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Investeerimine – 
lihtne või keeruline?
Viimsilane Tiiu Lumberg on üle 
paarikümne aasta tegelenud börsil 
investeerimisega ja andnud välja 
samateemalise raamatu.  
Loe lk 12

Loomad ja 
linnud asulas
Siil kortermaja kõrval, rebane 
nuuskimas kompostihunnikus 
ning orav elektriliini peal – kas 
ja kuidas peaks reageerima?  
Loe lk 8

Õnnelikud 
lasteaiamajad 
MLA Viimsi Lasteaiad missiooniks 
on olla koht, kuhu iga laps on 
oodatud ja kus iga lapse eripära on 
märgatud ja tunnustatud.  
Loe lk 6–7

17. oktoobril toimuvad kohaliku omavalitsuse valimised. Kes kandideerivad? Vaata lk 13–15 >

U
us õppeaasta on 
alanud kõikides 
Viimsi koolides vä-
ga tegusalt. Siin on 

vaid mõned pildid meie tubli-
de lasteaia- ja koolilaste tege-
misest. Ees seisab aga palju 
põnevat – juba 5. oktoobril tä-
histame õpetajate päeva. Sel 
puhul soovime omalt poolt 
palju õnne ja jaksu kõikidele 
õpetajatele ja õpilastele!  

Viimsi Teataja    

Viimsi gümnaasiumi G3 lend ehk abituriendid koos oma mentoritega kooli alguse õpihuvilaagris Nelijärvel. Foto: Robin Nook

Sel aastal ei olnud Randvere koolis kõik uus, kuid uus on direktor ja esimest korda 
toimusid avaaktused õues. Foto: Liina Savolainen

Viimsi muusikakooli poisid Mustpeade majas kontserdil. Foto: Kairi Leppik

Prangli lapsed käisid kolmepäevases õppelaagris Tartus. Foto: Tiina Piirisaar

Viimsi kunstikooli poolt valmistatud Viimsi Artiumi sarikapeo installatsioon Veenus. 
Foto: Matti Vainio

Põnnipesa lasteaias tähistati õppe-
aasta algust peoga. Foto: Anna Orlova

Rõõmsad kohtumised 1. septembril 
Püüsi koolis. Foto: Püünsi kool

Eralasteaed Pääsupoeg kasutab usinalt 
õuesõppe võimalusi. Foto: Katrin Kasak

Haabneeme kooli üheksandikud. Foto: Annela Tammiste

Uus lasteaia- ja kooliaasta on 
Viimsis alanud hoogsalt ja tegusalt 



ga on unistamise juures oluline mõis-
ta loodusest ja keskkonnast tulenevaid 
tingimusi ja võimalusi. Lained kindlas-
ti jätkavad kaldale rullumist ja tuuled 
puhumist, seetõttu sellisel rannapeal-
sel on olulise tähtsusega iga puu, mis 
tuule eest varju pakub. 

Iga hääl loeb
Igaüks teab, millist Viimsit tema ta-
hab, aga kogukonnana peame püüd-
ma vaadata avaramat pilti kui vaid mi-
nu krunt, minu kodutänav ja koduküla. 
Ja nii nagu nimetus kohalik omavalit-
sus ütleb, on selle kogukonna peaks ja 
tipuks justnimelt volikogu, mille ühes-
koos valime. 

Arvan, et siinkohal oleks aus öelda, 
et need, kes oma häält neil valimistel ei 
anna, ei oma lähema nelja aasta jook-
sul ka mittemingisugust õigust kellegi 
suunas näppu vibutada. 

Kui riigi kõrgeimaks võimukandjaks 
on rahvas, siis täpselt samuti on see ka 
kohalikus omavalitsuses. Aga eelkõige 
on võimukandjaks rahvas, kes on val-
mis panustama ühisesse arengusse ja 
kasvamisse. Hädaldada ja näpuga näi-
data oskab igaüks, kuid lahendusi leida 
ja arenguid suunata ei suuda kahjuks 
kõik. Sellepärast on kogukonna arengu 
jaoks määrava tähtsusega see, et hää-
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Oleviku pinnalt 
tulevikku vaadates
IGAÜHE VÕIMALUS Kirjatüki kirjutamist alustades on ees puhas valge 
leht ja sellele täht tähe järel sõnu ritta seades sünnib lugu. Millise mõtte aga 
tähed ja sõnad kokku seavad, on kirjutaja oskuste ja teadmiste tulem.

Toimetaja ja reklaamitoimetaja: Merilin Piirsalu, tel 5686 0007, 
e-post merilin.piirsalu@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 8. oktoobril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 29. septembril kell 16.

S
edagi lugu alustades tuleb tun-
nistada, et mõtteid on kirjuta-
jas palju, kuid nende sõnades-
se seadmine ja nendest valiku 

tegemine, et neid lugejale edasi ulata-
da, tundub omamoodi vägitükina. Aga 
siiski annan endast parima.  

Kummalisel kombel suudavad tä-
hed ja sõnad lisaks mõttele ja arusaa-
mistele endas kanda tundeid, mis eri-
ti ilmekalt tulevad esile sõnade valiku 
ja järjestuse läbi. Nii ongi ühe kirjame-
he paberile seatud sõnad oluliselt roh-
kemaid inimesi puudutavad, kui mõne 
teise kirjutaja ritta seatud tähed.

Vaatame tulevikku
Peagi saabub kogukonnana valimis-
päev, mille tarvis on juba suur hulk 
viimsilasi oma nimed üles andnud 
sooviga midagi muuta või midagi teisi-
ti teha. Selleks aga, et valijat enda poolt 
hääletama meelitada, on seatud ritta 
palju sõnu ja mõtteid, kuidas elu Viim-
sis edendada. 

Ka valimistega seoses võib kasuta-
da puhtalt lehelt alustamise metafoori, 
kuid üldjoontes teame, et päris puhtalt 
lehelt selles kontekstis alustamine ei ole 
võimalik. On ju palju otsuseid, mis on 
tehtud ja ellugi viidud, mille tagasipöö-
ramine on keeruline või lausa võimatu.

Seega on ainsaks võimaluseks vaa-
tamine tulevikku oleviku pinnalt. Unis-
tused on meil igal ühel omasugused, 
kuid kui õppida üheskoos unistama ja 
oma unistusi teistega jagama, siis saab 
tekkida laiem nägemine ja avaram vi-
sioon sellest, milliseks Viimsi kogu-
konna elu tulevik kujuneb. Unistamist 
aga ei saa me alustada täiesti puhtalt 
lehelt, vaid võime omi unistusi kasva-
tada pinnasel, mis meile kasutamiseks 
antud on. 

Soovid ja unistused
Üksikisikutena on meil kindlasti omad 
nägemised ja arusaamised, mida me 
tulevikult soovime, milline on see 
ideaalne paik ja ümbruskond elami-
seks, elupaik, kus lapsi kasvatada ja ka 
kunagi rahulikult vanaduspõlve veeta. 
Aga tõsi on, et see savine ja kivine maa-
nurk, mis asub Tallinna ja Muuga la-
he vahel meres, on piiratud ressursi-
ga. Ja oma unistusi siin saame sättida 
üksnes ja ainult loodusega kooskõlas. 
Loodus on ju olnud ammu enne meid 
siin ja on kindlasti peale meidki, see-
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Sügisene minipuhkus 

led läheksid eelkõige neile, kes targalt 
oskavad arenguid suunata. 

Isegi noored, kes valimispäevaks on 
16-aastased, saavad oma hääle anda 
nendele, kes pakuvad neile enim loo-
tust liikuda helge tuleviku poole. Ja eks 
lapsevanematel tasub võsukestele seda 
meelde tuletada, sest kogukonna mõist-
likud arengusuunad on olulised meile 
kõikidele. Nii võibki hääletamata jätmist 
määratledagi soovimatuseks kaasa rää-
kida kogukonna elus ja suundumustes. 

Mineviku ja oleviku toel
Poliitika on omamoodi huvitav nähtus, 
kuid Viimsi kogukonna arenemise sei-
sukohalt on maailmavaateline vastan-
dumine täiesti tarbetu. Kõige keskmes 
on siin ju ikkagi see, milliseks kujuneb 
meie ühine elukeskkond lähiaastatel. 
Kas see areneb ja loob rõõmu või kas-
vatab läbi vastandumise pingeid.

Nii kutsungi sind, hea viimsilane, 
hästi järele mõtlema, keda valid en-
nast valla volikokku esindama. Kas see 
inimene, kelle numbri hääletussede-
lile kirjutad, on tegelikult ka südame-
ga asja kallal ja soovib meie ühist elu 
edendada ja kas tema unistused Viim-
sist samastuvad sinu unistustega? 

Kodukoha ja kogukonna hoidmi-
ne ja selle käekäigu eest hoolitsemine 
on meie igaühe tegu. Kui me hoolime 
ümbrusest, kus elame ja toimetame, 
oleme kindlasti ka õnnelikumad ja 
rõõmsamad. Igatsus aeg-ajalt puhtalt 
lehelt alustada on ju tõesti vaid me-
tafoor, sest võimalust kõike päriselt 
uuesti alustada meil tegelikkuses ei 
ole. On mineviku tarkused ja on olevik, 
mille toel saame seada tuleviku sihte. 
Loodan väga, et ka tulevikus saavad lil-
led Viimsi looduses õitseda ja mesila-
sedki oma tööd teha, kuid selleks pea-
me meie enda tahtmisi taltsutama ja 
neile elamiseks ruumi jätma.

E
estlased on tuntud suure tööarmastuse poolest 
ning puhkamine kipub seetõttu mõnikord una-
russe jääma. Muidugi on neid, kel klassikalise 
puhkuse võtmine ongi keerulisem, näiteks ette-
võtjad, aga tegelikult on lõõgastumine kõigile 

vajalik, seda nii füüsilise kui ka vaimse tervise huvides.
Puhkus ei pea kestma nädalaid, vahel piisab ühest pi-

kast päevast või nädalavahetusest kodust eemal, ilma töö-
mõtete ja arvutita, et energiat koguda ja väsimust peleta-
da. Viimsi kandis ei ole sellise väikse lõõgastuse lubamine 
õnneks keeruline. Siin on tervise- ja metsaradasid, siin 
asuvad muuseumid ja spaa. Lisaks on vallas mitu saart, 
kuhu minek nõuab küll natuke rohkem planeerimist, aga 
on kindlasti seda väärt. Seda enam, et siis on põhjust 
ööbima jääda ning hingetõmbeaeg kestab kauem. 

Veetsin septembris suurepärase minipuhkuse Nais-
saarel. Saarele sõidu eelis on juba see, et sinna jõudmiseks 
peab minema merele. Kes on aga merel olnud, see teab, 
et piisab kümnest minutist, et argimõtted hakkaks peast 
kaduma ja puhkuserežiim võtaks maad. 

Meie läksime teele lennusadamast purjekaga, tuul juh-
tus olema soodne ning vähem kui kahe tunniga olimegi 
Naissaarel. Sealne eelmisel aastal põhjalikult renoveeritud 

sadam on juba iseenesest ilus 
koht. Akvatoorium on küllalt 
hästi tuulte eest kaitstud, kai 
on lai ja kenasti korras ning
sellelt avaneb maaliline vaade 
saarele. Kohalikus kohvikus 
saab keha kinnitada ja renti-
da puuküttega sauna. Küllap 
oskab iga eestlane hinnata 
seda hetke, kui tuled sauna-
lavalt, saad käia meres sup-
lemas ja siis terrassil istudes 
merele vaadata – juba ongi 
peaaegu täiuslik puhkepäev.

Sügisilmadega võib minna nii ja naa, aga meil vedas 
seekord lotovõitja moodi, sest laupäevahommik tõi päike-
sepaiste, suvesinise taeva ja üle 20 soojakraadi. Tore oli 
näha, et sadam on purjekaid ja kaatreid täis – me polnud 
sugugi ainsad, kes otsustasid sellel nädalavahetusel oma 
suve väikese väljasõiduga pisut pikendada. 

Ega meil erilist plaani polnud, aga kuna ilm oli mõnus, 
siis võtsime ette jalgsimatka saare põhjatipu tuletorni 
juurde. Aeg-ajalt tulid vastu mõned seenelised, kelle kor-
vid olid seeni lausa kuhjaga täis ja näod laial naerul. Kui 
tuletorni juurde jõudsime, oli udu mere poolt saarele ker-
kinud ja silm enam kaugele ei seletanud, aga otsustasime 
ikkagi torni tipus ära käia. Kasvõi juba sellepärast, et na-
tukene kõrgusepelgust taltsutada või 214 trepiastet võttes 
pulssi pisut kõrgemale ajada. 

Sadamas olime märganud kuulutust, et ühes ranna-
kaitsepatareis on üles pandud fotograaf Terje Taltsi näitus 
ja otsustasime sedagi vaatama minna. Sattusime kokku 
väikese turistide grupiga, kelle giidiks oli viimsilane Raul 
Aljas. Kuna meie sihtkoht oli sama, kutsuti meid grupiga 
ühinema ja nii saime spontaanse ekskursiooni, mille käi-
gus jutustas giid palju huvitavat nii rannakaitsepatareide 
kohta kui ka Naissaare ajaloost üldisemalt.

Jutu sees tuli välja, et Raul on Naissaarel ekskursioone 
korraldanud juba mitu aastat. Ta kinnitas, et suvi ei ole 
sugugi ainus aeg, mil tasub saarele tulla. Sügis on selleks 
täpselt sama hea. Muidugi peab valima tingimusi, mille-
ga merelt ligi pääseb, aga sobivaid ilmu võib vabalt olla 
veel novembriski. Pealegi pole Nais-
saar ainus meretagune paik, kus 
kodulähedast minipuhkust nau-
tida. Ka Pranglile minek ei võta 
Viimsist kaua aega ning sealgi 
on, mida vaadata. 

Kel võimalus, sel tasub 
oma kalender ette võtta ja väi-
ke puhkuseplaan paika panna. 
Looduses ja kodust eemal vee-
detud nädalavahetus on kulda-
väärt, mis siis, et seetõttu ehk 
mõned kodused (igavad) 
toimetused edasi 
lükkuvad.

Merilin 
Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Puhkus ei pea 
kestma nädalaid, 
vahel piisab ühest 
pikast päevast või 
nädalavahetusest 
kodust eemal, 
ilma töömõtete ja 
arvutita, et energiat 
koguda ja väsimust 
peletada. 

Kes oma häält neil 
valimistel ei anna, 
ei oma lähema nelja 
aasta jooksul ka 
mittemingisugust 
õigust kellegi suunas 
näppu vibutada.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

Kodukoha hoidmine on meie kõigi ühine asi. Foto: Mikk Leedjärv



SÜNDMUS SA Kultuuri- ja haridus-
keskuse Viimsi Artium ehitus jõu-
dis olulise tähiseni, kui 14. sep-
tembril peeti hoone sarikapidu.

Sarikapeol sai tutvuda valmiva hoo-
nega, kõneldi tehtud tööst ja tuleviku-
plaanidest, üles astusid ETV tütarlas-
tekoor ja Viimsi laululapsed.

Valla ja sihtasutuse heas koostöös 
saab Viimsi Artiumist haridus- ja kul-
tuuritempel, kuhu on oodatud aktiiv-
setes tegevustes osalema või kultuuri-
elamusi nautima kõik vallaelanikud. 
Huviharidus ja huviringid lastele, 
noortele ja täiskasvanutele, väärikate 
ülikool, loomemajanduse valdkonna 
ettevõtlusinkubaator, teatrietendused, 
kontserdid ja paljud muud üritused – 
kõik see mahub Artiumisse.
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Lisaks viimsilastele on oodatud kul-
tuuri nautima kõik teisedki. Kuna Artiu-
misse tuleb 500-kohaline kontserdi-
saal ning väiksemad kammer- ja black 
box-saalid, võimaldab see Viimsis-

Viimsi Artiumis peeti sarikapidu

se tuua tipptasemel muusikaelamusi, 
teatrietendusi ja muid kultuuriüritusi. 
Seda nii kodumaalt kui ka väljaspoolt.

Viimsi Artium avatakse 2022. aas-
ta kevadel.

Teated

Fertilitas on oktoobrist Eesti 
Haigekassa lepingupartner 
Alates 1. oktoobrist 2021 on AS Fertilitas taas Eesti Haigekassa 
lepingupartner.  

Seekord suuremas mahus, mis võimaldab haigekassa tingimustel 
abi pakkuda ambulatoorsetel vastuvõttudel günekoloogias, uroloo-
gias, üldkirurgias, kõrva-nina-kurguhaigustes ja taastusravis (kõigil eri-
aladel v.a günekoloogia on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri) ning 
operatsioonidega günekoloogia, üldkirurgia, kõrva-nina-kurguhaigus-
te päevastatsionaaris.

Eriliselt rõõmustav on, et meile arvele tulevatele tulevastele ema-
dele saame raseduse lõpuni tagada jälgimise haigekassa tingimustel.

Kuna pakume jätkuvalt ka tasulisi raviteenuseid, palume registree-
rudes hoolega jälgida, kas tegemist on vastuvõtuga haigekassa tingi-
mustel või spetsiaalse vastuvõtuga (kolposkoopia, rasedate skriining) 
või tasulise teenusega.

Kõikides filiaalides aitavad registraatorid hea meelega sobiva 
lahenduse leidmisel. Aega saab broneerida registratuuri telefonidel 
605 9600, 605 9601 või läbi kodulehel oleva veebiregistratuuri.

Alates 1.10.2021 pakume haigekassa tingimustel ka emakakaela-
vähi sõeluuringut, kuhu ootame sõeluuringu sihtrühma kuuluvaid 
30–65-aastaseid naisi. 2021. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõel-
uuringule naisi sünniaastaga 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 
1991. Sõeluuringule on oodatud ka ravikindlustuseta naised.

Teie aja parema planeerimise huvides palume broneerida aeg sõel-
uuringu vastuvõtule.

Erahaigla Fertilitas    

Haabneeme kooli jõulinnak 
on kasutamiseks valmis 
Viimsi valla kaasava eelarve projekt “Haabneeme Kooli juurde jõu-
linnaku rajamine” on valmis ja ootab kasutajaid.  

