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Anu Valing
Haabneemes tegutsev kunstniku-
hing ja geniaalse kalakabe autor, 
kelle looming on paljuski inspi-
reeritud just mereteemadest.  
Loe lk 12–13

Viimsi valla kogukonnaleht nr 4 (537) 19. veebruar 2021

Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 860

Facebook.com/ 
ViimsiVald

@viimsivald
www.viimsiteataja.ee

Kontaktivaba 
raamatulaenutus
Kuidas laenata raamatuid ohutult 
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olemas – juba eelmisest kevadest 
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Külas Leppneeme
külavanemal
Küladeringkäik viis meid sel korral 
Leppneemele, kus külavanem 
Darvy Kõdar tutvustas vallavane-
male oma küla ja tuleviku-
plaane. Loe lk 10–11

Väärikate bridžiklubi teritab mõistust ja ootab enda ridadesse uusi mängijaid. Loe lk 16 >>>

tuule suunast ja õhutemperatuu-
rist. Lähiaja ilmaprognoos lubab 
miinuskraade ning seetõttu võib 
seisak kujuneda pikemaks. 

Valla sadamakapteni Viktor Pal-
meti sõnul ulatus merejää nädala 
alguses Leppneeme poolt vaadates 
kuni Pranglini. “Leppneeme pool 
on jäätükid koondunud kohati rü-
sijääks, poolsaare ja Prangli vahel 
on õhuke jää lahvandustega. Kel-
nase sadamat piirab jää nii lõunast 
kui ka põhjast. Kuna Soome laht on 
jääkatte all, siis põhjakaare tuulte-
ga triivib jää meile. Isegi mõõdu-
kate külmade või plusskraadidega 
võib jää vabalt märtsi lõpuni laeva-
liiklust segada, sest jääd on palju ja 
selle asukoht sõltub tuule suunast,” 
lausus sadamakapten Palmet.

ÜHENDUS SAARTEGA Külmad ilmad ja merejää 
kasvamine on katkestanud praamiühenduse 
Prangli saarega. Kelnase – Leppneeme liini teenin-
dav parvlaev Wrangö jäi möödunud pühapäeval 
Leppneeme sadamasse ja regulaarsed reisid on 
hetkeseisuga tühistatud.  

Keerulised jääolud katkestasid 
praamiühenduse Prangliga

T
eisipäeval, 16. veebrua-
ril korraldas vald Wran-
gö erireisi Prangli saarele 
Kelnase sadamasse. Pü-

sielanikel oli võimalik sõita saarele 
ja saarel jäävangis olnud inimestel 
sealt ära tulla. Samuti teostati olu-
list kaupade ülevedu.

Liinilaeva saatis reisilaev Kalk. 
Kas ka edaspidi saab sarnaseid rei-
se korraldada, on hetkel keeruline 
öelda. Samuti pole võimalik prog-
noosida, kui pikaks ajaks tavapära-
ne laevaliiklus Prangli ja Leppnee-
me vahel seisma jääb – kõik sõltub 

“Varasem kogemus on näida-
nud, et kui kui tuuled toovad lahe 
jääd täis ja ilm muutub väga kü-
maks, siis võivad tekkida väga pak-
sud jääkihid. Jääolud on Kelnasel 
ja Leppneemes olnud keerulised 
ka varasematel külmadel talvedel 
ning laevaliiklus nende sadamate 
vahel on peatunud, seega pole te-
gemist enneolematu olukorraga. 
Näiteks kümme aastat tagasi olid 

olud sellised, et laevaühendus oli 
katkenud kuni aprillini,” ütles val-
la ehitus- ja kommunaalosakonna 
juhataja Alar Mik. Ta lisas, et kriiti-
listel puhkudel on vald varasemalt 
tellinud helikopterilende politsei- 
ja piirivalveameti lennusalgalt või 
pöördunud merepääste poole hõl-
juki kasutamiseks. Alternatiivseid 
lahendusi transpordiks kasutakse 
ainult teatud juhtudel – kui on ohus 

Martin Jaško
avalike suhete juht

kellegi tervis, kui on vaja transpor-
tida esmatarbekaupu või edastada 
postisaadetisi.

Parvlaev Wrangö ja selle mees-
kond on valmisolekus reiside kohe-
seks taastamiseks, kui jääolud seda 
võimaldavad. Soodsad tuuleolud 
võivad laevatee ja sadamad loe-
tud tundidega laevatatavaks muu-
ta, mistõttu soovitame jälgida ope-
ratiivset infot Wrangö väljumiste 
kohta laevafirma Tuule Liinid vee-
bilehel www.tuuleliinid.ee.

Tuule Liinid kasutab Prangliga 
püsiühenduse pidamiseks Eestis 
Reval Shipbuilding OÜ laevateha-
ses spetsiaalselt Leppneeme – 
Kelnase liini tarbeks ehitatud ja 
2013. aastal vettelastud parvlae-
va Wrangö. Mullu oktoobris sõl-
mis Viimsi vallavalitsus Tuule Lii-
nid OÜ-ga lepingu, mille kohaselt 
jätkab ettevõte parvlaevaga Wran-
gö reisijate teenindamist Leppnee-
me – Kelnase liinil järgmised neli 
aastat. Selleks perioodiks tellib vald 
ettevõttelt ligi 2,4 miljoni euro eest 
kokku 6000 reisi Viimsi poolsaare 
ja Prangli saare vahel.

Pühapäeval jäi 
Wrangö seisma 
Leppneeme 
sadamasse. 
Foto: Imre Saar

Jääolud Kel-
nase sadamas 
on keerulised. 
Foto: Tuule 
Liinid



Kevadel, kui pärast viiruse esi-
mest lainet piiranguid leevendati, olid 
kõik meie viie restorani töötajad Hunt 
Kriimsilmad. Sai koristatud, värvitud, 
saetud, lilli istutatud ja kõike muud veel 
tehtud, et ühiselt taas uksed avada. 

Kõige keerulisem on olnud pidev 
protsesside ümberformuleerimine ja 
mõtlemine. Kui varem sai teha aasta-
seid, aga ka palju pikemaid plaane, siis 
nüüd on hästi, kui saame ühe nädala 
ette kindlad olla, mis toimuma hakkab. 
Tihti on ka juhtunud, et hommikul said 
asjad ühtemoodi kokku lepitud, kuid 
õhtuks on olnud vaja juba plaanid rin-
gi teha. 

Tõsi, suvi oli hea ja seda on kinni-
tanud ka paljud teised Eesti restorani-
pidajad. Ilma sellise suveta oleks talvi-
ne lockdown palju valusam olnud. Aga 
see nõudis meeletut pingutust ja pikki 
tööpäevi meilt kõigilt. Näiteks OKO-s 
Haabneemes avasime väikese ratas-
tel rannabaari ja laiendasime resto-
rani rannaalale. Eelmisel aastal saime 
uuendustena sisse tuua mitmeid eri-

Õ
ppimine ja hariduse omandamine algab juba 
siis, kui laps sünnib. Ning kuna esimesed elu-
aastad mõjutavad oluliselt inimese edasist 
elukäiku ja arengut, on kvaliteetne alushari-
dus ja lapsehoid määrava tähtsusega. Võime 

uhked olla, et Viimsis on palju haridusasutusi, kus meie 
laste edasisele eluteele tugev põhi pannakse ja kvaliteetset 
alusharidust pakutakse.

Tingimused alushariduse omandamiseks peavad 
olema võrdsed. Praegu on lapse kohatasu munitsipaallas-
teaedades 58 eurot, eralasteaedades aga suurem. Lapse 
eralasteaeda panek pole aga tihti lapsevanema vaba 
valik – munitsipaallasteaedades kõigile kohti lihtsalt ei 
jätku. Erineva kohatasu maksmine pole põhjendatud ja 
seetõttu näebki koalitsioonileping ette, et Viimsi era- ja 
munitsipaallasteaedade koha eest tasumine peab hak-
kama toimuma sarnastel alustel.

Kuidas seda saavutada? 
Vallavalitsus esitas vallavoli-
kogule vastuvõtmiseks esi-
mese lisaeelarve ja määruse 
“Eralasteaia ja eralapsehoiu 
teenuse toetamise kord” eel-
nõud ja volikogu võttis need 
16. veebruaril vastu. Seega 
saab alates käesoleva aasta 
aprillikuust kohatasu eralas-
teaedades olema 58 eurot – 
täpselt sama palju nagu 
munitsipaallasteaedadeski.

Viimsi vallas elab alus-
hariduseealisi lapsi üle 1600. 
Neist ligikaudu pooled (806 

last) käivad Viimsi munitsipaallasteaedades ja Püünsi 
kooli lasteaia rühmades ning teine osa lastest osaleb era-
lasteaedade ja eralapsehoidude tegevuses või saab koduse 
lapse toetust.

Vald on olnud aastaid lepingulistes koostöösuhetes er-
alasteaiaga Väike Päike ning eelmisel aastal alustati riigi-
hankega kohtade ostmist teistelt eralasteaedadelt. Ometi-
gi pole kõikidele lapsevanematele soodsa hinnaga laste-
aiakohti jagunud ja nad on pidanud tasuma oluliselt kõr-
gemat kohatasu. Kavandatav muudatus valla alusharidu-
ses toob kaasa munitsipaallasteaedadega võrdse kohatasu 
58 eurot nendele vanematele, kelle lapsed käivad eralaste-
aedades või eralapsehoidudes, millega vallal on lepingu-
line koostöösuhe. Valla tingimuseks on eralasteasutuse 
kohustus tagada lapsevanemale munitsipaallasteaiaga 
võrdne kohatasu ja selle täitmiseks on kavandatud eralas-
teaiale või -hoiule eraldatava toetuse tõus lapse kohta. Nii 
võib mudilane rahulikult käia kuni kooliminekuni samas 
lasteasutuses – munitsipaallasteaias, eralasteaias või 
-hoius – ega pea vahetama harjunud keskkonda seetõttu, 
et teenust soodsamalt saada.

Lapsevanemale jääb alati ka valikuvõimalus leida era-
lasteaiakoht oma eelistuste kohaselt. Kui vanem soovib 
oma lapse panna eralasteaeda, mis ei ole soovinud vallaga 
lepingut sõlmida, peab ta arvestama, et kohatasu võib olla 
erinev.

Plaanitav muudatus tähendab lapsevanematele kind-
lustunnet, et pole vahet, kas laps osaleb munitsipaal- või 
eralasteaia tegevustes – alushariduse 
hind ja kvaliteet on samaväärsed.

Seni pidid lapsehoiuteenuseid 
kasutanud lapsevanemad oma 
osalustasu tasumist tõendama 
arvete ja maksekorraldustega. 
Nüüd kaob ka see ebamugavus 
ning lapsevanemal tuleb tasu-
da osalustasu eralapsehoiule 
samamoodi, kui muudes alus-
hariduse asutustes.

Kavandatav muu-
datus läheb vallale 
täiendavalt maksma 
250 000 eurot aastas ja 
vahendid selleks eral-
das vallavolikogu 
lisaeelarvega.

Marju Aolaid
abivallavanem
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K
evadel 2020, kui päeva pealt 
kõik uksed suleti, oli arusaa-
davalt ärevust ning teadma-
tust väga palju. Ei, see ei ol-

nud aja mahavõtmise aeg. Pigem aeg, 
kus said küll töötajatele osaliselt pal-
gad makstud, kuid tuli kõvasti tööd te-
ha. Analüüsida, mõelda ja sõna otseses 
mõttes leiutada, kuidas edasi. Ei tead-
nud sel hetkel ju keegi, kui kauaks pii-
rangud püsima jäävad ning kuidas see 
meid mõjutama hakkab. Igatahes kin-
nitavad paljud restoranipidajad, et ku-
nagi varem ei ole nad veetnud nii pal-
ju unetuid öid. 

Kahtlemata oli meil oma restorani-
dega nii selleks kui ka eelmiseks aas-
taks varuks mitu uut projekti, kuid 
kahjuks oleme sunnitud need pausi-
le jätma ning tulevikku investeerimi-
se asemel rinda pistma muutliku aja-
ga. Paljud toitlustusega tegelejad panid 
oma uksed kinni ja koondasid tööta-
jad juba viiruse esimese laine saabu-
des. Meie võtsime kohe alguses sei-
sukoha, et proovime oma ligi sadat 
töötajat palgal hoida. Saime hakkame 
eelmisel kevadel ja proovime hakkama 
saada ka nüüd. Me ei tahtnud sügise 
saabudes sulgeda uksi, koondada ini-
mesi ja siis kevadel uuesti avada. Pin-
gutame igatepidi, et töötajatel oleks 
sel keerulisel ajal igakuine sissetulek 
olemas. Suvel tegime selle nimel palju 
tööd, et koguda varu talviseks perioo-
diks ja elada üle viiruse teine laine. See 
tähendas omakorda tugevat turunda-
mist sotsiaalmeedias, välimeedias, en-
da kanalites ja ka ristturundust majade 
vahel. Samuti eriõhtute ja -sündmuste 
korraldamist, et üllatada külalisi uute 
ideede ja elamustega.

Kui restoranide uksed suleti, hakkas 
toidu koju kaasa tellimine kiiresti po-
pulaarsust koguma. Meie ei ole soovi-
nud selles äris liialt palju osaleda. Pole 
ju saladus, et kullerteenust pakkuvad 
ettevõtted söövad kliendi makstud ta-
sust 1/3 ära, teine osa läheb omahinna 
ja kolmas osa palkade jaoks. Kahjuks 
ei ole sellise mudeli alusel võimalik 
jätkusuutlikult restorani pidada. Pea-
legi, meie viiest restoranist neli ei ole 
kindlasti kaasamüügiks kohandatud ja 
mõneks nädalaks terve kontseptsioo-
ni muutmist me vajalikuks ei ole pi-
danud. Meile on oluline värske ja ko-
heselt pakutav toit, restoani asukoht, 
kohapealne teenindus ja palju muud. 

Kui varem sai teha 
aastaseid, aga ka 
palju pikemaid plaane, 
siis nüüd on hästi, kui 
saame ühe nädala 
ette kindlad olla, mis 
toimuma hakkab.

üritusi kõikides majades – kontserdid 
ning eriõhtusöögid, etendused ja DJ- 
õhtud vabas õhus. Nendest tunneme 
nii me ise kui ka meie külalised prae-
gu väga puudust. 

Ka Viimsi küljel asuv restoran NOA 
ei ole muutustest pääsenud. Kui sügi-
se saabudes olime sunnitud õhtuseid 
lahtiolekuaegu lühendama, alustasime 
hommikusöögi pakkumisega. Paraku 
saime detsembris seda vaid mõned 
nädalad katsetada, kui tulid uued pii-
rangud ning kõik restoranid ligi kuuks 
ajaks taas suleti. Jaanuari lõpus uuesti 
söögikohti avades alustasime hommi-
kusöögiga taas ja rõõm on näha, et see 
on hästi vastu võetud. 

Vastavalt valitsuse poolt kehtes-
tatud piirangutele tohib praegu toit-
lustusasutustes laudkonnas olla kuni 
kuus inimest, kes peavad hoidma teis-
test inimestest vähemalt kahemeetrist 
vahemaad. Toidu kaasamüügile ajali-
si piiranguid ei seata. 

Meie jaoks on aga kehtivatest nõue-
test suurim piirang see, et restoranid 
võivad olla avatud kuni kella 21-ni, sest 
meie majad on olnud pigem õhtus-
te külaliste meelispaigad ning kuule-
me peaaegu iga päev, kuidas pikisilmi 
oodatakse võimalust kauem restora-
nis olla. 

Kindlasti on rasketel aegadel oluli-
ne kohalike toetus. Oleme õnnelikud 
iga külalise üle, kes meie ustest sisse 
astub, ja rõõm on näha, et ka nemad 
muretsevad ja uurivad, kuidas hakka-
ma saame ja mis edasi. Lihtne vastus 
sellele pärimisele on, et koos TEIEGA 
saamegi hakkama! 

J U H T K I R I

Kohatasu 
lasteaedades 
võrdsustub

Plaanitav muudatus 
tähendab lapse-
vanematele kind-
lustunnet, et pole 
vahet, kas laps 
osaleb munitsipaal- 
või eralasteaia 
tegevustes – alus-
hariduse hind ja 
kvaliteet on sama-
väärsed.

OKO restoran on suutnud ebastabiilsel ajal seni hakkama saada. Foto: Mario Pärn

Mariko Kolk
Siigur Restoranid
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TUNNUSTUS Viimsi vald tunnus-
tab vallas tegutsevaid inimesi ja 
organisatsioone mitmete tiitlite ja 
preemiatega. Ühed auväärsemad 
neist on elutööpreemia, “Viimsi 
vaal”, “Viimsi vaalapoeg” ja valla 
aukodaniku nimetus.

Kui varasemalt on “Viimsi vaala” ja 
elutööpreemia üle antud vabariigi aas-
tapäeva paiku volikogu esimehe vastu-
võtul, siis Covid-19 viiruse tõttu seda 
tänavu teha ei saa. Preemiate üleand-
mine on kavandatud valla asutamise 
aastapäevale, 11. maile lootuses, et ke-
vadel saab sündmusi läbi viia tavapä-
rasematel viisidel. 

Igaühel on võimalik esitada tunnus-
tuse saamiseks kandidaat, kes on esita-
ja meelest silma paistnud oma tegude, 
saavutuste ja valla elu edendamisega. 
Taotluses peab muuhulgas ka ära mär-
kima, miks just see inimene või organi-
satsioon on esiletõstmist väärt. 

Elutööpreemia 
Elutööpreemia eesmärk on tunnusta-
da Viimsiga seotud inimest tema pi-
kaajalise silmapaistva tegevuse eest. 
Vallavalitsuse otsusega määratakse 
elutööpreemia pälvinud isikule tänu-

kiri ja ühekordne rahaline preemia. 
Näiteks 2020. aastal sai elutööpree-
mia Eldi Pärdi kauaaegse ja tulemus-
liku töö eest sotsiaaltöö valdkonnas.

“Viimsi vaal”
Autasuga “Viimsi vaal” tunnustatakse 
nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid val-
lale osutatud teenete eest. Vallavalit-
suse otsusega antakse autasu pälvinud 
isikule tänukiri ja väikeskulptuur, mil-
le kivist alusele on paigutatud pronk-
sist valmistatud vaala kuju. 2020. aas-
tal said “Viimsi vaala” raamatukogu 
direktor Tiiu Valm, käsitöötraditsioo-

nide kandja Ljuba Keskküla ja Keri 
Selts MTÜ.

“Viimsi vaalapoeg”
“Viimsi vaalapoeg” on tunnustus, mis 
antakse kuni 26-aastastele noortele, kes 
on eriliselt silma paistnud kultuuri-, 
spordi- ja noorsootöö alal, eduka koo-
li lõpetamise puhul või ühekordse era-
kordse saavutuse eest. “Viimsi vaala-
poja” väikeskulptuur ja tänukiri antak-
se üle valla tähtpäeval või põhikooli-, 
gümnaasiumi- või huvikooli aktusel.

Viimsi valla aukodanik
Viimsi valla aukodaniku nimetuse võib 
anda üksikisikule väljapaistvate teene-
te ja tegevuse eest, mis on positiivselt 
mõjutanud valla arengut. Viimsi täht-
päeva üritusel antakse valla aukodani-
kule üle aukodaniku märk ja tunnistus 
ning tema nimi kantakse valla auraa-
matusse. Seni on Viimsi valla aukoda-
niku nimetuse pälvinud Rein Rand-
veer, Lennart Meri, Kaljo Alaküla, 
Ants-Hembo Lindemann, Tunne-Väl-
do Kelam, Siim Kallas. Viimati nime-
tati aukodanikeks Tõnu Kaljuste ja Jüri 
Martin 11. novembril 2014.

Viimsi vald kutsub tunnustama

tasub teada

  Kaks naaberomavalitsust – Maardu linna-
valitsus ja Viimsi vallavalitsus – sõlmivad haldus-
lepingu Viieaia tee väljaehitamise ja üldise tee-
hoiu korraldamiseks. 

Viieaia tee asub Maardu linnas, kuid tee-ehi-
tuseks vajalike rajatiste projekteerimise, ehituse 
finantseerimise ja muude vajalike tööde teos-
tamise korraldab Viimsi vald koostöös arenda-
jatega. Kuna tee teenindab eeskätt Viimsi valla 
elanikke, siis puudub Maardu linnal huvi tee ava-
mist ja väljaehitust korraldada. Lisaks on kavas 
teemaa kinnistute omanikega sõlmida lepingud, 
kus lepitakse täpsemalt kokku poolte kohustused.

