
Viimsi ettevõtjad otsisid 
lahendusi töö- ja elukorral-
duseks. Loe lk 3

v nr 18 (486) 26. oktoober 2018Tiraaz 9970

Viimsi Raamatukogu minevik ja tulevik >> lk 2

Viimsi Noorte Talentide 
Kooli arhitektuurikonkursi 
võidutöö valitud

Tammneeme küla 
üldkoosolek 
Tammneeme küla üldkoosolek toimub 
27. oktoobril kell 12 Haugi tee ristmikul 
bussipeatuse väljakul.

Päevakorras on külavanema aruanne 
Tammneeme külas tehtud tööde kohta, rää-
gitakse planeeritavatest töödest ja kommu-
naalprobleemidest ning arutatakse jooks-
vaid küsimusi.

Pärast külakoosolekut toimub MTÜ Tamm-
neeme Külaseltsi üldkoosolek, kus valitak-
se uus juhatus.

Raivo Kaare
Tammneeme külavanem

Neljapäeval, 25. oktoobril 
kuulutas Viimsi vald koostöös 
Eesti Arhitektide Liidu ja Kul-
tuurkapitaliga Viimsi Kesku-
se aatriumis (Sõpruse tee 15, 
Haabneeme) välja Viimsi 
Noorte Talentide Kooli arhi-
tektuurikonkursi võidutöö.

Läbiviidud rahvusvahelise arhitek-
tuurikonkursi eesmärk oli koonda-
da hästi funktsioneerivasse, kaas-
aegsesse ning arhitektuuriliselt kõr-
getasemelisse hoonete kompleksi 
Viimsi Noorte Talentide Kool koos 
kõigi vajalike funktsioonidega. 

Arhitektuurikonkursile laekus 
ühtekokku 24 suurepärast ideeka-
vandit, mille seast 9-liikmeline žü-
rii valis kahe päeva jooksul välja 
5 parimat tööd, millest omakorda 
valiti välja võitja. Žüriisse kuulu-
sid: Emil Urbel (volitatud arhitekt 

– ekspert), Jan Skolimowski (voli-
tatud arhitekt – ekspert), Mari Hunt 
(volitatud arhitekt), Hannes Koppel 
(volitatud arhitekt), Kai Süda (vo-
litatud arhitekt), Siim Kallas, Märt 
Vooglaid, Mailis Alt ja Kairi Mänd.

Arhitektidest ja vallavalitsuse 
esindajatest koosnev žürii jagas välja 
auhinnafondi esimese koha auhin-
natasu 12 000 €, teise koha auhin-
natasu 8000 € ja kolmanda koha
auhinnatasu 5000 €. Lisaks antak-
se välja kaks ergutuspreemiat, iga-
üks summas 2500 €.

“Soov kaasajastada huvikoolide 
õppetingimusi ning pakkuda oma 
noortele parimaid võimalusi ene-
searendamiseks ongi aluseks meie 
eesmärgile luua Viimsisse rahvus-
vaheliselt hinnatud huvikool. Koht, 
kus koondub innovatsioon kunsti- 
ja muusikahariduse omandamisega. 
Lisaks on uude hoonesse planee-

ritud korralik kontserdisaal, mis 
võimaldab viimsilastel kodukohas 
häid kultuuriüritusi nautida. Olime 
positiivselt üllatunud, et ideekon-
kursile laekus 24 tööd, mis kõik olid 
väga professionaalsed. See tegi žü-
rii töö tõeliselt raskeks,“ sõnas žü-
rii esimees Siim Kallas.

Arhitekt Hannes Koppeli sõnul 
olid kõik 24 tööd hästi tugevad. 
“Need tööd, mis esimesel päeval 
tundusid žüriile favoriitsed, jäid tei-
se päeva lõpuks väljapoole valimit. 
Lõppvooru valisime need tööd, 
millel oli rohkem sisu,” selgitas 
Koppel žürii tööd.

Arhitekt Emil Urbeli sõnul oli 
huvi suur, koht maastikupiirangu 
tõttu raske. “Zürii töö oli konstruk-
tiivne ja konsensuslik, suuri vaid-
lusi meil ei tekkinud. Üritasime 
vaadata ka esitatud tööde taha ja 
hinnata, kas tööde autorid on ikka 

võimelised professionaalselt antud 
ülesannet lahendama ja vajadusel 
edasi arendama. Loodame, et vald 
saab juba ehitatud koolimajade rit-
ta korraliku hoone,” ütles arhitekt 
Urbel.

Arhitekt Mari Hundi sõnul on 
üllatav, et keerukas asukoht on nii 
palju võistlustöid ligi meelitanud. 
“Kui veel mõelda, et iga arhitek-
tuuribüroo on võistlustöö esitami-
seks panustanud keskeltläbi 200 
tundi tööaega, siis on see igati tub-
li tulemus,” lisas Hunt.

Viimsi Noorte Talentide Kool 
on lähiajal üks valla suurimaid in-
vesteeringuid. Ehitise valmimine 
on planeeritud 2021. aastaks. Kon-
kursi tulemustest saab lugeda Viimsi 
Teataja järgmises numbris, kuna 
ajalehe trükki minemise ajaks ei 
olnud võitjaid veel välja kuulutatud.

Ülo Siivelt

Konkursi žürii tegemas viimaseid valikuid. Foto Ülo Siivelt

Püünsi küla üld-
koosolek külavanema 
valimiseks
Viimsi vallavalitsus ja Püünsi külaselts 
kutsuvad kokku Püünsi küla üldkoos-
oleku külavanema valimiseks. Üldkoos-
olek toimub 29. novembril 2018 algu-
sega kell 18 Püünsi koolis (Kooli tee 33). 
Päevakorras on külavanema valimine ja 
jooksvad küsimused.

Külavanema kandidaadiks võib olla Püün-
si küla täisealine isik. Kandidaadil tuleb esi-
tada Viimsi vallavalitsusele kirjalik nõus-
olek kandideerimiseks hiljemalt 1 nädal en-
ne valimiste toimumist. Esitatud kandidaa-
did avaldatakse Viimsi valla veebilehel hil-
jemalt 5 päeva enne valimiste toimumist.

Külavanema täpsemad õigused ja ko-
hustused on sätestatud Viimsi valla põhi-
määruses.

Külavanema valimistel saavad hääleta-
da rahvastikuregistri andmetel Püünsi kü-
las elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hää-
letamisel osalemiseks peab kaasas olema 
isikut tõendav dokument. Volituste alusel 
teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus

Naisaare saare-
vanemaks valiti 
Toomas Luhaäär
Püsiasustusega väikesaare Naissaare esime-
ne üldkogu saarevanema valimiseks toimus 
19. oktoobril Lõunakülas/Storbynis. Saare-
vanemaks valiti Toomas Luhaäär.

Kontsert Viimsis
Kontsert “Kammermuusika pärlid” Viim-
si Püha Jaakobi kirikus 5. novembril k 19.

Esinevad: Tanel Joamets – klaver, Vlad 
Campean – viiul ja Olja Raudonen – tšello.

Kavas: Edvard Grieg – Sonaat tšellole ja 
klaverile, Claude Debussy – Sonaat viiulile ja 
klaverile ning Johannes Brahms – Trio H-duur.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee. Kaastöid 
võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel 602 8840, e-post ylo.siivelt@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee

Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 9. novembril.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja 
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgneva korralduse:
15.10.2018 otsus nr 592 “Pärnamäe külas, kinnistud Niine ja Pärnamäe tee 170 detailpla-
neeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritav ala suurus on ca 10,5 ha ja see asub Pärnamäe külas ja Lubja külas ning hõlmab 
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid Niine (89001:010:3123) ja Niine (89001:010:3124), li-
saks üldkasutatava maa sihtotstarbega munitsipaalkinnistut Pärnamäe tee 170 (89001:010:2190). 
Planeeringualal hoonestus puudub, planeeringuala hõlmab ka osa klindiastangust, planeeringuala 
piirneb klindi ülaosas Pärnamäe teega, klindi poolsel osal kohaliku kaitse all oleva Mäealuse maas-
tikukaitsealaga. Planeeringualale jäävad kultuurilise-arheoloogilise tähtsusega kalmed ja Viimsi 
Mälestuskivi.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu Niine jagamine ja 2 ridaelamu maa kasuta-
mise sihtotstarbega krundi, tee ja tänava maa kruntide, kaitseotstarbelise metsa maa kruntide ja 
muu loodusliku maa krundi moodustamine, ridaelamukruntide ehitusõiguse määramine ridaela-
mute ehitamiseks (kuni 18 sektsiooni) ja klindipealset ala Mäealuse teega ühendava trepi asuko-
ha määramine. Detailplaneeringuga määratakse lisaks liikluskorralduse põhimõtted ja haljastuse 
põhimõtteline kujundus ning lahendatakse planeerimisseaduse § 126 lg 1 punktides 1–9, 11, 12, 
17 ja 20 sätestatud ülesanded.

Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring; maapinna radoonisisalduse uuring ja dendroloo-
giline hinnang (kavandatavatel ridaelamu kruntidel).

Terviktekst: valla veebilehel: www.viimsivald.ee – planeerimine – detailplaneeringud.

Viimsi raamatukogul 
täitub 2020. aastal 100 
aastat asutamisest. See 
on Viimsi valla ajaloos 
tähelepanuvääriv sünd-
mus. Sama tähelepanu-
vääriv on fakt, et raama-
tukogu on oma pika 
ajaloo jooksul kolinud 
üheksa korda. 

Kui aastad 1970–1990 olid 
S. M. Kirovi kalurikolhoosi 
nime kandvale raamatukogule 
hea aeg, sest asuti Kaluri tee 3 
asuvas spetsiaalselt raamatu-
koguks projekteeritud ruumi-
des, siis 1990ndate algus oli tõe-
line krahh. Alanud oli seni rii-
gile kuuluvate kultuuriasutus-
te, sh raamatukogude üleand-
mine omavalitsustele ja taas-
loodud Viimsi vallavalitsus ot-
sustas oma raamatukogu Kalu-
ri teelt üle viia vallamaja saun-
riietusruumidesse, kus tuli kuni 
1997. aastani leppida 80 m²-ga, 
misjärel koliti tänase päevakes-
kuse ruumidesse.  

2005. aastal alustati tööd 
Rannapere pansionaadi teisel 
korrusel, kus “õnn oli üürike”, 
sest juba 2009. aastal esitati val-
lavalitsusele taotlus uute ja suu-
remate ruumide saamiseks. Kah-
juks ei arvestatud Kesk tee 1 
ruumide raamatukogu kasutus-
se andmisel, et raamatukogu 
on kasvav institutsioon ja et 
raamatukogu tähtsus ning üles-
anded ühiskonnas on pidevalt 
muutustes. Peatudes lühidalt raa-
matukogule pakutud ruumipin-
dadel ja osaliselt ka valminud 
arhitektuurilistel lahendustel, 
siis on ajavahemikul 2013 – 
2016 olnud neid kokku viis – 
einStein maja /Viimsi Selver II 
korrus, Viimsi Keskuse II kor-
rus, Kaluri tee 5 II korrus, uus 
hoone koos vallamajaga.

Sageli kuuleme lugejatelt ar-
vamusi, et praeguses raamatu-
kogus on õdus õhkkond ja kau-
nis interjöör ning lugejasõbra-
lik personal. Milleks on vaja 
uusi raamatukogu ruume? Täna 
asuvad peaaegu pooled raama-
tud suletud hoidlates ja lugejad 
neid ei näe. 2017. aastal olime 
sunnitud sulgema internetisaa-
li, et muuta see hoidlaks. Järg-
mine hädavajalik samm juba 

lähitulevikus oleks raamatuüri-
tuste ära jätmine ja saali üm-
berehitamine samuti hoidlaks. 
Samas raskusjõud Rannapere 
pansionaadi esimesele korruse-
le kasvab. Täna puuduvad raa-
matukogus ruumid rühma- ja 
individuaaltöö tegemiseks ning 
inimesed on sunnitud otsima va-
ba tooli või nurka, kus saaks töö-
tada arvuti ja tekstidega. Enam 
kui 3000 registreeritud lastest 
lugejatel on tegevuseks kasu-
tada 9 m²! Kui mõnel kohtu-
misõhtul juhtub osalema kuni 
sadakond inimest, siis ei jätku 
neile ei istekohti ega õhuruumi.

Viimsi raamatukogu on oma 
tegevuse näitarvudelt (lugeja-
te, laenutuste ja külastuste arv) 
Harjumaa parimaid, kuid kah-
juks pakutavate teenuste poo-
lest jäänud 20. sajandi keskele. 
Kuna olemasolevad ruumitin-
gimused ei võimalda enamat kui 
teavikute laenutamist, siis täi-
detaksegi peamiselt seda üles-
annet ja ei enamat.

Mida oodata kaasaegselt 
raamatukogult kui kogukonna 
inspireerivalt info- ja kultuuri-
keskuselt? Kui varem hinnati 
raamatukogusid kui raamatute
kogumise ja laenutamise kohti, 
siis kaasajal nähakse rahvaraa-
matukogus mitmefunktsionaa-
lset kogukonna info- ja kultuu-
riasutust, kus inimene saab tun-
da end vabalt ja tegeleda oma 
igapäevaste tegevustega. Nüüd 

kavandatakse maailmas nii si-
sult kui vormilt raamatukogu-
sid, mida võib kirjeldada kui 
elutuba (living room). 

Rahvaraamatukogud on muu-
tunud õppimise, kultuuritarbi-
mise ja ajaveetmise kohtadeks, 
toetades innovaatilist atmosfää-
ri kogukonnas, soodustades tead-
miste hankimist ning pakkudes 
loovat keskkonda: koolitusi in-
fo- ja meediakirjaoskuse aren-
damiseks,  tegevustube kui eda-
siarendust klubilisest tegevu-
sest, 3D-printimise võimalust ja 
muid taolisi tegevusi. Lisaks 
on see mõttevahetuste ja de-
battide toimumispaik, seltsingu-
te nagu fotoringi, lemmikloo-
maklubi, kunstiklubi ja teiste 
kogunemiskoht. Raamatukogu 
toob kokku meisterdamishuvi-
lised, muusika- ja filmihuvili-
sed ning paljud teised. Kokku-
võtlikult saab öelda, et kaas-
aegse raamatukogu märksõnad
on debatid, demokraatia ja ava-
tud kogukond.

Kaasaegse rahvaraamatuko-
gu häid näiteid võib leida nii 
Eestis kui ka mujal maailmas, 
eriti Skandinaavia riikides. Soo-
me tuntud raamatukogude asja-
tundja ja praegune Helsingi 
Linnavalituse kultuurivaldkon-
na direktor Tuula Haavisto üt-
les eelmisel aastal Viimsi raa-
matukogus toimunud rahvus-
vahelisel seminaril: “On väga 
oluline, et kogukonnakeskuses 

oleks ka midagi, mis ei ole 
kommertslik. Kaasaegne kogu-
konna kogemus peab olema 
rikkalik ja inimesed ise loovad 
seda. Raamatukogud on hea ja 
mitte liiga kallis vahend, mis 
aitab saavutada mitmesuguseid 
sotsiaalseid eesmärke. Need toe-
tavad innovaatilist atmosfääri 
kogukonnas, soodustavad tead-
miste hankimist, õppimist ning 
pakuvad loovat keskkonda.”