Jõulinnak koosneb street workout setist, kummimultšiga turvaalu-
sest ja kahest välibatuudist. Siinkohal peab meelde tuletama, et antud 
batuut ei ole mõeldud saltodeks või muudeks trampliini harjutusteks, 
vaid lihtsamateks hüppeharjutusteks. 

Jõulinnaku ehitajaks oli OÜ Tiptiptap ning omanikujärelevalve tee-
nust osutas Arterega OÜ. Jõulinnaku maksumus kokku on 20 486,22 
eurot.

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele 
võimalus esitada 50 000 euro ulatuses ideid valla elu edendamiseks 
ja võimaldada viimislastel osaleda hääletusel parimate ideede välja-
selgitamiseks. Ideid esitatakse vallavalitsusele ajavahemikul 01.06–
01.08 vallavalitsuse poolt teavitatud infokanalite vahendusel. Haab-
neeme kooli juurde jõulinnaku rajamise projekti esitas eelmisel aastal 
kooli hoolekogu koostöös kehalise kasvatuse õpetajatega.

Kaija Mägi
huvihariduse vanemspetsialist

AVALIK VÄLJAPANEK
11.–25.10.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul 
väljapanekul järgmine detailplaneering:

  Miiduranna küla, Madise tee 3 // Madise tee 
kinnistu detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi 
Vallavalitsuse 25.08.2021 korraldusega nr 366.

Planeeringuala paikneb Miiduranna külas ja hõl-
mab Madise tee 3 // Madise tee kinnistu (katastritun-
nus 89001:023:0004, maakasutuse sihtotstarbed 75% 
transpordimaa / 25% sotsiaalmaa, pindala 42 071 m²). 
Planeeringuala on väljakujunenud elamupiirkonnas 
asuv keerulise kujuga kinnistu, mis hõlmab tänavaid ja 
mereäärset haljasala. Planeeringualal paikneb riiklik 
kultuurimälestis nr 8896 – Miiduranna tähtkantsi vare-
med (1727). Alal kehtib Miiduranna väikeelamute 
kvartali detailplaneering, mis on kehtestatud Viimsi 
Vallavolikogu 11.06.1996 otsusega nr 173.

Detailplaneeringu (edaspidi DP) kõige olulisem 
eesmärk on planeerida loogiline krundijaotus, moo-
dustades eraldi krundid tänavatele, haljasaladele ja 
tehnoehitistele (alajaam, puurkaev-pumbamaja). 
DP-ga (Casa Planeeringud OÜ, töö nr 26/19) moodus-
tatakse viis loodusliku maa (HL) sihtotstarbega krunti, 
viis tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunti (LT), üks 
vee tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt (OV), üks 
elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt 
(OE) ning 31 üksikelamu maa sihtotstarbega krunti 
(EP). Vastavalt elamukvartalis välja kujunenud olukor-

Detailplaneering
rale ja elamukinnistute omanike sooviavaldustele 
nähakse DP-ga ette planeeritavate elamukruntide liit-
mine vastavalt külgneva elamumaa katastriüksusega. 
Elamukrundid jäävad DP-ga hõlmatavast alast välja 
ning nende ehitusõigust vastuvõetav DP ei käsitle. Ehi-
tusõigus on määratud tehnoehitiste kruntidele. Tehno-
võrkude lahendus jääb valdavas ulatuses endiseks, vaid 
osaliselt on kavandatud uus sademeveekanalisatsiooni 
torustik. DP-s on näidatud tehnovõrkudele servituudi 
seadmise vajadus.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringuga.

Lisainfo detailplaneeringute kohta, sh avalike välja-
panekute materjalid on kättesaadavad ka Viimsi valla 
kodulehelt: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Arvamused detailplaneeringu kohta on võimalik 
esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse 
e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil 
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maa-
kond.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme 
alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 
on avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20, nädala-
vahetustel kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on raa-
matukogu suletud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Viimsi Artiumist kujuneb kohaliku haridus- ja kultuurielu süda. Foto: Tiit Mõtus

KOOLIBUSSID Sel aastal läbi viidud 
hanke tulemusel hakkab Tallinna 
Linnatranspordi AS alates oktoob-
rist koolibussiliine teenindama 
uute bussidega Irizar i4. Scania 
Eesti AS valmistas liinide teenin-
damiseks kaks 55-kohalist ja ühe 
63-kohalise kõigi mugavustega 
bussi, mis vastavad kõikidele turva-
nõuetele ning tagavad liikumis-
võimaluse ka ratastooliga 
sõitjatele.

Uued koolibussid hakkavad teeninda-
ma kahte Viimsi vallast Tallinna kesk-
linna sõitvat koolibussiliini: Viimsi kes-
kus – Balti jaam ja Tammneeme – Balti 
jaam. Uued bussid tulevad liinile värs-
kes kujunduses alates oktoobrikuust.

Scania Irizar i4 bussile valiti uus ku-
jundus konkursiga, kuhu laekus kokku 
24 tööd. Konkursi võitis Optimist Crea-
tive disainilahendus, milles kasutatak-
se meeleolukaid sõnumeid ning lõbu-
said illustratsioone.

Viimsi vald on teinud Tallinnaga 
koostööd koolibussiliinide osas juba 
aastast 2007. Aastane koolibussiteenu-
se maksumus Viimsi kahe liini osas on 
35 900 eurot, millest Viimsi kulu 17 950 
eurot. Uute, spetsiaalselt ehitatud bus-
sidega suureneb ohutus, aga ka kasu-

Uuenenud koolibussid

tusmugavus. TLT-lt on võimalik busse 
tellida ka koolidel ja lasteaedadel näi-
teks ekskursioonidele ja muudele õpi-
lastega seotud vedude jaoks.

Koolibussid on mõeldud alg-, põhi-
kooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Koo-
libussi kasutamine on õpilastele tasu-
ta. Koolibussi sisenemisel peab näita-
ma juhile oma õpilaspiletit. Koolibuss 
on turvaline, sest sinna peale õpilaste 
teisi sõitjaid sisse ei lasta.

Täpsem info ja koolibusside sõidu-
plaanid: www.tallinn.ee/koolibuss.

Imre Saar
transpordi vanemspetsialist

Uue koolibussi kujundus. Joonis: Tallinna Linnatranspordi AS

uued vallakodanikud
  Julia ja Kaarel Viigil sündis 1. augustil tütar Lisanne Viik
  Darja Kudrjavceval ja Artjom Vidalil sündis 2. augustil tütar Lea Vidal
  Laura Kummelil ja Rene Kiigel sündis 11. augustil tütar Sanna Kiik
  Liisa Erdelil ja Veiko Praakelil sündis 12. augustil poeg Rune Erdel
  Merle ja Maarion Sillastel sündis 20. augustil poeg Tristan Sillaste
  Maaris ja Uku Sildojal sündis 1. septembril poeg Saul Sildoja
  Aleksandra ja Anton Ruzanovil sündis 2. septembril poeg Artur
Ruzanov

  Liina ja Hendrik-Ulvar Peetsil sündis 14. septembril poeg Louis 
Niklas Peets

Haabneeme kooli lapsed katsetavad uut jõulinnakut. 
Foto: Haabneeme kool



LIIKUMINE  23.–30. septembrini 
tähistatakse Eestis seitsmendat 
korda spordinädalat.

Nädala eesmärk on suurendada liiku-
misharrastusega tegelevate inimes-
te arvu ning tõsta liikumis- ja tervi-
sealast teadlikkust. Spordinädala 2021 
läbiviijateks Eestis on Eesti Olümpia-
komitee ja Ühendus Sport Kõigile. Ees-
märgiks on spordinädala tegevustes-
se kaasata võimalikult palju erinevas 
vanuses osalejaid erinevatest eluvald-
kondadest. 

Spordinädala kalendrist leiab infor-
matsiooni pea 1000 sündmuse kohta, 
mida viivad läbi lasteaiad, koolid, spor-
diklubid, tööandjad, kohalikud oma-
valitsused ja teised organisatsioonid. 
Seitsmendat korda tähistatav liikumist 
ja tervislikke eluviise edendav ettevõt-
mine on kasvanud Eesti suurimaks 

NOORTESPORT 18. septembril toi-
musid Kuusalu staadionil Harju-
maa meistrivõistlused kergejõus-
tikus. Viimsi valda esindasid Viimsi, 
Haabneeme ja Püünsi koolide lap-
sed, kes võistlesid oma kooli eest 
ja esindasid samal ajal ka kerge-
jõustikuklubi Lindon.

Medalisadu oli suur. 23 osalenud 
sportlast tõid kokku 12 medalit. Esi-
koha saavutasid Silvia Sarv U16 kau-
gushüppes ja Andre Näppi U16 100 m 
jooksus. Teise kohaga tulid koju taga-
si Keitlyn Carolina Asi U16 100 m ja 
300 m jooksudes, Henri Näppi U14 
1500 m jooksus, Markus Siilo U14 kau-
gushüppes, Christa-Liza Schuster U18 
800 m jooksus, Grete Berendsen N 800 m 
jooksus. Kolmanda koha teenisid Elise 
Triipan U14 800 m jooksus, Liisi Kangro 
U16 100 m ja 300 m jooksudes ning 
Silvia Sarv U16 800 m jooksus.

Viimsi ja Haabneeme kooli kehali-
se kasvatuse õpetajad Berit Naarits ja 
Ülari Käis, kes on spordiklubi Lindon 
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Eesti sõjamuuseum ja kaitse-
ministeerium andsid välja 
Hendrik Sepa nimelise preemia 
Eesti sõjamuuseumi ja kaitseministeeriumi väljaantava Hendrik 
Sepa nimelise preemia 2020. aasta Eesti parima sõjaajalooalase 
uurimuse eest pälvisid Endel Püüa ja Igor Kopõtin.  

Endel Püüa leidis tunnustamist teosega “Saarlased Nõukogude 
sõjaväebaasidel jalus 1939–1941“, mis käsitleb 1939. aastal NSV Liidu 
poolt Eesti Vabariigile peale sunnitud baasidelepingu tagajärgi saar-
lastele ja Saaremaale, kuhu paigutati suur osa alates 1939. aastast 
Eestisse toodud punaarmeelastest ja Balti laevastiku meremeestest. 

Samavõrd silmapaistvaks hindas komisjon Igor Kopõtini monograa-
fia “Rahvuse kool: Eesti rahvusarmee ja vähemusrahvused aastatel 
1918–1940”. Raamat põhineb autori 2018. aastal Tallinna Ülikoolis 
kaitstud doktoritööle “Rahvuslus ja lojaalsus Eesti sõjaväes aastatel 
1918–1940 vähemusrahvuste näitel”. Raamat ilmus Rahvusarhiivi raa-
matusarjas “Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost”.

Preemiale oli tänavu esitatud kümme uurimust, millest lõppvooru 
pääses kaks ja hindamiskomisjon otsustas, et need väärivad võrdset 
tunnustust. Artiklipreemiat otsustati seekord mitte välja anda.

Alates 2013. aastast annavad Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri 
muuseum ja kaitseministeerium välja Hendrik Sepa nimelist preemiat 
möödunud aasta parima sõjaajalooalasele monograafia või artikli 
autorile. 3000 euro suuruse preemia eesmärk on väärtustada, tunnus-
tada ja julgustada Eesti sõjaajaloo süvateaduslikku uurimist. 

Hendrik Sepp (1888–1943) oli Tartu Ülikooli Eesti ja Põhjamaade aja-
loo professor, akadeemik, rohkem kui 300 ajaloo-alase kirjutise autor. 
Tema peamised uurimisvaldkonnad olid Liivi sõjale järgnenud sõda-
de ajajärk ja Põhjasõda, kuid ta kirjutas palju ka majandus-, kultuuri- 
ja sotsiaalajaloost. Sepa kaalukaim teadustöö oli tema doktoriväitekiri 
“Narva piiramine ja  lahing a. 1700”.

Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum

Viimsi vallavalitsus alustab 
sundvõõrandamise menetlusega 
Heldri elamurajoonis 
21. septembril toimunud istungil otsustas Viimsi vallavolikogu 
alustada sundvõõrandamise menetlust Haabneeme alevikus asuva 
transpordimaa kinnistu Heldri tee L4 osas.  

Kõnealune teemaa on piirkonda ette nähtud 1997. aastal kehtes-
tatud detailplaneeringuga, olles täna juurdepääsuks sama piirkonna 
37 majapidamisele. Pärast Heldri elamurajooni väljaarendamist, tä-
naseks juba üle 20 aasta tagasi, jättis arendaja ja tänane teeomanik 
teemaa kinnistu eraomandisse. atet ja kergliiklusteid, inimesed on sun-
nitud liikuma katteta ja auklikel killustikuteedel. Kogu selle aja vältel on 
teeomanik korduvalt takistanud, blokeerinud ja raskendanud inimeste 
ligipääsu kodude ja majapidamisteni. 

Viimsi vallavalitsus on aastate jooksul pidanud mitmeid läbirääkimisi 
Heldri tee L4 kinnistu omandamiseks, kuid eranditult kõik tee omaniku 
pakkumised ja erinevad alternatiivvariandid teemaa võõrandamiseks 
on olnud ebaproportsionaalsed ja väljapressivad.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul esitasid elanikud vallale taot-
luse sundvõõrandamise menetluse läbiviimiseks, sest tänane seis on 
nukker – teedevõrk on amortiseerunud, tänavavalgustus on aastaid 
välja lülitatud, takistatakse isegi kaubatranspordi ligipääsu kinnistute-
le, rääkimata teede hooldamisest. “Otsustasime selle mitukümmend 
aastat kestnud ebaõigluse lahendada ja sundvõõrandamise protsessi 
ette võtta,“ lisas Lemetti. 

Vallavolikogu otsusega algatatakse avalikes huvides sundvõõranda-
mise menetlus Heldri tee L4 kinnistu osas eesmärgiga omandada kin-
nistu eratee avalikuks kasutamiseks (sh tagada korraline teehooldus, 
valgustatus, liiklusohutus, probleemideta ligipääs jm teenused, mida 
valla elanikele tagatakse valla teede puhul) ning alustakse kinnisasja 
omanikuga läbirääkimisi kinnisasja omandamiseks.

Viimsi Teataja

Viimsi noored sportlased olid 
kergejõustikus edukad

kindlad, et saame veel palju medaleid 
koju tuua. Näiteks juba 9. oktoobril, kui 
toimub klubide karikas murdmaajook-
sudes.”

Viimsi Teataja

kergejõustikutreenerid, ütlevad, et on 
oma kasvandikega väga rahul. “Lap-
sed andsid endast parima ja kõigil oli 
ühine siht – eelmist tulemust paranda-
da. Kuna hooaeg alles algab, siis oleme 

Tähistame koos spordinädalat!

Viimsi spaa, kus laupäeval, 25. septemb-
ril toimuvad avatud uste päevad ja es-
maspäeval, 27. septembril peetakse 
Viimsi SPA Spordiklubi poolmaraton.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

inimesi liikuma innustavaks kampaa-
niaks.

Spordinädalat tähistatakse mitmete 
sündmustega ka Viimsis. Avasündmu-
seks oli neljapäeval, 23. septembril toi-
munud XXII Kindral Johan Laidoneri 
olümpiateatejooks. Lisaks toimuvad 
spordipäevad mitmetes Viimsi kooli-
des. Sportlikult kutsub aega veetma ka 

  Rohkem infot: 
www.spordinadal.ee 

Kes soovib, saab osaleda ka spordinädala väljakutses. Foto: Spordinädal

EHITUS  Sügisel alustatakse 
Randvere kooli juurdeehituse ja 
kaasaegse ujula rajamist. See 
parandab oluliselt Viimsi kooli-
keskkonda ja laiemalt kõikide 
elanike sportimisvõimalusi.

Ehitushankel osales üheksa pakkujat. 
Parim pakkumine oli AS Eviko ning 
Eviko Inseneribüroo OÜ ühispakkumi-
ne summas 3 079 764 eurot (lisandub 
käibemaks). Selle eest saab ehitada 
Randvere koolile kaasaegsed õpperuu-
mid hariduslike erivajadustega (HEV) 
lastele koos ujulakompleksiga. 

Projekt on valminud koostöös kooli, 
hoolekogu ja vallaga. Projekti on koos-
tanud Arhitektuuriagentuur, kes on 
projekteerinud ka Randvere kooli.

Projektis on kavandatud kahekor-
ruselisele koolihoonele juurdeehitu-
sed põhikooliks vajaliku programmi 

Juurdeehitus Randvere koolile

tifunktsionaalne saal pindalaga 120 m2.
Lisaks rajatakse neljarealine 1,1–

1,5 m sügavune kaasaegne ja moodne 
ujula ning ujuma õppimiseks ja lõõgas-
tuseks sobiv väike bassein sügavusega 
0,9 m – ülevooluga ja massaažidüüsi-
dega.

Viimsi Teataja

täitmiseks: ujula ja HEV-laste klas-
side kompleks, söökla laiendus ning 
raamatukogu ja noortekeskuse juur-
deehitus.

Kokku rajatakse 15 uut klassiruumi. 
Veel sisaldab juurdeehitus teraapia-, 
loovus-, muusika- ja füsioteraapia 
ruume. Samuti on plaanis rajada mul-

Randvere kooli juurdeehitus parandab oluliselt kooli keskkonda. 
Joonis: Arhitektuuriagentuur

Esiplaanil Andre Näppi.
Fotod: erakogu

Vasakul Keiltyn Carolina Asi ja paremal 
Liisi Kangro.

Sundvõõrandamise menetlus algatatakse eesmärgiga omandada 
eratee kinnistu avalikuks kasutamiseks. Foto: Alar Mik



SÜNDMUS Möödunud nädalal 
avati pidulikult Viimsi hoole-
kandekeskus. Neljapäeval, 16. sep-
tembril said kõik huvilised uudis-
tada Randvere päevakeskust (Kibu-
vitsa tee 1) ning reedel, 17. sep-
tembril toimus suurem avamis-
üritus Haabneeme päevakeskuses 
(Kesk tee 1).