Viieaia tee väljaehitamine tagab senisest pa-
rema ja kiirema ühenduse Viimsi vallas asuva 
Laiaküla elanikele ja kõikidele teistele liikleja-
tele Vana-Narva maanteega. Samuti vähendab 
see liikluskoormust Muuga – Pärnamäe ristmikul. 
Tee peaks avatama liiklusele orienteeruvalt kahe 
aasta jooksul, sõltuvalt piirkonna arendustege-
vuste kestvusest.

Viimsi ja Maardu sõlmivad halduslepingu Viieaia tee väljaehitamiseks

“Viimsi vaala” skulptuuri autor on 
Seaküla Simson. Foto: Harry Tiits

Toimub

Tähistame Viimsis Eesti Vabariigi 
aastapäeva
Eesti Vabariik tähistab 24. veebruaril 103. aastapäeva. Suurt ühis-
üritust korraldada ei saa, aga oma riiki meeles pidada saame ikka. 

23. veebruaril kell 18 toimub ViVa Virtuaalklubi otseülekanne ja kont-
sert-mõtisklus “Sügavalt isiklik Eesti” Eesti Sõjamuuseumist – kindral 
Laidoneri muuseumist. Saadet on võimalik jälgida valla Facebooki 
lehel www.facebook.com/ViimsiVald. Pranglis aga tähistatakse Eesti 
Vabariigi aastapäeva 24. veebruaril kell 16 toimuval üritusel Prangli 
rahvamajas.

Heiskame riigilipud!
Kuna meil ei ole võimalik minna üheskoos Pika Hermanni torni juurde 
Eesti lippu heiskama või aastapäeva paraadile, siis kutsume kõiki 
päikesetõusul heiskama riigilippu kodukülades ja saartel.

Kui oma külas lipuheiskamist ei toimu, saab varahommikul minna 
Viimsi vabaõhumuuseumisse, kus 24. veebruaril heisatakse sinimust-
valge pidulikult täpselt päikesetõusul kell 7.32. Koguneda palutakse 
kell 7.15. Kui lipp on lehvimas, pakutakse kõigile kringlit ja sooja teed 
ning meeleolu loob pillimees. 

Lisaks on 24. veebruaril Viimsis võimalik 
lipuheiskamistseremoonial osaleda:

  Miiduranna külas lipuplatsil Lahe teel kell 7.32. Lisainformatsioon: 
külavanem Eero Hammer (tel 505 1292).

  Pärnamäe külas lipuplatsil Vehema tee ääres tiigi juures kell 7.32. 
Lisainformatsioon: külavanem Siiri Visnapuu (tel 501 2517).

  Randvere külas külakeskuse lipuplatsil kell 17.15. Kui on oma tops 
kaasas, saad osa kuumast joogist. Lisainformatsioon: külavanem Priit 
Robas (tel 5635 0000).

  Tammneeme külas mereäärsel ajaloolisel sadamaalal kell 7.32. 
Lisainformatsioon: külavanem Raivo Kaare (tel 503 4247).

  Kelvingi külaväljakul lipuheiskamine otsustatakse nädalalõpul, 
täpsem informatsioon külalistis. Lisainformatsioon: külavanem 
Ants-Hembo Lindemann (tel 507 4143).

  NB! Võimalik, et lipuheiskamine toimub ka siin nimetamata valla kü-
lades. Palume infot täpsustada oma külaseltsist või külavanemalt. 

Haigena püsigem kodus, hoidkem distantsi ja laulgem läbi maski! 

Merilin Piirsalu 

  Kandidaate saab tunnus-
tuse saamiseks esitada valla 
veebilehel: viimsivald.ee/
tunnustamine

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Foto: Fotolia



LUMEKORISTUS Tänaseks on 
sadanud nii palju lund, et see 
ohustab katusekonstruktsioone. 
Kui varem oli suurem mure kald-
katustelt kukkuv lumi, siis nüüd 
peaksid ka lamekatuse omanikud 
olukorda uuesti hindama.

Katuse talutav maksimaalne lume-
koormus sõltub selle kujust ja kaldest. 
30-kraadistel viilkatustel on lumeras-
kuse mõju 20% väiksem kui lamekatus-
tel. Alates 60-kraadisest kaldest lume 
raskuse mõju katusele peaaegu puu-
dub ja sageli puhub tuul suure kalde-
ga katustelt värske lume ära. Kui aga 
katusel on neelud ja nurgad, koguneb 
sinna eriti paks lumekiht.

Üldiselt peaks katused vastu pida-
ma vähemalt 100 kg/m2, aga seda oleks 
mõistlik majaomanikel üle kontrollida. 
Ehitusnormides on 1,5 kN/m2 ehk um-
bes 150 kg/m2 ja paljudes kohtades on 
ehitatud varuga. Keeruliseks teeb ar-
vestamise see, et lume raskus võib ka-
tusel väga kiiresti muutuda ning see ei 
pruugi katuse eri osades ühtlaselt ja-
guneda.

Lume raskus sõltub veesisaldusest – 
mida tihedam on lumi, seda veerik-
kam ja raskem see on. Kohevas lumes 
on palju õhku ja see on kerge, aga lumi 
tiheneb kiiresti. Näiteks 6. veebruaril 
sai ühel Viimsi maja katusel mõõdetud 
selleks hetkeks sadanud lume raskus – 
1 m2 lund kaalus 40 kg. Lumekihi pak-
sus oli umbes 25 cm tihket lund ja um-
bes 20 cm kohevat lund. 
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Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi 
Artium sai nurgakivi 
11. veebruaril paigaldati nurgakivi kultuuri- ja hariduskeskusele 
Viimsi Artium. 

Aasta pärast valmivasse hoonesse rajatakse tipptasemel 500-koha-
line kontserdisaal ning väiksemad kammer- ja black box saalid. Artium 
saab ühiseks koduks seni eri kohtades tegutsenud Viimsi muusika-, 
kunsti- ja teaduskoolidele ning huvikeskusele.

Viimsi vallavolikogu esimehe Taavi Kotka arvates on Artiumi puhul 
kõige erilisem see, et maja ehitatakse kogukonna raha eest, riigi osa-
lus projektis on alla kümne protsendi. “See on ehitis, milleks kogukond 
paneb oma rahad kokku ja teeb midagi sellist, millest sünnib naeru, 
kultuuri, tantsu, muusikat, kunsti, teadust ja kõike muud. Aitäh, kallid 
viimsilased, selle panuse eest!” ütles Kotka nurgakivi asetamisel.

Hoone ehitustööd algasid möödunud aasta oktoobris. Tööde teos-
taja Nordlin Ehitus OÜ juhatuse esimees Ülo Older kinnitas nurgakivi 
tseremoonial, et ollakse graafikus. “Koostöö tellijaga on olnud suure-
pärane ja igapäevased probleemid on lahendatud väga operatiivselt. 
Ma ei näe takistust, et anname hoone aasta pärast üle ja saame märt-
sis 2022 Artiumi avamist tähistada sama ülevas meeleolus nagu täna,” 
lausus Older.

Merilin Piirsalu

Aita talletada Pirita lillekasvatuse 
näidissovhoosi ajalugu! 
SA Rannarahva Muuseum kutsub üles koguma Pirita lillekasvatuse 
näidissovhoosi ajalooga seotud materjale. 

Oodatud on esemed, fotod, dokumendid, mälestused jms. Kahjuks 
on nii Rannarahva muuseumi kui ka Eesti teiste muuseumide kogudes 
selle samuti Viimsi territooriumil tegutsenud eduka organisatsiooni ma-
terjale väga vähe. 

Muuseumil on plaanis koostöös Viimsi huvikeskusega korraldada 
2022. aasta märtsis-aprillis näitus Pirita lillekasvatuse näidissovhoosi 
ajaloost ja selle endisest peahoonest, kus praegu asub huvikeskus ja 
vallamaja.

Ootame teie kõigi abi materjalide kogumisel, et näidissovhoosiga 
seotud esemed ja materjalid järeltulevatele põlvedele kaotsi ei läheks!

Materjali kogume kuni 2022. aasta 1. veebruarini, täpsem info kam-
paania kohta kadri.metsaots@rannarahvamuuseum.ee.

Rannarahva muuseum 

Teated

Pikalt seisnud ja märja lume puhul 
võib selle kaal ulatuda kuni 400 kg/m3. 

Salakaval kevadpäike
Kõige halvem, samas väga tõenäoline 
stsenaarium on see, et kevade hakul 
päeval lumi sulab ja öösel külmub. Nii 
tekivad katustele jäävallid, mis ei lase 
veel ära voolata. Kui kevadel sajab vih-
ma, siis vesi jääb lume ja jää sisse lõk-
su ning katusele tekivad lombid. See 
on väga ohtlik! 10 cm vett kaalub ju-
ba ruutmeetri kohta 100 kg, seega võib 
olla tundide küsimus, kui raskus muu-
tub katusele liigseks ja siis on pahan-
dust kui palju. Alati pole ka kindel, et 
kindlustus selliseid juhtumeid katab. 

Kuidas ära hoida hullemat?
Lamekatustel tuleb jälgida, et äravoolu 
trapid oleksid puhtad ja vabad. Kui ka-

tust lumest täielikult ei puhasta, võiks 
vähemalt vaalud sisse tõmmata, et ve-
si saaks ära voolata. Sellegipoolest on 
ohutum probleeme ennetada ja katu-
selt lumi ära koristada.

Kaldkatuste puhul on problee-
miks jäävallid, mille taha kogunev ve-
si pressib valtside ja kivide vahelt tup-
pa. Praegu on veel külm, kuid juba 
helistavad inimesed palvega kiires-
ti reageerida, sest vesi tilgub tuppa ja 
rikub nende sisustuse. Soojakraadide 
tulekul muutub see ilmselt suuremaks 
probleemiks. 

Jäävallide lõhkumisel peab olema 
väga ettevaatlik, et katust ei kahjustaks, 
ja see teeb töö kulukaks. Odavam oleks 
lumi eemaldada ning mitte lasta jää-
vallidel tekkida, aga kel see on juhtu-
nud, siis parem kallis töö kui veel suu-
rem kahju tulevikus. 

Millal on kõige viimane aeg 
katuselt lund koristada?

Mihkel Nurm
Skyproff tegevjuht

Vaade Pirita lillekasvatuse näidissovhoosile. Foto: erakogu

TALI Sel aastal on ilmataat 
lumega eriti lahke olnud ning 
loomulikult peab sülle kukkunud 
(maha sadanud) võimalused 
targasti ära kasutama.

Vabaõhumuuseumis toimus 
vastlatrall ja ehitati lumelinn

Seda otsustati teha Viimsi vabaõhu-
muuseumis, kus toimus möödunud 
pühapäeval meeleolukas perepäev. 
Ehitati lumeskulptuure, võisteldi 
liulaskmises, meisterdati vastlavurre 

ja keerutati lumekarusselliga. Kuniks 
lund on, kelgud libisevad ja lume-
skulptuurid püsivad, on kõik oodatud 
vabaõhumuuseumisse lustima ja lund 
nautima!

Viimsi uus kultuuri- ja haridusetempel sai nurgakivi. Foto: Martin Jaško Lumine katus Viimsis Pärnamäe külas. Foto: Mihkel Nurm

Lumest said rõõmu tunda nii väikesed kui ka suured. Fotod: Mairit Meite
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uued vallakodanikud
  Tatevik Meliksetyanil ja Tõnis-Andre 

Türnpuul sündis 8. jaanuaril poeg Kristofer 
Türnpuu.

  Velly Luhtsalul ja Marko Rebol sündis 
11. jaanuaril poeg Mark Kristof Rebo.

  Eerika Sõrmusel ja Raul Põldveril sündis 
13. jaanuaril tütar Aura Mercedes Põldver.

  Kadrin ja Margus Hallimäel sündis 14. jaa-
nuaril tütar Eliise Hallimäe.

  Marianne ja Erki Linnul sündis 14. jaanuaril 
tütar Johanna Lind.

  Rita Alas-Järvel ja Kristjan Järvel sündis 
17. jaanuaril tütar Lume Järv.  

  Kertu Partsil sündis 25. jaanuaril tütar 
Laureen Ventsel.

  Maria Buntoval ja Aleksandr Štšurovil 
sündis 26. jaanuaril poeg Mihhail Štšurov.

  Helen Volmeril ja Ergo Leigeril sündis 
27. jaanuaril poeg Sergo Leiger.

  Merlis ja Taavi Maalmanil sündis 29. jaa-
nuaril poeg Travis Maalman.

  Jaanika ja Raido Kääril sündis 29. jaanuaril 
poeg Jarl Gabriel Käär.

  Žanna ja Rain Taimrel sündis 30. jaanuaril 
tütar Rihanna Taimre.

  Ruth ja Tarmo Juhansonil sündis 1. veeb-
ruaril poeg Andreas Juhanson.

  Piret Parikul ja Tarvo Iskülil sündis 6. veeb-
ruaril tütar Elizabeth Iskül.

Fo
to

: F
ot

ol
ia

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMINE AVATUD MENET-
LUSES VIIMSI VALLAS MIIDURANNA KÜLAS KRISTJANI TEE 4 
KINNISTULE DETAILPLANEERINGU TÄPSUSTAMISEKS.

  Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esita-
tud projekteerimistingimuste taotlus Miiduranna külas Kristjani tee 
4 kinnistule hoone laiendamiseks detailplaneeringu olemasolul. 
Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavoli-
kogu 11. juuni 1996 otsusega nr 173 kehtestatud Miiduranna väike-
elamute kvartali detailplaneeringuga. 

Soovitakse suurendada hoonestusala 10% ida suunas vastavalt 
taotluse juurde esitatud asendiplaanile. Antud juhul ei ole projektee-
rimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste 
või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi parameetreid 
ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistu-
tele kavandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus 
täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. 
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise 
avatud menetlusena ehitusseadustiku §-de 28 ja 31 lõike 1 alusel. 
Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus 
avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingi-
muste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on 
võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma 
arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest.

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Projekteerimistingimused

  AS Viimsi Vesi teatab, et kuulutab välja AS-ile Viimsi Vesi kuuluva 
kinnisasja registriosa nr 11642902, asukohaga Harju maakond, Viimsi 
vald, Haabneeme alevik, Sõpruse tee 4, kasutusse andmiseks ulatu-
ses, millises see ei ole koormatud kolmandate isikute kinnistusraama-
tusse kantud õigustega, kirjaliku enapakkumise. Pakkumise võitjaga 
sõlmitakse tähtajatu üürileping. Üürilepingu projektiga on võimalik tut-
vuda eelneval kokkuleppel enampakkumise korraldajaga, pöördudes 
vastava sooviga e-posti aadressile info@viimsivesi.ee.

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Sõpruse 
tee 4“ hiljemalt 10.03.2021 kell 12 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti 
aadressile info@viimsivesi.ee (digitaalselt saabunud pakkumus prindi-
takse välja ja suletakse ümbrikusse). Pakkumuses peavad sisalduma:

1. pakkuja nimi ja elu- või asukoht ning isiku- või registrikood;
2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esita-
tud tingimustel sh kinnitus parima pakkumise tegemisel üürilepingu 
sõlmimiseks vastavalt selle projektile;
3. sõnade ja numbritega väljendatud pakkumise summa ühe kuu 
üüri kohta;
4. pakkumise esitaja allkiri;
5. esindaja volitusi tõendav dokument.
Enampakkumise korraldajal on õigus enampakkumine igal ajal lõpe-

tada või lükata kõik pakkumised tagasi.

Kirjalik enampakkumine

TURVALISUS Hiljuti allkirjastati 
Viimsi vallas naabrivalvega liitu-
mise neljapoolne leping. Naabri-
valve piirkonna moodustamiseni 
jõudsid Miiduranna küla 38 maja-
pidamist.

Sektori vanema Moonika Aasna sõnul 
küpses mõte naabrivalvega liituda ju-
ba mõnda aega. Kuna külas oli märgata 
järjest rohkemat võõraste liikumist, siis 
elanikega arutades jõuti arusaamise-
le, et on vaja tugevdada turvaolukorda.

Ajendiks sai ka Eesti Naabrivalve 
esindaja külaskäik selgitustega naab-
rivalve olemusest, mis hajutas vii-
masedki kahtlused liitumise kasulik-
kusest. Samuti olid eeskujuks vallas 
tegutsevad rohkearvulised naabrivalve 
piirkonnad. Kokku on Viimsis naabri-
valvega liitunud 19 piirkonda 453 ma-
japidamisega. 

Kui külarahvas hoolib üksteise tege-
mistest, siis see soodustab ka turvatun-
net. Naabrivalve annab selleks esmase 
ja odavaima võimaluse.  

 
Turvalisus on koostöös loodud 
väärtus
Inimesed on hakanud üha rohkem  
tunnetama vajadust kaitsta oma vara 
ja turvalist elukeskkonda. Naabrival-
ve eesmärgiks on tõsta elanikkonna 
turvalisust kodudes ja lähiümbruses 
elanike endi aktiivse tegutsemise tu-
lemusel. Ühisesse tegevusse kaastak-
se naabrid, politsei, kohalik omavalit-
sus ning naabrivalve ühing. 

Sel aastal möödub 21 aastat Eesti 
Naabrivalve loomisest. Kokku on lii-
tunud üle 11 000 majapidamise enam 
kui 500 erinevast paigast Eestis. 

Naabrite koostöö on piirkonna tur-
valisuse nurgakivi, mis toimib põhi-
mõttel hooli, märka, reageeri. Naab-
rivalve abil on lihtsam naabritega 
tuttavaks saada ja niimoodi on ker-
gem märgata võõraste kahtlast tege-
vust. Naabrivalve plakatid ja kleebi-
sed eristavad piirkonna ning teevad 
tegevuse nähtavaks ka teistele. Loo-
dud piirkondade sektorivanematega 
vesteldes ilmneb, et juba naabrivalve 
plakatite ülesseadmine loob turvalise-
ma elukeskkonna.

Mõtle juba täna, kuidas teil on või-

malus üheskoos naabritega kodu ja 
koduümbrus turvalisemaks muuta. 
Sõbralik naeratus ja TERE naabrile ol-
gu esimene samm, et muuta tõeliseks 
koduks piirkond, kus elate.

 
Kuidas liituda naabrivalvega
Naabrivalvega alustamise eelduseks 
on huvi kodukoha turvalisuse paran-
damise vastu.

Jaga mõtet oma naabritega.
Naabrivalve liikumist võib tutvus-

tada näiteks külapäeval, ühistu üld-
koosolekul või ka näiteks naabrid hoo-
vi kokku kutsudes.

Naabrivalvega liitumise soovi korral 

valige endi hulgast tulevase naabrival-
ve sektori vanem.

Sektori vanem esindab naabrival-
ve sektori liikmeid koostööpartnerite-
ga suhtlemisel.

Täitke ühingust või Eesti Naabri-
valve kodulehelt saadud blanketil ni-
mekiri elanikest, kes soovivad naabri-
valve liikumisega ühineda, ja edastage 
nimekiri Eesti Naabrivalve ühingule.

Naabrivalve sektor saab alguse 
ühingu poolt ettevalmistatud kootöö-
lepingu sõlmimisega.

Lisainfot ja abi saab Eesti Naabri-
valve kodulehelt www.naabrivalve.ee 
ja tel 652 2522.

Naabrivalve – märka ja reageeri 
ning koduümbrus on turvalisem

Jüri Siim
Eesti Naabrivalve 
maakondlik arendusjuht

kasulik teada

  Korralik uks ja lukk aitavad kodu turvalisemaks muuta.
  Uksesilm aitab kindlaks teha, kes on ukse taga.
  Ka kodus olles hoia välisuks lukus.
  Eramaja puhul aias töötades hoia majauks lukus, sest Sa ei näe ega 

kuule, mis teisel pool maja toimub.
  Aiatööde lõpetades paiguta aiatööriistad kuuri, keldrisse või garaaži.
  Kui jalgrattasõit tehtud, vii ratas tuppa, kuuri või garaaži. Sõiduvahendi 

järelevalveta jättes võib sellest ilma jääda (kehtib ka teiste kergesti kaasa-
võetavate spordivahendite kohta nagu kelgud, suusad jne).

