terveks ja meel erksaks! 
Liikumine ja tasakaalustatud toitu-
mine teeb keha terveks ja meele erk-
saks ning õnnelikuks. Seetõttu jätkame 

kindlasti sportimisvõimaluste arenda-
mist nii taristu rajamise kui ka sisuliste 
tegevuste pakkumisega. 

Ka uuringust selgus, et inimeste 
hinnangul võiks olla rohkem erine-
vaid sportimisvõimalusi nagu näiteks 
matkarajad, discgolfiväljak, jõulinna-
kud, rulakeskus, palliplatsid.

Jälgime liikumis- ja sportimisvõi-
malusi arendades seda, et lahendu-
sed oleksid piisavalt multifunktsio-
naalsed ning sobiksid nii noorematele 
kui ka vanematele elanikele. Näiteks 
on plaanis luua klindiastangule mul-
tifunktsionaalne rekreatsiooniala, kus 
saavad end arendada mistahes vanu-
ses elanikud.

Tule, teeme koos sotsiaal-
valdkonna arengukava
Valla rahulolu-uuringus andsid viimsi-
lased kõige madalama hinnangu elani-
ke kaasamisele valla arengu kavanda-
misel, mistõttu siit ka üleskutse – kuna 
praegu kehtiv arengukava lõpeb järg-
misel aastal, siis tule, seame koos si-
hid valla sotsiaalhoolekandele ja rah-
vatervisele!

Arengukava loomist veab eest küll 

sotsiaal- ja tervishoiuosakond, aga mi-
na kuulun töörühma sotsiaalkomisjoni 
esimehena, nii et ole hea, saada mul-
le ettepanekuid e-postile raimo@pae-
nurme.ee, helista mulle, kirjuta Face-
booki või ütle otse mind nähes! 

Valmisolek esindada nii eakaid 
kui ka noori
Passi vaadates näen seal pensionä-
ri numbreid, mis on kindlasti põhjus, 
miks tunnen eakate vajadusi küllalt 
hästi. Seetõttu tahan muuta meie ko-
duvalla selliseks, et siin on võimalik ka 
väärikalt vananeda!

Teisalt on minus nooruslikkust va-
hest rohkem kui mõnel noorukil. Kül-

lap oli see ka põhjus, miks üks sõp-
ruskond kinkis mulle tänavu mais 
toimunud 65. sünnipäevaks põne-
va huvilennu väikelennukiga ja teine 
seltskond adrenaliinirohke lennu pa-
raplaaniga. Ja nad ei kooskõlastanud 
seda omavahel! 

See peegeldab ilmselt asjaolu, et 
sõbrad näevad samuti minu sees pul-
bitsevat jõudu. Tõsi, seda on vaja, sest 
kavatsen viia Lubja küla klindiastangu 
täiesti uuele tasemele – luua mängu-
väljakud, pikniku- ja puhkealad, kau-
ni veekaskaadi suurvee ajaks, rekonst-
rueerida vahitorn, avada külalistele 
looduskaitse all olev Kuradikoobas. 

Kõige selle eesmärk on luua mil-
jööväärtuslik piirkond ümbruskonna 
elanikele ja külalistele, kus on arvesse 
võetud, eksponeeritud ja kaitstud ole-
masolevaid looduslikke väärtusi või-
malikult vähese sekkumisega. 

Üks on kindel – liikumine ja tasa-
kaalustatud toitumine teeb keha ter-
veks ja meele erksaks! 

Nelja lapse isa ja kaheksa lapselapse 
vanaisa Raimo Tann on Viimsi valla-

volikogu liige olnud 16 aastat.

Kindlasti võtan saadud 
uuringutulemusi tõsi-
selt ja püüan teha kõik 
selleks, et järgmise 
rahulolu-uuringu näita-
jad oleksid paremad.

2021 avatav haridus- ja kultuurikeskus Artium on nende aastate üks suurimaid arendusprojekte Viimsis. Foto: Kavakava

Pakkumised KLIENDIKAARDIGA

 5  3 1
Hind alates

L.kummikud Padi 
50 * 60 cm

AIAMÖÖBELLILLEPOTID,  -KASTID,  -ALUSED
Plastikust, keraamilised

Kaanega hoiukast
2 L, 5,5 L, 13 L, 22 L, 55 L

-25% -30%
Vaata ka: Facebook.com/Magaziin

Randvere tee 1b, Viimsi • E-R 10-20• L 10-18 • P 10-18

Lai valik, mõistlik hind!

Pakkumised kehtivad 01.08.-28.08.2019 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.
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aednik soovitab

Tiivuline kikkapuu ‘Chicago Fire’

Tiivuline kikkapuu ‘Chicago Fire’ (Euonymus alatus) on tihe, suhteli-
selt kiirekasvuline, püstiste okstega külmakindel põõsas. 

Kõrgus ja laius on 2–3 meetrit. Lehed rohelised, sügisel muutuvad 
erakordselt erkpunasteks, võrsed nelinurksed, pealt kaetud korgiga. 
Rippuvad punased viljad on väga efektsed ka talvel. Kasvab kõigil 
aiamuldadel, kuid eelistab kuivemat või parasniisket pinnast. Ei talu 
seisvat vett. Valguse poolest sobib päikeseline kuni poolvarjuline kas-
vukoht. 

Sobib kasutamiseks koduaedades, parkides, gruppides, üksikuna, 
vabakujulise hekina. Talub linnatingimusi ja õhusaastet väga edukalt.

Allar Lehtsalu
Viimsi valla haljastuse vanemspetsialist 

Viimsilased soovivad, et Viimsi 
areneks idüllilise aedlinna, mitte 
Lasnamäe suunas

80+ reisihooaeg on algamas
Alanud on registreerimine Viimsi Pensionäride Ühenduse korralda-
tavale reisile 80+.

Reis toimub 26.09.2019. Teema: Meie Viimsi. Reisikorraldajad: Rein 
Kriis ja Volli Kallion. Eelregistreerimine tel 5340 5287.

VPÜ

Kutse külakoosolekule
Äigrumäe külaselts kutsub kokku küla üldkoosoleku külavanema 
valimiseks. 

Päevakorras on külavanema valimine ja jooksvad küsimused. Üld-
koosolek toimub Äigrumäe külaplatsil 10. septembril kell 19.

Äigrumäe külaselts

Ideekonkurs
Viimsi vallavalitsus kutsub kunstnike, skulptorite ja arhitektide kol-
lektiive osalema avalikul üheetapilisel ideekonkursil.

Ideekonkursi eesmärk on leida ruumiliselt ja kunstiliselt kõrgetase-
meline terviklahendus vabadussõjas osalenud viimsilaste mälestuse 
jäädvustamiseks Viimsi mõisa pargis. Võistlustöö tuleb esitada valla-
valitsusse hiljemalt 5. septembriks 2019 kell 13.

Mälestusmärk plaanitakse avada võidupühal, 23. juunil 2020. aas-
tal vabadussõja lõpust 100 aasta möödumise tähistamisel. Parima 
asukoha mälestusmärgi paigutamiseks selgitab välja Viimsi vallava-
litsus koostöös idee autorite, Eesti sõjamuuseumi ja Eesti Arhitektide 
Liiduga.

Viimsi vallavalitsus

Rahvahääletusega valiti 
maakonnaliini marsruut
Maakonnaliini nr 174 marsruut selgus rahvahääletuse teel. 

Viimsi vallavalitsus andis viimsilastele võimaluse hääletada, kas 
maakonnaliin nr 174 peaks liikuma marsruudil Aiandi tee (uus peatus 
Viimsi mõis) – Vehema tee (uus peatus Vikerkaare) – Vehema tee või 
Aiandi tee – Nelgi tee (peatus Viimsi vallamaja) – Tulbi tee (peatus 
Tulbiaia) – Vehema tee.

Võitis marsruut A, mille poolt hääletas 57,9 protsenti 850-st vas-
tanust. Vastanutest 58,4 protsenti töötab Tallinnas, Viimsis käib tööl 
10,5 protsenti küsitluses osalenutest.

Tutvu Viimsi valla ühistranspordi kaardiga lk 17!
Viimsi Teataja

Juhiti tähelepanu ka sellele, et eri-
vajadustega lastele pööratakse vähe tä-
helepanu.

Ainult Laiaküla elanikud hindavad 
raviteenuseid vallas heaks, teistes elu-
kohtades vajab see parandamist. Mit-
med uuringus osalenud ütlesid, et 
Viimsis pole võimalik perearstiteenust 
saada, sest perearste on vähe, nad on 
ülekoormatud ja järjekorrad on pikad. 
Seetõttu peavad nii mõnedki viimsila-
sed vajaliku teenuse saamiseks Tallin-
nas arsti juures käima.

Liikluskorraldus on elanike hin-
nangul suurimaks probleemiks Nais-
saarel ning Kelvingi, Muuga, Pringi, 
Tammneeme ja Laiaküla külas. Kõige 
madalamalt hindasid liikluskorraldust 
oma majas ja kahepereelamus elavad 
inimesed.

Sõidu- ja kergliiklusteede seisund 
on viimsilaste meelest halvim Naissaa-
rel ning Kelvingi ja Muuga külas, kuid 
parandamist vajab see mujalgi. “Sõi-
duteede seisund on halb, teed on auk-
likud ja hooldamata, viletsa pinna-
kattega või asfalteerimata,” ütles 113 
inimest. Samuti tunti muret, et kerg-
liiklusteid ja kõnniteid pole või neid 
on liiga vähe. 

Suvise teehoiu korraldamist hin-
dasid teistega võrreldes madalamalt 
kauem Viimsi vallas elanud inimesed 
ning oma maja ja kahepere elamu ela-
nikud. Teed on tolmused ja hooldus 
pole piisav, arvasid nad.

Talvise teehoiuga on lood pare-
mad Metsakasti, Randvere, Pärnamäe, 
Miiduranna, Luba ja Laiaküla külas. 
Madalaima hinnangu sai talvine tee-
hooldus taas kauem Viimsi vallas ela-
nud inimeste poolt, samal ajal kui ri-
daelamute elanikud hindasid talvist 
teehoidu kõrgemalt.

Tänavavalgustus  on problee-
miks Naissaarel ning Muuga, Kelvin-
gi, Tammneeme ja Pringi külas, seda 
eriti jälle oma maja ja kahepereelamu-
te elanike meelest: “Tänavavalgustus 
on halb, tuled ei põle ja süsteemid on 
vanad.” Eraldi toodi välja halva valgus-
tusega kohti: Nelgi tee, Rohuneeme ja 
Püünsi, Kurvi tee, Tulbiaia tee, Annu-
se tee ja Pringi, Heldri tee, Randvere, 
Taluranna tee, Põldheina tee ja Muu-
ga tee.

Kodused, lapsepuhkusel ning töö-
otsijatest elanikud on oluliselt rohkem 
rahul kogukonna tegevustega. Kõr-
gemalt hindavad tegevusi ka vanemad 
kui 70-aastased inimesed. Vallas kor-
raldatavate ühisüritustega on vähem 
rahul Rohuneeme, Tammneeme ning 
Muuga küla elanikud. Rohkem võiks 
olla tasuta üritusi, eriti toodi välja jaa-
nipäeva. Inimesed soovivad rohkem 
kvaliteetsemaid ühisüritusi.

Üldine hinnang raamatukogu tee-
nustele on väga hea, aga rahulolema-
tust avaldati raamatukogu uue rendi-
lepingu suhtes.

Nii suviste kui talviste sportimis- 
ja puhkamisvõimalustega on rahul-
olu kõrge, aga toodi välja, et erinevaid 
sportimisvõimalusi võiks veelgi roh-
kem olla (matkarajad, kettagolf, jõu-
linnakud, rulakeskus, palliplatsid).

Rahulolu laste mänguväljakute-
ga on üldiselt madal. Oluliselt kõrge-
ma hinnangu on aga siinkohal andnud 

noored (kuni 19-aastased). Lubja kü-
la elanike hinnangud mänguväljakute-
le on teistest piirkondadest kõrgemad. 
Üldiselt arvasid mitmed vastajad, et 
mänguväljakuid pole lihtsalt piisavalt. 

Arvati ka seda, et lasteaiakohti po-
le piisavalt, aga samas oldi nende kva-
liteediga väga rahul. Ka oli rahulolu 
Viimsi valla põhikoolihariduse kva-
liteediga väga kõrge. Kiusamist kui 
probleemi mainis ainult üks vastaja.

Viimsi elanikud tunnevad, et ka 
huvialategevuse võimalusi lastele on 
vallas piisavalt.

Küsimusele, kas olete piisavalt in-
formeeritud vallavalitsuse tegemis-
test, vastas 59 inimest, et nad ei tea, 
mis vallas toimub.

Kauem Viimsi vallas elanud ela-
nikud hindavad vallaametnike kom-
petentsust madalamalt, töötud, töö-
otsijad, õpilased, üliõpilased ja lap-
sepuhkusel olevad elanikud seevastu 
kõrgemalt.

Seda, et elanikke ei kaasata valla 
arengu kavandamisse, arvab 114 ini-
mest. Paljud elanikud on uute elamu-
rajoonide planeeringute vastu, aga nad 
tunnevad, et nende arvamusega ei ar-
vestata. Nii mõnelegi tundub, et valla-
valitsus esindab ühe kindla grupi huve. 
Seiskoht on, et ülerahvastatus ja uute 
elamuarenduste rajamine ei ole koos-
kõlas elanike ootustega.

Küll aga meeldis uuringus osaleja-
tele see, et tegemist oli esimese korra-
ga, kui päriselt küsiti Viimsi elanike ar-
vamust.

Üldiselt on oma eluga Viimsi vallas 
kõige rohkem rahul Metsakasti küla 
elanikud ja kõige vähem rahul Tamm-
neeme inimesed. Vähem aega Viimsi 
vallas elanud vastajad on oma eluga 
Viimsi vallas rohkem rahul kui pike-
mat aega siin elanud inimesed.

Viimsi valla elanikud on pigem lo-
jaalsed ning näevad end elamas siin ka 
viie aasta pärast.

Peamised teemad, millega 
Viimsi vald peaks järgneva 
5 aasta jooksul kindlasti 
tegelema:
- ühistransport (tasuta ühistransport, 
mugavam püsiühendus Tallinnaga –
tramm/metroo, tihedam graafik, pi-
kendada ja parandada Viimsi-sisest 
ühendust, koolibuss linna ja koolibuss 
Viimsi vallas);
- pöörata senisest suuremat tähelepa-
nu rohelisele elukeskkonnale ja loo-
dusele. Looduse säilitamine, rohkem 

rohealasid, metsaraie pidurdamine, 
parkide loomine;
- kinnisvaraarenduse pidurdamine/
peatamine, läbimõeldud ehituspla-
neerimine;
- teede korrashoid ja väljaehitamine 
(sõidu- ja kergliiklusteed);
- liikluskorraldus, suurenevate liiklus-
voogude ohjeldamine (laiemad teed, 
lamavad politseinikud, fooridega rist-
mikud, kiiruskaamerad, ummikute vä-
hendamine).

Olulised teemad, millega Viimsi 
vald peaks järgneva 5 aasta 
jooksul kindlasti tegelema:
- kvaliteetne haridus (koostöö kooli-
de vahel, koole juurde, paremad õpe-
tajad);
- tagada pääs mere äärde, keelata me-
reäärse piirkonna täisehitamine,
rannakaitse ja korrashoid, uute ran-
naalade arendus;
- lasteaiakohad kõikidele Viimsi las-
tele;
- ettevõtluse arendamine Viimsis ees-
märgiga pakkuda rohkem kohapeal-
seid töökohti (lisaks büroopindade 
ehitus);
- huvihariduse ja sportimisvõimalus-
te arendamine;
- tervishoiuteenused peavad olema 
inimestel kodulähedased ja kättesaa-
davad (perearst, traumapunkt);
- ehitada lastele mänguväljakuid.

Teenused, millest elanikud 
kõige rohkem puudust 
tunnevad:
- Viimsi inimesed soovivad, et neil 
oleks rohkem kaubanduskeskuseid, 
kus oleks erinevaid kauplusi, sealhul-
gas rõiva- ja jalatsikauplusi;
- arstiabi (perearst, eriarstid): kiirabi, 
EMO ja haigla;
- kultuuriasutused (teater, kontserdi-
saal, kunstinäitused);
- pangakontor;
- rohkem töökohti;
- söögikohad;
- meelelahutusasutused ja vaba aja 
veetmise võimalused;
- haridusasutused (koolid, ülikool);
- sportimisvõimalused;
- parem transpordiühendus linnaga;
- turg;
- ööklubid, lokaalid.

Enim parandamist vajavad teemad 
Viimsi vallas on seega elukeskkond, 
sotsiaalvaldkond ja vallajuhtimine – 
eriti just see viimane, sest sellel on suu-
rim mõju elanike üldisele rahulolule.

Kõrgemailt hinnatud valdkonnad 
on kommunaalteenused, turvalisus ja 
vaba aeg.

“Erinevate vaatenurkade alt on väl-
ja toodud meie valla elukorralduse ja 
keskkonna tugevused ja nõrkused,” 
kommenteeris vallavanem Laine Rand-
järv. “Rahulolu-uuring on vallavalitsu-
sele hea alus ja töödokument, millele 
tuginedes täiendada oma arengukava 
ja igapäevaelu korraldust, et vallakoda-
nikel parem elu oleks,” lisas ta.

  Tutvu uuringuga täispikkuses: 
www.viimsivald.ee/sites/default/
files/2019-06/2019.06.21_viimsi_
valla_rahulolu-uuring_raport2.pdf.