Tutvuti ruumide ja võimalustega, 
kuulati muusikat ja jagati infot hoo-
lekandekeskuse visiooni kohta. Kõik 
soovijad said end kirja panna päe-
vakeskuste uue hooaja tegevustesse. 
Reedel väisas keskuse avamist ka sot-
siaalkaitseminister Signe Riisalo, kes 
rõhutas kohaliku omavalitsuse rol-
li hoolekande korraldamisel ja rahas-
tamisel. 

Viimsi vallavalitsus hoolib väga 
Viimsi eakatest inimestest ja soovib 
neile luua head tingimused vaba aja 
veetmiseks, kultuuriürituste nautimi-
seks ja vajadusel igakülgse abi saa-
miseks. Samuti on sotsiaalvaldkonna 
juhtimisel alati järgitud kaasamise põ-
himõtet. Ühe esimese omavalitsusena 
on loodud Seenioride Nõukoda, kelle-
ga koos eakate hoolekannet planeeri-
da ja arendada. Samuti toimib koostöö 
Viimsi Pensionäride Ühenduse esinda-
jatega. “Ainult koostöös ongi võimalik 

TeatedViimsi hoolekandekeskus 
avas pidulikult uksed

teha midagi, mis tegelikult ka kasu ja 
väärtust loob,” on vallavalitsuse sõnum.

Viimsi hoolekandekeskus pakub 
eakatele ning erivajadustega valla-
elanikele erinevaid sotsiaalteenuseid. 
Keskuse alla on koondatud seni MTÜ 
Viimsi Päevakeskuse poolt korraldatud 
eakatele suunatud tegevused, sh päe-
vakeskused, aga ka seni valla või Ran-
napere pansionaadi poolt pakutud tee-
nused. Hoolekandekeskuse eesmärk 
on luua eakatele ja erivajadusega ini-
mestele loovust toetav, turvaline ja kaa-
sav vaba aja veetmise keskkond, pak-
kudes võimalusi olla ühiskondlikult 
ja füüsiliselt aktiivne ning leevenda-
da isolatsiooni ja toimetulekuraskusi.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Huvilised tutvumas Randvere päevakeskuse tegemistega. Fotod: Tiit Mõtus
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Viimsi valla ühekordne toetus 
pensionäridele 
Viimsi vald maksab vanaduspensionäridele toimetuleku paranda-
miseks ühekordset toetust. Toetust makstakse vanaduspensioni 
saajatele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud 
Viimsi vallas vähemalt alates 31.12.2020. Toetuse suurus on 100 
eurot.  

Esmakordsel taotlemisel on 
võimalik esitada vormikohane taot-
lus Viimsi vallavalitsusele alates 
15. septembrist 2021.

Toetuse saajale, kes sai toetuse 
eelmisel aastal arvelduskontole, 
kantakse sel aastal toetus üle auto-
maatselt samale arvelduskontole.

Toetus makstakse välja 15. oktoob-
rist kuni 15. detsembrini 2021.

Täpsem info valla sotsiaal- ja 
tervishoiuosakonnast E kell 14–17 ja N kell 9–12 ja 14–17 tel 602 8825 
või 602 8867.

NB! Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, 
palume sellest teada anda hiljemalt 11.10.2021 telefonil 602 8825 või 
602 8867 või e-posti aadressil reet.aljas@viimsivv.ee või risto.nigol@
viimsivv.ee

Viimsi vallavalitsus

VPÜ üritused septembris 
Viimsi Pensionäride Ühendus (VPÜ) korraldab septembri lõpus kaks 
vahvat üritust. Kõik huvilised on oodatud!  

Kolmapäeval, 29. septembril toimub Rohuneemes matk sarjast 
“Tutvume koduvallaga”. Buss V1 väljub 9.40 haigla eest. Pakume suu-
pisteid ja sooja teed. Ootame osa võtma kõiki pensionäre. Matkajuhid 
Ruth Teras ja Volli Kallion. Info tel 5340 5287. 

Neljapäeval, 30. septembril toimub 80 Pluss bussiekskursioon mars-
ruudil Penijõe mõis, linnuvaatlustornid, Salevere mereäärne klint. Buss 
väljub kell 9. Registreerimine telefonil 5340 5287 (Volli). Matkajuhid: 
Volli ja Rein.

VPÜ

8.okt.2021 k. 16:00 Viimsi Huvikeskuses Nelgi tee 1

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

Tantsumuusikaks  laulja REET LINNA ja muusik  ARE JAAMA 

Pakutakse tervisejooki ja suupisteid

Pääsmed  VPÜ liikmetele 10 €  müügil  alates  14.sept.2021 VPÜ 
toas Kesk tee 1 , Randvere päevakeskuses ja Bowlingu klubis

Kaasa võtta vaktsineerimise või läbipõdemise tõend ja ID kaart
Korraldab Viimsi Pensionäride Ühing

SSeeeenniioorriiddee  SSÜÜGGIISSBBAALLLL

Haabneeme päevakeskuse tegev-
juht Lehte Jõemaa ja Viimsi hoole-
kandekeskuse juht Lemme Palmet.

T ulevane kunstnik sündis Tar-
tumaal Kongutas pere ühek-
sanda lapsena. 10-aastasena 

asus ta õppima Tartu Õpetajate se-
minari. Raamatuköitja ametit õppis 
noormees Tartus tegutseva Carl Un-
geri köitekojas. 19-aastasena algasid 
Eduard Taska rännuaastad koos teiste 
Eesti kunstnikega Pariisi, Münchenis-
se, Sankt-Peterburgi. 1937. aasta Parii-
si maailmanäitusel pälvis Taska grand 
prix – kõrgeima tunnustuse nahkköi-
dete ja peennahatöö eest.

Eduard Taska kultuurilooklass asub 
Konguta koolis. 2015. aastal tõime Tas-
ka ateljee seadmed ja tööriistad Tallin-
nast ARS-i majast tema sünnikohta, et 
jäädvustada nahapärandit ning anda 
õpilastele edasi unikaalseid nahatöö 
oskusi.

Nüüd oleme külas Viimsi raama-
tukogus. Klaasvitriinides on ekponee-
ritud ainulaadsed Taskale kuulunud 
mustrirullid, filetid, vasktähed, mar-
moreeritud paberid. 30. septembril 
kell 18 toimub raamatukogus vestlusõhtu, kui saab kõike ka ise lähemalt uurida ja vaadata.

11. ja 25. oktoobril kell 18 toimuvad raamatukogus kuldamise töötoad. Taska mustrirulliga na-
hale trükkimine. Valmistame järjehoidja. Huvi korral võtke ühendust e-posti aadressil ehintsov@
gmail.com või tel 5691 9444. Lisainfo FB lehtedel E. Taska kultuurilooklass või Konguta Kool.

Eve Hintsov
E. Taska kultuurilooklassi pärandihoidja

Naha- ja köitekunsti rajaja 
Eduard Taska pärand Viimsi 
raamatukogus

K U N S T

Eduar Taska (1890–1942) oli Eesti traditsionaalse naha- ja köitekunsti rajaja. 1917. aastal 
avati tema juhtimisel Tallinna Kunsttööstuskooli (tänane Eesti Kunstiakadeemia) naha-, 
papitöö- ja raamatuköitekoda. Firma TASKA nahatööd olid kuulsad üle Euroopa ning on 
otsitud margiks veel tänapäevalgi.

Üks näide Eduard Taska meistritööst. Foto: Eve Hintsov
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Lapse abimees – 
tugimeeskond
MLA Viimsi Lasteaiad võib uhke 
olla, et õpetajate kõrval on neil suu-
repärane tugimeeskond. See koos-
neb kolmest logopeedist ja kolmest 
psühholoogist, kelle vahel on jaota-
tud kaheksa erineva suuruse ja ise-
loomuga lasteaia maja. Tugimees-
kond teeb tihedat koostööd ja on 
pürgimas ühise eesmärgi poole – 
olla toeks nii lastele, lastevanema-
tele kui ka õpetajatele.

Ametis olevate psühholoogide 
Mari-Liis Tohvelmanni ja Henri 
Ige sõnul iseloomustab tugimees-
konda tugev omavaheline kom-
munikatsioon, mis läbi hea in-
formatsioonivahetuse ja üksteise 
mõistmise toimib juba passiivsel 

LASTEAED Munitsipaallasteasutus (MLA) Viimsi 
Lasteaiad on kaheksat lasteaiamaja ühendav laste-
aed, kuhu kuuluvad Astri, Karulaugu, Laanelinnu, 
Leppneeme, Pargi, Päikeseratta, Randvere ja Uus-
Pärtle majad. 

Kaheksa õnnelikku 
lasteaiamaja – MLA 
Viimsi Lasteaiad 

K
aheksat lasteaiamaja 
ühendavad viis põhiväär-
tust: koostöö, mäng, õp-
pimine, omanäolisus ja 

keskkond. Meie tegevust iseloomus-
tab moto “Mina olen õnnelik :)”. 
Meie missiooniks on olla lasteaed, 
kuhu iga laps on oodatud, kus iga 
lapse eripära on märgatud ja tun-
nustatud.

Õpime koos
“Alanud õppeaasta toob MLA Viim-
si Lasteaedadesse teemana kaasa 
“Miljon miksi” nii suurtele kui ka 
väikestele. Selleks, et iga lasteaia-
päev oleks täis uusi avastusi, tead-
misi ja oskusi, kasutatakse mitmeid 
võimalusi – projektõpe, õuesõpe, 
lõimitud õppetegevuste põhimõt-
ted. Seekordne õppeaasta teema 
suunab aga õpetajaid oma töö pla-
neerimisel veelgi rohkem lähtuma 
laste küsimustest ja huvidest. Las-
teaias õpib nii laps kui ka täiskasva-
nu. Mudilaste küsimused õpetavad 
ja suunavad suuri inimesi maailma 
uut moodi nägema ja mõistma,“ üt-
leb MLA Viimsi Lasteaiad direktor 
Maie Roos. 

Möödunud õppeaastat meenu-
tades tõdeb ta, et vaatamata koroo-
na märkimisväärsele mõjule toi-
mus palju toredat. “Uus olukord 
viis suhtluse ja infovahetuse suu-
res osas veebikeskkonda. Samuti 
oli õpetajatele uueks väljakutseks 
üheaegselt kontakt- ja distantsõp-
pe läbiviimine,” nendib ta.

ja mitteteadvustatud viisil. “Sar-
nastele kommunikatiivsetele väär-
tusetele on üles ehitatud ka koos-
töö õpetajatega. Nende hinnangul 
on tugimeeskond hädavajalik abis-
tamaks töös erivajadustega lastega, 
kellega individuaalseid tegevusi on 
täis rühma juures keeruline läbi 
viia. Paar korda õppeaastas toimu-
vad ka tugispetsialistide eestveda-
misel sisekoolitused, kus õpetajad 
saavad ise õpilase rolli nautida,” 
kirjeldavad nad.

Üheskoos õpetajatega on koos-
tatud toredaid õppemänge nii 
lasteaias kui ka kodus mängimi-
seks ja panustatud palju laste sot-
siaal-emotsionaalse arengu temaa-
tikasse. “Oleme rühmadesse loo-
nud rahupesad ja vaiksed nurga-
kesed, kus keeruliste emotsioo-
nidega toimetulekuks on loodud 
keskkond, mis pakub võimalusi 
ennast ning end ümbritsevaid ini-
mesi paremini mõista. Lisaks viime 
iga-aastaselt läbi tundekasvatuse 
kuud, mille sisuks on emotsioonid 
ja nende reguleerimisega seotud 

oskuste arendamine. Sealjuures 
pühendame laste kõrval rohkem 
aega õpetajate ja lapsevanemate 
emotsioonide regulatsiooni ja ene-
sejuhtimise oskuste arendamisele,” 
räägivad psühholoogid tugimees-
konna tegevusest.

Tugimeeskonna ja õpetajate 
koostöös sünnib varajane märka-
mine, kus paljudel juhtudel hoiab 
õigeaegne mure nägemine ära tõ-
sisemaks probleemiks kujunemise. 
“Kuid sellega tugimeeskonna töö 
ei piirdu. Oleme tihedas koostöös 
Viimsi valla koolidega, erispetsia-
listidega ning valla- ja riigiasutus-
tega, et tagada hinnangutevaba ja 
alati lapsest lähtuv võimalikult pa-
rim tugi, mis annaks aluse toreda-
le ja meeldivale kooliteele,” ütlevad 
Mari-Liis Tohvelmann ja Henri Ige.

Projektitegevus loob uusi 
võimalusi
Igapäevase lasetaiatöö muudavad 

põnevamaks erinevad projektid. 
Näiteks “Laste ja töötajate aren-
gust lähtuva kasvu- ja töökeskkon-
na, koostöise õpikultuuri kujunda-
mine” toob koostöise õpikultuuri 
edendamiseks kokku kaheksa las-
teaiamaja õpetajad. “Oma igapäe-
vatöös toetavad õpetajad iga lapse 
individuaalsust, vastutavad koos-
töiste suhete ja ka enesearengu 
eest. Selleks, et edendada õpikul-
tuuri ning pakkuda tuge õpetaja-
tele, oleme koostöös Tartu Ülikoo-
li spetsialistidega töötanud välja 
täiendusõppeprogrammi, mis läh-
tub asutuse õppe-kasvatustöö- ja 
personaliarenduse vajadustest,” 
tutvustab MLA Viimsi Lasteaiad 
projektijuht Pille Veisserik.

 Antud projekti raames analüü-
sitakse muuhulgas, kuidas koos-
töös huvipooltega (lapsed, lap-
sevanemad, kolleegid, juhtkond, 
kogukonna liikmed jt) luua veelgi 
paremaid lahendusi õpi- ja suht-

Lasteaedade 
toimekas kol-
lektiiv mõnu-
salt matkamas. 
Foto: Mirje Trei

Pika matka 
mõnus puhke-
paus – piknik 
metsas. Foto: 
Reet Varik
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lapsesuu
  Mis on koostöö?

- Koostöö on see, kui inimesed teevad koos asju. Õuesõpe on see, 
et sa õpid õues. Ja kui sa küsid nüüd koduõpet, siis see on see, kui 
õpid kodus. 
- Kui sõber jääb hätta, siis saab aidata teda töövihikus ja kingade 
sidumises. 
- Riideid saab aidata valida ja selga panna. 
- Koostöö on, et aidata õpetajaid.

  Mis on digiõpe?
- Et sa õpid tähti. Et sa õpid lugema. Koos õpetajaga. Õpetaja aitab.
- Et sa õpid loodust.
- Digi on tigu.
- Või tiiger.
- Või tikud.
- On see, kui õpid kasutama elektrilisi asju, harjutad telefonis mängu.
- See on päris naljakas, see digi on nagu koletis.

  Mida sa tahaksid lasteaias õppida?
- Ma tahaksin õppida lugema.
- Ma tahaksin meisterdamist õppida.
- Ma tahaksin tarkust õppida.
- Et keegi ütleks, kus ma saaksin ilusat liivalossi ehitada.
- Lasteaias tahaksin õppida numbreid, tähti, kirjutamist, joonistamist, 
et kõikide laste nimed saaksid selgeks, kõike asju saab teada, saame 
kõik autod teada, saame targemaks. 
- Õppimine aitab meil targemaks saada, siis saame palju raha ja 
pensionieas head elu elada. 
- Saame maja ehitada. Kui oleks pehme maja, siis see kukuks kokku, 
kui me targaks ei saa.
- Ilusti mängimist, lugemist, et kooli minna, Minecrafti, et kuidas tiibu 
teha, et saaks lennata ja siis jääd ellu! 
- Roboteid tahaks õppida, ninjaks õppida, hot wheelsi juhiks.
- Midagi ei taha õppida, tahaks hoopis kodus olla lihtsalt.

  Mis on väärtused?
- Äkki saab süüa seda? Söök! Kiisu on. Voodi äkki? Lind on. Kardinad 
on ilusad.
- Kuld ja kristallid.
- Võti, mis avab uksi ja väravaid ja näiteks ka salatee. 
- Tarkus on ka ja seda ei tohi kaotada, kui tahad “Rakett 69-t” võita.
- Võõrad keeled, et saaks aru, mis nad välismaal räägivad.
- Politsei ka, sest ta on tähtis, sest ta hoiab korda ja püüab pätte. 
- Lapsed on ka väärtus ja neid ei tohi ära kaotada.

  Vaata lisa: 
www.viimsilasteaiad.ee 

luskultuuri kujundamiseks, õpi-
takse aktiivse kuulamise tehnikaid, 
arendatakse nõustamisoskust, 
viiakse läbi arutelusid ja erinevaid 
meeskonnaharjutusi. Kesksel kohal 
on laste arengust lähtuva väärtus-
kasvatuse ning lapse vajadusi ar-
vestava õpi- ja töökeskkonna ku-
jundamise temaatika. 

Rahvusvaheline koostöö
Projektijuhi kinnitusel loob uu-
si koostöövõrgustikke ka rahvus-
vaheline koostöö. “Alushariduse 
kvaliteet oli kesksel kohal koos-
tööprojektis “TRAECE-Training, 
Networking and Mobility in Early 
Childhood Education and Care”, 
kus meie partneriteks olid alus-
hariduse spetsialiste koolitavad 

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

TTeelleessttuuuuddiioo,,  kkuuuulluuss  kküüllaalliinnee,,  jjaa  kkõõiikk  vväälljjuubb  kkoonnttrroollllii  aalltt
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„„TTeeee  nnaalljjaa,,  NNoorrmmaannnn!!””

asutused Saksamaalt, Itaaliast, 
Hollandist ning lasteaed-algkool 
Hispaaniast,” toob ta näiteks.

“Projektis osalenud partnerite 
vastastikune koostööhuvi on ajen-
datud asjaolust, et sisserände ja 
Euroopa-sisese piiriülese liiku-
vuse tõttu õpib haridusasutustes 
üha enam erineva kultuuritausta-
ga lapsi ning nende individuaalsu-
se toetamisel on teiste riikide koge-
mused väga väärtuslikud,” selgitab 
Pille Veisserik. “Alushariduse ja 
noorsootöö spetsialistideks õppi-
vad noored on üha enam huvitatud 
tööalasest liikuvusest, sest kultuuri-
devaheline kogemus on toeks kva-
lifitseeritud töötajaks kujunemisel,” 
lisab ta.