2016. aastal kinnitas Viimsi 
vallavolikogu “Viimsi raamatu-
kogu arengukava 2016–2020”, 
milles on põhirõhk raamatuko-
gu ruumiprobleemil ja selle la-
hendamisel. Sellest dokumen-
dist tulenevalt sündis Viimsi raa-
matukogu arengukontseptsioon 
uutes ruumides, milles kirja-
pandu ei jää loodetavalt ainult 
unistuseks. 

20.–30. oktoobrini toimuvad 
traditsioonilised üleriigilised raa-
matukogupäevad teemal “Koh-
tume raamatukogus”. Loodame, 
et meie lugejad tulevad meie-
ga ikka kohtuma ja on meiega 
sama meelt, et järgmistel raa-
matukogupäevadel kohtume ju-
ba avaramates ja valguskülla-
semates ruumides, kus igaüks 
võib leida lisaks raamatu lae-
nutamisele ka muud huvitavat 
tegevust.

Tiiu Valm
Viimsi raamatukogu juhataja

Viimsi raamatukogu minevikus ja tulevikus

Eeskujuks võiks võtta Seinäjoki raamatukogu Soomes. Foto erakogu

KOMMENTAAR

Annika Vaikla, abivallavanem: Viimsi vallavalitsus usub, et viim-
silased väärivad kaasaegsetele standarditele vastavat kultuuri- 
ja kogukonnakeskust, milleks mujal maailmas hästi toimivate 
konseptsioonide näitel kaasaegne raamatukogu on kujunenud. 
Soovime, et ka Viimsi oleks üheks teerajajaks siin valdkonnas. 

Viimsi vallavalitsus on alates selle aasta algusest tegelenud 
raamatukogule uute ruumide leidmisega ja kaalunud erinevaid 
alternatiive. Arutelud on keskendunud küsimustele, kas ehita-
da uus maja või üürida raamatukogule paremad ruumid. Uue 
maja ehitamine nõuab kohe märkimisväärseid rahalisi inves-
teeringuid, milleks finantsilist võimekust ei ole. Muude arengu-
te nagu heakorra tagamine, teede ehitus, õpetajate palgatõus, 
Pärnamäe uue lasteaed- algkooli ehitus ja Noorte talentide 
kooli ehitus võtab eelarvest oma osa. Teiseks leidis vallavalit-
sus, et raamatukogule ei ole otstarbekas ehitada eraldiseisvat 
maja. Paratamatult tuleks see maja ehitada kahasse mingi muu 
funktsiooniga (vallamaja, muuseum, kool), mis omakorda suu-
rendab projekti maksumust veelgi. Vallavalitsus aga ei pea suu-
remahulist laenuvõtmist mõistlikuks. 

Uue hoone ehitusmaksumuse osas saab värske näitena tuua 
võrdluseks äsja valminud Arvo Pärdi Keskuse. Tegemist on üsna 
sarnase funktsiooniga hoonega nagu seda võiks olla ka uus ehi-
tatav raamatukogu. Ka hoone pindala jääb samasse suurusjär-
ku. Arvo Pärdi Keskuse hinnaks kujunes 8,5 miljonit eurot. Selle 
ehitamine sai võimalikuks tänu riigipoolsele märkimisväärsele 
toetusele. 

Raamatukogule uute ruumide leidmise juures on väga täh-
tis arvestada ka faktiga, et Viimsi raamatukogu üürileping AS 
Rannapere Pansionaadiga lõppeb 30.06.2019 ja raamatukogu 
ruumide alt vabanev pind võimaldab AS Rannapere Pansionaa-
di pakutavate teenuste mahtu oluliselt suurendada ja parenda-
da, mis omakorda toob kaasa Viimsi valla hoolekande süsteemi 
märkimisväärse kvaliteedi tõusu. AS Rannapere Pansionaat on 
Viimsi vallavalitsuse visiooni kohaselt vaja ümber kujundada 
Viimsi valla eakate hoolekande-kompetentsi keskuseks. Selle 
loomiseks on muuhulgas võimalik taotleda vahendeid EL struk-
tuurivahendite meetmetest, mis on äsja avanenud või avane-
mas, ning mille taotluste koostamisega töö käib. Et pansionaat 
saaks uut arengumudelit ellu viia, ei ole võimalik jätkata raa-
matukogu üürilepinguga peale selle lõpptähtaja saabumist.

Kõike eelpool toodud asjaolusid analüüsides on vallavalit-
sus seisukohal, et optimaalseim lahendus raamatukogule tema 
arenguvajaduste elluviimiseks on pinna üürimine. Üürilepingu 
tähtaja osas on eesmärk sõlmida leping, mis oleks valla jaoks 
võimalikult paindlikel tingimustel lõpetatav. Kui  tulevased val-
lavalitsused leiavad paremad ideed ja alternatiivid, on võimalik 
üürileping lõpetada ja raamatukogu uuele pinnale viia. 

Hetkel on Viimsi valla volikogu kiitnud heaks OÜ Viimsi Market 
poolt 30.07.2018 esitatud üüripinna pakkumuse Viimsi raamatu-
kogule ruumide üürimiseks ja andnud vallavalitsusele volituse 
üürilepingu täpsemate tingimuste osas läbirääkimiste pidami-
seks Viimsi Marketiga. Üürilepingu projekt tuleb enne sõlmimist 
heakskiidu saamiseks esitada vallavolikogule.  

Vallavalitsus loodab, et Viimsi raamatukogu juhi ja töötaja-
te unistused uuest kaasaegsest raamatukogust täituvad ja me 
kõik saame õige pea nautida uut taset lugemuselamuse saa-
misel. 
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2016. aastal OÜ Hendrikson 
& Co poolt teostatud uurin-
gute järgi sõidab  iga päev 
Viimsist välja tööle, kooli 
ja mujale ligikaudu 15 000 
inimest, neist umbes 
6000 inimest sõidab ees-
kätt tööle Tallinnasse. 
Kui igaüks neist kulutab 
edasi-tagasi liikumisele 
ühe tunni, teeb see päeva 
kohta kokku 6000 tundi.

Tartu Ülikoolis matemaatikat 
õppinud inimesena meeldivad 
mulle numbrid eelkõige see-
tõttu, et need iseloomustavad  
erinevaid protsesse emotsiooni-
vabalt. Kui keskmine ajakulu 
Viimsist tööle ja tagasi sõitmi-
sel on üks tund, siis 6000 ini-
mese ajakulu päevas on kokku 
6000 tundi. Kuus on keskmiselt 
22 tööpäeva, mis teeb 132 000 
tundi ja aastas 11 töökuuga kor-
rutatuna 1 452 000 tundi. See-
ga kokku veedavad viimsilased 
166 aastat liikudes töökohale ja 
tagasi.

Uuringu tegijad hindavad, 
et kui Pirita teed pidi autoga 
ööpäevas liikujate koguarv on 
26 000 ja hommikusse tippae-
ga jääb näiteks sellest veerand 
ehk 6500, siis igapäevaste um-
mikute kaotamiseks piisab 15% 
eemaldamisest ehk autodest on 
vaja ühistransporti suunata li-
gikaudu 1000 inimest. Korral-
duslikult tähendab see ligikau-
du 12 bussitäit inimesi 2 tunni 
jooksul. 

Eelmisel nädalal osalesin 
Viimsis kaugtöö teemalisel se-
minaril, mida organiseerisid 
Viimsi vallavalitsus ja cowor-

Viimsis otsitakse lahendusi targaks 
töö- ja elukorralduseks

king space töökohtade teenust 
pakkuv Taru omanik Viktoria 
Tuulas. Seminari ja ühise aju-
rünnaku eesmärgiks oli aktivee-

rida osapooli s.o. kinnisvara-
arendajaid, ettevõtjaid ja oma-
valitsust koostööle, et suureneks 
kohapealne coworking space 

töökohtade arv ning rohkem 
viimsilasi saaks teha tööd elu-
koha läheduses. 

Huvitava ettekande tegi  Te-
lia haldusjuht Mari Liis Vihul, 
kes tutvustas Telia uues konto-
ris loodud paindlikku innova-
tiivset töökeskkonda, kus töö-
koht pole seotud konkreetse 
inimesega, vaid kõik töökohad 
on ristkasutuses ja töökohtade 
struktuur arvestab organisatsioo-
ni vajadusi efektiivseks mees-
konnatööks ja individuaalseks 
panuseks. Lisaks tõi Mari-Liis 
välja, et praktikas teevad Telia 
töötajad täna Eesti piires kaug-
tööd, kuid katsetatud on tööta-
mist ka kaugemalt, elades näi-
teks Hispaanias või Tais. 

Viktoria Tuulas rääkis oma 

kogemusest paindliku töökesk-
konna coworking space aren-
dajana. Olles loonud esimesed 
20 töökohta, arendab Viktoria 
teenust ja kogemust valdkonnas, 
millel võiks olla Viimsi jaoks 
tulevikus strateegiline tähendus. 
Viimsis on eraomanikel piisa-
valt kinnistuid, kuhu võiks tek-
kida büroohotelli tüüpi aren-
dusi, mis arvestavad kaugtööd 
tegevate inimeste vajadustega. 
Pirita tee ummikud ja 166 aas-
tat viimsilaste elust autoroolis 
või bussiistmel pole ainsad põh-
jused, miks kaugtööd võimal-
davad arendused võiksid Viim-
sisse tekkida. Põhjus võib pei-
tuda ka selles, et Tallinnas on 
kesklinna piirkonnas maa kal-
lim ehk töökohtade rendihinnad 

seeläbi kõrgemad kui Viimsis, 
probleeme on parkimiskohtade-
ga ja parkimine on tasuline, va-
hemaade tõttu on jalgsi või jalg-
rattaga tööle jõudmine samuti 
oluliselt keerukam kui Viimsis.

Liikumisuuringust järeldub, 
et hommikuste Pirita tee um-
mikute kaotamiseks piisab kui 
ligikaudu 15% hommikusest 
liiklusvoost väheneks. See tähen-
dab üldistatult omakorda seda, 
et 1000 inimest peaks jääma 
hommikul Viimsisse nii tööta-
ma kui ka õppima. Viimsi vald
panustab jätkuvalt hariduse 
kvantiteeti ja kvaliteeti – luuak-
se juurde uusi koolikohti, aga 
ka Viimsi Noorte Talentide Kool 
peaks andma hariduse kvali-
teedi kasvule uut hoogu, mille 
tõttu need pea 1000 noort, kes 
õpivad hetkel Tallinnas, võik-
sid tulevikus kvaliteetse hari-
duse saada Viimsis.  

 Kõige kallim on meie kõi-
gi jaoks aeg. Viimsi vald elu-
keskkonnana pakub juba täna 
pea kõike, mida igapäevaselt 
vajame – kooli- ja lasteaiakoh-
ti, meelelahutusteenuseid (kino, 
spaa jne), sportimis- ja erine-
vaid vaba aja veetmise võima-
lusi ning seda loomulikult puh-
tas mereäärses keskkonnas. Ma 
usun, et lähima 5–7 aastaga on 
need 6000 linnas tööl käivat 
inimest leidnud võimaluse töö-
tada Viimsis. Nii saab viimsi-
lane hoida kokku sõidule kulu-
tatud tunde päevas ja kulutada 
see aeg oma lastele, tervisele 
või hoopis hobidele. 6000 õn-
nelikku tundi päevas – seda 
polegi nii vähe!

Illar Kaasik 

Veel viimseid päevi saab 
Eesti Sõjamuuseumis vaa-
data näitust “Põhjatähe 
all – Eesti vabatahtlikud 
Narviki lahingus 1940“. 
Eesti Muinsuskaitse Selts 
avas 1. oktoobril Sõja-
muuseumis näituse kahe-
teistkümnest Eesti vaba-
tahtlikust, kes tõttasid 
1940. aasta kevadel 
kaitsma Norra vabadust 
ja osalesid lahingutes 
Narviki all.

Kui Saksamaa ründas 1940. aas-
tal Norrat, läksid norralastele 
appi prantslased ja britid. Palju 
vähem on teada tõsiasi, et ka 12 
Eesti vabatahtlikku tõttasid kaits-
ma Norra vabadust ja osalesid 
lahingutes Narviki all. Üks Eesti 
sõdur – Arnold Soinla – langes 
lahingus ning on maetud seal-
sele kalmistule.

Norra üldsuse teavitamiseks 
avati Narviki Sõja ja Rahu Kes-
kuses 12. septembril näitus “Põh-
jatähe all – Eesti vabatahtlikud 

Narviki lahingus 1940”, kus an-
takse ülevaade Eesti Vabariigi 
ja Norra Kuningriigi pea 100 
aasta pikkustest suhetest, kes-
kendudes Eesti vabatahtlikele, 

kes läksid kõigepealt appi Talve-
sõja ajal soomlastele, kui neid 
ründas Nõukogude Liit ja see-
järel norralastele, keda ründas 
Saksamaa.

Sõjamuuseumis on viimaseid päevi avatud näitus 
Eesti vabatahtlikest Norras 1940. aastal

Näituse avamisel toimus sa-
mal teemal konverents Norra ja 
Eesti ajaloolaste osavõtul. Sel-
lega tähistas Eesti Muinsuskait-
se Selts Eesti Vabariigi 100. sün-
nipäeva ning Euroopa kultuu-
ripärandiaastat. Näituse Eesti-
poolseks koostajaks on Eesti 
Muinsuskaitse Seltsi esimees 
Peep Pillak.

Meenutame lühidalt, milline 
oli rahvusvaheline olukord 1940. 
aasta kevadel. Saksamaa sõja-
lised ambitsioonid Teise maa-
ilmasõja eel ja alguses nägid 
ette Norra oma võimu alla saa-
mist, et vältida võimalikku liit-
laste blokaadi, nagu see oli juh-
tunud Esimese maailmasõja ajal. 
Saksamaa vajas sõjapidamiseks 

Norra rauamaaki ja Narviki sa-
damat, mille kaudu seda Saksa-
maale vedada. 9. aprillil 1940 
ründas Saksamaa Norrat. 

Suurbritannia oli Saksamaa-
le sõja kuulutanud juba 3. sep-
tembril 1939 ja reageeris kohe-
selt Saksamaa sissetungile Nor-
rasse. 1940. aasta aprillist juu-
nini peeti Norras ägedaid lahin-
guid liitlasvägede (koos Norra 
ja Briti vägedega võitlesid ka 
prantslased ja poolakad) ja saks-
laste vahel. Mõlema poole kao-
tused olid suured. Britid kaota-
sid langenute, teadmata kadu-
nute ja haavatutena vähemalt
4500 meest, kolm ristlejat, ka-
heksa hävitajat, lennukikandja 
ja 112 lennukit. Prantslased ja 
poolakad kaotasid kokku üle 
500 ning norralased 1800 meest. 
Sakslased kaotasid umbes 5000 
meest, kolm ristlejat, 10 hävi-
tajat, neli allveelaeva ja 242 len-
nukit. Hoolimata tõsisest vastu-
panust alistus Norra 10. juunil 
1940.