Mõned lihtsad turvasoovitused

Miiduranna külaseltsi juhatuse liige Moonika Aasna ja Miiduranna külavanem 
Eero Hammer. Foto: erakogu

  Tallinnast Stroomi rannast leitud kühmnokk-luigel tuvastati kõrge 
patogeensusega lindude gripi tüvi H5N8. See on väga nakkav ja levib 
kiiresti. Oluline on taudi ennetamine ning selle avastamisel koheste 
abinõude rakendamine. 

Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud 
metslinde või surnud röövlinnu (kulli, kotka) korjuse, palume sellest tea-
vitada, helistades infotelefonil 605 4767. Kodulinnu surmast teavitage 
veterinaararsti, kellelt saate edasised suunised.

Hoiatus: lindude gripp jõudis Eestisse!
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ühte õppesuunda kogu gümnaa-
siumi vältel, vaid igal aastal saa-
me me valida uue õppesuuna ehk 
mooduli. Esimesel aastal osalesin 
teatrikunstimoodulis, kus arenda-
sin esinemisoskust, mis on tulnud 
kasuks uurimistöö kaitsmisel, esit-
luste puhul ja laval esinedes. 

Kokku saab valida 18 erine-
va mooduli seast, mis on jaotatud 
nii, et kolme aasta peale saab või-
malikult mitmekesise kogemuse ja 
omandada põhjalikumalt õpitud 
teadmised ühest kindlast suunast, 
et eriti hästi valmistuda edasisteks 
õpinguteks näiteks kõrgkoolis. Tä-
nu moodulõppele, laiale õppeaine-
te valikule ja mentorsüsteemile on 
meie väike kool väga kokkuhoid-
vaks ja ühtseks seltskonnaks muu-
tunud, kus erinevatest klassidest ja 
klassiastmetest satuvad ühte moo-
dulisse või valikaine tundi väga pal-
jud erinevad inimesed. Iga õpilane 
saab oma valikute järgi kujundada 
isikupärase ja unikaalse tunniplaani. 

Omalaadne küpsuseksam
Üks kõige erakordsemaid asju 
Viimsi gümnaasiumi juures on 
küpsuseksam. See on meie kooli 
eksam. Enamasti on koolieksami 

GÜMNAASIUM Olen Viimsi gümnaasiumi 
abiturient, kes haarab kinni igast võimalusest oma 
koolist kõneleda. Tagasi vaadates peab tunnistama, 
et aeg sisseastumisest on möödunud linnutiivul 
ning ma olen igati tänulik, et ma just VGM-is, nagu 
me omakeskis seda kutsume, viimased aastad 
olen veetnud.

Valikutega loome maailma ehk 
miks õppida Viimsi gümnaasiumis

O
len terve elu elanud 
Viimsis, kuid mu esialg-
ne plaan ei olnud siin 
keskharidust oman-

dada. Sellegipoolest tegin Viimsi 
gümnaasiumisse katsed, mis ku-
jutasid endast matemaatika-, ees-
ti keele ja inglise keele ülesandeid. 
Enda meelest mul ülesannetega 
hästi ei läinud, kuid need ei olnud 
otsustavad. Esitada tuli ka moti-
vatsioonikiri, kus sain oma mõtted 
kirja panna ja vestlusel neid ko-
misjoniga arutada. Vestlus oli vä-
ga meeldiv ja üldsegi mitte hirmus 
ning selle lõpetuseks sain komisjo-
nilt kinnituslehe ning saatma jäid 
sõnad: “Me väga ootame sind.”

Väga palju võimalusi
Olles jõudnud VGM-i viimasesse 
klassiastmesse, olen saanud osa 
võtta erinevatest valikainetest, seda 
täiesti tasuta. Kool pakub õpilastele 
ohtrasti võimalusi osaleda kursus-
tel nii meie gümnaasiumis kui ka 
ülikoolides, riigigümnaasiumites, 
muusika- ja teatrikoolides. Tänu 
valikainetele olen saanud lugema-
tul arvul uusi teadmisi, kogemusi ja 
ka tutvusi, mis on juba kasuks tul-
nud. Näiteks ühel kursusel tutvusin 
ülikooli lektoriga, kellega sain hil-
jem teha koostööd seoses gümnaa-
siumi uurimistööga.

Unikaalne tunniplaan
Tihti küsitakse, millise õppesuuna 
ma valisin. Vastust kuuldes on ini-
mesed alati üllatunud. Mul ei ole 

puhul tegemist õppeaine eksami-
ga. VGM-is on asjad teisiti – meie 
küpsuseksam koosneb väikestest 
osadest, mida teeme üle kolme 
aasta. Kirjutatakse analüüse semi-
naridest, loengutest, käiakse töö-
varjupäevadel ja tehakse vabataht-
likku tööd. Mõneti tunnen, et just 
küpsuseksam on mulle andnud 
21. sajandi oskused, nagu kriitiline 
mõtlemine ja probleemide lahen-
damine, koostöö-, suhtlemisoskus, 
enesejuhtimine ja ettevõtlikkus. 

Hinded pole eesmärk
Minu kõige lemmikum osa kooli 
juures ei ole kõikvõimalikud valik-
ained, moodulid, uued huvitavad 
kogemused, küpsuseksam, inno-
vaatilisus või ühtsus, vaid õpeta-
jad. Enne Viimsi gümnaasiumit ei 
osanud ma õppida enda jaoks, vaid 
keskendusin pigem hinnetele. En-
nastjuhtiva õppija kursus on suu-
resti aidanud mul arendada õpios-
kuseid nii, et koolis õppimine oleks 
eesmärgipärasem. Abituuriumis 
olles tunnen, et kolme aastaga 
olen muutunud õppijana rohkem, 
kui oleksin osanud ette kujutada. 
Paljud õpetajad on öelnud, et ma 
ei ajaks taga hindeid, sest see ei 
ole mu tegelik eesmärk. Tunnen, 
et nad tõttavad õpilasi toetama ja 

inspireerima, ilma et oleks vaja nei-
le midagi kurtma minna. Vastasti-
kune lugupidamine, üks meie koo-
li väärtustest, on igal juhul tugevalt 
kujundanud õpetajate ja õpilaste 
vahelisi suhteid. Ka õpetajad suh-
tuvad meisse kui täiskasvanutesse.

Asjad toimivad
Kuidas õpib Viimsi gümnaasium 
distantsõppel? Olles juba kordu-
valt distantsõppele jäänud, on see 

Kaisa Tepp
Viimsi gümnaasiumi abiturient

meil hästi käpas. Teadmata, mida 
tulevik toob, ei pea muretsema, sest 
VGM-is õppetöö ei seisku ka järje-
kordse isolatsioonikohustuse ta-
gajärjel. Tänu internetiühenduse-
le toimuvad kõik tunnid õigel ajal 
mugavalt ühes ja samas keskkon-
nas. Isegi kontaktõppe ajal on ka 
karantiinis olijatel vajaduse korral 
võimalus teistega üheskoos kooli-
tööd ära teha. Samuti tegutsevad 
keset distantsõpet aktiivselt Hü-
pernoole meediatoimetus ja VGM-i 
Noorte Vaimse Tervise Klubi ning 
väitlusklubi ja õpilasesindus.

Võistlus iseendaga
Alates 6. märtsist saab kandideeri-
da Viimsi gümnaasiumi G1 astmes-
se, mille kohta saab soovi korral lu-
geda lähemalt VGM-i kodulehelt. 
Olete meie kooli väga oodatud ning 
kinnitan, et ees ootab erakordne 
kogemus. Mind jääb koolist lah-
kudes saatma koolijuhi lausutud 
mõte: “Me ei võistle kellegi teisega, 
vaid eelkõige iseendaga”. Soovime 
olla täna paremad kui eile ja hom-
me paremad kui täna. Teame, et 
meie pingutused ei lõppe gümnaa-
siumi lõpueksamite sooritamisega, 
vaid need on kõigest sammud kest-
va arengu teel.

Koolimaja 
keskel asuv 
avar aatrium 
liidab kooli-
pere kokku nii 
tähtpäevade 
tähistamisteks 
kui ka lihtsalt 
vahetundide 
veetmiseks. 
Foto: Tobias 
Tikenberg

huvitav teada

Viimsi gümnaasium on riigigümnaasiumide perre kuuluv kool, 
kus õpivad vaid gümnasistid, sellest tulenevalt on õppeastmete 
nimetused G1, G2, G3.

  Gümnaasiumis on 462 õpilast, 54 õpetajat, 102 õppeainet. Viimsi 
gümnaasiumis on õppetöö korraldatud perioodõppena kolmes 
õppeperioodis. Selles õppes läbitakse õppeaine kursus (21 tundi) 
10 nädala jooksul. Iga perioodi lõpetab kokkuvõttev nädal, kus või-
vad toimuda arvestused, õppekäigud, konsultatsioonid ja teised 
õppetegevused.

  Kooli eripäraks on: moodulõpe, 21. sajandi oskuste arendamine, 
kursus “ennastjuhtiv õppija”, mentorsüsteem, gümnaasiumi küpsus-
eksam, kaasav koolijuhtimine.

  Kontakt: veebileht: vgm.edu.ee; Facebook: Viimsi Gümnaasium;
Instagram: @viimsigumnaasium.

  Viimsi gümnaasiumi tegevustega saab ennast kursis hoida läbi 
iganädalase infokirja, millega saab liituda kooli kodulehel. 

Fakte Viimsi gümnaasiumi kohta

“Tammepõllu teel seisab maja, 
mis ootab mind ja vastu võtab 
sind...”. Just nende sõnadega 
algab Viimsi gümnaasiumi laul. 
Foto: Hans Tammiste

Meie väike 
kool on väga 
kokkuhoidev 
ja ühtne selts-
kond. Pildil 
õpetajate 
päeva tähista-
mine. Foto: 
Britte Lillevars



ALUSHARIDUS Kuigi on alles 
veebruar, on haridusosakond 
kavandamas uut õppeaastat laste-
aedades ja lapsehoidudes. Toome 
välja mõned olulised nüansid, 
mida peab teadma Viimsi valla 
lapsevanem, kelle peres kasvavad 
eelkooliealised lapsed.

Tagame võrdse kohtlemise 
lasteaiatasude osas
Viimsi vald hakkab 1. aprillist ostma 
erasektorist toetuslepingutega eralas-
teaia- ja lapsehoiuteenust. See tä-
hendab, et valla koostööpartneritest 
eralasteaiad ja lapsehoiud hoiavad 
lapse kohatasu võrdse munitsipaal-
lasteaiaga ehk kohatasu saab olema 
58 eurot. 

Samuti jääb lapsevanemale valik 
kasutada eralasteaia- või lapsehoiutee-
nust, kus lapse kohatasu on kõrgem kui 
58 eurot. Neile eralasteaedadele ning 
lapsehoidudele maksab Viimsi vald 
vabatahtlikku toetust. Laps, kes käib 
vanemate valikul  kõrgema kohatasu-
ga eralasteasutuses, ei saa olla jooks-
vaks õppeaastaks (2021/22) valla las-
teaia järjekorras. 

Viimsi valla kodulehel on alates 5. 
märtsist ära toodud eralasteaiad ja 
lapsehoiud, kes hoiavad lapse kohata-
su 58 euro raames, samuti need eralas-
teaiad ja lapsehoiud, kellel kohatasu 
on kõrgem.

Lapsehoidudes käivate laste vane-
matele on samuti hea uudis. Alates 1. 
aprillist käib arveldamine lapsehoidu-
de ning valla vahel otse, mis tähendab, 
et siis ei pea enam valla haridusteenus-
te haldamise süsteemi ARNO sisesta-
ma lapsehoiust saadud arvet ega mak-
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UUS KOOLIAASTA Peagi hakatakse 
vastu võtma avaldusi eelseisval 
sügisel 1. klassi astumiseks. 
Avalduse saab esitada märtsikuu 
jooksul ning määratud koolikohad 
selguvad lõplikult 15. juuniks.

Avaldusi 1. klassi astumiseks saab esi-
tada ajavahemikus 1.–31. märtsini. 
Selleks tuleb lapsevanemal siseneda 
ID-kaardi või Mobiil-ID abil haridus-
teenuste haldamise süsteemi ARNO 
veebiaadressil piksel.ee/arno/viim-
si ning esitada koolimineku avaldus. 
Süsteem arvestab koolikoha määra-
misel rahvastikuregistri järgse eluko-
ha lähedust koolile, õdede-vendade 
olemasolu samas koolis ning võimalu-
sel lapsevanema eelistust. ARNO-s on 
võimalik lisada kommentaaride laht-
risse lapse kohta infot, mida komisjon 
peaks vanema arvates teadma. Klasse 
komplekteerivad koolid pärast seda, 
kui on selgunud 1. klassi laste nimeki-
ri. Võimalusel arvestatakse erisoove, 

näiteks sõbraga samasse klassi mää-
ramise kohta.

Elanikud, kes on kantud Viimsi re-
gistrisse pärast 1. veebruari 2021, saa-
vad taotlusi esitada paberkandjal val-
lavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi). Kuigi 
Covid-19 levikust tingitud piirangu-
te tõttu on vallamaja uksed tavakor-
ras suletud, saab avalduse kohapeal 
esitada. Administraator annab täit-

miseks vastava blanketi, võtab doku-
mendid vastu ja edastab haridusosa-
konnale.

Otsused ja kuupäevad
Hiljemalt 20. aprilliks teavitatakse lap-
sevanemat lapsele määratud koolist 
avalduses märgitud e-posti aadressil. 
Nendega, kes on esitanud avalduse pa-
berkandjal, võtab ühendust valla ha-
ridustöö spetsialist ning annab otsu-
sest teada.

Juhul, kui lapsevanem ei ole määra-
tud kooliga nõus, saab kuni 20. maini 
ARNO-s esitada koolivahetustaotluse. 
Esitatud taotlused vaatab vallavalitsu-
se komisjon läbi 1. juuniks. 

Nende ja samuti pärast 31. märtsi 
laekunud avalduste puhul määratak-
se lapsele kool, kus on vabu õppekoh-
ti. Vanemaid teavitatakse sellest hilje-
malt 1. juuniks.

15. juuniks peab lapsevanem kinni-
tama koolikoha vastuvõtmise või sel-
lest loobuma ARNO-s või e-posti aad-
ressil aet.tampuu@viimsivv.ee. Juhul, 
kui laps asub õppima väljaspool Viim-
si valda asuvas koolis, palume ka sel-
lest teada anda. 

Vabade õppekohtade olemasolul 

Märtsis algab avalduste vastuvõtt 1. klassi astumiseks

sekorraldust. Lapsehoius võib käia ka 
osaajaga, aga lapsevanema kohatasu 
sellest siiski ei muutu. 

Lasteaiakohtade komplektee-
rimine 2021/22 õppeaastaks
Eralasteaias ning eralapsehoius käivad 
lapsed võivad olla MLA Viimsi Laste-
aedade ja Püünsi kooli lasteaia järje-
korras, aga kui lapsevanem ei soovi 
saada MLA kohapakkumist jooksvaks 
õppeaastaks (2021/22), peab ta ARNO 
süsteemis soovitud õppeaasta eda-
si lükkama. Kui seda edasi lükatud ei 
ole ja lapsele on MLA kohapakkumi-
ne tehtud ning lapsevanem pakkumi-
sest loobub, kaotab ta eralasteaia või 
eralastehoiu toetuse hetkest, mil oleks 
pidanud hakkama kehtima MLA ko-
hapakkumine (näiteks 1. septembrist 
2021). Õppeaasta edasilükkamisega 
jääb lapsele võimalus käia eralaste-
aias või lastehoius, aga taotleda soo-
vi korral MLA kohta tulevikus (näiteks 
2022/23 õppeaastal). Võimalusel ar-
vestatakse komplekteerimisel lapse-
vanema sooviga. 

MLA Viimsi Lasteaia rühmade, 
Püünsi kooli lasteaia rühmade ja era-
lasteaedade hankekohtade põhikomp-
lekteerimine toimub 9.–16. aprillini 
automatiseeritult ARNO süsteemis. 

Oluline info lasteaiakoha-
tasude muutmise ja -kohtade 
komplekteerimise kohta

Kaie Palumets
alushariduse vanemspetsialist

  Kontrollida e-posti aadress, kuhu soovite saada MLA või hankekoha 
pakkumist. 

  Kontrollida MLA eelistuste valikud. Palume märkida kolm erinevat MLA 
eelistust ja üks kuni kolm eralasteaedade hankekoha eelistust.  

  Vaadata üle MLA koha või hankekoha taotluse õppeaasta. Kui soovite 
jätkuvalt, et laps käib edasi valla toetuslepinguga eralasteaias või lapse-
hoius, siis märkige MLA koha taotluse õppeaasta hilisemaks kui 2021/22. 
NB! Täpsemad juhised, info ja uudised Viimsi valla kodulehe alamlehel 
“Lasteaia järjekorda registreerimine”.

Palume lapsevanemal 1. aprilliks ARNO 
süsteemis teha järgmist:

Kõikidele lapsevanematele saadetak-
se e-postile teade kohapakkumise või 
sellest ilmajäämise kohta. Lapsevane-
matele, kelle lapseni jõuab MLA järje-
kord aasta keskel, tehakse kohapakku-
mine põhikomplekteerimise väliselt. 

Hankekoht on eralasteaias asuv las-
teaia koht, mille Viimsi vald on hanke-
konkursi korras eralasteaialt ostnud 
reeglina vähemalt neljaks aastaks. Lap-
se kohatasu  hankekohal on 58 eurot.  

2021. aasta eralasteaedade hanke-
kohtade minikonkursi võitjateks osu-
tusid kolm eralasteaeda: Põnnipe-
sa lasteaed, eralasteaed Lillelapsed 
ning lasteaed Väike Päike. Kokku os-
tab vald kuni 47 hankekohta. Hanke-
kohtade komplekteerimine toimub pä-
rast MLA kohtade komplekteerimist, 
aprilli kolmandal nädalal. Kõikidel lap-
sevanematel on võimalus kuni 1. ap-
rillini valida ARNO süsteemis üks ku-
ni kolm sobivat hankekohta pakkuvat 
eralasteaeda. 

Valla toetuslepinguga ja valla va-
batahtliku toetusega eralasteaiad ja 
lapsehoiud on alates märtsist samu-
ti ARNO süsteemis. Kui soovite lapse-
le kohta enda valitud eralasteaeda või 
lapsehoidu, saate teha ARNO süsteemi 
kaudu taotluse, mida menetleb eralas-
teasutus. 

Aet Tampuu
üldhariduse vanemspetsialist

Viimsi haridusaasta 
sündmused lähiajal

31. märts – etluskonkurss 1.–3. 
klassidele.

Prangli põhikool
8.–12. märts – tüdrukutenädal.
15. märts – emakeelepäeva tähis-
tamine.

Viimsi noortekeskus
23.02 – Viktoriin EV.
30.03 – maailmaharidus: puuete-
ga inimeste õiguste päev.

MLA Viimsi Lasteaiad
15.–16. märts – emakeelepäeva 
tähistamine, Päikeseratta ja Karu-
laugu maja.
22.–26. märts – teatrinädal, 
Päikeseratta maja.
16. märts – emakeelepäev, külas 
kirjanik Heiki Vilep, Laanelinnu 
maja.
8. märts – kunstiteraapiakoolitus 
töötajatele, Uus-Pärtle maja.
12. märts – teatripäev “Kuidas 
loomad endale sabad said”, 
Uus-Pärtle maja.

Püünsi kooli lasteaed
8. märts – tüdrukutepäeva tegevus-
keskused.
15. märts – metsamuinasjutu 
hommik.
22. märts – teatrimäng, metsa-
etendused.

Lasteaed Väike päike
16. märts – loeng “Lapse erilised 
vajadused: varajasest märkami-
sest tõhusa toeni”, Mari Peets.

Rannarahva muuseum
27. veebruar – koolitus: vokiga 
ketramine ja korrutamine.
Märts – veekeskkonnaprogramm.

Viimsi kool
12. märts – tehnoloogiavaldkonna 
ainete olümpiaadi piirkonnavoor.
12. märts – matemaatikaolüm-
piaadi piirkonnavoor, 4.–6. klassid.
12. märts – maakondlik omaloo-
mingukonkurss, 6.–12. klassid.
15. märts – algkooli etluskon-
kurss, 1.–3. klassid.
18. märts – matemaatikavõistlus 
“Känguru”.
22.–26. märts – võõrkeeltenädal.

Viimsi gümnaasium
11. märts – riigigümnaasiumide 
väitlusturniir.
12. märts – kooli ja piirkondlik 
omaloomingukonkurss, 6.–12. klas-
sid. 
13. märts – VMG LAN.
25. märts – luuleõhtu.

