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O
mavalitsusel on oluline roll kohaliku elukesk-
konna kujundamisel. Sellest sõltub, kuidas 
me end oma kodukohas tunneme, kas meil on 
turvaline, kas meist hoolitakse ning kas meie 
arvamus on oluline ja väärtustatud.

Julgen väita, et Viimsi sai kevadsuvise eriolukorraga väga 
hästi hakkama. Me hoidsime end ja hoolisime oma lähe-
dastest. Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakond sai palju aval-
dusi ettevõtjatelt ja vallaelanikelt, kes soovisid aidata. Nii 
üks kogukond peabki toimima –  aitame neid, kes mingil 
eluetapil on abivajajad, sest kunagi ei tea, mis rollis me ise 
järgmisel hetkel oleme. Tänan meie eakate organisatsioo-
ne, kes aitasid vallal eriolukorra ajal olulist infot jagada! 

Keerulisel ajal on eriti tähtis roll sotsiaal- ja tervishoiu-
osakonna tööl. Oleme sotsiaalabiteenuste ja toetuste mää-
ramise menetlustingimusi ja aega oluliselt lühendanud. 
Lähtume personaalselt just teie või teie pere vajadusest, st 
kui te ei leia sotsiaaltoetuste nimekirjast endale sobivat, siis 
pöörduge julgelt meie spetsialistide poole ja rääkige oma 
mure ära. Osakonna spetsialistid olid eriolukorra ajal kogu 
aeg nii-öelda tööpõllul, kuna abivajajate hulk kasvas kol-
mekordseks – aitäh, et viimsilased said teile kindlad olla!

Kui märkate abivajajat, 
andke meile julgesti teada! 
Tänan külavanemaid, kes on 
märganud abivajajaid oma 
külas! Hoolimine ja märka-
mine on olulised kingitused 
ühiskonnale, mida me iga-
päevaselt saame jagada. 

Oleme koostöös Sotsiaalse 
innovatsiooni laboriga asu-

nud lahendama isolatsiooni jäänud eakate teemat. Inime-
ne on loodud suhtlema ja olema aktiivne, teiste inimeste 
lähedus annab meile elujõudu ja hoiab tegusana. Üheks 
sammuks, mis siin aitab, on vanemaealiste digivõimekuse 
tõstmine. Lähiajal loome võimalusi eakatele digiabi saa-
miseks nii Viimsi raamatukogus kui ka Kesk tee 1 päeva-
keskuses. Samuti laiendame eakate päevakeskuste ruume.

Seoses tervisekeskuste loomisega paraneb Viimsi esma-
tasandi tervishoiu kvaliteet märgatavalt. Pikenevad vastu-
võtu ajad, tekivad ämmaemanda ja füsioterapeudi teenu-
sed. Tervishoiusüsteem on riigi poolt hallatav ja kohalik 
omavalitsus saab siinkohal pakkuda toetavaid tegevusi. 
Soovime, et viimsilaste tervena elatud aastad oleksid või-
malikud pikad. Töös on Viimsi heaoluprofiili koostamine 
ja tegeleme sõltuvusennetusega.

Juba täna käib koos töörühm, kellega me Viimsi kogu-
konnale vajaminevaid erihoolekandeteenuseid analüüsi-
me ja tegevusplaani koostame, abiks on MTÜ Viimsi Inva-
ühing. Ka laste ja noorte erihoolekandeteenuste juures 
saab kohalik omavalitsus oma inimeste eest hoolt kanda. 
On suur vahe, kas viia oma laps kodu lähedale vajaminevat 
abi saama või sõita selleks pikki vahemaid.

Ka uutes ruumides Viimsi raamatukogu on avardanud 
kogukonna võimalusi. Hindame paika, kuhu koonduvad 
meie kõrgemad väärtused ühiskonnas – hoolimine, hari-
dus, haritus, suhtlemine, koostöö. On olnud au olla selle 
raamatukogu loomise juures. Tänan südamest raamatu-
kogu juhatajat ja kogu raamatukogu meeskonda suure-
pärase töö eest!

Käesolevas lehes tõdevad nii raamatukogu külastajad 
kui ka Ivo Saarma, et teenuste juures on kõige tähtsam si-
su ja inimesed. Hea on minna raamatukokku, kui sind ter-
vitab ja abistab juba tuttav professionaalne töötaja. Nii on 
ka tervishoiuvaldkonnas – võid ju uhke maja ehitada, aga 
kui seal häid inimesi ei tööta, ei saa 
ka kõige uhkemast majast asja. 
Sama tunne tekib mul, kui meie 
valla Rannapere pansionaati 
külastan. Lihtne hubane maja 
hoolivate inimestega. Kodu. 
Uusi väärtusi luues ei tohi ära 
unustada kõike seda, mis meil 
juba on – traditsioone, loo-
duskeskkonda ja inimesi 
meie ümber.

Head viimsilased, 
soovin teile palju 
tervist ja hoidkem 
üksteist!

Annika Vaikla
abivallavanem

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

Facebook.com/ViimsiVald
Facebook.com/ViimsiTeataja

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Viimsi vajab täiendavaid 
gümnaasiumikohti
HARIDUS Viimsi vallavalitsus on pöördunud haridus- ja teadusministeeriumi 
ning Viimsi gümnaasiumi juhtkonna poole ettepanekuga arutada ühiselt võimalusi 
täiendavate gümnaasiumikohtade loomiseks.
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Hoolimine ja 
märkamine

tasub teada

Vastuvõtt Viimsi gümnaasiumisse algab 
2021. aasta märtsikuus

  Õpilane registreerib end vastuvõtukatsetele sisseastumiskeskkonnas 
sisseastumine.ee hiljemalt 17. märtsil 2021. 

  Vastuvõtukomisjon saadab kutse sisseastumistestile kõigile kandidaa-
tidele, kelle 9. klassi tunnistusel ei ole mitterahuldavaid tulemusi (hinded 1, 
2, F või MA).

  Sisseastumistest toimub laupäeval, 20. märtsil. Test koosneb eesti 
keele, matemaatika ja inglise keele ülesannetest. Esmakordselt sooritavad 
sisseastumistesti kõik kooli kandideerijad sõltumata oma 9. klassi 
tulemustest. 

  Edukalt testivooru läbinud pääsevad aprillikuus toimuvasse vestlus-
vooru, mis ei taga automaatselt õppijakohta.

  Edukalt vestlusvooru läbinud kuni 170 õppijat saavad peale vestlust 
kutse tulla õppima Viimsi gümnaasiumisse. Ülejäänud jäävad pingerea-
põhisesse ootenimekirja. 

  Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui juunikuus on 9. klassi tunnistusel 
3. trimestri või II poolaasta tulemustes mitterahuldavaid (hindeid 1, 2, F või 
MA) või kui põhikooli lõpetaja ebaõnnestub mis tahes lõpueksamil ja peab 
sooritama koolieksami. Sellisel juhul saab õppijakoha ootenimekirjas olev 
õppija. 

  Pärast 9. klassi lõpetamist tuleb sisseastumiskeskkonnas koolile esitada 
dokumendid ametlikuks vastuvõtmiseks s.o 9. klassi lõputunnistus, selle 
hinneteleht ning 9. klassi klassitunnistus. Samuti tuleb kirja panna oma 
esimene ja teine moodulivalik koos põhjendusega, kitsa või laia matemaa-
tika ja võõrkeelte valikud.

  Jaanuaris korraldab Viimsi gümnaasium sisseastujatele ja vanematele 
ühise infotunni ning kui olukord võimaldab, siis on 9. klassi õpilastel võima-
lik tulla ka õpilasvarjuks ja veeta kohapeal üks koolipäev.

Selle Viimsi Teataja numbri pani kokku ja toimetas asendustoimetaja Annika Koppel
Reklaamitoimetaja: Marje Plaan, tel 602 8866, e-post: marje.plaan@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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 6. novembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 29. oktoober kell 16.

Hoolimine ja 
märkamine on 
olulised kingitused 
ühiskonnale, mida 
me igapäevaselt 
saame jagada.

Seisukoht, kas ja kui palju on võima-
lik õppeasutusel plaanitust enam kas-
vada, on eelkõige koolijuhi kujundada. 
Senised arutelud on olnud teineteise 
muresid väga mõistvad ning ideena on 
välja käidud erinevaid variante. Olles 
avatud kõigile võimalustele, loodan vä-
ga, et suudame mõningal määral õp-
pekohtade arvu suurendada juba järg-
misest õppeaastast.

Kuni riigigümnaasiumi rajamiseni 
tegutses Viimsi kooli gümnaasiumias-
te valla õppeasutusena ning keskkoolis 
edasiõppimiseks sai eelistada oma val-
la koolide õpilasi. Riigigümnaasiumite 

V
iimsi gümnaasium avas uk-
sed 2018. aastal ning on 
praegu ainus riigigümnaa-
sium Harjumaal. Riigigüm-

naasiumi rajamine leevendas olulisel 
määral põhikooliastme noorte ruu-
mipuudust õppimisel Viimsi koolis. 
Ent nüüd seisame silmitsi tõsiasjaga, 
et Viimsi põhikoolilõpetajate võimalu-
sed oma haridustee jätkamiseks kodu-
vallas on piiratud. 

Järgnevatel aastatel lõpetab põhi-
kooli üle kolmesaja Viimsis elava noo-
re. Koduvallas on gümnaasiumikoh-
ti 170 ning nendele kohtadele võivad 
kandideerida kõik õpilased üle Eesti. 
Reaalselt on võimalus kodulähedast 
kooliteed jätkata seega vaid igal kol-
mandal Viimsis elaval põhikooli lõpe-
tajal. 

Viimsi gümnaasiumi õpilaste mak-
simaalseks arvuks on plaanitud 510, 
milleni kool jõuab juba 2022. aasta 
sügisel. Kuna gümnaasiumitesse toi-
mub sisseastumine üle Eesti, siis sel 
sügisel Viimsis keskkooliteed alusta-
nud 170 õpilasest on 73 protsenti ehk 
124 noort meie valla elanikud. Kokku 
lõpetas tänavu põhikooli 313 Viimsis 
elavat noort, kellest kaks kolmandik-
ku soovis jätkata õpinguid Viimsi güm-
naasiumis.

Vald koos Viimsi gümnaasiumi juh-
tidega on gümnaasiumis õppekohtade 
arvu suurendamise teema tõstatanud 
aruteludes ministeeriumi haridusvõr-
gu osakonnaga. 

Loomulikult on koolile ja koolipida-
jale esmatähtis tagada õppe kvaliteet, 
seda soovivad ka noored ja lapsevane-
mad. Viimsi gümnaasium on lühike-
se ajaga loonud väga tugeva kooli, mi-
da kinnitab ka teistest piirkondadest 
siia õppima tulla soovijate suur hulk. 

mõte on pakkuda igas maakonnakes-
kuses ja suuremas omavalitsuses vä-
ga kvaliteetset gümnaasiumiharidust, 
kuid seejuures toimub kooli vastuvõtt 
kõigile võrdselt. 

Gümnaasiumis kooliteed jätka-
ta soovivatel Viimsi põhikooli lõpe-
tajatel on valida, kas võrdsetel alustel 
kandideerida riigigümnaasiumitesse, 
Tallinna või teiste omavalitsuste koo-
lidesse või asuda õppima tasulistesse 
erakoolidesse. Meie noorte edasiõppi-
mise võimalused avarduvad järgneva 
viie aasta jooksul Tallinna rajatava viie 
riigigümnaasiumiga. 

õppeaasta Viimsi valla 
koolide 
lõpetajate 
arv

Viimsi valla 
põhikooli 
lõpetajad 
mujal kokku/ 
Tallinnas

Viimsi valla 
elanikud: 
põhikooli 
lõpetajad 
kokku

õppijate arv, 
keda VGM 
on valmis 
sügisel vastu 
võtma

Merivälja 
Kooli põhi-
kooli lõpe-
tajate arv

Pirita Majan-
dusgümnaa-
siumi (PMG) 
põhikooli lõ-
petajate arv

õppijate arv, 
keda PMG 
võtab vastu 
10. klassi 
sügisel

2019/20 209 104/100 313 170 (1.09.20) 42 84 64 (1.09.20)

2020/21 227 75/69 302 170 (1.09.21) 43 82 64 (1.09.21)

2021/22 283 72/68 355 170 (1.09.22) 63 85 100 (1.09.22)

2022/23 274 75/72 349 170 (1.09.23) 49 82 100 (1.09.23)

Õppeaastad ja koolikohad: põhikooli lõpetajad



LAEVALIIKLUS Viimsi vallavalitsus 
on sõlminud Tuule Liinid OÜ-ga 
lepingu, mille kohaselt jätkab ette-
võte parvlaevaga Wrangö reisijate 
teenindamist Leppneeme – Kel-
nase liinil järgmised neli aastat.

Selleks perioodiks tellib vald ettevõt-
telt ligi 2,4 miljoni euro eest kokku 
6000 reisi Viimsi poolsaare ja Prangli 
saare vahel.

Sõlmitud lepingu kohaselt jätkab 
vedaja senise sõidugraafikuga ehk nä-
dalas toimub kokku 14 edasi-tagasi rei-
si. Samuti ei ole vallal lähiajal plaanis 
üle vaadata sõidupiletite hindasid ega 
Prangli püsielanikele kehtestatud soo-
dustingimusi. Piletihinnad Leppnee-
me ja Prangli vahelisel praamiühen-
dusel on püsinud muutumatuna alates 
2014. aastast. Reisija täispilet maksab 
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Viimsi võõrustas Viljandi linna-
volikogu ja Isamaa esimeest 
Helir-Valdor Seederit
Saanud vallavalitsuses ülevaate Viimsi arengutest, tõdes Helir-
Valdor Seeder, et koroonakriis on omavalitsuste sissetulekutele 
üsna sarnaselt mõjunud. 

“Tulu laekub linnadele ja valdadele tänavu vähem kui planeeritud, 
kuid siiski mõnevõrra enam kui 2019. aastal. Elanike arvult on Viljandi 
ja Viimsi enam-vähem võrreldavad, aga suuremad väljakutsed on eri-
nevad. Kui Viljandile on üheks peateemaks sotsiaalhoolekanne, siis 
kasvava ja noore elanikkonnaga Viimsile lasteaia- ja koolikohad,” rääkis 
Seeder.

Lisaks vallavalitsusele külastas Seeder veel Viimsi raamatukogu, riigi-
gümnaasiumi ja Viimis tegutsevat kaitsetööstusettevõtet Threod Systems.

VT 

Koduse lapse toetus seotakse 
tugevamalt Viimsi elanikuks 
olemisega
Volikogu otsusega makstakse alates uuest aastast koduse lapse 
toetust vaid neile lapsevanematele, kes on toetuse taotlemisel kogu 
jooksva kalendriaasta olnud rahvastikuregistri järgi Viimsi elanikud. 
Muudatusega soovib vallavalitsus kindlustada toetuse saajate 
tulumaksu laekumise vallale. 

Õigus taotleda koduse lapse 
toetust on neil vanematel, kes 
on taotluse esitamise seisuga 
Viimsi valla elanikud ja kelle 
1,5–3-aastane laps ei käi laste-
aias. Samuti peavad toetuse 
saamiseks mõlemad lapse-
vanemad olema kogu toetuse 
maksmise perioodil Viimsi valla 
elanikud.

Uue korra kohaselt makstakse 
toetust üksteist kuud aastas, 
juulis toetust ei maksta. Samuti 
ei maksta edaspidi toetust neile 
lapsevanematele, kellele on 
pakutud, kuid kes on loobunud
kohast Viimsi munitsipaallaste
asutuses või Viimsi vallale hanke-

lepingu alusel teenust pakkuvas eralasteaias.
Haridusvaldkonna abivallavanema Marju Aolaidi sõnul on koduse 

lapse toetuse peamine eesmärk pakkuda tuge neile vanematele, kellel 
puudub võimalus lapse lasteaeda panemiseks. “Uus kord hakkab keh-
tima järgmisest aastast. Seega peaksid toetuse taotlemist plaanivad 
vanemad, kelle laps saab tuleval aastal 1,5-aastaseks, jälgima, et nad 
oleksid mõlemad hiljemalt 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud,” 
selgitas abivallavanem.

Viimsi valla koduse lapse toetus on praegu 250 eurot kuus ning 
tänavu septembrikuus maksis vald toetust 161 lapse eest. Toetuse 
suuruse kehtestab vallavalitsus, arvestades valla eelarve võimalusi.

VT 

Püünsi kool ja Viimsi 
gümnaasium jõudsid aasta 
kooli konkursi finaali
Aasta kooli konkurss ootab reedeni eestimaalaste hääli, et selgi-
tada välja aasta kool. Aasta kool 2020 tiitlit püüab kümme finaali 
jõudnud kooli kuuest maakonnast. 

Aasta kooli eesmärk on näidata kooli loovas ja lõbusas võtmes. Sel 
aastal valis žürii 10 finalisti välja 31 kooli seast ning parim selgitatakse 
välja rahvahääletusega. “Meil on väga hea meel, et Eestis leidub palju 
omanäolisi koole, kus tegutsetakse ühiselt ka õppetöö väliselt, hinna-
takse koostööd ja koolis valitsevad üksteist toetavad suhted. Kutsume 
ka kogukondi omakandi koolile kaasa elama ja hääletama,” rääkis 
haridus- ja noorteameti koolituskeskuse peaspetsialist Kadri Ratas.

Konkursi finalistidega saab tutvuda ETV hommikusaate “Terevisioon”
ja portaali Novaator vahendusel. Oma hääle saab anda igaüks veel 
reedeni, 23. oktoobrini veebiaadressil novaator.err.ee/aastakool.

Žürii otsusega pääsesid finaali Vääna Mõisakool, Haapsalu Kutse-
hariduskeskus, Püünsi Kool, Tartu Forseliuse Kool, Võru Gümnaasium, 
Jõhvi Gümnaasium, TERA Peedu Kool, Viimsi Gümnaasium, Rakvere 
Ametikool ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium. Finalistid on 
loetletud juhuslikus järjekorras.

Aasta kooli väljaselgitamiseks liidetakse kokku rahvahääletuse 
tulemused ja žürii hinded. Aasta kool 2020 kuulutatakse välja 30. ok-
toobril ETV otsesaates “Terevisioon”.

Haridus- ja noorteamet  

TeatedParvlaevaühendust Prangliga 
jätkab senine vedaja

6 eurot ning saare püsielanikule 1 eu-
ro, sõiduauto ülevedu vastavalt 50 ja 
10 eurot. 2019. aastal sõitis mandri ja 
Prangli vahelisel liinil kokku 30 000 rei-
sijat ning veeti üle 747 sõidukit.

Tänavu talvel viis Viimsi vald läbi 
riigihanke Leppneeme – Kelnase lii-
nil vedaja leidmiseks ja sellele laekus 
kaks pakkumist. Suvel lõpetas valla-
valitsus hankemenetluse võitjat väl-

ja kuulutamata, kuna see ei oleks ta-
ganud vallale soodsaimat lahendust ja 
vald otsustas reisijateveo jätkamiseks 
otselepingu sõlmimise kasuks. Otse-
lepingu sõlmimise aluseks võeti han-
kel sisuliselt parima pakkumise teinud 
Tuule Liinid veohind.

Tuule Liinid kasutab Prangliga pü-
siühenduse pidamiseks Eestis Reval 
Shipbuilding OÜ laevatehases spet-
siaalselt Leppneeme – Kelnase liini 
tarbeks ehitatud ja 2013. aastal vette 
lastud parvlaeva Wrangö. Laeva oma-
nik Veeteede Amet sõlmib reederiga 
ehk reisijateveo korraldajafirma Tuu-
le Liinid OÜ-ga lepingu, millega ette-
võte võtab enda kanda kohustused ja 
vastutuse laeva meresõiduohutuse ala-
se korraldamise ja tehnilise teeninda-
mise eest.

Viimsi vallavalitsus

Wrangö on ehitatud spetsiaalselt 
Leppneeme – Kelnase liini tarbeks ja 
vette lastud 2013. aastal. Foto: arhiiv

tasub teada

Muutusid bussipeatuste nimed
  Ühistranspordi kasutajatele selgemaks ja lihtsa-

maks reisiplaneerimiseks korrastas Viimsi vald ühis-
sõidukipeatuste registrit ning korrigeeris peatuste 
nimesid, mis tekitasid segadust.

Suurimad muutused puudutavad Tammneeme piir-
konna peatusi, kus seniste Randvere teel asunud Tamm-
neeme peatuste uus nimi on Tammneeme küla, Tamm-
neeme teel Haugi tee ristmiku juures asuvate Tamm-
neeme peatuste uus nimi on Tammneeme keskus.

Randvere külas asus varem neli Hansunõmme peatust 
ja see põhjustas segadust. Randvere teel Randvere kaup-
luse juures asuvad Hansunõmme peatused on ümber 

nimetatud Randvere kaupluse peatusteks. Muuga-suu-
nalised peatused jäid Hansunõmme nimega.

Haabneeme alevikus asuvatele Viimsi keskuse peatus-
tele on juurde lisatud numeratsioon ning Tallinna linna 
suunduvad liinid peatuvad Viimsi keskus 2 peatuses ning 
lõpp-peatustesse suunduvad liinid sh valla siseliinid 
peatuvad Viimsi keskus 1 peatuses. 

Muudatused aitavad õiget peatust lihtsamalt leida nii 
sõitjatel kui bussijuhtidel, samuti viidata peatustega seo-
tud küsimuste korral õigele peatusele.

Imre Saar  
transpordi vanemspetsialist 

ARENGUKAVA 20. oktoobril oli 
Viimsi vallavolikogu istungil 
arutlusel Viimsi valla transpordi- 
ja liikuvuskorralduse arengukava 
2020–2030 (TRAK) eelnõu, mis-
järel suunati see avalikustamisele.

TRAK on Viimsi valla transpordi ja lii-
kuvuse valdkonna arengu alusdoku-
ment, mille eesmärk on luua terviklik 
valdkonna käsitlus, töötada välja tur-
valised, keskkonda hoidvad, nutikad ja 
säästlikud lahendused ning määratle-
da ära eesmärgid ja tegevuskava nen-
de saavutamiseks. 