Ülo Siivelt

Kõneleb Norra suursaadik 
Cecilie Annette Willoch.

Näituse koostas Eesti Muinsus-
kaitse Seltsi esimees Peep Pillak.

Näitusestendid on detailirohked. Fotod Ülo Siivelt

Viimsi ettevõtjate meelest on ettevõtluskeskkonna arendamise 
võtmemärksõnad kaasaegsus ja innovatsioon.

Ettevõtjate ümarlaud tõi kokku vallavalitsuse ja ettevõtjate esindajad. Fotod Tiit Mõtus
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Reedel, 12. oktoobril 
toimus Viimsis SPIN-prog-
rammi pidulik avaüritus, 
mille käigus allkirjastasid 
Viimsi abivallavanem 
Annika Vaikla ja SPIN-prog-
rammi tegevjuht Keit 
Fomotškin hea tahte akti. 

Vanematele, kelle lapsed osa-
lesid näidistreeningul, tutvusta-
ti jalgpallile keskenduvat spor-
dipõhist arenguprogrammi.

“Programmi avamine Viim-
sis võimaldab meil pakkuda val-
la noortele võimalust omanda-
da läbi spordi tänapäeval üli-
olulisi sotsiaalseid oskusi. Olen 
tänulik Viimsi vallavalitsusele, 
kes on kuuenda omavalitsusena 
Eestis usaldanud noorte aren-
gu toetamise SPIN-i hoolde,” 
rääkis SPIN-programmi tegev-
juht Keit Fomotškin.

Viimsis alustas SPIN-programm
TASUb TEADA
SPIN on spordil põhinev arenguprogramm 10-18-aastastele 
noortele, mis koosneb jalgpallitreeningutest ja sotsiaalseid 
oskusi arendavatest töötubadest. 

Eestis alustas programm aastal 2015 ning tegutseb Tallinnas, 
Tartus, Rakveres, Kohtla-Järvel ja Narvas. Viies omavalitsuses toi-
metab iganädalaselt kokku 17 noortegruppi. Iga grupp koguneb 
nädalas kolmeks pooleteisetunniseks sessiooniks, mida lisaks 
jalgpallile ja töötubadele täidetakse mitmete noorte poolt vali-
tud arendavate tegevuste, erinevate paikade külastuste ning 
muu harivaga. Iga grupi eest vastutavad SPINis Eesti tippklubi-
de abiga valitud jalgpallitreener ning tugeva noorsootöö koge-
musega abitreener, kelle ülesanne on üheskoos toetada igakülg-
selt noorte arengut nii sportlikus mõttes kui erinevate oskuste
omandamisel. SPIN programmi panustavad siseministeerium, 
politsei, kohalikud omavalitsused, koolid, jalgpalliklubid ja mit-
med ärisektori partnerid.

Vt lisa www.spinprogramm.ee või 14. septembri Viimsi Teatajat.

Viimsis alustab tööd kaks 
gruppi, vastavalt 9–11-aastas-
tele ja 12–14-aastastele poiste-
le ning tüdrukutele. SPIN-prog-

rammi rahastab Viimsi valla-
valitsus.

Sotsiaal- ja 
tervishoiuamet

SPIN-i noored esmaskordselt koos. Foto Thea Tänav

Integreeritud 
transpordilahenduste 
seminar Viimsis
2.–3. oktoobril võõrustas Viimsi vallavalitsus bSR 
Interconnect projekti raames partnereid Leedust, 
Poolast, Rootsist ja Saksamaalt.

Viimsi vald osaleb partnerina 
Interreg programmi BSR Inter-
connect projektis, mille eesmärk

on luua ühine visioon Balti mere riikide sobivamatest 
ühistranspordisüsteemidest, mis tagaksid regiooni tasa-
kaalustatud ja majanduslikult konkurentsivõimelise aren-
gu, võttes arvesse piiriülese ja regioonide vahelise tööjõu 
liikumise, turismi, turunduse ja reklaami, keskkonnakait-
se, alternatiivenergiate kasutamise jne. 

Toimunud seminaridel tutvustasid Viimsi, Tallinna ja 
Helsingi eksperdid Viimsi–Tallinna ja Helsingi piletisüs-
teeme, piiriüleseid transpordilahendusi ning tulevikuplaa-
ne. Projektipartnerite kohtumise käigus külastati ka Hel-
singi linnavalitsuse linnakeskkonna üksust, mille esinda-
jad rääkisid Helsingi ja selle lähipiirkonna maakasutuse 
planeerimisest ning integreeritud transpordi- ja liikuvuse 
korraldamisest. Projekti ja seminaride tegevustesse olid 
kaasatud Tallinna Transpordiameti spetsialistid, Majandus- 
ja kommunikatsiooniministeeriumi Rail Balticu töörühma 
koordinaator ning Helsingi linnavalitsuse esindajad. 

Viimsi valla ülesanne projektis on jagada kogemusi ja 
teadmisi, mida on saadud ühistranspordi piletisüsteemide 
integreerimisest. Tallinna ja Harjumaa ühtne piletimüügi-
süsteem on esimene Põhjamaade kontopõhine elektrooni-
line piletisüsteem, mille on tänaseks kasutusele võtnud mit-
med linnad ja regioonid üle Euroopa. Ühtlasi aitab projekt 
kaardistada võimalikke perspektiivseid lahendusi Viimsi 
valla transpordi arengukava sisendina.

Imre Saar
Transpordispetsialist

Alates 22. oktoobrist 
2018 kuni 1. detsembrini 
2019 toimuvad Viimsi 
valla haldusterritooriu-
mil geodeetilise võrgu 
rekonstrueerimistööd. 

Geodeetilise võrgu rekonstruee-
rimistöid tehakse Viimsi valla-
valitsuse ja Maa-ameti vahel sõl-
mitud kokkulepete alusel Maa-
ameti poolt läbi viidud riigihan-
kega. Töid teostavad riigihan-
ke võitja Geo S.T. OÜ geodee-
did.

Viimsi vald on väga kiirelt 
arenev piirkond, kus toimub 
hoogne ehitustegevus, mis oma-
korda nõuab topo-geodeetilis-
tele uuringute ja teostusmõõdis-
tamiste kvaliteetset, täpsusnõue-
tele vastavaid M 1:500 mõõdis-
tustöid. Geodeetilise võrgu re-
konstrueerimise tingimuseks on 
võimalikult tihedalt paigalda-
tud geodeetilised märgid.

Aastatel 1996–1997 rajatud 
geodeetilisi märke eriti palju 
säilinud ei ole. Suurem osa on 
hävinud ehitustööde käigus. 
Uusi geodeetilisi märke paigal-
datakse projekti kohaselt valla 
territooriumile kokku 208 (vt 
lisatud asukohaskeem). Märgid 
paigaldatakse enamasti teede 
äärde ja haljasaladele. Geodee-
tilise võrgu märgid peavad ole-
ma järjest nähtavad, märkide 

asetamisel tuleb jälgida, et mär-
gid ei satuks tehnovõrkude pea-
le ja nende kaitsetsooni. 

Märkide asukohad kooskõ-
lastatakse võrguvaldajatega. Tin-
gimustest lähtuvalt on teatud 
kohtades vajalik paigaldada mär-
ke ka eraomandis olevale maa-
le. Sellisel juhul võetakse kind-
lasti ühendust maaomanikuga 
ja koostöös püütakse leida mär-
gile sobiv asukoht. Paigaldata-

vad märgid on erineva kujuga 
(vt paigaldatava märgi tüüpi) 
ja märgi valik sõltub asukohast 
ja pinnasest. Märkide paigaldus-
sügavus on 1–2 m ja märkidele 
rakendub peale paigaldamist 
kaitsevöönd 3–5 m sõltuvalt täp-
susklassist.

Viimsi valla geodeetilise võr-
gu rekonstrueerimistööde käi-
gus on palve kõikide kinnistu-
te omanikele ja tehnovõrkude 

Viimsi valla geodeetilise võrgu 
rekonstrueerimistööd

valdajatele – suhtuge tööde teos-
tajatesse mõistvalt ja heatahtli-
kult. Korras põhivõrku on eel-
kõige vaja edaspidi alati heal
tasemel ja täpsete topo-geodee-
tiliste tööde tegemiseks.

Töödega seotud isikutel on 
alati kaasas töötõend ja riietus 
varustatud vastava märgistuse-
ga. Täiendavat infot teostatava-
te tööde kohta on võimalik kü-
sida Viimsi valla keskkonna- 
ja planeerimisameti geodeesia 
ja geoinfo peaspetsialistilt tel  
602 8817 ja 5623 6160.

Aime Proos
Keskkonna- ja planeerimisamet

Viimsi vallas geodeetiliste märkide paigaldamise skeem.

Paigaldatav märk tüüp 4623.

Paigaldatav märk tüüp 5030.
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Eestlase ideaalkodu asub 
mere ääres, metsa sees ja 
kesklinnas, see on uurin-
gutega kindlaks tehtud. 
Kui me siin Viimsis enda 
ümber ringi vaatame, siis 
just sellises kohas me 
elamegi! 

Viimsi kauni kodu komisjon 
on sellel aastal taaskord Viim-
sile ringi peale teinud ja avas-
tanud imeilusaid koduaedasid. 
Meil pole vaja karta, et kaunid 
kodud otsa saavad, sest viimsi-
lased on üha rohkem hakanud 
oma elukeskkonda hindama ja 
paljud aastaid tagasi alustatud 
aiakujundused jõuavad täius-
likkuseni alles nüüd.

Viimsi kauneid kodusid ise-
loomustab hea läbisaamine loo-
dusega. Loodus on inimeksis-
tentsi vältimatu tingimus. Har-
mooniline kooseksisteerimine on 
parim ja ainus jätkusuutlik va-
lik. Oskus kokku sobitada loo-
duskeskkond, turvaline kodu ja 

Happy Jazz festival 
hullutab novembris 
Winehouse’i ja Saar-
saluga
Novembri kõleda, külma ja pimeda kaamose 
vastu on teatavasti kõige parem rohi hea muusika 
ja mõnus seltskond. Juba neljandat korda saab 
seda kõike kodukandis nautida – 5.–11. novemb-
rini pakuvad rahvusvahelise Viimsi Happy Jazz 
festivali kontserdid seitsmel erineval laval üle 
Viimsi kõrvale ja silmale rõõmu. Unustatud pole 
ka kõige väikseimaid.

Festival algab laste muusikaetendusega “Pöial-Liisi”, kus 
nimiosa mängib Getter Jaani. Etenduse muusika on kirjuta-
nud  ja lavastanud Venno Loosaar. 

9. novembril leiab Viimsi koolis aset festivali esimene 
suurkontsert – Amy Winehouse’i muusikale pühendatud 
“Back to Winehouse”, kus koos Swing’n Joy Orchestra’ga 
astuvad lavale Laura Põldvere, Sissi Nylia Benita ja Uku 
Suviste. 

Laupäeval, 10. novemb-
ril tähistab oma 70 aasta juu-
belit Eesti üks esisaksofo-
niste, erakordses lavavormis 
Lembit Saarsalu, külaliseks 
võluv lauljatar Denise Fon-
toura Brasiiliast. Kaasa teeb 
veel raskekahurvägi: Olav 
Ehala, Toivo Unt, Aivar Vas-
siljev ja Leonid Vinskevich 
Venemaalt.

Uutest kontserdipaika-
dest on lisandunud restoran 
Luu, kus koos maitsva õhtu-
söögiga on võimalik festi-
vali avadineel kuulata Sergei 
Manukjani, keda on võrrel-
dud Stevie Wonderiga.

Viimsi Happy Jazz festival on sel aastal jõudnud ka 
Laidoneri mõisa, kus festivalinädala viimase esinejana saab 
kuulata Hedvig Hansoni sumedat häält koos auhinnatud 
noorkitarristi Kalle Pilliga.

Kontserte, kuhu minna ennast mõnusa muusikaga laa-
dima, jagub terveks nädalaks. Saab jämmida nii Jussi õlle-
toas kui ka kahel õhtul Black Rose’s.

Kogu festivali kava ja info esinejate kohta on üleval 
festivali kodulehel happyjazz.ee. 

Piletid on saadaval Piletilevis ja tund enne algust ko-
hapeal.

Happy Jazz festival ootab külla!
Kelli Uustani

Festivali projektijuht

Viimsi Jazzi üks kaugemaid 
külalisi on brasiiliast pärit 
Denise Fontoura. Foto era-
kogu

Viimsi Kaunis kodu 2018

kultuurikeskkond on kunst, mi-
da paljud kaunite kodude ku-
jundajad oskavad. 

Seekord avastasime erilisi 
kalliskive. Ühte väisatud kodu-
dest võiks nimetada rannarahva 
näidiskoduks. Selle kodu aias 
leidus kõike, mis on seotud me-
re ja põliste Viimsi kaluritega. 
Vanast laevast kuni ajupuuni, 
seal on lainete kulutatud laeva-
osi ja kalavõrkusid. Kõik see 
kraam on aga kaunilt ja maitse-
kalt eksponeeritud ja muudetud 
igapäevaste tegemiste raamis-
tikuks. 

Teist silmapaistnud kodu 
võiks nimetada killukeseks Jaa-
panist. Erilise hoole ja armastu-
sega on aias paika sätitud iga 
kivi ja kujuke ning toodud mei-
le lähemale Jaapani kultuuri.

2018. aasta Viimsi 
kaunid kodud ja nende 
tublid kujundajad 
• Ülle Tamm (Vehema tee 25 a, 
Pärnamäe küla)

• Inge Tango (Kaevuaia tee 2,
Randvere küla)

• Marika ja Peeter Rand (Rukki-
lille tee 1, Püünsi küla)

• Andres Aarelaid (Lageda tee
37, Pärnamäe küla)

• Karin Mägi (Taru tee 14, Rand-
vere küla)

Viimsi avalik ruum on saa-
nud kaunilt kujundatud ja elu-
keskkonda vääristavatelt aeda-
delt väljakutse – on tarvis täita 
ka nende kodude vaheline ala 
esteetiliselt nauditava elukesk-
konnaga. Vald on juba mõnda-
gi ära teinud. On ju meie täna-
vail kaunistavad lilleamplid ja 
Viimsi mõisa parki on tublisti 
korrastatud. Pargi ruumi saaks 
muidugi veelgi  täiustada, kui 
sinna lisada kauneid pargipin-
ke, miljööse sulanduvaid skulp-
tuure ja ehk ehitada ka kõlako-
da väärikate pargipidude läbi-
viimiseks. Siin on viimsilaste 
ettepanekud ja kodanikuaktiiv-
sus teretulnud!