Projekt TRAECE on kestnud 
enam kui kolm aastat ning sinna 
on mahtunud teoreetikute ja prak-
tikute põnevad arutelud ning töi-
sed ja meeldejäävad kohtumised 
MLA Viimsi Lasteaiad majades, 
Hispaania ja Hollandi haridusasu-
tustes. “Paraku vallutas koroonavii-
rus maailma, mistõttu toimusid vii-
mased kohtumised käesoleva aasta 
mais ja juunis virtuaalselt. Pikad 
tööpäevad olid väga sisukad, sa-
mas ka meeleolukad, sest uus olu-
kord ja koroonaviirus andsid part-
neritele palju kõneainet,” sõnab 
Pille Veisserik.

Tal on hea meel, et pikaajalise 
partnerluse tulemusena on loo-
dud koostöövõrgustik, mis toetab 
noorte alusharidus- ning noorsoo-
tööspetsialistide õpirännet. Loo-
dud on digitaalne keskkond, mis 
lihtsustab rahvusvahelises õpi-
rändes osalevate õppurite õpi-
tulemuste hindamist ning aitab 
kaasa valdkonna ametiprofiilide 
läbipaistvusele. 

MLA Viimsi Lasteaiad on and-
nud nõusoleku olla koostööpart-
nerite praktikabaasiks. Põhjalikum 
info projekti partnerite, tegevuste 
ning väljundite kohta on projek-
ti kodulehel https://www.traece-
eu.net.

  Jana Rebane, MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle ja Pargi majade õppejuht: Uus-Pärtle 
maja on juba mitu aastat osalenud Rohelise kooli programmis. Sellega seoses on lapsed 
saanud osa väga vahvatest tegemistest.

Rohelise kooli programm on ülemaailmne. Praegu osaleb selles 53 000 haridusasutust 
67 riigist. Uus-Pärtle maja liitus sellega septembris 2019. 

Igal aastal käsitletakse põhjalikult vähemalt kolme kaheteistkümnest Rohelise kooli tee-
mast: tehakse projekte, teemanädalalaid, lõimitakse neid õppetöösse jne.

Teema “Elurikkus ja loodus” raames käidi lastega palju metsamatkadel, kus uuriti koha-
likku taimestikku, tutvuti erinevate puude, taimede ja samblikega. Metsast kaasa toodud 
põnevatest leidudest valmis uhke samblanurgake, mis päev-päevalt täienes laste poolt too-
dud seente ja taimedega.

Õuealale loodi ühiselt peenramaa ja peenrakastid, kus kasvatati erinevaid maitse- ja ilu-
taimi. Lisaks valmisid putukahotell ja kompostikast. Talv oli lumerohke ja loomadel metsas 
elu keeruline, seepärast käidi lastega metsas loomadele lisatoitu viimas.

Teine läbiv teema oli “Tervis ja heaolu”, mille raames kasvatati rühmades köögivilju ja 
saadi palju teadmisi tervislikus toidust. Laste kasvatatud kõrvitsad jõudsid sügisel Tallinna 
loomaaia elevantidele. Rühmades tehti mitmeid põnevaid katseid toiduainete suhkru- ja 
värvainete sisalduse “paljastamiseks”. Toimusid mitmed spordipäevad ja aprillis tähistati 
südamenädalat. Korraldati  ühise prügikorjamise aktsioon. Lastele selgitati, kui oluline on 
prügi viskamine prügikasti ja kuidas looduses olev prügi keskkonda rikub. 

“Meri ja rannik” raames seati eesmärgiks tutvuda veekogude elukeskkonnaga. Samuti 
õpiti märkama veekogudega seotud ohtusid ja saadi teadmisi merendusega seotud elu-
kutsete kohta. Tutvuti rannarahva traditsioonidega, käidi Meremuuseumis tutvumas mere-
sõidukite ja ajalooga, lapsed valmistasid ise paate ja laevu ning katsetasid nende veekind-
lust. Nad said ka teada, millised kalad elavad magedas ja millised soolases vees. 

Alanud õppeaastal keskendutakse “Globaalse kodakondsuse” teemale, mille käigus 
saavad lapsed palju uusi teadmisi erinevate riikide ja rahvaste kultuurist, elust, kommetest, 
rahvustoitudest ja traditsioonidest. 

R O H E L I N E  KO O L

Sügisele vastu
Kaheksa Viimsi lasteaiamaja jät-
kavad usinalt õppetööd ja paku-
vad põnevaid tegevusi. Loodame, 
et toome sellega sära silmadesse 
nii lastele, vanematele kui ka töö-
tajatele. 

Täname lapsevanemaid, kes on 
olnud heaks koostööpartneriks, 
suhtunud mõistvalt koroonapiiran-
gutesse, osalenud erinevatel digi- 
ja õuesõppeüritustel ning meie te-
gemistele kaasa elanud!

MLA Viimsi Lasteaiad  

Käib usin putukahotelli sisustamine. Foto: Reet Varik



24. september 20218  // LOODUS

L indude eesmärk on süüa küünlavaha, seetõttu haaravad 
nad kalmistult kerge plasttopsis küünla kaasa. Küünalde 
tühjaks nokitud plastümbrised jäävad aga paraku loodu-

sesse vedelema. 
Hallvarestele nende loomulikku käitumismustrit pahaks pan-

na ei saa, küll saame ise muuta enda harjumusi. Kalmuküünalde 
ostmisel tuleks eelistada klaasist küünlaid, mis on plastümbrise-
ga küünaldest tunduvalt raskemad. Klaasist küünlaümbriseid ei 
suuda varesed laiali kanda ning isegi kui lind sisu nokib, ei rän-
da küünlaümbris loodusesse. Klaasi tasub eelistada veel teisel-
gi põhjusel – seda materjali on võimalik lõputult ümber töödel-
da. Kui viia tühi küünlaümbris klaasikonteinerisse, saab sellest 
uus klaasist toode. 

Jäätmete ümbertöötlemisest veel parem variant on korduv-
kasutamine, mis tekitab veelgi vähem jäätmeid. Seetõttu võiks 
eelistada kalmistul klaasist või metallist laternaid, mida saab ka-
sutada korduvalt.

Helen Akenpärg
Keskkonnaameti jäätmebüroo peaspetsialist

Kuidas kalmuküünlad loodusesse satuvad?
K E S K KO N D

Ilmselt olete märganud kodu ümbruses jalutades vedelevaid 
kalmuküünlaid. Kui esmapilgul võib tunduda kummaline, 
kuidas üks küünal kalmistult nii kaugele on rännanud, 
siis tegelikult pole sellise prügistamise taga keegi muu kui 
hallvares.

E esti Looduse fotovõistlus on üks Eesti suuremaid loodus-
fotode konkursse. Osaleda saab kuni 16-aastaste noorte ja 
täiskasvanute kategoorias. Auhindu saavad parimad loo-

ma-, taime- ja seenefotod, noorte kategoorias ka pildid aiatai-
medest ning kodu- ja lemmikloomadest. Samuti jagatakse pal-
ju eriauhindu.

Kõik võistlusele saadetud fotod peavad olema tehtud Ees-
tis ning taim, loom või seen peab olema pildil selgelt äratuntav. 
Koos võistlustööga tuleb esitada lühike lugu, kus ja mil moel pilt 
on tehtud ja kes on pildil. Autori nõusolekul lähevad võistlusele 
edastatud fotod ka eestikeelse Vikipeedia fotokogu täiendami-
seks nagu varasematelgi aastatel. 

Fotosid saab võistlusele esitada 31. oktoobrini veebilehel 
www.loodusajakiri.ee, kust leiab ka info konkursi tingimuste, 
toetajate jm kohta.

VT

Eesti Loodus kutsub 
osalema fotovõistlusel

F O TO KO N K U R S S

Ajakiri Eesti Loodus kutsub osalema traditsioonilisel 
fotovõistlusel, mis sel aastal toimub 22. korda. Viimsis on 
kindlasti palju pildistamisväärset, mis jagamist väärib. 
Seega, kui lähed välja liikuma, siis hoia silmad lahti ja 
fotokas või telefon käepärast.

Plastümbrisega kalmuküünaldele võiks eelistada klaasist ümbrisega 
küünlaid. Foto: Mari Kala

pakkuda, siis võid pakkuda keede-
tud porgandit või brokkolit. Siili-
dele meeldib olla loodussõbrali-
kus aias või pargis, kus tal on koht 
varjumiseks ja piisavalt toitu. Ette-
vaatust kompostihunnikute, lõke-
te ja lehehunnikutega – siilid või-
vad seal põõnata.

…nahkhiirt – nahkhiired on Eestis 
kaitse all ning nende elupaikade 
kahjustamine on karistatav. Kui te 
plaanite tegevusi, mis võivad häiri-
da või takistada nende elutsemist 
või talvitumist, siis tuleb eelnevalt 
konsulteerida Keskkonnaametiga. 
Kui loomake lendas tuppa, tuleb 
avada uks ja aken ning oodata, ku-
ni loom väljapääsu leiab. Kui nahk-
hiir klammerdub seinale või lak-
ke, võib teda ohutult karbiga kinni 
püüda. Kindlasti kasutage kindaid 
ning hoiduge teda paljaste kätega 
puudutamast. 

…rebast – ärge toitke rebaseid si-
hilikult, nad saavad vajaliku toi-
du niikuinii kätte. Nende jahimaa 
ei piirdu ühe-kahe krundiga, vaid 
nad võivad öösiti teha kilomeetri-
te pikkusi retki piirkonna hoovides. 
Kui rebase tihedad külastused häi-
rivad, siis vähendage oma aia at-
raktiivsust looma jaoks. Jälgige, et 
rebased lemmikloomadele ja lin-

LINNALOOMAD Eesti Loomakaitse Selts on saanud 
mitmeid kõnesid, kus ollakse mures asulates elavate 
metsloomade pärast. Siil kortermaja kõrval, rebane 
nuuskimas kompostihunnikus ning orav elektriliini 
peal – kas ja kuidas peaks reageerima?

Kas kõik loomad peaksid elama metsas?

E
estis elab üle 60 liigi ime-
tajaid, kellest paljud satu-
vad – kes harvem, kes ti-
hedamalt – ka inimeste 

keskele. Kõige sagedamini kohtu-
takse väikeimetajatega, kes elutse-
vad sageli linnaparkides ja -metsa-
des, niitudel ja veekogude kallastel. 
Sealt satuvad nad aedadesse, kuhu 
võivad ka elama asuda. Küll aga on 
loomakaitsjatele tulnud mitmeid 
kõnesid, kus palutakse viia loo-
mad metsa tagasi. Viimati helistas 
Eesti Loomakaitse Seltsile murelik 
meesterahvas Viimsist, kellel oli 
aias suur, terve ja tegus siil. Mees 
palus looma metsa toimetada, sest 
siilid ei ela asulas ja looma viibimi-
ne väljaspool metsa on talle ohtlik. 
“Sarnaseid kõnesid on tehtud, kui 
on kohatud asulas oravaid, jäne-
seid ja rebaseid. Mitmel korral on 
tulnud teade hüljatud küülikust, 
kes on osutunud hoopis tavaliseks 
haavikuemandaks, või põgenenud 
hiirest, kelle näol oli tegu rändroti-
ga, kes otsis vanalinna prügikastist 
söögipoolist,” jagab oma kogemust 
Eesti Loomakaitse Seltsi otseabis-
tamisejuht Kaisa Kamm.

Eestis on ohustatud kanakull pe-
sitsema tulnud linnametsadesse 
ning väikepistrik vahel lausa õue-
männi otsa. Vanemate majade vä-
lisvoodri all ja pööningul on tihti 
päevase varjekoha leidnud nahk-
hiired. Kui siilid ja pardid on lin-
nades ammused elanikud, siis ai-
na rohkem on märgata ka jäneseid 
ja rebaseid. 

 
Kui kohtad linnas…
…siili – võid talle kosutuseks an-
da madalast nõust vett. Kindlasti 
ei tohi ühelegi loomale piima an-
da, see võib ta seedimise segami-
ni lüüa. Siilid on putuktoidulised, 
kuid kui soovid siiski toidupoolist 

dudele välja pandud toidule ligi ei 
pääseks. Kompostimisel tuleks ee-
listada kinniseid mahuteid, kuhu 
loomad ligi ei saa.
 
…oravat – nende põhitoiduks on 
kuuse- ja männiseemned, tamme-
tõrud ja pähklid, marjad ja seened. 
Rosinad, maapähklid ja päevalille-
seemned võivad oravale tekitada 
seedeprobleeme. Oravad asusta-
vad linnades piirkondi, kus leidub 
piisavalt täiskasvanud seemneid 
andvaid puid. Sellistes paikades tu-
leb autoga liigeldes olla ettevaatlik. 
Oravad liiguvad üldiselt puult puu-
le või mööda elektriliine. Tänapäe-
val on tavaks viia õhukaablid maa 
alla ja nii võib orav söösta üle tä-
nava.

…konna – kahepaiksed on aiapi-
dajale väga kasulikud loomad, pak-
kudes tasuta kahjuritõrjet. Linnas 
asuvad tiigid võivad sobida mitme-
tele kahepaiksete liikidele. Oluli-
seks eelduseks on tiigi vee puhtus, 
sest veeloomad hingavad naha 

kaudu ning on igasugusele reos-
tusele väga tundlikud. Veekogu lä-
hedal tuleb vältida väetiste, kahju-
ritõrjete või taimekaitsevahendite 
kasutamist. Tiikide ja kraavide kal-
lastel rohu niitmine võib paljudele 
konnadele saatuslikuks saada. Ke-
vadel ja sügisel võtavad nad ette pi-
kemaid rändeid. Vähegi tihedama 
liiklusega teedel võib hukkuda sa-
du või isegi tuhandeid konni. Sel-
le vältimiseks saab tee alla ehitada 
rändetunnel ning teeservadesse 
paigaldada konnatarad, mis takis-
tavad konnadel teele minekut.

…lindu – mõned linnud on aasta-
sadade jooksul inimesega nii ära 
harjunud, et on muutunud inimes-
test sõltuvaks: nad vajavad elukoh-
ta ja toitu. Näiteks koduvarblane, 
piiritaja, räästa- ja suitsupääsuke 
vajavad pesitsemiseks hooneid ja 
muid rajatisi. Odava majutusteenu-
se eest annavad linnud meile vas-
tu hindamatut kahjuri- ja umbro-
hutõrje teenust. Linnas varitsevad 
neid probleemid nagu putukate 
defitsiit pesitsusperioodil, kassi-
de rohkus, hoonete klaaspinnad ja 
öine valgusreostus. Kõige hullem 
on aga elupaikade kadumine. Kõi-
ge rohkem saab linde aidata, luues 
talle linnusõbraliku pesitsusko-
ha ning tagades söögi (päevalille-
seemned, pekk, maapähklid, kaer, 
õunad) ja joogi (madalast kausist 
tavaline vesi).

Eesti Loomakaitse Selts 

tasub teada

Looduses kohatud abituna tunduvad looma- ja linnupojad on vaid 
näiliselt üksi. Linnupesa leides või loomapoegi kohates on kõige 
mõistlikum neist eemalduda. Nii anname vanematele võimaluse 
poegade juurde tagasi pöörduda. Nad naasevad kohe, kui oht ini-
meste näol on möödunud. Mitte mingil juhul ei tohiks looma- või 
linnupoegi katsuda ega kuhugi mujale (näiteks koju) viia. Inimese-
ga harjunud loomad ei ole võimelised enam loodusesse tagasi 
pöörduma.

 Riigiinfo telefonile (1247) tuleb teada anda suurtest metslooma-
dest (põdrad, hirved, metskitsed, metssead, karud jne). Väikeste 
loomade kohta peaks teada andma ainult siis, kui nad on abitud 
(nt kuskile jalgupidi kinni jäänud vms).

Pane tähele!

Oravaid võib kohta nii parkides kui 
ka eraaedades. Foto: Peep Kirbits / 
Viimsi Fotoklubi

Juba aastaid 
on hall kärbse-
näpp oma 
pojad Lepp-
neemes üles 
kasvatanud. 
Foto: Mart 
Kallas / Viimsi 
Fotoklubi
Suur-kirjurähn 
tunneb end 
hästi ka väljas- 
pool metsa. 
Foto: Raigo 
Tõnisalu / Viimsi 
Fotoklubi



NUTIKAD LAPSED Kas sinu laps 
armastab arvutimänge ja 
tunneb kirglikku huvi info-
tehnoloogia vastu? Sel juhul 
on mõistlik seda kirge suunata 
ning anda talle võimalus end 
selles valdkonnas arendada.

Sellest sügisest alustab CODDY 
EESTI infotehnoloogia teemalis-
te kursustega Viimsi huvikesku-
ses. Kursustel õpivad lapsed loo-
ma veebisaite, arvutimänge ja 
mõtlema välja loovaid projekte. 
Kui CODDY EESTI üks eesmärk 
on pakkuda noortele arvutihuvi-
listele põnevat ajaviidet ja arengu-
võimalusi, siis kaugemaks sihiks 
on valmistada ette kõrgtehnoloo-
gia spetsialiste. Millistest kursus-
test alustada? Valik on teie ees.

Programmeerimine kõige 
noorematele
Kas usute, et 3-aastane laps suudab 
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muusika viisidel põhineva eesti 
oma beebiviiplemise programmi. 
Viipeid õpetatakse lõbusates bee-
bide muusikaringides läbi ea-
kohaste laulude, tantsude, pilli-
mängu, salmikeste ja arendavate 
tegevuste.