Kokku on TRAK-i koondatud kolm 
suuremat teemakäsitlust: ühistrans-
port, jalgrattaga ja jalgsi liikumine 
ning transpordikorraldus (sh üldine 
liikuvus). Arengukava annab suuni-
sed valdkonna terviklikuks arenguks, 

Transpordi ja liikuvuskorralduse 
arengukava ootab ettepanekuid

toob välja olemasolevad kitsaskohad 
ja pakub välja võimalikud lahendused. 
Arengukava ajatelg on 10 aastat ja te-
gevuskava ajateljeks on aastad 2020–
2024. 

Arengukavaga saab tutvuda Viimsi 
valla kodulehel. 

Vallavalitsus ootab kõiki valla trans-

pordi ja liikuvuse valdkonna arengute-
le kaasa mõtlema ja oma ettepanekuid 
esitama. Avalikustamisel saab ettepa-
nekuid saata kuni 10.11.2020 e-posti 
aadressile arengukava@viimsivv.ee. 

Arengukava on kavandatud esitada 
II lugemisele volikogu detsembrikuu 
istungile.

TRAK on Viimsi valla transpordi ja liikuvuse valdkonna arengu alusdokument.

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

Suurimad muudatused puudutavad Tammneeme 
piirkonna peatusi.

Neli Hansunõmme peatust tekitasid segadust, nüüd on 
kaks ümber nimetatud Randvere kaupluse peatusteks. 

Vallavalitsus soovib, et toetuse 
saaja tulumaks laekuks vallale. 
Foto: Fotolia
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Esita oma kandidaat ja valime 
koos 2020. aasta tegijad!
Viimsi valla elanikuna oled kindlasti märganud enda ümber tublisid 
ja pühendunud inimesi ning organisatsioone, kes sel aastal on erili-
selt silma paistnud. Kuid märkamise kõrval on oluline see ka välja 
öelda. 

Viimsi vald tunnustab 20. detsembril aasta tegijaid ning kutsub kõiki 
vallaelanikke esitama tunnustuse saamiseks oma kandidaate!

Tunnustused jagatakse välja seitsmes valdkonnas: aasta ettevõtlus-
tegu, aasta keskkonnategu, aasta sotsiaalvaldkonna tegu, aasta hari-
dusvaldkonna toetaja, aasta kauni kodu auhinnad, kultuuri-, spordi- ja 
noorsootööpreemiad.   

Seda, et esile saab tuua tõesti väga mitmel alal tegutsevaid kandi-
daate, iseloomustavad hästi vaid mõned näited möödunud aasta ära-
märkimistest. Toona said tunnustuse näiteks purjetamistreener Raivo 
Randmäe, alpinist Katrin Merisalu, naiskodukaitse Viimsi jaoskond, 
moekunstnik Cärol Ott, tantsujuhendaja Agne Kurrikoff-Herman jt. 

Kui oled tähele pannud kedagi, kes on oma valdkonnas silma paist-
nud, panustanud selle arengusse või saavutanud oma tegevuses 
uued kõrgused, siis anna sellest kindlasti teada meie veebilehel 
www.viimsi.ee. Kandidaate saab esitada 31. oktoobrini.

Merilin Piirsalu 
Viimsi Teataja toimetaja

Viimsi mälumängusari algas 
Ränirahnude võiduga
14. oktoobril sai Haabneeme koolis hoo sisse järjekordne Viimsi 
mälumänguhooaeg. Pidades oluliseks korraldajate, mängijate ja 
koolipere tervist, oli vallavalitsuse poolt tagatud kõigile võistkonda-
dele puhastusvahendid ja iga mängija sai endale Viimsi valla 
sümboolikaga korduvkasutatava kaitsemaski. 

Hooaja esimene mäng algas üpriski tavapäraselt, kus tiitlikaitsja 
Tempo hankis poolajaks pealtnäha turvalise edumaa konkurentide 
ees. Mängu teine pool näitas aga, et mäng lõpeb alles siis, kui viimase 
vooru punktid on kokku loetud. Teises pooles Tempo hoog rauges ja 
võidu võttis 46 punktiga Ränirahnude võistkond (Mikk Trave, Tambet 
Drell, Jaanus Jegorov ja Jaan Kelder). Võrdselt 43 punktiga jagasid 
teist ja kolmandat kohta Lisaküsimus Palun (Kati Esna, Ulli Puidak, Siim 
Kaare ja Randar Lohu) ning Kelvingi I (Rando ja Karin Soome, Andris 
Viltsin ja Toomas Uritam). Esiviisikusse mahtusid veel Tempo ja Mähe 
40 punktiga.

Esimeses mängus osales kokku 36 võistkonda. Sarja võitja selgub 
viie mängu kokkuvõttes ning kõigis mängudes kogutud punktid liide-
takse. Sarja järgmine etapp on planeeritud 11. novembriks ning mängu 
täpne asukoht on veel selgumisel.

Andres Kaarmann 
mängujuht 

Teated

Võidukad Ränirahnud: Mikk Trave, Tambet Drell, Jaanus Jegorov ja 
Jaan Kelder. Foto: Kaija Mägi

HARIDUS Viimsi vald andis esma-
kordselt välja hariduspreemiad 
ning seda kahes kategoorias: aasta 
haridustöötaja ja aasta haridus-
tegu. Tunnustuse saajad pälvisid 
tänukirja ja preemia riikliku keh-
tiva õpetaja alampalga suuruses 
(tänavu 1315 eurot).

Aasta haridustöötaja 2020 – 
Liis Remmel 
Aasta haridustöötajaks sai Viimsi koo-
li eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning 
klassijuhataja Liis Remmel. Tema kan-
didatuuri esitasid 9B klassi lapsevane-
mad, kelle sõnul on tegu suure süda-
mega ja väga inspireeriva õpetajaga. 
“Lisaks õppetööle ja klassijuhatami-
sele lööb ta aktiivselt kaasa kooli üri-
tuste korraldamises. Tema korraldada 
on näiteks iga-aastane koolisisene kõ-
nevõistlus, millest õpilased heamee-
lega osa võtavad. Viimsi koolis õpetab 
Liis Remmel ka erinevaid valikaineid, 
näiteks väitluskunsti. Klassijuhataja-
na on ta hea grupitunde looja, kaa-
sav ja turvaline tugi õpiteel. Tal on ae-
ga oma õpilaste jaoks ja kõik, mida ta 
teeb, teeb ta õpilaste arengu eesmär-
gil. Oleme tänulikud, et meie lapsed 
on tema eeskuju ja õpetusega kasva-
nud toredateks noorteks inimesteks,” 
tõid lapsevanemad välja.

Aasta haridustegu 2020 – 
lasteaed Väike Päike 
Lasteaed Väike Päike pälvis haridus-
preemia selle eest, et oli peredele ole-
mas ka eriolukorra ajal ning alustas 
täiesti uue digiõppe ajastuga.

Kogu eriolukorra perioodil olid Väi-
ke Päike lastehoid ja lasteaed avatud 
õuelasteaia põhimõttel. Söögikorrad, 
õppe- ja mängulised tegevused toimu-
sid lasteaia terrassil, hoovialal ja maja-
taguses metsas ning kontseptsioon toi-
mis suurepäraselt. Tuli välja, et lapsed 
on õues palju liikuvamad ja loomingu-
lisemad. Lisaks tugevdas õues viibimi-
ne laste immuunsüsteemi.

Tänu karantiinile algas lasteaias 
Väike Päike ka täiesti uus digiõppe 
ajastu. See sai alguse tänu ühe Viimsi 
Väikese Päikese lastehoiu särasilmse 
lapsehoidja loomulikule initsiatiivile 

Viimsis tunnustati aasta haridus-
töötajat ja aasta haridustegu

hakata kodus olevatele peredele Face-
booki vahendusel live-tunde tegema. 
Esimesed videod said palju vaatajaid ja 
kiiresti pandi kokku eraldi meeskond 
digitaalse sisu loomiseks. Inimesed 
töötasid pühendumusega ning peagi 
toodeti nädalas juba üle kahekümne 
tegevuse – Live Super Nanny ülekan-
ded, live-muusikatunnid, videod õp-
pekavast lähtuvate valdkondade kaupa 
ning mängulised ja arendavad tegevu-
sideed.

Väike Päike tegevjuht Kärt Kukk: 
“Meil on suur rõõm olla märgatud 
ja esile tõstetud. See annab kindlust 
juurde, et meie tegemistel on tõepoo-
lest positiivne efekt. Suur tänu kõi-
kidele Väikse Päikse töötajatele, kes 
meie omamoodi digipöördele hoo 
sisse andsid ja edasi vedasid! Karan-
tiiniaegsest katsetusest kasvas välja 
väga äge projekt, mida meil on plaa-
nis edasi arendada ja sisu järjest juur-
de toota. Samuti oleme nüüd paremi-
ni valmis tulevikus ette tulla võivateks 
olukordadeks.”

Tunnustamist väärivad teisedki
Hariduse tähtsustamine ja tunnusta-
mine on hästi oluline, sellega saame 
häid õpetajaid ja tegusid rahvale näi-
data. 

Aasta haridustöötaja nimetuse päl-
vib vallaga seotud haridustöötaja, kel-
le töö ja isiklik eeskuju on aasta jooksul 
oluliselt kaasa aidanud noorte kujune-
misele mitmekülgselt arenenud isik-
susteks ning kelle tegevus on posi-
tiivselt mõjutanud haridusasutuste ja 
valla arengut.

Aasta haridustöötaja 2020 pree-
miale esitati võitja kõrval veel Haab-
neeme kooli õpetajad Kersti Randver, 
Egle Hollmann, Epp Orula, Viimsi koo-
li sotsiaalpedagoogide meeskond Lea 
Pullerits, Eve Ott ja Marita Pähk, õpeta-
jad Piia Karelsohn, Meri Heinsalu, Ah-
med Porkveli ja Mari-Liis Rahumets, 
koolijuht Peeter Sipelgas (4 ettepa-
nekut), Randvere kooli õpetajad Ma-
re Müürsepp, Kirsti Haug ning psüh-
holoog Liina Lüütsepp, lasteaia Väike 
Päike õpetaja Heleri Leppik, Püünsi 
kooli õpetaja Meryt Pastak ning direk-
tor Jekaterina Tšerepannikova ja MLA 
Viimsi lasteaiad Laanelinnu maja õpe-
taja Reet Lepp.

Aasta haridustegu tiitel antakse val-
laga seotud isikule või organisatsiooni-
le aasta jooksul silmapaistva innovaa-
tilise ettevõtmise eest, mis on teistele 
haridusasutustele eeskujuks, aidanud 
kaasa hariduse edendamisele, panus-
tanud sihikindlalt ja tulemuslikult õp-
piva organisatsiooni kujundamisse, 
toetanud ja arendanud haridusvald-
konna koostöövõrgustikku, aidanud 
väärtustada haridust vallas.

Aasta haridusteo 2020 preemiale 
nomineeriti lisaks võitjale MLA Viim-
si lasteaiad õpetajad distantsõppe 
korraldamise eest eriolukorras ning 
Viimsi kooli III kooliastme matemaa-
tikaõpetajad virtuaalklasside loomise 
ja innovaatilise õppetöö korraldamise 
eest eriolukorras, mida hindasid kõr-
gelt nii õpilased kui ka vanemad.

Täname kõiki õpetajaid nende sil-
mapaistva töö eest ning auhinna kan-
didaatide esitajaid!

Aasta haridustegu 2020 – lasteaed Väike Päike õppejuht ja õpetaja Heleri Leppik,  
tegevjuht Kärt Kukk ja haridusteholoog Marii Maamägi.

Fotol on preemia üle andnud vallavanem Illar Lemetti ja abivallavanem Marju Aolaid, preemia saaja aasta haridustöötaja 
2020 Liis Remmel ja Viimsi kooli direktor Peeter Sipelgas. Fotod: Merilin Piirsalu

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja



AVAMINE Viimsi vald on juurde 
saanud ühe õnneliku maja. 
1. septembrist avas uksed Tiki-
Triki eralasteaed Haabneemes 
aadressil Nurme tee 21.

Tiki-Triki Haabneeme on armas 
väike maja vaikses elamukvartalis 
Laanelinnu lasteaia lähedal. Ma-
jas on praegu avatud kaks rühma. 
Rõõmurõngad esimesel korrusel 
rõõmustavad päris väikseid kahe-
aastaseid põnne ja teisel korrusel 
säravates Särasilmades on veel mõ-
ned kohad natuke suurematele las-
tele. Omapärane majaplaneering 
võimaldab loovalt läheneda kogu 
lasteaia elukorraldusele. Tiki-Triki 
lasteaiale kohaselt on igapäevane 
mäng ja töö kollektiivselt perekesk-
ne ning natuke kodu moodi. Lapsi 
õpetame ja kasvatame traditsioo-
niliselt riikliku õppekava järgi, aga 
õpetajate töökavad sisaldavad roh-
kem individuaalselt lähenemist ja 
mängulisust. 

Haabneeme majas töö käib 
Meie kogemus on näidanud, et väi-
kesed lasteaiamajad meeldivad nii 
lastele kui ka vanematele. Oleme 
saanud palju positiivset tagasisi-
det ja tänulikkust selle eest, et ole-
me olemas. Selline paitus on väga 
oluline meie armsatele õpetajatele. 

Eks iga uus algus on väljakut-
se. Olles nüüd Haabneeme ma-
jas paari kuu jagu toimetanud, on 
rütm paika saanud. Praeguseks on 
täpsemalt näha, kuhu on vaja veel 
midagi juurde osta või mida üm-
ber korraldada. Aitäh lapsevane-
matele, kes on meiega selle alusta-
mise protsessi kaasa teinud ja meid 
usaldanud! 
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te asutuste personalitöötajad ka-
sutaksid meeleldi programmi, kus 
saaks lihtsalt hallata puhkusi, töö-
ajatabeleid ja muud personalitööks 
vajalikku. Valla personaliosakond 
pakkus abi personali värbamisel, 
CV Online pakub soodustusi suu-
remate personaliotsingute puhul, 
seega saab vald allasutustele koos-
tööd pakkuda. Kristi Pukk kutsus 
koos asutuste juhtidega osalema 
ka asutuste personalijuhid. Perso-
nalijuhid moodustasid omakorda 
koostöögrupi, et ühiselt personali-
haldusprogrammi kasutamist õp-
pida ning kogemusi vahetada. 

Haridusjuhtide koostöökoja tei-
ne teema oli eesti keelest erineva 
emakeelega laste õpetamine. Osa-
lema olid kutsutud ka haridusasu-
tuste tugikeskuste juhid. 

Viimsi vallas on viimastel ae-
gadel kuulda erinevaid keeli. Val-
la elanikkond on muutunud palju-

KOOSTÖÖ Viimsi valla üldhariduskoolide, 
huvikoolide, noortekeskuse ja lasteaia juhid on 
koondunud valla haridusjuhtide koostöökotta. 
Kord kuus saadakse kokku, et arutleda teemadel, 
mis kõigile huvi pakuvad.  

Viimsi haridusjuhid koostöö tuules

K
ohtumine toimus 13. 
oktoobril Viimsi raa-
matukogu suures saalis. 
Koostöökoja liikmeid 

tervitas hariduse abivallavanem 
Marju Aolaid, kes rõhutas ühistel 
teemadel arutlemise olulisust. See-
kord oli kavas kaks teemat: perso-
nalitöö lihtsustamine persona per-
sonalihaldusprogrammi abil ning 
erineva emakeelega lastele eesti 
keele õpetamine. 

Persona personalihaldusprog-
rammi tutvustas Viimsi valla per-
sonali- ja haldusosakonna juha-
taja Kristi Pukk. Haridusasutustel 
on erinev personalitöö kogemus. 
Selgus, et koolijuhtidel kulub palju 
aega personalitööks, ka suurema-

Maiu Plumer
haridusosakonna juhataja

rahvuseliseks. Lasteaedadesse ja 
koolidesse tulevad lapsed, kel-
le eesti keele oskus on ebakin-
del või puudub hoopis. On lapsi, 
kes on aastaid elanud vanemate-
ga välismaal, õppinud võõrkeeles 
ning eesti koolis satuvad raskustes-
se. Oma paljude aastate kogemust 
eesti keelest erineva kodukeelega 
lastega jagasid Tallinna Lilleküla 
gümnaasiumi direktor Anu Luure 
ja eesti keele kui teise keele õpetaja 
ja õppejõud Kai Võlli. Ilma suure-

mate investeeringute ja koolituste-
ta saab iga haridusasutus olla võõr-
keelsete lastega sõbralik, hooliv ja 
toetav. Lilleküla gümnaasiumis al-
gab kooli vastuvõtt põhjaliku pere-
vestlusega, mille vältel selgitatakse 
välja lapse huvid, oskused ja tuge-
vused. Lapsel soovitatakse kind-
lasti osaleda huviringis, kus samu-
ti eesti keele oskus paraneb. Igale 
lapsele leitakse klassis tugiõpilane, 
kes võõrkeelse lapse kohanemist 
toetab ja julgustab. Õpetajad selgi-

tavad uut materjali piltlikult, palju 
kasutatakse mõistekaarte ja muud 
näitlikustamist. Kai Võlli rõhutas, 
et huvitav ja näitlik tund on kasulik 
kõigile, mitte ainult võõrkeelsetele 
lastele. Haabneeme kool on liitu-
nud haridus- ja teadusministee-
riumi ja Tallinna ülikooli projekti-
ga, mis toetab ühe esimese klassi, 
kus õpib rohkem võõrkeelseid lap-
si, õppimist. Õpib õpetaja, klass ja 
kogu kool. 

Kokkuvõtteks hindasid huvikoo-
lide, lasteaia, noortekeskuse ja üld-
hariduskoolide juhid väga kõrgelt 
külaliste kogemust, inspireerivat ja 
rohkete näidetega ettekannet. Vaa-
tamata erinevatele asutustele on 
lapsed ja probleemid sarnased. 

Paari kuu pärast reflekteerivad 
koolijuhid oma kogemust, mida on 
jõutud oma koolides ellu viia. Ole-
me valmis otsima kontakte ülikoo-
lidega, kui peaks tekkima vajadus 
õpetajate koolitamiseks. Esmalt 
aga saab iga õpetaja ja õpilane ol-
la tähelepanelik ja julgustav oma 
kaaslaste suhtes. 

Järgmine valla haridusjuhtide 
koostöökoja seminar toimub 10. 
novembril, mil tulevad kõneks ju-
ba uued teemad. 

Ettekande 
teeb Lilleküla 
gümnaasiumi 
direktor Anu 
Luure. Foto: 
Kadi Bruus

Õnnelik maja Haabneemes 

Tiki-Triki personal on soe ja 
sõbralik. Haabneeme majas töötab 
noor ja eluterve seltskond vahvaid 
inimesi. Õpetaja abid on õppinud 
lapsehoidjateks ja õpetajad koo-
litavad end aina edasi. Läbi nen-
de teadmiste ja keskkonnasäästli-
ku eluviisi oleme näiteks õppinud 
kasutama ökoloogilisi puhastus-
vahendeid. Majas ei ole sünteeti-
lisi materjale ja ruumide puhas-
tamine toimub tavapärasest veidi 
teistsugusel moel. 

Oktoobrist alustasime õppe-
tööd. Traditsioonilise hommikurin-
gi järgselt toimub õpetamine aine-
päevade läbi. Terve päev muusikat 
imelise Sissi abiga, eesti keele ja 
matemaatika päevad, kunstipäev, 
loodusõpetus ja keskkond meie 
ümber, õpetaja Karolini liikumis-
tunnid nii sees kui ka väljas. Kui 
lapsed natuke suuremaks saavad, 
siis lisanduvad kindlasti matkapäe-
vad. Õpetaja Emma on läbimas eri-
pedagoogi õpet. Igasugune tugi-
spetsialistide toetus on vajalik nii 
lapsele, vanemale kui ka õpetajale. 

Mis tantsukool oleks aga ilma 
tantsutrennita – see toimub Haab-
neeme majas. Esimene suur esine-
mine on tulemas juba jaanuaris.

Tiki-Triki Harjumaa lasteaiad 
sai uue direktori. Kai on töötanud 
nii laste kui ka vanematega üle 20 
aasta. Lisaks on tal magistrikraad 
kunstiteraapias. Kindlasti plaanime 
järgmisest aastast vastavalt vane-
mate soovile alustada inglise kee-

le õpetamisega ja võimaluse korral 
pakkuda keelekümblust vene pere-
dest lastele.

Soovime, et Nurme tee 21 maja 
saaks tuttavaks paljudele inimeste-
le. Loodame oma saalis varsti ava-
da veel mitmeid tegevusi igas vanu-
ses lastele. Ikka mõttega, et õnnelik 
maja on täis õnnelike inimesi.

Kogemustega ettevõte
OÜ Esteetika ja tantsukool on asu-
tatud 1994. aastal. Ettevõtte asutaja 
ja ainuomanik on Merje Poom. Et-
tevõtte põhitegevusalaks on hari-
dus-, kultuuri- ja spordialased huvi-
alakoolitused lastele ja noortele 
vanuses 3 kuni 20 eluaastat. Koo-
li süda ja kodustuudio asub Rak-
veres. Filiaalid asuvad Tallinnas, 
Lõuna-Eestis ja Ida-Eestis. Koo-
lis tantsib tänase seisuga üle 1000 
poisi ja tüdruku. Traditsiooniliselt 
toimub igal talvel suur kontsert, kus 
esinevad kõik rühmad. Alates 2017. 
aasta sügisest lisandusid tantsu-
perre ka täiskasvanute grupid. OÜ 
Esteetika ja tantsukooli koosseisu 
kuulub ka Tiki-Triki stuudio, mis 
pakub mängulist tegevust laste-
le vanuses 1–3 aastat ja suhtlemis-
võimalust nende vanematele. 