Algus lk 1

Lemmikud vajavad Viimsis 
tähelepanu. Foto: Adobe Stock

Teated

Kikkapuu on tuntud oma erksa sügisvärvuse poolest. Foto: erakogu
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uued vallakodanikud

juubilarid Viimsi vallas

97 
  Leida Sauela 

96 
  Aino Tagaväli 

91 
  Armilda Talmar 

90 
  Aleksandra Remmelgas 
  Gennaro Toppi 
  Armilda Pehk 

85 
  Kaljo Daum 
  Osvald Kaldre 
  Tiina-Marita Leppik 

80 
  Mare Kristjuhan 
  Tiiu Roosmets 
  Peedu Kass 
  Helle Hallika 
  Matti Rannala 
  Lembit Kurg 
  Elsa Reinjärv 
  Igor Smirnov 

  Rosalie Paas 
  Tiiu Rahumäe 
  Eha-Mall Kaldre 

75 
  Anne Suits 
  Anne-Reet Vetevool 
  Anu Rohtla 
  Jüri Poobus 
  Helle Kristjuhan 
  Viktor Alamets 
  Olga Valing 
  Helgi Klasberg 
  Zinaida Djakina 
  Maie Tamm 
  Veikko Matias Lampela 

70 
  Krista Helemäe 
  Raimond Maasik 
  Vello Maasik 
  Tiiu Loim 
  Raivo Juhka 
  Elsa Tamberg 
  Aime Saks  

  Liis ja Lauri Tõntsonil sündis 12. mail tütar Elsa. 
  Daisy Toimil ja Jürgen Klammeril sündis 15. mail 

tütar Anette. 
  Kadri Migguril ja Taavi Lüütseppal sündis 22. mail 

poeg Kristofer.
  Enely Kahrol ja Roy Puuströmil sündis 27. mail poeg 

Robert. 
  Olga ja Aleksandr Vukkertil sündis 29. mail tütar 

Victoria. 
  Kadrit Kesselil ja Taivo Luigel sündis 1. juunil poeg 

Georg.
  Heleen-Kristiin Kriisal ja Tanel Rebasel sündis 

1. juunil tütar Ramilda-Jasmiin. 
  Evelin ja Silver Kääril sündis 2. juunil tütar Heidi. 
  Veronika Jervel ja Lauri Malmbergil sündis 4. juunil 

tütar Agnes. 
  Anli Soosaarel ja Alar Rajal sündis 5. juunil poeg 

Andri. 
  Mari-Liis Linamaal ja Rainer Lausingul sündis 7. juu-

nil tütar Lisanna. 
  Kadri Saarikul ja Rein Oksal sündis 15. juunil poeg 

Tambet. 
  Jaana ja Mart Taaril sündis 19. juunil poeg Ekke 

Herbert. 
  Anna Chekryshoval ja Ivan Bogldjevil sündis 21. juu-

nil tütar Marianna.
  Karyna Kaeramal ja Kirill Tolopilol sündis 21. juunil 

poeg Daniil. 
  Marina Kilteril ja Reio Taimel sündis 23. juunil tütar 

Magda. 
  Natalia ja Marko Libal sündisid 24. juunil kaksikud 

Miron ja Stefan. 
  Anna-Elizabeth ja Linnar Kaljuveel sündis 25. juunil 

poeg Elias. 
  Lisanne Linamägil ja Laurin Jürimägil sündis 28. 

juunil tütar Melani.
  Piret ja Gunnar Alamaal sündis 2. juulil tütar Pirtel. 
  Liisa Kuusel ja Kristian Meijelil sündis 5. juulil poeg 

Evan Leonhard. 
  Signe ja Erki Sunel sündis 12. juulil tütar Birgit. 
  Merlin Salusaarel ja Reio Vahel sündis 12. juulil 

tütar Amanda. 
  Maria-Helena Naaritsal ja Juhan Mettisel sündis 

12. juulil poeg Samuel. 
  Lüüli Kalal ja Uvar Taalbergil sündis 12. juulil tütar 

Rosette Raissa. 
  Maarja Tomingasel ja Raul Rumvoltil sündis 14. juulil 

tütar Marta-Eliise. 
  Kaisa Metslal ja Toomas Gutmanil sündis 14. juulil 

tütar Karolin. 
  Olga ja Dmitri Stepanenkol sündis 14. juulil poeg 

Mihail. 
  Teili Kivil ja Madis Mäemetsal sündis 20. juulil tütar 

Susanna. 
  Elsi ja Joonas Väntol sündis 21. juulil poeg Tobias. 

“O
n rõõm tõdeda, et 
Viimsi rahvas on ter-
viseteadlik ja spor-
dilembene ning hin-

dab kõrgelt olemasolevaid võima-
lusi,“ kommenteeris rahulolu-uurin-
gu tulemusi Viimsi vallavalitsuse 
spordi ja rahvatervise vanemspet-
sialist Kaie Mamontov. “Kindlasti 
on veel palju ära teha spordirajatis-
te igapäevases hoolduses ja aren-
damises.” 

Mamontovi sõnul avatakse õi-
ge pea ka Viimsi discgolfirada 
ning uuendatud rulapark, mida 
on kaua oodatud. “Mitmetele kü-
laplatsidele paigutasime välilaua-
tennise lauad ning Pranglil valmis 
multifunktsionaalne spordiväljak,” 
loetleb ta juba tehtut, kuid peab 
uuringus toodud mõtteid ja soo-
ve samuti oluliseks aluseks eda-
siste projektide elluviimisel. “Oo-
tame hoolivat ja aktiivset kasutust 
ning loome koos uusi sportimis- 
ja puhkamisvõimalusi Viimsi rah-
vale.”

Toetusi võiks alati 
rohkem olla
Uuringu tulemustest võib välja lu-
geda, et elanikud muretsevad sot-
siaalteenuste sisu ja kvaliteedi 
pärast Viimsis. “Oleme Euroopa 
Sotsiaalfondi ja ka valla eelarve-
lisi võimalusi kasutades käivita-
nud nii intervallhoiuteenuse kui 
ka päevahoiuteenuse mäluhäire-
tega inimestele, samuti võimaluse 
koduteenuse kasutamiseks,” kom-
menteeris valla sotsiaal- ja tervis-
hoiuküsimuste arengu eest vastu-
tav abivallavanem Annika Vaikla. 
“Meil tegutsevad aktiivselt ka eaka-
te päevakeskused. Samuti jätkame 

Rahaasjad on korras
Viimsi valla käesoleva aasta esime-
se poolaasta finantsseis vastab 
prognoositud eelarve mahtude-
le, kinnitab vallavalitsuse rahan-
dusosakonna peaökonomist Liina 
Koppel.

Põhitegevuse tulusid laekus 
poolaasta jooksul 20,7 miljonit eu-
rot (eelarve täitmine 56,9 protsen-
ti) ehk 6,9 protsenti prognoositust 
enam. Valla põhitegevuse tuludest 
on suurima osakaaluga maksutu-
lud – neid laekus kokku 15,4 miljo-
nit eurot ja need moodustasid põhi-
tulude kogumahust 74,2 protsenti.

Maksutuludest laekus füüsilise 
isiku tulumaksu vallale 14,0 miljo-
nit eurot (+ 5,1%) ja maamaksu 1,3 
miljonit eurot (+ 0,8%).

Ka kohalikke makse (reklaami-
maks, teede ja tänavate sulgemise 
maks) laekus prognoosikohaselt 
või veidi enam, kuid nende osakaal 
valla eelarve tulude kogumahust 
on tunduvalt väiksem. Tegevusku-
ludeks saadi toetusi 4,5 miljonit eu-
rot, millest enamuse ehk 4 miljonit 
eurot moodustasid riikliku toetus- 
ja tasandusfondi eraldised.

Kuludes on kõige suurema osa-
kaaluga põhitegevuskulud – esime-
se poolaasta mahuks kujunes 15,5 
miljonit eurot ning neis saavuta-
ti väike kokkuhoid (2,9%, eelarve 
täitmine 47,1%), sh majandamis-
kuludes säästeti 5,3% ja tööjõuku-
ludes 1,8% .

Valla investeerimistegevused on 
samuti käivitunud prognoosikoha-
selt. Investeerimistegevuse kulu-
tusi on esimesel poolaastal tehtud 
mahus 7,7 miljonit eurot, sh põhi-
vara soetusega seotud kulutusi 3,5 
miljonit eurot. Valla esimese pool-
aasta netovõlakoormus oli 47,4 
protsenti ja jääb seadusega luba-
tud piiridesse.

Selleaastane valla eelarve 
täitub oodatud tempos

Kui avatakse uus tervisekeskus, 
siis on sealsed töötingimused 
perearstidele niivõrd atraktiivsed, 
et neil puudub soov ja vajadus 
liikuda Tallinnasse.

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja

RAHULOLU JA ARENGUKAVA Viimsi valla tellitud ja Viimsi 
elanike hulgas läbi viidud põhjalik rahulolu-uuring on aluseks 
valla arengukava koostamisel aastateks 2020–2024, mis 
omakorda mõjutab ka eelarvet.

Iga elanike 
rahulolema-
tust vähendav 
arendus ja 
otsus on seotud 
eelarveliste 
vahenditega, 
mida kaalu-
takse alati põh-
jalikult. Mida 
rohkem on val-
da sisse kirju-
tatud elanikke, 
seda suuremad 
on ka võima-
lused arendus-
tegevustes.  
Foto: Adobe 
Stock

puudega inimeste kodude kohan-
damisega, et parandada tingimusi, 
mis võimaldaks füüsilise puudega 
inimesel paremini hakkama saada 
koduses keskkonnas.”

Äsja valmis Euroopa Sotsiaal-
fondi rahastusel ka uuring Viim-
si valla eakate vajadustest. “Tegut-
seme vallas selle nimel, et eakas 
saaks kauem elada oma kodus, 
seega edaspidi suuname rõhuase-
tuse koduteenuste arendamisele,” 
lisas Vaikla. “Ka eelpool nimetatud 
uuringust tuli välja, et Viimsi valla 
eakas on rahul oma eluoluga, küll 
aga on neil kõrged ootused valla 
poolt makstavate täiendavate toe-
tuste tõstmise osas.”

Annika Vaikla sõnul on Viim-
si eripära see, et võrreldes teiste 
omavalitsustega on meil vähem 
sotsiaalhoolekande kliente ehk 
abivajajaid, mistõttu on võimekus, 
aga ka oskused keskenduda prob-
leemidele lahenduste otsimisele 
väga head. “Viimsi vald on üks vä-
heseid omavalitsusi Eestis, kes on 
kasutanud ära sada protsenti riigi 
puudega laste lapsehoiuteenuse-
le eraldatud rahast,” toob ta näite. 
“Selle raha eest on tasutud väga eri-
nevaid teenuseid nii keskmise, ras-
ke kui ka sügava puudega laste eest. 
Lisaks oleme valla eelarvest tasu-
nud täiendavalt puudega laste tee-
nuste eest.” 

Uuringu tulemustes on küsitud 
ka traumapunkti Viimsisse. “Täna 
eraldab oma eelarvest rahalisi va-
hendeid Viimsi vald selleks, et Tal-
linna Kiirabil oleks valmisolek abi-
vajadusele reageerida ka Viimsis. 
Mõistan muret, et nii mõnigi pe-
rearst on oma praksisega kolinud 
Tallinnasse, mis raskendab Viimsi 
elanikul kontakteerumist perearsti-
ga. Kui avatakse uus tervisekeskus, 
siis on sealsed töötingimused pe-
rearstidele niivõrd atraktiivsed, et 
neil puudub soov ja vajadus liiku-
da Tallinnasse.”
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G
erli ja Martini viis kokku 
tants, nad tutvusid 2006. 
aastal Kanal 2 tantsu-
saates “Tantsud tähte-

dega”. Martinist on saanud üks Eesti 
tugevamaid võistlustantsutreene-
reid, Gerli tegeleb oma laulja- ja 
näitlejakarjääri kõrvalt võistlustant-
sukleitide disainimise ja õmblemi-
sega ning õpetab noortele tantsija-
tele artistioskusi ja rütmitunnetust. 
Tütar Amanda rühib aga Martini 
eeskujul tantsumaailma tippu.

Miks valisite just Viimsi oma ko-
duks ja mitte Tallinna?
Gerli: Martin valis! Mina ei tead-
nud Viimsist varem suurt mida-
gi, olin ainult kuulnud hirmu- ja 
õudusjutte hommikustest ummi-
kutest, kus inimesed iga päev üle 
tunni istuvad, et linna tööle sõita. 
Minu jaoks oli Viimsi algul kindel 
Ei!, aga kui Martin mind uue tant-
suklubi ruume vaatama tõi, hak-
kasin mõtlema... Et kui Martin iga 
päev Tallinna ja Viimsi vahet sõit-
ma peab, siis ma ju peaaegu et ei 
näegi teda enam!

Kas teate, kus Viimsi vallamaja 
asub?
M: Ei tea (naerab), aga ma tean, kus 
on raamatukogu!
G: Mina tean.

Kuidas te soovite Viimsi ellu pa-
nustada?
M: Viimsis on nüüd tänu Golden 
Dance Clubile võimalik tipptase-
mel võistlustantsuga tegeleda ja 
mul on sellega seoses suured plaa-
nid. Kuna mul on 14 aastat koge-
musi tantsuvõistluse WDSF Tar-
tu Open korraldamisega – see on 
maailmakarikaetapp, kus osaleb 
600 tantsupaari –, siis miks mitte 
korraldada midagi sellist ka Viim-
sis? Igatahes mina olen valmis, va-
ja on leida koostööpartnerid. Alles 
eelmisel nädalal viisime siin läbi 
tantsulaagri, kus osales 90 tantsijat 
kuuest riigist, kohal oli 13 välistree-
nerit. Nii suurt rahvusvahelist tant-
sulaagrit polegi Eestis varem teh-
tud ja kõik olid väga rahul, kiitsid 
tingimusi. 
G: Soovime, et Viimsi elanike seas 
huvi tantsuspordi vastu kasvaks, 
sest kõik võimalused tippu tõusta 
on siin nüüd olemas. Meil on klubis 
mitmekordsed Eesti meistrid ja ka 
meie enda tütar Amanda on esin-
danud ja esindab ka sel aastal Ees-
tit MM-il ja EM-il.

muidugi õpetajast. Kui on hea too-
rik, saan temast teha tippsportlase.
G: Ja sellest pole midagi, kui algu-
ses partnerit pole – trenni saab ka 
üksi teha.

Martin, millal sina tantsima hak-
kasid?
M: Mina alustasin 7-aastaselt. Kuna 
mu õde tantsis juba enne, siis taht-
sin olla nagu tema. Nii see tantsu-
pisik meie perre tuli. Ka mu Pirital 
elavad õelapsed tantsivad. Ja mu 
vanemad on suured tantsufanaa-
tikud, nemad on alati esimestena 
võistluste tulemustega kursis.

Kas sa ise võistled veel?
M: Ei, enam mitte. Nüüd hindan ja 
treenin teisi, iga nädalalõpp olen 
välismaal, töötan treeneri või koh-
tunikuna. Tantsijakarjääris tõusin 
proffides Euroopa meistrivõistlus-
te finaali, aga siis tulid ülikool, Gerli 
ja lapsed. Sealt edasi spurtisin tree-
neri- ja kohtunikukarjääriga. Maa-
ilma mõistes olen üks noorimaid, 
kes on nii kaugele jõudnud.

Kas vahepeal puhkate ka?
G: Me polnud kaks aastat puhka-
mas käinud, aga nüüd tegime seda!
M: Jah, enam ei saanud sellises 
tempos edasi, oli vaja aeg maha 
võtta.

Gerli, kas sina ka tantsid veel? 
“Tantsud tähtedega” saates saa-
vutasid ju koos Martiniga 2. ko-
ha.
G: Ei, mina tantsisin ainult korraks. 
Aga ma laulan tiitlivõistlustel, au-
gustis esinen juba teist aastat jär-
jest Singapuris Supertari meistri-
võistlustel, mis on tantsumaailma 
üks tuntumaid võistlusi. Samu-

Millises vanuses peaks võistlus-
tantsuga alustama?
M: Näiteks meie Amanda alustas 
juba viieselt ja ka neljane Camil-
la juba proovib. Ideaalne vanus on 
6–7, sest siis pole laps enam nii tita, 
et ei saaks aru lausest „astu parema 
jalaga vasemale“, aga samas on te-
da võimalik veel vormida. Ka 10–11 
pole sugugi halb aeg alustada, siis 
läheb töö lihtsalt kiiremas tempos. 
Hea näide on Venemaa maailma-
meister võistlustantsus, kes alustas 
14-aastaselt! Kõik sõltub lapsest. Ja Silja Oja

Viimsi Teataja  
kaasautor

INTERVJUU Gerli Padar ja Martin Parmas on juba peaaegu aasta olnud 
viimsilased. Kui Viimsi võistlustantsuklubi Golden Dance Club mullu oktoobris 
valmis sai, kutsus Urmas Sõõruma Martin Parmast selle peatreeneriks. Üheksa-
kordsel Eesti meistril oli valida, kas sõita iga nädal mitu korda Tartust Tallinna 
või kolida perega klubile lähemale. Otsustati kolida ja nüüd elavadki Martin ja 
Gerli koos tütardega (Amanda Rebeca, 14 ja Camilla Miranda, 4) Haabneemes 
mere ääres asuvas ridaelamus.

Viimsi on nagu 
Disneyland

Gerli ja 
Martin kolisid 
Viimsisse töö 
tõttu, aga nad 
on avastanud 
ka siinse elu-
keskkonna 
mitmekülg-
suse. Fotod: 
Tiit Mõtus

Gerli ja 
Martin leidsid 
teineteist läbi 
tantsu.

“Ennast tuleb 
aastaringselt 
pildil hoida,” 
selgitab Gerli, 
et tantsuspordi 
promomine 
nõuab iga-
päevast tööd.