Püünsi kool
Veebruar – märts – karjäärinõus-
tamised 9. klassidele.
1. –5. märts – stiilinädal.
8.–12. märts – keeltenädal. 
15.–19. märts – emakeele- ja 
väärtuste nädal.
16. märts – etluskonkurss, 1.–3. 
klassid.
25. märts – Playbox, 1.–9. klassid.
 

Haabneeme kool
8., 9. ja 11. märts – kooli laulu-
võistlus “Laululind”.
17. märts – digiõppepäev, koos-
tööpäev.
15.–21. märts – emakeelenädal
22.–26. märts – Playbox 1.–9. klas-
sidele ja teatripäeva tähistamine.

Randvere kool
5. märts – II trimestri aktiivsete 
osalejate tunnustamine.
22.–26. märts – talentide show.

Viimsi kool

Viimsi gümnaasium

Püünsi kool

Haabneeme kool

Randvere kool

Prangli põhikool

Viimsi noortekeskus

MLA Viimsi Lasteaiad

Püünsi kooli lasteaed

Lasteaed Väike Päike

Rannarahva muuseum

hea teada

  1. klassi minevate koolijütside toetuseks maksab Viimsi vallavalitsus ranit-
satoetust 120 eurot. Alates 1. septembrist kuni 30. septembrini saab toetuse 
taotluse täita mugavalt samuti ARNO keskkonnas, taotluste menetlemine ja 
väljamaksmine toimub oktoobrikuu jooksul. 

  Ranitsatoetust makstakse hoolimata sellest, kas laps läheb oma valla või 
mõne teise omavalitsuse kooli. Küll aga tuleb toetuse saamiseks veenduda, 
et nii kooli minev laps kui ka mõlemad vanemad on rahvastikuregistri and-
metel seisuga 31.12.2020 Viimsi valla elanikud. Juhul, kui üks lapsevanema-
test on elu keerdkäikude tõttu elamas mõnes teises omavalitsuses, siis on 
ARNO-s võimalik lisada vabas vormis selgitus.

  Lisainfo ranitsatoetuse kohta: Risto Nigul, sotsiaaltöö peaspetsialist, 
e-post risto.nigol@viimsivv.ee. 

Ranitsatoetus

saab pärast 15. juunit esitada koolimi-
neku avalduse otse koolile.

Koolikohustusest
Koolikohustuslik on laps, kes saab hil-
jemalt käesoleva aasta 30. septembriks 
7-aastaseks. Kui vanem soovib kooli-
kohustuse täitmist edasi lükata, peab 
ta pöörduma koolivälise nõustamis-
meeskonna poole, kelle kontaktid on 
leitavad veebilehel rajaleidja.ee/kvm. 
Koolikohustuse täitmise alguse eda-

silükkamise aluseks on lapse tervislik 
seisund. Avaldus vastavale komisjo-
nile tuleb esitada juba kevadel, et ot-
sus koolimineku edasilükkamise kohta 
oleks hiljemalt augustis olemas.

1. septembri aktus Viimsi koolis. Foto: 
Viimsi kool
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gida läbi ka õpetlikke ajaloolisi het-
ki: Tartu rahulepingu allkirjastami-
ne ja kolmekuningapäev. Tutvuti ka 
kultuuritegelastega, kes olid kuju-
tatud Eesti kroonil. Peagi toimub 
lasteaias proua presidendi pidulik 
vastuvõtt – kandidaadid on juba va-
litud,” kirjeldab Katrin Kasak. 

Ta toob välja, et iga õpetajaga 
on lastel käsil erinevad põnevad 
tegemised. Õpetaja Ene on sead-
nud õppeaasta eesmärgiks käsitle-
da vanema rühma lastega projekti-
põhiselt Eesti kunstiajaloo seoseid 
tänapäevaga. Õpetaja Ivika ja Katri-
niga teevad lapsed robootikat ning 
viivad läbi põnevaid loodus- ja il-
mauuringud. Õpetaja Helinaga te-
hakse katseid pori, lume, mullivee 
ja värvidega. Õpetaja Merlega ar-
mastavad lapsed lugeda liisusalme 
ja jutukesi ning näidelda. Õpetaja 
Maarjaga on huvitavad jutupliiat-
silood ja nutikad käelised tegevu-
sed. Õpetaja Marelle viib läbi pea 
iga päev sportlikke teatevõistlusi. 

Pääsupojad armastavad 
muusikat
Muusikaarmastust süstivad las-
tesse Ita-Riina Pedanik ja Liina 
Ariadne Pedanik. Sellel õppeaas-
tal on kujunenud muusikatundi-
dest ka ühised orkestriproovid, kus 
igal lapsel on oma pill ja musitsee-
ritakse sümfooniamuusika saatel. 
Esimene orkestriesinemine oli jõu-
lupeol, mis õnnestus suurepäraselt. 

“Muusikatund Pääsupojas on 
mäng, mis kutsub last iseenda 
avastamisele, tajumisele, loovuse-
le, julgele eneseväljendusele. Ka-

ALUSHARIDUS Eralasteaed Pääsupoeg tähistas 
5. veebruaril oma 15. sünnipäeva. Aastad on 
lennanud lausa linnulennul ning nende jooksul 
on välja kujunenud suur ja sõbralik Pääsupoja 
perekogukond.

Eralasteaed Pääsupoeg – looduslähedane, 
kodune ja armas perekogukond

P
ääsupoeg 1 avati 2006. 
aasta veebruaris Pringi 
külas, sama aasta sügisel 
tehti lahti Pääsupoeg 2 

Pärnamäe külas. “Mõlemas majas 
töötab kaks liitrühma: 2–3-aastas-
tele ja 3–7-aastastele. Liitrühm an-
nab suurepärase võimaluse noo-
rematel lastel kuulda ja näha vane-
mate sõprade oskusi. Vanematele 
lastele õpetab aga olema hooliv ja 
abivalmis väiksematega,” ütleb 
lasteaiapidaja ja direktor Katrin 
Kasak. Tema sõnul on Pääsupo-
ja omapäraks eelkõige lapsesõbra-
lik ja koduselt turvaline keskkond. 
Kahe rühmaga lasteaed sai loodud 
visiooniga: laps on alati oodatud 
ja armastatud, lapsesõbralikkus ja 
hoolivus on siiras. “Helged mäles-
tused toredate õpetajatega laste-
aiast kindlustavad enesekindlad 
sammud kooliteel, koolirõõmu ja 
õpihimu,” usub ta. 

Loodus ja õuesõpe on 
au sees 
Pääsupojal on hoolitsetud haljastu-
sega õuemängumaa, kus asuvad at-
raktsioonid, marjapõõsad ja õuna-
puud. Samuti aiamaa, kus lapsed 
kasvatavad juba aastaid õppetöö 
käigus erinevaid juurvilju ja maa-
sikaid. Redised, salatid, porgandid, 
murulauk ja rabarberid on igapäe-
vaseks tarbimiseks. 

Loodusest peetakse Pääsupo-
jas väga lugu ning palju aega vee-
detaksegi õues. “Lapsed on koos-
tanud koos õpetaja Ivikaga oma 
hoovi taimestikku tutvustava ko-
gumiku, mida pidevalt täiendatak-
se. Loodud viktoriin aitab omakor-
da teadmisi kinnitada. Aastaaegade 
vaheldumist aias ja puude kas-
vamist kajastavad fotod,” loetleb 
Katrin Kasak tegevusi. Ta lisab, et 
mõlemas Pääsupojas on õuesõp-
pepaviljonid, kus saab aastaring-
selt tegutseda. 

Seda, et pered hindavad loodus-
lähedust ja kodusust kõrgelt, tõen-
dab asjaolu, et mitmel perel käib 
siin juba teine, kolmas või neljas 
laps. “Tore on olnud kasvada koos 
Viimsi noorte perede ja nende las-
tega. Oleme saanud paljudega aas-
tate jooksul lähedasteks ja tunne-
me rõõmu, kui tublid ja edukad 
lapsed on kunagised pääsupojad,” 
võib direktor rahul olla.

Põnevaid tegemisi jagub
Igal kevadel saadab lasteaed lõ-
petajad kooliteele ning tänavu lä-
heb kooli 16 pääsupoega. “Meie 
kooliminevad lapsed on väga uu-
dishimulikud, nii mõnigi loeb ju-
ba raamatuid ja peast arvutamine 
on lihtsalt üks tore mäng. Lastele 
meeldis hiljuti õpetaja Enega män-

sutame Orff-pedagoogika mee-
todit, kus esikohal on rütm, mis 
ühendab liikumise, kõne ja me-
loodia,” kirjeldavad muusikaõpe-
tajad. Nad kinnitavad, et Pääsu-
poja lapsed on osavad ja rõõmsad 
musitseerijad. Alati oodatakse ele-
vusega uusi rütmi- ja pillilugusid. 
Tunnis saavad ennast teostada ka 
kõige väiksemad, kelle kõneoskus 
veel pikki laule laulda ei võimalda. 
Musitseerimine omakorda loob 
hea baasi, et laulud saaksid kiirelt 
ja kergelt selgeks.

Pääsupoja laste muusikaseeme 
saab igal juhul võrsuda kauniks 
muusikapuuks, mille okstel oma 
imelist laulu maailmale kuuluta-
da. Nii ütleb ka uhiuus Pääsupo-
ja laul “... Siin me rõõm ja siin me 

naer, vahva lasteaia aeg. Armsas 
Pääsupojas möödub see”.

Ühine pere
Igal ühtehoidval kogukonnal on 
oma traditsioonid, nii ka Pääsu-
pojas. Näiteks on tavaks saanud, et 
lõpetajad istutavad lasteaia hoovi 
puu. Just lõpupeo ajal on need ilu-
puud alati kaunites õites ning vi-
listlased käivad õitsemise ajal oma 
puid imetlemas. “Tore tava on ka 
see, et kunagised kasvandikud käi-
vad koolivaheajal pääsupoegadele 
tunde andmas. Tundub, et õpeta-
jaamet on hinnatud,” tõdeb Katrin 
Kasak, kes kiidab ka Pääsupoja to-
redaid õpetaja assistente ja abisid 
Siirit, Ainot, Liinat ja Marikat, kes 
on alati olemas, jõuavad igale poole 
ja on kindlalt laste südametes. 

Märkimata ei saa jätta ka koka-
tädi Elsat, keda teab iga laps, kes 
on käinud Suur-Kaare tee Pääsu-
poja lasteaias. Elsa on töötanud 
lasteaias 15 aastat ning on kõikide 
vaieldamatu lemmik. “Ta on ala-
ti kohal ja tervitab kaptenisillalt – 
köögiaknal. Kokatädi alati positiiv-
ne ja rõõmsameelne olek on lausa 
legendaarne. Kodused ja armas-
tusega valmistatud toidud on las-
teaia peredele olnud alati märgi-
lise tähtsusega. Lapsed paluvad 
kodus: “Tee neid sööke, mida teeb 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Elsa. Need on nii head”,” räägib di-
rektor uhkusega.

Lõpetuseks vaatab ta ajas ette-
poole ja usub, et Pääsupoja tule-
vik on seotud nii juba tuttavate kui 
ka uute Viimsi peredega. “Soovime 
olla väike armastatud eralasteaed, 
kuhu laps tuleb alati rõõmsa mee-
lega tegema oma esimesi samme 
haridusteel ja läheb edasi õpihi-
mulise ja kooliks hästi ettevalmis-
tatuna,” lausub Katrin Kasak.

hea teada

Kaks korda nädalas on Pääsupojas loovuse päevad. Loov õppetöö on korraldatud 
põhimõttel, et iga laps tunnetaks tegevustes oma olulisust ja tunneks end hästi. 
Missiooniks on, et kasvab loov, õpihimuline, liikuv ja nutikas laps. Mis selle tule-
museni viib? Siin on märksõnad.

  Mängulisus ja aktiivsus on lapse loomulik õppimisviis. Neile meeldib teksti läbi-
mängimine: kõik lapsed on kaasatud, neil on julgus ja oskus end väljendada. 

  Elulähedus – lapse kogemus aitab luua seoseid teadmiste ja kogemuste vahel. 
Raske on rääkida talvest ja lumest, kui vastav kogemus puudub. Tänavune talv 
annab selleks võimalusi. Nüüd on lihtne kunstitöös lumesadu maalida või väljendada 
tunnet, mis tekib lumes möllates. 

  Huvitavus – tähelepanu koondamine. Koolieelikud on sünnipäraselt loomingulised 
ja tulevad rõõmuga kaasa, kui ülesandes on mängulisust ja see on piisavalt tunneta-
tav – elulähedane. Kui õpitav on huvitav, illustreeritud ja arusaadav, on lapsed alati 
innustunud ja fantaasiarikkad.

  Jõukohasus – ülesanne peab vastama lapse arengulistele oskustele. Üheski vald-
konnas (lugemine, arvutamine, kunst, muusika) ei peaks tegevus toimuma liiga vara – 
see võib anda soovitule vastupidise tulemuse. 

  Näitlikkus – kasutada meeli. Õpitava teema lapseni jõudmiseks on tarvis kasutada 
erinevaid illustratiivseid abivahendeid: fotod, kunstitööde reprod, luuletused, laulud, 
kehakeel, näitemängud laste osavõtul. Siis osatakse leida seoseid: helilooja Arvo 
Pärt – Laulasmaa keskus; äratundmisi: Johann Voldemar Jannsen (Eesti hümni sõnade 
autor) – monument Tartus.

  Loovus kunstitegevuses – me ei tee ilusaid pilte, me arendame visuaalselt oma 
mõttemaailma. Lapsed on kõikides loovustundides aktiivsed, kunstitunnis omanäo-
lised ja säravad, ideedest pakatavad, omaalgatuslikud ja julged. Ja siis tekib loomin-
guline plahvatus. Näide elust enesest: kui küsida, kust sul küll ideed tulevad, mida 
teha, vastab laps: “Mu aju ütleb mulle!”

Ene Mänd
Pääsupoja kunstiõpetaja 

Loovus, nutikus ja kunst Pääsupojas

  Koroonaaeg tõi ka Pääsu-
poja tegemistesse vajaduse 
uute oludega kohaneda. 
Kuna lapsevanemad laste-
aias praegu sees ei käi, siis 
igapäevase lasteaiaeluga 
tutvumine toimub ELIIS kesk-
konnas pildigalerii kaudu. 
Koosolekud, vestlusringid ja 
kevadised arenguvestlused 
toimuvad Zoomis. Kevadel 
koostasid õpetajad üle 70 
toreda õppevideo. Nende 
tegemine oli põnev ja tööta-
jaid ühendav tegevus. Tule-
must saab vaadata veebi-
lehel paasupoeg.ee.

Uued tuuled 
olude sunnil

Kelgumäge 
ehitatakse 
ühiste jõudu-
dega. Fotod: 
Pääsupoeg

Orkestriproovis on väikesed muusikud õppimisele väga pühendunud. 
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TuTunnid
Viimsi
Huvi-

keskuses

juhid olid ette valmistanud põne-
va programmi “Hundi retk”. Esmalt 
tutvustati lastele Eestis elavaid loo-
mi, keskenduti koerlastele ja eel-
kõige hundile. Kõike metsas toimu-
vat tutvustati, lähtudes meie metsa 
kõige targemast loomast – hundist. 
Lapsed said teada, kes on hundi su-
gulased, kes on huntidele enamasti 
saagiks, kes teevad võsavillemitega 
koostööd. Saadi aimu, kuidas loo-
mad ja linnud, nt hundid ja rongad 
omavahel suhtlevad. Rongad an-
navad huntidele märku, kui met-
sas liiguvad inimesed. Loomadega 
tutvusime pilte vaadates ning nah-
ku, luid ja sarvi uurides ning loo-
made hääli kuulates. 

Seejärel suundusime metsa 
matkarajale, aga liikuma pidid lap-
sed täpselt nagu hundid – karja ees 
juhthunt ja lõpus vanem isahunt 
valvurina. Nii lapsed kui ka õpeta-
jad said kaela vahvad hundikaardid 
ja rollid. Mõned olid kutsikad, mõ-
ned noored hundid ning jagati ka 
ülesandeid. Retk kulges põnevalt 
järjekorras liikudes, proovisime lii-

LOODUSEGA SÕBER Püünsi kooli lasteaed asub 
Viimsi poolsaare tipus Püünsi külas, mis jääb mere 
ja metsa vahele. Saame uudistamas käia nii mere 
ääres kui ka metsas. Lasteaia süvaõppesuunaks 
on keskkonnakasvatus ja pärimuskultuur. Oleme 
ka tervist edendav lasteaed ja põhieesmärgiks on 
liikumine värskes õhus ning matkamine.  

Püünsi kooli lasteaia õppeaasta 
teema on “Aknad metsa”

N
ii me Püünsis askel-
damegi – uudistame, 
märkame ning ammu-
tame ümbritsevast loo-

dusest jõudu ja tervist ning rõõm-
sat meelt. Selle õppeaasta teemaks 
on “Aknad metsa”. Põnev on vaada-
ta iga kuu erinevast aknast ning tut-
vuda metsas toimuvaga läbi erine-
vate vaadete. Jaanuar oli ürgmetsa 
kuu, aga veebruaris piilume roh-
kem oma Eesti metsadesse.

Oleme alates sügisest risti-rästi 
läbi matkanud Püünsi, Rohuneeme 
ja Kelvingi metsatukad. Detsembris 
viisime süüa loomadele, oleme uu-
rinud jälgi, veetnud aega metsa ko-
ristades ja matkates. Meie jõulupi-
du “Metsarahva jõulud” rõõmustas 
kindlasti ka metsaelanikke, sest just 
neile me oma peo tegime ja neid 
oma publikuks ootasimegi. Püün-
si lasteaia laste uudishimu on vii-
nud meid ka kodukohast kaugema-
le. Oktoobri lõpus käisime päikest 
ja ilu püüdmas Viru rabas, kus kul-
gesime mööda laudteed, külastasi-
me vaatetorni, sõime jõhvikaid ja 
pistsime käed kargesse rabajärve. 

Hundi retk Aegviidus 
Uue aasta esimene väljasõit viis 
jaanuari lõpus uudistama Aeg-
viidu metsaradasid. Meid võttis 
mõnusasti vastu Aegviidu külas-
tuskeskus, sealsed toredad matka-

kuda hundi kombel üksteise jälge-
des, saime katsetada ulgumist ning 
kuulata, kas mets vastab. Matkara-
da läbis nii paksu metsa kui ka raba. 
Tegime peatusi loomade ja lindu-
de toitmiskohtades, olime jäljekü-
tid – märkasime rebase ja metskit-
sede jälgi. Kõige rohkem pakkus aga 
rõõmu ja põnevust metsas ja rabas 
hundi moodi ulgumine, kusjuures 
ühele meiepoolsele ulgumisele vas-
tas ronk kraaksatustega.

Minge metsa!
Metsast väljudes ootas matkaselle 
mõnus tee ja lõke. Nautisime kaa-
sa võetud toitu, soojendasime lõk-
ke kohal käsi ning jutustasime, mi-
da just olime näinud ja kogenud.

Kojusõit möödus vaikselt. Lap-
sed vajusid pehmetesse bussiistme-
tesse: kes tukastas, kes oli mõttes. 
Metsarahu ja väsimus oli kangetest 
matkajatest võitu saanud…

Metsa-aasta aga jätkub. Plaanis 
on ette võtta mõnusaid retki oma 
kodumetsa, kus kulgevad meie en-
da Kombu ja Misse õpperada, aga 
mõttes mõlguvad ka kaugemad – 
Käsmu ja Oandu matkarajad. 

Püünsi kooli lasteaed soovib 
kõigile mõnusaid talviseid hetki 
metsas. Minge ja vaadake, kui pal-
ju ilu ja tegevust sealt leiate. Samas 
käitugem meie väärtuslikuma vara-
ga – metsaga – targalt ja hoolivalt. 
Hoiame oma metsi ja loodame, et 
neid Viimsisse veel kauaks jätkuks!

Kristin Jakobson
Püünsi kooli lasteaia õpetaja

Lapsed proovisid liikuda hundi 
kombel üksteise jälgedes. 

Matk viis 
uudistama 
loomade toit-
miskohta. 

Lõkke ääres sai ennast mõnusalt soojendada. Fotod: Kristin Jakobson



Potentsiaali on sadamal igata-
hes palju, sest eestlased avastavad 
järjest rohkem mere võlusid ning 
see meelitab nii purjetajaid, kaat-
riomanikke kui ka kalamehi. 