Tantsukooli allasutus – eralas-
teaed Tiki-Triki – avas oma esi-
mese maja uksed septembris 2008 
Rakvere linna vahetus lähedu-
ses Tõrma külas. Lasteaed on ka-
he rühmaga. Kuna nõudlus ületas 
pakkumise, siis praeguseks on Rak-
vere linnas avatud Tiki-Triki laste-
hoid ja teine Tiki-Triki lasteaia ma-
ja. 2020. aasta suvest on meil ka Rae 
vallas kahe rühmaga lasteaiamaja 
Tiki-Triki Peetri ja Viimsi vallas Ti-
ki-Triki Haabneeme. 

2020. aastal Eesti Vabariigi sün-
nipäeva puhul tunnustati Merje 
Poomi ja ettevõtet rahvastikumi-
nistri tänukirjaga panuse eest las-
te ja perede toetamisel.

Merike Rihti Kuuse
OÜ Esteetika ja tantsukooli 
arendusjuht Ilusate ilmadega saavad lapsed 

õues aega veeta. Foto: Tiki-Triki
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Haigekassa peab oluliseks tuge-
va perearstikeskse süsteemi arengu 
toetamist, et kõigile kindlustatute-
le oleks kiirelt, tasuta ja elukoha lä-
hedal kättesaadav esmane vajalik 
nõustamine ning arstiabi. 

Üks olulisi arenguvisioone on 
perearstikeskustest tervisekeskus-
te loomine, tänu millele laieneks 
inimeste jaoks perearsti pakutava-
te tervishoiuteenuste valik. Tervise-
keskustes osutavad teenuseid lisaks 
perearstile ja pereõele ka füsiote-
rapeut, ämmaemand ja koduõde. 
Sõltuvalt kohapealsetest vajadus-
test ja võimalustest võib seal töö-
tada ka teisi spetsialiste. 

Selliste tervisekeskuste loomi-
sega tekib eeldus, et Viimsi esma-
tasandi tervishoiu teenuse kvali-
teet tõuseb. 

TERVISEKESKUSED Juba mitu aastat tagasi plaanis 
AS Fertilitas ehitada oma hoonele (Kaluri tee 5a) 
peale veel  ühe korruse, et luua ruumid uue pere-
arstikeskuse tarvis, kus oleks tööle hakanud 12 pere-
arsti. Nii see aga ei läinud ja nüüd on Viimisse tule-
mas Karulaugu ja Haabneeme tervisekeskused. 

Viimsisse on tulemas Karulaugu ja 
Haabneeme tervisekeskused 

E
smatasandi tervishoiu-
teenuseid pakub Eestis 
perearst koos pereõe ja 
teiste toetavate spetsialis-

tidega ning esmatasandi tervishoi-
du korraldab Terviseamet, vastu-
tades selle toimimise eest. Kohalik 
omavalitsus peab aga tagama tee-
nuse kättesaadavuse.

Viimsi valla teenindamiseks on 
Terviseameti poolt avatud 12 pere-
arstinimistut. Perearstide tööd ra-
hastab Eesti Haigekassa vastavalt 
nimistu suurusele ja nimistu va-
nuselisele koosseisule. 

AS Fertilitas 
juhataja Ivo 
Saarma. Foto: 
erakogu

Plaan Fertilitase majale III korrus ehitada peab 
jääma paremaid aegu ootama
AS FERTILITAS Täna jagab era-
haiglaga Fertilitas ruume viis 
perearsti, kes asusid samas 
majas juba Viimsi haigla 
aegadel. AS-i Fertilitas juhataja 
ja günekoloog Ivo Saarma on 
jätkuvalt huvitatud koostööst 
tervisekeskuse ja tema juhitava 
erahaigla vahel, aga majale 
kolmanda korruse ehitamise 
plaan, et rajada sinna tervise-
keskus, on praeguseks riiulisse 
pandud.

Idee oli luua suur keskus, kus töö-
taks 12 perearsti ehk kõik Viimsi 
perearstinimistud. 10 arsti nõus-
olek oli juba olemas, kui ehitus-
hange läbi kukkus. Saarma seletab 
ebaõnnestumist sellega, et han-
kimine langes ehitusbuumi aega, 
mistõttu osales hankel vaid üks 
pakkuja. Nõrgaks osutus haigla-
juhi hinnangul ka hanke teel saa-
dud projekteerija. Edasist perears-
tikeskuse projekti elluviimist on 
takistanud pikaleveninud läbirää-
kimised perearstidega, mille käi-
gus toimus “pereheitmine” – neli 
algul projektis kaasa lüüa lubanud 
perearsti loobusid ja see pani suure 
tervisekeskuse loomisele viimase 
põntsu. Ivo Saarmale jäi loobumi-
se põhjus ebaselgeks ja ta rõhutab, 
et kindlasti ei saanud selleks põhju-
seks olla kõrged üürihinnad. 

“Kahju, et nad ei näinud seda 
sünergiat, mida mina nägin,” ütleb 
Saarma, kelle sõnutsi on Fertilita-
ses kõik, et pakkuda perearstidele 
tervisekeskuse loomiseks vajalikke 
tugiteenuseid. “Meie haiglas juba 
töötavad ämmaemandad ja füsio-
terapeudid, kelle teenused tervise-
keskuse juurde kuuluma peavad. 

Samuti on meil olemas röntgen, 
ultrahelidiagnostika ja organisee-
ritud analüüside võtmine.” 

Saarma hinnangul on vaja vähe-
malt kuut perearsti, et tagada äm-
maemandale või füsioterapeudile 
täistöökoormus.

“Jah, maja, kus Fertilitas asub, 
kuulub Fertilitasele, aga kinnisvara 
näol teenimise huvi mul puudub,” 
tõrjub ta küsimust isiklike ärihuvi-
de kohta. “Meie eesmärk oli tegeli-
kult rajada Viimsisse suur tõmbe-
keskus, mille baasil oleks saanud 
arendada mitmeid lisateenuseid 
vallaelanikele ja mis oleks võinud 

olla residentuuribaasiks ka Tartu 
Ülikoolile. Üheks ideeks oli luua 
nõuandetelefon, mis vastanuks ini-
meste küsimustele ka õhtuti ja nä-
dalavahetustel. Samuti oli mõte te-
ha üheskoos erakorralise abi punkt, 
kus saanuks lahendada lihtsamaid 
probleeme. Neid mõtteid ja ideid 
oli teisigi,” räägib Saarma. 

Selline suur keskus oleks või-
maldanud taotleda eurorahastust 
mitmetele ühisprojektidele. Aga 
hea, et need perearstid, kes loobu-
sid, seda juba varem tegid ja mit-
te siis, kui ehitus juba käinud oleks. 
“Igasugune koostöö saab olla ala-

ti kahesuunaline ja kõik osapoo-
led peavad panustama, muidu po-
le mõtet proovidagi,” võtab Saarma 
teema kokku.

Koos tervisekeskusega oli plaa-
nis luua Viimsisse laste ja noorte 
sotsiaalkeskus, mis oleks hakanud 
pakkuma nii füüsiliste kui ka vaim-
sete erivajadustega lastele tugi-
teenuseid nagu näiteks päevahoid, 
intervallhoid ja toetatud töötamise 
võimalused. Saarma sõnutsi oleks 
tekkinud tugev sünergia erineva-
te valdkondade vahel – perearstid, 
Fertilitase poolt pakutavad erine-
vad taastusravi- ja rehabilitatsioo-
niteenused ning spetsialistidega 
konsulteerimise võimalused. Sel-
liseid lapsi, kes vajavad igapäevast 
päeva- või internaathoiuteenust, 
on Saarma hinnangul Viimsis vä-
hemalt 40. 

Ka Ivo Saarma enda Randvere 
koolis õppiv 14-aastane poeg on 
erivajadustega. Sellistele noorte-
le on vaja logopeede, psühholoo-
ge ning tegevus- ja tööterapeute, 
et õpetada lapsi, kuidas nad saak-
sid tulevikus ise endaga toime tul-
la. “See on ülioluline ja oleks tohu-
tu kergendus nii vanematele kui ka 
ühiskonnale, kui nad saaksid ise 
endaga täiskasvanuks saades hak-
kama,” ütleb Saarma. 

“Täiskasvanut on hiljem palju 
raskem õpetada ja nii nad jäävad-
ki riigi ülalpidamisele, kuni ühel 
hetkel tekib vajadus paigutada nad 

hooldekodudesse. Aga need on ju 
meie oma valla inimesed! Viimsi 
loosung võiks olla: “Aitame kõiki 
oma inimesi!” pakub Saarma ja lu-
bab, et tegeleb teemaga edasi. Näi-
teks Tartu Ülikooli teadusprojek-
ti raames toob ta varsti Viimsisse 
Jaapanis välja töötatud, spetsiaal-
selt erivajadustega laste arendami-
seks mõeldud tegevusroboti Pip-
per.

Saarma tunnustab koduval-
da hariduse hea edendamise eest. 
“Meil on siin vallas haridusega kor-
ralikult tegeletud ja suuri edusam-
me tehtud. 2021 avatav Artium on 
meie valla tiigrihüpe!” 

Küll aga soovib Saarma, et vald 
tulevikus veelgi rohkem sotsiaal- ja 
tervishoiuvaldkonnale õla alla pa-
neks, sest vallaelanike ootus täien-
davate teenuste järele on tema hin-
nangul olemas.

Viimsisse noorte sotsiaalkesku-
se arendamise plaan igatahes pä-
ris maha maetud ei ole, rõhutab 
Ivo Saarma. “Fertilitasel on selles 
valdkonnas päris häid spetsialis-
te ja ka täna pakub Fertilitas tugi-
teenuseid nii lasteaias kui ka koo-
lis. Minu kindel veendumus on, 
et täna ei ole kinnisvara teema. Ei 
ole mõtet ehitada hooneid, kui ei 
ole meeskonda, kes teenust pa-
kuks. Ma küsin alati, kes on need 
inimesed, kellega koos midagi te-
ha. Alles siis hakkan mõtlema, mi-
da ja kuidas teha,” räägib Saarma, 
kes tunnistab küll oma lüüasaa-
mist Fertilitase kolmanda korruse 
projektiga, kuid usub, et iga tagasi-
löök on õppetund. “Need arstid, 
kes meile jäid, on igati koostööks 
valmis,” on Saarma tuleviku osas 
optimistlik.

Ei ole mõtet ehitada hooneid, 
kui ei ole meeskonda, kes 
teenust pakuks.

Tervisekeskustes osutavad teenuseid lisaks perearstile ja pereõele ka füsioterapeut, ämmaemand ja koduõde. Foto: Fotolia
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Haabneeme tervisekeskus ootab ehitushanke tulemust
HAABNEEME TERVISEKESKUS 
Täna Haabneeme alevikus 
Kaluri tee 5a erahaiglaga Ferti-
litas ruume jagavas perearsti-
keskuses töötaval viiel pere-
arstil (Merilin Post, Krista 
Kaarlõp, Tiina Talijärv, Inna 
Viik ja Reet Polli) on plaan 
luua oma praeguses asukohas 
kokku kuuele perearstile 
Haabneeme tervisekeskus.

Selleks on vaja ruume veidi ümber 
ehitada ja hanke tulemused sel-
guvad 23. oktoobril ning on alust 
arvata, et seejärel saab alustada 
projekti realiseerimist ning tervi-
sekeskus ehitatakse valmis 2021. 
aasta jooksul. Siinkohal räägivad 
tohtrid aga hetkel kõige tähtsamast 
– oma igapäevatööst Viimsi inimes-
te tervise heaks.

Dr Tiina Talijärv, kuidas Viimsi ini-
meste tervis on? 
Sooviks öelda, et hea, kuid puudu-
vad otsesed uuringud, milles oleks 
võrdlevalt välja toodud Viimsi ini-
meste tervisenäitajad, võrreldes 
teiste Eesti piirkondadega. Perears-
ti vastuvõtule pöördutakse alati vä-
ga erinevate terviseprobleemidega, 

sest pöördujad ise on väga erinevas 
vanuses. Hetkel kõige aktuaalsem 
on ülemiste hingamisteede haiges-
tumine.

Kui oluline on, et terve pere käiks 
ühe perearsti juures? Kas see an-
nab diagnoosimisele või ravikva-
liteedile midagi juurde?
Perearst on liitsõna, mille kaheks 
jagamisel  saame pere ja arst. Eks 
see perearstisüsteem ju nii mõel-
dud ongi, et kogu pere on ühe arsti 
jälgimisel. Perearstile annab selline 
järjepidevus informatsiooni mõttes 
palju juurde. Teades ühe pere lugu, 
on parem näha tervikpilti. Arstina 
sa tead vanavanemaid, vanemaid 
ja lapsi. Tead, millised kroonilised 
haigused on pereliikmetel enne ol-
nud, missugused on pere liikumis- 
ja toitumisharjumused jms. Kõigest 
sellest lähtuvalt oskad nõustada 
riskifaktorite osas ja anda nõuan-
deid, kuidas hoiduda haigestumast 
samasse kroonilisse haigusesse. 
Arstina on suur rõõm, kui saad jäl-
gida ühe perekonna erinevate põlv-
kondade kasvamist ja arengut.

Kas teie perearstide nimistutes 
on veel vabu kohti?

Viimsi vallas on enamus nimis-
tuid täis. Hetkel on avatud uutele 
tulijatele ainult üks nimistu. Palju 
on tekitanud segadust see, et kui 
vaadata Terviseameti lehele, siis 
oleks justkui nii mõneski nimistus 
veel ruumi. Seadus ütleb, et pere-
arsti nimistu suurus võib olla ku-
ni 2000 inimest ja kui on abiarst, 
siis ka 2400 inimest. Aga reaalses 
elus töötada 2000–2400 inimesega 
on suur koormus. Seepärast allkir-
jastasid Eesti Perearstide Selts, Ter-
viseamet, Eesti Haigekassa ja Sot-
siaalministeerium märtsis 2019 
koostöökokkuleppe perearstiabi 
jätkusuutlikkuse tagamiseks, kus 
kõik osapooled leppisid kokku ni-
mistute optimaalse suuruse, mis 
on 1600 inimest. Liikumine selles 

suunas toimub nelja kuni viie aas-
ta perspektiivis. Vaadates selle in-
fo valguses uuesti Terviseameti le-
hel olevaid nimistute suuruseid, on 
selgelt näha, et vabu kohti kahjuks 
enamustes nimistutes enam pole.

Perearstidelt oodatakse sageli 
koduvisiitide tegemist.
Jah, me teeme koduvisiite. Visiidi 
vajaduse otsustab perearst ja sõltu-
valt probleemist teeb seda perearst 
ise, pereõde või kaasatakse hoopis 
koduõde. Koduvisiit on mõeldud 
enamasti voodihaigele või raske lii-
kumispuudega haigele. Ka imikute 
puhul tuleb koduvisiidi vajadust et-
te. Kodus on võimalused diagnoo-
simiseks ja kvaliteetse abi andmi-
seks arsti jaoks piiratud – seetõttu 
eelistame haige kutsumist vastu-
võtule. Vastuvõtul on võimalus 
teha vereanalüüs, vajadusel kar-
diogramm või röntgen, mis kiiren-
davad diagnoosi ja ravi määramist.

Kas konsulteerite patsiente ka te-
lefoni ja meili teel? 
Pereõdede igapäevatöö osaks on 
patsientide telefoni teel nõusta-
mine. On päevi, kus ühe nimis-
tu telefonile helistab 80 patsienti. 

Meili teel tervisemurede konsul-
teerimine on keeruline. Tavaliselt 
vajavad need mitmeid lisaküsimu-
si ja kirjavahetus võib pikaks min-
na. Kindlasti ei saa meili teel ava-
da haiguslehte. Lisaks on tegemist 
delikaatsete isikuandmetega. Seega 
meili teel tervisemurede konsultee-
rimine ei ole korrektne.

Mida koroonaviirus  teie perears-
tide töösse kaasa on toonud?
Oluliselt on suurenenud telefoni-
kontaktide arv ja korraldada tu-
leb õhtupoolset nakkuskahtlas-
te patsientide vastuvõttu. Oleme 
planeerinud töö nii, et hommiku-
poolikuks on planeeritud vastuvõ-
tuajad nakkuseta patsientidele ja 
õhtupoole eraldi sissepääsust vas-
tuvõtuajad nakkuskahtlastele pat-
sientidele.

Siinkohal ongi palve, et kui on 
pandud vastuvõtuaeg hommiku-
poolikuks ning enne planeeritud 
vastuvõttu ilmneb köha, nohu, pala-
vik vm viirushaigusele viitav sümp-
tom, siis tuleb sellest teavitada ning 
uus sobiv vastuvõtuaeg leida.

Viimsi perearstikeskuse tele-
fon on 605 9082 ja e-posti aadress 
viimsipak@gmail.com.

Kaks perearstikeskust liitusid Karulaugu tervisekeskuseks 
KARULAUGU TERVISEKESKUS 
Mähe ja Randvere perearsti-
keskuste liitmise tulemusel 
sünnib Karulaugu tervise-
keskus, mis hakkab asuma 
kauplus Delice’i peal, kus 
patsiente vastu võtavad 
dr Vanda Kristjan, dr Arved 
Kristjan ja dr Kati Paal.

Dr Vanda Kristjan, rääkige palun 
teie loodavast Karulaugu tervise-
keskusest. Millal see avatakse ja 
mille poolest erineb üks tervise-
keskus perearstikeskusest? 
Mähe perearstikeskuse ja Randve-
re perearstikeskuse liitumine on 
meie, kolme perearsti – minu, Ar-
ved Kristjani ja Kati Paali – ühine 
otsus ja see leiab aset peale pikka 
arutelu, põhjalikku poolt- ja vas-
tuargumentide kaalumist. Mõista-
me, et patsiendid on olnud rahul 
ja harjunud kodulähedase arstiabi 
ning hubaste väikeste keskustega. 
Samas on aastate jooksul toimu-
nud meditsiini kiire areng, suure-
nenud on perearstidele ja -õdede-
le lisandunud kohustuste hulk ning 
tõusnud on ka patsientide ootused 
saada kaasaegset arstiabi. 

Teeme kõik oma tööd südame-
ga ja tundsime juba mõnda aega, et 
töökorraldus ja tingimused, milles 
oleme seni töötanud, vajavad kaas-
ajastamist. Kui varem oli tavaline, 
et ühe nimistuga töötasid üks pe-
rearst ja üks pereõde, siis umbes 
kümme aastat tagasi tekkis võima-
lus tööle võtta nimistu kohta ka tei-
ne pereõde. Oleme kõik seda või-
malust ka kasutanud ja ei kujuta 
oma igapäevatööd enam ilma ka-
he pereõeta ettegi. Meie praegused 
ruumid nii Mähel kui ka Randveres 
on aga ehitatud 15-20 aasta tagus-
te põhimõtete järgi ja kahjuks ei ole 
arvestatud tänase töömahu ja per-
sonali hulgaga. Seetõttu tundsime 
viimastel aastatel, et ruumipuudus 
hakkas meie tööd takistama. 

Teine põhjus, miks liitume, 
on võimalus moodustada tervi-
sekeskus. Tervisekeskuse saavad 
moodustada vähemalt kolm ühel 
taristul töötavat perearsti ja tervi-
sekeskuses saavad meie patsiendid 
kasutada ka füsioterapeudi, äm-
maemanda ja koduõe teenust. Pole 
välistatud, et tulevikus tekib veelgi 
lisavõimalusi. Tervisekeskus erineb 
perearstikeskusest ka selle poolest, 
et on igal tööpäeval avatud 8-18. 

Paraku sai selgeks, et olemasole-
vate ruumide laiendamine Mähel 
ja Randveres pole võimalik, mis-
tõttu asusime juba viis aastat taga-
si otsima sobivaid ruume. Leidsime 
lõpuks omal käel tervisekeskuse ra-
jamiseks sobivad ruumid Haab-
neemes aadressil Randvere tee 6.  
Tervisekeskuse ristisime Karulau-
gu tervisekeskuseks maja taga kul-
geva tänava järgi.

Mitu perearsti uues tervisekesku-
ses töötama hakkab ja kes täp-
semalt?
Karulaugu tervisekeskuses alustab 
esialgu tööd kolm perearsti: Mä-
helt dr Vanda Kristjan ja dr Arved 
Kristjan ning Randverest dr Kati 
Paal. Kõik kolm on kogemustega, 
korduvalt oma erialal resertifitsee-
ritud perearstid. Nii Mähe Perearst 
OÜ kui ka Randvere Perearst OÜ 
on aastaid kuulunud Eesti parima-
te perearstikeskuse hulka. Oleme 
selle nimel teinud palju tööd ning 
peame enda ja pereõdede elukest-
vat õpet väga oluliseks. 

Mida Randvere inimesed, kes olid 
harjunud käima perearsti juures 
oma kodukülas, sellest muutu-
sest kaotavad või võidavad? 
Dr Kati Paal alustas tööd Randveres 
aastal 2007 täiesti nullist. Randve-
res ei olnud varem perearstikeskust 
ja dr Paalil polnud nimistus ainsat-
ki inimest. Tema nimistusse koon-
dusid aja jooksul peamiselt valda 

kolinud noored pered, kel ei olnud 
siinkandis perearsti. Kuidagi ei saa 
öelda, et Randvere perearstikesku-
ses käivad vaid Randvere inimesed 
– patsiente on üle Viimisi, käiakse 
ka Tallinnast. 

On päris palju neid, keda asu-
koha muutus rõõmustab ja kes on 
öelnud, et neil on uude keskusesse 
palju lähemal tulla. Nimistus ole-
vate Randvere inimeste jaoks, kes 
on saanud nüüd üle kümne aasta 
käia arsti juures kodule lähedal, on 
kolimine kindlasti veidi ebamugav, 
kuna nad peavad nüüd kaugemale 
arsti juurde tulema. Samas võivad 
nad kindlasti uue tervisekeskuse 
võimalustest, lisateenustest ja pi-
kemast lahtiolekuajast. 