Martin: Ühel hommikul valisime 
kinnisvaraportaalist sobiva maja 
välja ja juba samal päeval sõitsi-
megi 300 km Lõuna-Eestist Viim-
sisse seda vaatama. See koht võlus 
meid kohe. Pealegi on Gerli alati 
tahtnud mere ääres elada. Ainult 
Amanda käib meil Tallinnas koo-
lis, kuna ta oli juba varem Gustav 
Adolfi Gümnaasiumisse sisse saa-
nud. Esimesel nädalal sõidutasin 
teda autoga kooli, aga siis sain aru, 
et nii see ei lähe, laps peab ise hak-
kama saama. Ja saabki, sest bussi-
ühendus Viimsi ja Tallinna vahel 
on väga hea.

Kuidas eluga Viimsis rahul olete?
M: Viimsi on meid tõesti häs-
ti hoidnud. See on nagu väike 
Disneyland – kõik on kompakt-
ne, käe-jala juures. Kohe soetasi-
me omale rattad, kuna siin on pal-
ju kergliiklusteid. On tunne, nagu 
oleks välismaale kolinud! Meri on 
siinsamas, väikesed head restora-
nid ümberringi. 
G: Oleme kiiresti kohanenud. Ka 
lasteaiakoha saime üsna ruttu. Ilm-
selt on meil veel 90% Viimsist avas-
tamata, aga näiteks kohvikutepäev 
oli äge, tajusin, kuidas siinsed ini-
mesed hoiavad kokku ja õhkkond 
on hea. Meil kõigil on siin füüsili-
selt ja emotsionaalselt hea olla.
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da n-ö põrandal tantsis, et kas ikka 
toimib. Riietusega saab ju nõrkusi 
varjata ja tugevusi rõhutada, või siis 
vastupidi. 

Kui palju võistlejate kleidid mak-
savad?
G: Hinnad on väga erinevad. Olen 
kuulnud jutte kleitide meeletult 
kõrgetest hindadest. Tegelikult see 
päris nii ei ole. Hästi hoitud ja ka-
sutatud kleidi saab igati mõistli-
ku hinna eest. Eriti väikestel on 
valik suur, kuna lapsed kasvavad 
nii ruttu ja tuleb veidi tihedamalt 
kleite soetada kui vanemates va-
nusegruppides. Muidugi võib soo-
vi korral tellida ka hirmkalli kleidi 
maailmakuulsatelt tantsuriiete di-
saineritelt. 

Mitu korda ühte kleiti kantakse?
G: Tippudel on üldiselt nii, et üheks 
võistluseks on üks kleit ja siis lä-
heb juba n-ö järelturule. Aga sa-
mas võib ühte kleiti ka terve hoo-
aja ehk aasta kanda.

Miks on tantsuklubides nii vähe 
poisse? 
G: Ma arvan, et see kohe muutub!
M: Eks see sõltub palju perekon-
nast. Iga eduka sportlase taga on 
toetav pere. Minu meelest on tants 
väga mehelik ala. Pealegi annab 
see julguse tüdrukutega suhelda.
Tegelikult peaks enne tantsutren-
nis käima, kui jalgpallitrenni lähed, 
sest tants annab koordinatsioo-
ni, arendab tasakaalu ja platsinä-
gemist. Ka mitmed tippkorvpal-
lurid on endised tantsijad (näiteks 
Noormets ja Kitsing). Tantsimine 
on tegelikult füüsiliselt väga raske, 
näiteks üks quickstep võtab sama 
palju energiat kui 400 meetri jooks-
mine täistempos. Ja see on ainult 
üks tants! Kokku on tantse kümme.

Kas on mõtet panna last tantsu-
trenni, kui pole ambitsiooni tip-
pu tõusta?
G: See on täiesti OK, ei pea võist-
lema.
M: See ambitsioon võib aja jooksul 
tekkida! Ja mina ei jäta seda küll üt-
lemata, kui potentsiaali märkan.
G: Martin on väga kannatlik tree-
ner, ta saab aru, et mõned lapsed 
avanevad hiljem.

Mis on tähtsam, kas anne või töö-
kus?
M: Töökus. Muidugi mõlemat on 
vaja.

Milline teie tütre Amanda nädal 
välja näeb?

ti on mul olemas kogemus laulda 
5 päeva järjest Saksamaa lahtistel 
meistrivõistlustel. Andsin selle raa-
mes välja ka tantsuspordimuusika 
albumi. Kutseid laulma minna on 
üle Euroopa ja ka Aasiasse, aga iga-
le poole ju ei jõua.

Kuidas tantsuklubi valida?
M: Üldiselt valivad inimesed mu-
gavuse põhjal ja võtavad selle, mis 
on lähedal. 
G: Lapsel peab trennis tore olema, 
treeneriga peab suhtlus klappima. 
Seda saab proovitrenni tehes tea-
da, kas meeldib.

Tants tundub nii elitaarne ja kallis 
ala. Kuidas tegelikult on?
M: Seda kardetakse tõesti, et tants 
on kallis sport, aga alguses see nii 
kindlasti pole. Esimestel aastatel 
pole kallid riided võistlustel luba-
tudki, võib vabalt Selveris müüda-
vate sussidega tantsida. Ja kui tip-
pu jõuad, siis… tippsort on alati 
kallis, sõltumata alast. Samas eri-
neb tantsusport teistest spordiala-
dest selle poolest, et näiteks vigas-
tusi tekib harva.

Tantsu kui spordiala teevad kal-
liks välismaal toimuvad võistlused, 
välistreenerid ja individuaaltunnid. 
Samuti varustus ehk rõivad ja kin-
gad. 
G: Meie klubis mina hea meelega 
aitan riietusega. Enamusel meie 
tantsijatest on minu disainitud 
kleidid seljas. Mulle meeldib ki-
vikesi kleepida ja pärleid õmmel-
da. Samas ei ole need kaunistused 
määravad, näiteks võib tuua maail-
mameistri, kelle kleidil pole kunagi 
kive. Pigem on need vanemad, kes 
Swarowski kristallidest ja uhketest 
soengutest vaimustusse satuvad, 
kui laps juunior 2 tasemele jõuab ja 
kaunistused võistlustel lubatud on.

Kas riietus on võistlustel väga 
tähtis?
M: Eks ta ikka avaldab muljelt, 
aga minu jaoks on olulisem, et ma 
näeks numbrit seljal (naerab).

Kas tantsuriietuse mood muutub 
tihti?
G: Jaa, iga poole aasta tagant muu-
tub. Praegu näiteks on suled moes, 
aga juba hakkavad ka need pisut 
taanduma. Aasta tagasi olid nar-
mad ja suured litrid. Samas klas-
sika on alati moes. Kui ma alles 
alustasin tantsuriiete disainimise-
ga, siis paistsid minu kleidid ala-
ti välja, sest mul oli soov ikka teha 
midagi teisiti, midagi erilist. Värise-
sin alati, kui minu kleit esimest kor-

M: Amanda käib lisaks tantsutren-
nidele kolm korda nädalas jooks-
mas, 7 km korraga, ja jõusaalis. En-
ne suuri võistlusi ta koolis ei käigi, 
siis teeb ta 8 tundi päevas trenni. 
Nädalavahetustel on ta tavaliselt 
välismaal, võistlemas või treeni-
mas, lahkub kodust juba reedel ja 
jõuab tagasi esmaspäeval. Koo-
list puudumisi tekib muidugi pal-
ju, aga selline see sportlase elu on, 
kes tahab maailmameistriks saa-
da, sõltumata valitud alast. Õnneks 
on õpetajad siiani mõistvad olnud. 
Suusatamise hinde sai ta E – mitte 
et ta suusatada ei oskaks, vaid ta ei 
tohi seda teha, sest vigastuste oht 
on suusatades liiga suur. Üks kuk-
kumine suusatades võib nullida 
aastapikkuse töö tantsus.
G: Amanda on pidanud päris palju-
dest asjadest spordi tõttu loobuma. 
Näiteks ei saa ta käia enamike sõp-
rade sünnipäevadel, sest need toi-
muvad tavaliselt nädalavahetustel, 
kui tema võistlustel on. Aga selline 
kokkulepe on meil küll, et kui koo-
lis ei ole hinded korras, siis välis-
võistlustele ei saa.
M: Selline näeb välja tippsportla-
se elu. Aga algajate koormus on 
muidugi palju väiksem – piisab 
kaks korda nädalas 1,5 tundi tant-
su pluss akrobaatikatunnid.

Millal peaks lapse algavaks hoo-
ajaks tantsutrenni kirja panema?
M: Augusti lõpuks võiks ankeedi 
ära täita meie veebilehel www.gol-
denclub.ee/tants.

Kus täiskasvanud Viimsis tantsi-
ma saavad õppida?
M: Sügisel tulevad Viimsi Golden 
Dance Clubis seltskonnatantsu 
kursused täiskasvanutele. See on 
väga hea meelelahutus, mis hoiab 
suhte värskena. Ka noored lapse-
vanemad on oodatud, meil on siin 
klubis ka lastehoid olemas.
G: Aga kui mõni kümnest paarist 
koosnev seltskond soovib ise oma 
grupi moodustada, võtame hea 
meelega vastu ja pakume paind-
likku ajagraafikut. 

On tunne, nagu oleks kuhugi
välismaale kolinud! Meri on siin-
samas, väikesed head restoranid 
ümberringi.

Hea toit, mõnus teenindus 
ja mitmed üllatused – Viimsi 
kohvikud õnnestusid
20. juulil toimunud kohvikutepäeval oli Viimsis avatud 
kokku 44 kodukohvikut. Rohkelt jagus külastajaid pea igasse 
kodukohvikusse.

Ka Aksi ja Keri saare kohvikutes käis rekordarv külastajaid. 
Ilus ja päikesepaisteline ilm soosis kohvikutepäeva sujuvat kulgu.

Käesoleval aastal oli kohvikutepäeva külastajatel võimalus 
osa võtta templikaardi mängust. Kohvikuid külastades oli ini-
mestel võimalik koguda 3 templit ning osaleda loosis. Templi-
kaarte täitnud inimeste vahel loositi välja 5 Lyoni kringlit ja 2 
kasti jäätist. Lisaks oli igal kohvikukülastajal võimalik hääle-
tada oma lemmikkohviku ja -toidu poolt. Rahva poolt täidetud 
hääletuskaarte oli sadu, mille järgi kujunesid välja järgmised 
tiitlid ja eripreemiad:
- Rahva lemmik oli Happy Jazzi Kodukohvik feat. Nami-Nami.
- Roog Viimsi 100 oli beebiforell kohvikust M430 Little Kitchen.
- Parim kauge küla kohvik oli Aksi Kohvikutuba.
- Parim klassikaline restoran oli KOHVIK VeTo.
- Parim traditsiooniline Viimsi toit oli Kivineeme kohvikus.
- Parim turundus oli Tellissaare kohvikul.
- Parim uus tulija oli MoshiMoshi.
- Parimad maailma maitsed leidusid Al Pedro kohvikus.
- Parim noortetiim oli Väikeste Kokkade Krimmi Kohvikus.

Kohvikupidajaid tunnustati Viimsi kohvikutepäeva tänuüritu-
sel 23. juulil Rannarahva muuseumis.  Tänuüritusel jagati mul-
jeid ning eriliste tiitlite eest anti toredaid meeneid.

Suurema eripreemia sai rahva lemmikkohvik Happy Jazzi 
Kodukohvik feat. Nami-Nami, kellele oli kingiks Waterspordi 
paadireisi kümnele inimesele Aegnale ja tagasi. Roog Viimsi 
100 ehk beebiforell kohvikust M430 Little Kitchenit ootab suu-
rem kajastus koos retseptidega Viimsi Teatajas ning beebi-
forelli saab maitsta ka kindlasti mõnel toredal vallaüritusel.

Viimsi vald tänab kõiki kohvikutepäeval osalejaid ning jää-
me ootama kohvikutepäeva aastal 2020!

Kristiina Sillaste 
kohvikutepäeva projektijuht 

8. septembril toimuvad 
Laiakülas üldkoosolekud ja 
traditsiooniline magusalaat
8. september on Laiakülas sündmusteroheke – toimuvad 
magusalaat ja küla üldkoosolek.

Noorte poolt korraldatav Laiaküla magusalaat algab kell 12. 
Noored küpsetavad, külmetavad ja keedavad, et omale kooli-
hooajaks taskuraha teenida. 

Samuti on avatud säästlikku tarbimist propageeriv turu-
tänav, et leida uus kodu üleliigsetele mänguasjadele, liikumis-
vahenditele, raamatutele ja riietele.

Oodatud on kõik alaealised ettevõtjad, pisematel soovitame 
emmed-issid kaasa või kokaabideks kutsuda! Ootame kõiki 
külalisi, elanikke ja lapsevanemaid aktiivselt noorte algatust 
toetama!

Laiaküla elanike ja külaseltsi üldkoosolek algab kell 14. 
Päevakorras on MTÜ Laiaküla Külaseltsi 2018. majandusaas-
ta kokkuvõte, põhikirja muutmine ja Laiaküla külavanema töö-
aruanne. Üldkoosolek toimub Käärametsa tee ringteel. Vaata 
lähemalt: laiakyla.ee. 

VT

Sündmus

“Lapsel 
peab trennis 
tore olema,” 
kutsub Gerli 
kõiki noori 
tantsusporti 
proovima. 

Gerli ja Martin 
kasutavad 
võimalusel 
vaba aega, et 
Viimsit koos 
avastada.

Maitsev kalaroog elab juba Viimsilaste südameis ja toidu-
laual oma elu. Foto: Viktoria Tuulas



16. august 20198  // KULTUUR

inimlikke teemasid ja oleks algupära-
ne, ning lõpuks jäigi ta ainsaks võima-
luseks tekst ise valmis kirjutada.

Nagu ikka, saab keeruline lugu algu-
se vaid ühest seigast: vanaproua Asta 
kutsub endale remondimehe ja kavat-
seb ise samaks ajaks maale sõita. Re-
mondimees Jaanus otsustab kasutada 
juhust ning tellib prostituudi. Sellega 
aga seiklused alles algavad, sest nagu 
komöödias ikka, ei lähe kunagi kõik nii 
nagu planeeritud – algab hoopis suu-
remat sorti segadus värvikate külaliste, 
uste paugutamise ja valel ajal vales ko-
has viibimisega. 

Lavastuses mängivad Madis Mäe-
org, Helgi Annast, Indrek Apinis, Jau-
ne Kimmel, Silja Miks, Peeter Rästas ja 
Tarmo Tagamets.

MEELELHUTUS Rakvere Teatri 
kodumaine komöödia “Astuge 
edasi!” on pannud saalid rõk-
kama Rakveres ja Rannus, Võrus 
ja Valgas. Esmaspäeval, 16. sep-
tembril kell 19 jõuab esiku-
komöödia publiku ette Viimsi 
huvikeskuses.

Autor ja lavastaja Erki Aule on võtnud 
eeskuju parimatest prantsuse ja inglise 
komöödiatest, et luua Eesti oludes ko-
duselt tuttavate tegelastega lugu. Aule 
on öelnud, et otsis lavastamiseks ko-
möödiat, mis oleks lihtne, puudutaks 

Rakvere Teater kutsub viimsilasi 
mõnusale naerule: astuge edasi!

Sündmus

15. sünnipäeva tähistav Birgitta festival tõusis tänu dirigent Eri 
Klasile Läänemere maade suurimaks muusikateatrite festivaliks. 
Seoses maestro 80. sünniaastapäevaga on tänavu kõik festivali 
teosed ühel või teisel määral tema loometeega seotud. 

Festival kõnetab erinevate žanrite armastajaid – näha saab nii 
klassikalise balleti esindajat “Don Quijotet” kui ka Euroopa modernse 
balleti suurkuju John Neumeieri loomingut Balletigalal. Ooperigalal 
astub üles maailma ooperiparemik ja kõlab tuntud muusika. 

Esimest korda on Birgitta laval ka 
visuaalteatrietendus “Planeet 
Harmoonia”, mille looja on lavasta-
ja Helen Rekkor ning muusikaline 
juht Kristjan Järvi. Sumeda augusti-
kuu õhtu täidab valgusshow ja lum-
mav muusika.

Birgitta festival toimub 18. augus-
tini Pirita kloostri varemetes ning 
pakub sumedatesse suveöödesse 
kokku seitset ainukordset elamust:
• 16. augustil ooper “Trubaduur” 
(Moskva Novaja Opera),
• 17. augustil Ooperigala,
• 18. augustil maailmakuulus a ca-
pella kollektiiv Iisraelist Voca People.

Stina Play

Veel jõuad! Tänavune Birgitta 
festival on juubelihõnguline

Pirita kloostri varemed ootavad veel viimaseid päevi muusikat 
nautima. Fotod: Birgitta festival

“Planeet Harmoonia” 
muusikaline juht Neeme Järvi.

Laila Talunik
Rakvere Teatri turundusjuht

Miks muna? Tule ja vaata! 

Viimsi huvikeskusest saab üheks õhtuks Rakvere Teater. Fotod: Alan Proosa
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Viimsi valla augustikuu kultuurikalender
teenistus EELK Randvere kirikus.
8. septembril kell 12 jumalatee-
nistus Naissaare Püha Maarja 
kabelis.

Kontserdid ja 
teatrietendused

22. augustil kell 20 Orelisuvi: 
oreliduo Tiia Tenno – Hille Poro-
son, kaastegev Jandra Puusepp 
saksofonil EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.

Lastele ja noortele

19.–22. augustil kell 11–14 
Disainilaager Viimsi huvikeskuses.
19.–23. augustil kell 9–17 Muuuv 
linnalaager “Elamuste laager” 
Muuuv Viimsi seiklusmaal.
26.–28. augustil kell 10–17 Suve-
lõpu Chill Viimsi huvikeskuses.
26.–30. augustil kell 9–17 Muuuv 
linnalaager “Noorte seiklejate 
laager” Muuuv Viimsi seiklus-
maal.