Oleme alati tänulikud, kui 

märkate kaasviimsilaste toime-
kust ja annate meile teada, kus 
kaunid kodud asuvad. Ikka sel-
leks, et me saaksime kiita tegi-
jaid ja rõõmustada teisi viim-
silasi. 

Jõulutulede konkurss 
tulekul
Eesti Vabariigi juubelile järg-
neb algaval aastal kohe ka  Viim-
si valla 100 juubel. Sel puhul 
võiksime jõulud ja uue aasta 
eriti rõõmsalt vastu võtta. Jõu-
lutulede konkurss pakub võima-
lust talviseks koduümbruse eh-
timiseks. Palun andke Viimsi 
kauni kodu komisjonile teada, 
kui olete ise oma aia eriliselt 
ära ehtinud või teiste tehtut tä-
hele pannud. Andke sellest tea-
da e-postiaadressile marje@
viimsivv.ee. Ootame osalemis-
teateid konkursile “Jõuluvalgus 
2018” hiljemalt 10. detsembriks!

Ene Lill
Viimsi Kaunis kodu 

komisjoni liige aastast 2008

Lageda tee 37. Rukkilille tee 1.

Kaevuaia tee 2.

Taru tee 14. Vehema tee 25 a.
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Kirovi kolhoosi jutuõhtul 
Rannarahva muuseumis 
tuletati jälle vanu aegu 
meelde. Seekord räägiti 
Piilupesast. Lasteaia krunt 
Kaluri teel on praegu tühi, 
kuid 1970. aastatest oli 
siin kolhoosi lasteaed. 
1983. aastal valmis juurde-
ehitus, mis oli tõeline 
romantiline muinasjutu-
loss. Piilupesa oli arhitek-
tuuripärl ja paljude Viimsi 
inimeste lapsepõlve 
mängumaa.

Kirovi kuulus Piilupesa 
Kirovi kolhoos ehitas 1971. aas-
tal kolhoosikeskusesse lasteaia, 
mille projekti autor oli Rein 
Hanschmidt. Hiljem võeti see 
projekt tüüpprojektiks. Lasteaed 
sai armsa merelise nime – Piilu-
pesa. Kümmekond aastat hiljem 
olid ruumid kitsaks jäänud ja 
kolhoosi peaarhitekt Ado Eigile 
tehti ülesandeks projekteerida 
uus korpus. S. Kirovi nimelise 
näidiskalurikolhoosi kauaaegne 
esimees Oskar Kuul (esimees 
aastatel 1955 kuni 1990) soovis 
näha keskusehoone läheduses 
ajakohast, silmapaistva arhitek-
tuuriga hoonet, maksku see mis 
maksab. 

1983. aastal avas uus laste-
aed uksed. Tegemist oli roman-
tilise muinasjutulossina kujun-
datud moodsa lasteaiaga, mis 
pälvis ka rahvusvahelist tunnus-
tust. Sise- ja välisarhitektuur 
moodustasid ühtse terviku, sise-
kujunduse autor oli sisearhitekt 
Niina Eigi. Maja keskmeks oli 
üldsaal, kust hargnesid ruumid
neljale rühmale ja tualettruumid. 
Üleval paiknesid loomingulised 
ruumid, kus lapsed said klaas-
katuse all joonistada, maalida ja 
voolida. Seinad laoti silikaattel-
lisest, katuslagi oli raudbetoo-
nist. Ehitajateks olid Kirovi kol-
hoosi töötajad. Mööbel oli ena-
masti saepuruplaadist ja valmis 
Kirovi kolhoosi puutöökojas.

Paarkümmend aastat 
hiljem
Kui kolhoosiaeg sai läbi ja Viim-
si oli taas omaette vald, siis las-
teaia olukord ei olnud enam nii 
roosiline kui seni. Ruumid olid 
külmad, katus lekkis ja seinad 
hallitasid. Majal oli uus omanik 
– 1990. aastatel läks lasteaed 

Esmar Ehituse kaudu erakätesse. 
Viimsi valla leping Esmariga, 
kelle ruumides valla lasteaed te-
gutses, lõppes 2010. aastaga.

2011. aasta algul otsustas 
lasteaia hoolekogu lapsed eba-
tervislike tingimuste tõttu asen-
duspindadele kolida – ajutiselt, 
nagu esialgu arvati. Tegelikult 

oli lahkumine lõplik. Vallal ei 
õnnestunudki Esmariga kapi-
taalremondi osas kokkuleppele 
jõuda ja nii jäi maja tühjaks. 
Aja möödudes hakkasid hoo-
nes omavolitsema vandaalid. 
2017. aasta suvel puhkes vane-
mas korpuses tulekahju. Hiljem 
selgus, et tegemist oli süütami-
sega. Tulele pandi küll piir, kuid 
hoone edasine saatus oli lahtine. 

Rutakas lõpp
2017. aastal lammutati lasteaia 
vanem osa. 2018. aasta veebrua-
ris esitas Brem Kinnisvarahool-
dus ka 1983. aastal valminud 
hoone lammutusprojekti. Lam-
mutamise vastu võtsid sõna nii 
arhitektid kui muinsuskaitsjad. 
Väljendati seisukohta, et kultuu-
riväärtuslik hoone vajaks lam-
mutamise asemel kohest ehitus-
tehnilist ekspertiisi ja kiiret taas-
tamist. Eesti Arhitektide Liidu 
president Katrin Koov: “Tege-
mist on 1980ndate alguses ar-
hitekt Ado Eigi eriprojekti jär-

gi ehitatud postmodernistliku ar-
hitektuuri sümbolobjektiga, kus 
omal ajal rakendati ka edumeel-
seid hariduslikke ruumiideid. 
Hoone laguneda laskmise ase-
mel oleks võinud selle juba am-
mu korda teha, eriti veel olu-
korras, kus Viimsi rahvaarv kas-
vab ning lasteaiakohtadest on 
suur puudus.” 

Lammutamisluba valla poolt 
siiski väljastati. Vallaelanikke 
teavitati ja põhjendati lammu-
tamist vajadusega likvideerida 
potentsiaalne ohuallikas. Vald 
on lubanud hea seista, et tulevi-
kus kasutataks uue hoone pro-
jekti menetlemisel varasemale 
ehitisele sarnast arhitektuuri või 
elemente sellest – et säiliks ko-
gukonnale emotsionaalselt väär-
tusliku ehitise dimensioon. 

Töötajad mäletavad 
head 
Lasteaia endised töötajad ei ole 
lasteaiast rääkides kiidusõnade-
ga kitsid. Juhataja Hille Andre-
soo tuli Piilupesasse 1981. aas-
tal. “Haljastus võttis sõnatuks – 
korrastatud muruväljakud, ava-
rus. Lasteaia suured aknad. Siin 
möödusid mu elu parimad 13 
aastat. See oli koht, kuhu tulid 
rõõmuga,” kiitis Hille Andre-
soo tolleaegset lasteaeda.

Medõde Reet Rannu töötas 
Piilupesas esimesest päevast pea-
le. “Väga lastesõbralik asutus 
oli, läbimõeldud kujundusega. 
1970ndatel oli see väga mood-

Viimsi mõisa, mille ruu-
mides asub praegu Eesti 
Sõjamuuseum, teavad vist 
kõik suured ja väikesed 
Viimsi elanikud. Hoopis 
vähem tuntud on aga fakt, 
et see ei olnud sugugi 
ainuke mõis Viimsis.

Praeguse Rohuneeme tee ääres, 
Lihapoe ja RMK loodusmaja ko-
hal, paiknes kunagi Haabneeme 
mõis. Teated Haabneeme mõisa 
kohta ilmuvad 17. sajandist, va-
rem võis tegu olla poolmõisaga. 
18. sajandi teisel poolel ühen-
dati Haabneeme mõis Viimsi
mõisaga ning edaspidi sai sel-
lest karjamõis. Seega sai Haab-
neeme mõis iseseisva mõisa-
üksusena tegutseda ligi sajandi.

Aleksander Viidas on kirju-
tanud, et 17. sajandi lõpul kuu-
lus Haabneeme mõisale 42 tünd-
rimaad põldu ehk umbes 25 hek-
tarit. Põldudel kasvatati rukist, 

otra, kaera ja hernest. Lisaks oli 
mõisal veel vesiveski Rummul 
(hiljem Kivikatkul) ning eraldi 
asupaigas veel tuuleveski ja re-
hi. Mõisa valitsemise alla kuu-
lusid talupojad, kes maksid renti 

nii rahas (kokku kuus taalrit va-
kuraha) kui ka teopäevadena.

Rootsi aja lõpul kuulus Haab-
neeme mõis reduktsiooni alla 
kuuluvate mõisate hulka, kuid 
peale Põhjasõda anti see endis-

Vähetuntud Viimsi fakte – Haabneeme mõis

tele omanikele tagasi. 1763. aas-
tal omandas Haabneeme mõisa 
Karl Magnus Stenbock ning ku-
na talle kuulus ka Viimsi mõis, 
siis toimuski kahe üksuse ühen-
damine.

Kuna Haabneeme mõis oli 
edaspidi karjamõisa staatuses ja 
sellel puudus uhke esindushoo-
ne, sest tegu oli rohkem majan-
duslikule tootmisele suunatud 
mõisakohaga, siis ajapikku ka-

dusid maastikult märgid selle 
olemasolust. Mõnede fragmen-
tidena on erinevad kõrvalhoo-
ned küll säilinud – tõsi, üldiselt 
juba väga ümberehitatud kujul. 
Näiteks paiknes isegi S.M. Ki-
rovi nimelise kalurikolhoosi kõi-
ge esimene kontor ühes endises 
mõisa maakivist hoones, millest 
juba ammu oli ümberehituste 
abil saanud elumaja. Tänapäe-
val ei reeda Haabneeme mõisa 
kunagises asupaigas küll prak-
tiliselt enam mitte miski, et seal 
kunagi omaette mõis oleks asu-
nud.

Mõisaga paralleelselt tegut-
senud Haabneeme küla elab 
aga jõudsalt edasi.

Ülevaate Viimsi külade aja-
loost saab aga tuleval aastal Ran-
narahva muuseumist Viimsi 100 
auks korraldatava näituse raa-
mes.

Maivi Kärginen-Kivi

Vaade Haabneeme mõisa asukohale 20. sajandil. Foto Rannarahva 
Muuseum

Haabneeme mõis 1688. aasta kaardil.

Viimsi lasteaia Piilupesa lugu

ne maja – sulistusbassein maja 
ees, pisikesed WC potid – neid 
imetlesid kõik. Igal rühmal oli 
õuest oma sissepääs majja, see 
oli eriti tähtis haiguspuhangute 
ajal. Kord oli majas – esimese 
juhataja Dagmar Pihlaka ajal 
pidid kardinavoldid ka korras 
olema,” kirjeldas lasteaeda Reet 
Rannu.

Vanemkasvataja ja metoo-
dik Veronika Banhard tuli Pii-
lupesasse 1983. aastal. “Laste-
aia vana osa oli minu tuleku ajal 
juba kehvas seisus, kuid uus oli 
tõeline pärl! Teisel korrusel asu-
sid klaaspaviljonid ja molber-
tid maalimiseks. Lapsed esine-
sid vabariiklikel näitustel. Ave 
Kumpas tegi ilusaid üritusi, lap-
sed hakkasid varakult esine-
ma,” kirjeldas lasteaia elu Ve-
ronika Banhard.

Piilupesast sai ajalugu. Kuu-
lates lasteaia töötajaid ja nähes 
nende vastastikust lugupidamist, 
mõistsime, et see maja moodus-
tas kordumatu terviku just koos 
selles tegutsenud inimestega. 
Kuid ikkagi on kahju, kui kao-
vad kohalikku identiteeti kand-
vad hooned, mis võiksid teha 
meie tänase päeva rikkamaks ja 
värvikamaks ning meenutada, 
et siin paigas on ka enne meid 
elatud. 

Järgmine Kirovi kolhoosi 
jutuõhtu toimub neljapäeval, 
22. novembril.

Külvi Kuusk                                                                                                                              
Rannarahva muuseum

Piilupesa töötajad Kirovi jutuõhtul. Foto Maivi Kärginen-Kivi

Oskar Kuul lasteaia avamisel linti lõikamas. Foto Rannarahva 
Muuseum

Piilupesa lasteaed 1983. aastal. Foto Rannarahva muuseum
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Oktoobrikuu toob juba 
teist aastat järjest posi-
tiivse lisa meie vanema-
ealiste inimeste sisse-
tulekutesse – üksi elavad 
pensionärid saavad toe-
tust. Toetuse eesmärk 
on parandada üksi elava 
pensionäri majanduslikku 
iseseisvust ja vähendada 
vaesust.

Üksi elava pensionäri toetust 
maksab Sotsiaalkindlustusamet 
koos oktoobri pensioniga ja sel-
le saamiseks ei pea pensionär 
ise midagi tegema – amet mak-
sab seda rahvastikuregistris ole-
vate andmete põhjal. Toetuse 
määramiseks vaatame, millised 
andmed on pensionäri kohta rah-
vastikuregistris kuue kuu pik-
kuse perioodi vältel alates 1. ap-
rillist kuni 30. septembrini. Toe-
tuse saamiseks peab pensionär 
olema kogu selle perioodil va-
naduspensionieas ja nagu toe-
tuse nimi ütleb – elama rahvas-
tikuregistri andmetel üksi. Toe-
tust makstakse neile, kelle kät-
tesaadav pension on 2018. aas-
tal väiksem kui 492 eurot.

Üksi elamise reeglil on ka 
mõned erandid. Näiteks, kui sa-
mal elamispinnal elavad eest-
kostja ja eestkostetav ning üks 
nendest või mõlemad on pen-
sionärid, on õigus üksi elava 
pensionäri toetusele. Ka juhul, 
kui pensionär elab koos oma 
alaealise või kuni 21-aastase 
õppiva lapsega, saab pensionär 
toetust. 

Paraku on jätkuvalt aga ka 
selliseid pensionäre, kes elavad 
küll reaalselt üksi, kuid kelle 
andmed rahvastikuregistris se-
da ei kinnita. Lapsed on ammu 
kodust lahkunud, kuid kui sis-
sekirjutused on jäänud rahvas-
tikuregistris muutmata, ei saa 
sotsiaalkindlustusamet seda toe-

tuse määramisel arvestada. Ka 
juhul, kui inimene on rahvasti-
kuregistrisse registreeritud ai-
nult kohaliku omavalitsuse täp-
susega, ei ole meil võimalik 
toetust määrata. Julgustame see-
tõttu inimesi kindlasti oma aad-
ressiandmeid rahvastikuregist-
ris õigeks muutma ja sel juhul 
tekib toetuse saamise õigus ju-
ba järgmisel aastal.  