Kas hakkate ka koduvisiite pak-
kuma?
Koduvisiitide tegemine on ajalooli-
selt olnud perearsti töö osa. Teeme 
neid ka praegu, kuid nende tegemi-
se näidustus on üsna piiratud ja ko-
duvisiidi vajaduse üle otsustab igal 
konkreetsel juhul arst eraldi. Tege-
mist on siiski üsna piiratud võima-
lusega patsiendi terviseseisundi 
kohta midagi arvata, kuna puudub 
võimalus täiendavateks analüüsi-
deks ja uuringuteks, seega on reeg-
lina alati targem tervisekeskusesse 
kohale tulla. Küll aga kasutame la-
mavate haigete puhul päris palju 
koduõe teenust.

Kas teie arstide nimistutes on 
veel vabu kohti?
Paraku on meie kõigi nimistud juba 
sel määral täis, et võtame nimistu-
tesse juurde vaid oma patsientide 
pereliikmeid, eelkõige peredesse 
sündivaid lapsi. Oleme mõelnud, 
et tulevikus võiks meiega liituda 
veel üks perearst ja siis tõenäoliselt 
võiks ka uusi patsiente juurde tulla.

Seega olete personali juurde ot-
simas?

Hetkel otsime oma kollektiivi sobi-
vaid pereõdesid. Mitmed vestlused 
on peetud ja loodame lähiajal ka le-
peteni jõuda. 

Kui oluline on, et terve pere käiks 
ühe perearsti juures? 
See ei ole patsientide jaoks kohus-
tus, aga elu näitab, et see on mugav, 
kuna sageli probleemid kattuvad ja 
haakuvad omavahel.

Kas pakute ka telefoni- ja meili-
konsultatsioone?
Telefoni- ja meilikonsultatsioonid 
on olnud juba aastaid meie igapäe-
vatöö osa ja nii jääb see loomuli-
kult ka edaspidi. Kiireloomuliste 
murede korral tasub alati helista-
da. Karulaugu tervisekeskuse tele-
fonil vastavad pereõed, kes oska-
vad patsiendi mure korral parima 
lahenduse pakkuda – kas ja millal 
tulla kohale ning kas on vaja tulla 
arsti või õe vastuvõtule või piisab 
ehk arsti telefonikonsultatsioonist. 

E-kirja teel saavad patsiendid 
tellida krooniliste haiguste ravimite 

retsepte, lühidalt nõu küsida, edas-
tada meile enda poolt läbitud uu-
ringute tulemusi või muud olulist 
infot. Karulaugu tervisekeskuse 
telefon on 630 0050 ja e-posti aad-
ress tervisekeskus@karulaugu.ee.

Mida koroonaviirus teie töösse 
kaasa on toonud, mida muutnud?
Koroonaviirusee tõttu on meie kõi-
gi elus palju muutunud ja loomu-
likult on muutunud ka meie töö. 
Kõik meie pingutused on suunatud 
nakkusohu minimeerimiseks. Esi-
mene kontakt toimub telefoni või 
e-kirja teel, et saaks patsiendi prob-

leemile leida lahenduse kedagi 
ohustamata. Viirushaiguse sümp-
tomitega teenindame erinevatel 
aegadel kui teiste tervisemurede-
ga haigeid. Senine kogemus on ol-
nud pigem positiivne, enamus ini-
mesi mõistab soovituste tähtsust ja 
patsiendid teevad head koostööd. 

Kuidas aitate inimestel haigusi 
ennetada? Kas perearsti juures 
peaks käima lihtsalt kontrollis 
aeg-ajalt?
Perearstid on õppinud nägema ini-
mest kui tervikut, arvestama tema 
terviseseriskide hindamisel lisaks 
tervislikule seisundile ka inimese 
pärilikke eelsoodumusi, keskkon-
nategureid ja elustiiliharjumusi. 
Eelnevale toetudes saab hinna-
ta iga inimese konkreetseid riske 
ja murekohti ning haigustele vara-
kult jälile saada. 

Perearstile tasub pöörduda väik-
semagi kahtluse või mure korral. 
Päris ilma kaebusteta, terveid ini-
mesi ootame vastuvõttudele tea-
tud vanustes. Näiteks jälgime me 
lapsi vastavalt kindlale juhendi-
le ja ootame neid vastuvõtule esi-
algu lausa igakuiselt, hiljem kor-
ra aastas, koolilapsi V ja IX klassis. 
40–60-aastaseid täiskasvanuid oo-
tame plaanilises korras hindama 
oma südameveresoonkonna hai-
guste riski. Väga paljude hädade 
puhul on esmaseks abinõuks elu-
stiilimuutus ja oma riske teades 
saab teha vajalikke muutusi. Pere-
õed oskavad siin head nõu anda ja 
toeks olla. 

Kroonilisi haigeid (kõrgvererõ-
hutõvega, suhkruhaigusega, kilp-
näärme alatalitusega patsiente) oo-
tame vastuvõtule kindla intervalli 
tagant, et hinnata nende haiguse 
kulgu, organsüsteemide talitlust 
ja ravi õigsust. Kutsume üles pat-
siente osalema rinnavähi, emaka-
kaelavähi ja jämesoolevähi sõeluu-
ringutes. 

Perearstile tasub pöörduda 
väiksemagi kahtluse või mure 
korral. 

Meili teel ter-
visemurede 
konsulteeri-
mine on kee-
ruline ja ei ole 
ka korrektne. 
Foto: Fotolia
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Vaatame V3 piirkonda, kus lii-
ni teenindab siseliin V3, buss 174 
ja osaliselt 1A. Hommikusel tipp-
tunnil on tagatud busside välju-
missagedused sagedasemalt asus-
tatud piirkonnas ligi 10 minuti järel 
(Nelgi teel ja Vehema teel) ja kau-
gemates punktides ca 25 minuti 
järel. Rohuneeme tee piirkonnas 
on hommikusel tipptunnil bussi-
de (V1, V5, 114) sagedus keskmi-
selt iga 15 minuti järel. Leppneeme 
lasteaia ees on tipptunnil ühendus 
keskeltläbi ca iga 12 minuti järel. 
Tipptunnil vastab valla liinivõrk 
vastanute ootustele ja on suures 
osas isegi sagedasem. 

Tipptunnivälisel ajal esineb sõidu-
plaanides ligi 1 tunni pikkuseid 
pause. Need on tingitud sellest, et 
sellel ajal ei ole varasematel aasta-
tel reisijaid olnud ja väljumine on 
sellelt ajalt ära võetud. Tihendatud 
on aegasid, mil reisijaid on roh-
kem. Ka on tehtud ettepanekuid pi-
kema vahega väljumisi tihendada 
ja kui oleme pannud busse käima 
kuu või kaks soovitud aegadel, siis 
praktika on näidanud, et reisijaid ei 
ole või ongi üksikutel päevadel üks 
inimene. Üldjoontes on keskmine 
väljumine tipptunnivälisel ajal li-
gi 30 minuti juures, seega arengu-
ruumi ootustele vastamiseks on. 
Liinide üldine väljumissagedus on 
aastatega muutunud ootustele vas-
tavaks ja töö selle nimel jätkub.  

Võrrelda saab võrreldavaid 
Sageli kiputakse võrdlema Viimsi 
väljumisaegasid Tallinna kesklin-
naga, kus elanike arv, asustustihe-
dus jm näitajad ei ole võrreldavad. 
Samahästi võiks võrrelda bussi-
de väljumist Londoni kesklinna-
ga ja öelda, et meil on kõik halvas-
ti. Oluline on võrrelda võrreldavaid 
suurusi või siis teisendada andmed 
suhtarvudeks, mida saab võrrelda. 
Nii on võimalik faktipõhiselt lähe-
neda ja õigesti hinnata pakutava 
teenuse taset. 

Kui vaadelda busside väljumis-
aegasid Ravi teelt, Viimsi Keskuse 
peatusest ja võrrelda neid Maardu 

BUSSILIIKLUS Viimsi valla ühistranspordist 
rääkides tekib inimestel mitmesuguseid seisukohti 
ja emotsioone. Sageli kiputakse valla bussiliiklust 
võrdlema võrdlematuga. On see ühistransport siis 
paganama hea või paganama vilets?

See paganama               valla ühistransport!

V
iimsi vallavalitsuse ees-
märk on pakkuda oma 
elanikele parimat ühis-
transporditeenust. Sel-

le tarbeks tehakse pidevalt sõitjate 
seiret, väljumiste tihendamisi, pea-
tuste taristu parendust, viiakse ellu 
erinevaid strateegiaid ja tegeletak-
se veel kümnete taustategevustega.  

Viimsi vald on valmis saanud 
uue valdkondliku arengukava 
TRAK, millest kolmandik käsitleb 
ühistransporti. Arengukava näeb 
ette rohkelt tegevusi valdkonna 
paremaks korraldamiseks, alates 
reaalaja süsteemidest kuni pea-
tusevõrgu tihendamiseni. Et aga 
saada ülevaade valla praegusest 
ühistranspordi hetkeolukorrast, 
vaatame otsa arvudele ja võrdle-
me erinevaid näitajaid.

Ühistranspordi aasta läbi 
arvude
Valla liinivõrk koosneb 9 bussilii-
nist (V1 kuni V9), mida teeninda-
vad 12 bussi. Lisaks vallaliinide-
le on ka kolm maakonnaliini (114, 
115 ja 174), mis peavad ühendust 
kesklinna ja Balti jaamaga. Täien-
davalt toetavad liinivõrku Tallinna 
linnaliinid 1A, 38 ja 49 ning tööpäe-
va hommikuti linna väljuvad kaks 
koolibussi.

Vallaliini busside aastane läbi-
sõit oli 2019. aastal ligi 708 600 liini-
kilomeetrit. Eelmisel aastal kasvas 
sõitjate arv vallaliinidel 20% võr-
relduna varasemaga. Sõitjate kasv 
toimus ka maakonnaliinidel. Viim-
si valda teenindavate maakonnalii-
nide läbisõit oli ligi 455 900 liiniki-
lomeetrit.

Valla siseliinide kulu oli 2019. 
aastal 777 800 eurot, sellele lisan-
dus piiriüleste liinide toetus 40 000 
eurot ja koolibussi kulu 17 200 eu-
rot. Ühtekokku moodustasid liini-
võrgu kulud 835 000 eurot.

Väljumiste sagedus
2019. aastal läbi viidud TRAK-i kü-
sitluses tõid vastanud välja, et väl-
jumiste sagedus ei vasta inimeste 
ootustele. Palusime hinnata eri-
nevaid vahemikke ja tagasiside tõi 
välja tipptunni ajal kahe suurima 
vastanute grupi (58%) ootuse kesk-
misele ajale iga 17,5 minuti järel ja 
tipptunnivälisel ajal on kahe suu-
rima vastanute grupi (65%) ootus 
keskmiselt iga 25 minuti järel. 

Liinide sagedus on seotud asus-
tustihedusega ja sõitjate olemas-
oluga. Ehk valla keskuses on lii-
nivõrk tihedam (seal on rohkem 
elanikke ja reaalne sõitjate arv on 
suurem) kui külades, kus asus-
tus on hajusam (sõitjaid ei ole ala-
ti). Lisaks võetakse väljumisaega-
de väljatöötamisel aluseks reisijate 
statistika. Nende kahe näitaja alu-
sel pannakse kokku sõiduplaanide 
sagedused. 

kesklinnaga, Viljandi kesklinnaga, 
Harku valla Tabasalu piirkonna-
ga, Rae vallas Peetri külaga ja Tal-
linnas Nõmme linnaosa Vabaduse 
pst piirkonna peatuse andmetega, 
siis võrdleme enam-vähem võrrel-
davaid suurusi (vt alumine tabel).

Viimsi Keskuse peatuste väl-
jumised on sarnaste suurustega 
piirkondade väljumiste puhul esi-
rinnas. Vallakeskust teenindab vä-
ga tihe liinivõrk ja saame olla uh-
ked selle üle, et meil valla keskuses 
nii hea teenuse tase on. See ei tä-
henda, et ei võiks parem olla – ala-
ti saab paremaks.

Viimsi siseliinid vs ülejäänud 
Harjumaa
Kui pealinn Tallinn välja arvata, siis 
siseliinidevõrk on veel peale Viim-
si valla Harjumaal Rae, Kose, Har-
ku, Jõelähtme, Lääne-Harju, Saue 
ja Anija valdadel ning Keila linnal. 
Viimsi valla liinide läbisõit on neist 
kõige suurem oma 708 594 liinikilo-
meetriga. See teeb aastas iga Viimsi 
valla elaniku kohta 34,4 km läbisõi-
tu, iseloomustades üldist liinivõrgu 
sagedust. Lähimad sagedasema lii-
nivõrguga vallad on meile Kose vald 
ja Jõelähtme vald, kus aastas sõide-
takse vastavalt 28,5 ja 24,4 liinikilo-
meetrit elaniku kohta. Nii on Viim-
si valla ühistranspordivõrk suurima 
sagedusega üheksast Harjumaa 
omavalitsuse siseliinivõrgust.

Väga paljusid piirkondi Harju-
maal (Maardu, Loksa, Lohusalu 
jm) teenindavad vaid maakonna-
liinid (valdade ülesed), täiendavalt 
on piirkondi, kus maakonnaliinid 
täiendavad sarnaselt Viimsile si-
seliinide tööd (Harku, Jõelähtme, 
Saue, Rae jm). Ka siseliinide ja maa-
konnaliinide summeeritud näitaja-
te lõikes on Viimsi liinivõrgu näita-
jad esimeste seas. Viimsi piirkonda 

edestab napilt vaid kahte valda üle-
tava Rannamõisa piirkonna maa-
konnaliini aastane läbisõit. 

Kus asub Viimsi Tallinna ja 
teiste linnade kõrval?
On selge, et Tallinna linna ühis-
transpordivõrk on Eesti suurim, sa-
gedasem ja tihedaima peatuste ar-
vuga. Kuna Tallinna elanike arv ja 
asustustihedus erineb kordades 
teistest omavalitsustest, siis on see 
ka igati loogiline. Et aga võrrelda 
Viimsi valla ühistransporti Tallin-
na, Tartu, Narva ja Pärnuga – nelja 
suurima kohaliku omavalitsusega 
–, on vajalik seda teha läbi erineva-
te suhtarvude. 

Nelja suurima linnaga kõrvu-
tades on Viimsi liinivõrgusagedus 
suurem Narva linnast ja suhteliselt 
võrdne Pärnu linnaga. Tallinnaga 
kõrvutades erineb valla liinivõrgu 
sagedus elaniku kohta läbisõitu ar-
vestades ligi 2-kordselt Tallinna lii-
nivõrgust (vt ülemine tabel).

Peatusevõrgu sageduse poolest 
on Viimsist tihedam vaid Tallinna 
peatusevõrk, kus peatus on kesk-
miselt iga 0,96 sõidutee km tagant. 
Valla avalikel sõiduteedel on ühis-
sõidukipeatus keskmiselt iga 1,2 km 
kohta.

Viimsi ühistransport on oma 
näitajate poolest ka Eesti suurimate 
kohalike omavalitsustega võrreldes 
üsna esinduslikul tasemel – liini-
töö sageduse näitajatelt neljas ja 
peatuste tiheduselt teisel kohal. Ja 
töö jätkub selle nimel, et see oleks 
veelgi parem, mugavam, tihedam. 

Pidev töö ühistranspordi 
arendamisel
Ühistranspordi valdkonnas käib pi-
dev töö kvaliteedi tagamisel ja liini-
töö arendamisel. Vastavalt TRAK-
ile on ette nähtud uue hankega 
madalapõhjalised bussid kasutu-
sele võtta, samuti on keskkonna 
seisukohalt kaalumisel gaasibus-
sidele üleminek. Jätkatakse pea-
tuste ootekodadega varustamist 
(hetkel 65%), mugavamaks (hetkel 
82% platvormidega) ja ohutumaks 
ehitamist (juurdepääsud, ülekäi-
gud, taskud). Soov on viia peatused 
600 meetri kaugusele 81% elani-
kest. Samuti tihendatakse sagedu-
si piirkondades, kus bussiühendus 
on hõredam ja kindlasti üks oluli-
ne märksõna on ümberistumised.

40-liikmeline meeskond
Igapäevaselt tegeleb ühistrans-
pordi töö juhtimise, arendamise 
ja strateegiate elluviimisega neli 
inimest – valla transpordi vanem-
spetsialistist kuni Põhja-Eesti ÜTK 
sõitjaveo ja arendusspetsialistide-
ni. Lisaks valdkonna juhtimisele 
teevad igapäevast tööd mituküm-
mend bussijuhti koos logistiku-
te ja dispetšeritega. Bussipeatusi 
hoiavad korras lepingupartnerid, 
piletisüsteemiga tegelevad eraldi 
inimesed. Kokku hoolitseb valla 
ühistranspordi valdkonna igapäe-
vase toimimise eest hinnanguliselt 
ligi 40 inimest. Nad teevad kõik sü-
damega oma tööd. Ja ikka selleks, 
et pakkuda meile kõigile väga head 
ühistransporditeenust. Aitäh kõi-
gile teile – bussijuhid, transpordi-
korraldajad ja hooldajad! Tänu teile 
kõigile on Viimsis paganama heal 
tasemel ühistransport.

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

XXXXXXX

Liini-
kilomeetrit 
kokku

Liini-
kilomeetrit  
elaniku 
kohta

Erinevus 
Viimsiga

Peatuste 
arv

Peatuste 
esinemine 
(mitme km 
kohta)

Tallinna linn 32 457 000 73,1 km 2,1 x suurem 1023 tk 0,96 km

Tartu linn 4 205 000 44,1 km 1,2 x suurem 314 tk 1,36 km

Narva linn 654 800 15,1 km 2,2 x väiksem 92 tk 1,23 km

Pärnu linn 
(sh osavallad)

2 000 000 38,8 km 1,1 x suurem 200 tk 3,22 km

Viimsi vald 708 600 34,4 km 114 tk 1,20 km

Kohalik 
omavalitsus

Liinivõrgu sagedusnäitajad aasta kohta Peatusevõrgu tihedus

Viimsi valla siseliini- ja peatusevõrgu näitajate võrdlus Eesti suurimate linnadega

Viimsi 
vald, Ravi 
tee

Maardu 
linn, Kee-
mikute tn

Viljandi 
linn, Jakob-
soni tn

Harku 
vald, 
Tabasalu

Rae vald, 
Peetri

Tallinna 
linn, 
Nõmme

Kokku 
väljumisi

319 276 107 132 176 291

Keskmine 
väljumiste 
sagedus 
ühtekokku

3,5 min 
tagant

4,2 min 
tagant

9,9 min 
tagant

8 min 
tagant

6,2 min 
tagant

3,9 min 
tagant

Keskmine 
väljumiste 
sagedus   
keskuse 
suunal

7,3 min 
tagant

8,7 min 
tagant

17,7 min 
tagant

16 min 
tagant

12 min 
tagant

7,5 min 
tagant

Võrreldavad keskuspiirkonnad

Väljumiste 
näitajad

Viimsi valla keskuspiirkonna väljumiste võrdlus teiste Viimsi suuruste omavalitsuste ja 
Tallinna piirkondade väljumistega (märts 2020 väljumisandmete põhjal, tööpäeviti)
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Harju maakonna kohalikest omavalitsust (v.a pealinn) on suurima liinivõrguga (liini-
kilomeetreid aastas) Viimsi valla siseliinidevõrk. Viimsi valla liinivõrk on ka sageduselt 
esimene (liinikilomeetreid elaniku kohta). Graafik 2019. aasta andmetega.

  Viimsi siseliinid
- Liinide arv: 9 liini (V1, V2, V3, V4 / V4A, V5, 
V6, V7 / V7A, V8, V9)
- Aastane läbisõit: 708 594 liinikilomeetrit
- Liini teenindaja: AS Hansa Bussiliinid
- Sisenejaid 2019. aastal: 270 122 reisijat

  Maakonnaliinid
- Liinide arv: 3 liini (114, 115, 174)
- Aastane läbisõit: 455 868 liinikilomeetrit
- Liinide teenindaja: AS Sebe
- Sisenejaid 2019. aastal: 334 358 reisijat (sh 
189 995 Viimsist)

  Linnaliinid
- Piiriüleste liinide arv: 3 liini (1A, 38, 49)
- Läbisõit vallas: 179 800 liinikilomeetrit
- Sisenejaid aastas: 484 585 reisijat (neist 51% 
tallinlased)
- Operaator: Tallinna Linnatranspordi AS

  Kokku liinide läbisõit aastas: 1 344 262 lii-
nikilomeetrit

Valla ühistransport faktides

– – – –  
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FOTO Ajakiri Eesti Loodus 
kutsub osalema oma tradit-
sioonilisel fotovõistlusel, 
mis sel aastal toimub juba 
21. korda.

Fotosid saab võistlusele esitada 31. 
oktoobrini veebilehel www.loo-
dusajakiri.ee/eesti-looduse-21-fo-
tovoistlus, kust leiab ka info võist-
lusetingimuste, toetajate jm kohta. 

Ajakirja Eesti Loodus fotovõistlus ootab osalejaid 
Võistluse lõputseremoonia aeg ja 
koht antakse teada novembris.

Eesti Looduse fotovõistlus on 
üks Eesti suuremaid loodusfoto-
de konkursse. Osaleda saab kuni 
16-aastaste noorte ja täiskasvanute 
kategoorias. Auhindu saavad pari-
mad looma-, taime- ja seenefotod, 
noorte kategoorias ka pildid aia-
taimedest ning kodu- ja lemmik-
loomadest. Samuti jagatakse pal-
ju eriauhindu. Koostöös Tallinna 
keskkonna- ja kommunaalametiga 
antakse muu hulgas välja eripree-
miad Tallinnas tehtud loodusfoto-
de eest.

Kõik võistlusele saadetud pildid 
peavad olema tehtud Eestis ning 
taim, loom või seen peab fotol ole-
ma selgelt äratuntav. 

Koos võistlustööga tuleb foto 
autoril esitada lühike lugu, kus ja 
mil moel pilt on tehtud ja kes on 
pildil. Autori nõusolekul lähevad 
võistlusele saadetud fotod ka eesti-
keelse Vikipeedia fotokogu täien-
damiseks nagu varasematelgi aas-
tatel.