Meelelahutus

4. augustil kell 18 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
6. augustil kell 21 Pepper Sauce 
Band Black Rose Pubis.
16. augustil kell 21 VJ Lenny 
LaVida Black Rose Pubis.
17. augustil kell 21 VJ Lenny 
LaVida Black Rose Pubis.
20. augustil kell 12 Viimsi SPA 
perepäev Atlantis H2O Aquapargis.
21. augustil kell 18 Ivari Hänsen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
23. augustil kell 21 VJ Sass Nixon 
Black Rose Pubis.
24. augustil kell 21 DJ Margus 
Kaukes Black Rose Pubis.
28. augustil kell 18 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
29. augustil kell 19 Pärnamäe 
küla simman ja välikino Pärna-
mäe külas.
30. augustil kell 21 VJ Aivar Havi 
Black Rose Pubis.
31. augustil kell 19 Muinastulede 
öö Viimsi vabaõhumuuseumis.

31. augustil kell 22 Muinastulede 
öö kontsert, ansambel Nukker 
Kukeke Prangli saarel, Kelnase 
sadamas, sadamakuuris “Noor 
Kaardivägi”.
31. augustil kell 21 DJ Tõnu Tislar 
Black Rose Pubis.

Näitused

Kuni 20. augustini T–R kell 
14–18 Lilian Mosolaineni isiku-
näitus “Seitsmes taevas” EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
Kuni 29. augustini kell 11–18 uus 
näitus “Varssavi ülestõus 1944” 
Eesti sõjamuuseumis.
31. augustil kell 11–18 näitus 
“NL vägede lahkumine Eestist 25” 
Eesti sõjamuuseumis.
Kuni novembrini Viimsi raamatu-
kogu näitus läbi ajaloo.
August-september Viimsi 
Kunstikooli näitus Viimsi huvi-
keskuses.

Sport

16. augustil kell 19 B esiliiga 
mäng jalgpallis Viimsi JK – Nõmme 
Kalju FC U21 Viimsi staadionil.
17. augustil kell 11 ja kell 22 
Prangli spordipäev. Õhtul tantsu-
pidu – Hendrik Sal-Saller ja 
Smilers Prangli rahvamajas.
17. augustil kell 11–15 Tallinna 
Rulluisumaraton Viimsi pool-
saarel.
25. augustil kell 17 B esiliiga 
mäng jalgpallis Viimsi JK – Vändra 
JK Vaprus Viimsi staadionil.

Varia

20. augustil kell 12, 13, 15 ja 16 
Isamaaline piknikupäev, ansambel 
Robirohi, Tallinna Keelpillikvar-
tett, klassikalise muusika kontsert:
Diana Liiv, Maire Martinson, Tähe-
Lee Liiv. Viimsi mõisas, pargis ja 
rõdul.
8. septembril kell 12–20 Miidu-
ranna küla 430. sünnipäeva tähis-
tamise pidu Miidurannas, endisel 
tähtkantsi alal.

ASTUGE EDASI!
Komöödia esikus

Erki Aule

E, 16. sept kell 19 Viimsi huvikeskuses

Eakatele

22. augustil kell 19.30 Ansambli 
Smilers kontserdi külastus. Pilet 5 
eurot. Buss tasuta! Eelregistreeri-
mine: arnold.kimber@gmail.com, 
tel 503 7477. Kell 16 väljub buss 
Haabneeme lõpp-peatusest. 
Korraldaja: Arnold Kimber. Kalju 
laval Padisel.
29. augustil kell 19 Nargenfestiva-
li etenduse “Isamaa pääsukesed” 
külastus. Kell 16.30 väljub buss 
Mähe Aedlinna peatusest, 16.40 
Haabneeme busside lõpp-peatu-
sest. Vajalik eelregistreerumine. 
Korraldaja: Aime Salmistu. Keila 
kultuurikeskuses.
29. augustil kell 9 Eakatele 80+ 
väljasõit. Eelregistreerimine: tel 
5340 5287. Korraldajad: Rein Kriis 
ja Volli Kallion. Buss väljub Haab-
neeme lõpp-peatusest. Anija – 
Kehra – Kose – Ardu – Paunküla – 
Kautla lahingu mälestusmärk – 
Valgehobusemägi – Jäneda mõis – 
Nelijärve – Aegviidu puhkekeskus – 
Saha kabel – Maardu mõis.

Jumalateenistused

18. augustil kell 11 jumalateenis-
tus armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
18. augustil kell 14.30 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Randvere 
kirikus.
18. augustil kell 12 jumalateenis-
tus Naissaare Püha Maarja kabelis.
25. augustil kell 11 jumalateenis-
tus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Teenib Ants 
Leedjärv.
25. augustil kell 14.30 jumalatee-
nistus EELK Randvere kirikus.
1. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
1. septembril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK Rand-
vere kirikus.
8. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
8. septembril kell 14.30 jumala-

Eesti Sõjamuuseumis – kindral Laidoneri muuseumis on avatud 
näitus, mis kajastab 1. augustil 1944 alanud ülestõusu Varssavis. 

Poola põrandaalune armee, Armija Krajowa otsustas alustada 
ülestõusu sakslaste vastu, et haarata võim pealinnas tagasi ning 
võtta lähenevad Nõukogude väed vastu oma riigi peremeestena. 
Liitlastelt ülestõusnuteni jõudnud abi ei olnud piisav ja kuna Stalin vii-
vitas pealetungiga Varssavile, ei suutnud rahvaarmee saksa väele 
kuigi kaua vastu seista. 63 päeva kestnud ülestõus lõppes kaotusega, 
misjärel Hitler andis käsu Varssavi maatasa teha ja linna elanikud 
tappa või küüditada.

Näitus jõudis Eestisse Varssavi ülestõusu muuseumi, Poola Suur-
saatkonna ja Eesti sõjamuuseumi koostöös ning jääb avatuks kuni 
29. augustini. 

Näituse temaatikaga on tihedalt seotud sel suvel Hendrik Linde-
puu tõlkes ilmunud luuleraamat “Ma ehitasin barrikaadi”, mille autor 
Anna Świrszczyńska osales ülestõusus, töötades haiglas sanitarina. 
Tema napp, kuid täpne luulekeel kirjeldab varssavlaste traagilist võit-
lust ja puudutab sügavalt. Anna Świrszczyńska luuleraamat on 
müügil sõjamuuseumi poes hinnaga 12 eurot.

VT

Näitus “Varssavi ülestõus 1944” 
sõjamuuseumis

Juba näituse avamisel oli näha rahva suurt huvi. Fotod: Sõjamuuseum
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LIIKLUS Nii Eestis kui ka mujal 
maailmas kogub üha enam 
populaarsust elektriline tõuke-
ratas – laetava akuga tõukeratas, 
mis suudab ühe laadimisega sõita 
10–20 km kaugusele. 

Tegemist ei ole kaugeltki enam laste-
le suunatud mänguvahendiga, vaid tõ-
siseltvõetava sõiduriistaga, mis aren-
dab kiirust kuni 35 km/h, võimsamad 
mudelid isegi kuni 60 km/h. Samas on 
elektriline tõukeratas väga kompakt-
ne – seda on lihtne kiirelt kokku panna 
ja sellega ühistransporti astuda, seda 
autosse mahutada või käe otsas kaa-
sas kanda. 

Kuna elektriline tõukeratas on üs-
na uudne sõiduvahend, ei sisalda keh-
tiv liiklusseadus sellist mõistet. Ilmselt 
ei ole ka paljud elektriliste tõukeratas-
te kasutajad väga kindlad, kus ja kui-
das sellise sõiduriistaga sõita võib, 
ning elektriliste tõukeratastega sõit-
jaid võib näha nii kõnniteedel, kerg-
liiklusteedel kui ka sõiduteedel. Ühest 
küljest kujutab kõnniteel või kergliik-
lusteel jalakäijate vahel vuhisev ja oo-
tamatult ilmuv tõukerattur ohtu jala-
käijatele. Teisest küljest on tõukeratturi 
enda jaoks oluliselt ohutum sõita kõn-
niteel või kergliiklusteel kui autode va-
hel sõiduteel.

Liiklusseaduse kohaselt loetakse 
rula, rulluiske või rullsuuski, tõukera-

tast või tõukekelku või muid sellesar-
naseid abivahendeid kasutav liikleja 
jalakäijaks. Seejuures ei sätesta sea-
dus, et nimetatud abivahenditel ei 
või mootorit olla. Elektrilist tõukera-
tast sõidukina käsitleda ei ole korrekt-
ne ning sellise tõukerattaga liikleja on 
ikkagi jalakäija, kes peab liiklemisel 
lähtuma ka jalakäija liiklusreeglitest. 
Kõnnitee või kergliiklustee olemas-
olul peab jalakäija kasutama neid. Sa-
mas ei tohi tõukeratast või muud abi-
vahendit kasutav jalakäija ohustada 
seal jalgsi kõndivaid inimesi. Lähedu-
ses kõndivate jalakäijate ohutuse ta-
gamiseks on mõistlik liikuda nendega 
sama kiirusega. Liiklusseadus lubab ja-
lakäijal kasutada liikumiseks ka eraldi 
jalgrattateed või kergliiklustee jalgrat-
turitele ettenähtud osa, kui ta ei takista 

jalgrattureid. See tähendab, et elektri-
lise tõukerattaga võib sõita nii kõnni-
teedel kui ka igat tüüpi kergliiklustee-
del, kuid jalgsi kõndivaid jalakäijaid ei 
tohi ohustada ega jalgratturitele jalgu 
jääda. Kõnnitee või kergliiklustee puu-
dumisel peab elektrilise tõukerattaga 
sõitja liiklema vasakul teepeenral nagu 
jalgsi käieski ning pimedal ajal on ka 
elektrilise tõukeratta kasutajal vajalik 
helkur. Sõiduteed ületades peab tõu-
keratast või muud abivahendit kasu-
tav jalakäija liikuma jalgsi kõndiva ja-
lakäija tavakiirusega olenemata sellest, 
kas tema läheduses tegelikult jalakäi-
jaid on. Tavalisest jalakäijast oluliselt 
suurema hooga sõiduteele tuisates pa-
neb elektrilise tõukeratta kasutaja ohtu 
eelkõige iseennast, kuna sõidukijuhid 
ei oska sellise kiirusega teele ilmuva ja-
lakäijaga arvestada. 

Kuna elektrilise tõukeratta kasuta-
ja on jalakäija, aga mitte jalgrattur, ei 
kohusta liiklusseadus ühtegi elektrili-
se tõukerattaga sõitjat kiivrit kandma. 
Samas arvestades, et elektriline tõu-
keratas võib liikuda auto või mopee-
diga võrreldava kiirusega ja sellega 
kukkumine või kokkupõrge teise liik-
lejaga võib juhtuda üsna kergesti, soo-
vitab politsei sellise tõukerattaga sõites 
alati kiivrit kanda. 

Kõige olulisem on liikluses ükstei-
sega arvestamine. Olenemata sellest, 
kas oled jalakäija, jalgrattur või sõidu-
kijuht – märka alati enda ümber toi-
muvat ja ole valmis teed andma ka siis, 
kui sul on tegelikult eesõigus. Ohutut 
liiklemist! 

Kaisa Kajo
noorsoopolitseinik

Elektriline tõukeratas – 
mis see on?

Tõuksiga sõitja on kui jalakäia. 
Foto: Voltride

tervisesport

Rullituuril aitavad tempomeistrid 
hoogu hoida
Laupäeval, 17. augustil toimuv UusMaa Rullituur on Põhja-Euroopa 
suurim erinevatest distantsivalikutest kokku pandud kiirrulluisuta-
mise sarivõistlus, millel osalemine on jõukohane erineva vanuse ja 
oskusega harrastajatele.

Rullituuri eesmärgiks on rulluisu-
tamise kui meeldiva suveharras-
tuse propageerimine laste, har-
rastajate ja sportlaste seas ning 
pakkuda vaheldusrikast ja turva-
list rullitamist erinevates Eestimaa 
paikades.

Pisirull algab kell 11 ja ootab osalema kuni 8-aastaseid rulluisu-
põnne. Siin pole oluline võit, vaid osavõtt ja kõik pisirullijad saavad 
medali, karastusjoogi, jäätise ja palju muud toredat. 

Lastesõit algab kell 11.20 ja on kuni 12-aastaste laste võistlus, kus 
kiiremad saavad poodiumile ja kõik tublid lõpetajad osalejamedali, 
toidukoti ja osa loosiauhindadest.

Rulluisumaraton algab kell 12 ja on sport, võistlus ja enese proo-
vilepanek. Rulluisumaraton on üks vähim pingutust nõudev kestvus-
spordiala maratonidistants, mis on jõukohane kõigile. Rajal aitavad 
aeglasemate hoogu hoida tempomeistrid, kelle maratoni lõpuajaks on 
seatud 1:59 ja 2:15. Kui üksi ei jaksa, siis koos on kindlasti kergem!

Poolmaraton algab kell 12.02 ja on võistluseks noorte vanuseklassi-
dele ja heaks prooviks ning parajaks pingutuseks igale tublile harras-
tajatele. Kui oled piisavalt fit, siis oledki valmis läbima poolmaratoni 
tunniajase pingutusena või oluliselt kiiremini, kui veidigi juurde harjutad!

Rahvarull algab kell 12.03 ja on mõeldud kõigile vähese treenituse 
ja kogemusega rulluisuhuvilistele, kelle eesmärgiks pole võidukihuta-
mine, vaid hea võimalus oma sõprade, pereliikmete või uute rullisõpra-
dega koos turvalisel rajal rulluisutamise põnevuse avastamiseks.

Rada on autoliikluseks suletud ja ristmikud on kaetud reguleerija-
tega, ümbersõidud on tähistatud viitadega. Pärtle tee, Uus-Pärtle tee, 
Ampri tee, Ampri tee põik, Mäekünka ja Mäemetsa tee elanikele taga-
takse kodudele ligipääs ja väljumine reguleerijate abil ainult Lubja tee 
kaudu. Kõige kriitilisem aeg, mil tee on täies mahus kinni, on kell 11–14. 

Jaanus Ritson
korraldaja

SÜNDMUS Juba 13. korda toimuv Viimsi huvitegevuse infolaat ja turvalisuse 
päev toimub laupäeval, 14. septembril kell 11–14 Viimsi Koolis ja õuealal.

I
nfolaadal saab tutvuda Viimsi valla koolides, hu-
vikeskustes ja spordikompleksides pakutavate 
huviringide, sporditrennide ja teiste noorte ning 
ka täiskasvanute vaba aja sisustamise võimalus-

tega ning nautida kooli aulas esinejate etteasteid. Es-
makordselt on võimalus soetada kohapealt ka kooli-
vormi. Töötubades on võimalik proovida nii tennist, 
käsi- kui ka korvpalli ja tutvuda Viimsis täiesti uue 
võimaluse – Krav Maga treeningutega.

Ürituse korraldamise jätkuv ja üllas eesmärk on 
meelde tuletada turvalisuse tagamise põhitõdesid ning 
anda viimsilastele igakülgset teavet, kuidas tagada en-
da ja oma lähedaste turvalisus ning kaitsta oma vara. 
Vallaelanikele antakse nõuandeid tuleohutuse, tervis-

Mida põnevat pakub 
Viimsi huvitegevuse 
infolaat ja turvalisuse 
päev sel aastal?

hoiu, liiklusturvalisuse, koduse vara kaitse, vältimatu abi 
ja muudes turvalisusega seotud valdkondades. Turva-
lisuse päeval osalevad: Politsei- ja Piirivalveameti Põh-
ja Politseiprefektuuri Ida politseiosakond, Päästeameti 
Põhja Päästekeskus, Tallinna Kiirabi, MTÜ Eesti Naabri-
valve, G4S, Securitas Eesti, USS Security Eesti, Kaitse-
liit, Ohvriabi, Naiskodukaitse ning Prangli Vabataht-
lik Merepäästeühing . Kohale on tulemas Eesti NATO 
Ühing, raudteeohutusalast infot jagab OLE. Tallinna Sa-
dam korraldab sel päeval huvilistele bussireise ja tasu-
ta ekskursioone Muuga sadamasse ning tegutsemas on 
ka maskott Hüljes Ülo.  Lisaks nimetatutele võtab üritu-
sest osa Naisjuristide Liidu esindus, pakkudes kohapeal 
tasuta konsultatsioonide võimalust. Samuti on esinda-
tud Viimsi vallavalitsus – võimalus on esitada küsimu-
si valla esindajatele ning konsulteerida spetsialistide-
ga kohapeal. 

Ootame teid kõiki, et üheskoos veeta üks tore päev!
Rohkem infot Viimsi valla Facebooki lehel.

Kaija Mägi
huvitegevuse infolaada projektijuht

Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
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Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

TERVISLIK ELUVIIS hõlmab endas regulaarset 
liikumist, tasakaalustatud toitumist ning head 
vaimset tervist.

T
ihtipeale on raske kont-
rollida kõiki kolme tegurit 
ning kontrolli puudumi-
ne võib osutuda vaimselt 

kurnavaks. Lahendus võib peituda 
ka kõige lihtsamates muutustes na-
gu näiteks treeningkeskkonna va-
hetamine või uuesti alustamine.

Personaaltreener ja toitumis-
nõustaja Monika Soop rääkis lä-
hemalt Viimsis asuvatest välitre-
nažööridest, vabas õhus treenimise 
kasulikkusest ning tervisliku toitu-
mise olulisusest.