Lasteaed asub küla 
südames
Sadamast liigume edasi küla las-
teaia juurde. Leppneeme maja on 
üks kaheksast MLA Viimsi Laste-
aiad alla kuuluvast asutusest. See 
on armas, vaikne ja väike maja, kus 
tegutseb kõigest kaks rühma. 

Lapsed on parajasti enne lõu-
nauinakult õue möllama tulnud 
ning kuigi ruumikas hoovis asu-
vad erinevad ronimiskohad, kiiged 
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autosid eriti peale ei võta ning väi-
kesel saarel pole tegelikult autoga 
suurt pealegi hakata, jätavad suvi-
tajad ja saareelanikud autod Lepp-
neemesse ja sõidavad laevaga üle. 
Kuna parklas pole piisavalt ruumi, 

K
uigi Darvy Kõdari ame-
tiaeg külavanemana on 
alles üürike, on ta küla-
eluga väga hästi kursis, 

sest Leppneeme on tema koduks 
juba 40 aastat. Poisikesena on ta 
siinsed paigad risti-põiki läbi rän-
nanud ning mäletab veel aega, kui 
majade vahel laiusid heinamaad 
ning karjamaadel kasvatati lam-
baid ja lehmi. Ta on näinud oma 
silmaga, kuidas piiriäärsest kee-
lualast ja hõreda asustusega piir-
konnast saab ühtäkki ihaldusväär-
ne mereäärne elurajoon, kust vabu 
krunte praegu enam naljalt ei leia. .

Sadamaala vajab kindlat 
kätt
Külavanem ootab meid Leppnee-
me sadamas. Tegemist on kala- ja 
jahisadamaga, mille kaudu toimub 
praamiühendus mandri ja Prangli 
saare vahel. Regulaarliin on Lepp-
neeme – Kelnase vahel käigus aas-
taringselt, kuigi külma talvega võib 
juhtuda, et jääolude tõttu tuleb 
laevaühendus mõneks ajaks kat-
kestada. 

Külavanema juhatusel teeme sa-
damale tiiru peale ning saame tea-
da, et üks Leppneeme seltsi suuri 
eesmärke on sadamaala korrasta-
mine. Praegu on siin parkla ja hä-
davajalik sadama toimimiseks, 
kuid korralik infrastruktuur puu-
dub. Ka parklaruum jääb suvisel 
ajal väga kitsaks, eriti nädalava-
hetustel, mil Prangli on suvitaja-
te seas väga populaarne sihtkoht. 
Kuna Prangli vahet sõitev Wrangö 

seisabki väga pikk rivi autosid sõi-
dutee ääres. “Sadamasse saabuv 
sõidutee on kitsas ning kuna puu-
dub ka kõnnitee, siis selline tee äär-
de parkimine ei ole kindlasti hea la-
hendus,” sõnab Darvy Kõdar. 

Parkimisvõimaluste laienda-
mise kõrval tuleks tegelikult korda 
teha kogu sadamaala, kuid küla-
vanema sõnul kindlat plaani eda-
siliikumiseks veel ei ole. “Sadam 
tuleks kindlasti korda teha, aga mi-
nu arvates tuleks vaadata suuremat 
pilti. Ei ole hea plaan teha jupi kau-
pa siit ja sealt ning hiljem avastada, 
mis kokku tuli,” arvab külavanem. 
Illar Lemetti märgib, et kaalumisel 
on olnud Leppneeme ja Kelnase sa-
dama üleandmine riigile, kes teeks 
nende kordategemiseks suure-
ma investeeringu. Positiivne näide 
Naissaare sadama näol on ju lähi-
ajast võtta. “Vald mitmemiljonilist 
investeeringut ühte sadamasse nii-
kuinii teha ei jõua ning kui asi kor-
da tehakse ja infrastruktuur rajatak-
se, siis riik sadama põhifunktsiooni 
ei muuda. Kuidas sa külavanemana 
sellesse ideesse suhtud?” küsib val-
lavanem. “Kui on olemas suurem 
nägemus, mille põhjal sadam korda 
teha, siis see oleks väga hea mõte. 
Praegu on olukord väga armetu. Kui 
midagi teha, siis kõige olulisem on 
see, et oleks visioon, mõte ja aren-
dajad, kellel on tahtmist ja ressurs-
si,” vastab Darvy Kõdar.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Leppneeme elanik Kalle Raja: “Darvy kandidatuur külavanema valimistel 
oli külaelanike seas niivõrd oodatud, et tõi kokku erakordselt suure hulga 
valijaid. Kõik 45 hääletusel osalenud andsid oma toetuse talle. 

Darvy on sihikindel, oma mõtteid ja soove täideviiv autoriteetne persoon. 
Tema huvi küla käekäigu vastu ei ole kunagi raugenud. 

Kindlasti on ta seadusekuulekas ja korruptsioonivaba, mis on tõstnud 
teda ka politseiniku karjääriredelil. Valusamate küsimuste lahendamiseks, 
kus on vaja leida kompromisse ja säilitada meelekindlust, sobib selles 
valdkonnas töötav mees nagu rusikas silmaauku. Küla eluolus on Darvy 
kõikides ettevõtmistes osalenud, seega neid ei saagi üles lugeda. Soovin 
talle kordaminekuid ja õnnestumisi!”

KO M M E N TA A R

Vallavanem 
ja külavanem 
panid käed 
külge ja aitasid 
paadi maale 
tõmmata. 
Fotod: Merilin 
Piirsalu

Leppneeme rüblikute 
punased põsed ja 
naerul näod annavad 
igatahes tunnistust 
sellest, et nemad on 
talvega rahul.

Kalalaevad 
on talveks 
sadamakaile 
tõstetud.

KÜLASKÄIK Leppneeme asub Viimsi poolsaare idaküljel, naabriteks Kelvingi, Lubja 
ja Tammneeme. See on rahulik mere ääres laiuv külake, mille vanemaks valiti vähem 
kui kuu aega tagasi Darvy Kõdar. Ühel kargel ja päikeselisel talvepäeval ootabki 
vastne külavanem, et vallavanem Illar Lemettile oma valdusi tutvustada.  

Külavanemal 
külas – Leppneeme



Unistused peavad olema
Kui külale on ring peale tehtud, 
räägime pisut sellest, mida külaela-
nikud koos teevad, sest kogukonda 
seovad tugevamini kokku ikka ühi-
sed ettevõtmised. 

Üheks traditsiooniliseks ja ar-
mastatud ürituseks on jaanipäev, 
mida peetakse sadama lähedal 
asuval platsil. Samuti on toredaks 
tavaks koguneda mereranda mui-
nastulede ööl, et süüdata lõkked 
ning sumedat augustiööd nautida. 
Ka lapsi pole unustatud – nendele 
on korraldatud vahvaid jõulupidu-
sid. Veel üks tore suvine üritus, mi-
da küla ise küll ei korralda, aga mil-
lest Leppneeme sadamas osa saab, 
on üle-eestiline avatud kalasada-
mate päev. Siis saab maitsta koha-
likku kalatoitu, osta värsket kala ja 
võtta osa kogupereüritustest – see 
toob kohale rahvast nii lähedalt kui 
ka kaugemalt.

Kui rääkida unistustest, siis Darvy 
Kõdari sooviks on oma külaplats. 
“Praegu meil päris enda platsi ega 
kooskäimise kohta ei ole. Loode-
tavasti leiame Leppneemes toreda 
paiga, kuhu saame rajada külaplat-
si ning kus oleks võimalik kogukon-
nal kokku saada ja erinevaid sünd-
musi tähistada,” ütleb külavanem.
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kihutama,” räägib külavanem prob-
leemist. Olles ise töötanud varase-
malt liikluspolitseis, on ta selles 
piirkonnas mitmeid kiiruseületa-
jaid kinni pidanud. “Suvel liigub 
siin palju rahvast, sest käiakse ran-
nas, kuid ka talvel inimesed jaluta-
vad ning see on suur murekoht, et 
meil pole siin kõnniteid. Seniks, kui 
tekib võimalus need rajada, peame 
kiiremas korras leidma lahenduse, 
kuidas autodel kiirust maha saada. 
Üks võimalus on näiteks paigalda-
da tee äärde elektrooniline kiiruse 
tabloo,” arutleb Darvy Kõdar.

ja mänguplatsid, köidab laste mee-
li kõige rohkem valge lumi. Üle mit-
me aasta on seda maha tulnud nii 
palju, et saab igasuguseid talverõõ-
me nautida. Leppneeme rüblikute 
punased põsed ja naerul näod an-
navad igatahes tunnistust sellest, et 
nemad on talvega rahul. 

“Kunagi oli selles majas üks 
tootmishoone, siis asus siin küla-
pood ja lõpuks kohandati see laste-
aiaks. See on hea lahendus, Lepp-
neeme lasteaed on väike ja hubane. 
Mu enda poeg on ka samas majas 
käinud ning kuna lasteaed asus ko-
dule nii lähedal, piisas siiajõudmi-
seks vaid väikesest jalutuskäigust,” 
räägib Darvy Kõdar.

Lasteaia kõrval asub omakorda 
kõikidele külalastele lustimiseks 
püsti pandud mängväljak ning sa-
mas lumevaiba all peidab end lii-
vane rannavõrkpalliväljak, mis su-
viti on rannavollehuviliste tihedas 
kasutuses. 

Nii nagu paljudel Viimsi piir-
kondadel, on ka Leppneemel oma 
militaarajalugu. Praeguses lasteaia-
majas asus nõukogude ajal hoopis 
armee kordon ja selle kõrval ohvit-
seride majad. “Sõjaväe aed jook-
sis siinsamas lasteaia piiri taga, aia 
ääres oli sõduritele takistusriba ja 
kaevikud ning kaevikute otsas asus 
kuulipilduja laskeava. Mina olin siis 

poisike ning vendade ja sõpradega 
oli põnev siinkandis käia. Mängi-
sime luurekaid ja pidasime lahin-
guid. Mäletan, kui olime kord ta-
kistusribal sõda mängimas ning 
väeosa värav läks ootamatult lahti 
ja sõdurid hüppasid hooga kahele 
poole kaevikutesse. Siis oli meil küll 
väga kiire minek,” meenutab küla-
vanem lapsepõlve. 

Rahu ja vaikus 
Tuleme tagasi tänapäeva ja liigu-
me külavahel edasi. Peale sada-
ma ja lasteaia Leppneemes tegeli-
kult rohkem ühiskondlikke rajatisi 
ei olegi. Siin pole ka korruselamuid 
ega isegi mitte ridaelamuid. On 
ainult eramajad. Tänu sellele on 
Leppneeme väga mõnus koht nen-
dele, kes armastavad merd, loodus-
lähedust ja rahulikku elu. Külava-
nem peab samuti just seda üheks 
väga suureks plussiks. “Mulle meel-
dib kõige rohkem siinne rahu. Kui 
ma istun ükskõik mis aastaajal oma 
sauna terrassil, siis valitseb täie-
lik vaikus. Nagu viibiks väga kau-
gel maakohas,” kirjeldab ta. Just 
see küla osa, peale sadama tee ot-
sa, on Leppneemes alati eriti rahu-
lik olnud. Kui tänane külavanem 
veel koolis käis, sõitis busski ainult 
praeguse lasteaiani, polnud kõnni-
teid ning isegi tänavavalgustus jõu-
dis siia alles üsna hiljuti. 

Aga kui see lõpuks paigaldati, 
siis ikka kõige moodsam lahendus 
võimalikest – perioodil 2015–2016 
rajati Reinu teest kuni Kiigemäe 
teeni radarjuhtimisega LED-teh-
noloogial teevalgustus. 2017. aas-
tal paigaldati sama tüüpi valgustus 
Leppneeme tee algusest kuni Rei-
nu teeni. See on ainulaadne isegi 

  Järgmine peatuspaik: 
Tammneeme.

tasub teada

Leppneeme küla ajalugu
  Leppneeme on piiripealne küla – Kellinckholmi saarekese kohal rannas seisab 

tänaseni toekas maakivi, millele 1497. aastal Pirita kloostri ja Maardu mõisa val-
duste piiri tähistamiseks suur rist raiuti. Leppneeme jäi Maardu poolele ja kuulus 
Maardu mõisa rannavalla koosseisu. 

Küla esmamainimiseks loetakse aastat 1637, mil nimetati talupoega nimega Lepne
Matz. Kuid Leppneemel oli eelkäija – keskajal oli praegusest külast veidi Tammneeme 
pool Thusnesi nimeline rootslaste küla. 

Tallinna raeraamatus on 1376. aastal kirjas Thusnesi küla rootslasest talumehe 
turbetaotlus. Külanimi Thusnes võis tähendada kaksikneeme – arvatakse, et küla võis 
saada nime siinse kaheharulise neeme järgi. Aastal 1491 on Maardu mõisa müügi-
dokumendis teiste seas kirjas ka seitsmest perest koosnev ja koormistest vaba küla 
nimega Tornas, millele “ammusest ajast kuulusid oma maad põldude, kõnnu- ja heina-
maade ning randadega”. Kuni 16. sajandi alguseni olid küla elanikeks rootslased. Siis 
tulid etnilised muutused, taluperemeesteks tuli eestlasi ja soomlasi. Sellest tunnistab 
ka külanime eestipäraseks muutumine – nime lõpusilbist kumab selgelt läbi eesti 
sõna neem. Pärast 17. sajandit Thusnesi küla enam ei nimetata ja 1693. aastal on 
kaardile  märgitud hoopis Leppneeme küla ja selle 11 talu. 

Leppneeme oli tegus kaluriküla ja seal elas mitmeid tuntud paadimeistreid. 19. sa-
jandil hakati talusid mõisalt välja ostma. 1899. aastal kuulus küla koosseisu 17 talu: 
Vinnuniidi, Läänemaa, Kivineeme, Mäe, Niidi, Kalda, Kopli, Jaani, Värava, Sepa, Tiigi,  
Liiva, Ranna, Võrkaja, Miku, Hiire ja Katku. 1919. aastal võtsid küla elanikud osa Viimsi 
valla loomisest ja esimesteks abivallavanemad olid Leppneeme mehed Jakob Raja 
ja Aleksander Piilberg. 1920. aastatel rajati küla maadele rannapatarei nr 8 ja paigal-
dati kahurid. 1939. aastal militaarkeskus likvideeriti. 

Nõukogude ajal jäi Leppneeme suletud piiritsooni, kuhu pääsesid vaid kohalikud 
elanikud ja erilubadega isikud. 1947. aastal püstitati piirivalvetorn, 1955. aastal ehitati 
Sepa talu karjamaale piirivalvekordon. Kalurid koondati kalurikolhoosi nimega Murd-
laine, mis liideti 1950. aastal S. M. Kirovi nimelise kalurikolhoosiga. Külla rajati toona 
uus ja moodne suitsutsehh, seal oli kalasadam, mille kaudu  peeti ka ühendust Prangli 
saarega. 1970. aastatel hakati küla lõunaosas aiandusühistutele maid jagama.

Eesti iseseisvuse taastamise järel algas talumaade tagastamine, suurem elamu-
ehitus ja kinnisvaraarendus. Vanad karjamaad, põllud ja metsaalad kadusid. Kirovi 
kolhoosi Leppneeme osakond erastati ja loodi erakapitalil põhinev k/ü Räim.

Küla nimi läbi aegade: 1376 Thusnes (Könecke van Thusnes), 1397 Turysnes, 1491, 
1529, 1586 Ttornas, 1521 Toersznest, 1523 Torszenim, 1545 Torsnim, 1555 Torsnin, 
1561 Thornsem, 1579 Torsnem, 1593 Torsom, 1599 Torsen,  1636 Torsenem, 1637 Lepne 
Matz, 1693 Lepneeme, 1732 Leppnömm, 1816 Lepnem.

Külvi Kuusk   
Rannarahva muuseumi teadur 

Talvine Leppneeme sadam.

kogu riigi mõistes, sest just Viimsi 
vallas asub Eesti suurim radarjuh-
timisega testala, mille moodusta-
vadki Leppneeme tee, Randvere 
tee lõigu ja Muuga tee valgustused.

Murekohad suvilapiirkonnas
Edasi sõites jõuame Tammnee-
me poolsesse küla otsa ehk suvi-
larajooni. Enamik nõukogude ajal 
püsti pandud suvilaid on siin küll 
elumajadeks ümber ehitatud, aga 
leidub veel selliseid, millest õh-
kub 1980. aastate nostalgiat. Para-
ku pole siin kõnniteid ning autotee 
on väga ahtake. “Siin on väga kit-
sas sõidutee ning kõnniteed puu-
duvad. Kiirusepiirang on 30 km/h, 
aga ikka leidub neid, kes kipuvad 

Suvilarajoonis 
on probleemiks 
kitsas sõidutee 
ja kõnniteede 
puudumine.

Pilt annab 
tunnistust, et 
lasteaialaste 
lemmiktrans-
pordivahend 
on kelk.

Loodetavasti leiame 
Leppneemes toreda 
paiga, kuhu saame 
rajada külaplatsi ja 
kus oleks võimalik 
kogukonnal kokku 
saada ja erinevaid 
sündmusi tähistada.

Nii nagu paljudel 
Viimsi piirkondadel, 
on ka Leppneemel 
oma militaarajalugu.

Loodus ise pakub külaelanikele 
aiakujunduse elemente.

Leppneemes 
avanevad 
igal sammul 
kaunid mere-
vaated.
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Kaks aastat Olustveres
Tagantjärele võib öelda, et õppi-
maasumine tuli Anu jaoks väga õi-
gel ajal. Sel hetkel ei olnud tal kind-
lat töökohta, oli aega keskenduda 
õpingutele ning ta haaras kinni 
töötukassa võimalusest kirjutada 
äriplaan ning saada keraamikaahju 
soetamiseks toetust. “Paljudel gru-
pikaaslastel olid juba stuudiod. Ka 
kooli soov on, et pärast lõpetamist 
asuksime tööle keraamikuna, an-
naksime edasi oma teadmisi, mitte 
ei laseks saadud oskusi lihtsalt tuul-
de,” lahkab Anu. 

Koolitööde maht ja programmi 
ülesehitus eeldas ka isikliku ahju ja 
savi treiratta olemasolu, sest vasta-
sel juhul olnuks keeruline koduseid 
ülesandeid täita.

Olustverre lähevad keraamikat 
õppima hobikeraamikud, aga ka 
käsitööõpetajad, kuna paljud koo-
lid on soetanud keraamikaahjud, 
kuid paraku puuduvad spetsialistid, 
kes tunneks savi hingeelu ja sead-
meid. “See on väga tore, et lastel on 
võimalik käsitöötundides ka keraa-

KUNST JA LOOMING Haabneeme rannas jalutajad 
on kindlasti märganud, et hubases rannakohvikus 
toimetab talvisel hooajal keraamik. See on Anu 
Valing, kes on terve elu merega seotud olnud ning 
kelle looming on paljuski inspireeritud just mere-
teemadest. Kuigi käsitöötausta tal pole, on talle 
alati meeldinud nikerdada ning sõpru omatehtud 
asjadega üllatada.  

Keraamik 
Anu Valingu 
looming valmib 
Haabneeme 
rannas

“R
annarahva muu-
seumis töötades 
tutvusin käsitöö-
laatadel erinevate 

keraamikutega ning sobitasin en-
nast nende juurde kursustele. Al-
gust tegin Heli Rõõmu väikeses ke-
raamikastuudios ja olen talle väga 
tänulik esimeste näpunäidete eest. 
Hiljem jätkasin Ave Kruuseli kodu-
ses savikojas, ühiselt koos veede-
tud õhtute mälestuseks kaunista-
vad minu kööki mitmed taiesed,” 
alustab Anu. 

Tõsisemate keraamikaõpingu-
tega alustas ta aga Viljandimaal 
Olustveres, kus teenindus- ja maa-
majanduskoolis õpetatakse ka ke-
raamikuid. Konkurents on meeletu – 
ühele kohale soovis õppima asuda 
80 huvilist, aga Anul õnnestus saa-
da viimane vakantne koht ning pä-
ris keraamiku õpingud võisid alata.

mikaga tegeleda. Savist meisterda-
mine on rahustav tegevus, arendab 
käelisi oskusi ja kunstimeelt. Keraa-
mika sobib suurepäraselt ka poiste-
le, kes on tihtipeale isegi püsivamad 
ja leiavad omalaadseid lahendusi,” 
ütleb Anu.