Mõistetud juba pisikesest 
peale
11-kuuse poja ema Evelin Tamm 
räägib vaimustusega: “Meie mit-
mekeelses peres on beebiviiple-
misel olnud suur väärtus. See on 
ideaalne võimalus meil mõlemal 
varakult oma last mõista, vaata-
mata sellele, mis keelt me räägime.” 
Tore on tõdeda, et beebiga viibete 
kasutamist saab edukalt õppida 
kodust lahkumata. Kui varasemalt 
toimusid beebiviiplemise ringid 
peamiselt Tallinnas ja Tartus, siis 
veebikursusega on muutunud need 
kättesaadavaks ka väljaspool suu-
remaid linnu ning lausa ülemaa-
ilmselt. Väikeste lastega koduses-
se ellu toob see mõnusat vaheldust 
ning aitab värskete lapsevanemate 
vaimset tervist turgutada. “Õpeta-
jad on suurepärased ja teinud tun-
nid põnevaks nii grupitundides kui 
ka ekraani vahendusel,” jagab Eve-
lin oma kogemusi veebiõppega. 

1,5-aastase tütre ema Jaanika 
Reinvald-Colley täiendab omalt 
poolt: “Silmi avardav on olnud ka 
lisainfo lapse arengust ja kõne toe-
tamisest. Samuti on mõnus kursu-

TARK LAPS Su beebi patsutab aknale ja naerab 
millegi üle – huvitav, mida ta küll nägi? Või ripub 
su jala najal ja nõuab miskit, aga aru ei saa, mida 
ta tahab? Mudilane viskab end jaurates pikali ega 
suuda sõnadega selgeks teha, mis probleem on. 
Kas teadsid, et sellist mõistatamist saad edukalt 
vähendada? 

Beebiviiplemine – suhtlusrõõm ja teine-
teisemõistmine juba enne esimesi sõnu! 

B
eebid ja väikelapsed 
mõistavad meie kõnest 
juba tohutu palju – nad 
teavad täpselt, kes on 

kutsa, kuhu kappi sa peitsid kama-
pallid või mis siis saab, kui öeldak-
se: “Lähme vanni!” Samas ei suu-
da nad kõike veel ise väljendada, 
sest harjutavad alles lalisemist või 
katsetavad oma esimesi sõnu. On 
leitud, et lapse arusaamine kõnest 
võib olla lausa 6 kuu võrra ees sel-
lest, mida ta öelda suudab. See te-
kitab lapses frustratsiooni: mind ei 
mõisteta, minust ei saada aru!

Eestis uus, maailmas ammu 
tuntud
Eestis on hoogu kogumas mujal 
maailmas ammu kasutusel olev 
suhtlusviis – beebiviiplemine (ingl 
k baby signing), mis aitab beebidel 
ja mudilastel viibete ja žestide teel 
enda soove, vajadusi, aga ka tähe-
lepanekuid ja rõõme täpsemalt 
väljendada juba enne, kui nad kõ-
ne arengus selleni jõuavad. Kui 
laps ütleb esimesed sõnad tava-
liselt umbes aastaselt, siis viibete 
teel on ta valmis suhtlema mõnel 
juhul juba 7–8-kuuselt.

Beebiviiplemist on Eestis õp-
pinud tänaseks üle tuhande pere-
konna. Alguse sai see 2018. aastal 
Tartust, mil kaks ema – Karoliine 
Piksarv ja Kreete Viira – panid kok-
ku eesti viipekeelel ning meile kõi-
gile tuttavatel laste- ja pärimus-

se kogukonnatunne, eriti kui sage-
li kodust välja ei pääse. Laps lustib 
ka rõõmuga kaasa.”

Kuidas nad ikkagi rääkima 
hakkavad?
Kas seda hirmu ei ole, et laps rääki-
ma hakkamise asemel kätega veh-

  Loe lisaks: www.beebi-
viiplemine.ee

  Esimesi viipeid saad 
õppida ka sotsiaalmeedias: 
@Beebiviiplemine

kima jääbki? “Absoluutselt vas-
tupidi, pigem on ikka tegu kõne 
arengut toetava tegevusega – bee-
biviiplemise põhireegliks on, et me 
alati räägime lapsega samal ajal, 
kui viipeid näitame,” kinnitab Ees-
ti beebiviiplemise programmi loo-
ja Karoliine Piksarv. Ta selgitab, et 
selline suhtlusviis toetab lapse kõ-
ne arengut ja maailmamõistmist, 
annab kogu perele varajase suht-
lusrõõmu ning tugevdab lapse ja 
vanema vahelist kiindumussuhet. 
“Mida rohkem saab laps õnnestu-
nud suhtluskogemusi, seda roh-
kem on ta motiveeritud end väl-
jendama ja teistele selgeks tegema,” 
lisab ta.

“Meie laps veel palju ei räägi, 
aga rõõm ta näol, kui aru saame, et 
ta tahab õue minna või õuna süüa 

või muusikat kuulata, on lihtsalt 
nii suur! Paneb kohe kilkama, kui 
suhtlus õnnestub,” võtab Jaanika 
kokku beebiviiplemise tuuma. Just 
selle mõlemapoolse suhtlusrõõmu 
pärast tasub beebiga viibete kasu-
tamist proovida.

Käesolevast sügisest toimuvad 
beebiviiplemise tunnid ka Viimsis. 
Viimsi huvikeskuses toimuvad tun-
nid neljapäeva hommikuti õpetaja 
Merle Blanki juhendamisel.

Beebiviiplemine 

õppida selgeks programmeerimi-
se ja mängude loomise enne, kui 
ta õpib lugema? See on võimalik. 
Kui laps küsib pidevalt mängimi-
seks nutitelefoni, siis ärge piirake 
tema huvi. Parem lubage tal oma 
mängud ise luua. Oma mänge väl-
ja mõeldes õpivad isegi kõige noo-
remad (3–6-aastased) lapsed prog-
rammeerima, loogiliselt mõtlema 
ja meeskonnana töötama.

Minecraft: sissejuhatus 
tehisintellekti
Paljude laste lemmik Minecraft 
võib samuti avada tee täiesti uu-
de maailma. Microsoft lõi selle po-

Kui laps tahab tutvust teha arvuti- ja IT-maailmaga 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

pulaarse mängu baasil haridusli-
ku platvormi, mis aitab kiiresti ja 
tõhusalt omandada kõige keeruli-
semad oskused (sh programmee-
rimisoskuse). Õpetajate sõnul, kes 
oma töös mängu kasutavad, lubab 
Minecraft arendada matemaatilist 
ja kriitilist mõtlemist, loomingulist 
lähenemist, suhtlemise ja mees-
konnatöö oskust, samuti õpetab 
see otsuseid tegema. Kursus on 
sobilik lastele alates 7. eluaastast.

Mängude loomine Roblox 
Studios 
See kursus on mõeldud lastele ala-
tes 9. eluaastast. Kes ei tea, siis Rob-
lox on 6-18-aastatele lastele suuna-
tud mitme kasutajaga online-mäng, 
kuhu hiljuti lisandus võimalus luua 
mänge oma platvormil. Roblox Stu-
dio on aga arvutimängude loomi-
se keskkond Robloxi maailmas. See 
mängumootor aitab mõista, kuidas 
luua oma mängumaailma, jagada 
seda sõprade ja tohutu mängijate 
kogukonnaga. Tänapäeval on män-
gude ja rakenduste professionaalne 
loomine väga nõutud ja perspektii-
vikas eriala. Kui last huvitavad ar-

vutimängud või infotehnoloogia, 
kuid tal ei ole veel programmeeri-
mise kogemust, siis just sellel kur-
susel saab ta alustada oma arengut 
huvipakkuvas suunas.

Mängude loomine Pythonis 
Pythoni standardne rakendus on 
kirjutatud programmeerimiskee-
les Si, mis ühendub ja töötab pea 
iga praegu kasutatava platvormiga: 
arvutite ja mängukonsoolidega, di-
gitaalsete assistentide ja suurte su-
perarvutitega. See teeb Pythoni 
üheks kõige moodsamaks ja erine-
vatel platvormidel kasutatavamaks 
programmikeeleks. 

Mängude programmeerimine 
ja multimeediasisu loomine on Py-
thoni üks põhirakendusi ja nooru-
kiiga (10–14) on kõige sobivam aeg 
alustada Pythoniga programmee-
rimist. Kursusel osalejad tutvuvad 
Pythoni keele põhimõtetega, õpi-
vad joonistama ja joonistatut koodi 
abil animeerima ja kirjutavad oma 
mängud.

Veebisaidi loomine
Tänapäeval on raske leida ettevõ-

tet, kellel pole veebilehte. See on 
ju omamoodi visiitkaart interne-
tis, ilma milleta näib äri tegemine 
aegunud ega ole tõsiseltvõetav ja 
perspektiivne. Veebisaidi loomise 
kursusele võib tulla alates 10. elu-
aastast. Õpitakse kõike, mis on kui-
dagi seotud veebisaidi loomise ja 
haldamisega. See on terve teadus, 
mis nõuab teatud oskusi ja tead-
misi mitmes valdkonnas (nt vee-
biprogrammeerimine, disain, rek-
laam, SEO jms).

Pärast kursuse läbimist suudab 
iga õpilane luua oma veebisaite ja 
anda neile avaliku ligipääsu. Vee-
bisaidi loomise õppe läbinud laps 
saab oma teadmisi täiendada, jät-
kates õpinguid veebidisaini või 
programmeerimiskeelega.

  Kõik tundub äge ja tore? 
Loe lähemalt ning registreeru: 
https://advisetree.com/et/it-for-
kids/ või www.huvikeskus.ee.

  Kursused toimuvad Viimsi 
huvikeskuses, Nelgi tee 1, 
Viimsi.

Mida noore-
malt õppimist 
alustad, seda 
kaugemale 
jõuad. Foto: 
AdobeStock

Beebiviiplemine 
pakub rõõmu 
nii lastele kui 
ka vanematele. 
Fotod: Nele 
Tammeaid



Raviteenus alkoholitarvitamise häirega 
isikutele ja nõustamine lähedastele

PERH psühhiaatriakliinik
Viimsi, Nelgi tee 1, kabinet 143. 
Vastuvõtt reedeti kell 9-16.

või

Tallinn, Paldiski mnt 52, psühhiaatriapolikliinik. 
Vastuvõtt iga päev.

Vastuvõtuks on vajalik eelregistreerimine 
kte@regionaalhaigla.ee.

Täiendav info
www.regionaalhaigla.ee/programm-kainem-ja-
tervem-eesti
www.alkoinfo.ee
kte@regionaalhaigla.ee

TEENUS ON TASUTA. 
Rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-

ja investeerimisfondid

Eesti
tuleviku heaks

Rahvusvahelise muusikapäeva 
kontserdid Viimsis  

Viimsi 
HappyJazz Festival

2021 esitleb
Kell 12 
Viimsi Huvikeskuses         
Paul Neitsov 

Kell 18
Viimsi Raamatukogus      
Tõnu Naissoo

Kell 20 
Prangli Rahvamajas 

Viimsi Kooli Vilistlaskoor
dirigent Andrus Kalvet

Kontsertidele  pääs tasuta!
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TEATER Von Krahli Teater toob 
septembri lõpus ja oktoobri algu-
ses Viimsi publikule koju kätte 
lavastuse “Sa oled täna ilusam kui 
homme”. 

Kui inimesed saavad kokku ja ilma pre-
tensioonide, kavaluse ja emotsionaal-
se altkäemaksuta omavahel räägivad, 
võib juhtuda elu. Seda ja teist, nii ja 
naa, tühja ja tähja, ja ometi tekib sel-
lest vool, vool aga... Kuidas tõusta argi-
sest kõrgemale, aga nii, et argine kau-
gele ei jääks? Kuidas vestelda korraga 
kõigest ja eimillestki? Millest me räägi-
me, kui me räägime trennitegemisest 
ja tantsimisest, suhtlusest ja poeesiast, 
energiast ja atmosfäärist?

Valgete linadega pika laua taha istu-
vad arst, torumees, juuksur, taksojuht, 
massöör ja psühholoog. Kõlab nagu pi-
kaleveniv anekdoot, milles on liiga pal-
ju tegelasi ja liine. Tegelikult ei ole see 
aga anekdoot, vaid elu, mis oma argi-
se vooluga kõiki neid inimesi ühen-
dab ning kokku toob. Või koondab 
seltskonda hoopis pidu, mille veidrad 
faasid igaühes midagi kummalist esile 
kutsuvad? Või toimub kokkusaamine 
teisel pool paradiisi väravaid igavese 
päikeseloojangu taustal, kus elatud elu 
ja selle ilu üle mõtiskletakse? Või siis 
lüüakse aega surnuks sootuks hommi-
kulauas, mida ehivad kohvitasside ase-
mel luulekogumikud? Ilmselt jääb ko-
gunemise eesmärk ja tulem siiski iga 
vaataja enda otsustada, kuna lavastus 
sirgjoonelisi vastuseid ei anna. 

Eero Epneri sissejuhatus lavastu-
se kavalehel viib aga fookuse sellele, 
et Lagle lavastused otsivad argises tä-
helepanuväärset ehk tähendust tähen-
dusetutes mittehetkedes, mis mõjuvad 
liiga tavalisena, et neis midagi erilist 
näha. Proovida näha tähelepanuväär-

Von Krahli Teater kutsub 
oma etendusega ümbritsevas 
ilu märkama

 Läheduse ja kaugenemise ning ta-
valise ja erilise piiridel kõikuv lavas-
tus kutsub vaatama nii laudlinade alla 
kui ka luuleridade vahele, et märgata 
ümbritsevas ilu. 

Lihtne mõte, kuid sellise ilu märka-
miseks tuleb sõuda laglelikult vastu-
voolu. Midagi selles eimilleski igata-
hes on – Eesti teatri auhindadelt võeti 
kaasa etenduskunsti auhind (Lauri 
Lagle), naispeaosatäitja auhind (Marika 
Vaarik) ja meeskõrvalosatäitja auhind 
(Jörgen Liik).

set igapäevases: kartulite keetmises, 
muruniitmises, lobas, tõuklemises, tü-
lis. Lauri Lagle lavastuses võiks rääki-
da mittehetkedest. Momentidest, mis 
meid iga päev ümbritsevad, aga millele 
me ei oska erilist kaalu anda. Nagu kala 
ei pruugi tajuda, mis asi vesi on, ei taju 
meie, mis asi on see sõnastamatu mis-
ki, milles me igapäevaselt elame. Lagle 
proovib neid momente välja joonista-
da. Momente, milles puudub sisemi-
ne dramaturgiline laetus ja mis oleks 
justkui välja lõigatud meid ümbritse-
vast argipäevast ning pandud neid il-
ma eriliselt mudimata lavale.  

Ja siis poeesia. Lagle on lüüriline la-
vastaja, see on tema natuuri iseärasus. 
Luuletusi ei loeta tema lavastuses es-
makordselt, ent “lüürika” ei tähenda 
sugugi ainult riimistatud poeesiat. See 
on ka rütmide, puudutuste, atmosfää-
ri, energia poeesia. Isegi kui muututak-
se agressiivseks (ja agressiivseks muu-
tutakse alati), on seegi mingil moel 
lüüriline: ideaal laguneb korraks tükki-
deks ja siis hakatakse tema tükke mu-
da seest taas kokku kraapima, et uuesti 
üles ehitada midagi. Mida? Midagi ba-
naalset. Ja midagi poeetilist. 

Greete Paršin
Von Krahli Teater

“Sa oled täna ilusam kui 
homme”

  Lavastaja ja kunstnik: Lauri 
Lagle; laval: Mari Abel, Ingmar 
Jõela, Rasmus Kaljujärv, Jörgen 
Liik, Katariina Tamm, Markus 
Truup, Marika Vaarik; helikujun-
daja: Jakob Juhkam; valgus-
kunstnik: Siim Reispass; kostüümi-
kunstnik: Jaanus Vahtra

  Etendused Viimsi Black Boxis: 
30. septembril, 1. ja 2. oktoobril 
kell 19

Hetk etendusest “Sa oled täna ilusam kui homme”. Foto: Von Krahli Teater

Toimub

1. oktoobril tähistatakse rahvusva-
helist muusikapäeva ja oma-
valitsuspäeva 
Reedel, 1. oktoobril on nii ülemaailmne rahvusvaheline muusikapäev 
kui ka Eesti riiklik tähtpäev – omavalitsuspäev. Muusikapäeva raa-
mes kõlab elav muusika üle terve Eesti ning ka Viimsis toimub mitu 
toredat kontserti. See annab võimaluse tähistada kaht tähtpäeva 
korraga.  
Omavalitsuspäev. 1. oktoober nimetati omavalitsuspäevaks 2018. aas-
tal. Omavalitsuspäev on ühelt poolt tunnustuseks omavalitsuste seni-
sele ajaloole ja tegevusele. Teisalt on see võimalus omavalitsuse ole-
must, probleeme ja tegevust paremini tutvustada, et efektiivsemalt 
kaasata kogu ühiskonda nii praeguste kui ka tulevaste väljakutsete 
lahendamisse.

Kohaliku omavalitsuse olulisust Eesti riigi loomisel, taastamisel ja 
arengus on rõhutanud paljud poliitikud, omavalitsustegelased ja tead-
lased. Selle erilist kohta meie omariikluse saavutamisel ja taastamises 
on esile toodud ka põhiseaduse kommenteeritud väljaandes: “Eesti 
riikluse tekkes, selle taastamises ja arengus on kohalikul omavalitsusel 
olnud ja on täita väga oluline roll. Eesti rahvas saavutas omariikluse 
1918. aastal suuresti tänu väljakujunenud omavalitsustraditsioonidele. 
Seega sai riik toimiva kohaliku omavalitsuse näol juba iseseisvuse 
kehtestamisest alates endale tõhusa toe ühiskonnaelu demokraatlikul 
korraldamisel. 1980. aastate lõpus alanud kohaliku omavalitsuse taas-
loomine andis olulise panuse taastatava Eesti omariikluse demokraat-
liku aluse kujundamisse.” (allikas: polismtu.ee)

Muusikapäev. Eesti Muusikanõukogu ja muusikapäeva meeskond 
on viimase kaheksa aasta jooksul korraldanud 1. oktoobril kokku 1124 
muusikasündmust. Muusikapäeva kontserdiprogramm kutsub mär-
kama muusika rolli ja olulisust meie igapäevaelus. Kontsertidel saab nii 
vahetuid muusikaelamusi kui ka muusikutega lähemalt tuttavaks saada.
Viimsis pakutakse tänavu muusikapäeva puhul kontserte mitmele 
maitsele. Juba kell 12 astub Viimsi huvikeskuses rahva ette kitarrivir-
tuoos Paul Neitsov, kelle repertuaari kuulub nii roki-, popi- kui ka rah-
valikke lugusid. Kell 18 musitseerib Viimsi raamatukogus džässpianist 
ja helilooja Tõnu Naissoo klaveril. EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
algab kontsert samuti kell 18, kui orelil astub üles organist Aivar Sõerd. 
Muusikapäeva kontsert toimub ka Prangli saarel, kus kohalikus rahva-
majas tuleb lavale Viimsi kooli vilistlaskoor dirigent Andrus Kalveti 
juhendamisel. Kõik kontserdid on kuulajatele tasuta!