Miks kutsuksid inimesi proovima 
Viimsis asuvaid välitrenažööre?
Eelkõige alustaks sellest, et miks 
mitte. Sul on vabas õhus täiesti ta-
suta ja kodu lähedal olemas erine-
vad treeningvõimalused, millega 
saab ennast veel tervemaks ja ilu-
samaks voolida. Meil on nii palju 
sellist aega, kui ilm ei ole just kõi-
ge mõnusam ja treenitakse siseruu-
mides. Seega, püüa iga ilusa ilma-
ga minna just välja trenni tegema.

Milliseid kehaosi on võimalik vä-
litrenažööridel treenida?
Absoluutselt kõiki suuremaid liha-
seid. Inimkeha on küll keerukas ja 
vahel läheb mõne lihasgrupi aktivi-
seerimiseks rohkem aega kui teise-
ga, aga kui nupp nokib ja tahtmist 
on, siis saab treenida nendel tre-
nažööridel tervet oma keha.

Kui intensiivset trenni nendel te-
ha saab?
Järjekordselt, intensiivsus oleneb 
treenijast endast ning ka treeningu 
eesmärgist. Tõsi on see, et muskli-
mäed 100% jõutreeningut kätte 
seal ei saa, aga kui lisada veel mõ-
ned kummid ja ka kerge sörkjooks, 
on seda nii-öelda tavalisele tervi-
sesportlasele rohkem kui küll.

Kui tihti treenid Sina värskes õhus?
See on trikiga küsimus ja oleneb 
hooajast. OIen suur soojaarmasta-
ja ja tean, et ei ole halba ilma, vaid 
on halb riietus. Siiski aga tormiga 
kipun ma oma treeninguid läbi vii-
ma siseruumides. Suvel, sügisel ja 
kevadel, kui ilm on kuiv ja soe, siis 
liigun pea iga päev õues, aga tor-
mituuled ja lörts ajavad mind ikka 
jõusaali tagasi.

Miks on hea vabas õhus liikuda?
Eks sellel ole ka omad vaimsed 
plussid. Saad oma keskkonnast 
välja mõtteid mõlgutama ja pead 
puhkama. Kui veel samal ajal jalg 
tatsub ja süda töötab, siis on terve 
keha õnnelik. Lisaks saame päike-
sega veel ka D-vitamiini, mille vae-
gus on Eestis metsik. Nii vitamiini-
de imendumise, südametöö kui ka 
vaimse tervise heaolu nimel on hea 
vabas õhus liikuda.

Mida aga soojal ajal õues trenni 
tehes kindlasti veel tähele panna?

Avasta ja proovi: Viimsis on tervislik elada

Vedelikutarbimine on meile oluli-
ne iga päev, aga erakordselt oluline 
on see sporti tehes ning üleüldse 
iga aktiivse liikumise korral. Nagu 
me teame, siis inimkeha koosneb 
peamiselt veest ja selle tasakaal on 
elutähtis (sõna otseses mõttes). Kui 
tegemist on sooja kliimaga või liht-
salt liikumisega kaasneb higistami-
ne, on vees veel olulised ka mine-
raalid ja elektrolüüdid. Mineraale 
saame tavalisele joogiveele lisada 
Himaalaja soola näol (1/4 teelusi-
kat 1 l vee kohta) ning tarbida seda 
kuuma ilma korral paar liitrit päe-
vas. Peavalu ja lihaskrambid on esi-
mesed märgid vedelike ja mineraa-
lide puudusest. Hoia enda keha ja 
pigem joo rohkem kui vähem.

Kui palju peaks päevas liikuma?
Nii palju kui vähegi võimalik on tä-
napäeva Eestis õige vastus. Ma üt-
len seda sellepärast, et Eesti ela-
nikest ca 50% on ülekaalulised. 
Soovitan siiski iga päev teha mini-
maalselt 10 000 sammu.

Mida on Sulle endale sport ja 
treeningud andnud ja õpetanud?
Olen olnud spordi ja treeningutega 
seotud lapsest saati. Eeskuju tuleb 
alati kodust ning olen väga tänulik 
oma vanematele, et nad mulle sel-
les osas head eeskuju andsid. Sport 
ja treeningud on õpetanud mulle 
palju. Terve minu elu keerleb selle 
ümber ja ei kujutaks elu ilma spor-
dita ette. Kehaline aktiivsus õpetab 
inimesele vaimselt tugevam olema, 
vastupidavust rasketes olukorda-
des, head enesetunnet ja ka seda, et 
arengul ei ole siiski piire. Me suu-
dame väga palju ja piiranguks on 
vaid meie enda mõtlemine.

Kui olulist rolli mängib toitumine 
liikumise kõrval?
Toit on inimese kütus ja kui näiteks 
autole halba kütust sisse tangid, siis 

ühel hetkel see enam ei tööta. Sa-
muti hoitakse tihti oma koduloo-
mi ka parema toidu peal kui ise-
ennast. Seega, toitumine on väga 
oluline ja tahaksin siin panna kõi-
gile südamele, et hoidke palun en-
nast ja oma keha ning tasakaalus-
tatud toitumine on ainuke ravim. 
Toitumine mängib väga olulist rol-
li ning kui tehakse sporti, siis inim-
keha vajab rohkem mineraale, vi-

tamiine ja loomulikult ka energiat. 
Seega, tasakaalustatud toitumi-
ne on esmatähtis ning peaks alati 
olema käsikäes igasuguse spordi ja 
füüsilise aktiivsusega – ilma selleta 
tulemust ei tule.

Mida tähendab tervislik toitu-
mine? 
Tervislik toitumine tähendab seda, 
et tarbid vastavalt oma keha vaja-

Välitrena-
žööridel saab 
treenida tervet 
keha. 
Fotod: Anne-
Mari Visnapuu

Tervise hea-
olu nimel liigu 
vabas õhus! 

dusele energiat, andes endale vaid 
vitamiinidest ja mineraalidest pa-
katavaid toiduained ning hoiad ee-
male töödeldud toiduainetest, mis 
aegade alguses ei eksisteerinud. 
Tervislik toitumine sisaldab suu-
remas osas täisteravilja (mis on 
meie põhiline energiaallikas), roh-
kelt puu- ja köögivilju vitamiinide 
imendumiseks ning puhtaid valgu-
allikaid meie mõtlemise, lihaste ja 
muude süsteemide arenemiseks. 

Kuidas julgustada neid, kes on 
tervise tagaplaanile jätnud ning 
soovivad seda muuta, kuid ei tea, 
kuidas algust teha?
Algus peaks olema tagasihoidlik. 
Kui oled aastaid kehalisest aktiivsu-
sest eemal olnud, siis oleks mõist-
lik koormust tõsta iga nädal ja anda 
enda kehale aega harjuda ja arene-
da. Tervislik toitumine on oluline 
treeningutega alustamisel ning ai-
tab ka kiiremini eesmärgini jõuda. 
Kui ei ole julgust või tahtmist jõu-
saalist abi otsida, siis saab ka per-
sonaalseid toitumisnõustamisi ja 
treeningprogramme internetist. 
Pakun ise ka abi neile, kes soovi-
vad veebi vahendusel suhelda.

Kuidas end motiveerida? Kui va-
jalik on tegelikult endale siht sea-
da?
Motiveerimiseks on erinevaid vii-
se, kuid kõik oleneb eesmärgist, 
miks treeningutega alustati ning 
kas need on eluliselt olulised või 
lihtsalt lõbu pärast. Motivatsiooni 
aitavad ülal hoida regulaarne ees-
märkide teadvustamine, perso-
naaltreeneriga koostöö tegemine, 
treenimine grupis ning tihtipeale 
ka uued trenniriided või puhkuse-
reis. Eesmärgi seame alati esime-
sel treeningul, kuna siis tead, mil-
le poole pürgid. Niisama pimedas 
kobamine ei vii tihitipeale kuhugi.

Kuidas n-ö motivatsioonikriisist 
jagu saada? 
Motivatsioonikriisist aitab üle saa-
da personaaltreener, eesmärki-
de seadmine ning reaalsed kaa-
lunumbrid. Kui tulevad juba 
esimesed tulemused, siis edasi on 
motivatsiooni lihtsam juba selle ar-
velt ülal hoida. 

Mida ütleksid inimestele, kes soo-
vivad trennis käia, kuid ei tea mil-
list ala valida?
Hakka kuskilt pihta ja sa leiad, mi-
da armastad. Iga inimese jaoks on 
olemas spordiala, mida ta armas-
tab. Leia see ning kombineeri ala 
tervisliku toitumisega.

Kuidas säilitada treeningutes sta-
biilsus, kuidas teha järjekindlalt 
trenni?
Järjekindla treenimise taga on plaa-
ni tegemine, eesmärkide seadmi-
ne, tulemuste saavutamine ning 
kindlasti peab ka oma treening-
programme uuendama iga 4-6 nä-
dala tagant. Su keha harjub ning 
vajab arenguks uut väljakutset.

Põrumine on inimlik. Kuidas sel-
lega toime tulla? 
Põrumine on väga okei – inimene 
õpib läbi selle kõige paremini. Iga 
kord pärast põrumist alusta uues-
ti ja tea, et jõuad eesmärgini juhul, 
kui õpid oma eelmistest vigadest.
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VÕÕRLIIK Hispaania teetigu on teistest tigudest suurem ja seetõttu võib 
teadmatusest pidada teda täitsa toredaks ja eriliseks loomaks. Tegelikult suudab 
see tigu teha aias palju kahju ning temast vabanemiseks peavad kõik naabrid 
koostööd tegema.

E
simene info tigude kohta 
jõudis minuni Püünsi kü-
last. Tigudest olid Viimsi 
Teatajale valmis rääkima 

Küllike, Vaike, Karen ja Sirje.

Esimest korda nähti tigusid 
oma aias, kompostihunnikus juu-
likuu alguses ja jalamaid teavitati 
ka naabreid. Kohe samal ööl min-
di asja kontrollima ja siis oli tigusid 
näha juba rohkem. 

Pärast seda on naised iga öö, pä-
rast südaööd, teod ämbrisse korja-
nud ja keeva veega üle valanud. 
Naised on päris mures – kurnav on 

öösiti tigusid otsida ja halb tunne 
on loomakesi hävitada. Ning ega 
nad ei usu, et sedasi tigudest päri-
selt lahti saavad, kuid see hoiab as-
ja veidikenegi kontrolli all. 

Kuidas teod nende aedades-
se jõudsid, nad päris täpselt ei tea. 
Mingi kahtlus on, et äkki naabrite 
ostetud mullas olid tigude munad 
ja nii nad aeda jõudsidki.

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

Oma territooriumi jälgime ja monitoorime pi-
devalt. On olnud aastaid, kus kahjurit esineb vä-
hesel määral. Sel aastal tuvastanud ei ole.

Merike Linnamägi, Keskkonnaministeeriumi 
looduskaitse osakonna peaspetsialist

 Oluline oleks inimesi teavitada probleemist ja 
julgustada neid tigusid korjama ja hävitama. Tu-
leb rõhutada, et suured nälkjad, mis on mustad 
või mustade triipude või laikudega, on seateod 
(suur seatigu ja must seatigu), kes aiasaadusi ei 
kahjusta. Probleemiks on ka ohutute liikide tap-
mine ohtlike pähe!

Teod levivad peamiselt kahel viisil: naabruses 
on nad juba olemas ja liiguvad edasi n-ö omal 
jalal, teine viis on saada pahalased kaasa aian-
ditaimedega. Tigu võib peituda taime lehtede 
vahel, aga enamasti mullapalli peal. Lisaks võib 
mullapalli peal või mullapalli ja poti vahel olla 

väikseid valgeid pärlilaadseid teomune. Kui ini-
mene taime potist eemaldades ja istutamiseks 
ette valmistades sellised asjad avastab, siis 
need tuleks kindlasti eemaldada ja laiaks litsu-
da. Neid võib teadmatusest pidada väetise-
graanuliteks ja taime koos teomunadega paha 
aimamata maha istutada. Koju taimi ostes tuleb 
omanikul ise tähelepanelik olla, nii saab kõige 
enam ära teha. Kui taimede ostukohas lusitaa-
nia teeteod ehk hispaania teeteod ringi rooma-
vad, siis kindlasti jätta taimed sealt ostmata. 
Samas võivad teomunad taimedega kaasas ol-
la, isegi kui tigusid poes silmaga näha ei ole. 
Hispaania teetigude probleem on suurim uus-
arendustes, kus palju inimesi ühel ajal haljastust 
teevad ja seega on suurem tõenäosus, et keegi 
kogemata teod kaubaga kaasa saab.

Kesksuveks, eriti peale vihmast aega, on 
hispaania teetigusid leiukohtades tõesti pal-

ju. Kahju ärahoidmiseks on oluline pidevalt tõr-
jet teha kogu alal, kus teod elavad (sh kaasata 
kõiki naabreid ka kaugematelt kruntidelt). Pa-
rim viis on neid näiteks klaaspurki kokku kor-
jata ja keeva veega hävitada. Samuti on välja 
pakutud suurema korgiga kanistri õues hoid-
mist, mille põhjas kilo paar kuiva soola. Sellises-
se kanistrisse (nt 5-liitrine veepudel) saab siis 
kõik korjatud teod visata. Ja kanistrit saab kasu-
tada pikema aja vältel, seda vahest raputades, 
et kõik teod soolaga kokku saaks. Korjata tuleks 
neid just n-ö halva ja vihmase ilmaga, kui teod 
on liikvel ja paremini märgatavad. Aiast eemal-
dada tigudele sobivad varjumiskohad, kõik lei-
tud teod ja teomunad hävitada (meenutavad 
kobarat valgeid või kollakaid ca 3–4 mm läbi-
mõõduga pärleid). Sügisel esimeste külmade 
ajal on soovitav läbi kaevata soojemad kohad 
nagu maja ja kasvuhoone serv, kompostikast, 

KO M M E N TA A R

Naised pole varem kuulnud, et 
kusagil Viimsis tigudega kimpus ol-
lakse. Samuti pole nad ka veel ise 
Viimsi vallavalitsuse keskkonna- ja 
planeerimisosakonda tigudest tea-
vitanud, kuid plaanivad seda teha. 

Kui oma aiad ja lähedal asuv 
metsaalune saavad üheskoos iga 
öö tigudest puhtamaks korjatud, 
siis muret teevad krundid, mis 
on hooldamata ja kus tigudel on 
ideaalne elupaik, sest seal vohab 
umbrohi, samuti elektriliinide alu-
sed, kus keegi niitmas ei käi. Naised 
käivad välja idee, et teha tuleks ti-
gude korjamise talgud.   

Hispaania teetigu – 
kes ta on, kust tuleb ning 
kuidas temast lahti saab?
Bioloog Tõnu Ploompuu selgitab, 
et hispaania teetigu (Arion vulga-
ris) on suur nälkjas, kes pärineb 
Hispaaniast või Edela-Prantsus-
maalt. Euroopas hakkas ta laiemalt 
levima esmalt köögiviljakaubandu-
sega, lõuna poolt põhjapoolsetesse 
piirkondadesse toodavate varaste 
köögiviljadega 1950-ndatel aas-
tatel. Levik kiirenes järsult pottis-
tikute kontrollimatu kaubanduse 
arenedes. Kaupade vaba liikumi-
ne, riiklike taimegarantiinide ka-
dumine Euroopa-sisestel piiridel 
on peamine selle kahjuri levimi-
se kiirenemise põhjus. USA-s on ta 
esmatähtsate garantiiniliikide sek-
ka arvatav. See loom levib eelkõige 
munadena istikupottides.

Kuna nende munade hulk, võr-
reldes teiste sarnaste nälkja ja teo 
liikidega, on suur, siis saab neid kii-
resti palju ja nende tekitatav kahju 
on suur. Peamine probleem on tai-
mede söömine. 

Võõramaine 
külaline või sala-
pärane hävitaja?

Püünsi naised 
korjavad 
tigusid iga 
päev kokku. 
Fotod: 
Keskkonna-
ministeerium, 
erakogu

Teetigu on siinkandis laialt levinud. 

Lahti on hispaania teeteost 
võimalik saada vaid kodanike 
ühiste pingutustega.

Kersti Rannamäe, Juhani Puukooli jaemüügi juht
 Tänu soojadele talvedele on hispaania ehk lu-

sitaania teetigu ennast Eestis sisse seadnud.
Hoolimata nimest ei ole tal Hispaaniaga otse-
selt midagi tegemist.

Julgeme kindlasti väita, et Viimsi elanikud ei 
ole oma aeda antud kahjurit saanud meie käest 
ostetud mullaga. Müüme erinevate tarnijate 
(Biolan, Kekkilä, Matogard) Eestis toodetud mul-
da. Tooraine kogutakse Eesti turbaväljadelt Pär-
nu- ja Läänemaalt.

Suurem võimalus on teeteo munad endale koju 
tuua, ostes imporditud (Poola, Holland, Saksa-
maa) taimi. Neis piirkondades on kahjur väga le-
vinud. Viimsi probleem on mitukümmend aastat 
kestnud elav ehitustegevus ja aedade rajamine. 
Vaid väike osa kõigist neist aedadest on rajatud 
Eestist pärit taimedega. Väga soodsa elupuuhe-
kiga on risk kaasa saada ka mõni kahjuri muna.



Sinu enesehinnang ei ole lihtsalt sõna. 
See on sinu heaolu alus. Madala enese-
hinnanguga inimesed on tihtipeale nega-
tiivsed ja pessimistlikud. Millest alusta-
da? Eelkõige tuleks muuta enda elustiili. 
Sa oled sündinud siia ilma, selleks et elada 
ja anda elu enda järglastele, kes seda maa-
ilma elus hoiavad. Miks mitte võtta sellest 
elust kõike ja nautida igat päeva. Elu on 
täis üllatusi ja võimalusi. Elus on nii pal-
ju, mida avastada ja millega tegeleda. Igas 
päevas on midagi erilist ja rõõmsat, see tu-
leb lihtsalt enda jaoks üles leida. Isegi kui 
päike ei paista, tekita see enda jaoks. Ot-
si positiivsust kõikjalt, sest positiivsus on 
see, tänu millele me elus püsime. Kui sa 
muudad oma suhtumise ellu, muutub ka 
maailm sinu ümber. Kui sa muudad enda 
mõttemaailma, muutub ka sinu enesehin-
nang. Sa hakkad hindama elu ja hakkad 
hindama ennast. 