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

Tema käis Olustveres korra kuus 
neljapäevast laupäevani, ülejäänud 
osa ehk umbes 80% õppeprogram-
mist oli ette nähtud iseseivate töö-
de ja praktikana. Käsitöömeister 
kiidab väga õppejõude. “Jarõna Ilo 
õpetas kompositsiooni ja kujun-

dust. Pille Kaleviste juhendas eri-
nevates tehnikates saviesemete val-
mistamist ja kipsvormide tegemist 
ning Maarika Saarelaht dekoreeri-
mist ja materjaliõpetust. Programm 
oli väga mitmekülgne, kahe aasta 
jooksul õpetati tundma erinevaid 
keraamikaga seotud nüansse nagu 
glasuurid, savi- ja portselanimassid. 
Õppisime potikedral treimist, kat-
setasime erinevaid keraamika põ-
letusviise, sealhulgas puu- ja Raku 
põletust (17. sajandil Jaapanis välja-
kujunenud madalkuumuskeraami-
ka põletusviis – toim). Lõpueksam 
koosnes kahest osast: kohustuslik 
joonise järgi kruusi treimine ning 
oma toote loomine, milleks minul 
kujunes kalakabe,” räägib Anu, kes 
on jaanuarist diplomeeritud neljan-
da taseme keraamik.

Annab teadmisi edasi
Anu jagab oma teadmisi ka teistele 
ning tema juhendada on lasteringid 
Viimsi noortekeskuses ja Kadrioru 
Saksa gümnaasiumis. Lastele an-
nab ta alati kindla teema ette ning 

Olustvere kooli 
lõpueksamil, 
Anu on pare-
malt esimene. 
Foto: Sandra 
Urvak

Puupõletuse tehnikas valmistatud kann ja vaas. Fotod: Anu Valing



de ja põletustehnikate  katsetustest 
andis parima tulemuse Raku põ-
letus,” lausub keraamik. Kabenup-
pude põletamine toimub õues spet-
siaalses ahjus, mis köetakse gaasiga 
tuhande kraadini. Seejärel tõstetak-
se tulikuumad tooted tangidega ah-
just välja, pannakse saepuru sisse 
ummuksisse. Glasuuritud osa võtab 
konkreetse värvi, katmata savipind 
muutub aga mustaks ehk saepuru 
sees ummuksis olemise toss vär-
vib piltlikult öeldes glasuurimata 
osa ära. Seejärel pannakse taiesed 
külma vette jahtuma ja puhastatak-
se tahmast.

Tsinkplekist kabelaud valmib 
samuti käsitööna, metallitöö meist-
rimeheks on Anu sukeldujast sõ-
ber Teet Sillave. Kabelaud on taot-
luslikult rustikaalse välimusega ja 
moodustab nuppudega toreda ter-
viku. 

Kalakabes kehtivad suurtes pii-
rides tavalised kabemängu reeglid. 
Kui kabes on ühel mängijal valged 
ja teisel mustad nupud, siis kalaka-
bes on laual kalasabad ja kalapead. 
Anu jaoks on tegu eksklusiivse too-
tega, mille loomisel inspireerisid te-
da merd armastavad sõbrad. “Meri 
on meie rahva ja kultuuri lahutama-
tu osa. Oma tööga soovin väärtus-
tada merega seotud traditsioone ja 
merega koos elamise tavasid. Mere-
riik ei tähenda ainult ilusat elu mere 
ääres ja miljoni dollari vaadet. Et ol-
la mereriik, vajame järelkasvu meie 
väärikatele meremeestele ja -nais-
tele, peame tundma mereajalugu 
ning võiksime mõista ka rannaka-
luri elu.”
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hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

lid läbi ja koostöö võib alata.” Too-
te kohta teeb Anu esmalt joonise. 
“Mõõdus valmistamine on oluline, 
näiteks pidime koolis koduse töö-
na tegema kindlas mõõdus kausse. 
Õppejõud käis hiljem kriitilise pil-
guga joonlauaga mõõtmas,” lausub 
ta. Lisades, et kuigi koolis õpetatud 
täpsus ja joonise järgi toodete val-
mistamine on olulised, siis neil töö-
del, mis pole parasjagu tellimus-
tööd, on tore näha pigem kunstniku 
enda väikest näpujälge ja loomin-
gulisust. Lähemas tulevikus soovib 
Anu edasi arendada treimisoskusi 
ning katsetada erinevaid Raku põ-
letuse võimalusi.

Raku põletus ja kalakabe
Anule on südamelähedased kõik 
veega seotud teemad ning tema lõ-
putöö sai inspiratsiooni just merest. 
“Rannarahva muuseumis töötades 
reklaamisime ikka eestimaise kala 
söömist, mis annab kaluritele tööd 
ning hoiab meid tervete ja tugeva-
tena. Samas üks räim ei ole visuaal-
selt kuigi äge – palju kalu koos on 
hoopis pilkupüüdvam. Sukeldudes 
sai kalaparvede liikumist palju näh-
tud,” selgitab ta kalakabe idee tekki-
mist. Lisaks sukeldumisele on Anu 
tegelenud rulliluuisutamise ja ku-
junduisutamisega, kus on oluline 
grupi sünkroonis liikumine. Kahe 
hobi liitmisel tekkis visuaal, millest 
sai unikaalne kalakabe idee. Ühte 
nägu ja tegu räimed moodustavad 
kabelaual sirgeid rivisid ja toredaid 
kujundeid. Toode on äratanud ju-
ba tähelepanu ning nii mõnedki tel-
limused ootavad täitmist. Selle tut-
vustamiseks on Anu loonud eraldi 
kodulehe kalakabe.ee. 

Kabenuppude põletamine on 
omaette häppening. “Minu kindel 
soov oli, et mängunuppudeks olek-
sid Eesti rahvuskalad räimed ning 
et kalad oleksid välimuselt võima-
likult ehedad. Erinevatest glasuuri-

ülesande piltlikuks selgitamiseks ja 
inspiratsiooni tekitamiseks on ka 
savist näidis ette valmistatud. “Las-
tele meeldib meisterdada endale 
südamelähedast kunsti – kasse ja 
koeri ning kõiksugu lemmikloomi. 
Talvel tulevad teemaks päkapikud, 
inglid ja lumememmed, erinevate 
pühade eel püüame meisterdada 

temaatilisi kingitusi. Jõuga mida-
gi peale ei suru, kuulan laste soo-
ve. Kui kellelgi on väga konkreetne 
mõte, siis ta võibki just seda teha,” 
selgitab keraamik.

Täiskasvanud on rohkem tarbe-
kunstnikud, armastavad valmista-
da tasse, taldrikuid, kausse. Pinte-
restist valitakse varakult välja too-

de, mida soovitakse ise katsetada, 
Anu jagab näpunäiteid töö pare-
maks õnnestumiseks. Ta ise fännab 
Raku keraamikat ja püüab seda ka 
oma sõpradele ja õpilastele propa-
geerida, sest Haabneeme rand on 
Raku põletuse jaoks suurepärane 
asukoht. 

Oma nägu otsimas
Värskelt kooli lõpetanuna Anu al-
les otsib oma nägu. Tema stuudios-
se astudes võib näha palju merega 
seotud tooteid, mahedust ja sina-
kashallikaid toone. Talle meeldivad 
mati pinnaga glasuurid, mitmed 
tooted on kaetud kodumaiste AR-
Si glasuuridega, mille kihiti katmise 
tulemused pakuvad väga erilisi vär-
vikooslusi. Masstootjat temast esial-
gu ei saa, kuigi mõnele ettevõttele 
on ta tellimuse peale tooteid ku-
jundanud ja firmakingitusteks val-
mistanud. “Tellijale peab minu loo-
ming meeldima, siis saame teemat 
edasi arutada. Esmalt valmistan 
alati näidise või paar ja kui need pa-
nevad silma särama, räägime detai-

hea teada

  Maarika Saarelaht on hästi mõnusa näpujälje, maitsekate värvi- 
ja vormilahendustega keraamik. Tema töödes on alati särav täpp 
või kelmikas triip, mis töö täiuslikuks ja huvitavaks muudab. Kata-
riina Gildist Kadri Jäätma kalataieste näitus oli kunagi Rannarahva 
muuseumis üleval, väga stiilne ja inspireeriv. Mõlemad keraamikud 
on suurepärased õpetajad, jagavad lahkelt väärt kogemusi, julgen 
oma mõtetele kinnituse saamiseks alati nende poole pöörduda. 
Keraamika puupõletusest on minu tähelepanu eriliselt köitnud Aigi 
Orav oma uskumatute võimete ja oskustega keraamika puupõle-
tuse ahju pakkija ja põletuse meistrina. Samuti Margit Terasmees 
enda segatud spetsiaalsete ja eriliste tuhaglasuuridega. Siiski ühte 
väga konkreetset eeskuju mul pole. Keraamika on üks suur katse-
tamine, mille käigus leiad oma tee.

Kes on Anu eeskujud?

  Anu on tegelenud nii all-
veeujumise kui ka lange-
varjuhüpetega. Ta käib iga 
ilmaga meres ning talle 
meeldib väga mäesuusata-
mine. Eriline kirg on olnud 
aga mägimatkamine ning 
selle krooniks on vallutatud 
ka Elbrus (Venemaa kõrgeim 
mäetipp, üle 5600 meetri).

Elbruse tipp on 
vallutatud

Kalakabe on 
Anu originaal-
looming ja 
ühtlasi kooli 
lõputöö. Foto: 
Sandra Urvak

Minu kindel soov oli, et 
mängunuppudeks oleksid 
Eesti rahvuskalad räimed ning 
et kalad oleksid välimuselt 
võimalikult ehedad.
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saada võõrast kultuurist ja ühtlasi au-
tori isiklikest läbielamistest lugejale 
tundmatus keskkonnas. Kui vahel võib 
mõnele “Minu...” raamatule ette heita 
mõningast ebaühtlust, siis Triin Lellepi 
teost lugedes saame osa nii autori te-
gemistest kui ka piisavalt teavet Pariisi 
ja prantslaste kohta. Teos on kirjutatud 
ladusalt ja nauditavalt. Autor vaatleb 
ümbritsevat kui laps, pärani silmade-
ga, ja kordab: “Oh là là! See on küll või-
malik ainult Pariisis.” Vaatamata kõige-
le ebameeldivale, mida Pariisis kohtab – 
miljonid rotid, sajad söögikohad, mis 
pakuvad ülessoojendatud külmutatud 
valmistoite, ebaviisakad kelnerid, era-
kordselt kõrged majutushinnad, saas-
tunud õhk-, jääb kõlama mõte, et vä-
hemalt korra elus peaks iga inimene 
Pariisis ära käima.

Raamat on olukirjeldusena küllalt-
ki informatiivne, isegi kergelt huumo-
riga pikitud ning annab julgust selle 
sarja raames teha tutvust ka mõne tei-
se paigaga.

Jaan Kaplinski. Piirpääsukese 
Euroopa. Baikalist Assoorideni
Hea Lugu, 2020. 237 lk
Praegu, kus vaid linnud võivad takistus-
teta kõiki piire ületada, on hea meenu-
tada või unistada sellest, mis meist kau-
gemal asub. Kujutluspildi loomisel tuleb 
appi Jaan Kaplinski “Piirpääsukese Eu-
roopa”, kus autori rännakud viivad meid 
Euroopasse, mis tema jaoks ulatub As-

RAAMATUD Raamatuid lugedes on võimalik 
sattuda kohtadesse ja olukordadesse, kuhu muidu 
mitte kunagi ei satuks. Viimsi raamatukoguhoidja 
Reet Kukk soovitab kolme lugemisrännakut. 

Raamatud viivad põnevatele rännakutele

Triin Lellep. Minu Pariis. Oh là 
là! Petrone Print, 2020. 224 lk
“Minu...” sarja raamatutesse suhtuvad 
eesti lugejad mitmeti: on neid, kelle-
le need väga meeldivad, ja samas on 
ka neid, kes on selle sarja suhtes üsna 
kriitilised. See sari ongi vastuoluline, 
kirjutatud erinevate inimeste poolt, kes 
näevad maailma erinevalt. 

Tundub, et selle sarja raamatute 
lugejaid köidab eelkõige võimalus osa 

soori saartest Baikali järveni. Vaatamata 
Kaplinski mööndusele, et reisimine tal-
le ei meeldi, reisib ta siiski ja on kahtle-
mata väga hea reisikirjanik. Autori tähe-
lepanekud algavad lähinaabrite juurest 
ja viivad lõpuks linnulennul läbi Eu-
roopa. Kaplinski kirjeldab teoses koge-
tud maid, kaugel kohatud inimesi ning 
mõtteid ja meeleolusid, mida erinevad 
paigad temas tekitanud on. Reisidele li-
sab väärtust ajaloo tundmine, samuti 
kohaliku omapära ning olustiku mär-
kamine ja hindamine. Vaatamata palju-
dele positiivsetele seikadele väljendab 
Jaan Kaplinski oma suhtumist Õhtumaa 
vastu järgmiselt: “Ma ei armasta Euroo-
pat, see tähendab, et mul ei ole tema-
ga niisugust erilist aukartusega põimu-
nud emotsionaalset suhet nagu paljudel 
Eesti või Soome intellektuaalidel.” Siis-
ki täiendab ta ennast: “Võib-olla selle-
pärast, et kasvasin euroopalikus peres, 

Euroopa oli ja on mulle midagi harilik-
ku, argipäevast.” Kas meil üldse saab-
ki olla radikaalselt erinevat vaimsust? 
Meie individuaalsus ja identiteet on sü-
gavuti tihedalt kokku kasvanud. Samas 
Kaplinski mõistab kultuuride erinevu-
si ja hindab iga üksiku kultuuri väärtust.

Teosele lisavad sügavust autori mõt-
terännakud, kus tema vaim piirpääsu-
kese kombel lendleb ja näeb kõrgustest 
neid detaile, mida maapinna läheduses 
ei märkagi. Piirpääsuke on ka tema hin-
gelind: “Ka minul pole päris kodu, olen 
kodus paljudes paikades taeva all, nagu 
tema. Ja võibolla kunagi saab mu ihust 
vabanenud hing tõesti linnuks ja saab 
lennata sinna, kuhu nii väga igatses.”

Zane Zusta, Diāna Zande. 
Prussakad minu peas. Lood 
naistest Helios, 2020. 239 lk
Läti ajakirjanik Zane Zusta ja psühho-
terapeut Diana Zande on kirja pannud 
teose erinevate naiste lugudest, kellel 
on siiski ka midagi ühist. Need on sü-
gaval alateadvuses paiknevad käitu-
mismustrid, n-ö prussakad, mis sega-
vad edukat igapäevaelu ning toovad 
kaasa probleeme sotsiaalsetes suhetes, 
tekitavad muret inimese igapäevaelus.

Ajakirjanik on kirja pannud tutta-
vad ja inimlikud lood, millega luge-
jal on võimalik samastuda, nendest 
lugudest õppida ja omagi elu muuta. 
Prussakateks meie peas võivad olla ne-
gatiivsed mõtted, eelarvamused, sol-
vangud, etteheited, viha, kapriisid jne. 
Teose lihtsate lugude kangelannadel 
on igaühel oma probleem: oskamatus 
aega planeerida, muremõtted laste pä-
rast, arusaamatused emaga, tahtmi-
ne kõigi jaoks hea olla, armukadedus, 

maailma nägemine ainult enda seisu-
kohast. Universaalset, kõiki problee-
me olematuks tegevat lahendust po-
le lugude tegelastele pakutud. Küll on 
iga konkreeetse loo lõpus psühhotera-
peudi kiri, milles ta püüab igale naise-
le ulatada abistavat kätt.

“Muidugi on kõige parem õppida 
oma vigadest, kuid sageli on abiks ka 
teiste inimeste kogemused.” Küllap on 
igaüks meist tabanud aeg-ajalt mõtle-
mast n-ö mõttetuid mõtteid, teatud 
olukordi vääriti mõistnud, inimeste-
le ülekohtuseid hinnanguid andnud 
ja seejuures iseennast süüdistanud. 
Käesolev raamat on lugejale mõne-
ti äratundmiseks, et tema probleemid 
polegi nii erakordsed ja ainulaadsed. 
Need lood aitavad otsida lahendust 
võimalikele valedele käitumisviiside-
le ja julgustavad analüüsima erinevaid 
elusituatsioone.

Reet Kukk
raamatukoguhoidja

TEENUS Kuidas laenata 
raamatukogust raamatuid 
ohutult, et vältida viirusega 
nakatumist? Viimsi raamatu-
kogul on lahendus olemas.

Oleme harjunud, et raamatuko-
gul on kindlad lahtiolekuajad, 
kuid kevadel tabas meid ootama-
tult eriolukorra väljakuulutami-
ne ja raamatukogu pidi uksed sul-
gema. Kurb oli läbi klaasi vaadata 
meile, raamatukogutöötajaile, tut-
tavaid inimesi, kes lootusrikkalt pii-
lusid raamaturiiuleid, kuhu lisan-
dus pea iga nädal uut kirjandust, 
aga seda laenata polnud võimalik. 

Tekkinud olukord oli nii oota-
matu, et esialgu ei olnud ettekuju-
tust, kuidas uutes tingimustes lu-
gejate soove rahuldada. Vajadus 
lugemise järele ometi püsis, sest 
vaimutoit pole vähem tähtis kui 
ihutoit, eriti siis, kui on keerulised 
ajad. Hakkasimegi tööd ümber kor-
raldama, hankisime pakkimisma-
terjali ning desoainet ja 23. märtsist 
alustasime nn kontaktivaba laenu-
tamisega. 

Kontaktivaba laenutus
Huvitav on fakt, et raamatukogu 
terminoloogia, mis on üks järjepi-
devamalt oma valdkonna termi-
neid väljatöötanu ja millel on üle 
5000 raamatukogutööga seotud 

standardites määratletud termini, 
ei sisaldanud 2020. aastal mõistet 
kontaktivaba laenutus. Alles käes-
oleva aasta alguses lisandus and-
mebaasi elust enesest väljakasva-
nud termin kontaktivaba laenutus, 
mis tähendab laenutusviisi, mille 
puhul kasutaja ei puutu raamatu-
koguhoidjaga kokku, näiteks lae-
nutus selveraamatukapi, laenu-
tusautomaadi, tellitud raamatute 
riiuli vms abil. 

Soome kolleegid helistasid ning 
olid mures meie ja lugejate pärast, 
sest raamatukogu on suletud ja lae-
nutamist ei toimu. Nemad ju tead-
sid, et meil laenutusautomaate po-
le. Kolleegide imestus oli suur, kui 
nad kuulsid, kui lihtsate ja odavate 
vahenditega me lugejateeninduse 
ümber korraldasime.

Turvalised raamatud
Meenutades koroona esimese laine 
kontaktivaba laenutuse aega, siis 
ajavahemikus 23. märtsist 30. juu-
nini teenindas vallaraamatukogu 
veidi enam kui 3000 lugejat, laenu-
tas 19 600 raamatut ja pakkis ligi 
6000 pakki. Lugejad võisid raama-
tuid ette tellida telefoni teel ja e-posti 
aadressil või raamatukogu tarkva-
rasüsteemi RIKSWEB  kaudu. Telli-
tud teosed desinfitseeriti, pakiti, va-
rustati reserveeringunumbriga ja 
paigutati raamatukogu sissepääsu 
juures olevatele riiulitele. Juurde-
pääs neile oli E–R kell 11–18. Tagas-
tatavad raamatud sai panna ööpäe-
varingselt ainult tagastuskasti. Ta-
gastatud raamatud desinfitseeriti, 
hoiti kaks ööpäeva karantiinis ja al-
les siis võis need paigutada riiulitele.

Koroona ajal on raamatukogus ka kontaktivaba teenus

Tiiu Valm
Viimsi raamatukogu direktor

Uuendused jätkusid
Prangli, Püünsi ja Randvere haru-
kogud esialgu kontaktivaba laenu-
tusega ei ühinenud, kuna nii Püün-
si kui ka Randvere kogud asuvad 
koolides, mis olid suletud, ja töö 
ümberkorraldamine polnud nen-
des tingimustes lihtne. Peagi  hak-
kasid aga nemadki lugejatele tee-
nust pakkuma. 

Uutest raamatutest teavitas val-
laraamatukogu Facebookis, Ins-
tagramis, koduleheküljel ja raa-
matukogu fuajeepoolsel üsna pikal 
klaasseinaäärsel näitusealal.