Ajakirju Eesti Loodus, Eesti 
Mets, Horisont ja Gorizontõ Esto-
nii annab alates 2001. aastast välja 
MTÜ Loodusajakiri.

Toomas Kukk
Eesti Looduse peatoimetaja

Eesti Looduse 
2019. aasta 
fotovõistluse 
võidutöö nae-
rukajakatest, 
mille autor on 
Jaak Sarv.

lauluga “Kipsadi-kõpsadi kevade”, 
juhendaja Ita-Riina Pedanik

  IlI koht, 45,83 punkti,  Säde Liis 
Kangur lauluga “Tule, tule kevade”, 
juhendaja Ita-Riina Pedanik

  IV koht, 43 punkti, Mette Sara-
pik lauluga “Kommi laul”, juhenda-
ja“ Ly Lumiste

7–9-aastaste vanuserühm
  I koht, 58 punkti, Melissa Selena 

Saul lauluga “Saladus”, juhendaja 
Ita-Riina Pedanik

  Il koht, 56,83 punkti, Dalia 
Kessler lauluga “Minu kaisujänes”, 
juhendaja Ita-Riina Pedanik

  Ill koht, 52,33 punkti, Karoly-Ma-
rian Kartau lauluga “Unenäomaa-
ilm”, juhendaja Ita-Riina Pedanik

  IV koht, 51,83 punkti, Arabella 
Kaukes lauluga “Sügis käes”, juhen-
daja Ita-Riina Pedanik

10–12-aastaste vanuserühm
  I koht, 60 punkti, ehk žürii mak-

simumpunktid Marlen Meumers 
lauluga “Näki laul”, juhendaja Ita-
Riina Pedanik

  Il koht, 57 punkti, Marten Tho-
mas Tõniste lauluga “Kauge kõu”, 
juhendaja Kati Põder

  Ill koht, 54,33 punkti, Silvia 
Sarv lauluga “Homme“, juhenda-
ja Ita-Riina Pedanik

  IV koht, 54 punkti, Veronika Je-
lõkova lauluga “Meile jääb see det-
sember”, juhendaja Mari-Liis Rahu-
mets

13–15-aastaste vanuserühm
  I koht, 56,67 punkti, Johanna 

Vassiljev lauluga “Miljon unistust”, 
juhendaja Kelli Uustani

  Il koht, 56,33 punkti Anneliis Al-
jas lauluga “Before You Go”, juhen-
daja Mirjam Dede

  Ill koht, 53,67 punkti, Iris Kessler
lauluga “Unistus mu peos”, juhen-
daja Ita-Riina Pedanik

  IV koht, 51 punkti, Robert Oliver 
Prits lauluga “Kell kuus”, juhendaja 
Ita-Riina Pedanik

16–18-aastaste vanuserühm
  I koht, 58 punkti, Gretel Abner 

lauluga “Read”, juhendaja Mariann 
Nirk

  Il koht, 57,33 punkti,  Loore-Lot-

LAULUVÕISTLUS 17. oktoobril toimus Viimsi 
raamatukogus lauluvõitlus “Viimsi laululaps 2020”. 
Võistlusel osales kokku 72 noort lauljat 6 vanuse-
klassis: 3–4-aastased, 5–6-aastased, 7–9-aastased, 
10–12-aastased, 13–15-aastased ja 16–18-aastased. 

“Viimsi laululaps 2020” tõi uusi talente 

K
õige rohkem oli osale-
jaid 7–9-aastaste vanu-
serühmas (28 lauljat) 
ja 10–12-aastaste vanu-

serühmas (29 lauljat). Eelvoorust 
pääses põhivõistlusele 45 lauljat. 

Lauljaid hindas kolmeliikmeli-
ne žürii, kuhu kuulusid koorijuht 
ja muusikapedagoog Katrin Puur, 
laulukirjutaja, lauluõpetaja ja muu-
sikastuudio Külliki lauluaed juht 
Külliki Levin ning helilooja ja pia-
nist Olav Ehala.

Žürii hindas laulja musikaalsust, 
intonatsiooni, diktsiooni, lauluteh-
nikat, hääle individuaalsust ja ter-
viklikku esitust igas kategoorias 10 
palli süsteemis, kokku liidetuna 
maksimumhindena kuni 60 punk-
ti. Igas vanuserühmas hinnati pois-
se ja tüdrukuid koos. Iga vanuse-
rühma 3 parimat said auhinnalise 
koha. Iga vanuserühma 4 parimat 
lähevad Viimsi valda esindama 
lauluvõistlusele “Harjumaa laulu-
laps 2020”, mis toimub reedel, 6. 
novembril ja laupäeval, 7. novemb-
ril Keila kultuurikeskuses.

Žürii andis välja ka eriauhin-
nad. Lisaks žürii hindamisele toi-
mus lauluvõistluse ajal publiku 
lemmikute hääletus, kus kolm kõi-
ge enim hääli saanud lauljat said 
auhinnad.

Siinkohal suur tänu suure töö 
eest noorte lauljate juhendamisel 
juhendajatele! Juhendajad: Ly Lu-
miste, Rines Takel, Aarne Saluveer, 
Mari-Liis Rahumets, Meryt Pas-
tak, Maire Eliste, Kätlin Puhmaste, 
Kati Põder, Hille Savi, Kelli Uusta-
ni, Mirjam Dede, Mariann Nirk ja 
Ita-Riina Pedanik – suur tänu teile!

“Harjumaa laululaps 2020” 
võistlusele edasipääsejad
“Viimsi laululaps 2020”
 5–6-aastaste vanuserühm

  I koht, 57,33 punkti, Birgithe 
Mia Vanem lauluga “Kätepesu-
laul”, juhendaja kuni aastani 2020 
Ita-Riina Pedanik  

  II koht, 55 punkti, Laura Kaukes 

Ott Kask
kultuuritöö peaspetsialist

ta Rahula lauluga “Vienna”, juhen-
daja  Ita-Riina Pedanik

  Ill koht, 56,33 punkti, Kertu 
Kristal lauluga “Basic”, juhendaja  
Ita-Riina Pedanik

  IV koht, 56 punkti, Elissa Riina-
mari Palk lauluga “Sunrise”, juhen-
daja Ita-Riina Pedanik

“Viimsi laululaps 2020” 
publiku lemmiku auhinna 
pälvisid

  I koht, Krete Visnapuu lauluga 
“Pidupäev”

  Il koht, Marlen Meumers laulu-
ga “Näki laul”

  Ill koht, Nataly Peedimaa laulu-
ga “Asjade otsimise laul”

“Viimsi laululaps 2020” žürii 
eripreemiad pälvisid

  Kaspar Konks 7–9-aastaste va-
nuserühmas žürii eripreemia hea 
terviku eest  

  Ekaterina Volkova 10–12-aas-
taste vanuserühmas žürii eripree-
mia lavalise näitlejameisterlikku-
se eest

  Ita-Riina Pedanik eripreemia 
suurepärase juhendajatöö eest

Täname Viimsi raamatukogu, Viim-
si noortekeskust, Viimsi muusika-
kooli, Viimsi valda, vabatahtlikke ja 
kõiki koostööpartnereid lauluvõist-
luse “Viimsi laululaps 2020” korral-
damisel kaasa löömise eest!  

Edu lauljatele lauluvõistlusel 
“Harjumaa laululaps 2020” 6.–7. 
novembril Keilas!

Lauluindu kõigile noortele laul-
jatele ja kohtumisteni!

5–6-aastaste rühmas sai esikoha Birgithe Mia Vanem. 7–9-aastaste hulgas võitis Melissa Selena Saul.

10–12-aastaste hulgas sai maksimumpunktid Marlen Meumers. 13–15-aastaste vanuserühmas oli parim Johanna Vassiljev.

16–18-aastaste võitja oli Gretel Abner. Laule hindas žürii: Külliki Levin, Katrin Puur ja Olav Ehala.
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kindlalt ning lubab vallavanemale 
juba lähipäevil küla piiride õgven-
damise avalduse teele panna.

Väga palju uusarendusteks kü-
las vaba maad ei olegi jäänud ning 
elanikud eelistaksid siin pigem nä-
ha ühepereelamuid kui ridaela-
muid või mitme korteriga suure-
maid galeriimaju. Kuigi Pärnamäe 
ei asu mere ääres, on siinne kin-
nisvara väga hinnas Tallinnale lä-
hedase asukoha ning tervikliku ja 
väljaarendatud elukeskkonna tõt-
tu. “Keset küla on veel mõned ük-
sikud täis ehitamata elamukrundid, 
mille eest kuulu järgi küsitakse ise-
gi kuni 185 tuhat eurot,” lausub kü-
lavanem. 

Pärnamäe küla keskel asub en-
distest aegadest jäänud veehoidla, 
millest ammutati vett ümberkaud-
sete lillepõldude niisutamiseks. 
Silmailu pakkuv veekogu on küla-
inimestele paraku ka üheks suure-
maks murekohaks. Kanalisatsioo-
nivõrgu planeerimisvigade tõttu 
sattus reovesi tiiki ning veel ne-
li aastat tagasi võetud proovid ei 
lubanud seda suplemiseks avada. 
Külavanema teada on probleemi 
alge tänaseks hästi teada ning kui-
gi vald ega vee-ettevõte polnud vea 

Külavanemal 
külas – Pärnamäe

K
uid tuleme ajas täna-
päevale lähemale ning 
ühes nõukogude pe-
rioodi lõppemisega sai 

vaikselt otsa ka Pirita lillekasvatuse 
näidissohvoosi tegevus. Just prae-
guse Pärnamäe küla teede ja ma-
jade asemel laiusid alles üks inim-
põlv tagasi enam kui sajal hektaril 
ühismajandi lille- ja taimepõllud. 
1990. aastatel üle Eesti lagedatele 
põldudele ja heinamaadele kerki-
nud uusarenduste kirumine ei pea 
Pärnamäe puhul kindlasti paika. 
Küla on väga õnnestunud ja loogi-
lise planeeringuga ning majade pu-
hul on suudetud hoida ühtlast ar-
hitektuurset joont. Kolmekümne 
aasta eest elanike poolt istutatud 
puud on suureks kasvanud ning tä-
na koos külavanema Siiri Visnapuu 
ja vallavanema Illar Lemettiga Pär-
namäel jalutades tundub uskuma-
tu, et alles hiljuti laiusid siin põllud.

Veehoidla tiigi osas on 
lootust 
Esimese tõsise teemana võtab kü-
lavanem Siiri jutuks küla piirid. 
“Kaardi peal on küla päris hästi 
hoomatav ja kompaktne, kuid ime-
likul kombel on meie piiridest väl-
ja jäänud praegu arendamisel olev 
maatükk Aiandi ja Vehema teede 
nurgas. Siia on planeeritud nii era-, 
paaris- kui ka kortermajad, uus 
lasteaed-algkool ja spordihoone. 
Oleks päris tobe olukord, kui Pär-
namäe uus lasteaed ei tuleks meie 
külasse,” räägib külavanem otsuse-

põhjustajaks, võeti elanike mure la-
hendamine enda kanda. 

“Nii nagu igal mündil on kaks 
külge, on meil tiigi osas ka häid sõ-
numeid. Nimelt on kinnitust saa-
nud teadmine, et veekogu põhjas 
on täiesti aktiivsed allikad, mis too-
vad tiiki puhast vett pidevalt juur-
de. Allikate olemasolu võimaldab 
veesilma kvalifitseerida loodusli-
kuks veekoguks. See aga tähendab 
avatud kallasraja tagamist ja ini-
mestele võimalust tiigile jalutades 
ring peale teha. Teema on veel väga 
uus ning vajab elanikega arutamist, 
kuid igal juhul on asjalood tiigiga 
liikumas positiivses suunas,” on 
Siiri Visnapuu optimistlik. 

Soosepa rabas saab matkata
Maastiku mõttes on kogu Pärnamäe 
küla kerge kaldega lõunakaare suu-
nas. Koos paekivist aluspinnasega 

on see tõenäoliselt üheks teguriks, 
et ühte punkti koonduvad sademe-
veed on aastatuhandete jooksul ai-
danud kaasa kunagise rannajärve 
muutumisel Soosepa rabaks. Ette-

Martin Jaško
avalike suhete juht

ruttavalt olgu öeldud, et suuremat 
kontrasti kui Pärnamäe moodsast 
elukeskkonnast ürgsesse raba-
maastikku astudes annab Viimsis 
otsida. 

Külavanema juhtimisel rabas-
se sisenedes astume sõna otseses 
mõttes tänasest modernsest Viim-
sist iidsesse minevikku, kus meie 
jalgade all vetrub viis kuni kuus 
meetrit turbaks muutunud soo-
sammalt. 

Tänavune kuiv suvi ja sügis on 
hoidnud liigvee rabast eemal ning 

Suuremat kontrasti 
kui Pärnamäe mood-
sast elukeskkonnast 
ürgsesse rabamaas-
tikku astudes annab 
Viimsis otsida.

KÜLASKÄIK Pärast viimase jääaja lõppu ning meretaseme alanemist 
oli praeguse Pärnamäe küla ala üks esimesi, kuhu tänase Viimsi 
poolsaare toonased asukad elama tulid. Põhjuse nii väita annab 
teadmine, et Pärnamäe on valla kõige kõrgemal asuv küla ning siit on 
leitud ka vanimad muinasleiud Viimsis. Seega on igati põhjendatud, 
et valla esmamainimise mälestuskivi asub just Pärnamäel Niine talu 
kopli maadel..

Kärol Tohver, MTÜ Pärnamäe Külaselts juhatuse liige: “Siiri on äärmi-
selt ettevõtlik ja töökas naine, kelle kohta kehtib ütlemine “Kes teeb, 
see jõuab”. Teda jagub kõikjale ja ta on kõigi jaoks olemas. Siiri elujaa-
tav suhtumine ja energilisus on nakkav, tänu millele saavad teoks paljud 
vahvad projektid üle kogu Viimsi. Oma ettevõtmistest on Siiri maksima-
list, teisiti ei oleks tema puhul võimalik.

Külaelu juhtimise kõrval on tema teiseks suureks südameasjaks valla 
spordielu edendamine, olgu see siis vee peal, suusarajal või ratta seljas. 
Siiri seisab alati hea selle eest, et Viimsis oleks võimalik harrastada eri-
nevaid tervisespordialasid. 

Ta on suurepärane ema ja vanaema, kellele pere ja lapsed on alati 
olnud kõige tähtsamad. Siiri on hooliv, rõõmsameelne ja tore kaaslane, 
kellega võib alati kõigest rääkida ja koos naeru lõkerdada. Avatud meele 
ja positiivse ellusuhtumisega suudab ta ära teha Viimsi jaoks tohutult palju.”

KO M M E N TA A R

Külakeskuses 
asuvas tiigis 
on aktiivsed 
allikad.

Tähistatud 
matkarajad 
Soosepa 
rabas.

Sügis on parim 
aeg külastada 
Pärnamäe külas 
asuvat Soosepa 
raba. Fotod: Martin 
Jaško



pulaarsemaks kooskäimise kohaks 
on kujunenud küla südames asuv 
suur mängu- ja spordiväljak. 

“Sumedatel suveõhtutel on see 
plats paksult rahvast täis. Siia tul-
lakse lastega mängima, trenažöö-
ridel lihaseid venitama või niisama 
istuma ja juttu puhuma. Keeruline 
on sõnades seda mõnusat atmo-
sfääri edasi anda, peab ise kohale 
tulema ja kogema. Siinsamas kor-
raldame külaga lastekaitsepäeva 
puhul toredaid üritusi, üheks po-
pulaarsemaks on kindlasti rattaral-
li. Liialdamata võin öelda, et sada 
ja enam last on igal aastal stardis,” 
räägib külavanem. Parasjagu on 
mänguväljakul kilgete saatel teate-
võistlust pidamas lasteaia Väike 
Päike lapsed, kes on elavaks tões-
tuseks, kuidas üks hästi planeeritud 
ning kvaliteetselt rajatud mängu-
plats võib lõputult tegevust ja rõõ-
mu pakkuda.

Pärnamäe küla, Pärnamäe tee, 
Pärnamäe talu – sellist aadressi 
kannab üks külas asuvatest ajaloo-
listest talumajapidamistest. Talus 
peetakse tänini ka lehmi ning kui 
piima üle jääb, paneb peremees vä-
ravale müüki kuulutava sildi ning 
kõik möödasõitjad saavad värsket 
lehmapiima osta. Põllumajandus-
haridusega vallavanem Illar Lemet-
ti märgib naljatledes külavanemale, 
et kriisi korral on külaelanikel oma 
toidutootmise võimekus olemas 
ning nälga ei jääda. Loomulikult 
ei suuda paar lehma küla ära toita, 
kuid just sellised erinevused mood-
sa ja traditsioonilise elukorralduse, 
puutumatu looduse ja nüüdisaeg-
se elamupiirkonna vahel annavad 
Pärnamäele põneva kontrasti. 

Pärnamäest on palju enam rää-
kida, kui ühte leheloosse mahub. 
Võttes ringkäiku kokku, tõdeb val-
lavanem, et mitte miski ei anna 
paremat ülevaadet ühe või teise 
piirkonna eripäradest, kui oma sil-
maga vaatama tulla. 

“Arutades kaardil mingit planee-
ringuala või kaaludes ühistrans-
pordi marsruute, on mul külades 
käimisega tekkinud hea arusaami-
ne olukorrast ning palju lihtsam on 
erinevate külade elanike vaatenur-
ka ja soove mõista. Kogukonna üh-
teliitmisel ja piirkonna edendami-
sel sõltub väga palju külavanema 
isikust. Pärnamäel on tõsiselt veda-
nud ning omalt poolt luban alati ta-
gasi tulla, kui kutsutakse või muidu 
põhjust on,” lausus vallavanem Le-
metti, kelle poolt jäi külavanemale 
sügist ringkäiku meenutama tradit-
siooniliseks saanud meene – väike 
laevakell. 

Järgmine peatuspaik: Kelvingi

isegi kingaga kõndides ei lähe so-
kid märjaks. “Tosin aastat tagasi 
alustasime rabasse matkaradade 
tegemist. Toona oli see kui metsik 
džungel ning pidime jalgratastega 
kõvasti sõitma, et mingidki rajad 
maha saada. 

Nüüd on rohkem inimesi raba 
enda jaoks avastanud ja ka matka-
rajad oleme koos külaseltsiga tähis-
tanud,” lausub külavanem sportli-
kul sammul mööda tõsiselt kaunist 
rabamaastikku meile vallavanema-
ga teed juhatades. 

Oktoobrile mitteomaselt võib 
Soosepa rabas leida nii mustikatest 
sinetavaid kui ka pohladest puneta-
vaid puhmaid. Suvel saab rabast ka 
murakaid, kuid nende täpse kasvu-
koha jätab külavanem oma inimes-
te hästi hoitud saladuseks. 

Külaseltsil on plaan matkara-
da veelgi põnevamaks muuta ning 
ühe ideena on aktiivsemate inimes-
te peades mõlkumas mõte raba-
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keskkonda sulanduva sobiliku ar-
hitektuuriga vaatetorni rajami-
seks. “Napilt üle puulatvade ker-
kivast tornist avaneks supervaade, 
kus samaaegselt oleks näha prakti-
liselt kogu Viimsi poolsaar, Tallinna 
laht ning pealinna kilukarbisiluett. 
Rabakooslus on õrn ning suuri 
inimmasse me siia ei oota. Kuid iga 
loodusest hooliv viimsilane, meie 
külalised või näiteks õuesõppe bio-
loogiatundi pidavad kooliõpilased 
on alati teretulnud,” lausub Siiri kü-
lalislahkelt.

Rabaga seoses on külaelanikud 
pidanud ka ärevaid hetki üle ela-
ma, kui keegi on puude vahelt tossu 
tõusmas näinud. “Oleme siis kõik 
kiirest vett täis ämbritega kohale 
tormanud kartuses, et raba on põ-
lema pandud. Õnneks midagi suu-
remat pole juhtunud, kuid aeg-ajalt 
on noored siin omapäi tuld teinud 
küll. Mõnel juhul oleme patustaja-
tele jälile jõudnud, kuna poolpõle-
nud töövihikud on reetnud tulete-
gija nime ja isegi koduse aadressi. 
Teine teema on hoolimatud koe-
raomanikud, kes oma lemmikud 
rabas rihma otsast lahti lasevad. 
Koeraga looduses jalutada ja spor-
tida on igati OK, kuid palun hoolige 
ka teistest,” kutsub külavanem ini-
mesi üles mõistlikult käituma. 

Välikino toob rahvast kokku 
Veidi kaldu maastik on loonud suu-
repärased looduslikud eeldused 
Pärnamäel välikino korraldami-
seks. Juba mitu aastat enne koroo-
naga popiks muutunud välikinosid 
on külarahvas kogunenud Vehema 
ja Lageda tee nurgal asuval nõlval 
üles seatud ekraani ette ja ühiselt 
filmi vaadanud. Tippaastal tuli üri-
tusele kokku üle 300 inimese ja ala 
kippus isegi kitsaks jääma. “Tol 
korral võtsime asja ikka väga tõ-
siselt ning korraliku kinoelamuse 
saamiseks rentisime isegi popkor-
nimasina, mille taga tundide viisi 
lastele maisi küpsetasin. Välikino 
edu viis mõttele korraldada mida-
gi sarnast ka Laidoneri pargis kogu 

Viimsi elanikele, kuid seni on idee 
veel küpsemas,” räägib Siiri. 

Vahemärkusena peab ütlema, 
et Pärnamäe külavanemale ei ole 
ürituste korraldamine sugugi võõ-
ras tegevus. MTÜ Viimsi Sport ühe 
peamise eestvedajana on Siiri Vis-
napuu aktiivne nii valla spordinä-
dala, Viimsi jooksu ja rattaretke, 
kepikõnniürituste kui ka paljude 
muude liikumisega seotud vahva-
te ettevõtmiste eestvedaja. Pole vist 
tõepoolest ühtki valla spordiüritust, 
kus teda ei kohtaks.