Toetust saavad ka 
hooldekodude elanikud
Üksi elava pensionäri toetust 
maksame ka kõigile ööpäeva-
ringset hooldusteenust saavate-
le pensionäridele, kes on tee-
nusel viibinud vähemalt alates 
selle aasta aprillist. Nende pu-
hul ei lähtu me rahvastikure-
gistrijärgsest elukohast, vaid as-
jaolust, et inimestel tuleb hoo-
lekandeasutustes tasuda sarna-
selt kodus elamisele igakuiselt 
eluks hädavajalike kulutuste eest.

Kui kahest samale aadressi-
le elama registreeritud pensio-
närist üks on läinud hooldeko-
dusse ja teine on jäänud nende 
ühisesse koju üksi elama, mak-
same toetust mõlemale. Seda 
põhjusel, et üldjuhul hooldeko-
dud ei võimalda teenuse saa-
jaid rahvastikuregistris ümber 
kirjutada ja seega puudub hool-
dekodu elanikuga samal elamis-
pinnal elanud pensionäril sisu-
liselt võimalus end registris ük-
sinda elama märkida. 

Kuidas toetust saab?
Üksi elava pensionäri toetuse 
maksab sotsiaalkindlustusamet 
välja üks kord aastas – koos ok-
toobri pensioniga. Toetuse suu-
rus on 2018. aastal 115 eurot. 
Toetus makstakse välja sama-
moodi, nagu pensioni – kui pen-
sion makstakse arveldusarve-
le, siis samale arvele laekub ka 
toetus. Kui aga pension toodi 

koju, siis tuuakse toetus samuti 
koju.

Toetuse saamisel ei ole olu-
line, kas vanaduspensioniealine 
inimene töötab või ei tööta. Sa-
muti ei võeta toetuse määrami-
sel arvesse muid sotsiaaltoetusi 
ja tulusid. Toetuse määramisel 
lähtume inimese kättesaadava 
pensioni summast, mis peab toe-
tuse saamiseks olema väiksem 
kui 492 eurot. 

Üksi elava pensionäri toe-
tust ei maksustata tulumaksu-
ga ja makstud toetust ei arvata 
toimetulekutoetuse arvestami-
sel sissetulekute hulka. 

Kui pensionär saab pensio-
ni ka mõnest välisriigist, peab 
ta toetuse saamiseks sotsiaal-
kindlustusametile teada andma 
oma välisriigi pensioni suuru-
se 1. aprilli 2018 seisuga. Toe-
tust maksame vaid juhul, kui 
Eestist ja välisriigist saadavate 
pensionite summa kokku jääb 
alla 492 euro. 

Kokkuvõtteks
Üksi elava pensionäri toetuse 
saamise peamiseks eelduseks on 
korras andmed rahvastikuregist-
ris. Kui pensionär ei vasta min-
gil põhjusel selleaastasel vaat-
lusperioodil – aprillist septemb-
ri lõpuni – toetuse saamise tin-
gimustele, tekib järgmine või-
malus toetust saada järgmisel 
aastal. 

Rohkem infot üksi elava pen-
sionäri toetuse kohta leiab sot-
siaalkindlustusamet kodulehelt 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
et/uksi-elava-pensionari-toetus-
0. Küsimuste tekkimisel saab 
võtta ühendust sotsiaalkindlus-
tusameti infotelefonil 612 1360 
või e-kirja teel yksielavad@
sotsiaalkindlustusamet.ee. 

Merle Sumil-Laanemaa
Sotsiaalkindlustusameti 

hüvitiste osakonna nõunik

Tallinna Ülikooli tervisejuhtide 
eestvedamisel korraldatakse Viimsis 
2-aastane koolitusprogramm teemal, 
kuidas muuta kuldsed eluaastad 
tervemaks ja õnnelikumaks.

Meie elame küll kauem kui kunagi varem, 
kuid tervena sellest pikas elust vaevalt poole. 
Statistika näitab, et  pool elu vaevleme me 
erinevate haiguste käes. See ei pea tingimata 
nii olema. Väga palju saame oma  tervise säi-
litamise osas ise ära teha. 

Igas vanuses on võimalik oma tervislikku 
seisundit muuta paremaks lihtsalt eluviisiga 
kaasa aidates. Eluviis – see on kompleksne 
lähenemine tervisele,  inimese liikumishar-
jumused, toitumine, sotsiaalne elu (sõbrad, 
pere, tööhõive, hobid) ja muidugi ka kesk-
konnatingimused. Keskkonnatingimusteks on 
meil Eestis ühelt poolt kliima, mida me ei 
saa muuta, ning riiklikud ja omavalitsuse po-
liitikad, milles saavad seeniorid kindlasti sõ-
na sekka öelda.

Koolitusprogrammi alguses küsitakse, mil-
lised on koolitatava vajadused ja soovid. 
Uuritakse, mis takistab elustiili tervislikuna 
hoidmast, millega saaks abistada, mis tead-
misi oma tervise hoidmiseks juurde vajaks. 
Iga seminari järel toimub ka individuaalne 
nõustamine: toitumise, liikumise nõustami-
ne ja kehakoostise määramine.

Esimese koolituse teemaks on vanane-
mine. Seminaril selgitatakse teadusest lähtu-
des, millised muutused peale 50-ndaid hak-
kavad organismis toimuma. Saadakse ka tea-
da, kuidas negatiivseid protsesse pidurdada 
ja nende mõju tervisele vähendada. Tutvus-
tame seminaride tulevasi teemasid ja uurime 
seenioride käest, mis teemadest nad veel 
oleksid huvitatud.

Teaduspõhiste uuringutega on gerontoloo-
gias (õpetus vananemisest) leitud mitmeid 
seaduspärasusi, millega arvestamine tuleks 
eakate tervisele kasuks. Seda teaduslikku 
teadmist  antakse koolituste raames seenio-
ritele edasi mõistetaval, huvitaval ja rõõmsal 
moel.

Terviseseminaridel toome näiteid maa-

ilma headest praktikatest (nii Jaapani Ikigai 
kui Kanada ja Ühendriikide näiteid). Aruta-
me, missuguseid keskkonnatingimusi saame 
enda kasuks pöörata ja mis on meile takis-
tuseks.

2-aastase koolitusprogrammi lõpuks val-
mivad videomaterjalid – kõiki seminare saab 
netist järele vaadata. Lisaks koostame eako-
hase tervisevõimlemise video, mille saatel 
saab igaüks ennast igapäevaselt vormis hoi-
da.

Plaanime programmi kaasata ka Viimsi 
kodutütred ja noored, kes oleksid vanemate-
le abiks FB ja veebi kasutamisel.

Koolituste teemad
• Oktoobris: Vananemisega seotud muutused
ja tervise teadlik juhtimine. Toitumine ja 
liikumine.

• Novembris: Tervislik mõtlemine. Hea tuju,
meeleolu suunamine toitumise, liikumise ja 
suhtlemisega. Naeratuse jõud.

• Jaanuaris: Veeprotseduuride toime tervisele
– saunad, vannid, ülevalamised. Ohud ja 
vastunäidustused. 

• Märtsis: Väärikas võimlemine – kõigile va-
jaduste ja võimete kohaselt.

• Mais: Umbrohutoidud. Ravimtaimed söö-
giks ja joogiks. Korjamine, kasutamine, kui-
vatamine. Ravimtaimede ja ravimite koos-
toime. 

Järgmisel sügisel alustame uute vajalike 
teemadega nagu toitumine ja hammaste ter-
vis, haiguste põhjused ja võimalused neid 
vältida, heade tegude toime tervisele, võima-
lused, kinkimise peenike kunst. Lisaks plaa-
nime korraldada jagatud töökohtade võrgus-
tiku, et ettevõtjad ja seeniorid saaks ükstei-
sele vajalikud ning kasulikud olla.

Esimene koolitus toimub 31. oktoobril kell 
15.30 pensionäride päevakeskuses Haabnee-
mes, Kesk tee 1.

Projekt teostub koostöös hambakliinikuga 
Lumen ja  Viimsi vallaga, seda  toetab Põhja-
Harju Koostöökogu.

Ene Lill
Tervisedendaja

Meeldivalt vanemaks – 
koolitusprogramm 
seenioritele Viimsis

Toetus üksi elavatele 
pensionäridele

Viimsi Koolis Randvere tee 8
17. novembril 2018 kell 13–17

SEENIORID 
TANTSUGA SÜGISES & 

EESTI 100
MEELEOLU LOOVAD:

LEELO VOL 2 – noorte naiste koor
KERTU KOLDRE JA ANDRUS KALVET

VIIMSI KOOLITEATER
THE VERNER BAND – Avinurme perebänd (puhkpillid)  

3 SOPRANIT JA BENNO
Sõuklipid RANDVERE PÄEVAKESKUSE 

sõnakunstiringilt
Tantsuks VARUMEES 

Ootamas tervitusjook ja laual suupisted 
TULI Cateringilt

Pääsmed müügil VPÜ ruumis (Kaluri tee 5) ja
Randvere Päevakeskuses alates 19. oktoobrist 2018

Pääse 10 eurot
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Viimsi noored 
edukad Kalju Lepiku 
luulevõistlusel
6. oktoobril toimus Kalju Lepikule pühendatud 
omaloomingukonkurss Koerus. Sellest võttis osa 
40 inimest, nende seas 4 noort Viimsist. 

Žüriisse kuulusid tuntud lastekirjanikud Jaanus Vaiksoo ja 
Leelo Tungal, kellega hiljem oli võimalus kohtuda. Kon-
kurss oli väga põnev ja seal valitses väga hubane meeleolu. 
Eriti inspireeriv ja paeluv oli kuulata teiste osalejate oma-
loomingut. 

Meile pakkus suurt rõõmu ja uhkust, et üle Eesti oli 
kokku tulnud nii palju andekaid luulehuvilisi. Oleme väga 
tänulikud võimaluse eest jagada teistega siiani vaid pabe-
rile jäänud mõtteid. Meie saime põhikooli arvestuses 1. ja 
3. koha ning Emily Bruus sai gümnaasiumi osas 3. koha.

Emma Lotta Lõhmus ja Liisa Veski

Septembri alguses toimu-
nud Viimsi turvalisuspäe-
val võis huviline kooli info-
laadal märgata lionite 
reklaamtahvli juures 
üht musta suurt koera. 
LC Viimsi Ranna lionid 
tutvustasid seal hüpo-
koera. Mis on diabeet, 
kes on hüpokoer ja millist 
abi on sellisest koerast 
diabeedihaigele? Lionite 
sooviks on aidata hüpo-
koerte abil Viimsi pere-
sid, kus kasvab I tüübi 
diabeeti põdev laps.

Diabeedist
Diabeet ehk vana nimega suhk-
ruhaigus on krooniline aineva-
hetushaigus, mis on tingitud kõ-
hunäärme vähesest või puudu-
likust insuliinitootmisest või in-
suliini toime nõrgenemisest. In-
suliin on aga hädavajalik glü-
koosi omandamiseks.

Inimesed, kes põevad dia-
beeti, peavad organismi nor-
maalseks talitluseks väga täpselt 
insuliini süstima (olenevalt oma 
tegemistest ja toidust), kuna 
liigne insuliini kogus viib vere-
suhkru taseme niivõrd alla (hü-
poglükeemia), et õigel ajal sek-

kumata võib see lõppeda sur-
maga.

Selleks, et diabeeti põdev 
inimene saaks elada täisväärtus-
likku elu, on vaja suhkrutase 
hoida võimalikult stabiilsena. 
Hüpoglükeemia hirmus hoitak-
se aga tihtipeale oma veresuhk-
ru taset normist kõrgemal, mis 
põhjustab pikemas perspektii-
vis jällegi tõsiseid tüsistusi.

Kuigi tänapäeva tehnika või-
maldab glükoositaset üsna edu-
kalt jälgida, on siiski kiireim 
abiline veresuhkru taseme muu-
tusest märku andma hüpokoer. 

Kes on hüpokoer?
Hüpokoer on spetsiaalse välja-
õppe saanud koer, kes tunneb 
haistmismeele abil ära inimese 
madala veresuhkru ning annab 
talle sellest märku (markeerib). 
Selle, kuidas koer märku annab, 
valib omanik ise, kuid enamas-
ti kasutatakse ninaga tonksa-
mist või käpaga kraapimist. Ku-
na kõrge veresuhkur (hüper-
glükeemia) ei ole nii ohtlik, 
kui madal, siis seda ära tundma 
koera eraldi ei õpetata. Hooli-
mata sellest hakkab enamus 
hüpokoeri ikkagi ka hüperglü-
keemiat markeerima, kuna lõhn, 

mis organismis tekib nii ühe kui 
teise puhul, on sarnane.

Lisaks markeerimisele õpe-
tatakse hüpokoertele suhkrut si-
saldava toidu või joogi toomist, 
et inimene saaks kiiresti vajadu-
sel veresuhkrut tõsta. Hästi tree-
nitud hüpokoer on võimeline ka 
hädaolukorras teistelt pereliik-
metelt või mujalt abi otsima.

Üleüldiselt annab hüpokoer 
inimesele suurema liikumisva-
baduse ning eelkõige turvatun-
de. Pikemas perspektiivis aitab 
spetsiaalse väljaõppe saanud 
koer hoida diabeediga inimese 
tervist ja säilitada oma pere-
mehe elukvaliteeti.

Hüpokoerte väljaõpe 
Eestis Lionsite abiga
Hüpokoerte koolitamisealased 
teadmised jõudsid Eestisse Soo-
mest. 2018. aasta maikuus alus-
tas kooliteed kolmas grupp koe-
ri, nende seas üks pere ka Viim-
sist.

Koolitusele tullakse oma 
isikliku koeraga ning see toi-
mub grupis tsükliõppena näda-
lavahetustel umbes 2-kuuliste 
vahedega. Koos olles jagatakse 
kogemusi ning omandatakse 
vajalikud teoreetilised ning prak-

Hingedeaeg taimeriigis
3.–5. novembrini kutsub Tallinna botaanikaaed huvilisi teema-
päevadele “Hingedeaeg taimeriigis“.

Meie elutunnetuses on puudel olnud läbi aegade oluline osa, 
sestap on just nüüd, hingede ajal, paslik tulla botaanikaaeda, et 
saada osa hilissügisesest jalutuskäigust dendraariumis – nautida 
raagus puude võrade, pungade ja koore kuju ning värvust. Võima-
lus on osaleda retkedel õuealal ning kuulata folklorist Marju Kõi-
vupuu loengut teemal “Puud meie meeles ja keeles.“

 Hämarduvat ilma soojendab ja valgustab Andres Ansperi pui-
dust treitud lampide näitus, mis avab puude olemuse uudse ja ül-
latava nurga alt. Nii saame lampides imetleda sanglepa imeõhu-
kesest puidukihist valguse mõjul läbikumavaid sooni, mida mööda 
mahlad puus liikusid, lehise kaunilt voogavaid eluringe või üllata-
vaid kujundeid moodustuvaid puidurikkeid. Lampe on võimalik kaasa 
osta. Täpsem info kodulehelt www.botaanikaaed.ee

Tallinna botaanikaaed

Leelo Tungal ja Viimsi noored luuletajad. Foto Kadi bruus

Hingedeaeg taimeriigis. Foto erakogu

Perekoerast elupäästja
tilised oskused kodus harjuta-
miseks.