Kuna eriolukorra ajal soovisid 
paljud inimesed lugejaks regist-
reerida, tehti Viimsi raamatukogu 
algatusel raamatukogu tarkvaras 
RIKS haldaja poolt uus arendus ja 
maikuust tekkis võimalus lugejaks 
registreerida kas ID-kaardi või Mo-
biil-ID-ga. Samuti rakendus Print 
in City pilveprintimise, paljunda-
mise ja skaneerimise teenus.

Alternatiiv on olemas
Keerulistele aegadele on omane see, 
et otsitakse ja leitakse uusi võimalu-
si, tehakse uusi arendusi, millele ehk 
tavaolukorras poleks tuldudki.

Kui sügisel jõudis kohale koroo-
na teine laine, alustasime juba sep-
tembrikuu lõpust tava raamatuko-
guteeninduse kõrval kontaktivaba 
laenutuse pakkumist. Kuna Viimsi 
raamatukogus on piisavalt ruumi, 
et külastajad riiulite vahele hajuk-
sid, siis pole kuni käesoleva ajani 
kontaktivaba laenutuste arv sajani-

gi jõudnud, aga neile, kes soovivad 
vähendada võimalikke kontakte või 
kel riskirühma kuulumise tõttu ei 
pruugi olla ohutu raamatukogu kü-
lastada, on see jätkuvalt suurepära-
ne lahendus.

Head raamatukogu külastajad! 
Meile väga meeldib teid kohata 
raamaturiiulite vahel, kui te ise lu-
gemist valite, aga oleme alati val-
mis pakkima kingituspakkideks 
teie ettetellitud raamatud. Kohtu-
miseni raamatukogus!

  Telli raamatud ette tele-
fonil 5688 2673, e-posti 
aadressil raamatukogu@
viimsiraamatukogu.ee või 
raamatukogu programmi 
RIKSWEB kaudu.

  Tellitud raamatud paki-
takse, pakile kirjutatakse 
reserveeringunumber, pakk 
pannakse raamatukogu 
sissepääsu juures olevale 
kärule.

  Tagastatavad raamatud 
pane tagastuskasti, mis 
asub Viimsi Marketi spaa-
poolse ukse kõrval, millele 
on ligipääs 24/7. 

  Tasu raamatute tagasta-
mise viivitatud aja eest on 
peatatud. 

Väike õpetus 
kontaktivabalt 
laenutamiseks

Kontaktivaba 
laenutuse 
teenuse vaja-
duse tekitas 
eriolukord. 
Foto: Viimsi 
raamatukogu
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Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
kell 12. Osalustasu: 2.50 (uisu-
rent), tasumine kohapeal. Info ja 
registreerimine: viimsi@viimsi-
noortekeskus.ee või Facebookis/
Instagramis – Viimsi Noortekeskus.
25. veebruaril kell 16 koolivahe-
aja tegevused Viimsi noortekesku-
ses: vaatame filmi “The Founder”. 
Järgneb arutelu. Info ja registree-
rimine: viimsi@viimsinoorte-
keskus.ee või Facebookis/Insta-
gramis – Viimsi Noortekeskus.
26. veebruaril koolivaheaja tege-
vused Viimsi noortekeskuses: kino-
päev Viimsi kinos! Vaatame filmi 
“Tom & Jerry” (7+ noortele) ja 
“Keegi, kes hoolib” (14+ noortele). 
Osalemine tasuta! Info ja regist-
reerimine: viimsi@viimsinoorte-
keskus.ee või Facebookis/Insta-
gramis – Viimsi Noortekeskus.
25.–27. veebruar kell 11–13.30 
tüdrukute meigilaager vanusele 
9–13. Registreerimine: meigipidu
@gmail.com. Viimsi huvikes-
kuses.
12. märtsil kell 10.30 väikelaste 
loovushommik. Lisainfo: www.
huvikeskus.ee. Viimsi huvikeskuses.

Õpi- ja jututoad

2. märtsil kell 18 pereterapeudi 
jututuba teemal “Hingelise ene-
seabi viisid/võtted”. Vestleb laste-
psühholoog ja pereterapeut Aet 

Jumalateenistused

21. ja 28. veebruaril kell 11 
jumalateenistus armulauaga. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
21. ja 28. veebruaril kell 12 
jumalateenistus, lastele pühapäe-
vakool. Jälgitav Youtube kanalil: 
Wkogudus. Viimsi Vabakogudu-
se kirikus.
21. ja 28. veebruaril kell 14.30 
jumalateenistus armulauaga. 
EELK Randvere kirikus.
23. veebruaril ja 2. märtsil kell 
19 katoliku missa. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. 
24. veebruaril ja 3. märtsil 
kell 19 Piibli- ja palveõhtu. Viimsi 
Vabakoguduse kirikus.
6. märtsil kell 12 Ristiteemissa. 
Naissaare Püha Maarja kabelis.

Lastele ja noortele

19. veebruaril kell 16–18 piljardi-
turniir (noortele vanuses 13–26). 
Parimatele auhinnad. Viimsi 
noortekeskuses.
22. veebruaril kell 15 koolivahe-
aja tegevused Viimsi noortekes-
kuses: viktoriin – EV. Parimatele 
auhinnad. 
23. veebruaril kell 12 koolivahe-
aja tegevused Viimsi noortekesku-
ses: uisutamine Pirita uisuplatsil. 
Kogunemine noortekeskuse ees 

Lass. Sissepääs vaba. Viimsi raa-
matukogus.

Kontserdid 

9. märtsil kell 19 Kaunimate Aas-
tate Vennaskonna kontsert “Kau-
nimad 70ndad me elus”. Viimsi 
huvikeskuses.

Sport

Veebruaris liikumissari “Sportlik 
Viimsi”, suusaõpe Tädu tervisera-
jal – tasuta treeningud. Korralda-
ja: spordiklubi Viimsi Sport, info@
viimsisport.ee; FB Viimsi Sport, 
Siiri Visnapuu, tel 501 2517.
19. veebruaril kell 19 Eesti esiliiga 
korvpallis: KK Viimsi/Noto vs 
SK Nord Aid/Cramo. Karulaugu 
spordikeskuse korvpalliareenil.
20. veebruaril kell 16 rulliluuisu-
tamise Eesti meistrivõistlused ük-
siksõidus. Korraldaja: Eesti Rull-
uisuliit. Lisainfo: Gerli Marmor, 
tel 5686 7746, gerli.marmor@
foxartistic.com. Viimsi koolis.
23. veebruaril kell 19 Eesti esiliiga 
korvpallis: KK Viimsi/Noto vs 
EMÜ SK. Karulaugu spordikeskuse 
korvpalliareenil.
5. märtsil kell 19 Eesti esiliiga 
korvpallis: KK Viimsi/Noto vs Tartu 
Ülikooli KK. Karulaugu spordikes-
kuse korvpalliareenil.

Märtsis liikumissari “Sportlik 
Viimsi”, kepikõnnitreeningud – 
tasuta treeningud 2 korda näda-
las. Korraldaja: spordiklubi Viimsi 
Sport, info@viimsisport.ee; 
FB Viimsi Sport, Siiri Visnapuu, 
tel 501 2517.

 Näitused

Kuni 26. veebruarini Aire Aksiimi 
akrüülmaalide näitus “Emot-
sioonid” ja “Tunnete sügavustes”. 
Viimsi huvikeskuses.
Veebruaris Peeter Langovitsi 
fotonäitus “Tagasivaade – Pariis 
1991.1992”.  Viimsi raamatukogus.
Veebruaris Greesi Desiree Lango-
vitsi fotonäitus “HipstaROME”. 
Viimsi raamatukogus.
Veebruaris Priit Kulu vitriininäitus 
“Pronksiajast läbi rauaaja täna-
päeva”. Viimsi raamatukogus.
Veebruaris Maria Kruszewska-
Laidoneri fotoportreede näitus. 
Viimsi raamatukogus.  
Kuni 7. märtsini Kätlin Stahli isiku-
näitus “Aja – Hurma – Õis, Ela-
mise Ilu”. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus. 
Märtsis Hanna Milleri voolava 
akrüülmaali näitus “Värvimängud”. 
Viimsi huvikeskuses.
Märtsi lõpuni MTÜ Mondo näitus 
“Muusikalised teekonnad”. Viimsi 
raamatukogus. 

Kuni 18. aprillini T–R 10–17, L–P 
12–17 Ain Kimberi fotonäitus “Akt 
muuseumis”. Lisainfo: www.ranna-
rahvamuuseum.ee. Rannarahva 
muuseumis. 

Varia

23. veebruaril kell 18 Eesti Vaba-
riigi 103. aastapäeva tähistamine 
ja kontsert. www.facebook.com/
ViimsiVald.
24. veebruaril kell 7.32 Eesti Va-
bariigi 103. aastapäeva pidulik li-
puheiskamine. Kogunemine kell 
7.15. Korraldaja: Rannarahva 
muuseum, Annaliisa Sisask-Silla, 
tel 514 6072.
24. veebruaril kell 16 Eesti Vaba-
riigi 103. aastapäeva tähistamine 
Prangli rahvamajas.
6. märtsil naistepäeva tähistami-
ne Prangli rahvamajas.
7. märtsil kell 10 Viimsi Talisup-
lusklubi JääRing avatud jääkatsed.
Viimsi JääKuninganna ja Jää-
Kuninga valimised. Haabneeme 
rannas.

  Seoses koroonaviirusega 
võib kultuurikalendris too-
dud ürituste osas ette tulla 
muudatusi. Täpsem info on 
leitav korraldaja veebilehelt.

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

KEELEÕPE Helen Doron English 
on briti keeleteadlase Helen 
Doroni poolt loodud inglise 
keele õpet pakkuv haridusette-
võte, mis tegutseb 38 riigis üle 
maailma. Unikaalse keele-
kümblusmetoodika alusel on 
õppinud juba ligi 3 miljonit 
last. Märtsis saavad Viimsi 
huvikeskuses sama meetodi 
alusel õppima asuda Viimsi 
noored keelehuvilised.

Helen Doron English pakub laia 
sõnavara ja õige hääldusega jär-
jepidevat inglise keele süvaõpet. 
Õpe on suunatud lastele ja noorte-
le, alates kolmandast elukuust ku-
ni 19. eluaastani. Rühmades on ne-
li kuni kaheksa last. Sellel meetodil 
on mitmeid suuri plusse.

Eelduste loomine
Kursused annavad võimaluse tõ-
hustada väikelapse aju kiire aren-
gu perioodi, luua eeldused hili-
sema sujuva inglise keele kergeks 
omandamiseks, instinktiivselt õige 
grammatika omandamiseks kuula-
mise kaudu ja suurel hulgal õpirõõ-
mu.

Helen Doroni meetod
Helen Doron rajas oma õppemee-
todi, võttes arvesse väikelaste loo-
mulikku keeleomandamisprot-
sessi, mida toetavad igapäevane 
keelekeskkond, spetsiaalselt koo-
litatud õpetajad, õppimisrõõm ja 
unikaalsed õppematerjalid.

Mida varem, seda parem
Kogemused näitavad, et keelte õp-
pimine varases eas on oluline lap-

se arengut positiivselt mõjutav te-
gur. Kokkupuude teise keelega ei 
ole mitte ainult ühitatav hea ema-
keele omandamisega, vaid ka hõl-
bustab seda. Mida varem keeleõp-
pega alustada, seda paremad on 
tulemused. Lapse varajane keele-
õpe on aju treening ning väikelas-
tel on võime omandada võõrkee-
li emakeelega võrreldaval tasemel.

Euroopa ning mitmekeelsus
Mitmekeelsus on nii Euroopa iden-
titeedi kui ka õppiva ühiskonna 
lahutamatu osa. Euroopa Liit on 
käivitanud kampaaniaid kõikides 
liikmesriikides eesmärgiga tead-
vustada, et väikelapsed, kes hak-
kavad keeli õppima, tunnevad va-
nemaks saades end kindlamalt 
suhtluses võõrkeelte ja -kultuuri-
dega. Helen Doroni English õppe-
süsteem pakub just seda võima-
lust.

Kvaliteet
Helen Doron English kursused on 
koostatud inglise keele filoloogi-
de poolt. Iga tund on unikaalne. 
Kõik kursused on sõnavara baasi 
loomiseks omavahel seotud. Õp-
petöö on intensiivne, ehkki lastele 
jääb mulje, et nad mängivad. Õp-
pematerjalid on kvaliteetsed ja tä-
napäevased – kasutusel on äpid, 
virtuaalne reaalsus, Helen Doron 
Stream. Kängu Klubi pakub lisaks 
keeleõppimise mänge.

Varajane algus
Inimese aju kasvab (nii suuru-
selt kui ka närviseoste arvult) kuni 
seitsmenda eluaastani. Just selles 
eas võõrkeele õppimisega alus-

tanutel on tulemused parimad. 
Kogemused, mida tunnustab tä-
napäeva pedagoogiline maailm, 
näitavad, et võõrkeelte õppimi-
ne mõjutab tugevalt aju arengut 
ja keeleõpe varajases eas arendab 
mälu, loogilist mõtlemist, keele-
tunnetust.

Kursused ja süvaõpe
Grammatika õpe algab algajate 
kursustest. Kursused sobivad li-
saõppeks ka lastele, kes koolis ju-
ba inglise keelt õpivad. Kursused 
edasijõudnutele pakuvad aga väl-
jakutset ning motivatsiooni are-
nemiseks. Alustada saab vastavalt 
laste vanusele ja eelteadmistele 
ning spetsiaalsetel jätkukursustel 
jätkata. Kokku on programmis 15 
kursust, lisaks intensiivkursused 
koolivaheaegadeks. Teen English 
kursused pakuvad süvaõpet teis-

Mida varem keeleõppega alustada, seda parem
melistele, teemad on noortepära-
sed ja vaimukad. Igasse lapsesse 
suhtutakse individuaalselt, vasta-
valt nende keeletasemele.

Õppimisrõõm
Kogu õppetegevus toimub män-
guliselt, laste arengust lähtuvalt 
väljatöötatud tegeluste abil. Po-
le tõlkimist ega sõnade pähetuu-
pimist. Sõnade tähendus oman-
datakse tunnis erinevate tegeluste 
abil. Lapsed tunnevad ennast tun-
dides turvaliselt, oluline on õppi-
misrõõm, puudub tavakoolis tihti 
esinev hirm hakkamasaamise ees, 
õpistress ja vastumeelsus.

Keelekeskkond
Keele omandamisel väga oluline 
keelekeskkond luuakse igapäeva-
se taustkuulamise abiga. Lapsed 
omandavad selle abil õige hääldu-
se ning sõnad kinnistuvad mällu 
loomulikul viisil. Kuulata tuleb iga 
päev kaks korda, see on materjali 
omandamiseks väga oluline. Osade 
kursuste lood on salvestatud mul-
tifilmidena. Kuulamine ja vaatami-
ne on tehtud võimalikult mugavaks 
Helen Doron Stream äpi abil. Me-
toodika aluseks on laste igakülgne 
arendamine – tundides lauldakse, 
lahendatakse loogikaülesandeid, 
mängitakse mälumänge, meister-
datakse, suheldakse omavahel. 
Kursuste sisu arvestab laste vanu-
sega ja avardab õpilaste silmaringi.

Põhjaliku koolituse saanud 
õpetajad
Kõik Helen Doron English õpetajad 
on läbinud koolitused. Ilma vastava 
kutsesertifikaadita iga kursuse koh-

ta pole võimalik Helen Doron Eng-
lish kursuseid juhendada.

Juhtiv organisatsioon
Helen Doron Educational Group 
on oma ala juhtiv organisatsioon 
maailmas. Nii 2019. kui ka 2020. 
aastal võitis see ülemaailmsel Glo-
bal Franchise võistlusel parima las-
te ja noorte haridusettevõtte tiitli. 
Unikaalsed kursused, kvaliteetsed 
on-line õppematerjalid, õpetajate 
süsteemne koolitus ja rohkem kui 
1000 huvikooli 38 riigis olid võidu 
aluseks. “Need auhinnad on tänu 
meie lapsevanematele üle maail-
ma, kes hindavad selliseid väärtusi 
nagu laste haridus ja inglise keele 
süvaõpe,” ütles Helen Doron au-
hinda vastu võttes.

Märtsist Viimsis
Helen Doron English Viimsi Huvi-
kool ootab juba selle aasta märt-
sikuus Viimsi valla lapsi tasuta 
spetsiaalsetesse näidistundides-
se Viimsi huvikeskusesse aadressil 
Nelgi tee 1, Viimsi.

Pakkudes lapsele kvaliteetset 
keeleõpet, teete talle püsiva väär-
tusega kingituse – ootame Teie last 
Helen Doron English kursusele!

  Helen Doron English 
Viimsi Huvikool. Tel 5629 
3240, viimsi@helendoron.ee
www.facebook.com/
HelenDoronEnglishViimsi
www.helendoron.ee.

Lisainfo ja 
registreerimine:

Mida varem 
keeleõppega 
alustada, seda 
paremad on 
tulemused. 
Foto: Helen 
Doron English
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järg läheb Aavole. “Tavaolukorras 
ei ole tegelikult üldse aega niisa-
ma juttu rääkida. Me teame üks-
teise eesnimesid, eriti rohkem ei 
teagi,” märgib ta. Edasi veereb jutt 
sellele, miks üldse bridži mängida, 
ja sõna võtab muidu vaikselt istu-
nud Ants: “Meie eas on kõige suu-
remad dementsuse peletajad rist-
sõnad ja bridž.” 

Raimond kirjeldab bridži kui 
parimat igavuse leevendajat ja aju-
tegevuse stimulaatorit. “Vaadake, 
neiu – bridži mängides kaob aeg 
sama kiirelt, kui mööduks viina vi-
sates. Bridž arendab ajutegevust 
ning seda võib pisut võrrelda male-
ga, kuigi minu kunagise matemaa-
tikaõpetaja arvates oli male lihtne 
mäng. Males on ühel valged, tei-
sel mustad nupud, valge alustab ja 
võidab alati, kui õigesti mängitak-
se. Bridž on tunduvalt põnevam, 
sest siin satub iga kord erinev kaar-
divariant kätte. Ka kehva kaardiga 
on võimalik teha hea mäng. Tuge-
va lehega on lihtne võita, aga män-
gu teeb huvitaks, kui kätte satuvad 
nõrgad kaardid,” kirjeldab ta, lisa-
des olulise nüansi: “Bridž õpetab 
tundma inimese psühholoogiat. 
Mängitakse paarides, mis on nagu 
kooselu. Pead partnerit mõistma, 
mitte ennast peale suruma. Mina 
saan suurima naudingu teiste üle-
kavaldamisest, mitte ilmtingimata 
suurest punktiskoorist.”

Ühine arvamus on härrastel see, 
et bridžis nagu igas kaardimängus 
on vaja natukene õnne, aga en-
nekõike on see ikkagi mõttemäng 
ja eeldab strateegiliste kombinat-
sioonide ülesehitust. Tuleb katsu-
da ära arvata vastase plaan ja see 
üle mängida. Meeste sõnul toimib 
selles mängus peaaegu täielikult 
turumajandusliku ühiskonna toi-
meloogika.

Mälu võib ka alt vedada
Aavo teeb vahepeal kõne seltskon-
na vanimale liikmele Tõnule ja uu-
rib, kas noormees jõuab varsti. Mi-
nu saabudes oli korraks õhus ka 

AJUGÜMNASTIKA Ühel talvisel esmaspäeva 
hommikul sean sammud Viimsi päevakeskusesse 
Haabneemes, mille hiljuti renoveeritud ruumides 
käivad koos pensionäridest bridžisõbrad. Kolm 
härrasmeest – Aavo, Ants ja Raimond – on juba 
kohad sisse võtnud ning ootavad neljandat kätt ...

Väärikate bridžiklubi teritab mõistust

K
lubi vaimne juht Aavo 
annab jutuajamisele ava-
paugu, mis tõotab lõbu-
sat hommikupoolikut. 

“Meil on siin tegu õnnelike ja vää-
rikate pensionäride ülikooliga, ku-
hu sisseastumiseks pole eksameid 
vaja sooritada ning kaheksast loen-
gust tuleb vähemalt 80% ulatuses 
osa võtta,” kirjeldab ta bridžiklubi 
olemust.