Üldiselt elavad Pärnamäel vä-
ga kokkuhoidvad ning oma külast 
hoolivad inimesed. Ühiselt on kor-
raldatud talguid piirkonna korrasta-
miseks. Pärnamäe on ka väga turva-
line elukeskkond. Mardi- ja kad-
risandi jooksmine on ajapikku küll 
halloweeni varju jäämas, kuid va-
nematele pole mingi mure lubada 
lapsed omapäi pimedatel sügis-
õhtutel küla peale majast majja 
ukse taha käima ning vastavalt siis 
kas karjaõnne tooma või kommi 
küsima. Kiires töö-kodu-töö tsüklis 
näitab sedasorti traditsioonide säili-
mine, et tegemist on tugevat kogu-
konnatunnet omava piirkonnaga.  

Pärnamäe talus peetakse 
lehmi
Pärnamäel on oma külaplats koos 
lipumastiga täiesti olemas, kuid po-

tasub teada

Pärnamäe küla ajalugu
  Pärnamäe küla asub Viimsi poolsaare vanimal asustusalal. Pärnamäe alumise 

kruusakarjääri kohal on arheoloogialeidude järgi otsustades olnud asulakoht juba 
3000 aastat tagasi. Ümberkaudsed õhukeste muldadega loopealsed alad olid tolla-
seks viljelusmajanduseks igati sobivad. 

Viimsi inimesed teadsid Rootsi kuninga haua nime kandvat kivikalmet. Nüüdseks 
hävinud kalme lähedal leiti ca 200 aastat eKr pärinev kultuurikiht ja jälgi varasest 
rauatöötlemisest – leidude hulgas oli rauast tööriistade ja relvade katkeid. Rauda 
sulatati tõenäoliselt lähedal asuva Soosepa raba äärealal, kus on leitud ka soomaa-
ki ja ohtralt šlakki. Klindi äärelt on asunud kaks 4.–5. sajandist pärit tarandkalmet. 

1241. aastal märgiti 7 adramaa suurune Vianre küla Taani hindamisraamatusse. 
15. sajandil muinasküla pered hajutati. Saksa Ordu Liivimaa haru eraldas Pirita kloost-
rile oma peamised valdused Viimsi poolsaarel ja klooster rajas küla maadele mõisa. 
Küla maadel asus Pärnamäe metsavahitalu, mis kuulus Väo mõisale ja Tallinna linnale. 
Linn müüs talu 1883. aastal Viimsi mõisale. 

Praegune Pärnamäe küla sai alguse 1920. aastatel, kui talukohti hakati jagama 
vabadussõjast osavõtjatele ja endistele Viimsi mõisa töölistele. Asustus oli hõre, metsa 
ja soode vahel olid üksikud tagasihoidlikud talumajapidamised. 

Kohanimi on vanem kui küla – kunagine metsavahitalu võis saada nime mäe järgi, 
kus praegugi kasvab pärnasid. Kuid nimi võib pärineda ka isikunimest Päärn, mille 
murdeline kuju on Pearn ja mis esineb ka kujul Pärn. 1928. aastal on Pärnamäe talu 
nimetatud veel Lubja küla talude hulgas, omaette külanimena eksisteerib Pärnamäe 
1930. aastate lõpust.

Küla läbiv Pärnamäe tee on iidne ühendustee Iru linnuse ja küla ning Viimsi pool-
saare vahel. Pärnamäe tee järgi on nime saanud ka Pärnamäe kalmistu, mis sai alguse 
1920. aastatel rajatud Iru vanadekodu kalmistust. 

1874 Pearnamäe, 1898 Pernamäe, 1936  Pärnamäe.  
Külvi Kuusk   

Rannarahva muuseumi teadur 

Külavanem 
Siiri Visnapuu 
ja vallavanem 
Illar Lemetti.

Pärnamäe küla planeeringut hinnatakse õnnestunuks.

Sügisesed 
metsasaa-
dused Soo-
sepa rabas.

Jälgi küla tegemisi sotsiaalmeedias.

Napilt üle puulatvade 
kerkivast tornist ava-
neks supervaade, kus 
samaaegselt oleks 
näha praktiliselt kogu 
Viimsi poolsaar.

  Pindala – 172,7 hektarit
  Elanike arv – 1797 (1. jaa-

nuari 2020 seisuga)
  Külavanem – Siiri Visna-

puu
  Koduleht – www.parname-

kula.ee
  Facebook – Pärnamäe 

Külaselts
  Soosepa raba matka-

rada – ca 2 km, sissepääs 
Lageda ja Nelgi teelt 

Pärnamäe küla

Pärnamäe küla on kahekümne aastaga täielikult muutnud. Aerofotod külakeskusest aastal 2002 ja 2019.

Talus peetakse tänini 
ka lehmi ning kui 
piima üle jääb, paneb 
peremees väravale 
müüki kuulutava sildi.
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diskalurikolhoosile, kes omaniku 
ja rahastajana kujundas raamatu-
kogust kolhoosi esindusasutuse. 
Raamatukogu sai kalurikolhoosi 
keskuses spetsiaalselt raamatuko-
gu tarbeks projekteeritud ja sisus-
tatud ruumid. Eestis ei olnud just 
palju raamatukogusid, kellel olek-
sid olnud nii esinduslikud ruumid 
ja sisukas töö. Raamatukogu juh-
tis Asta Joost, kes on valitud sajan-
di saja raamatukoguhoidja hulka. 
Kui 1976. aastal oli raamatukogus 
üle 8000 trükise, siis 1990. aasta al-
guseks kasvas see enam kui 24 000 
eksemplarini. Samas lugejate arv 
kasvas 497-st 5000-ni ja üle selle. 
Raamatukogus korraldatud kirjan-
dusüritused olid nii heal tasemel, 
et Eesti Raadio salvestas Martin Vii-
randi juhtimisel enamuse oma kir-
jandussaadetest just Viimsi raama-
tukogus.  

1991. aastal reorganiseeriti S. 
M. Kirovi nim näidiskalurikolhoos 
osaühinguks Esmar, keda raama-
tukogu ülalpidamine ei huvita-
nud. Raamatukogu olukord muu-
tus päris keeruliseks, kuni 1993. 
aastal võttis Viimsi vald raamatu-
kogu oma hallatavaks asutuseks 
ja raamatukogu nimetati ümber 
Viimsi raamatukoguks. Uus kat-

LUGEMINE Tänavu möödub 100 aastat ajast,  mil 
Viimsi haridusselts otsustas luua postiagentuuri 
ruumidesse raamatukogu. Nagu rahvaraamatu-
kogude loomise aastatel oli tavaks, mahtus ka 
Viimsi 139 raamatut kinnisesse kappi, mida said 
50 lugejat laenata teisipäeviti ja reedeti kell 17–19. 

Nooruslik Viimsi raamatukogu tähistab 
tänavu oma 100. sünnipäeva

A
ja jooksul on raama-
tukogu muutnud asu-
kohta üheksa korda ja 
sellel on olnud 22 juha-

tajat. Kogu on kasvanud enam kui 
88 000 eksemplari suuruseks (koos 
harukogudega Pranglil, Randveres 
ja Püünsis), registreeritud lugejaid 
on 13 407 ja vallaraamatukogu on 
avatud 7 päeva nädalas, tööpäeviti 
kell 10–20 ning puhkepäeviti 10–16. 

Esimene üritus korraldati 1939. 
aasta lõpus, kui toimus raamatu-
nädala aktus ja pidu, mil tutvustati 
raamatukogu ja raamatuid, et ära-
tada inimestes lugemishuvi. Nüüd 
korraldab raamatukogu ühes kuus 
vähemalt 3–4 kohtumisõhtut, pea-
le selle koguneb regulaarselt kir-
jandusklubi, avatud mõtlemisõhtu, 
pereterapeudi jututuba, toimuvad 
kontserdid ja palju muud.

Raamatukogu vallamaja 
riietusruumides 
Pikast ajaloost on asjakohane mee-
nutada aastat 1976, mil raamatu-
kogu anti üle S. M. Kirovi nim näi-

Tiiu Valm
Viimsi raamatukogu direktor

sumus sai raamatukogule osaks 
1994. aasta alguses, kui raamatu-
kogu otsustati endise kolhoosikes-
kuse ruumidest välja kolida Viimsi 
vallamaja riietusruumidesse. Endi-
se 300 ruutmeetri asemel tuli järg-
neva nelja aasta jooksul leppida 80 
ruutmeetriga.

Järgnevatel kolimistel ja sünd-
mustel siinjuures pikemalt ei pea-
tuks, kuna peagi ilmub trükist al-
bum “Viimsi raamatukogu ajalugu. 
1920–2020”, millest huvilised saa-
vad põhjaliku ülevaate raamatu-
kogu ajaloost.

Uued ruumid, uus sisu
Viimsi raamatukogu 95. sünnipäe-
val kirjutasin ajalehes Viimsi Tea-
taja: “Raamatukogu pole mitte ai-
nult teavikute laenamiskoht, vaid 
teabe- ja kultuurikeskus, kohta-
mis-, suhtlemis- ja ka iseendaga 
olemise koht. Viimsi raamatuko-
gu pere soovib, et “leivakappide” 
(kaubanduskeskuste) kõrvale ker-
kib ka vähemalt 2000 ruutmeetri 
suurune “raamatukapp”. Kui mitte 
varem, siis raamatukogu 100. aas-
tapäevaks.“ 

Tänaseks on see soov täitunud. 
100-aastane raamatukogu asub 
enam kui 2000-ruutmeetrisel pin-
nal koos teiste kohalikule elaniku-
le teenuseid pakkuvate asutustega. 
Vähem kui aasta uutes, kaasaegse-
tes ruumides toiminud raamatu-
kogu on kiiresti külastajate poolt 
omaks võetud; märgatavalt on kas-
vanud raamatukogu kõik tegevus-
näitajad. Kui eesmärk oli kujunda-
da raamatukogust uutes ruumides 
multifunktsionaalne kultuuri- ja 
hariduskeskus, mis katab peami-
sed kogukonnakeskuse funktsioo-
nid ja on ühistegevust soodustav 
koht lugemiseks, kooskäimiseks, 

huvitegevuseks ja elukestvaks õp-
peks, siis see eesmärk on täidetud. 
Kuna tingimused ja võimalused on 
loodud, tegeleb raamatukogupere 
koos lugejatega nüüd rõõmuga uue 
sisu loomisega. Hea meel on, et 
Viimsi elab ja hingab koos raama-
tukoguga ja annab meile – raama-
tukogutöötajatele – inspiratsiooni 
tegutsemiseks. 

Kuna Viimsi raamatukogu asu-
tamise kuupäev pole teada, siis 

otsustas raamatukogupere sün-
nipäeva pidada üleriigiliste raa-
matukogupäevade ajal, oktoobri-
kuu viimasel nädalal, ja sisustada 
oma heade külastajate õhtud koh-
tumistega. Külla tulevad Elo Se-
lirand, Tiina Jõgeda, Mart Juur ja 
Andrus Kivirähk. 29. oktoobri õh-
tul kell 18 on kõik oodatud raama-
tukogu ajaloo albumi ja filmi “Üks 
aasta sajandast” esitlusele. 

Raamatukogu ajalugu jätkub...

Raamatukogu 
100 aastat 
tagasi. Foto: 
Rannarahva 
muuseum 

Viimsi raamatukogu – sisearhitektuur Anne Määrmann (Bob OÜ), 
Kristi Prinzmann (Dokointerior); projektijuht: Mattias Agabus. 

Viimsi raamatukogu on esimene kaubanduskeskuses tegutsev 
rahvaraamatukogu Eestis, mille kontseptsiooni loomisel võeti pal-
ju eeskuju Soomest, kus Helsingis valmis Oodi, mis toob huvilisi 
moodsat raamatukogu uudistama üle maailma. 

Viimsi raamatukogu kolis uutesse ruumidesse 20. detsembril 
2019. Vanast asukohast ümberkolimisel moodustati u kilomeetri 
pikkusel lõigul inimkett u 200 inimesega ja anti sümboolselt raa-
matuid käest kätte. Raamatukogus asub ka noortekeskus. 

Tänaseks on pea aasta jooksul raamatukogu uues asukohas sisse 
elanud ja pakub varasemaga võrreldes palju rohkem võimalusi. 
Siin on avar, valge ja õhuline lugemisala, mõnusad nurgakesed, 
kus lugeda; helikindlad kabiinid, juhuks kui on vaja rahu ja vaikust; 
põnev lasteala, kus jätkub tegemist tervele perele; koosolemise 
ruumid ja 100-kohaline saal ürituste korraldamiseks; video- ja muu-
sikastuudiod; avar väliterrass, kus ilusama ilmaga väljas lugeda või 
muidu aega veeta. Raamatutukogus on seinapind näitustele, õmb-
lusnurk jpm. Viimsilased on võitnud ilusa ja võimalusterohke koha, 
kus kultuuri nautida ning koos käia.       

VT  

Viimsi raamatukogu on Eesti Sise-
arhitektide Liidu (ESL) aastapreemia 
nominentide hulgas

Raamatukogu värvikas lastealas leiduvad koopalaadsed pesad on 
laste hulgas väga populaarsed. Seal on ju imetore mõnda põnevat 
raamatut lugeda. Foto: ESL

Uus raamatukogu Viimsi Marketi hoones. Foto: Sandra Rohesalu
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Mall Oja (63): hommikukohv, 
turg ja raamatukogu on justkui 
nädalavahetuse kolmainsus

Viimsi raamatukogu 
tähendab mulle 

üht osa laupäe-
vastest rahuli-
kult kulgeva-
test kodustest 

ja kogukondli-
kest toimingu-

test. Hommiku-
kohv, turg ja raama-

tukogu on justkui kolmainsus, mis kin-
nitab, et nädalavahetus on käes. Kasu-
tan raamatukogu täiesti klassikalisel 
kujul – laenutan raamatuid, peamiselt 
ilukirjandust. Elan Viimsis juba 17 aas-
tat ja raamatukogu lugeja olen olnud 
kindlasti üle kümne aasta.  

Kui kuulsin, et Viimsi kitsas, kuid 
kodune raamatukogu kolib kauban-
duskeskusesse, oli mu esimene mõte, 
et endine ehituspood on raamatuko-
gule sobimatu paik. Kui aga uue raa-
matukogu plaanidest täpsemalt aimu 
sain, hakkasin seda vaimusilmas võrd-
lema Helsingi uue, kiiresti linna mag-
netiks muutunud linnaraamatukogu 
Oodiga ja avamist ootama. Kuuldes, et 
iga viimsilane saab raamatukogu koli-
mispäeval ühises ketis käest kätte raa-
matuid edasi anda, tundsin, kuidas ta-
han kaasa lüüa. Kui ma kolimispäeval 
Kesk teele vana raamatukogu juurde 
saabusin, oli raamatukogu juba koli-
nud...  

Kahjuks olin endale päeva valesti 
kalendrisse märkinud. 

Raamatukogud on mulle alati väga 
südamelähedased olnud, ka mu enda 
esimene töökoht oli raamatukogus. 
Raamatukogud on selle ajaga palju 
muutunud, muutumatuks on jäänud 
vaid asjaolu, et raamatukogus tööta-
vad eranditult lahked inimesed.  

Palju õnne, meie armas raamatu-
kogu!

Sandra Metste (21): raamatu-
kogu on kodune ja soe paik

Olen Viimsi raamatukogu lugeja ju-
ba 11 aastat ja raamatukogust on välja 
kujunenud minu väljapääsu peidupai-
gaks. See on koht, kuhu saab minna ra-
hus tegema koolitükke või lihtsalt raa-
matuid lugema. Olen seal lugenud 
palju koolis antud kohustuslikku kir-
jandust või eksamiks ettevalmistami-
seks vajalikke raamatuid, samuti ka 
ilukirjandusteoseid vaba aja veetmi-
seks. 

Kõige toredamana on meelde jää-
nud need hetked, kui raamatukokku 
sisse astudes  raamatukogu töötajad 
tervitades saab nendega juttu ajada, 
küsida, kas neil on mingeid huvitavad 
raamatuid juurde tulnud või mis teo-
seid nemad soovitavad jne. Nende aas-
tate jooksul on nad juba tuttavad ja nii 
tekib tunne, et oled sattunud koduses-
se paika, kuhu oled alati soojalt taga-
si oodatud.

Ma soovin raamatukogule sünni-
päevaks, et tema kunagi ei kaotaks se-
da soojust ning turvatunnet, mida kõik 
need aastad Viimsi raamatukogu on 
pakkunud!

Loona Ludvik (83): raamatu-
kogusse minna on ainult rõõm
Olen Viimsi raamatukogust lugemist 
laenutanud juba väga kaua, umbes 35 
aastat, ning käin seal sageli, tavaliselt 
umbes neli korda kuus. Vahel satub 
põnev raamat, vahel pettun, nagu ik-
ka kirjanduse puhul, aga kui on huvi-
tav raamat, loen kiiremini läbi, kui iga-
vam, siis läheb aeglasemalt.

Viimase aja kõige toredam lugemis-
elamus oli “Kus laulavad langustid”. 
See oli üle pika aja raamat, mis mind 
liigutas, rahuldas hingeliselt ja pakkus 
põnevust. 

Raamatukogu puhul pean kõige 
rohkem lugu meie raamatukoguhoid-
jatest. Mõnda tunnen kauem, mõned 
on uued töötajad, aga nad kõik on vä-
ga toredad inimesed. Väga teadlikud, 
tähelepanelikud, vastutulelikud ja os-
kavad suhelda. Uued ruumid on ju ka 
mõnusad ja ilusad, aga tähtsam on 

Lugejad soovivad: palju õnne 
sünnipäevaks, meie raamatukogu!

raamat ise ja inimene, kes juhendab, 
kes oskab soovitada ja tunneb lugeja 
kirjanduslikku maitset. Raamatuko-
gusse minna on ainult rõõm.

Soovin töötajatele rõõmu südames-
se ja rahulolu oma tööst! Pole ju mi-
dagi toredamat, kui teha tööd, mida 
sa naudid.

Algi van Rens (41): uued ruumid 
pakuvad palju võimalusi

Raamatute maailm 
on olnud minu 

hobi juba sel-
lest ajast ala-
tes, kui luge-
ma õppisin. 

Kohalikus kü-
laraamatuko-

gus lugesin läbi 
kõik lasteraamatud. 

Seetõttu oli minu jaoks elementaarne 
registreerida end Viimsi raamatukogu 
lugejaks, kui 14 aastat tagasi siia kanti 
elama asusin.

Olen pigem traditsiooniline lugeja, 
kellele meeldib raamatut käes hoida 
ja lehitseda. Laenutamine ongi põhi-
line teenus, mida kasutan, kuigi hetkel 
on toimumas palju põnevaid üritusi, 
kus võiks osaleda küll. Kodulähedane 
raamatukogu on suurepärane võima-
lus kvaliteetseks vaba aja veetmiseks. 
Raamatukogu on keskuse süda – siin 
kohtuvad sõbrad, koguvad tarkust nii 
suured kui ka väikesed ja tunned end 
kogukonna liikmena.

Uude majja kolimisse suhtusin esi-
algu skeptiliselt – oli see vana juba 
armsaks saanud, meeldis isiklik lähe-
nemine ja supertoredad töötajad. Tu-
leb muidugi tunnistada, et uued ruu-
mid pakuvad palju uusi võimalusi. 
Esialgu ikka ehmatas ära küll, kui tuli 
esitada ID-kaart ja tuttavaid nägusid ei 
olnudki. Seda suurem oli aga rõõm, kui 
järgmisel külastusel mulle öeldi, et po-
le vaja ID-kaarti otsida, ma tean küll, 
kes sa oled.

Väga oluline on rohkem väärtus-
tada inimesi, kes raamatukogus töö-

tavad – kes on n-ö raamatukogu hing 
ja teevad oma tööd südamega. Nad 
tunnevad lugejaid nägupidi, teavad 
nende eelistusi ja oskavad anda soo-
vitusi. See on väärtus, mis jääb se-
niks, kui osatakse töötajaid hoida ja 
hinnata.

Üks vahva seik seoses minu pere-
konnanimega. Varasem raamatukogus 
kasutusel olev programm ei tunnista-
nud selliseid isikuid, kelle perekonna-
nimi koosneb kahest sõnast. Seetõttu 
sai minu nimi sisestatud sidekriipsuga. 
Alati, kui läksin laenutama, pidin töö-
taja mureliku näoilme peale ütlema, 
et “Proovige sidekriipsuga!” või “Mina 
olen see sidekriipsuga lugeja”.

Soovin raamatukogule sünnipäe-
vaks jätkuvat pikka iga ning erinevate 
ja põnevate raamatute ja teenuste kõr-
val oskust hoida oma suurimat vara – 
oma töötajaid!

Kristel Abner (43): Viimsi 
raamatukogu on väga hea 
valikuga
Viimsi raamatukogu tähendab minu 
jaoks väga palju. Avastasin selle um-
bes kümmekond aastat tagasi lapsele 
kohustuslikku kirjandust otsides ning 
hakkasin kohe püsilugejaks. Raama-
tukogu on väga hea valikuga. Sõpra-
de kaudu tean, et kui on vaja mõnda 
spetsiifilisemat raamatut ning kui mu-
jalt ei leia, siis Viimsi raamatukogus on 
see ikka olemas. Mulle meeldivad ka 
välismaised moe- ja sisustusajakirjad 
ning olen väga rahul, et seal on need-
ki saadaval.

Raamatukogust laenutan enamas-
ti lugemist, aga kuna käin nüüd koo-
lis, siis olen viimasel ajal seal ka paar 
korda õppinud. Seal on selleks hea ra-
hulik keskkond. Minu õde kirjutas ise-
gi oma magistritöö Viimsi raamatuko-
gus. 