Õnneks sain mina õigel hetkel aru, et 
see olek, milles ma elanud olen, hävitab 
mu, kuid ma ei oleks hetkel siin seda lugu 
kirjutamas, kui mu vanemad ei oleks mind 
aidanud. Seepärast tuleb alati julgeda kü-
sida abi, sest tihtipeale juhtuvad õnnetu-
sed just selle tõttu, et inimesed saavad lii-
ga hilja aru.

Nüüd vaata uuesti peeglisse. Kas sa ar-
vad endast ikka veel samamoodi nagu va-
rem? Kui sa vastasid sellele küsimusele 
“jah”, siis loe järgmist lauset. Sa oled ilus. 
Sa ei ole nagu see modell Instagrami pil-
dilt või see juutuuber, keda sa vaatad. Sa 
oled teistsugune ja see ongi see, mis sind 
ilusaks teeb. Kõik sinu ebaperfektsused 
ja pisiasjad, mis teevad sinust sinu. Os-
ka neid märgata ja hinnata, sest nende-
ta ei ole sina see, kes sa hetkel oled. Kui 
sa oskad neid armastada, märkavad neid 
ka teised ja armastavad sind sellisena na-
gu sa oled. 

Lõpeta see võrdlemine, mida sa siia-
maani teinud oled, sest see ei vii sind 
kuhugi. Alustada tuleb endast ja ära unus-
ta, et ükski muutus ei tohi sündida kelle-
gi sõnade tõttu, vaid seepärast, et sina nii 
soovid. Ja kui sa midagi soovid, siis ära 
mõtle kaua, vaid liigu enda eesmärgi poo-
le, sest mina usun sinusse ja sina usu ka 
endasse!

Tugevuse vundament 
oled sina ja sinu sisemine 
maailm.
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Lahti on võimalik temast saada 
vaid kodanike ühiste suurte pin-
gutustega. Peale liigi süstemaatili-
se korjamise ja seejärel surmamise 
(ämbris keeva veega ülekallamine 
on vähima keskkonnaohuga, pärast 
teod maha matta) muid talutavaid 
meetodeid pole. Pidev süstemaa-
tiline teomürkide kasutamine võib 
hakata ka inimese tervist kahjusta-
ma, peale selle hävitab see ka palju 
teisi organisme, sealjuures ilmselt 
ka inimesele kasulikke (nt teistest 
tigudest toituvaid siile). 

Kui hispaania teeteo otsimine 
muutuks samasuguseks iganäda-
laseks rutiinseks tegevuseks nagu 
muru niitmine, siis peaks temast 
paari aastaga lahti saama. Läbi tu-
leks kammida ka majadevahelised 

kus teod külma eest varjuda üritavad. Kui tõrjet 
alustada kevadel, on see kõige tõhusam. Õn-
neks hukkub palju tigusid ka külma talvega.

Lisaks paljunevad siis aias elavad teod, mu-
nedes varjulistesse niiskematesse kohtadesse. 
Seega ka siin aitab regulaarne kontroll, eriti ta-
sub vaadata nt aias seisvate amplipottide jms 
aias paigal olevate esemete alla.

Lisaks julgeks soovitada vask- või tsinkple-
kist teoaedu, mida osav töömees ise valmistada 
saab. Kahjuks ei tea, kas neid kusagil kauban-
duses saada on. Selleks on vajalik kogu krunt 
või osa sellest ümbritseda maasse surutud aia-
ga, mis ca 25 cm kõrge ja ülemine osa ca 5 cm 
ulatuses maaga paralleelseks või veel allapoo-
le keeratud. See väljaulatuv osa peab olema pii-
ratavast alast väljapoole suunatud. Ühelt poolt 
selline vask- või tsinkplekk on tigudele ärritav ja 
pea alaspidi roomamine raske, koosmõju tagab, 

et teod seda aeda ei ületa. Lisaks on oluline 
teoaia väline serv hoida kasvõi 20 cm ulatu-
ses madalmurune, multšitud vms, et nad kind-
lasti kõrgeid taimi pidi üle aia ei saa. Nii saab 
kindlustada, et uued teod piiratud alale ei pää-
se ning piiratud ala sisemus on võimalik tigudest 
tühjaks korjata, kui kevadel varakult alustada, 
ühtlasi kontrollida ka talviseid peidukohti.

Sõltuvalt olukorrast võib kasutada ka teograa-
nuleid, kuid nendega on tõrje kallis (pärast iga 
vihma on neid vaja uuesti panna). Samuti on 
graanulid surmavalt ohtlikud muudele aias liiku-
vatele loomadele nagu siilid ja lemmikloomad. 
Tigude levikut aitavad kontrolli all hoida ka mus-
kuspardid, kes paraku eelistavad noori nälkjaid, 
mitte suuri isendeid.

Tigudest teavitada pole tarvis, ehkki sel aas-
tal on tulnud väga palju teateid ja kõiki neid po-
le jõutud isegi veel kaardile kanda.

rohealad. Kui need teeteod on le-
vinud ka metsa alla, muutub nen-
dest lahtisaamine tunduvalt kee-
rukamaks ja metsaserva elanikud 
jäävadki neid korjama. 

Hispaania teetigu kui lõuna-
poolset liiki piiravad ka külmad lu-
meta talved. Aga need tigusid nagu 
ka näiteks kartulimardikat lõplikult 
ei hävita. Osa isendeid talvitub sü-
gavamal ja soojemas ning elavad 
talve üle. Ka põud kahjustab tema 
mune vähem kui teistel tigudel ja 
nälkjatel.

Selleks, et tigude tulekut uuel 
aastal ennetada, tuleks kevadest 
alates jälgida nende olemasolu ja 
kogukond peaks märku andma 
esimeste leidmisest kevadel-ke-
vadsuvel, et üheskoos asuda neid 
koguma ja hävitama. Siis on nen-
de otsimine-hävitamine kõige efek-
tiivsem – niimoodi saab kõige pa-
remini ära hoida nende suvist 
paljunemist, uue põlvkonna teket. 
Selleks, et hispaania teetigu aeda ei 
jõuaks, tuleb kontrollida kõik uued 
taimed enne istutamist väga hooli-
kalt üle. Kõik, mis on kahtlane, ära 
korjata ja hävitada.

Teine oluline ennetus on impor-
tistikute ostmise ja ka kaugelt suve-
niirina taimeistikute kaasatoomise 
vältimine. Potiistikuid tuleks osta 
vaid Eesti kohalikest aianditest ja 
kohapeal kasvatatud taimi – aian-
ditest, mille lähikonnas pole teada 
hispaania teeteo esinemist. 

Tõnu Ploompuu naljatab, et ti-
gude korjamisest võib kasvada väl-
ja uus idee õpilasfirma jaoks. See-
ga, mine sa tea, äkki uuel aastal on 
ka selline teenus Viimsis olemas.

Kui hispaania teeteo 
otsimine muutuks 
samasuguseks iga-
nädalaseks rutiinseks 
tegevuseks nagu muru 
niitmine, siis peaks 
temast paari aastaga 
lahti saama.

Teod tekitavad aiamaal suurt kahju.

Hispaania teeteost on võimalik vabaneda sihikindlusega.

ARVAMUS Enne kui sa loed seda 
artiklit, vaata peeglisse ja ütle: 
“Ma olen ainulaadne.” See on tõsi. 
Inimesed kulutavad liiga palju 
energiat sellele, et end maha teha ja 
vastata kellegi kirjeldusele endast. 
Inimesed unustavad, et nad on 
loodud siia maailma just sellisena 
nagu nad on ja nad on ilusad. Ometigi 
on meil raske end armastada, kui 
inimesed ümberringi püüavad teiste 
enesehinnangut pidevalt alandada. 
Kas morjendab see, mida öeldi, või 
see, kuidas me ise öeldusse suhtume? 

Kõik algab pisiasjadest nagu “ma kaalun 
liiga palju” või “ma ei ole ilus”. Lõpuks võib 
see viia depressioonini või nagu minu pu-
hul – anoreksiani. Kui te kujutate endale 
hetkel ette luukeret või väga kõhna tüdru-
kut, kes ei söö, siis te eksite. Haigus ei pea 
alati olema füüsiliselt nähtav, see võib ol-
la kinni ainult peas. Ühel hetkel pole tegu 
ainult tundega, vaid elustiiliga. Ma mär-
kan igal pool ainult enda nõrkusi ja eba-
perfektsust. Miski, mida teine inimene üt-
leb, ei lähe üldse korda. Kõik, millest ma 
mõtlen, on see, millisena mina end näen. 
Sellest ei ole pääsu, kui ma ise ei märka, 
et see on vale. 

Mis on enesehinnang? See on sinu 
väärtus su enda silmis. Seda kujundad 
vaid sina ja ei keegi muu. See on osa si-
nust ja sellesse tuleb suhtuda austusega. 
Inimesed võivad öelda, mida iganes nad 
soovivad, kuid kui sa austad ennast, ei 
tohi ükski nende poolt öeldud sõna sinu 
enesehinnangut mõjutada. Jah, me ole-
me tihtipeale enda suhtes liiga kriitilised 
ja see on osa elust, kuid oskus jääda ob-
jektiivseks on see, mille nimel peab tööd 
tegema.                              

Me vajame armastust. Vajame inimesi, 
kes ütleksid meile mõne komplimendi või 
lihtsalt oleks meie jaoks olemas. Seetõttu 
unustame vahel, et eelkõige peab iseen-
da jaoks olemas olema. Kuidas saab keegi 
sind austada, kui sa ise seda ei suuda? Kui-
das saab keegi sind armastada, kui sa ise 
ei armasta ennast? Kujuta ette, et oled ai-
nuke inimene terves maailmas ja sul ei ole 
kedagi peale sinu enda. Kui sa ei leia tasa-
kaalu ja oskust iseendaga koostööd teha, 
siis sa hukkud. Kui lisada kõik 7,6 miljar-
dit inimest siia maailma, tuleb olla tugev. 
Tugevuse vundament oled sina ja sinu si-
semine maailm. 

Kas ma olen ikka 
piisavalt hea?

Valeria Filippova
Hüpernoole toimetaja

Vahel võib peeglist otsa vaadata just kui võõras. Lõpeta see võrdlemine teistega. 
Foto: Valeria Filippova
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R E A K U U LU T U S E D

AUTODE KOKKUOST
Autode kokkuost. Ostame kõiki sõi-
dukeid ja töömasinaid. Võib pak-
kuda remonti vajavaid ja seisvaid 
sõidukeid. Sõiduk ei pea olema ar-
vel, ülevaatusega ega kindlustuse-
ga. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei 
vanane. Tel 5457 5055.

TÖÖPAKKUMISED
Merivälja pansion otsib oma töö-
kasse kollektiivi HOOLDAJAT. Töö 
graafiku alusel, 12 ja 24 tundi val-
vetes. Huvi korral ja täpsema in-
fo saamiseks palun võtta ühendust 
telefonil 609 2605.
Firma Haabneemes pakub tööd 
raamatupidajale osalise koormu-
sega ja töötajale tekstiili komplek-
teerimisel. Töö ühes vahetuses. 
Info tel 520 4914.
Kelvingi Paadisadam vajab valvu-
reid. Täpsemalt telefonil 504 4835, 
Andres Riomar.
Töö sisu: päevakoristaja, masinist 
ja kojamees Miiduranna Konsumis. 
Tööaeg: päevakoristaja graafi-
ku alusel k 12–21, masinist ja koja-
mees k 7–10. Lisainfot telefonidel 
5558 8780 ja 5558 0118 
(vene keeles).

TEENUS
Õunamahla pressimine teie aia 
õuntest Rohuneemes. Väikseim ko-
gus umbes 35 kg. Tel 5593 5863.
Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 
5663 0024.
Hekkide pügamine, puude ja põõ-
saste lõikamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud haljas-
tustööd. Tel 5564 7029.
Tegeleme puitaedade ehitamisega, 
parandamisega ja värvimistööde-
ga. Tel 5784 1831.
Nimed ja numbrid hauakividele 
kalmistul. Tel 5190 8750.
Fassaadid, üldehitustööd, pleki-
tööd, krohvimine ja viimistlus. Tel 
5787 8925.

Siseviimistlus ja plaatimine – tre-
pid, põrandad, seinad. Tel 5372 
8382.
Ehitus- ja remonditööd. Fassaadi-
de, katuste, vaheseinte, saunade 
ja terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende ja liistude paigaldus. Ter-
rasside ning aedade hooldustööd. 
Tel 5360 5083.
Töökogemustega korralik mees 
teeb aiatöid ja väikeseid remondi-
töid. Tel 5393 3070.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja 
võrkaedade ehitus, haljastustööd, 
prügivedu, lammutustööd, terras-
side ehitus. Tel 5639 1093, e-post 
eleanor31@online.ee.
Ehitusmehed teevad järgmisi töid: 
puitkarkassmajad, kuurid, katu-
sed, vundamendid, aiad, terrassid, 
fassaadi survepesu ja värvimine; 
parketi ja akende-uste paigaldus. 
Silvar, tel 5894 4537, e-post 
ehitusmehedharjumaal@gmail.com.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad 
soodsad. Garantii. Küsi lisa! Tel 
502 9075, e-post liuguksed@
kallion.net.
Langetame ja hooldame puid just 
Teie piirkonnas. Leiame koos la-
henduse! Meid saab kätte tel 5626 
3857, www.puumehed.ee.
Teostan erinevaid ehitustöid: ter-
rasside ehitus, fassaadi-, katuse-, 
sise-, kipsi- ja teised üldehitustööd. 
Oman pikaajalist töökogemust. Tel 
5373 1286, e-post doctumehitus@
gmail.com, Tarmo T.
Depilatsioon kogenud meistrilt 
Randvere ilutoas. Brasiilia ja muud 
piirkonnad. Töötan suhkrupasta, 
vaha ja kassettvahaga. Tel 5626 
2330. FB: Makeup & Brows by 
Evelyn Senkevitš.
Lõikan hekki. Trimmeriga pika rohu 
ja heina niitmine. Tel 5554 7291.
Langetame ja hooldame puid just 
Teie piirkonnas. Leiame koos la-
henduse! Meid saab kätte tel 5626 
3857. Vaata: www.puumehed.ee.
Fassaadid, krohvimine, üldehitus-
tööd. Tel 5787 8925.

Siseviimistlus ja plaatimine – tre-
pid, põrandad, seinad. Tel 5372 
8382.
Klaverihäälestusteenus elukut-
seliselt häälestajalt. Vaata lisainfot 
ja küsi pakkumist: 
www.juhanungru.ee.
Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ja hooldust Viimsis ja 
Pirital. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.
Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga 
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo 
tel 5656 2191.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik, 
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 
12 tonni: tel 507 9362.
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. SOODSAD HINNAD. Tel 
522 0321.
Teostame kaevetöid miniekska-
vaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Tänavakivi paigaldus. Sillutiseki-
vide ja äärekivide paigaldus Tal-
linnas ja Harjumaal.  Kogemus 12 
aastat, kvaliteetne lõpptulemus! 
Tel 525 5851, www.ormikivi.ee.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, mahu-
tid, tööriistad, autoosad, seadmed, 
pliidid, vannid, pesumasinad, aia-
võrk, akud jne. Õuest, garaažist 
tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, 
telerid al 10 €. Tel 5550 5017.
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321.
Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.
Pikaajalise töökogemusega ma-
temaatikaõpetaja annab eratun-
de Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. 
Aitan ka korrata gümnaasiumi 
katseteks ja põhikooli lõpueksa-
miks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel      
5340 0165, Mare.

Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitust. Suur ja väike 
traktor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Täna-
va-, ääre- ja aiakivide paigaldus. 
Kontakt: tel 5656 7690, Enno.
Kogemustega elukutseline õmble-
ja teostab Viimsis Aiandi teel pa-
randus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Pääs-
teameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Korstnapühkimise tööd. Küttesead-
mete remont ja hooldus. Töödele 
garantii ja akt. Tel 5692 1396.
Kutsetunnistusega korstnapühki-
ja. Töö puhas ja korralik. Tehtud 
tööde kohta akt. Tel 568 90125, 
e-post kuldnoop@gmail.com.
Õigusabi. Diplomeeritud jurist osu-
tab õigusteenust füüsilistele ja jurii-
dilistele isikutele. Kogemus alates 
2015. aastast. Valdkonnad: tsiviilõi-
gus, tsiviilkohtumenetlus, tööõigus, 
haldusõigus, lepinguõigus, pank-
rotiõigus, perekonnaõigus, äriõi-
gus, väärteomenetlus, võlaõigus, 
ja kindlustusõigus. Võta ühendust: 
e-post info.juristid@gmail.com, tel 
529 0302.
Äriplaanide koostamine – lisainfo 
telefonil 5593 7956.