Merilin Piirsalu 

Muusikapäeva kontserdid on kuulajatele tasuta. Foto: Pixabay
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ja otsa. Arstist isa, tema kunstnikust 
naine ja teismeline, identiteedikrii-
sis vaevlev laps, nende sassis pere-
suhted – kõlab nagu peremudel, 
milletaoliseid on küllaga ja kellele 
laval toimuv jaburus on liigagi häs-
ti tuttav.

Paavo Piigi kirjutatud ja lavasta-
tud “Kahekesi” on aga intiimne, in-
telligentne ja vaimukas suhetelugu, 
mis žanrilt on pigem draama, kuid 
vastavalt vaataja enda kogemus-
tele annab võimalusi ka naermi-
seks. Lugu räägib, mis võib juhtu-
da, kui mees ja naine jäävad tuppa 
kahekesi, ja vaatleb justnagu kõr-
valpilguga selle olukorra lõputuid 
variante. 

Koroonaajal on suhted lähedas-
tega sattunud selles mõttes luubi 
alla, et inimesed on olnud sunni-
tud rohkem teineteisega aega veet-
ma ja küsima, miks me koos oleme, 
mis vormis me tahaksime koos ol-
la, kas üldse? Usun, et see lavastus 

TEATER Oktoobris toimub Viimsi Black Box 
Studios kaks Kinoteatri etendust: “Monument” ja
 “Kahekesi”. Tegu on vaimukate tükkidega, kus 
lavale astuvad hinnatud näitlejad. Kõigest lähemalt 
kõneleb Paul Piik Kinoteatrist. 

Kinoteater tuleb Viimsi Black Box 
Studiosse kahe vaimuka etendusega 

Millest oktoobris toimuvad eten-
dused räägivad?
Ühe tuntuima kaasaegse näitekir-
janiku Marius von Mayenburgi kir-
jutatud ja Priit Võigemasti lavasta-
tud “Monument” on ühest küljest 
lihtne perelugu, teisest küljest vai-
mukas kokkuvõte ummikust, kuhu 
kaasaegne Euroopa on jõudnud. 
Raske isegi öelda, kas see on naer-
maajav draama või nutmaajav ko-
möödia, kuid igal juhul mõjus ela-
mus. 

Lugu räägib läbi musta huumo-
ri ühiskonnast, kuhu meie oleme 
mõnes mõttes alles jõudmas – heal 
elujärjel perest, kes on harjunud 
tööle võtma muukeelseid lapse-
hoidjaid, ent satub nüüd ootama-
tult salapärase kohaliku lapsehoid-

annab neil teemadel palju lõbusat 
äratundmist ja tõsisemat mõtteai-
net.

 
Keda näitlejatest välja tuua?
Kinoteatriga kaua koostööd teinud 
Tõnis Niinemets on esimene Vil-
jandi teatrikooli lõpetanud näitleja, 
kes sai tööle Eesti Draamateatrisse, 
ja seda kindlasti asja pärast – lisaks 
komöödiaandele on ta suurepära-
ne draamanäitleja. Viimsis teeb ta 
suured rollid mõlemas Kinoteatri 
lavastuses.

Priit Võigemast mängib Viimsis 
toimuvatel “Monumendi” eten-
dustel erandkorras Markus Luige 
asemel. Seega vaid Viimsis ja ka-
hel õhtul on võimalik näha “Mo-
numendi” koosseisu, kus astuvad 
üles Priit Võigemast, Evelin Võige-
mast, Tõnis Niinemets, Kait Kall ja 
Mari Jürjens.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Kinoteater Viimsis
  “Kahekesi”

P 3. oktoober kell 19 
E 4. oktoobril kell 19 
T 5. oktoobril kell 19

  “Monument”
R 8. oktoobril kell 19
L 9. oktoobril kell 19

 
Etendused toimuvad Viimsi Black 
Box Studios. Mille poolest see eri-
neb klassikalisest teatrisaalist?
Viimsi Black Box Studio on kõikide 
võimaluste ruum ning meie ehita-
me sinna oma etenduste ajaks täp-
selt endale sobiva teatrisaali, kuhu 
saame mahutada 240 inimest. Se-
da moel, et publik on näitlejatele 
lähedal ning saab hästi tunnetada 
ja nautida laval toimuvat. 

Kuidas Kinoteatris praegusel ajal 
tuju üleval hoiate, kui pikka ae-
ga pole saanud etendused üldse 
toimuda ja pole teada, kas pub-
lik tuleb saali?
Teatrisiseselt oleme proovinud 
ebakindlusega kohaneda. Kui saa-
me etendusi mängida, oleme ekst-
ra tänulikud. Kui ei saa mängida, 
kasutab igaüks omale sobivaid kait-
semehhanisme – kes teeb rohkem 

trenni, kes õpib uusi võõrkeeli, kes 
kirjutab nalju või näidendeid.

Ajale kohaselt oleme õppinud 
mitmeid uusi asju: teatriuksel Co-
vid-tõendeid läbi piiksutama, deso-
vahendeid transportima, pileteid 
tagasi ostma ja pikemaid tulevi-
kuplaane tegema läbi tugeva naeru.

Iga toimuv etendus – kohtumi-
ne publikuga – on nüüd erilisem. 
Usun, et seda tajuvad nii näitlejad 
kui ka publik saalis.

Etendus 
“Monument”. 
Fotod: Siim 
Vahur

Etendus 
“Kahekesi”.
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investeerimisel sõltub turuseisust, 
aktsiakurssidest, kinnisvarahinda-
dest. See pole kindlasti vale, kuid 
tegelikult ja peamiselt sõltub tu-
lemus meist endast, sellest, mida 
tunneme ja kuidas selle ajel tegut-
seme. Mõelgem korraks, miks nii 
vähe inimesi saavutab edu kaalu 
langetamisel või investeerimisel? 
Vastus on taaskord järjekindlus.

Suurim probleem on see, kui 
börsil hakkab hooga midagi toimu-
ma – “hooga roheliseks” või “pu-
ha punaseks” –, haarab see vägagi 
kaasa. Teatav kogemus võib en-
ne isegi olla, aga selles hoos kao-
vad algsed kavatsused ja tegelikud 
teod on midagi muud. Kui eelne-
valt pole võimalikke olukordi bör-
sil enda jaoks läbi mõeldud, 
siis hulbivadki laevukesed 
tormis.

Hirmul on suured silmad
Teisalt võib mõelda, miks kaalu-
takse enne investeerimisega alus-
tamist nii pikalt. Üks põhjus on ris-
kihirm. Siinkohal tasub selgelt läbi 
mõelda, et kui oled reaalselt aktsia-
tesse raha paigutanud, siis milline 
sündmuste käik täpsemalt oleks 
hirmus. Riskid on muidugi olemas 
ja neist tasub teadlik olla. 

Börsikäitumise teema on väga 
huvitav. Seda on uuritud. Inimese 
instinktiivsed impulsid ajendavad 
tegusid, mis ei ole börsil edu saa-
vutamiseks kasulikud.

Kui “börsihoog” kumiseb kõr-
vus, siis on väga kerge sellega kaa-
sa minna ja erinevad hirmud aita-
vad siin kenasti kaasa.

Hirme ja riske saab maandada, 
kui läbi mõelda, millised olukor-
rad börsil tekivad. Kuigi rahulikul 
hetkel arvad, et minuga börsirabi-
nat ei juhtu, siis tehingute toimu-
des ja numbrite muutudes juhtub 
küll. Sest seal jookseb r a h a. See 
on veel pöörasem erinevus, kui au-
toga õppeplatsilt tänavale minek.

Investorinärvi saab 
kasvatada
Kuulsin esimest korda mõisteid 
“investeerimine”, “aktsia” ja “börs” 
üle paarikümne aasta tagasi, ilm-
selt tudengitelt. Arvatavasti neilt, 
kes mõne aja jooksul börsikurssi-
de tõusu nähes ostsid aktsiad ko-
guni õppelaenu eest. Laenajaid oli 
ilmselt teisigi. Oleksin võinud tol-
lal löögilepääsemiseks samamoodi 
toimida. Ometi hoidis miski tagasi 
ja ütles, et kui oma sääste pole, siis 
laenurahaga ei maksa börsile min-
na. Sest mis siis, kui kaotad?

Praeguseks on mul tekkinud “in-
vestorinärv”. Saan rahulikult maga-
da, kui aktsiakursid langevad ja ar-
vestuslik vara väärtus kahaneb. 
Sissevõetud kahjumi pärast ei hak-
ka küüsi närima. Vead olen ära see-

INVESTEERIMINE Olen üle paarikümne aasta 
tegelenud börsil investeerimisega, sealhulgas 
teinud läbi paar suuremat kriisi. Praktiseerimise 
kõrval olen palju lugenud, uurinud ja suhelnud. 
Suve lõpus ilmus kõige selle tulemusel minu 
raamat “Investeerimine – põnevust pikaks ajaks”. 

Investeerimine: kerge või keeruline, 
kindel või kahtlane?

O
len endalt vahel küsi-
nud, kes on parem in-
vestor, kas mina või mu 
kaasa? Sellele küsimu-

sele on tegelikult lühike vastus: see, 
kes võtab nõu kuulda ja on järjekin-
del. Minu suurim puudus investo-
rina ongi see, et ma pole erinevaid 
investeerimise ideid katsetades vä-
ga järjekindel. Küll aga olen pide-
valt maininud oma kaasale ja las-
tele, “kuidas peaks”. Küsisin kaasalt 
hiljuti, kuidas tal on viimastel aas-
tatel läinud aktsiatesse investee-
rimisega? Ta paigutab peamiselt 
Balti börsile ja näitas aktsiaport-
felli seisu meelsasti, kasutades sa-
mas võimalust nõu küsida. Ja mis 
ma nägin! Rakendades järjekindlalt 
“osta ja hoia” põhimõtet, oli ta oma 
portfelli väärtuse tänaseks prakti-
liselt kahekordistanud. Väga täp-
se inimesena oli ta lihtsalt minult 
kuuldut aeg-ajalt rakendanud, või-
malikud emotsioonid kõrvale jät-
nud ja saavutanud hulga vähema 
aja ja energiapanusega ligiläheda-
se tulemuse.

Mängus on tunded ja raha
Investeerimisest, erinevatest va-
raklassidest, tootlusprotsentidest 
on tänavu räägitud palju. Imelisel 
moel on inimesed olnud investee-
rimisel edukad, kuid ühestki ar-
tiklist ei selgu päris arusaadavalt, 
miks. Ei selgu, mida on tehtud õi-
gesti, mida valesti ja mis tagajärg 
vigadel on olnud. Leian, et hea-
de tulemuste saavutamisel on vä-
ga tähtis võimalus teistega asjast 
rääkida ning oma tunded õigel ra-
jal hoida. 

Aktsiad, börs ja tunded? Tõesti? 
Jah, tõesti. Sest mängus on raha. 
Kes võib öelda, et ta on raha suhtes 
täiesti ükskõikne? Seega on nutikas 
küsida: mida tunned, kui kohtad 
sõnu investeerimine, börs, aktsia? 
On see pigem kahtlane, kardetav 
või hoopis kindel ja stabiilne? Ka-
su või kaotus? Kindlasti keeruline?

Tuttavatega on need märksõ-
nad ikka jutuks tulnud. Sõnad ise 
on üsnagi neutraalsed, kuid hoiak, 
mis nende kuulmisele järgneb, on 
vägagi emotsionaalne. Näiteks: 
“Olen ammu mõelnud, aga siia-
ni hoidunud”, “Tahaksin küll, aga 
ei tea, kust alustada”, “Huvi oli, aga 
kodanik Y (tuttav), hoiatas, et sel-
lest ei tule head nahka, risk on lii-
ga suur”, “Korra proovisin, kaota-
sin viiendiku sisse pandud rahast, 
seega aitab!”, “Võiks ju aktsiaid osta, 
aga hinnad võivad langeda ja siis ei 
saa rahulikult magada”. 

Sageli arvame, et võit või kaotus 

dinud. Soovitaksin teistele just in-
vestorinärv ära proovida. Võtta 
mingi väike summa ja teha tehin-
guid reaalse rahaga. NB! Virtuaal-
portfellid investorinärvi ei testi!

Kogemustest sündis raamat
Kõigest eeltoodust olen õppinud, 
järeldused teinud ja kogunud täis-
värvides kogemused kokku raama-
tusse “Investeerimine – põnevust 
pikaks ajaks”. 

Raamatu saamisloo alguseks 
võib pidada aega, kui sai selgeks, 
et pensionirahad hakkavad liikuma 
ja meediast tuli teateid, kui mitmed 
inimesed on kuulanud pettureid. 
Vaadates tagasi oma investeerimis-
kogemusele, hakkas süda valuta-
ma. Mõtlesin, mida teha, et inime-
sed leiaksid üles sisemise kindluse, 
mis hoiaks neid kaotamast väärtus-
likku, kaotamast raha. Mis hoiaks 
neid kaotamast närve ja säästaks 
aega, et tähelepanu ei kuluks tühja.

Huvitaval kombel tegi üks kir-
jastaja just siis ettepaneku kirjuta-
da raamat investeerimise teemal 
alustajatele, kõhklejatele, teadma-
tutele ja selgitada investeerimisega 
seotud emotsioone. Nii saigi kirja 
jutt pettuse liikidest ja börsi tege-
likkusest, samuti ühtteist asjaolu-
dest, mis võivad alustajale rasked 
olla. Nii maalähedases keeles kui 
võimalik. Soovin head valikuõnne 
kõigile alustajatele ja kogenumate-
le investoritele! Tihtipeale kaalu-
takse ja arutatakse, mis võiks olla 

Tiiu Lumberg
investeerimisnõustaja ja investor

“see õige” aktsia, millele raha pan-
nes tuleks vohh! tõus. Pean ütlema, 
et ühe või teise “just õige” otsimi-
ne ja hüplik panustamine on pigem 
ohh! kahju valem, midagi võiduaja-
mise või loto sarnast.

Siinkohal tahaksin südamele 

panna: kui teil on rahasumma, mi-
da kibelete investeerima või min-
gil viisil paigutama, siis kaaluge, 
mõelge, koguge infot ja küsige. Tu-
lul ei ole kiired jalad, et ära joosta, 
aga komistamine on kiirustamisel 
kerge tulema.

pane tähele!

Olen Facebookis liige  mitmetes investeerimise teemalistes grup-
pides, kus alustajad küsivad nõu, kogenumad jagavad häid mõt-
teid. Kutsun ka Viimsi valla investeerimishuvilisi omavahel suhtlema 
ja looma suhtlusringi “Viimsi investeerib”. Meie kandis võib olla pal-
jugi alustavaid või alles selles suunas mõtteid mõlgutavaid inimesi, 
kes saaksid väljundivõimaluse ja küsimise koha. Ja kogemuse suu-
rusest sõltumata tekiks heade ideede vahetus. Olen valmis suhtlus-
ringi algatama ja esimesed teemajutud/mõttevahetused tegema. 

Olen investeerimisteekonnal kogenud, et üks osa inimestest ei 
küsi midagi, muudkui tegutsevad (mitte mõistes, miks nad enamas-
ti raha kaotavad). Teine osa küsib, aga alati pole selleks head või-
malust. Kolmas osa ei söanda küsida ka, kuigi väga tahaks. Just 
teisele ja kolmandale rühmale tahaks koduvallas midagi pakkuda. 
Nii tekiks võimalus, kuidas rahatarkusele ja säästmisele kodukan-
dis kaasa aidata. Huvilised võivad kirjutada oma mõtetest e-posti 
aadressile uudistaja88@gmail.com. 

Et suhtlusega mitte päris nullist alustada, oleks hea tutvuda mi-
nu raamatuga “Investeerimine – põnevust pikaks ajaks”. Sinna on 
koondatud info kõige põhilisemast investeerimisel. Lahti on räägi-
tud tehtud vead, põhjalikumalt on lahatud tunnete ja emotsioonide 
mõju investeerimisel. Eraldi peatükk on petuskeemidest ja võltsilt 
headest pakkumistest. Raamat annab võimaluse riskid ja tähelepa-
nu vajavad kohad läbi mõelda, et luua eduka investeerimise rada. 

Vaata lähemalt: https://revaleta.eu/toode/investeerimine-
ponevust-pikaks-ajaks/.

Üleskutse investeerimisteemaliseks 
suhtlusringiks Viimsis

Pringi küla 
elanik Tiiu 
Lumberg on 
investeerimi-
sega tegelenud 
üle 20 aasta. 
Foto: Riho 
Paramanov
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Kes saab hääletada?
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Eu-
roopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks 
saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, 
s.o elukoht, mille aadressiandmed on kantud 
Eesti rahvastikuregistrisse, asub Viimsi val-
las. Hääletada saavad ka (vähemalt 16-aasta-
sed) välismaalased, kes elavad Eestis pikaaja-
lise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse 
alusel ning kelle elukoha aadress on rahvasti-
kuregistri andmetel samuti Viimsi vallas.

Hääleõiguslik ei ole isik, kes on valimisõi-
guse osas teovõimetuks tunnistatud või koh-
tu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust 
kinnipidamiskohas.