Raamatukogus on sõbralik õhkkond 
ning see on koht, kust alati hea meele-
ga läbi astun. Isegi siis, kui pole plaa-
nis mingit raamatut võtta. See muidugi 
tähendab, et reeglina võtan siis ikkagi 

lugemist kaasa. Töötajad on samuti as-
jatundlikud, vastutulelikud ja oskavad 
väga hästi soovitada. Mulle meeldib ka, 
et raamatukogu on oma tegevust laien-
danud – näiteks toimuvad loengusar-
jad ja jutuõhtud. Need on toredad et-
tevõtmised.

Raamatukogule soovin kõike kõige 
paremat! Et nad jätkaksid samamoo-
di, hoiaksid valiku kvaliteetse, laia ja 
põneva.

Helli Sisask (75): lugemisjärje-
kord võib olla pikk, kuid igaüks 
saab end järjekorda seada
Mida öelda ühe laialdasele lugejaskon-
nale vaimuvara pakkuva templi ise-
loomustamiseks? Oma lugeja-aastate 
jooksul olen jõudnud arusaamisele, 
et Viimsi raamatukogu riiulitelt leiab 
igaüks endale lugemiseks midagi. See 
on tõepoolest nii. Ilmuvad bestselle-
rid haaratakse muidugi lennult ja kui-
gi neid võib olla üsna mitu eksemplari, 
siis riiulitele nad kauaks ei jää – luge-
misjärjekord on pikk, aga igaüks võib 
ennast järjekorda seada.

Aga eriti meeldib mulle see ...,
... et kõik raamatukogu töötajad on 

äärmiselt professionaalsed ja vastutu-
lelikud;

... et kohapeal on võimalik lugeda 
kõiki värskeid ajalehti ja ajakirju (va-
rasemaid saab aga ka koju laenutada);

... et Viimsi raamatukogus on olemas 
kõik Avatud Eesti Fondi poolt algatatud 
ja toetatud raamatud;

... et raamatukogus on hulgaliselt 
teatmekirjandust;

... et raamatukogul on olemas üs-
na suur ja arvestatav kunstiraamatu-
te kogu;

... et Viimsi Teatajas ilmub rubriik 
“Raamatukoguhoidja soovitab”;

... et raamatukogus toimub peaaegu 
iga päev mingi üritus;

... et Viimsi raamatukogu saab oma 
100. sünnipäeva tähistada uutes ja ava-
rates ruumides.

Palju õnne, Viimsi raamatukogu! 
Jätkake samas vaimus!
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Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
6. novembril kell 12 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. “Noortelt noor-
tele” – Viimsi muusikakooli õpilaste
ja vilistlaste ansamblid. Haabneeme 
koolis.
6. novembril kell 19 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. “Laske meil 
laulda” – esinevad Hanna-Liina 
Muusikakooli noortestuudio ja 
külalised. Viimsi raamatukogus.
8. novembril kell 11-18 isadepäev 
sõjamuuseumis. Tasuta sissepääs, 
kohvik, mängud, töötoad ja joo-
nistusvõistlus lastele. Eesti Sõja-
muuseumis – kindral Laidoneri 
muuseumis.
13. novembril kell 10.30 väike-
laste loovushommik. Viimsi huvi-
keskuses.

Jumalateenistused

25. oktoobril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
25. oktoobril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
25. oktoobril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga. EELK 
Randvere kirikus.
27. oktoobril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
28. oktoobril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu koos piibli aruteluga. 
Viimsi Vabakirikus.
1. novembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
1. novembril kell 12 jumala-
teenistus leivamurdmisega, lastele 
pühapäevakool. Viimsi Vaba-
kirikus.
1. novembril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
1. novembril kell 17 segakoor 
HUIK. EELK Viimsi Püha Jaako-
bi kirikus.
3. novembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
4. novembril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu. Viimsi Vabakirikus.
7. novembril kell 12 pühakute ja 

Eakatele

25. oktoobril kell 11 kepikõnd 
eakatele. Lisainfo: Raimo Tann ja 
Ruth Teras, tel 5647 5642. Põhja-
konna trepi juures.
1., 8., 15. novembril kell 11 kepi-
kõnd eakatele. Lisainfo: Raimo 
Tann ja Ruth Teras, tel 5647 5642. 
Põhjakonna trepi juures.
4. novembril kell 11 discgolf 
eakatele. Lisainfo: Ruth Teras, tel 
5647 5642. Viimsi discgolfi rajal.
5. novembril kell 19 Estonia kont-
sertlavastuse “Operetikuningas 
Imre Kalman”, külastus korraldab 
VPÜ. Lisainfo: Aime Salmistu, 
tel 518 8125. Estonia teatris.
6. novembril kell 14 isadepäev 
nalja ja naeruga. Meeleolumuusi-
ka. Viimsi päevakeskuses.
12. novembril kell 19 Estonia 
opereti külastus “Linnukaupleja” 
Korraldab VPÜ. Lisainfo: Aime 
Salmistu, tel 518 8125. Estonia 
teatris.
14. novembril kell 16 seenioride 
SÜGISBALL, korraldab VPÜ. Lisa-
info: Aime Salmistu, tel 518 8125. 
Viimsi koolis.

Lastele ja noortele

24. oktoobril kell 14–17 piljardi-
turniir (noortele vanuses 13+). 
Viimsi noortekeskuses.
24.-25. oktoobril kell 11–13.30 
nädalavahetuse minilaager 
“Fantaasiameik” 12–15-aastastele 
lastele. Viimsi huvikeskuses.
28. oktoobril kell 18–19.30 
Halloweeni pidu. Viimsi noorte-
keskuses.
30. oktoobril kell 16.30–19 Tüdru-
kutering (alates 9. eluaastast): jooga, 
suhtlemise ja loovusring (Grete 
Sutrop). Elujõusaalis.
4. novembril kell 11 ja18.30 
Viimsi Happy Jazz Festival 2020. 
Lasteetendus “Piip ja Tuut TV 
laval”. Rannarahva muuseumis.
6. novembril kell 10 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. “Noortelt noor-
tele” – Viimsi muusikakooli õpilaste 
ja vilistlaste ansamblid. Viimsi koolis.

hingedepäeva missa. Naissaare 
Püha Maarja kabelis.
8. novembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
8. novembril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga. EELK 
Randvere kirikus.
8. novembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
10. novembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
11. novembril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu koos piibli aruteluga. 
Viimsi Vabakirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

1. novembril kell 17 orkestri Saku 
Mandoliinid folgikava. Solist Kata-
riin Raska. Viimsi huvikeskuses.
3. novembril kell 19 muusikaline 
komöödia “Juukselakk”. Viimsi 
huvikeskuses.
3. novembril kell 19 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. Avakontsert: 
Kelli Uustani (vokaal), Mathei 
Florea (klahvpillid), Raimond 
Mägi (kontrabass). Kohvikus Lyon.
5. novembril kell19 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. Abi Zeider 
100. Viimsi raamatukogus. 
6. novembril kell 19 muusikaline 
komöödia “Juukselakk”. Viimsi 
huvikeskuses.
6. novembril kell 21 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. Wade Mikkola 
Jam Session. Restoranis Luu.
7. novembril kell 18 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. Olli Soikkeli 
Trio feat. Marian Petrescu, Teemu 
Akerblom. Viimsi raamatukogus.
7. novembril kell 22 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. Titoks & Marko 
Matvere Jam Session. Restoranis Luu.
8. novembril kell 17 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. Helin-Mari 
Arder (Eesti) ja Andi Fite (USA). 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
8. novembril kell 18 muusikaline 
komöödia “Juukselakk”. Viimsi 
huvikeskuses.

Viljandi JK Tulevik U21. Viimsi 
staadionil.
12. novembril kell 19 Eesti meist-
rivõistlused käsipallis, I liiga. HC 
Viimsi/Tööriistamarket – Oskar. 
Viimsi kooli spordikeskuses.
13. novembril kell 19 Nike eri 
korvpallis. KK Viimsi/Noto vs KA 
Tallinna Kalev/TSK. Karulaugu 
spordikeskuses.

Õpi- ja jututoad

26. oktoobril kell 18 lugejatega 
kohtub tele- ja filmirežissöör, 
stsenarist ja kirjanik Elo Selirand. 
Viimsi raamatukogus.
27. oktoobril kell 18 ajakirjanik ja 
psühholoog Tiina Jõgeda arutleb 
teemadel, mis inimesi õnnelikuks 
või õnnetuks teevad. Viimsi 
raamatukogus.
28. oktoobril kell 18 õhtu Viimsi 
raamatukogus! Külla tulevad raa-
matusõbrad Mart Juur ja Andrus 
Kivirähk.
23. oktoobril kell 18 Naistering: 
Circling ehk eheduse praktika Elina 
Ojastuga. Elujõusaalis.
24. oktoobril kell 16.30-18.00 
Elujõupidu! Perejooga-mängu-
tantsupidu kaisu-helirännakuga 
(Grete Sutrop ja Tiina Karjatse). 
Elujõusaalis.
30. oktoobril kell 22-08 Gongiöö 
– helirännak läbi öö (Tiina Karjatse 
ja Kaia Karjatse). Elujõusaalis.
3. novembril kell 18 Adik Levini 
raamatu “Tervisenõuanded eluko-
genud arstilt” esitlus ja kirjastuse 
Pilgrim raamatute müük. Viimsi 
raamatukogus.

Varia

24. oktoobril rahvamajade päev. 
Prangli rahvamajas.
29. oktoobril kell 18 Viimsi raa-
matukogu 100. aastapäeva tähista-
mine ning ajalooalbumi ja filmi 
“Üks aasta sajast” esitlus. Viimsi 
raamatukogus.
11. novembril kell 19 Viimsi mälu-
mäng 2020/2021 II voor. Viimsi 
koolis.

14. novembril kell 20 Vennad 
Abrod kontsert. Jussi Õlletoas.

Meelelahutus ja 
muusika

24. oktoobril kell 21 VJ Lenny 
LaVida. Black Rose pubis.
24. oktoobril kell 21 Eesti rahva-
majade päeva tähistamine. Prangli 
saarel.
30. oktoobril kell 21 ansambel 
Randers. Black Rose pubis.
31. oktoobril kell 21 DJ Margus 
Kaukes. Black Rose pubis.
7. novembril kell 20 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020: ansambel ÖÖ-
TÖÖ, DJ Margus Kaukes. Black 
Rose pubis.
13. novembril kell 21 ansambel 
The Skyline. Black Rose pubis.

Näitused

Oktoobris kunstnik Liisi Luku 
illustratsioonid. Viimsi raamatu-
kogu teisel korrusel.
Oktoobris Jüri Urbi hõbeehete 
näitus. Viimsi raamatukogu esi-
mesel korrusel.
Oktoobris Küllike Hiiemäe akrüül-
tehnikas lõuendil maalid, peami-
selt mere- ja rannavaated. Viimsi 
raamatukogu esimesel korrusel.
6. novembril kell 17 Jaapani 
kunstniku Shiroki isikunäituse 
“Rütmid” avamine ning näitusega 
seotud kunsti- ja luulealbumi 
“Unelmaid ketrav naine” esitlus. 
Viimsi raamatukogus.
Kuni 11. novembrini Kelli Valk 
Kagovere näitus “Sinine salapära”. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
Novembris Viimsi kooli 9. klassi 
õpilase Eliise Lepa meremaalide 
näitus. Viimsi raamatukogu teisel 
korrusel.

Sport

28. oktoobril kell 20 II liiga män-
gud jalgpallis. Viimsi JK II vs Tal-
linna JK Piraaja. Viimsi staadionil.
4. novembril kell 20 II liiga män-
gud jalgpallis. Viimsi JK II vs 

Saada oma sündmuse info: marje.plaan@viimsivv.ee

Viimsi
Muusikaliteater esitab

BROADWAY MUUSIKALINE KOMÖÖDIA

Viimsi Huvikeskuses
Nelgi tee 1

3. november kell 19:00
6. november kell 19:00
8. november kell 18:00

Pilet 10 €, sooduspilet 5 €, 
perepilet 25€ müügil

Piletilevis, Piletimaailmas, 
Viimsi Huvikeskuses ja
enne etenduse algust 

kohapeal.

Lisainfo 5059043
kalle@huvikeskus.ee

VIIMSI VALD

MAALID

Kuula. Mul on
 sulle öelda

Viimsi Huvikeskuse aatriumis
19.10 - 26.11.2020
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vaid ja kaasahaaravaid tunde eri-
nevaid õppeaineid integreerides. 
Kooliaias õppides ja uusi praktili-
si oskusi omandades on väga olu-
line grupitöö.

Esimeste koosolekute käigus 
said alguse suured ideed.  Peami-
ne laiemalt tähelepanu ja huvi te-
kitav üritus oli kogukonnapäev, kus 
tutvustasime meeskonnaga oma 
ideid.  Seal oli kogukonna liikme-
tel võimalus külastada erinevaid 
töötubasid. Iga idee vajab teosta-
miseks raha, seda kogusime kooli 
heategevuslikul jõululaadal. Sealt 
kogutu eest saime osta mulda, aia-
tööriistu, puit- ja ehitusmaterjale, 
marja- ja ilupõõsaid. Randvere 
kool toetas aia ehitusega. Aitäh kõi-
gile suurtele ja väikestele heategi-
jatele!

Kõrvitsad elevantidele
Kevadel 2020 kutsus kooliaed kõi-
ki õpilasi ja töötajaid kõrvitsaid 
kasvatama, et need sügisel Tallin-
na loomaaeda loomadele kingi-
tuseks viia. Elevandid said meie 
poolt kogutud kõrvitsad kätte 29. 
septembril. Seoses kõrvitsate ko-
gumisega otsustas kooliaed sellest 
teha meeldejääva nädala kogu koo-
liperele: kõigil õpilastel oli võima-
lik klassides kõrvitsaid joonistada, 
nendest luuletusi ja jutukesi kirju-
tada. Tööd on siiani kooli korido-
ris näitusel. Õpetajatel paluti lei-
da retsept, mille üks koostisosa on 
kõrvits.

Suvi kooliaias möödus mees-
konnale ja kogukonna liikmetele, 
kes seda soovisid, väga toimekalt. 
Kes soovisid kooliaeda taimedega 
täita, olid teretulnud. Tundus, et nii 
saime uusi liikmeid kogukonnast  
ning ka uusi tuttavaid, kes hoolisid 
kooliaiast. 

ROHENÄPUD Randvere kooli kooliaia idee sai 
alguse aasta tagasi, mil väike grupp õpetajaid tuli 
mõttele, et õppetöö mitmekesistamiseks võiks 
rajada kooliaia. Sest öeldakse ju, et inimene õpib 
kõige rohkem, kui näeb, kuuleb, katsub ja katsetab.  

Kooliaed pakub palju põnevaid võimalusi 

K
ooliaia peamine ees-
märk on muuta õppimi-
ne huvitavamaks: saab 
läbi viia vaatlusi, uuri-

da, teha füüsilist tööd ja arendada 
kunstimeelt. Kooliaias omandatud 
oskused ja teadmised võivad anda 
meie kooli lõpetanud õpilastele pa-
remad võimalused ja ettevalmistu-
se omandada tulevikus aedniku või 
abiaedniku elukutse. 

Erivajadusega õpilaste puhul 
rakendatakse õppetööd toetava 
vahendina sageli aktiivõpet, mille 
hulka kuulub ka õuesõpe, sealhul-
gas aiandus. Uute oskuste oman-
damine ja tegevuste harjutamine 
peab toimuma alati toetavas kesk-
konnas. Toetav keskkond tähen-
dab eelkõige tegevuseks sobilikku 
loomulikku keskkonda. Kooliaed 
pakub võimalusi viia läbi põne-

Kristi Kurist
Randvere kooli kooliaia eestvedaja

Roheline kool
Õppeaasta alguses pidasime aru,  
kuidas kaasata kooliaia loomisse 
ja arendamisse tervet kooli. Rand-
vere kooliaed on kui õppevahend, 
mida saab tulevikus kasutada kogu 
koolipere, kui iga klass rajab oma 
peenra. Unistame ka õuesõppe-
klassist. Randvere kooli kooliaeda 
soovime rajada kiviktaimla, peen-
rad püssililledele, varjutaimede-

le, eostaimedele, igihaljastele tai-
medele, teraviljadele, maitse- ja 
ravimtaimedele, sibullilledele, 
risoomtaimedele, samuti valmis-
tame ise komposti. Rohelise kooli-
na on võimalik klassidel ühildada 
antud alade rajamisega oma kesk-
konnategu. Kooliaed vastab paljus-
ki rohelise kooli põhimõtetele. 

Ideede ja kogemuste saami-
seks käisime külas Rakke koolis. 

Rakke koolis on kooliaed olnud au 
sees juba üle poole sajandi. Seal 
nägime, et on võimalik integree-
rida kooliaia tegemistega infor-
maatikat, robootikat, käsitööd ja 
puutööd ning veel teisigi õppe-
aineid ja siduda see kõik ettevõt-
lusõppega. See päev tasus ennast 
kuhjaga ära! Meelde jäi väga soe ja 
õhinapõhine vastuvõtt kogu koo-
li poolt. Randvere koolis tegutse-
vad usinalt Rohelise kooli noored, 
kes said  juba käed kooliaias mulda 
pista, istutades tulbisibulaid. Kii-
tus noortele!

Lähemat teavet kooliaia kohta 
leiate Randvere kooli kooliaia Face-
booki lehel.

Nii said paika 
peenrakastid. 
Fotod: Kristi 
Kurist, Glen 
Kurist, Merilin 
Kõre

Et putukad aias peatuksid, rajati 
putukahotell.

Kõrvitsanädal tõi suure saagi.

Esimesed 
marjapõõsad 
andsid juba ka 
väikese saagi. 

ORKESTRIPROOVID PÜHAPÄEVAL 17.00 - 18.30,  
VIIMSI HUVIKESKUSES.  VÕIMALIK KA INDIVIDUAALTUNDE  VÕTTA.

OODATUD ON NII KOOLILAPSED KUI KA TÄISKASVANUD.

Täpsem info ja registreerimine:   
maire.eliste.muusikakool@gmail.com, www.mariel.ee, 50 29115  

Tutvu meie tegemistega:        Maire.Eliste.Muusikakool

Maire Eliste
MUUSIKAKOOL
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KK Viimsi/Noto jätkas korvpalli 
Eesti esiliigas võidukalt 
Korvpalliklubi Viimsi/Estover esindusmeeskond KK Viimsi/Noto 
jätkas korvpalli Eesti esiliiga, ametliku nimega Saku I liiga hooaega 
võidukalt, alistades koduväljakul Tamsalu Los Toros/TALTECHi  
tulemusega 76:68. 

Võrdselt, avavilest alates punkt punkti mänguna kulgenud kohtumises 
suutsid väljakuperemehed Kristjan Evarti eestvedamisel kolmandal vee-
randil  teha 11:0 vahespurdi.

Viimsilased panid oma paremuse maksma, võites lauavõitluse 51:37 
ja tegutsedes meeskondlikumalt, jagades 28 korvisöötu Keila 10 vastu. 
Veerandaegade skoorid 26:23, 32:16, 19:11, 28:24.

KK Viimsi/Noto treener Valdo Lipsu sõnul oli mäng oodatult pingeline: 
“Palju õnne meeskonnale! Raske vastane, aga vaatamata sellele me 
domineerisime mängus.”

 Punktid: Kristjan Evart 22 punkti ja 7 lauapalli; Mihkel Allorg 18 punkti 
ja 9 lauapalli; Saamuel Rõigas 14 punkti; Andreas Märtson 11 punkti.

Tanel Einaste 
Korvpalliklubi Viimsi/Estover juhatuse liige 

Sander Raieste tegi debüüdi 
Euroliigas
Viimsis Sulev Särekanno käe all alustanud ja Valdo Lipsu juures 
korvpallitreeninguid jätkanud Sander Raieste, kes käesoleval hoo-
ajal on stabiilselt kuulunud koduklubi algviisikusse, tegi 2. oktoobril 
debüüdi ka Euroopa tugevaimas klubikorvpallisarjas. 

Raieste koduklubi Vitoria Baskonia alustas Euroliiga hooaega 
magusa 76:63 võiduga Madridi Reali üle. Meeskonna nimekirja on 
21-aastane Raieste Euroliiga mängus kuulunud ka varem, kuid seni ei 
olnud viimsilane väljakule pääsenud. 

Euroliiga debüütmängus usaldati Raieste platsile 11 minutiks, mille 
jooksul jäi sel korral punktiarve avamata, kuid Eesti koondislane võttis 
kolm lauapalli ja tema vastu tegid Reali pallurid kaks viga.

Eestlaste jaoks oli kõige olulisem Raieste koduklubi Vitoria Baskonia 
mäng Belgradi Crvena Zvezdaga, mille hispaanlaste Baskonia kaotas 
võõrsil 73:90. 21-aastane Raieste alustas mängu Baskonia algkoossei-
sus. 11 minutiga võttis ta kolm ründelauapalli ja andis ühe korvisöödu, 
kuid eksis ühel kahe- ja ühel kolmepunktiviskel. 

Sander Raieste alustas korvpallitreeninguid Viimsis 2006. aastal 
Sulev Särekanno käe all, jätkates treeninguid Valdo Lipsu ja teiste 
treenerite juhendamisel. 2016. aastal sõlmis Raieste karjääri esimese 
profilepingu Hispaani suurklubi Vitoria Baskoniaga. Hooajal 2019/
2020 esindas Raieste laenulepingu alusel kodust klubikorvpalli lipu-
laeva BC Kalev/Cramot. 2020. aasta suvel pikendas Raieste Basko-
niaga lepingut 2024. aastani, peale mida on stabiilselt kuulunud kodu-
klubi algkooseisu nii hooaja eelsetes kontroll- kui ka Hispaania meistri-
liiga kohtumistes.

Sander Raieste treeneri Sulev Särekanno sõnul on Sander hea 
pallitunnetusega ja koordinatsiooniga, samuti ka hea viskekäega. 
“Mini vanuseklassis oli Sander üks kahest meeskonna parimast skoori-
jast. Enamus punktid tulid üks-üks mängust. Läbimurdel oli ta kiire 
ja osav nii vasaku kui ka parema käe poolt. Samuti jagus teda laua-
võitlusesse ja kaitsesse,” rääkis Särekanno. “Hiljem asendusid Sanderi 
tormakus ja energia mõtestatud, targa ja ratsionaalse tegevusega. 
Kindlasti mõjusid tervikuna hästi poiste omavahelised head ja sõbrali-
kud suhted. Usun, et kõigil kaaslastel on Sandri üle hea meel ja hoia-
vad talle edaspidigi pöialt. 