MÜÜK
Müüa hööveldatud laudu profiil 
SVT0, paksus 2 cm. Kolm laiust: 
8,5 cm, 13 cm, 17 cm. Pikkused kuni 

6,3 m. Kitsamad sobivad puukuu-
rile või katuse aluslaudiseks, laiem 
sobib ka siseviimistluseks. Tel 512 
8364, Ando.
Müüa puitbrikett, turbabrikett, pel-
let 8 mm ja 6 mm, kuiv lepp ja kask 
kotis, kuivad kütteklotsid 48 kot-
ti/110 €. Tel 5692 4924.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhu-
tud küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.
Küttepuude müük. Värske lõhu-
tud lepp 50 cm. Miinimumkogus 10 
ruumi. Pakume ka transporti. Tel 
5648 7816.
Muld, liiv, killustik, kruus, 
freesasfalt, transport. Tel 5395 
3788.
Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, 
graniitkillustik, freesasfalt, täide jm 
puisteveod hea manööverdusvõi-
mega soodsal väikekalluril kuni 6 
tonni. Tel 525 2632.
Aia-, värava-, tõstukse- ja au-
tomaatikalahendused parima 
hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvä-
ravakomplekt kuni 4 m avale 1595 
eurot. Tiibväravakomplekt kuni       
5 m avale 1150 eurot. Vaata    
www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, 
info@koduvärav.ee.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad 
soodsad. Garantii. Tel 502 9075, 
e-post liuguksed@kallion.net.

OST JA MUU
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.

Reakuulutuse 
avaldamise info 
ja tingimused: 
viimsiteataja.ee/
reakuulutused

www.rannarahvamuuseum.ee

Muinastulede öö helisid loovad
Lea Dali Lion ja Kuukõla Kuldaja

Tulerituaali viib läbi
šamaan Otisir

Muinastulede ÖÖ31.08 Muinastulede ÖÖ
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Muinastulede öö helisid loovad

Viimsi Vabaõhumuuseumis

 MUUSIKA JA HELID 19.30
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:
KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451

Kelvingi Paadisadam vajab 

valvureid 
Täpsemalt telefonil 504 4835 

Andres Riomar.

Merivälja pansion otsib oma 
töökasse kollektiivi HOOLDAJAT. 

Töö graafiku alusel, 12 ja 24 tundi valvetes. 
Huvi korral ja täpsema info saamiseks palun 

võtta ühendust telefonil 609 2605.

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid
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Detailplaneeringud
 9.09.2019 kell 16.00 toimub Randvere

küla, kinnistu Tammelaane (89001:003:
1939) detailplaneeringu (vastu võetud VV 
12.02.2019 otsusega nr 9) avaliku välja-
paneku tulemusi tutvustav avalik arutelu 
Viimsi vallamaja II korruse volikogu saalis 
(Nelgi tee 1).

2.09–2.10.2019 tööpäevadel kell 8.30–17.00 
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni 
on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul 
väljapanekul:

 Püünsi külas kinnistute Altsauna lauter 
ja Klaukse-Peetri ning mereala detailpla-
neeringu eskiislahendus (algatatud Viimsi 
Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 100). 
Planeeritav ala asub Viimsi – Rohuneeme tee 
ja mere vahel ja hõlmab 599 m² suurust Alt-
sauna lauteri kinnistut (89001:001:0544) ja 
sellega piirnevat mereala ning 917 m² suu-
rust Klaukse-Peetri kinnistut ning 335 m² 
suurust reformimata maad Viimsi – Rohu-
neeme mnt servas. Koos merealaga on pla-
neeritava ala suurus ca 0,38 ha. DP koosta-
mise vajadus tuleneb Püünsi Külaselts MTÜ 
soovist muuta munitsipaalomandis oleva 
kinnistu Altsauna lauter üldplaneeringu ko-
hane maakasutuse juhtotstarve loodusli-
kust rohumaast sadamamaaks väikesada-
ma ehitamise eesmärgil, kaasates DP alasse 
ka eraomandis oleva kinnistu Klaukse-Peet-
ri, kus asub olemasolev randumiskoht (lau-
ter). DP-ga tehakse ettepanek üldplaneerin-
gu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud 
alad ja rohevõrgustik” muutmiseks, kuivõrd 
planeeritavad kinnistud asuvad haljastu nr 
4 alal. DP-ga lahendatakse väikesadama toi-
mimiseks vajalik infrastruktuur sh määra-
takse sadamakrundi piirid ning ehitusõigus 
lainekaitsemuuli(de), kai(de) ja slipi ehitami-
seks, vajadusel tingimused faarvaatri ja paa-
tide hoiukoha süvendamiseks, samuti ranna-
kindlustuse rajamiseks. Ühtlasi määratakse 
DP-ga liikluskorralduse ning parkimise põ-
himõtted ning määratakse haljastuse ja hea-
korrastuse põhimõtted.

Avalikule väljapanekule esitatava DP 
eskiisiga on võimalik tutvuda ka valla veebi-
lehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud/eskiisid-
avalikul-valjapanekul.

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud 
alljärgnevad korraldused:

 18.06.2019 korraldus nr 369 “Pärnamäe 
külas kinnistu Kesk-Kaare tee 75 detailpla-
neeringu algatamine ja lähteseisukohtade 
kinnitamine”. 

Planeeritava ala suurus on 1440 m² ja see 
asub Pärnamäe külas väljakujunenud elamu-

piirkonnas Kesk-Kaare tee ääres, hõlmates 
elamumaa sihtotstarbega kinnistu Kesk-Kaa-
re tee 75 (89001:010:2423). Krunt on ruudu-
kujuline hoonestuseta elamukrunt, kus hal-
jastus puudub. Krunt piirneb elamukrunti-
dega Kesk-Kaare tee 73, Kesk-Kaare tee 77, 
Kesk-Kaare tee 81 ja maatulundusmaa Mäe 
kinnistuga. DP koostamise vajadus tuleneb 
eesmärgist suurendada Kesk-Kaare tee 75 
elamukrundil kehtiva Soosepa tee, Lageda 
tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise ala 
DP-ga (kehtestatud VV 10.02.2004 otsusega 
nr 24) määratud üksikelamu ehitusalust pin-
da 110 m2-lt 230 m2-ni ja määrata täiendav 
ehitusõigus 1 abihoone püstitamiseks ning 
planeerimisseaduse § 126 lg 1 p.-des 1-9, 11, 
12, 17, 20 ja 22 määratud ülesannete lahen-
damiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõr-
gus on kuni 5,5 m (1 korrus). Vajalikud uu-
ringud: topo-geodeetiline uuring; maapinna 
radoonisisalduse uuring.

 18.06.2019 korraldus nr 370 “Lubja külas 
kinnistu Alajaama tee 10 detailplaneerin-
gu algatamine ja lähteseisukohtade kinni-
tamine”.

Planeeritava ala suurus on 4547 m² ja see 
asub Lubja külas kavandatavas elurajoonis 
Viimsi veetööstusjaama lähedal, hõlmates 
tootmismaa kasutamise sihtotstarbega krun-
ti Alajaama tee 10 (89001:010:0236). Planee-
ritav ala on ebakorrapärase kujuga, hoones-
tatud (alal on 4 hoonet), kaetud hõreda 
kõrghaljastusega. DP koostamise vajadus 
tuleneb eesmärgist jagada Alajaama tee 10 
tootmismaa kasutamise sihtotstarbega krunt 
kaheks ning moodustada 1 ärimaa (kavan-
datav pindala ca 887 m²) krunt ning 1 äri- ja 
tootmismaa krunt (kavandatav pindala ca 
3660 m²). Ärimaa krundile määrata ehitus-
õigus 2-korruselise ärihoone ehitamiseks. 
Kavandavatava ärihoone suurim lubatud 
kõrgus on 9 m (kuni 2 korrust) ja ehitusalu-
ne pindala kuni 300 m². Äri- ja tootmismaa 
krundile määrata tingimused olemasoleva-
te hoonete ümberehitamiseks. Üldine kavan-
datav ehitusalune pindala 4 hoonele on kuni 
1000 m² ja lubatud kõrgus 11 m (uute hoone-
te puhul kuni 2 korrust). DP-ga määratakse 
lisaks tehnovõrkude asukohad, teedevõrgu 
ja liikluskorralduse lahendus ning haljastu-
se põhimõtteline kujundus. Vajalikud uurin-
gud: topo-geodeetiline uuring; maapinna ra-
doonisisalduse uuring.

Terviktekstid: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
algatatud-detailplaneeringud.

 25.06.2019 korraldus nr 382 “Viimsi ale-
vik, Aiandi tee 6 kinnistu detailplaneerin-
gu menetluse lõpetamine”.

DP on algatatud (VV 03.06.2011 korraldu-

sega nr 383) maakasutuse sihtotstarbe muut-
miseks sotsiaalmaast korterelamumaaks ja 
ehitusõiguse määramiseks korterelamu ehi-
tamiseks vastavuses “Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringuga”. DP algatamise ettepane-
ku on teinud Viimsi vallavalitsus. Viimased 
toimingud DP menetluse raames on tehtud 
2012. aastal. DP menetlemisel tuleb lähtuda 
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse 
rakendamise seadusest (EhSrS), mille § 1 lg 
4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 algatatud DP 
menetlus lõpule viia hiljemalt 1.07.2018. Tä-
naseks päevaks on tähtaeg saabunud, DP 
menetlus on väldanud aastaid tulemusteta. 
06.03.2019 toimunud vallavalitsuse planeeri-
miskomisjonis arutati antud DP menetlemi-
se jätkamise võimalust ning soovitati DP me-
netlus lõpetada. Avalik huvi DP menetluse 
jätkamiseks puudub.

Terviktekst: https://viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud/detail-
planeeringu-menetluse-lopetamine.

 2.07.2019 korraldus nr 403 “Äigrumäe 
küla, kinnistu Äigrumäe tee 6 (endise nimega 
Liipa) detailplaneeringu kehtestamine”.

DP on koostatud Äigrumäe külas asu-
val 9010 m² suurusel elamumaa sihtotstar-
bega kinnistul, aadressiga Äigrumäe tee 6 
(89001:010:2290) (endise nimega Liipa). Pla-
neeritav kinnistu asub Pärnamäe kalmistu 
vahetus naabruses väljakujunenud hoo-
nestusega elamukvartalis ning piirneb idast 
perspektiivse elamukvartaliga, mis planeeri-
ti juba 1997. aastal, kuid on juurdepääsutee 
puudumise tõttu ehitamata. Käesoleva 
korraldusega kehtestatava DP koostamise 
eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksik-
elamukrundiks, et lõpetada krundil asuvate 
hoonete omanike kaasomand, ühtlasi mää-
ratakse kruntide ehitusõigus ning lahenda-
takse juurdepääsud ja tehnovõrkudega 
varustamise põhimõtted. DP vastab liigilt 
üldisematele planeeringutele.

DP-ga (OÜ RE Plan töö nr 030/2016) moo-
dustatakse 2 võrdse suurusega (4505 m²) ük-
sikelamukrunti ja määratakse kruntide ehi-
tusõigus 1 üksikelamu ja krundile pos nr 1 
nelja abihoone ja krundile pos nr 2 kahe abi-
hoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lu-
batud kõrgus ümbritseva maapinna kesk-
misest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 korrust) ja 
abihoonetel 5,0 m (1 korrus). Suurim luba-
tud ehitisealune pind mõlemal krundil on 
300 m², suletud brutopind 600 m².

 6.08.2019 korraldus nr 455 “Haabneeme 
alevik, Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja 
Heldri tee vahelise maa-ala detailplanee-
ringu kehtestamine”.

DP-ga on hõlmatud kinnistud Kesk tee 1 
(89001:010:6700), Mereranna tee (89001:010:

3473), Heki tee (89001:010:3687), Mereranna 
tee 6 (89001:010:6680), Mereranna tee 4 
(89001:010:6670), Mereranna tee 2 (89001:
010:6660), Mereranna tee 2a (89001:010:
4580), Randvere tee 15 (89001:010:6820), 
Randvere tee 13 (89001:010:8480), Kaluri 
tee 2a (89001:010:3586), Kaluri tee 2 (89001:
010:7770), Kaluri tee 4 (89001:010:7780), 
Kaluri tee 6 (89001:010:7850), Kaluri tee 8 
(89001:010:6830), reformimata riigimaa Ka-
luri tee servas (Kaluri tee 4 piirneval lõigul), 
reformimata riigimaa Heki tee ja Kuunari tee 
ristmikul ja reformimata riigimaa Mereran-
na 4 sisetee servas. DP-ga (Viimsi Haldus OÜ 
projekt nr 08-18, PJ väljatrükk: 10.06.2019) 
määratakse servituudialad planeeringuala 
elamukvartali teenindamiseks vajalikele teh-
novõrkudele, sh tänavavalgustusrajatiste ehi-
tamiseks vajalikele maa-aladele.

 6.08.2019 korraldus nr 454 “Pringi külas 
kinnistute Rohuneeme tee 56 ja Rohuneeme 
tee 56a detailplaneeringu kehtestamine”.

DP-ga on hõlmatud elamumaa siht-
otstarbega kinnistud Rohuneeme tee 56 
(89001:003:6690) ja Rohuneeme tee 56a 
(89001:003:6700). Planeeringuala suurus on 
5129 m² ja see asub Pringi küla lääneranni-
kul. Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 
kohaselt asub planeeringuala väikeelamute 
maa juhtotstarbega alal tiheasustuses, kus 
üksikelamukrundi vähim lubatud suurus 
vastavalt ÜP teemaplaneeringule “Viimsi val-
la üldiste ehitustingimuste määramine. Ela-
muehituse põhimõtted” on 1200 m², suurim 
lubatud täisehitus 20%. Planeeringuala krun-
tidele kehtestas VV 4.05.1999 korraldusega nr 
887 “Viimsi vald, Pringi küla, Rohuneeme tee 
56/56a detailplaneeringu, mida käesoleva 
DP-ga muudetakse, kuna seni kehtinud DP 
on vananenud, sisaldab hulgaliselt vastuolu-
sid ega ole kooskõlas kehtivate normide ja 
planeeringuala kruntide piiride ning kujuga, 
mistõttu ei saa seda ehitamise alusena enam 
arvestada. DP-ga (OÜ Arhitektibüroo Orub 
töö nr 503, PJ väljatrükk: 4.06.2018) moodus-
tatakse 3 üksikelamukrunti, suurustega 
1549 m² (pos 1), 1462 m² (pos 2) ja 2121 m² 
(pos 3) ning määratakse krundi ehitusõigus 
1 põhihoone (üksikelamu) ja olenevalt krun-
di suurusest 2–3 abihoone püstitamiseks. 
Suurim lubatud ehitisealune pind on 310 m² 
(pos 1), 290 m² (pos 2) ja 420 m² (pos 3). Põ-
hihoonete suurim lubatud kõrgus ümbritse-
va maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 
8,5 m, abihoonetel 5,0 m. Mahasõidud ela-
mukruntidele on planeeritud kruntidega 
lõunast piirnevalt Tammesalu teelt.

Terviktekst: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
kehtestatud-detailplaneeringud-2018.

Õunamahla 
pressimine

teie aia õuntest Rohuneemes
Väikseim kogus umbes 35 kg 

Tel 5593 5863

Head Viimsi valla haridustöötajad!
Ootame teid kõiki 21. augustil 2019 

Haabneeme Koolis toimuvale 
7. Viimsi valla haridustöötajate arenduspäevale.

Registreerumine kohapeal alates kella 9.30-st, 
tegevused algavad kell 10.00.

Lisainfot küsi oma haridusasutuse juhilt.
Võta kaasa oma edumeelsed ja innovatiivsed mõtted, kuidas me oma 

lasteaiad-koolid senisest veelgi kogukonna ootustele vastavamaks 
saaksime muuta. Tule osale ja räägi kaasa!
Rõõmsa kohtumiseni Haabneeme Koolis!
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Kas sinu 
kodu on 
ametlikult
kasutus-
kõlblik?

Kasutusluba kinnitab, et 
hoone on kasutamiseks ohutu

Kasutusloata hoone müük 
pangalaenu abil on kaheldav

Kindlustusseltsid võivad 
keeldudada kindlustusjuhtudel 
hüvitiste välja maksmisest

Kohalikul omavalitsusel on 
õigus kasutusloata hoone 
omanikku trahvida

Taotleme
kasutuslube

Koostame 
muudatus-
projekte

Teostame 
ehitise auditit

Teostame 
tuleohutuse  
auditit

Teostame 
elektripaigalduse 
auditit

Seadustame
ebaseaduslikke 
ehitisi

Võta meiega ühendust
www.projektiburoo.ee 
info@projektiburoo.ee
+372 513 7017

SÕPRUS Käisime hiljuti külas Islandil Reykjaviki 
äärelinna Seltjarnarnessi noortevolikogul. Meie 
külaskäiku toetasid Erasmus+, SA Archimedese 
Noorteagentuur ning Viimsi vald, tänu kellele oli 
see uskumatu kogemus võimalik.

Viimsi noortevolikogu külastas Islandit

E
rasmus+ projekti raames 
oli 14 noorel ja 2 Viimsi 
valla töötajal võimalik vee-
ta Islandil 11 päeva, mille 

käigus korraldasime ürituse ning 
valmis käsiraamat üheskoos koha-
liku noortevolikoguga.

Valmis käsiraamat
Koostöö Seltjarnarnessi noortevoli-
koguga sai alguse juba aastal 2017, 
kui Viimsis käis külas nendepoolne 
delegatsioon ning omavahel koh-
tusid kahe riigi noorsootöötajad. 
Just sel kohtumisel välja käidud 
ideest sündiski nüüd juba kahe-
kordne edukas noortevolikogude 
koostööprojekt. Esmane noortevo-
likogu liikmete vaheline kohtumi-
ne leidis aset 2018. aasta suvel, kui 
Seltjarnarnessi noortevolikogu käis 
külas Viimsis. 

2019. aasta suve noortevahe-
tus oli Viimsi noortevolikogu jaoks 
aga uudne kogemus, kuna seekord 
kirjutasime projekti ise. Alustasime 
projektikirjutamisega juba möödu-
nud aasta detsembris.