Jaoskondades hääletamine muutub 
paindlikumaks
Tänavustel valimistel ei ole valija enam seotud 
konkreetse Viimsi vallas asuva valimisjaos-
konnaga. Valida on võimalik ükskõik millises 
Viimsi valla valimisjaoskonna hääletamis-
ruumis. Valimisjaoskonna hääletamisruumis 
kontrollitakse valija hääleõigust elektroonili-
sest valijate nimekirjast ning hääletamissedeli 
saamisel antakse allkiri allkirjalehele.

Traditsioonilist valijakaarti 2021. aastast 

Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimispäev on 17. oktoobril

V
iimsi valla valimiskomisjonile 
esitasid 17. oktoobril toimuvatel 
Viimsi vallavolikogu valimistel 
osalevate kandidaatide nimekir-

jad 6 erakonda ja 2 valimisliitu. Lisaks osa-
leb valimistel üks üksikkandidaat. Viimsi 
valla valimiskomisjon registreeris 9. sep-
tembril toimunud koosolekul kokku 144 
kandidaati.

Käesolevad kohaliku omavalitsuse voliko-
gu valimised koonduvad ühte nädalasse: 11. 
kuni 17. oktoobrini. Valimisnädal algab es-
maspäeval ja koosneb kuuest eelhääletami-
se päevast ning pühapäevasest valimispäe-
vast. Esmaspäevast laupäevani on võimalik 
hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas ko-
hapeal kui ka elektrooniliselt. Valimispäeval, 
17. oktoobril toimub hääletamine ainult pa-
bersedeliga, kuid uuendusena on valijal pü-
hapäevasel valimispäeval jaoskonnas paber-
sedeliga hääletades võimalik oma e-hääl veel 
ära muuta. 

valijatele enam koju ei saadeta. Enne valimi-
si saadetakse valijale tema rahvastikuregist-
rijärgsele elukoha aadressile valimiste teabe-
leht. Valimiste teabeleht on vaid informatiivse 
sisuga ja seda ei ole vaja valimisjaoskonda 
kaasa võtta. Valimiste teabelehel on andmed 
hääletamisõiguse tingimuste kohta ja hääleta-
misvõimaluste kohta vallas või linnas.

Viimsi vallas saab oma hääle anda 
neljas valimisjaoskonnas
Valimisjaoskond nr 1
Asukoht: Nelgi tee 1, Viimsi alevik (Viimsi val-
lamaja). 

Hääletamisruum asub I korrusel Viimsi 
huvikeskuse saalis. 

Valimisjaoskond nr 1 on avatud kogu vali-
misnädal: 11.–16. oktoobril kell 12–20 ja vali-
mispäeval (17. oktoobril) kell 9–20. 

Valimisjaoskond nr 1 korraldab väljaspool 
elukohajärgset valimisringkonda eelhääleta-
mist ning vajadusel hääletamist ka asukohas, 
haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Valimisjaoskond nr 2
Asukoht: Randvere tee 9, Haabneeme alevik 
(Viimsi raamatukogu). 

Merit Renlund
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

Hääletamisruum on Viimsi Marketis asu-
va Viimsi raamatukogu suures konverentsi-
saalis. 

Valimisjaoskond nr 2 on avatud: 15.–16. 
oktoobril kell 12–20 ja valimispäeval (17. ok-
toobril) kell 9–20.

Valimisjaoskond nr 3
Asukoht: Kibuvitsa tee 1, Randvere küla 
(Randvere lasteaed/päevakeskus). 

Hääletamisruum asub Randvere lasteaia I 
korruse saalis. 

Valimisjaoskond nr 3 on avatud: 15.–16. 
oktoobril kell 12–20 ja valimispäeval (17. ok-
toobril) kell 9–20.

Valimisjaoskond nr 4
Asukoht: Idaotsa küla, Prangli saar (Prangli 
põhikool). 

Hääletamisruum asub Prangli põhikooli 
ruumides.

Valimisjaoskond nr 4 on avatud: 15.–16. 
oktoobril kell 12–20 ja valimispäeval (17. ok-
toobril) kell 9–20.

Kodus hääletamist korraldavad kõik neli va-
limisjaoskonda.
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Viimsi vallas ülesseatud kandidaadid
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nr 137  Raimo Tann

nr 145  Anu Kaiv

nr 153 Jana Tool

nr 161  Marko Kutser

nr 168  Raul-Stig Rästa

nr 176  Markus Järve

nr 128  Pert Lomp

nr 190  Karen Kangro Burns

nr 131  Vello Saluste

nr 138  Oksana Šelenjova

nr 146  Meelis Metsma

nr 154  Margus Talsi

nr 162  Leho Rehemäe

nr 169  Anneli Laines

nr 177  Maarika Neilinn

nr 184  Pert Lomp

nr 132  Sergei Novikov

nr 139  Ilja Ban

nr 147  Marge Veik

nr 155  Nadežda Kleptsova

nr 163  Rando Ringmets

nr 170  Kristjan Põldre

nr 178  Gert Kerde

nr 184  Pille Petersoo

nr 133  Aare Pernik

nr 140  Ene Lill

nr 148  Ivo Illisson

nr 156  Eingard Tops

nr 164  Erki Korp

nr 171  Loora Mulenok

nr 179  Kätlin Põldre

nr 185 Antoon Hubert 

nr 134  Peedu Kass

nr 141 Kaarel-Mati Halla

nr 149  Marika Saul

nr 157  Raivo Tomingas

nr 128  Pert Lomp

nr 172  Villu Loonde

nr 180  Eero Sikka

nr 186  Rita Veskimeister

nr 135  Oliver Liidemann

nr 142  Erkki Sarapuu

nr 150  Kristjan Mark

nr 158  Jevgeni Semjonov

nr 165  Lauri Hussar

nr 173  Eleri Kerde

nr 181  Lauri Kasemaa

nr 187  Ain Pinnonen

nr 128  Pert Lomp

nr 143  Kristiina Sillaste

nr 151  Regina Jermakova

nr 159  Hannes Ojari

nr 166  Atso Matsalu

nr 174  Tarmo Valgepea

nr 182  Jaanus Lember

nr 188  Katrin Markii

nr 136  Annika Vaikla

nr 144  Erki Tammleht

nr 152  Ville Vellend

nr 160  Aarne Jõgimaa

nr 167  Nikolai Bentsler

nr 175  Kristi Laur

nr 183  Mati Mätlik

nr 189  Valter Puuström

Eesti 
Keskerakond

Erakond 
Eesti 200

Valimisliit 
Vali Viimsi

Van Rens
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nr 191  Henry Liimal

nr 199  Aivar Põlda

nr 205  Mari-Ann Kelam

nr 213  Arvi Altmäe

nr 220  Riina Aasma

nr 228  Riina Quak

nr 236  Ivo Saarma

nr 240  Pert Lomp

nr 198  Piret Simmo

nr 204  Jan Trei

nr 212  Raido Oras

nr 219  Siim Kallas

nr 227  Marko Mihkelson

nr 235  Marju Mik

nr 243  Enn Sau

nr 192  Eva Ottas

nr 200  Liis Mühls

nr 206  Priit Robas

nr 214  Endel Lepik

nr 221  Illar Lemetti

nr 229  Märt Vooglaid

nr 237  Peeter Vään

nr 244  Karmo Klein

nr 193  Konstantin Kekišev

nr 201  Hannes Kadak

nr 207  Toomas Tõniste

nr 215  Liina Savolainen

nr 222  Siiri Visnapuu

nr 230  Martin Reim

nr 238  Aarne Saluveer

nr 194  Teija Tuula Marjatta

nr 202  Anne Vahemäe

nr 208  Marju Aolaid

nr 216  Jaan Kolberg

nr 223  Aivar Sõerd

nr 231  Ilona Säälik

nr 239  Priit Rebane

nr 195  Janis Riisalu

nr 128  Pert Lomp

nr 209  Darvy Kõdar

nr 217  Rein Ottoson

nr 224  Leelo Tiisvelt

nr 232  Tanel Einaste

nr 240  Marek Kose

nr 196  Kai-Liis Gramakovski

nr 203  Madis Luik

nr 210  Martin Plaser

nr 218  Kristel Taal

nr 225  Alar Mik

nr 233  Aina Saarma

nr 241  Jaanus Koni

nr 197  Andrus Arumäe

nr 128  Pert Lomp

nr 211  Kristiina Laura Järve

nr 128  Pert Lomp

nr 226  Kristiina Kägu

nr 234  Jaak Salumets

nr 242  Mark Martin Kaalma

Toivari

Erakond 
Eestimaa 
Rohelised

ISAMAA
Erakond

Eesti 
Reformi-
erakond

Üksik-
kandidaat

q

q

qq
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VALI KOGUKOND,
MITTE ERAKOND!

Kogukonna Klubi
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Viimsi vajab muutust!

Hea viimsilane
Meie meeskonnas on viimsilased, kes tunnevad oma 
kodukohta, oma naabreid ja on kursis nii argimurede 
kui arenguvõimalustega. Siin on meie kodu, suhtleme 
aktiivselt kogukonnaga ja tegutseme Viimsi 
parema tuleviku nimel juba täna. Oleme tänulikud 
viimsilastele senise usalduse ja toetuse eest ning 
lubame jätkuvalt vaid seda, mida suudame ellu viia.

Sinu otsusest 11.–17. oktoobril sõltub mitte ainult 
Viimsi tulevik, vaid ka Sinu, Sinu pere ja sõprade 
käekäik.

Eesti Keskerakonnal on Viimsikeskne pikk plaan, 
kuidas edasi liikuda. Meil on teotahtelised inimesed, 
kogemused ja teadmised, et uudsed ideed ellu viia ja 
Viimsi veel mõnusamaks elupaigaks arendada.

VÄÄRTUSED, MILLE EEST 
VIIMSIS SEISAME:
• Ranitsatoetus 220 eurot aastas igale Viimsi 

koolilapsele
• Tallinna ühistransport viimsilastele tasuta 
• Pensionäri ühekordse toetuse tõus 20 eurot aastas
• Kaasav eelarve 100 000 eurot, mis jaguneb külade 

ja alevikepõhiselt 
• Rajame Hiie laululava ja lipuväljaku
• Peatame elanike juurdevoolu ja kaitseme elurikkust 
• Avame kallasrajad ja teeme avaliku ruumi 

atraktiivseks
• Toetame ettevõtluse arengut ja kodulähedaste 

töökohtade teket
• Tõstame omastehooldaja toetuse vähemalt  

220 euroni
• Tagame läbipaistva, poole kiirema ja kogukonda 

kaasava valla juhtimise
• Koostöös riigiga loome täiendavad 

gümnaasiumikohad 

MILLEGA OLEME SENI VIIMSI 
HEAOLLU PANUSTANUD: 
• Viimsi Raamatukogu rajamine 
• Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium loomine
• Lubja klindiastangu I etapi valmimine (Põhjakonna 

trepp, terviserada ja mänguväljak)
• Tartu Ülikooli väärikate ülikooli käivitamine
• Viimsi discgolfi pargi rajamine
• Hoolekandekeskuse asutamine 
• Haabneeme ja Randvere päevakeskuste 

laiendamine ja remont
• Viimsi Seeniorite Nõukoja loomine
• Sotsiaalhoolekandekeskuse asutamine
• Jalgrattaparklate rajamine
• Naissaare raudtee avamine
• Siseskatepargi teostuse toetus
• Riigigümnaasiumi viimsisse toomine
• Era- ja munitsipaallasteaedade kohatasu 

võrdsustamine

Tule valima ja tee turvaline valik! Anna oma hääl Viimsikesksetele inimestele, kes on aastate jooksul 
end koduvallaga sidunud ja tõestanud ühiskondlikus tegevuses, poliitikas ja ettevõtluses. Tutvu lähemalt 
kandidaatidega ja valimisprogrammiga: www.viimsikeskne.ee
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LOE LÄHEMALT: www.valiviimsi.ee 

17. oktoobril VALI VIIMSI

19 kandidaati. Kümme tarka ja tegusat naist, üheksa tarka
ja tegusat meest.  On õppejõude ja õpetajaid, tegevjuhte
ja ettevõtjaid, inseneri-, meditsiini- ja haridusvaldkonna
spetsialiste, treenereid, korteriühistute ja külaseltside
aktiviste. Üheksa inimest on varem Viimsis kandideerinud,
kümme ei ole.  Seitse kuuluvad erakonda, 12 ei kuulu.

Meil on värske pilk, palju häid ideid ja soovi-tahtmist
neid ideid ellu viia. Aita meil need teoks teha, Vali Viimsi! 

Valimisliit VALI VIIMSI toob kandideerima nii tuttavaid kui ka
hulga uusi tegusaid inimesi!

Tegemist on parteiülese valimisliiduga, kus on nii inimesi, kes on
varem kohalikel valimistel kandideerinud kui ka neid, kes pole
varem poliitikaga üldse kokku puutunud. 

Valimisliidu “Vali Viimsi” kampaania põhisõnumid on:

1) Ajame Viimsi asja ausalt
2) Ei betoonile, jah rohelusele
3) Näoga SINU poole

Need vastavad meie valimisliidu valimisprogrammi kolmele
teemaplokile, mis käsitlevad vastavalt Viimsi juhtimist, meie
elukeskkonda ja meie inimesi. Loe lähemalt: www.valiviimsi.ee

Esimene teemaplokk “Ajame Viimsi asja ausalt” keskendub
kõige olulisemale. Vaatame, kuidas Viimsi vallas asju aetakse ja
kuidas Viimsi inimesi juhitakse. Saab paremini!

Teine teemaplokk “Ei betoonile, jah rohelusele” keskendub Viimsi
loodus- ja elukeskkonnale. Fookuses on rohealad, puhkealad,
väikesaared, rattataristu ning liiga hoogne kinnisvaraarendus.  

Kolmas teemaplokk 
“Näoga SINU poole” keskendub
Viimsi inimestele. Võtame
fookusesse vaimse tervise, Viimsi
noored ja väärikad, Viimsi pered,
õpilased, õpetajad, siinsed
ettevõtted ja isegi Viimsis elavad
lemmikloomad.

VALI VIIMSI!    

www.facebook.com/valiviimsi

www.instagram.com/valiviimsi/
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ILLAR LEMETTI
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5. OKTOOBRIL KELL 18.005. OKTOOBRIL KELL 18.00
VIIMSI RAAMATUKOGUSVIIMSI RAAMATUKOGUS

UNETERVISEUNETERVISE    LOENGLOENG
ESINEB UNENÕUSTAJAESINEB UNENÕUSTAJA    JA PSÜHHOLOOGJA PSÜHHOLOOG  

KENE VERNIKKENE VERNIK

Sissepääs vaba
Maski kandmine on kohustuslik! 

FOTO: STANISLAV MOŠKOV

 
 Lapitöömeister Marja Matiiseni juhendamisel õpime

valima õigeid töövahendeid ja materjale; 
erinevaid tehnikaid ja töövõtteid; 

lapitehnikas praktiliste esemete valmistamist.
Kursus toimub kaks korda kuus, 

kolmapäeviti 17.30- 19.45
 

Registreeri end tasuta kursusele:
kontakt@marjamatiisen.com

Osalejate arv on piiratud. 
Tunnis kanname maski.

 

Viimsi Raamatukogu

LAPITÖÖKURSUS

ALGAJATELE

Tunnid 2021: 

22. september

6., 20. oktoober

3., 17. november

1., 15. detsember

REISIÕHTU

"TERE, MAAILM"
Koos Tiina Pargiga

7. OKTOOBRIL  KELL 18.00
VIIMSI RAAMATUKOGU 

SUURES SAALIS

Maski kandmine on kohustuslik!

sena ilmus Kaplinski viimane kirju-
tis, mis sisaldab Ööülikooli sarjas Vi-
kerraadios ja Klassikaraadios peetud 
loenguid aastatest 2000–2012. Eriti 
kaasahaarav on lugeda Jaan Kaplins-
ki kirjavahetust Tõnu Õnnepaluga, 
mis on ühtlasi kogumikule eessõnaks 
ja valminud spetsiaalselt selle raama-
tu tarbeks. “Vaimu paiga” kese on öko-
loogiline mõtlemine, mis põhineb ta-
sakaalu otsimisel kõige elusa vahel. 
Tundub, et autorile on olnud oluline 
elu mõistmine ja selle mõtestamine. 
Tema poolt kirjutatud ridade vahele 
jääb veel miski nähtamatu, mis jõuab 
mõtte kujul ja tähenduses lugejani. 
Kirjanik arvab, et on hea, “kui suudak-
sime olla vähemalt inimesed”, aga ala-
ti on oht tahta enamat ja kaotada tege-
lik olemus.

“Vaimu paik” tuletab meile kõigile 
palju olulist meelde. Kaplinski arutleb 
siin kord filosoofi, kord lihtsa inimese-
na nii maiste kui ka igavikuliste küsi-
muste üle. Vististi oli kirjaniku süda-
me peal kõige rohkem loodus ja keel. 
Võib-olla tasub eesti keele eripärale 
rohkem mõelda, samuti sellele, kui-
das mõtteid keeles väljendame. Tun-
dub, et eriti oluline oli Kaplinski jaoks 
ka inimese ja looduse vahekord ning 
mure selle pärast, kas ja kui kaua loo-
dus – metsad ja niidud, milleta elu ei 
suuda ette kujutada – veel kestab. 

Nii kibedate kui ka helgete arusaa-
made mõtestatud kirjapanek autori 
poolt paneb lugeja edasi mõtisklema, 
enamasti originaalse mõtlemisega 
nõustuma, mõnel juhul ka vastu vaid-
lema, kuid kindlasti ei jäta ükskõik-
seks. Lõpetuseks veel üks luulerida 
Kaplinskilt: “Mis on sõnade vahel, on 
aina enam kui sõnad ise.”

LUGEMISSOOVITUS Raamat on hea kaaslane igal aasta-
ajal, aga eriti sügisel, kui päevad muutuvad lühemaks 
ja õhtud pimedamaks. Siin on mõned soovitused, 
mis imehästi sügisõhtutesse kuuma teetassi ja õdusa 
kaminatule kõrvale sobivad. 