Pea kõikidel kohaletulnud mees-
tel on bridžiga tutvumisest möödas 
üle poole sajandi. Aavo esimene ti-
hedam mänguperiood oli aastatel 
1960–1975 ning pärast pikka pausi 
on ta seltskonnaga viimased kolm 
aastat taas mängitud. Ruumipuu-
dusel kohtuti alguses päevakes-
kuse juhataja Lehte Jõemaa kabi-
netis, aga ka päevakeskuse köögis. 
Nüüd pakuvad uuendatud ruumid 
mugavaid võimalusi, nii et mängi-
jad mahuks kohapeale rohkemgi. 
“Mõned endised mängukaaslased 
on kahjuks juba teispoolsuses, aga 
pensionäre peaks meil Viimsis ikka 
jätkuma,” arvab Aavo, et uusi män-
gijad võiks tulla küll.

Liigume tutvumisvooruga ka-
he järgmise härrasmeheni, kellest 
Ants alustas mängimist kolm aas-
tat tagasi. Seega kunagi pole hilja 
mängima hakata. Seltskonna noo-
rima – Raimondi – mängijastaaž on 
aukartustäratav: 50 aastat. “Män-
gima hakkasin enne ülikooli ning 
õpingute ajal mängisime kogu aeg, 
see oli eraldi õppeainevääriline te-
gevus,” tutvustab ta oma filosoofiat. 
Tema kätte on usaldatud ka arvepi-
damine ehk tihide märkimine. Aa-
vo aasib vahele: “Raimond on meil 
veel noor mees, kes tavaliselt ka õl-
le järel käib.” 

Bridž on mõttemäng
Neljandat mängijat oodates lobise-
me nagu vanad sõbrad ning sõna-

variant asuda neljandaks käeks ja 
rikkuda kirjutamata reegleid ehk 
mängivad vaid kehtiva pensioni-
tunnistusega isikud, kuid õnneks 
oli neljas käsi teel. 

Kuna Raimond on nooruses 
mänginud ka raha peale, kuulame 
vahepeal tema memuaare. “Nõu-
kogude ajal mängisin Pirita rannas 
raha peale. Üks punkt võrdus ühe 
rublaga. Olen ka nii mänginud, et 
mängu lõpus maksid ainult kaota-
jad, raha läks ühiskassasse ja kuna 
seltskond oli sama, löödi see koos 
restoranis laiaks. Nii ei olnudki 
kaotajaid, olid vaid võitjad. Siin me 
raha peale ei mängi,” jutustab ta. 

Rahateemadelt jõuame ajutise 
mälukaotuseni, kus härrasmehed 
tõdevad, et mõnikord võib ka brid-
žis mälu alt vedada. Poole mängu 
pealt läheb näiteks trump meelest 
ära, aga õnneks üks neljast siis ik-
ka suudab meenutada. Vahepeal 
jõuab kohale Tõnu ning mind nä-
hes küsib soojenduseks, kas täna 
mängime lausa viiekesi. Kohapeal-
ne seltskond ei jõua päris üksmee-
lele, kas minu puhul on tegu üle-
kuulaja või lauakaunistusega, aga 
lepime kokku, et olen vaatleja. Tee-
me ka selgeks, et Tõnu on mängi-

nud bridži pea terve elu. “Ülikoo-
li ajal sõitsin vahetpidamata Tartu 
– Elva rongiga ja seal tekkisid selts-
konnad, kes kogu aeg bridži män-
gisid. Mõnus ajaviide ja mõttetege-
vus,” lausub ta. 

Külameeste bridž
Esimeses mängus on paaris härra-
sed Aavo ja Raimond ning Ants ja 
Tõnu. Raimond kutsub enda kõr-
vale istuma ning jagab lahkelt se-
letusi. “Nemad siin on huvitatud 
vaid võidust, aga mina võin Teile 
ka mängu ajal kommentaare jaga-
da. Mängu eesmärk on paaridena 
tihisid võtta. Mängus on 52 kaarti, 
neli masti, punased ja mustad. Kõik 
mängivad kõigiga paaris läbi. Või-
dab see, kel on lõpuks individuaal-
selt kõige rohkem tihisid.” Aavo tor-
kab vahele: “Mind huvitavad ainult 
plussid. Igaüks on enda eest väljas 
ja proovib naabritel naha üle kõr-
vade tõmmata. Taas turumajan-
dus!” 

Esimese hooga tundub mulle 
kui mitte kunagi bridži mänginud 
inimesele mäng päris keeruline 
ning Raimond kui minu mentor 
kinnitab kahtlusi. “Seda mängu ei 
saa päris selgeks mitte kunagi. Aga 
meie mängime seda kõige lihtsa-
mat nn külamehe bridži. Meie nai-
sed mängivad ka tegelikult ja ko-
dustes oludes korraldame isegi 
turniire. Siis valmivad muidugi pi-
rukad, mängude vaheaegadel on 
kohvipausid, võetakse natuke nap-
su,” avaldab ta.

Vaikusehetkedel kuulan tähe-
lepanelikult ja katsun kaasa mõel-
da ning lisaks selgitustele, mitu ti-
hi peab kubki paar võtma ja mis 
trump parasjagu on, kostub sekka 

ka sõbralikku aasimist nagu “paras, 
läksite ka alt” ja “igavene ahv selli-
ne”. Huumorimeelega on kõik kor-
ras, tõden.

Pensionäril on Viimsis 
hea elada
Kuigi vestluse alguses jäi kõlama, 
et üksteisest peale eesnimede suurt 
midagi ei teata, on selgunud, et 
Aavo ja Raimond olid Kirovi aegu 
kolleegid ja nimetasid end vana-
deks kolhoosnikuteks. Ühiselt mee-
nutatakse vanu häid aegu, aga ei 
olda kitsid ka praeguse kiitmise-
ga. “Viimsis soositakse ettevõtlust. 
Kel vähegi entusiasmi ja pealehak-
kamist, sel on kõik võimalused en-
da unistuste teostamiseks. Siin on 
suurepärased võimalused sporti-
miseks, kultuuriliseks tegevuseks,” 
arvavad mehed. Aavo jätkab: “Mul 
on üks teistsugune ettepanek ja ka-
sutan ära võimaluse selle välja öel-
da. Viimsis peaks ühtekokku olema 
umbes 3000 pensionäri, pensionä-
ride ühenduses (VPÜ-s) on end 
kirja pannud umbes 500. Peaas-
jalikult tegelevad eakad igasugu-
se meelelahutusega. Kuid läbinud 
pika elukooli võiks potentsiaali ära 
kasutada ning rakendada meid tõsi-
sematel tegevustel kogemuste eda-
siandmisel. Pensionäride ühendus-
se astujad võiksid oma avaldustes 
panna kirja ka eluajal omandatud 
kogemused ja oskused. Meist võiks 
tegelikult, arvestades ka meie arvu-
kust vallas, eri valdkondades päris 
palju kasu olla.”

Selle tõdemusega lõpetame 
ning jätan mehed omakeskis sel-
gitama, kelle punktiskoor seekord 
kõige kopsakamaks osutub.

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

Vasakult: 
Raimond 
Maasik, Tõnu 
Planken, Ants 
Peterson ja 
Aavo Maasing. 
Foto: Kärt 
Radik

       Viimsi
    Nelgi tee 1

Pardirinnafilee
teravas marinaadis

14,90 €/kg

601 1570

  Viimsi pensionäride bridži-
klubi käib üldjuhul  Haab-
neeme päevakeskuses koos 
esmaspäeva ja neljapäeva 
hommikuti kell 10.30 ning 
ootab oma ridadesse uusi 
mängijaid. Kõik Viimsi valla
eakad asjahuvilised ja entu-
siastid võiksid ennast kirja 
panna umbes ühe kuu vältel 
e-posti aadressil tplanken@
hot.ee või telefonil 506 1854 
(Tõnu Planken). Pärast 
registreerumist ja koroona 
rahunemist on edasiseks 
pilt selgem.

  Bridžimängu tutvustasid 
ja ajakirjaniku meelt lahu-
tasid: Tõnu Planken, 82, 
bridži mänginud u 65 aastat; 
Aavo Maasing, 80, bridži 
mänginud u 15 aastat; Ants 
Peterson, 78, bridži män-
ginud u 3 aastat; Raimond 
Maasik, 72, bridži mänginud 
u 50 aastat.



KOSE KÜTTELADU
TELLIMINE:

504 0304 JA INFO@KYTAME.COM

KOSE VALLAS TRANSPORT TASUTA

ÜMAR PUITBRIKETT (auguga) – 1000kg

alates 150,00 EUR/alus
auguga puitbriketi  põlemise aeg 1h pikem

RUF PUITBRIKETT – 1000kg

alates 125,00 EUR/alus
kvaliteetne ja ostjate lemmik

PELLET – 960kg

alates 195,00 EUR/alus
Soodne küte pelletkatlasse

 
          

 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 
 Tel: 52 7 1059

Info@vihmaveerennid.ee

Avatud UUS taaskasutuskauplus Realiseeri.ee
Tooge oma liigsed asjad müüki! Vajadusel aitame transpordiga.
Boksi- ja riiulirent, komisjonimüük, vanavara ost ja müük, oksjonite korraldamine, korterite, 
elumajade ja äripindade sisustuse, tehnika realiseerimine, äravedu ja koristus.

Asume Ranna tee 46 a (Miiduranna Coop). Avatud E–R 12–20, L–P 10–18. 
             Info tel +372 688 8300, +372 5861 6161; e-post pood@realiseeri.ee;           

Langetame, hooldame puid 
ja freesime kände just Teie 
piirkonnas. 
Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.com.

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

R E A K U U LU T U S E D

Lumetõrje
Lumetõrje ja jääpurikate eemalda-
mine katustelt. Tel 5638 8994.

Pakun käsitsi lumekoristustöid ter-
ritooriumil, sisehoovist ja lameka-
tustelt. Väljakutse Viimsi ja selle 
lähiümbrus. Võta julgelt ühendust 
tel 5650 3489.

Tööpakkumine
Raudla OÜ Miiduranna sadamas 
soovib leida metallitöökotta abitöö-
list. Tel 505 1770, Taono.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemi-
de puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase 
akti. Tel 5689 0125, kuldnoop@
gmail.com.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja püga-

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

Aiatöö 
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.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.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.

Viljapuude ja põõsaste lõikamine, 
hekkide pügamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud haljas-
tustööd. 30-aastane kogemus. Tel 
5564 7029.

Ehitus
Pakume korterites ning eramaja-
des maalri- ning üldehitustöid ja ka 
elektriga seonduvaid töid. Olemas 
B2 vajalike tööde teostamiseks. 
Tel 552 7217.

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.

Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-

trasside ehitust. Suur ja väike 
traktor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, 
ääre- ja aiakivide paigaldus. Kon-
takt: tel 5656 7690, Enno.

Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 
13 a, kvaliteetne lõpptulemus! 
E-post info@ormikivi.ee, tel 525 
5851, www.ormikivi.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.

Muud teenused
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.

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.

Autoremont Viimsis. Remont ja 
hooldustööd, diagnostika, rehvide 
vahetus, elektritööd, erinevad kee-
vitustööd, haagiste rent, kliima-

seadmete remont ja hooldus. Töö-
koja tel 5656 6067.

Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.

Face SPA näohooldused. Ainu-
laadsed Green Peel nahauuen-
damise detokshooldused. 
7 immunomoduleerivat programmi 
ainulaadse Green Peel piilingu 
kasutamisega. Tel 5349 5777, 
lesja.cosmetik@gmail.com, 
www.facespa.ee.  

Vahetan segisteid, valamuid, 
WC-potte, boilereid, teen väikse-
maid elektritöid ja koduabitöid. 
Tel 5904 8011, looduse.3@hot.ee.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.

Autoost. Ostan kasutuseta jäänud 
sõiduki (sõiduauto, maastur, kau-
bik), võib vajada remonti. Kiire te-
hing ja vormistamine. Tel 5365 
4085, skampus@online.ee.

Ostan kasutuseta jäänud garaaži 
Katlamaja teel Viimsis. Tel 5837 
2310.

Ostan neljatoalise korteri Haab-
neemes (min 80 m2). Tel 518 2129.
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Müüa 2 garaažikohta (üks koht 
7000 eurot) ja panipaik (3500 
eurot) Tammepõllu tee 23, Haab-
neeme. Nordic Estates OÜ, Kristiina 
Siivelt, tel 521 9871, kristiina@
nordicestates.ee.

Müüa puitbrikett RUF 115 €/960 kg, 
pellet premium 6 ja 8 mm 170 €/
975 kg, kütteklotsid 2 €/kott, lepp 
ja kask kotis. Tel 517 0257.

Müüa Ruf puitbrikett 120 €/960 kg, 
Ruf kauapõlev kask 135 €/960 kg, 
ümar puitbrikett kauapõlev 155 €/
960 kg, Pellet 6/8mm premium 
195 €/975 kg, kütteklotsid 50 võr-
ku 40 l/100 €. Transport tasuta! Tel 
5699 3159.

Müüa kuivad küttepuud 30 cm 40 l 
võrkkott. Lepp 2,70 €, kask 3,20 €. 
Kohaleveoga. Tel 527 0884.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.

Müüa segalehtpuu al 42 €/rm; 
valge lepp al 42 €/rm, sanglepp 
al 46 €/rm, kask al 56 €/rm, 30 cm 
+ 3 €/rm. Saadaval poolkuiv sang-
lepp, pikkus tellija soovil. Tel 5697 
5216.

Üürile anda garaaž, 22 m2 Kanni-
kese / Katlamaja tee 4. Kanalita. 
Ettemaks 1 kuu + tagatis 1 kuu. 
Olemas elektriühendus 1 faas, 16 A. 
Saadaval alates 1. veebruarist. 
Uks ca 2,4 m lai ja 2,1 m kõrge. 
Tel 516 5035.
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Kampaania perioodil kliendikaardi tegemine on TASUTA!

Kampaania kestab kuni 
05.03.2021

VIIMSI KAUBANDUSKESKUS
Avatud E-L:10.00-20.00
               P:10.00-18.00
Randvere tee 6, Viimsi
tel. 607 0581

Selle kupongiga Viimsi 
Bosses KÕIK tooted

Ehitame vaheseinu,
viimistleme, värvime! 

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Südamesõber ootab sind lähimas Apotheka apteegis, Prisma Peremarketis ja veebipoes www.nordwise.eu

Südamesõber® TENSIA® aitab hoolida
südamest ja seedimisest!
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TEADUSELT TERVISELE!

MINA
HOOLIN
SÜDAMEST!

Modelleeri oma

naeratus AirNivoliga!

Märkamatu ortodontia

nüüd Viimsis!

 60 999 10

www.viimsihambakliinik.ee

Asume Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212, Haabneeme       Teg.luba nr. LO4228
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aquapark.ee

Atlantis H2O Aquapark
TAAS AVATUD!

Ootame Sind külla iga N-P!

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:

KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451

Sinu HAMBAKLIINIK Viimsis

NAUDI SEL 

TALVEL PUHKUST 

ERITI MAGUSA

HINNAGA!

IGAL NÄDALAL UUS

PUHKUSEPAKETT -20%

SOODUSTUSEGA

vaata lähemalt

meresuu.ee

SA OLED SEDA

VÄÄRT!
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võimalikult paljudele klientidele. 
Kõige rohkem leiab erinevaid too-
teid just vanusele 2+, keda ootavad 
poes traditsioonilised mänguasjad 
nagu näiteks nukud, autod, peh-
med kaisuloomad, interaktiivsed 
mänguasjad ja pusled. Põnevaid 
pakkumisi on ka täiskasvanutele, 
sest meie juurest leiab hulgaliselt 
kaasahaaravaid lauamänge. Uu-
si tooteid aga lisandub pidevalt ja 
loomulikult hoiame pidevalt sil-
ma peal, milliseid vahvaid tooteid 
maailmas müügile tuleb.”

Nagu muudeski valdkondades, 
valitsevad ka mänguasjamaailmas 
pidevalt uued ja muutuvad trendid. 
Kõige klassikalisemad tooted na-
gu näiteks nukud ja autod on ala-
ti hinnatud ning populaarsed, aga 
ka nende trendid on iga aastaga ai-
na erinevamad. Lumiste ütleb, et 
hetkel on lisaks traditsioonilistele 
toodetele väga populaarsed inter-
aktiivsed mänguasjad. Tänu tehno-
loogia kiirele arengule on need too-
ted muutunud eriti põnevateks ja 
laste poolt armastatuks. Interaktiiv-
sed loomakesed on tihti isegi lem-
miklooma asemel pereliikmeteks.

Oma jälje on klientide valiku-
tesse jätnud ka koroona ning sel-

SISUTURUNDUS Juba enam kui 5 aastat 
Viimsi lapsi rõõmustanud mänguasjakauplus 
XS Mänguasjad on nüüdsest palju suurem – 
sõbrapäeval avati Viimsi Keskuses laienenud pood, 
milles müügil poole rohkem tooteid. 

“K
una Viimsis oli siia-
ni kõige väiksem 
XS Mänguasjad 
kauplus, siis soovi-

sime ka selle poe muuta ilusamaks 
ja avaramaks. Kaupluse suurene-
mine tähendab muidugi seda, et 
tootevalik on oluliselt rikkalikum ja 
lõpuks on siin müügil sama küllus-
lik valik mänguasju nagu meie teis-
tes poodides,” tutvustab XS Mängu-
asjad turunduskoordinaator Triin 
Lumiste.

VXS Mänguasjad avas oma esi-
mese kaupluse 2004. aastal ja het-
kel on Eestis kokku 10 poodi, Viimsi 
Keskuse pood avati aastal 2015. Te-
gelikult on tegemist lausa rahvus-
vahelise jaekaupluste ketiga, mille 
kauplused asuvad lisaks Eestile ka 
Lätis, Leedus, Soomes, Gruusias, 
Uzbekistanis ning Venemaal. 

Lumiste sõnul leiab poe kauba-
valikust tooteid igale vanusele, ala-
tes kõige pisematest kuni täiskasva-
nuteni välja. “Kaubavalik on väga 
lai, sest soovime pakkuda rõõmu 

lega kaasnenud elustiilimuudatu-
sed. “Maailmas valitseva olukorra 
tõttu on eriti populaarseks saanud 
pusled ning lauamängud. Selleks, 
et veeta kodus lõbusalt aega, on ha-
katud otsima erinevaid tegevusi ja 
just seda funktsiooni need tooted 
täidavadki. XS Mänguasjad kaup-
lustes on väga suur valik puslesid ja 
erinevaid lauamänge – nii üksi kui 
ka koos seltskonnaga mängimiseks 
ning need on mõeldud väga erine-

vatele vanustele,” tutvustab turun-
duskoordinaator.

Lumiste kinnitusel on Eesti lap-
sed tänu suurele tehnoloogia kasu-
tamisele väga teadlikud mänguas-
jatrendidest ning tuntud brändide 
Eesti turule saabumist oodatakse 
alati väga. Kõige rohkem elevust te-
kitavad juba kuulsate brändide li-
miteeritud koguses olevad tooted 
ja nendest on pisikesed mänguas-
jafännid väga teadlikud. “Viimasel 

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

XS Mänguasjad – rohkem rõõmu!

  Viimsi Keskuse I korrusel 
asuv kauplus XS Mänguasjad 
on avatud E–L 10–21 ning 
P 10–19.

ajal on tüdrukute seas kõige me-
nukamad L.O.L. nukud, mis võlu-
vad pisikesi preilisid oma väga kau-
ni ja stiilse välimusega. Poiste seas 
on aga menukad NERF relvad, mil-
lega saab koos sõpradega mängida 
ja tegevust jagub pikaks ajaks. Li-
saks on endiselt populaarsed alati 
armastatud LEGO tooted, millel on 
palju erinevaid seeriaid nii täiskas-
vanutele kui ka 1-aastastele.”

Viimsi lapsed on nagu lapsed 
mujalgi ning ka Viimsi poe kõige 
populaarsemad tooted on sarna-
sed teiste poodide menukitega. Ik-
ka meeldivad tüdrukutele L.O.L. 
nukud ja poistele erinevad tuntud 
filmitegelastega mänguasjad, näi-
teks Paw Patrol. Lisaks on Lumis-
te sõnul Viimsis väga populaarsed 
Schleichi tooted, mis on harivad ja 
kaunid mänguasjad pikaajaliseks 
mängimiseks.

Kõige uuematest toodetest mai-
nib turunduskoordinaator jaa-
nuaris müügile saabunud Happy 
Nappersi magamiskotte, mis on vä-
ga pehmed ja armsad ning mis on 
muutunud paljude laste lemmi-
kuks. Veebruaris aga jõudsid müü-
gile Oh my Gif sarja tooted, mis on 
populaarsed tänu TikToki video-
tele.

Poes leidub 
midagi igas 
vanuses laste 
jaoks. Foto: XS 
Mänguasjad