Veebruari alguseks olid olemas 
projekti eesmärgid, sisu ning te-
gevusplaan, et taotleda Erasmus+ 
toetust. Sellele järgnes pikk ootus, 
kuid kui aprillikuus saime teate po-
sitiivsest otsusest, tuli uuesti kiirelt 
tööle asuda.

Noortevahetuse läbiviimise ja-
gasime omavahel ära, igaüks sai 
sellest osa võtta ning midagi ette 
valmistada. Valminud projekti ees-
märkideks seadsime üheskoos üri-
tuse korraldamise ning selle põhjal 
käsiraamatu valmistamise.

Rohkem tegevusi koduvallas
Üheks Viimsi noortevolikogu ning 
Seltjarnarnessi noortevolikogu täht-
saimateks tegevusaladeks on vallas 
noortele suunatud ürituste korral-
damine. Arutledes kahe noortevoli-
kogu sarnasuste üle leidsime, et mõ-
lemale on oluline pakkuda noortele 
tegevusi ka oma koduvallas ning te-
kitada aasta jooksul noortele huvita-
vaid sündmusi, et kõik elu ei toimu 
mitte ainult kõrvalasuvas pealinnas 
Tallinnas või Reykjavikis.

Leidsime, et mõlema noortevo-
likogu liikmetel on soov ennast 
arendada ürituste korraldamise 
osas, ning arutlesime selle üle, kui-

Emma Sofia Nugis
Agnes Milla Bereczki

Sõprus-
kohtumised 
annavad palju 
positiivset 
energiat ja 
aitavad ehi-
tada kontakt-
võrgustikku 
ka tulevikuks. 
Foto: Emma 
Sofia Nugis

das anda igale liikmele teadmised 
ning enesekindlus võtta vastutus ja 
teha midagi ise.

Sellest sündiski idee panna nä-
dala jooksul õpitu põhjal kokku kä-
siraamat, et kõike seda ka tulevikus 
ära kasutada ning uutele liikmete-
le edasi anda. Käsiraamatu kasu-
taja saab lugeda nii ürituse korral-
damise etappide kui ka erinevate 
mõtte- ja sisuarendusmeetodite 
kohta ning teha oma projekti ees-
märke silmas pidades nende seast 
sobiv valik. 

Hea algus uuele aastale
Uued tutvused kohaliku noortevo-
likoguga tulevad kasuks ürituste 
korraldamise käigus. Lisaks Seltjar-
narnessi noortele oli meil ka imeli-
ne võimalus kohtuda Selfossi noor-
tevolikouga.

Iga-aastase kohaliku ürituse raa-
mes kohtasime ka Seltjarnarnessi 

linnapead, kes oli ilusal suvepäeval 
kaunist muusikat, maitsvat toitu ja 
rõõmsameelselt seltskonda nauti-
ma tulnud. Reisi jooksul kohtusime 
värvikate, inspireerivate inimeste ja 
nüüdseks juba uute sõprade ning 
tuttavatega.

Käisime külas nii Islandi las-
te ombudsmanil, kohalikul televi-
sioonil kui ka noortekeskusel, ku-
hu kohalikel noortel on võimalik 
igat sorti projekte esitada ning ma-
levas käimise asemel oma projekti 
kallal töötada.

Üks väga oluline osa noorteva-
hetuse juures oli ka meie enda tiimi 
tugevdamine ning meeskonnatöö 
arendamine. Tugev algus järgmi-
sele aktiivsele ja tegusale tegevus-
aastale on meie jaoks suur eelis. 
Samuti saavad uued liikmed kohe 
tehtud tööd oma silmaga näha, sest 
noortevahetuse jooksul planeeri-
tud üritus toimub juba sügisel.

Islandi imeline loodus
Tööprotsessi käigus arutasime lä-
bi imelisi ja huvitavaid ideid. Pä-
rast pikka arutelu otsustasime lõ-
puks hakata ellu viima kontserdi ja 
toidufestivalil ideed, mille teeni-
tud tulu läheb heategevusele. Kõik 
ideed olid alati loodussõbralikud, 
sportlikud või seotud heategevu-
sega. Ühiselt tuldi otsusele korral-
dada üritus, mida saavad nautida 
kõik, alatest noortest kuni pensio-
närideni.

Meile anti suurepärane võima-
lus avastada ka natukene Islandit. 
Külastasime Islandi parlamenti ja 
muidugi ka kuulsat Blue Lagoon’i. 
Meil olid Islandi ja Eesti filmiõhtud, 
mis andsid parema ülevaate mõle-
ma riigi kultuurist.

Avastasime Reykjaviki kesklinna 
ning nautisime ajaloolist ja põnevat 
etendust kuulsas Harpa kontserdi-
saalis. Nädala lõpus ootas meid ka-
hepäevane matk Seltjarnarnessist 
Selfossi. Matka käigus nägime ära 
The Golden Circle’i, mis koosnes 
geisritest, joast ning Põhja-Amee-
rika ja Euraasia laamade lahkene-
miskohast.

Eelviimase päeva veetsime kõr-
gel mägede vahel matkates, kui lä-
bisime kolmetunnise matka, et su-
pelda koos vabalt ringijalutavate 
lammastega looduslikust kuuma-
veeallikast välja voolavas jões.

Meil on suur soov koostööd jät-
kata ning loodame, et varsti tuleb 
meil uus hea idee, mida järgmiseks 
teostama hakata.
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ILUS ELU Üks ilus mõttetera ütleb, et midagi ei 
peaks hoidma vaid erilisteks hetkedeks, sest 
elamine ongi piisavalt eriline sündmus. Sarnast 
ideed kannab ka Artur Alliksaare luulerida: “Ei ole 
paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles 
viibime praegu.” Ja tõesti – perega koosolemise 
ilu ei peaks nautima vaid tähtpäevadel, vaid seda 
võiks tuua rikastama ka argipäevi.

Iga hetk on oluline ja väärt tähistamist

K
uidas muuta tavaline õh-
tusöök pisut erilisemaks? 
Või pühapäevane pere-
lõuna lihtsate vahendi-

tega nauditavaks sündmuseks võ-
luda? Tegelikult on vaja vaid pisut 
fantaasiat ning ühte külaskäiku 
Viimsi Keskusesse, kus kõik vajalik 
ootamas on. Järgnevalt mõned ni-
pid ja soovitused.

Pane paika peolaua teema 
Olgu selleks siis mõni konkreet-
ne värv (näiteks sinine, kollane või 
roosa), muster (ruuduline või lil-
leline) või hoopis midagi muinas-
jutulisemat (lastega ürituse korral 
näiteks printsessid või robotid). 
Teema aitab kõik detailid ühtses 
rütmis hoida ning poeskäik kuju-
neb ka oluliselt stressivabamaks. 
Lisaks võivad pereliikmed ja kü-
lalised ju ka pisut vaeva näha ning 

end teemakohaselt kaunistada – 
miks mitte meisterdada või osta 
igale lauasolijale kuldne kroon või 
hoopis paberist kikilips.

Leia ja meisterda 
lauakaunistused
Kõige lihtsam on alustada ühevär-
viliselt pinnalt ehk serviis ja laud-
lina võiksid olla neutraalsema-
tes toonides (vajadusel leiad need 
Koduekstra või Kodu ja Köök kaup-
lusest). Seejärel saab juba vasta-
valt valitud teemale lisada sobivad 
salvrätid, vaasid ja muud akses-
suaarid, mis lauale värvi, võlu ja 
pidulikkust lisavad. Näiteks võivad 
lapsed meisterdada igale külalise-
le nimesildi, joogiklaasile kaunis-
tuse ja salvrätile omanäolise hoid-
ja. Kasutada saab vahvaid kleepse, 
vildist pallikesi, pärleid, sulgi või 
muid vahvaid elemente – suur va-
lik nimetatud meisterdamisvahen-
deid on saadaval Koduekstra poes.

Koduekstras on saadaval ka 
vahvaid värvilisi joogikõrsi, mille-
le saab meisterdada personaalsed 

  Viimsi Keskuse kauplu-
sed on avatud E–L k 10–21, 
P k 10–19. Selver on avatud 
iga päev k 8–23. Vaata lisa 
www.viimsikeskus.ee.

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

Ilusasti ja 
läbimõeldult 
kaetud laud 
aitab olulisi 
hetki väärtus-
tada. Foto: 
Pixaby

 /viimsikeskus   www.viimsikeskus.ee   Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa

KOOLIKS
VALMIS

sõnumid või külaliste nimed – nii 
ei lähe õhtu jooksul klaasid sega-
mini. Mõned kõrred on juba aga 
eelnevalt toredate lausetega ära 
kaunistatud ning valmis peolau-
da panekuks. Ilusaid klaase ja vah-
vate piltidega lastele sobivaid tasse 
leiad aga Kodu ja Köök kauplusest.

Lisa lauale lilli
Iga laua muudavad eriliselt kauniks 
ja imeliseks lilled. Võiksid need-
ki valida lähtuvalt peo teemast ja 
värvidest. Võrratud on nii lihtsad 
lõikelilled, aga ka lillepoe floristi-
de oskuslike käte all valminud kim-
bud. Tegelikult sobivad peolauale 
ka efektsed potililled, mille kasutus-

iga on pikem ning mille potte saab 
hiljem vahetada ning soovi kor-
ral ka kaunistada. Värskeid lilleok-
si võid ka salvräti vahele pista või 
nendega kohakaarte kaunistada.

Nii lõikelilled, võrratud kimbud 
kui ka potililled leiad lillekauplu-
sest Öis.

Ära unusta õhupalle
Kui perelõunale või õhtusöögile on 
tulemas ka lapsi, siis saab elevust ja 
emotsioone lisada ka õhupallide-
ga. Värvilised, piltidega, suuremad, 
väiksemad või hoopis erikujulised 
– lillekaupluses Öis saad sobivad 
pallid välja valida ning need lasta 
ka heeliumiga täita. Kodus tuleb 

õhupallidele vaid õige koht leida 
ning tuba saab kiirelt rõõmu täis. 
Taaskasutuse nipina võib peale pi-
du pallid tühjaks lasta ning järgmi-
se peo jaoks alles hoida.

Vali ja valmista hõrgutised 
Kui laud ja tuba on kaunistatud, 
siis jääb üle vaid maitsev söök ning 
jook valmis teha. Aga siingi ei pea 
kõike ise tegema – suussulavad tor-
did ja koogid leiad Delicato kohvi-
kust. Valikus on nii traditsioonilisi 
maiuseid nagu tiramisu, Napoleon, 
Tosca ja marmorkook, uudisena aga 
rikkalikult jahuvabasid versioone 
nagu šokolaadikook passioni-toor-
juustukreemiga, šokolaadikook es-
presso-toorjuustukreemiga ning 
spinatikook sidruni-toorjuustu-
kreemi ja mustsõstramoosiga. Mui-
dugi valmistavad Delicato osavad 
kokad ka soolaseid suupisteid – tel-
limuse saab esitada nii kohapeal 
kui ka e-maili teel.

Täpselt nii lihtne ongi argipäeva 
või nädalavahetuse söögilaud pisut 
erilisemaks muuta. Ja kui kõiki soo-
vitusi korraga ei jaksa ellu viia, siis 
alusta kas või ühest. Sest iga hetk 
on eriline ja väärt tähistamist.



HARIDUS Kui leiad nädalas 
4 tundi aega Viimsi valla noori 
inspireerida ja õpetada, siis 
anna endast Edumusele teada. 

Miks teha vabatahtliku 
tööd?
Miks peaks keegi tegema vabataht-
liku tööd? Tööd, mille eest suu-
re tõenäosusega palka ei saa… Ma 
poleks tõenäoliselt kunagi sellele 
mõelnud, kui ma poleks ise ühte 
vabatahtlikku organisatsiooni sat-
tunud. Nüüd, luues Edumust, mil-
le keskmes on vabatahtlike kaasa-
mine Eesti haridussüsteemi, olen 
vabatahtliku tööd, selle tähtsust ja 
väärtust üha enam lahti mõtesta-
nud.

Palju leidub neid, kes suuda-
vad rohkem kui 40 tundi nädalas 
kuidagi kasulikud olla, mina nen-
de hulgas. Eestis vaadatakse kesk-
miselt 4 tundi päevas televiisorit, 
mis teeb kokku poole kohaga töö, 
kuid väärtust ei rahas ega praktili-
ses kogemuses juurde ei teki. Õpe-
tamise töö potentsiaal seevastu on 
oluliselt suurem nii isiklikus kui ka 
laiemas kontekstis.

Isiklik areng tegevuste 
keskpunktis
Peamiseks põhjuseks vabatahtli-
ku töö populaarsemaks muutu-
mises näen vaheldusrikkust ning 
arenemisvõimalusi. Isiklik arengu 
toetamise oleme ka Edumusega 
keskmesse võtnud. Luues toetava 
kasvukeskkonna õpetame Edu-
muse õpetajatele, kuidas nemad 
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Milleks tulla kooli ühele klassile ühte ainet õpetama?

omakorda suudaksid seda luua kas 
klassis või oma põhitöökohal.

Edumuse raames on oma hu-
vi osalise koormusega õpetamise 
vastu üles näidanud juba lai spek-
ter spetsialiste. Enim on spetsialis-
te Eesti Energiast ja Boltist, kellega 
teeme koostööd, et uusi teadmisi 
ja oskusi koolidesse viia. Õpetama 
minnakse nii majandust ja ettevõt-
lust, matemaatikat, inglise keelt kui 
ka füüsikat. Ja seda üle Eesti.

  Edumus aitab töötavatel 
spetsialistidel Eesti noorte 
haridusse panustada, õpe-
tades ühes koolis ühele 
klassile ühte ainet. Seeläbi 
tahame koolikogemust 
noortele mitmekesisemaks 
muuta ning õpetajate puu-
dust leevendada. Spetsia-
listidele on Edumus hea viis 
oma juhtimis- ja koolitusos-
kusi täiendada ning seeläbi 
karjääri edendada.

Teaduseten-
dus muudab 
koolitunni 
põnevamaks, 
usub Omari 
Loid. Foto: 
erakogu

Õpetamine on 
tähendusrikkam töö
Ettevõtja Omari Loid on viimased 
neli aastat teinud lastele ja noor-
tele teadusringe. Põhjus, miks te-
ma nüüd Edumuse raames füü-
sikat õpetama hakkab, on see, et 
õpetamine on ühiskondlikult vä-
ga suure mõjuga amet. “Teadus ja 
selle populariseerimine on minu 
igapäevane tegevus just enda õpe-
tajatelt saadud inspiratsiooni pä-
rast, kes panid tähele tärkavat huvi 
ning andsid võimaluse sellega te-
geleda. Edumus on nüüd minu või-
malus õpetajana inspireerida,” üt-
leb Omari.

Samas loovad vabatahtlikku 
tööd tegevad töötajad väärtust ka 
tööandjale, sest see arendab töö-
tajate oskusi ning muudab nad 
õnnelikumaks. Tehes vabatahtlik-
ku tööd hariduse vallas on potent-
siaal suurem. Töötavaid spetsialiste 
kooli õpetama suunava Edumuse 

programmi üks alustalasid on õpe-
tajakoolitus. Õppimiseks ja arene-
miseks eelduste loomise kompe-
tentsidest on kasu nii koolis kui ka 
igas ettevõttes, mis oma jätkusuut-
likkuse pärast muret tunneb. 

Olgugi, et tegu on traditsiooni-
lises mõttes tasuta töö tegemise-
ga, ei tähenda see, et sellel mingit 
materiaalset väärtust ei oleks. Edu-
muse asutaja Maria: ”Vabatahtliku 
tuletõrjujana on töö väärtus pääs-
tetud elud ja vara, hariduses aga 
võimalus panustada nii noorte kui 
ka iseenda arengusse. Majandusli-
kust väärtusest aga suuremaks hin-
dan emotsionaalset väärtust. Kuigi 
minu kogemus pärineb haridu-
se vallast, olen alati liigutatud, kui 
kuulen, et mõne noore elus pöör-
deline moment sai alguse minu 
koolituselt. Ei kujuta ettegi, milli-
ne see võiks olla siis, kui mõne ini-
mese elu oleks päästetud tänu mi-
nu vabatahtlikule panusele.”

Mida kujutab Edumus Viimsi 
spetsialistidele?
Edumusega saad õpetada noortele 
just seda ainet, mille vastu sul en-
dal kõige enam huvi on, ja seda nii 
nagu sina näed, et õpetama peaks.

Esiteks sobitame kokku spet-
sialistid, koolid ja klassid, mis kla-

piksid nii asukoha, huvide kui ka 
isiklikus suhtes. Kui kokkulepped 
õpetamise suhtes sõlmitud, alus-
tame augusti lõpuks koolitusega, 
mille raames paneme rõhku just 
juhtimis- ja koolitusoskuste aren-
damisele, sest need on kasulikud nii 
klassi ees kui ka sinu põhitöökohal.

Kui põhiteadmised olemas, saab 
õpetamisega alustada. Üks hea 
Edumuse õpetaja võiks õpetada 2 
kontakttundi nädalas õppeaasta 
jooksul. Selle juurde tuleks arves-
tada teist sama palju tundide et-
tevalmistamiseks ja lisaks 4 päeva 
koolitust, mille samuti aasta peale 
ära jaotame.

Edumusega saad niisiis tuua 
oma ellu veidi uut tähendusrik-
kust ja põnevust. Õpetades seda, 
mis sulle huvi pakub, arendad nii 
ennast kui ka inspireerid noori.

Miks mitte tulla Edumusega 
õpetama mõnes Viimsi koolis ühe-
le klassile ühte ainet nii nagu sina 
näed, et seda teha võiks? Koolides 
on valmisolek vastu võta nii keel-
te kui ka reaalainete valdkondades. 
Parim aeg alustamiseks on nüüd!

Vaata ka: www.edumus.org/.

Maria 
Rahamägi
MTÜ Edumus 
asutaja