Tanel Einaste 
Korvpalliklubi Viimsi/Estover juhatuse liige 

Teated

Sander Raieste. Foto: Euroleague.net

UUS HOOAEG Rõõm on tõdeda, et 
aasta-aastalt on lauatennis saanud 
Viimsis järjest populaarsemaks.

Algselt oli eesmärk pakkuda laste-
le huviringi, millega Viimsis varem 
ei olnud võimalik tegeleda. Tänaseks 
on sellest välja arenenud Viimsi laua-
tenniseklubi ja lauatennisekool, mis 
tegutseb Karulaugu spordikeskuses. 
Treeningud toimuvad algajaile ja eda-
sijõudnutele – noortele, täiskasvanute-
le, tippsportlastele, harrastusmängija-
tele ja ka erivajadustega lastele. Klubis 
treenivad omaealiste seas Eesti noo-
red tippsportlased. Ka Viimsi lauaten-
niseklubi noorsportlased on pälvinud 
mitmeid tiitleid ja medaleid rahvusva-
helistel võistlustel, aga ka Eesti tiitli-

Lauatennis alustas 7. hooajaga
võistlustel, seda nii võistkondlikult kui 
ka individuaalselt.

COVID-19 ja treeningud suvel
Koroonaviiruse tõttu oli kevadel ko-
hustuslik teha saalitreeningutesse paus 
ning Viimsi lauatenniseklubi jätkas ja 
tegutses aktiivselt distantsõppe vormis. 
Treenerid koostasid sportlastele indi-
viduaalse treeninguplaani ning andsid 
ka kõigile teistele harrastajatele video-
juhised ja harjutused koduseks laua-
tennise harjutamiseks ja õppimiseks.

Kuigi eriolukord seadis treenin-
gutele mitmeid piiranguid, alusta-
ti õue- ja saalitreeningutega kohe, kui 
eriolukorra lõppemine seda võimal-
das. Kevadise koroonapausi tõttu ei 
saanud suveperioodil teha treeningu-
tel traditsioonilist suvepausi. Juunis, 
juulis ja augustis osalesid Viimsi laua-
tenniseklubi lapsed aktiivselt mitme-
tes treeninglaagrites. Samuti korraldas 
lauatenniseklubi suveperioodil tree-

Priit Lehtlaan
MTÜ Viimsi Lauatenniseklubi

Viimsi lauatenniseklubi sportlaste võistlus-
tulemused augustis ja septembris

  Kadrina Open 2020 (09.08.2020) 
Üldarvestus: Pert Marten Lehtlaan III koht, Erik Nüüd V koht. Juuniorid: Pert 
Marten Lehtlaan I koht ja Erik Nüüd III koht. Kadetid: Pert Marten Lehtlaan 
I koht, Erik Nüüd II koht ja Jan Kenneth Toming III koht. Võistlusel näitasid 
tublit mängu veel David Rozenfeld, Rutger Kursson, Mikk Tomingas.

  Haapsalu XX karikasarja Valge Daami turniir (15.08.2020)
Parim juunior: Pert Marten Lehtlaan. Parim kadett: Erik Nüüd. Parim 200+ 
reitinguga mängija: Markus Oliver Annuk.

  Keila lahtised meistrivõistlused (22.08.2020)
Üldarvestus: Pert Marten Lehtlaan II koht. Parim kadett: Erik Nüüd. Igamehe 
paarismäng: I koht Ülar Nurmits (Viimsi lauatenniseklubi) ja Siim Arak (LTK 
Viru-Nigula), II koht Pert Marten Lehtlaan ja Tõnu Kanne (LTK Pingpong).

  Rahvapinksi I etapp (29.08.2020) 
Klassis 150+ reitinguga mängija: II koht Markus Oliver Annuk. Klassis 400+ 
reitinguga mängija: parim noor: Stefan Einla.

  Rahvapinksi II etapp (12.09.2020)
Klassis 150+ reitinguga mängija: II koht Aleksei Gussarov. 

  Eesti lauatenniseliidu laste GP I etapp Tartus (19.09.2020) 
M11 (poisid kuni 11 aastat): II koht Sebastian Asu. M13 (poisid kuni 13 aastat): 
II koht Stefan Einla. M15 (poisid kuni 15 aastat): III koht Pert Marten Lehtlaan.

  Evelin Lestali XV mälestusvõistlus Tartus (20.09.2020)
Juuniorid: I koht Jan Kenneth Toming ja III koht Pert Marten Lehtlaan. 

  Eesti lauatenniseliidu GP I etapp / Sakala GP Viljandis (26.09.2020) 
Juunioride võistlus: II koht Erik Nüüd, III koht Pert Marten Lehtlaan ja IV koht 
Jan Kenneth Toming. Täiskasvanute võistlus: 11. koht Pert Marten Lehtlaan, 
15. koht Jan Kenneth Toming, 24. koht Erik Nüüd. Lisaks osalesid väga tuge-
vatasemelisel turniiril viimsilastest veel Ülar Nurmits ja Richard Anmann, kes 
näitasid samuti häid mänge ja omandasid rohkelt kogemusi.

ninglaagreid, aga ka ühe tugeva kont-
rollvõistluse. Viimsi treeninglaagris 
käis lapsi juhendamas Eesti lauaten-
nisekoondise peatreener Vallot Vai-
nula. Laagris osalesid teiste hulgas ka 
Eesti noortekoondise liikmed, sealjuu-
res ka Viimsi tipud, kes valmistusid Eu-
roopa noorte meistrivõistlusteks ja ka 
Põhja-Euroopa noorte meistrivõistlus-
teks, mis paraku jäid mõlemad koroo-
nakriisi tõttu toimumata.

Uus hooaeg ja treeningute 
jätkumine
Septembri algusest jätkusid treeningud 
ning õpingud Viimsi lauatenniseklu-
bis ja -koolis tavapäraselt. Koroonavii-
ruse esimene laine mõjus tegevusele 
küll pärssivalt ning väga paljud loobu-
sid treeningutest. Paraku tuleb tõde-
da, et haigusega peab õppima elama 
ja seetõttu jätkame Viimsi lauatennise-
klubis treeninguid mõnevõrra ette-
vaatlikumalt ja hajutatult. Arvestades 
praegust olukorda, keskendumegi eel-
kõige treeningutele ja Eestis toimuva-
tele võistlustele.

tasub teada

Eesti noorte võist-
kondlik meister 
2020 on Viimsi 
lauatenniseklubi

  3. oktoobril toimusid 
Eesti noorte võistkondlikud 
meistrivõistlused lauaten-
nises. 

Kadettide vanuserühmas 
võitis Viimsi lauatenniseklubi 
võistkond (koosseisus: Pert 
Marten Lehtlaan, Jan Kenneth 
Toming) kuldmedali. Hõbeme-
dali pälvis LTK Kalev ja Viimsi 
lauatenniseklubi ühisvõistkond 
(Erik Nüüd – Viimsi LTK ja Andrei 
Maltizov – LTK Kalev). Võistlustel 
osalesid ka Viimsi lauatennise-
klubi nooremad mängijad 
Viimsi LTK II (kooseisus: David 
Rozenfeld, Stefan Einla, Sebas-
tian Asu), kes mängisid endast 
kuni 4 aastat vanematega 
lõpuks välja 10. koha.

Viirusest tingituna jätkab klubi treeninguid ettevaatlikumalt ja hajutatult. Foto: Viimsi lauatenniseklubi
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Tööpakkumine
Pirita Pesumaja otsib pesumaja 
töötajat! Palk alates 700 €. 
Tel 5837 8330, e-post info@
piritapesumaja.ee, www.pirita-
pesumaja.ee.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Pääs-
teameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686, e-post 
korsten.korda@gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud 
töö kohta väljastan nõuetekohase 
akti. Tel 5689 0125, e-post
kuldnoop@gmail.com.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. Tel 552 6281, margus@
korvent.ee.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine, trim-
merdamine, heki lõikus ja püga-

mine. Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.

Aiatööd 
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Teostame puude tervis-
liku seisundi hindamist. Soodsad 
hinnad. Tel 522 0321, www.arbor-
men.ee. 
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Hekkide pügamine, viljapuude, 
ilupuude ja põõsaste lõikamine, 
muru rajamine, taimede istutamine 
ja muud haljastustööd. Tel. 5564 
7029.

Ehitus
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
53 529 476, mehitus@gmail.com.
Selfpro Ehitus teostab Viimsis 
üldehitust, sisetöid/siseviimistlust, 
terasside/aedade ehitust. E-post 
aleks.selfpro@gmail.com, tel 
5816 6206. 

Aedade valmistamine ja paigal-
dus. Tel 524 9034, www.iis.ee.
Katuste pesu ja värvimistööd, 
remonttööd, veerennide puhastus 
ja akende pesu. Tel 5638 8994.
Hoonete soojustamine puistevillaga, 
objektiga tutvumine ja konsultat-
sioon tasuta. Puistemees OÜ, 
tel 501 6689.
Vihmaveesüsteemide ja katusetur-
vatoodete paigaldus. Rennid too-
dame kohapeal valtsimismasinaga 
– puuduvad liitekohad! Vihmavee-
rennid OÜ, tel 527 1059, e-post 
info@vihmaveerennid.ee. 
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 
13 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 
525 5851, e-post info@ormikivi.ee, 
www.ormikivi.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd. 
Tel 507 4178.

Muud teenused
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 

mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.
Metalli- ja keevitustööd. Aiapostid, 
väravad. Autode keretööd. Karpide 
vahetus. Uued ja kasutatud auto-
rehvid koos paigaldusega. Luha 34, 
Tallinn, autotaht.ee, tel 5883 0701, 
e-post info@autotaht.ee.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Autoremont Viimsis. Remont ja 
hooldustööd, diagnostika, rehvide 
vahetus, elektritööd, erinevad kee-
vitustööd, haagiste rent, kliima-
seadmete remont ja hooldus. Töö-
koja tel 5656 6067.
Sügistööd. Puhastame teie maja 
vihmaveetorud ja katuseääred 
lehtedest. Teostame töid tõstukilt. 
Koristame ka lehti ja niidame. 
Tel 5561 6574, Morten Nõmme, 
e-post hooldus@runeberg.ee.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 

kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
Autode ost. Ostan kasutuseta jää-
nud sõiduki (sõiduauto, maastur, 
kaubik), võib vajada remonti. Kiire 
tehing ja vormistamine. E-post, 
skampus@online.ee, tel 5365 4085.
Müüa loomasõnnikut, mulda, täite-
pinnast, liiva ja killustikku. Tel 5849 
7915, taluaed@hot.ee.
Müüa puitbrikett RUF 120 €/960 kg, 
turbabrikett 140 €/840 kg, pellet 
premium 180 €/975 kg, kütteklotsid 
110 €/48 kotti. Tel 517 0257.
Müüa lõhutud küttepuud kohale-
toomisega. Lepp, sanglepp, metsa-
kuiv okaspuu, kask soodsalt. Küsi 
hinda! Kuiv lepp ja sangelepp 54 €/rm. 
Tel 509 9598, pakhalupuu@gmail.
com, www.pakhalupuu.ee.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev. 
Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus ja remont. Kvaliteetne töö 
ja hea hind. Garantii. www.freooni-
punkt.ee/soojuspumbad. Tel 5858 
5829, Freoonipunkt OÜ. Toome 
koju sooja!
Rendile anda garaaž Viimsis, Katla-
maja teel. Sooja täiskeldri ja kana-
liga. Tel 502 4540.

uued vallakodanikud
  Tuuliki Palkmetsal ja Rain Keval sündis 15. septembril 

poeg Björn Thorian Keva.
  Liis-Marii Tiitsol ja Yaseen Abuhussaienil sündis 

1. oktoobril tütar Freya Abuhussaien.
  Reti ja Simmo Kullerkupul sündis 12. oktoobril poeg 

Ruubet Kullerkupp.
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Õnnitleme  

August Sarrapit 
75. juubeli puhul 

ja täname rõõmsameelset juhendajat 
15 tegusa aasta eest 

rahvamuusikaansambli 
Pirita juhendamisel!

Viimsi Huvikeskus

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

Happy Jazz Festival
Happy Jazz Festival toimub taas – sel aastal 3.–8. 
novembrini.

Kelli Uustani, Piip ja 
Tuut, Politsei- ja piiri-
valveorkester, Wade 
Mikkola Session 
Band, Hanna-Liina 

Võsa muusikalikool, Titoks ja Marko Matvere, Helin-
Mari Arder ja Andy Fite jpt

Viimsi Happy Jazz Festivali kontserdid toimuvad 
Rannarahva muuseumis, Viimsi raamatukogus, resto-
ranis Luu, kohvikus Lyon, Haabneeme kooli saalis, 
Viimsi kooli saalis ja Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

Piletid müügil.
Lisainfo info@happyjazz.ee, happyjazz.ee, 
tel 502 6507
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TULE UJUMISTRENNI!
Ujumistreeningud algajatele ja edasijõudnutele ning 
treeninglaagrid.
Treeningud toimuvad Merivälja kooli ujulas (Heki tee 16)

Esmaspäeval kell 15.00–19.00
Kolmapäeval  kell 15.00–19.00
Reedel  kell 15.00–19.00
Pühapäeval  kell 10.00–13.00

Täpsem info ja huvikooliga liitumine 
www.ujumisklubi.ee

Treenerid Heinrich SillangMerlin Paal

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

NUGISE
LILLED
L I L L E D E  J A E -
J A  H U L G I M Ü Ü K
A A S T A S T  1 9 9 0

Lõikelillede jaemüük
otse maaletoojalt

Külastage meid E-R  9.00-14.00
(muul ajal kokkuleppel)

Nelgi põik 14 Viimsi

504 5733, 504 5818

14. nov. 2020 k. 16:00  Viimsi koolis Randvere tee 8

Meeleolu loovad:
Estonia teatri ooperi ja opereti solistid SIRJE ja VÄINO PUURA
Tangotantsijad   SIRJE PIHO-OJA ja ILJA VINOGRADIN

Tantsumuusikaks  laulja REET LINNA 
ja muusikud  ARE JAAMA ja TÕNU RAADIK

Catering Service OÜ pakub tervitusjooki ja suupisteid

Pääsmed  VPÜ liikmetele 10 €  müügil  alates 26.okt.2020 VPÜ 
toas Kesk tee 1 , Randvere päevakeskuses ja Bowlingu klubis

Korraldab  Viimsi Pensionäride Ühendus   

SSeeeenniioorriiddee  SSÜÜGGIISSBBAALLLL

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE

ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE

ÕPPEALAJUHATAJA
ÕPETAJA
ÕPETAJA ASSISTENDI

Pakume toredat töökeskkonda ja sõbralikke töökaaslasi.
Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 10.11.2020.

e-postile paasupoeg@yahoo.com
Lisainfo telefonil 551 2055 Katrin

Koduleht www.paasupoeg.ee

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa 
hinnaga madratseid ja voodeid

(võimalik tellida erimõõtudega)
Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided, 

 jalatsid, ehted – kõik otse USA-st! 
Astu läbi ja Sa ei kahetse! 

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid
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KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Sinu HAMBAKLIINIK

        Viimsis

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume 
Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

Oleme Haigekassa lepingupartner. Tegevusluba nr: L02451
Laste ja täiskasvanute ravi, proteesihüvitis.

TULE PROOVIMA!

MEIL ON 

UUS MENÜÜ!

blackrose.ee

meresuu.ee

RAVIPAKETT

ainult 49€ öö!

Hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid, piiramatu saunakeskuse külastus, 

3 raviseanssi ööpäevas, arsti konsultatsioon 15 min, majutus min 4 ööd

PAKKUMINE KEHTIB 

KUNI 18.12.2020
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kohast saigi ettevõtjatele eeskuju, 
mille alusel rajati 2004. aastal Pai-
desse söögikoht Pizzakohvik Ka-
minasaal, mis kiiresti palju austa-
jaid leidis.

Pitsad valmistati avatud köögi-
ga saalis, teenindus oli südamlik 
ja professionaalne ning selle tule-
musel järjekord uksest väljas. Ma-
janduslanguse ajal muudeti kont-
septsiooni ja Pizzakohvikust sai 
Eesti esimene Pizzakiosk. Hiljem 
aga tunti ka muudes kohtades söö-
gikoha vastu huvi ning loodi frant-
siisivõimalus. Nüüdseks on Eestis 
juba 29 Pizzakioskit ning eesmärk 
muudkui laieneda.

Juusu leiab, et pitsa – nii Itaalia 
õhuke pitsa kui ka Ameerika pan-
nipitsa – on populaarne üle terve 
maailma ning ei lähe kunagi moest. 
Aga hea pitsa tegemine pole siiski 
nii lihtne. “Kui pitsa on tehtud ar-
mastusega, on see alati maitsev,” 
leiab naine. “Väga hea pannipitsa 
tegemine on juba teine asi. Panni-
pitsa saladuse õppimine võtab aas-
taid. Eelduseks on muidugi kvali-
teetne tooraine ja rikkalik kate.” 
Pizzakioski tooraine tuleb võima-
luse korral kodumaalt – kõik, mida 
on Eestist võimalik kvaliteetsena 

SISUTURUNDUS Kõik, kõik on uus oktoobri-
kuus! Näiteks uus pitsakoht Viimsi Keskuses, sest 
I korrusel avas uksed viimsilastele juba tuttav 
Pizzakiosk. Ajasime juttu Marika Juusuga, kes 
armastatud toiduketi turundamisega tegeleb. 

Armastusega valmistatud pitsad 

M
arika kinnitusel sün-
dis Pizzakiosk, nagu 
paljud teisedki söö-
gikohad, isiklikust 

vajadusest. Juba 2003. aasta suvel 
istusid Pizzakioski asutajad Riina ja 
Kurre suvel Paide keskväljakul ning 
soovisid kuhugi sööma minna. Va-
lida oli kolme erineva koha vahel, 
kuid ühes tundus toit vilets, teises 
oli ebameeldiv teenindus ning kol-
mandas probleeme ventilatsiooni-
ga. Marika sõnul tekkis hakkajatel 
gurmaanidel hullumeelne mõte 
rajada ise Paidesse toitlustuskoht, 
kus kõik need probleemid oleksid 
lahendatud. 

“Riina ja Kurre sõitsid kahe nä-
dala jooksul Rootsi, Taani, Prant-
susmaale ja Itaaliasse, et leida kõi-
ge parem pitsakoht Euroopas,” 
selgitab Juusu. “Nad eeldasid, et 
see asub tõenäoliselt kuskil Itaa-
lias.” Aga juhtus hoopis nii, et kõi-
ge parem pitsakoht oli Kopenhaa-
geni kesklinnas asuv pannipitsade 
kohvik. Sellest Taanis asuvast pitsa-

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

kätte saada, ostetakse siit. Juusu sõ-
nul ongi Pizzakioski trumbiks ko-
heva paksu põhja ja väga rikkaliku 
kattega pitsad, mis on äärest ääre-
ni maitsvat kraami täis. 

Pizzakioski teiseks suureks trum-
biks on väga külluslik menüü – 
omale meelepärase pitsa peaks 

leidma nii sealiha-, kanaliha-, me-
reanni- kui ka lihavaba pitsa ar-
mastaja. Maitseid saab ka kombi-
neerida ning tellida pitsa vastavalt 
soovile.

Menüü loomisse ja arendamisse 
on panustanud Pizzakioski mees-
konnad üle Eesti. See kajastub ka 

menüüs: Jüri pitsa on Jüri Pizza-
kioski meeskonna leiutis, Türi pit-
sa pärineb Türilt jne. Viimane on ka 
üks klientide vaieldamatuid lemmi-
kuid, tõeliselt menukad on ka Ma-
fioso ja Rapla pitsad. Suure saladus-
katte all avaldab Juusu, et alustatud 
on koostööd tuntud Eesti tippkoka-
ga, seega on peagi valikusse oodata 
uusi ja põnevaid maitseid. 

 Menüüs on mõeldud ka vega-
nitele – Vöneri pitsa koos taimse 
juustu ja nisukebabi lihaga on nei-
le sobiv roog. Need, kes liha ei ar-
masta, saavad nautida ka Vegeta-
riana, nelja juustu või Margherita 
pitsasid. 

Viimsi Keskuses avatud Pizza-
kiosk ootab toidunautlejaid mõnu-
sa hubase interjööri, ülimaitsvate 
pitsade ja sõbraliku teenindusega. 
Eriti suurtele fännidele on loodud 
ka templikaart, mis kehtib kõigis 
29 Pizzakioskis üle Eesti. Iga os-
tuga saab koguda templeid ning 
kui kogunenud on 10 templit, siis 
on võimalus saada üks väike pit-
sa tasuta. Kui kogunenud on juba 
20 templit, siis on õigus saada üks 
suur pitsa tasuta. Templikaart põ-
hineb ID-kaardil, seega on templi-
te kogumine väga mugav ja kõiki-
del pitsasõpradel tasub end kiirelt 
kliendiks registreerida.

Chi
Uus menüü ja soodsamad hinnad!

Goldt ime
Kõik käekellad –20%

Kuulsaal
Bowling’u ja piljardi kinkekaardid –20%
Osta pood.kuulsaal.ee sooduskoodiga 
„viimsi“

*Pakkumised kehtivad kuni 31.10.2020

Koduekstra
Nõudesari Royal Silver –50%

Make Your I D
E-N kell 12–15 kõik juukselõikused –20%

L  Cosmetics
Kõik Natura Siberica tooted –30%

  Viimsi Keskuse I korrusel 
asuv Pizzakiosk on avatud 
iga päev kell 11–21.

Pizzakiosk 
Viimsi Kes-
kuses pakub 
maitsvaid 
pannipitsasid. 
Foto: Kaido 
Kallas 