Hetkel on Eestis 4 atesteeri-
tud hüpokoera, novembri algu-
ses lisandub veel 7 koera. 

Hüpokoeraks sobivad kõik 
koerad olenemata tõust, vanu-
ses alates 3. elukuust kuni 5 aas-
tani. Oluline on, et koerale meel-
diks ninaga töötada ning ta oleks 
oma loomult inimesele orien-
teeritud.

Hüpokoeri koolitavad Ees-
tis koerakoolitajad Kati Ernits 
ja Eliko Melb koostöös EL-
DÜ-ga (Eesti Laste ja Noorte 
Diabeedi Ühinguga), kes an-
tud projekti ka maale tõi.

Alates käesoleva aasta sügi-
sest teeb Viimsi Lionsite klubi 
(LC Viimsi Ranna) koostööd 
ELDÜ-ga, toetades hüpokoera 
koolitusi Eestis.

LC Viimsi Ranna osales 
Viimsi turvalisuse päeval tut-
vustades hüpokoeri. Kui Viim-
sis leidub peresid lastega, kes 
põevad I tüüpi diabeeti ja on 
huvi hüpokoerte vastu, siis pa-
lume ühendust võtta LC Viim-
si Ranna e-mailil: lcviimsiran-
na@gmail.com.

Eliko Melb
hüpokoerte koolitaja



    9VIIMSI TEATAJA   26. oktoober 2018

KULTUUR

26. oktoober – 11. november

Viimsi valla kultuurikalender

JUMALATEENISTUSED
28. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

3. november kell 12
Pühakute ja hingedepäeva missa
Naissaare Püha Maarja kabelis

4. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 18
Maailmade missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

11. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

NÄITUSED 
Näitus “Ühel väikesel saarel 
elas geenius“ 
Aksi saare fotograafist ja 
kultuuritegelasest August Luus-
mannist
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

Oktoober
Tiina Tammetsa kunstinäitus 
“Kiiksuga kivid“
Viimsi vabaõhumuuseumis

Kuni 12. november
Meeli Küttimi fotonäitus 
“Urban Dogs – Tallinna koerad”
Viimsi raamatukogu fuajees

Kuni 31. oktoober
Raamatuväljapanek “Eestimaa 
mõisad, linnused ja kirikud läbi 
sajandite“
Prangli raamatukogus

Oktoober
Ajutine näitus “Põhjatähe all – 
Eesti vabatahtlikud Narviki 

30. oktoober kell 18
Riina Raudsiku raamatuesitlus 
“Tagasi tervise juurde“
Vaba sissepääs 
Viimsi Raamatukogus

30. oktoober kell 19.45
Šamaanirännak “Esivanemate 
hinged“
Juhendab Otisir Hürr
Osalustasu 15 €
Lisainfo www.elujousaal.ee 
Registreerumine: 
kuukuldajad@gmail.com 
Elujõusaalis 

Alates 30. oktoober kell 18
Rootsi keele õpituba algajatele
Kohtade arv on piiratud
Osavõtutasu kohapeal 20 eurot 
(8 x1,5 h)
Piisava huvi korral jätkame 
samas formaadis ka uuel aastal
Reg: juhatus@viimsikogudus.ee
Lisainfo tel 5214 680
Viimsi Vabakirikus

1. november kell 11
Loeng lapsevanematele 
“Ainulaadne laps – armastus-
väärne ja andekas“
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis nr 2

1. november kell 18
Vestlusõhtu psühholoogi ja elu 
mõtestaja Alar Tamminguga 
raamatu “Jalutuskäik iseendasse” 
teemal
Vaba sissepääs 
Viimsi Raamatukogus

3. november kell 12
Eriti lõbus improtöötuba
Juhendajad Erki Aule ja Kadi 
Toompere
Osalustasu 25 €
Lisainfo www.elujousaal.ee 
Registreerumine: 
kaditoompere@gmail.com  
Elujõusaalis 

KONTSERDID, ETENDUSED
27. oktoober kell 19
Kontsert: Lumevälju ja lilli ka... – 
Indrek ja Paul Kristjan Kalda
Piletid saadaval Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

2. november kell 11 ja kell 13
Rakvere Teatri lasteetendus 
“Põrsas Desmond ja sookolli lõks“
Piletid 8 € Piletimaailmas ja
Viimsi Huvikeskuses kolmapäeviti 
kell 10–18
Piletite bron: tel 6028 838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

2. november kell 19
Kontsert: Armastusfilm – 
Jaan Sööt ja Andre Maaker
Piletid saadaval Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5. november kell 19
Kontsert 
Tanel Joamets (klaver), Vlad Cam-
pean (viiul), Olja Raudonen (tšello)
Piletitega
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5.–11. november
Viimsi Happy Jazz Festival 
Festivali pass 50 € Piletilevis
Rannarahva muuseumis, Haab-
neeme koolis, Viimsi koolis, 
Black Rose pubis, Jussi Õlletoas, 
restoranis Luu, Viimsi mõisas, 
Viimsi Huvikeskuses

6. november kell 11
7. november kell 9.30 ja 11
8. november kell 11 ja 18.30
Viimsi Happy Jazz Festival 
Lasteetendus Pöial-Liisi
Venno Loosaar, Getter Jaani, 
Kelli Uustani, Siim Aimla, Martin 
Trudnikov
Piletid 6 € kohapealt
Ettetellimine: 
kelli@kelliuustani.com
Rannarahva muuseumis

8. november kell 19
Viimsi Happy Jazz Festival
Festivali pidulik avakontsert – 
õhtusöök
Sergei Manukjan oma ansambliga
Piletid Piletilevist 25/22 € (broneeri 
laud)
Restoranis Luu
kell 20
Festivali avajämm
Weekend Band: Edik Kaiva (klahv-
pillid), Urmas Rätsep (tenorsak-
sofon), Juri Sergejev (basskitarr), 
Vladimir Jermakov (trummid)
Pilet 5 € kohapealt
Jussi Õlletoas

9. november kell 10.05
Viimsi Happy Jazz Festival
Noortelt noortele
Esinevad Viimsi Muusikakooli 
erinevad koosseisud
Tasuta!
Viimsi koolis 
kell 12.15
Haabneeme koolis
kell 19
Back to Winehouse
Tribute to Amy Winehouse 
Laura Põldvere, Sissi Nylia Benita, 
Uku Suviste, Swing’n’Joy Orchestra
Piletid Piletilevist 25/22 € 
ja kohapealt
Viimsi koolis

kell 21
CD Under Diferent Sky esitlus
Steve Kershaw (bass / UK), Leonid 
Vintskevich (klaver / RU), Nikolai 
Vintskevich (saksofon / RU)
Sissepääs tasuta
Black Rose pubis
kell 22
Wade Mikkola duo Jam session
Wade Mikkola (bass / FIN), Lasse 
Hirvi (klaver / FIN)
Sissepääs tasuta
Black Rose pubis

10. november kell 19
Viimsi Happy Jazz Festival
Lembit Saarsalu 70
Lembit Saarsalu (saksofonid), 
Leonid Vinskevich (klaver / RU),
Olav Ehala (klaver), Denise Fon-
toura (vokaal / BRA), Toivo Unt 
(bass), Aivar Vassiljev (trummid)
Piletid Piletilevist 25/22 € 
ja kohapealt
Viimsi koolis
kell 21
Aleksander Paal 4tet Jam session
Aleksander Paal (saksofonid),
Jaan-Alari Jaanson (kitarr), Heikko 
Remmel (kontrabass), Mihhail 
Nikitin (trummid)
Sissepääs tasuta
Black Rose pubis

11. november kell 17
Viimsi Happy Jazz Festival
“Hetk“ – Hedvig Hanson ja Kalle Pilli
Piletid Piletilevist 17/15 € 
ja kohapealt
Viimsi mõisas 

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
26 oktoober kell 21
Ivetta Trio/VJ Lenny Lavida
27 oktoober kell 21
VJ Sass Nixon
2 november kell 21
Poppy & Rain Lantson/VJ Allan 
Peramets
3 november kell 21
VJ Andrus Kuzmin
9 november kell 21
Happy Jazz/VJ Lenny LaVida
10 november kell 21
Happy Jazz/VJ Sass Nixon
Info ja bron: 5628 2261
Black Rose pubis

LASTELE JA NOORTELE
1.– 23. november
Rahvakalendriprogramm 
“Mardid mustad, kadrid valged“
Lasteaia- ja kooligruppidele
Reg: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

30. oktoober kell 11
Kirjandushommik algklasside 

õpilastele
Eesti rahvapärandist räägib 
luuletaja Sulev Oll
Reg: tiiu@viimsiraamatukogu.ee
Vaba sissepääs 
Viimsi Raamatukogus

31. oktoober kell 16
Halloweeni pidu
Viimsi noortekeskus

1. november kell 14–17.30
Halloweeni pidu
Randvere Noortekeskuses

2. november kell 16
Piljarditurniir 
Viimsi Noortekeskuses

4. november kell 12
Laste etiketi õpituba – Viisakas ja 
enesekindel suhtleja
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis

10. november kell 10.30
Pisimusa perehommik 
Helin-Mari Arder ja Teet Raik 
“Väike Päike“
Perepilet 15 €, lapsevanem+laps 
10 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

EAKATELE
26. oktoober kell 19
A. Adami ballett „Giselle“
Pilet 15 € VPÜ toas
Rahvusooperis Estonia

29. oktoober kell 10–14
Talgupäev – sügislehtede sahinas
Korraldaja: Viimsi päevakeskus
Rannapere pansionaadi õuel

31. oktoober kell 16
Tervisepäev “Meeldivalt 
vanemaks“
Viimsi päevakeskuses

1. november kell 13
Kohtumine Marina Kaljurannaga
Viimsi päevakeskuses
kell 15
Randvere päevakeskuses

7. november kell 15
Üllatustega meestepäev
Viimsi päevakeskuses

9. november kell 15
Viimsi Muusikakooli õpilaste 
kontsert
Viimsi päevakeskuses

VARIA
31. oktoober kell 19
Viimsi mälumängu I etapp
Rannarahva muuseumis

lahingus 1940”
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo 
teemal
Eesti Sõjamuuseumis – kindral 
Laidoneri muuseumis

Rein Meresaare näitus 
“Ühe suve maalid“ 
Viimsi Päevakeskuses

Oktoober–detsember
Endel Saarepuu pliiatsijoonistuste 
näitus
Randvere Päevakeskuses

Kuni 30. oktoober
Tiiu Viiese kunstinäitus 
“Tiiu Viiese pildid“
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi I korrusel

Kuni 30. oktoober
Viimsi Fotoklubi sügisnäitus
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi II korrusel

Kuni 23. oktoober
Eva Jänese näitus “Sada maali“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1.–30. november
Juhan Rodriku maalinäitus 
“Mis värvi on hobujõud“
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi I ja II korrusel

ÕPI- JA JUTUTOAD
26. oktoober kell 18
Jumestuskursus iseendale
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis

26. oktoober kell 19
Juhendatud meditatsiooniõhtu
Juhendab Kadri Põlder
Osalustasu kohapeal 15 €, 
enne 10 €
Lisainfo www.elujousaal.ee 
Registreerumine: kadri@foodini.ee  
Elujõusaalis

27. oktoober kell 11
Loeng “Kuidas aitavad hiina iid-
sed tarkused olla sügisel terve“
Hind 25 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Reg: hein.riina@gmail.com või 
501 2361
Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis nr 1

27. oktoober kell 22
Gongiöö 
Juhendavad Tiina ja Kaia Karjatse
Täiskasvanu 35 €, laps 15 €
Lisainfo www.elujousaal.ee 
Registreerumine: 
tiinakarjatse@hotmail.com   
Elujõusaalis
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16. oktoobril tutvustati 
Viimsis Sportlandi kauplu-
ses värsket korvpalliklubi 
Viimsi/Estover esindus-
meeskonda, kes ka sellel 
hooajal mängib Saku I 
Liigas KK Viimsi/Noto 
nime all. 

Esitlusel tutvustati meeskonna 
liikmeid ja treenereid, samuti 
taustajõude. Räägiti meeskonna 
ja klubi eesmärkidest ning ala-
nud hooajal toimunud muutus-
test.

Meeskonna peatreener Val-
do Lipsu sõnul on kahe hooajal 
vahel komplekteeritud mees-
kond, kelle esimene eesmärk on 
pääs play-offi ja sealt edasi F4 
turniirile. “Kui eelmine hooaeg 
jäi meil jõust puudu korvi all, 
siis sel hooajal on liinid kenas-
ti tasakaalus. Loomulikult vaja-
me õnne ja peame vältima vigas-
tusi, nagu spordis ikka, aga sel-
le meeskonnaga soovime jõuda 

F4 ehk nelja meeskonna finaal-
turniirile,” sõnas Lips esitlusel.

Muutused on toimunud ka 
treeneripingil, kus Tarmo Kap-
peri asemel võttis koha sisse  
abitreener Martin Toomas. Too-
mas pidas klubi kõige profes-
sionaalsemaks organisatsiooniks, 
kus ta seni töötanud on. “Peale 
aastaid Eestist ja korvpallist 
eemalolekut on mul hea meel 
tagasi olla ja aitäh klubi juht-
konnale kutse eest! Nagu Valdo 
ütles, on meil kihvt punt. Mul 
on hea meel iga päev trenni või 
mängule minna! Selle meeskon-
naga võime suuri asju teha,” oli 
abitreener Toomas optimistlik.

Meeskonna kapten Kristjan 
Evart tundis head meelt mees-
konna ühtlase mängutaseme ja 
mängijate hea vormi üle. “Mul 
on hea meel, et platsil olles suu-
davad vastutust kanda kõik män-
gijad. Nii öelda uue meeskon-
nana ei ole me veel loomulikult 
seal, kus me kevadel olla taha-

me, aga meil on aega kokku-
mängu harjutada,” arvas kapten 
Evart.

 Klubi tegevjuht Tanel Ei-
naste pidas eduka meeskonna 
komplekteerimise aluseks möö-
dunud hooaega, kui lisaks esin-
dusmeeskonnale said nooremad 
mängumehed võimaluse män-
gida duubelmeeskonna koossei-
sus. “Kuigi võrreldes möödu-
nud hooajaga on toimunud suur 
hulk muudatusi, on  lapp suurem 
kui auk, ehk me oleme mängi-
jate turul aktiivsed olnud ja 
igasse liini saanud väärt täien-
dust kogenud mängijate näol. 
Eriti teeb rõõmu, et täiendus 
tuleb meie oma duubelmeeskon-
nast. Tore, et Valdo kõrval on 
nüüd Martin, kes ka U18 vanuse-
klassi meeskonna abitreeneri-
na on ühenduslüliks noorte- ja 
esindusmeeskonna vahel,” kom-
menteeris klubi tänast seisu te-
gevjuht Einaste.

“Meist rääkides ei saa üle 

ega ümber klubi uuest kodu-
saalist – Karulaugu spordikes-
kuse korvpalliareenist. Pea viie 
ja poole aastane töö on realisee-
runud tulemuseks ning meie 
treeningud ja olmetingimused, 
seal hulgas klubil ühe katuse 
all saal ja kontor, on paremad 
kui kunagi varem. Karulaugu 
spordikeskus saab olema lisaks 
korvpallile ka kogu Viimsi spor-
di kodu, teenindades nii kerge-
jõustikku, jalgpallureid, tenni-
siste, jalgrattureid, suusatajaid 
jpt. Usun, et meie fännid leia-
vad tee saali, nagu on meie juur-
de leidnud tee meie klubi uus 
toetaja, Estover Piimatööstus, 
kes klubi nimisponsorina on 
meie tegemistele õla alla pan-
nud järgnevaks kolmeks aas-
taks,” ütles Einaste.

Lisaks meeskonna ja ees-
märkide tutvustamisele uuendas 
klubi koostöölepinguid mees-
konna sponsoritega.

KK Viimsi/Noto

Slovakkia pealinnas 
bratislavas 13.–21. oktoob-
rini toimunud 2018. aasta 
WAKO (World Association 
of Kickboxing Organiza-
tions) Euroopa kikkpoksi 
meistrivõistlustelt naases 
hõbemedaliga tuleviku-
lootus ja Viimsi Tigers 
Gymi sportlane Maikel 
Astur, kes võistles keha-
kaalus 75 kg täiskontakti 
K1 stiilis.

Astur alistas oma kaks esimest 
vastast nokaudiga. Türgi mitme-
kordse meistri Mukremin Gu-
leri nokauteeris Astur 1/6 finaa-
lis matši teises raundis ja Poola 
meistri Michal Burdani 1/4 fi-
naalis. Eesti sportlase jõud ei 
raugenud ja ta võitis 1/2 finaa-
lis Itaalia meistersportlast Ales-
sio Zelonit 3:0. Finaalis tuge-
va ja võitlusliku lahingu maha 
pidanud Astur pidi aga kohtu-
nike punktide tulemusena tun-
nistama valgevenelase Maxim 
Spodarenko paremust. Eestla-
sele tuli hõbemedal!

“Väga võitluslik matš oli ja 
kindlasti tahan saada Spodaren-
kolt revanši. Enda ja tiimi ar-
vates ma võitsin, aga seekord 
arvasid kohtunikud, et teine mees 

KK Viimsi/Noto jäi alla 
RSK Tarvasele
19. oktoobril Karulaugu spordikeskuses toimunud Saku 
I Liiga kolmanda vooru kohtumisel teenis korvpalliklubi 
Viimsi/Estover esindusmeeskond KK Viimsi/Noto hooaja 
esimese kaotuse punktidega 94:104 RSK Tarvasele.

Hoolimata heast algusest rebisid külalised poolajaks 10 punk-
tiga eest ja hoolimata püüdlustest, võttis vastane sel korral oma.

“Täna jäime kaitses lahjaks ja ühte meest ei saanud üldse 
kinni. Hullu polnud midagi, meil on uus meeskond ja mõned 
asjad võtavadki veidi aega. Mehed tahavad hästi mängida ja 
võitlusvaim on meil kõva,“ selgitas meeskonna Viimsi/Noto abi-
treener Martin Toomas.

Vaadates lootusrikkalt järg-
misele mängule, kui kodusaalis 
minnakse vastakuti ühe möödu-
nud hooaja favoriidi Paide Viking 
Window’iga, sõnas Martin Too-
mas: “Me läheme alati igale män-
gule vastu täis häälestusega. Esi-
mesed kolm mängu on kokku-
võttes olnud üsna head ning

soovime samamoodi ka jätkata.“
Turniiritabelis jagavad viimsilased peale kolme mängu ka-

he võidu ja ühe kaotusega 4.–5. kohta. 

Korvpalliklubi Viimsi

JÄRGMINE KODUMÄNG 
R, 2. november kell 19 
Karulaugu Spordikeskus: 
KK Viimsi/Noto vs 
Paide Viking Window 
Osale kindlasti!

KK Viimsi/Noto tutvustas meeskonda 
ning klubi eesmärke

KK Viimsi koondise esitlus. Foto Ülo Siivelt

Viimsi kikkpoksija Maikel Astur sai 
Bratislavas EM-i hõbemedali

oli parem. Läksin EMi-le võit-
ma ja tahtsin väga kuldmeda-
lit. Kokkuvõtlikult endale väga
hea kogemus ja tulemus esime-
selt EM-i turniirilt. Neljast mat-

šist võitsin kolm, millest kaks 
nokaudiga. See on alles minu 
karjääri algus, kindlasti võidan 
teda järgmine kord. Tänan kõi-
ki minu toetajaid, tiimi ja kaa-

sa elajaid,” sõnas peale finaali 
turniiri üllatajaks ja üheks sil-
mapaistvamaks K1 stiili sport-
laseks nimetatud Maikel Astur. 

Lisaks tublidele Eesti koon-
dise sportlastele tunnistati tur-
niiri parimaks treeneriks Eesti 
kikkpoksi föderatsiooni esinda-
ja ja Viimsi Tigers Gymi pea-
treener Ivo Pukk. Tegemist on 
WAKO suurima võimaliku tree-
neri tunnustusega.

WAKO meistrivõislustel osa-
les ligi 500 sportlast 35 riigist. 
WAKO on ametlik ja suurim 
kikkpoksi organisatsioon (loo-
dud 1976), mis korraldab amet-
like meistrivõistlusi kikkpok-
sis liikmesriikide parimate meis-
ter- ja tippsportlaste osavõtul. 
Tänaseks tegutseb WAKO 5 kon-
tinendil 128 riigis.

 
Viimsi Tigers Gym 

Mängivad KK Viimsi/Noto vs RSK Tarvas. Foto KK Viimsi

Maikel võidab.

Estonian Top Team.
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LAPSED

Innovaatiline ja pere-
keskne lastehoid pakub 
ööpäevaringset hoiu-
teenust 1,5–7-aastastele 
lastele.

 
Haabneemes asuv Väikese hipi 
lastehoid avas uksed nüüdseks 
juba rohkem kui kolm aastat 
tagasi sooviga luua perekeskne 
lastehoid, mis arvestab iga pere 
ja lapse eripäraga. Tänaseks on 
viielapselisest koduhoiust väl-
ja kasvanud kuni üheksa last 
mahutav ööpäevaringne laste-
hoid, millest on suur abi ka graa-
fiku alusel töötavatele ja õppi-
vatele lastevanematele.

Hoid on mõeldud peamiselt 
1,5–3,5-aastastele sõimeealis-
tele lastele, kuid kuna Väikese 
hipi lastehoiul suvepuhkust ei 
ole, siis on sel ajal meie juures 
ka muidu mujal lasteaedades 
käivad lapsed. Selleks, et sõi-
meealised lapsed kohaneksid 
uues keskkonnas paremini ja 
et nad saaksid suuremat tähe-
lepanu, on hipide rühm väike 
– kaks õpetajat maksimaalselt 
9 lapse kohta. Keskmiselt käib 
hoius kohal aga 5-6 last. 

Meie lastehoiu ruumid on 
mugavad, hubased ja kujunda-
tud harmoonilistes ja rahulikes 
värvitoonides. Nii mööbli kui 
ka mänguasjade puhul on suu-
res osas kasutatud puitmaterja-
li. Mööbli ja mänguasjade pai-
gutusel on järgitud väikelaste 
vajadusi, et laps saaks kindlus-
tunde ja võimaluse kõikide te-
gevustega iseseisvalt hakkama 
saada. Nii aitame kaasa lapse 
enesekindluse, algatusvõime ja 
teotahte arengule.

Kvalifitseeritud ja professio-
naalsed lapsehoidjad toetavad 
laste vaimset ja füüsilist aren-

Mets ja meri, need me 
sõbrad kahekesi. Jah, täp-
selt nii hästi on vedanud 
peatselt 25-aastaseks 
saaval Püünsi Kooli laste-
aial. 

Oleme õnnelikud, et saame pro-
jektiõpet ning avastusõppe me-
toodikat ellu viia otse loodu-
ses – kulgeda, märgata, uurida, 
vaadelda, avastada nii metsa-
radadel kui  ka mere ääres. Põ-
nevust jätkub siin poolsaarel  
asuvas vahvas lasteaias õues toi-
metamiseks küllaga ning seda 
me ka teeme. 

Sellel  sügisel muutus meie 
lasteaia uudishimulikel põnni-
del metsas käimine veelgi  avas-
tusterohkemaks. Teoks sai õpe-
tajate kaua küpsenud plaan oma 
õpperajast. Meie rada algab ko-
he Püünsi Kooli tagant,  väike-
se oja kaldalt. 

Metsarajale siseneme üle 

n Heidi Lindil ja Madis Nurmsalul sündis 25. juulil poeg Jakob.
n Darja ja Daniil Lahkil sündis 27. juulil tütar Emma.
n Kristi Suurel ja Apo Ojal sündis 2. augustil poeg Otto Lucas.
n Žanna Leontjeval ja Eduard Leontjevil sündis 6. augustil 
poeg Adam. 
n Heilike Engbuskil ja Risto Mägil sündis 14. augustil poeg 
Sebastian Maru.
n Liis ja Rain Luhal sündis 27. augustil tütar Maribel.
n Nina Duboval ja Raimond Dubovil sündis 1. septembril 
tütar Eva.
n Gerli ja Veiko Kirstil sündis 3. septembril poeg Markus. 
n Marit Pruulil ja Robert Reieril sündis 5. septembril poeg 
Ruudi. 
n Natalja Bõstroval ja Timur Bõstrovil sündis 8. septembril 
tütar Greta. 
n Katrin Piirsalul ja Kristjan Pajumaal sündis 9. septembril 
poeg Kristofer.
n Merilin ja Edik Piirvel sündis 11. septembril tütar Demiree.
n Margit Praksil ja Oliver Rauamil sündis 11. septembril tütar 
Emma.
n Kätlin Tsupsmannil ja Taavi Valgmäel sündis 13. septembril 
tütar Karoliine. 
n Helen Pallonil ja Tarvo Peensalul sündis 13. septembril 
tütar Grete Loviisa.
n Karin Grentsil ja Holger Lihtmaal sündis 14. septembril 
poeg Sebastian.
n Eneli ja Rasmus Grossil sündis 19. septembril tütar Elenor.
n Jane Saksil ja Rait Sannikul sündis 19. septembril tütar 
Alissia.
n Mariann ja Henry Liimalil sündis 20. septembril tütar Stella.
n Triin Grossthalil ja Rait Seppal sündis 22. septembril tütar 
Gloria.
n Karin ja Janno Kuusel sündis 22. septembril poeg Kristofer 
Hans.
n Karoliina ja Toomas Vardjal sündis 26. septembril tütar 
Ruby.
n Marika ja Rauno Ojanurmel sündis 1. oktoobril tütar Marie 
Helene. 
n Julia ja Aleksandr Bergil sündis 2. oktoobril poeg Ronen.
n Signe ja Priit Hynninenil sündis 10. oktoobril poeg Konrad.

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!

MLA Viimsi Lasteaiad pakub tööd 
järgmistel ametikohtadel:

RÜHMAÕPETAJA (võimalikud eri koormused)

ÕPETAJA ABI (koormus 1,0)

ÕPETAJA ASSISTENT (koormus 1,0)

TUGIISIK (koormus 1,0)

Sooviavaldus ja CV saata:
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)
e-post: mirje@viimsilasteaiad.ee, tel: 5622 0121

Püünsi Kooli lasteaia sünnipäevakingitus –
Kombu ja Misse õpperada avatud

maagilise ussikivi. Nii avab mets 
meile oma salapärase maailma. 
Õpperada annab infot meie rik-
ka pärimuskultuuri kohta, pak-
kudes erinevaid mänge ja tege-
vusi. Õpetajad valmistasid ra-
jale mitmeid punkte, mis tut-
vustavad loodusobjekte. Rajal 
kulgedes kuulatakse muinas-

juttu võlusarapuudest, uuritakse 
suurt sipelgapesa, millest suu-
rem osa asub hoopis maa all, 
marsitakse ka ise ühtses reas 
nagu sipelgad. Otsitakse puutü-
vedel kasvavat taela ja arutle-
takse, et kuidas sattus metsa suur 
rändrahn. Proovitakse oma osa-
vust erinevates kivimängudes. 

Läbi mängude õpitakse tundma 
ka erinevaid puuliike.

Rõõmsaks tegi õpetajate 
meele esmakordselt uue õppe-
raja läbimisel silma paistnud 
laste suur uudishimu, kaasate-
gemise lust, arutlemine nähtu 
üle ning laiad naeratused näol 
metsast välja tulles. Ei jäänud 
tulemata ka küsimused, et mil-
lal me jälle tuleme? Lasteaia 
poole tagasi tatsates otsustati 
ühiselt nimetada läbitud met-
sarada “Kombu ja Misse õppe-
rajaks”. 

Metsa ja mere äärde plaa-
nivad Püünsi lasteaialapsed ja 
õpetajad oma retki teha nii sü-
gisel, talvel, kevadel kui ka su-
vel, imetledes ja märgates loo-
duses toimuvaid muutusi. 

Rõõmsat sügise jätku!

Kristin Jakobson 
Püünsi Kooli lasteaia 
Misse rühma õpetaja

Püünsi Kooli lasteaialapsed õpperajal. Foto Triinu Puidet

gut, nad on mängulised ja posi-
tiivsed. Väikese hipi lastehoid 
kasutab “samm-sammult“ prog-
rammi, mis on loodud sõime-
ealiste laste sotsiaalsete oskus-
te arendamiseks. Õppetegevus 
käib läbi mängu, istutakse pat-
jadel ümber hoidja. Selline te-
gevus tagab hoidja ja lapse va-
hel võrdsuse. Laps saab alati 
hoidja poole pöörduda ja vaja-
dusel ka füüsilist lähedust (kal-
listused, süles istumine jms). 
Igal lapsel lastakse kulgeda te-
male omases tempos, kedagi 
ei võrrelda ega sunnita tegema 
toiminguid, millest laps osa ei 
soovi võtta. Arvestame iga pe-
re erisoovide ja kasvatuspõhi-
mõtetega, oleme avatud uuen-

dustele ja arvestame erinevate 
perede eelistusi ja ideid.

 
Kuidas tekkis idee 
teha 24/7 vajadus-
põhine lastehoid?
Aina rohkem ja rohkem on 
neid perekondi, kelle üks või 
mõlemad vanemad töötavad või 
õpivad ajagraafiku alusel ja neil 
on raske lasteaedade töögraa-
fiku järgi oma elu planeerida. 
Töö, mille tõttu lapsevanem liht-
salt ei jõua kella 18-ks lapsele 
järgi, tekitab aina enam laste-
vanematele probleeme. Tihti on 
lapsevanemad sunnitud seetõt-
tu palkama õhtuse lapsehoidja, 
kes vanemate tulekuni on koos 
lapse või lastega.

Et lihtsustada noorte pere-
de aja planeerimist, on Väikese 
hipi lastehoid pakkumas uud-
set tugisüsteemi. Vajaduspõhi-
ne lastehoid tähendab seda, et 
peale tavapäraste E–R kell 8–18 
lahtiolekuaegade oleme avatud 
ka kõikidel nädalapäevadel öö-
päevaringselt, sh ka riigipüha-
del. Teenus on täpselt regulee-
ritud. Lapsevanem saab kuus 
kasutada kokku 180 hoiutundi. 
Lapsevanemal on õigus valida, 
kas ta kasutab päeva-, õhtu,- 
või ööhoidu, kuid need peavad 
kattuma vanema õppe- või töö-
graafikuga. Kui laps on lapse-
vanema töögraafiku alusel öö-
hoius, tuleb vanem talle hom-
mikul järgi. Nii saavad laps ja 
lapsevanem ka ühise koosvii-
bimise aja ja laps ei pea olema 
liiga pikalt lastehoius.

Ideest teostuseni
Kevadel kirjutas Väikese hipi 
lastehoid Sihtasutus Innovele 
projekti “24/7 vajaduspõhine las-
tehoid” ning alates 1. oktoob-
rist toetab projekti ka Euroopa 
Regionaalarengu Fond. Projek-
ti eesmärgiks on pakkuda tuge 
just neile lapsevanematele, kes 
ebastandardse töögraafiku tõt-
tu ei saa piisavalt aktiivselt töö-
turul osaleda. Kui laps saab 
hoiuteenust ainult Väikese hipi 
lastehoius, toetab Viimsi vald 
lapsevanema osalust kuni 80% 
ulatuses, kuid mitte rohkem kui 
260 € kuus.

Väikese hipi lastehoid võ-
tab vastu 1,5–7 aastaseid lapsi 
öö- ja nädalavahetuse hoidu. 
Meie tegemiste-toimetustega saab 
tutvuda kodulehel www.hoid.ee.

Gelly Schmidt
Lastehoiu juhataja

Väikese hipi lastehoid 
pakub ööhoidu

Lastehoiu hing Gelly Schmidt. Foto Ülo Siivelt
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KUULUTUSED & REKLAAM

REAKUULUTUSED

TEENUS
n Pakun matemaatika eratunde Viimsis 1.–6. klassi 
õpilastele. Olen GAG-i matemaatika-inglise keele 
õppesuuna 11. klassi õpilane. E-post: vain.fanny@
gmail.com, Fanny Vain.

n Remonditööd, plaatimis-, krohvimis- jm ehitus-
tööd. Saunade ehitus. Tel 511 0992.

n Kutsume Teid hispaania keele kursustele kolma-
päeva õhtuti Viimsi huvikeskuses. Info ja regist-
reerimine a.s.wesman@gmail.com.

n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! 
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks 
ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini)
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus ole-
mas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, Laur.

n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista 
julgelt ja leiame lahenduse.

n Ehitan väliterrasse, katusealuseid ning teen 
siseviimistlustöid Viimsis ja Pirital. Tel 552 7217, 
e-post terrassviimsi@gmail.com.

n Atesteeritud massöör koos massaažilauaga 
tuleb teie koju. Parima mõju saavutamiseks kombi-
neerin erinevaid massaažitehnikaid: klassikaline, 
spordi, punkti, lümfi, kupu. Tel 509 2550, Reet.

n Vastavalt projektile teostame Teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väi-
ke traktor (rokson). Majasisesed sanitaartehnilised 
tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. 
Kanalisatsiooni üle pumplate väljaehitus. Vee-
mõõdusõlmede ehitus. Tänava, äärekivide ja aia-
kivide paigaldus. Tel 5656 7690, Enno.

n Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 
150 €. Tel 5656 2191. Sertifikaadiga paigaldaja 
Kalev Lepistu.

n Õunamahla pressimine teie aia õuntest 
Rohuneemes. Väikseim kogus umbes 30 kg õunu. 
Tel 5593 5863.

n Kogemustega elukutseline õmbleja teeb Viimsis 
Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, 
Tiiu.

n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: plekk, 
torud, latid, vinklid, aiapostid, võrgurullid, pesu-
masinad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, tööriistad, 
mootorid, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. 
Korterist väljavedu 10 €. Külmikud, telerid 10 €. 
Tel 5550 5017.

n Viimsi korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud 
teenused Viimsis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti 
väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Küttekollete ehitus ja remont tel 5690 0686, 
korsten.korda@gmail.com.

n Korstnapühkija teenused. Tellimine telefonil 
5877 1665, info@puhaskolle.ee või www.puhas-
kolle.ee.

n Keevitustööd (must metall, alumiinium, rooste-
vaba) ja plasmalõikus. Tel 5686 8997, Marek.

n Vee- ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kin-
nistul ja liitumine valla veevärgiga. Maja sisesed 
santehnika tööd, veemõõdu sõlmede väljaehita-
mine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaeve-
tööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoo-
nise ja projekti tellimine. Tel 5656 7690, Enno.

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike 
puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad 
hinnad. Tel 522 0321.

n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide 
puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 
8994, e-post: kpe.kpe@mail.ee, Uve.

n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, 
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: 
554 0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 

n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 
konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja 
välistööd, traktoritööd. Tel 5074 178.

n Teostame vihmaveesüsteemidega seotud tee-
nuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse 
Teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, 
info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee

n Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende 
pesu, veerennide puhastus. Tel 5638 8994. 

n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultat-
sioon objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puiste-
mees.ee, www.puistemees.ee

n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post: margus@korvent.ee, tel 552 6281.

n Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, 
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Tel 509 2936.

n Koduteenus eakale või puudega inimesele. Poes 
ja apteegis käimine, koristamine, küttepuude tuppa 
toomine või ladumine, toiduvalmistamise abi, asja-
ajamised erinevates ametiasutustes jne. Tunnipõ-
hine teenus 10 eurot / tund. Linnast väljas kilo-
meetri hind 0,25 eur / km. Linnasisene 0,50 eur / 
km. Tel  5380 5133.

n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike 
puude/okste langetamine ning viljapuude lõika-
mine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, 
e-post: igor@inkteenused.ee

MÜÜK
n Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, 
freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdus-
võimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. 
Tel 525 2632. 

n Küttepuud. Müüa seatud ja lõhutud küttepuud 
pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, 
e-post: marek406@gmail.com.

n Müüa kuivad kaminapuud võrkkotis. On pakkuda 
halli leppa, sangleppa, metsakuiva mändi ja saare 
puud võrkkotis. Veel on ka jääke 5-25 cm klotsid 
võrkkotis. Hinnad soodsad ja kokkuleppel vastavalt 
kogusele ja asukohale. Helistage ja küsige julgelt. 
Tel 5457 5571.

n Müüa uus multifunktsionaalne tõstepink House-
Fit 250 €. Eraldi võimalik osta erinevaid raskuseid. 
Tel 506 5397, Indrek.

n Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendu-
sed parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava 
komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava 
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.kodu-
värav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

TÖÖ
n Vajan vähese töökoormusega abilist peamiselt 
aiatöödele Viimsi vallamaja lähedal. Tasu kokku-
leppel. Tel 5061781.

n Pakume parimat lisatöö võimalust Viimsi Rimis. 
Varahommikused tööajad ja ise valite tööpäevad, 
millal soovite töötada. Uuri lähemalt ja kandi-dee-
ri: www.humanlink.ee, cv@humanlink.ee, 
tel 5569 9585.

n Pirita Pesumaja otsib pesumaja töötajat! Palk 
alates 700. info@piritapesumaja.ee, tel 837 8330, 
www.piritapesumaja.ee.  

OST JA MUU
n Ostan kasutusena jäänud sõiduauto või kaubiku, 
võib vajada remonti. Tel 5365 4085.

n Ostan Teie seisva  või mitte töötava auto või 
muu mootorsõiduki võib pakkuda ka ülevaatuseta! 
kasutult.seisevauto@mail.ee  Pakkuda võib kõike! 
Tel 5459 5118, Magnus.

n Autode, sõidukite ja töömasinate kokkuost! Pak-
kuda ka remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei 
pea olema ülevaatust ja kindlustust! Pakkuda võib 
kõike! Kuulutus ei vanane! Tel 5457 5055.

n Ostan EW ja ENSV aegseid rinnamärke (ka Norma 
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu 
dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneeri-
mise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
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Kas plaanite suurendada 
pereliikmete arvu ja tuua 
koju väikese karvakera? 
Sel juhul pidage meeles
targa inimese ütlus: 
kassid ei ole loodud siia 
maailma selleks, et ini-
mestele meele järgi olla. 
Just meie, inimesed, pea-
me olema need, kes leia-
vad oma tarkuses sobiva 
käitumismudeli, et nende 
loomakestega koos ühe 
perena elada. Oma ürgses 
intelligentsuses, isepäisu-
ses ja tarkuses on kassid 
imelised ja väga huvita-
vad pereliikmed. 

Viimsi Keskuse URR & NURR 
kaupluseketi eestvedaja Ave 
Lauren-Kriisa annab nõu, milli-
seid tooteid on kassidel täisväär-
tusliku elu jaoks vaja.

Toit – tervise alustala karni-
vooridele (lihatoidulistele) so-
bivas koostises. Oluline on jäl-
gida reaalset liha sisaldust toi-
dus. Kiisupoega tuues on mõist-
lik alati küsida, mida ta on ema 
kõrval kasvades seni söönud –
kas talle on antud kuivtoitu, 
konserve, toortoitu jne. Esime-
sed päevad uues kodus on stres-
sirohked ja sel ajal võiks kassi-
poeg süüa sama toitu, millega 
siiani harjunud. Kui tegu on 
kvaliteedilt korrektse ja konk-
reetsele loomale sobiva toidu-
ga, võib sellega jätkata. Urr & 

Nurr kaupluste kvaliteedikindla 
toiduvaliku hulgas leidub kind-
lasti sobiv igale kiisule. Klien-
tide senine lemmik: rohke liha-
ga Itaalia kuivtoit Disugual, mil-
le hinnad on vastavalt 400 g – 
5,80 eurot, 2 kg – 19,90 eurot 
ja 15 kg – 75 eurot.

Toidunõud – valikus on me-
tallist, keraamilisi ja plastmas-
sist nõusid, mida müüakse nii 
komplektidena kui ka üksikult. 
Kasside puhul on oluline meeles 
pidada, et kausside alla peaks 
kindlasti ostma alusmati. Karva-

keradel on nimelt komme värs-
ket toitu kausist välja tõsta ja 
seda kausi kõrval põrandal süüa. 
Alusmatt on reeglina materja-
list, mida on kerge puhastada. 
Väga hea kvaliteediga on näi-
teks kaubamärgi Hunter toote-
valik. Silikoonist alusmattide 
hinnad algavad 15,90 eurost.

Kratsimispuu – peab olema 
kiisul olemas kohe, kui ta oma 
uude koju jõuab. Kratsimine on 
osa loomulikust territooriumi 
märgistamisest. Mõned ronimis-
puud on väga uhked, mitmete 

korruste ja pesadega. 
Enamikus majapidamistest 

on vajalik ka kassipeletussprei, 
mis aitab uue kiisu eemale hoi-
da diivanitest ja muudest vah-
vatest kohtadest, mida võiks 
uuel pereliikmel tore kraapida 
olla. Peletussprei Beaphar Stop 
it cat maksab 9,10 eurot.

Küünekäärid – väga oluli-
sed eelkõige tubastele kasside-
le. Mõistlik on küünte lõikami-
ne igal kiisuomanikul selgeks 
õppida, sest tubastel kassidel tu-
leb küünte kasvu hoolega jäl-
gida. Pole neil ju võimalust küü-
si piisavalt  kulutada. Üle kas-
vanud küüntest võib aga ühel 
päeval saada mure, mis vajab 
veterinaari sekkumist. Hea ta-
gasiside on saanud Hunter ja 
Ferplast küünetangid, mis pea-
vad hästi vastu ja on mugavad 
käsitseda.

Kassiliiv – valikus on paa-
kuvad, loodusliku bentoniidi, 
ränigeeli  ja puidu baasil kassi-
liivad jne. Valik on suur ja täie-
neb pidevalt. Kassiliiva pea-
mine ülesanne on neutralisee-
rida spetsiifiline lõhn. Soovita-
me alustada liivaga, mille peal 
kiisupoeg on harjunud käima. 
Klientide lemmikuks on paa-
kuv Bentonix kassiliiv, mida 
on saadaval nelja erineva lõh-
naga.

Liivakast – valikus leidub 
nii kinniseid kui lahtiseid kas-
situalette. Lahtine ei sobi kind-
lasti kassile, kel kombeks usi-

Parim valik kiisudele

URR & NURR 
Viimsi Keskuse I korrusel 
avatud URR & NURR on 
avatud E–L kell 10–21 ja 
P kell 10–19.

nasti kraapida. Kinnise tualeti 
puhul ei tohi unustada söefiltri-
te vahetamist. Kui kiisu algul 
kinnist tualetti pelgab, võib ka-
sutada seda kaaneta ning hil-
jem, kui kass on juba harjunud, 
katuse peale panna. Vastupida-
vad liivakastid Ferplasti toote-
valikust jäävad hinnavahemik-
ku 18-50 eurot. Kes aga soovib 
uuendusliku stiiliga tualetti, siis 
seda pakub firma Curver.

Kamm/hari – oleneb kassi 
karva pikkusest ja paksusest. Ti-
heda karvaga kassidele on va-
jalik Furminaatori (või selle ana-
loog) spetsiaalkamm aluskarva 
jaoks. Saadaval on mudelid nii 
keskmise kui pika karvaga kii-
sude kasukatele. Lühikese kar-
vaga kassid eraldi kammi ei va-
ja, sest suudavad ise oma kasu-
ka korras hoida.

Mänguasjad – iga laps, ka 
loomalaps, vajab lelusid. Kiisu 
puhul oleks tore, kui valikus 
oleks selline mänguasi, mis tema 
ürgset jahiinstinkti toetaks. Sel-
leks sobib suurepäraselt kassi-
laser (hind 5,80 eurot). Kind-
lasti võiks olla valikus ka pal-
lid ja kassiõng. Oleks tore, kui 
kiisul oleksid lelud, millega ta 
saab üksi mängida ja ka selli-
sed, mida koos pererahvaga ka-
sutada. Interaktiivsete mängu-
asjade hinnad algavad 5  eurost 
ja võivad maksta kuni 60-70 
eurot. 

Viimsi Keskus  

Iga laps, ka loomalaps, vajab lelusid. Fotod erakogu

Urr & Nurr kauplustest leiab kvaliteedikindla toiduvaliku.
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