Kellele mõtteainet, kellele põnevust – 
soovitused sügisesele lugemislauale

Jaan Kaplinski 
Vaimu paik
Aadam ja pojad, 2021. 192 lk
Iga lugu lõpeb kord, ka elulugu. Kaht-
lemata poleks praegune Eesti kirjan-
dusmaastik Jaan Kaplinskita selline 
nagu ta on. Kaplinski on Eesti kultuu-
riruumis alati olnud kirjanik ja mõtleja, 
kes on seisnud inimlikkuse ja loodus-
läheduse eest. Tegelikkuse probleeme 
lahkas ta omapärastel mõtterännaku-
tel, kus ei olnud kohta kompromisside-
le ega kohandumistele. Ta räägib tema 
jaoks tähtsast oma kuulaja ning luge-
jaga otse ja ausalt. Muretsemata, mida 
sellest arvatakse. 

“Ööülikooli raamatukogu” avateo-

Miriam Toews 
Kõik mu mured mannetud 
Hea Lugu, 2021. 276 lk
Tegemist on autobiograafilise sugeme-
tega romaaniga, mille puhul on raske 
kasutada sõna “hea”, kuigi tegemist on 
kahtlemata väga hästi kirjutatud teo-
sega. Ka väga hästi tõlgitud raamatu-
ga. Romaan on pigem kaasahaarav, 
mõtlemapanev, otsekohene, meis-
terlikku kirjutamisstiili pakkuv. Teks-
ti on oskuslikult põimitud huumor ja 
traagika. Siit leiame armastust, hirmu, 
jõuetust, paratamatust. Võime vastust 
otsida küsimusele, mis elus on üldse 
õige või vale? Teos kajastab surmatee-
mat ning eeldada võiks, et tegemist on 
raske looga, aga ei ole nii. Hoopis hin-
gekraapivalt ausa ja ilusa teksti leiame 
Kanada kirjaniku sulest.

“Kõik mu mured mannetud” räägib 
perelugu, eelkõige kahest kokkuhoid-
vast õest Elfist ja Yolist, keda ühen-
dab ebatavaline lapsepõlv, mis möö-
dus mennoniitide külas. Tegemist on 
eriliselt usule pühendunud kristlaste 
sektiga, kes avaldavad pere edasisele 
saatusele fataalset mõju. Minajutustaja 
vanem õde Elfi on lapsest saadik olnud 
paras olude vastu mässaja. Vaatama-
ta edukusele ja näilisele õnnele ei leia 

ta rahu kusagil ega millestki. Yolandi 
on lahutatud, ta peab toime tulema ka-
he teismelise lapse, pideva rahahäda 
ning õe muredega. Elfi katsub ta aida-
ta ning püüab kuulata mitte ainult se-
da, mida õde talle räägib, vaid ka neid 
tundeid, mis on jutu taga, püüab as-
jadest aru saada õe vaatenurgast. Ro-
maan räägib ka emaarmastusest ja sel-
lest, kuidas võib püüda, aga tegelikult 
ei saa kunagi lõpuni oma last kaitsta.

Eelkõige on see raamat Lugejale, 
kes püüab elu sügavamalt mõtestada. 
Paraku viis küll elule tähenduse otsi-
mine ühe tegelase elu mõttetuse tõ-
demusele.

Anders de la Motte
Talvetuli
Varrak, 2019. 375 lk
Anders de la Motte on politseiniku 
taustaga Rootsi krimikirjanik, kes pole 
ka Eesti lugejale võõras. Tema raama-
tud “Sügisroim” ja “Suve lõpp” on esi-
tatud Rootsi krimiakadeemia auhinna 
nominentideks. Ta ei kirjuta küll nii 
ladusa keele ja karmide süžeeliinide-
ga, tihti ka ühiskonnakriitilise suunit-
lusega tekste nagu näiteks tuntud kri-
mikirjanikud Mankell, Nesbø, Kepler, 
Adler-Olsen, Horst. Samas on tema 
tekstid psühholoogiliselt huviärata-

vad, hästi on edasi antud sündmuste 
õhkkonda. Sarnasust on rohkem Bri-
ti krimikirjanduse kui Nordic Noir`ga. 
Autor ise ütleb, et hirm on väga tugev 
kuriteo motivaator.

Loo peategelane 45-aastane Laura 
koostab süvaintervjuusid ja juhib edu-
kalt omaenda firmat, samas leidub te-
ma elus piisavalt sügavale sisemusse 
peidetud saladusi. Laura on veetnud 
lapsepõlves kõik suve- ja talvevaheajad 
oma tädi Hedda juures, kellel on puh-
keküla Skåne maakonnas. 1987. aas-
ta luutsinaööl põleb puhkeküla klubi 
maani maha, tules hukkub minatege-
lase parim sõbranna. Toimunu jätab 
Laurale eluaegsed armid, nii füüsili-
sed kui ka psüühilised.

Kolmkümmend aastat hiljem tä-
di sureb ja pärandab Laurale lagune-
nud puhkeküla. Tavapärasest uudis-
himulikum minategelane naaseb üle 
pika aja lapsepõlve lemmikpaikades-
se eesmärgiga tegeleda pärandusega ja 
korraldada tädi matus, aga ehk kohtu-
da ka mõne vana sõbraga ja saada üle 
ammusest traumast. Kuid miski pole 
enam endine. Tema saabumine tekitab 
paljudes pahameelt ja teda üritatakse 
ähvardustega lahkuma sundida. Lau-
ral hakkavad tekkima küsimused tädi 
surma kohta, aga ka ammuse traagili-
se sündmuse kohta luutsinaööl. 

Teose sündmustikku antakse va-
heldumisi edasi kahes ajas, 1987. aas-
ta luutsinaööl ja sellele eelnevatel päe-
vadel ning tänapäeval. Rahulikult algav 
lugu hakkab üha tempokamalt kulge-
ma. Järjest rohkem küsimusi ja mõista-
tusi paisatakse lugeja vaatevälja, et ta 
sealt olulise välja selekteeriks. Igal te-
gelasel on peidus oma saladus, mis te-
kitab segadust ainult juurde. Ja sugu-
gi kõik asjaosalised ei ole sellised nagu 
välja paistavad.

Tegemist on lihtsa lugemisega, sa-
mas kaasahaarava, pineva ja tempoka 
arenguliiniga. Etteaimatava kõrval oli 
ka üllatusi. Natuke naiivsust lõppfinaa-
lis oli, aga siiski üks huvitav leid Põhja-
maade krimižanrist.

Reet Kukk
Viimsi raamatukoguhoidja



24. september 2021 KUULUTUSED & REKLAAM // 21

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

Aiatööd
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.

Ohtlike puude/okste langetamine, 
viljapuude lõikamine, trimmerda-
mine, heki lõikus ja pügamine. 
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Tel 5348 7318, e-post 
igor@inkteenused.ee.  

Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenust koduaedades, ühis-
tute ja äriühingute ümbruses. He-
lista ja küsi lisa – tel 5399 3595.

Ehitus
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
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.
Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, 
parandustööd ja kivide müük. 
info@viimsikivi.ee, tel 5667 6629, 
www.viimsikivi.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.
Katuste, fassaadide ja aedade pe-
su, värvimistööd, remonttööd, vee-
rennide puhastus ja akende pesu. 
Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvi-
mine (plekk, kivi, eterniit). Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.
Kogenud santehnik pakub oma 
teenuseid. Tel 551 8837, Pavel (vene 
keel).

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Pääs-
teameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, 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.

Muud teenused
Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. 13-aasta-
ne töökogemus ja kutsetunnistus. 
Tel 5690 3327.

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.

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

Inglise ja prantsuse keele eratun-
nid ning järeleaitamistunnid põhi-
kooli algastmele. Prantsuse keele 
tunnid prantsuse keelt emakeelena 
kõnelevalt õpetajalt inglise keele 
baasil. Tel 5307 7871.

Hammaste fotovalgendus nüüd ka 
Viimsis! Hammaste toon muutub 
juba pärast esimest protseduuri 
4–8 tooni võrra ja seda max 60 mi-
nutiga. Fotovalgendus ei kahjusta 
hambaid ega igemeid, on absoluut-
selt valutu ja kahjutu ning sobib ka 
tundlikele hammastele. Kasutame 
100% looduslikke geele, mis on tes-
titud ja heaks kiidetud Terviseameti 
poolt. Saab tulla üksi ja kahekesi – 
küsi pakkumist! Tel 5567 3118. 
Aadress: Sõpruse tee 9, Viimsi.
AA Angela Studio.

Pakun kvaliteetset puhastustööd 
korterites ja ridaelamutes ning väik-
semates majades. Viimsis, Pirital, 
Muugal, Kosel, Meriväljal. Suure 
staažiga, diskreetne ja korrektne. 
Tel 5649 4462.

Peatselt avatav klassikaliste luksus-
autodega transporditeenust osu-
tav firma otsib koostööpartneriteks 
autojuhte (sobib hästi ka pensio-
närile), kellel oleks võimalus ka au-
tot oma silma ja hoole all pidada 
(või soovitada, kus saaks autot hoi-
da). Palk 15-25 eurot tunnis, vasta-
valt tellimustele. Autodega seotud 
kulud kannab ettevõte. Kontakt: tel 
5556 3534, Meelis.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Ostame igasuguses seisukorras 
autosid. ARK-ist arvelt mahavõt-
mine litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel 5823 8310.
Müüa puitbrikett RUF 160 €/960 kg, 
pellet premium 6 ja 8 mm 180 €/
975 kg, turbabrikett 160 €/840 kg, 
kütteklotsid 2 €/40 l kott, lepp 
3,30 €/40 l kott, kask 3,50 €/40 l 
kott. Tel 517 0257.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.
Pellet al 185 €/alus, RUF brikett 
al 135 €/alus, küttepuud al 47 €/
ruum. Kõik ühest kohast! Head 
hinnad! Tel 600 0136, 520 0093, 
Puu24.ee.
Müüa kuivad jämedad kasepinnud 
0,25 cm, 40 l / 3,5 €. Tel 5349 2771.
Too oma liigsed asjad müüki 
Realiseeri.ee-sse. Ostame vana-
vara, tarbeklaasi ja keraamikat. 
Info tel 688 8300, 502 4439, 
e-mail pood@realiseeri.ee.

Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või tel 5618 8671. Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.
Soovin Viimsis merekonteineri 
jaoks rendile võtta maad mõõtude-
ga 6 m x 2,5 m. Tel 564 0872, Jo-
hannes.
Otsin soojustatud pinda, mis so-
biks klassikaliste harrastusautode 
hoiustamiseks. Vajadus on 1–10 
autole. Kontakt: tel 5556 3534 või 
meelis.post@gmail.com.
Müüa LOOMASÕNNIKUT, mulda, 
täitepinnast, liiva ja killustikku. Tel 
5697 1079, e-mail taluaed@hot.ee.

Tööpakkumised
Otsime majahaldjat! Väike korter-
maja ühistu Viimsi südames Pargi 
teel otsib rõõmsameelset ja tegu-
sat inimest, kes tegeleks graafiku-
järgselt trepikoja puhastuse, muru-
niitmise, lume- ja lehekoristuse ja 
teiste jooksvate heakorratöödega
ning korra aastas heki pügamisega. 
Töögraafik on kokkuleppeline ja 
paindlik, sobib ka põhitöö kõrvale 
ja pensioniealisele. Lisainfo 
tel 5561 6076 või kirjuta 
pargitee4korteriuhistu@gmail.com.
Viimsis ja Tallinnas tegutsev ette-
võte otsib oma meeskonda tehni-
kajuhti, kelle tööülesanneteks on 
kinnis- ja vallasvara, sealhulgas 
autopargi haldamine ja korrashoid. 
CV saata e-posti aadressil prng.
prng1@gmail.com või helistada tel 
5333 9903.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

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

Pakkuda tööd 
aednikule Viimsis

Tel 506 4264

SISUTURUNDUS Eesti Energia tütar-
ettevõte Enefit Connect alustas 
Viimsi vallas valguskaablivõrgu 
ehitust, mis toob elanikeni tuleviku-
kindla, operaatorist sõltumatu kiire 
internetiühenduse. Käesoleva aasta 
lõpuks pakutakse liitumisvõimalust 
pea 300 Viimsi valla aadressile 
Muuga külas.

Enefit Connecti taristu liitumiste üksu-
se juhi Oliver Ruusi sõnul kasvatab et-
tevõte järjest sidevõrgu ehitusmahtu-
sid ning uute alade valikul lähtutakse 
sellest, kus saab pakkuda kiire interne-
tivõrgu lahendust korraga võimalikult 
paljudele seda vajavatele aadresside-
le. Sellest sai lähtutud ka Viimsi vallas. 

“Kiire valguskaablil jooksev internet 
on meie tulevik ja selle kättesaadavus 
peaks olema laialdane. Internetiühen-
duse olulisust on veelgi võimendanud 
tervet maailma tabanud koroonakriis, 
millest tingitult on kasvanud interne-

Viimsi valla elanikeni jõuab aasta jooksul 
ülikiire internetiühendus

tikasutuse vajadus nii kodukontori-
tes kui ka kaugõppel,” sõnab ta ning 
lisab, et valguskaablil jooksev interne-
tiühendus on tänapäeval kõige kiirem 
ja kindlaim viis internetivõrgus and-
mete edastamiseks. 

Ruusi sõnul on Viimsi elanikul või-
malik Eesti Energia veebilehel (energia.
ee/kiireinternet) kontrollida, kas tema 
aadress kuulub Enefit kiire andmeside-
võrgu ehitusplaanidesse. “Kui hetkel 
veel ei kuulu, saab sealsamas esitada 
selleks sooviavalduse, mida julgustan 
kindlasti tegema. Nii saab meie jaoks 
selgemaks, kus huvi veel on, ning saa-
me sellega oma edasistes arendusplaa-
nides arvestada,” sõnab Ruus. 

Liitumisvõimalusega aadresside 
kogukuluks liitumisel on valguskaab-
liühenduse väljaehitamise ühekordne 
tasu 199–249 eurot. Lisaks kuvatakse 
liitumislepingu sõlmimisel Eesti Ener-
gia iseteeninduskeskkonnas eeldatav 
tööde valmimise tähtaeg.

Võrguga liitunud kliendi jaoks on 
hilisem operaatori valik vaba ehk tee-
nusepakkujaks saavad olla nii Telia, 
Tele2, Elisa või mõni teine turuosaline, 
kes Viimsi vallas teenust osutab. Kõik 
operaatorid on oodatud vallaelanikele 
oma teenuseid pakkuma. Kiire internet 
jõuab kliendini pärast operaatoriga le-
pingu sõlmimist ning vajalike tehnilis-
te toimingute teostamist.  

Oliver Ruusi sõnul ei mõelda ope-
raatorineutraalsusest tihti kui olulisest 
tegurist. Seda see siiski aga on, sest sel-
le asemel, et siduda end ühe teenus-
pakkujaga, on kiire interneti vabavõrgu 
puhul võimalik teenusosutaja ise vali-
da ning seda soovi korral alati ka vahe-
tada. “Läbi operaatorist sõltumatu va-
bavõrgu on võimalik hoida sidekulud 
täpselt nii madalad, kui turg hetkel lu-
bab, ning puudub pikaajaline siduv le-
ping vaid ühe teenuspakkujaga,” tõstab 
Enefit Connecti esindaja esile olulist 
argumenti.  Valguskaabli ühenduse loomine eramajale. Foto: Enefit Connect



24. september 202122  // REKLAAM

 

 

    Septembris hambapastad 

   ja hambaharjad

  -15%!

 

Vaata

www.olenterve.ee

 

Pood: Viimsi Äritare 

Paadi tee 3-212, Haabneeme

Telefon: 60 999 10 

TERE KOOL!

Leia lähim 34-st Pere Optika kauplusest, registreeri nägemiskontrolli või tutvu prillide valikuga www.pereoptika.ee

 
          

 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 
 

       Viimsi
    Nelgi tee 1
T-R 10.00-19.00
L-P 10.00-17.00

E-suletud

Kõik grillima!

5,95 €/kg
Šašlõkk sealihast äädikaga

6,95 €/kg
6,95 €/kg

Šašlõkk sealihast
küüslaugumarinaadis

Broileri šašlõkk äädikaga

Kujunda oma

naeratus AirNivoliga!

Tegevusaluba nr. LO4228

Viimsi Hambakliinik asub Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212        60 999 10 

Tegevusloa nr. LO4228 

Märkamatu ortodontia 

 Viimsi Hambakliinikus,

tule konsultatsioonile!

www.viimsihambakliinik.ee

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee
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meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5620 8888

info@renditoojoud.ee

Abikäed on 
kliki kaugusel:

tootmis- ja majapidamistöödest 
ehituse ja remondini

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

Lume ja jäätõrje katustelt
MEIEGA SAAB ÜHENDUST
kpe.kpe@mail.ee • tel 5638 8994 •          K.P.E. OÜ

KODU-
ABILINE

HOOAJA-
TÖÖLINE

KORIS-
TAJA

ABI
T

KOLIMINE,
MÖÖBLI PAIGALDUS

REMONDI- ja 
EHITUSMEES

AIATÖÖD

MAALRI-
TÖÖD

PUUSEPA-
TÖÖD

Telli: www.tooabi.ee
tel +372 5380 4290

info@tooabi.ee

KUTSU APPIABIT
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TULE AVATUD USTE PÄEVALE!
25.09

Jõusaal
Kardiosaal

Rühmatreeningud
Spordibassein

TASUTA

Soetades 25-26.09 E-poest spordiklubi kuukaardi, uuendame selle
TASUTA spordiklubi ja saunakeskuse komplekskaardiks!

Soeta kasvõi 3-kuu spordiklubi kaart ja naudi saunakeskust kuni jõuludeni meie kulul! 

RÜHMATREENINGUD 
10:00 BODYPUMP® (lihastreening) 
11:00 Kõht-Selg-Tuhar (lihastreening) 
12:00 BODYJAM® (tantsuline kardio) 
12:55 CardioTONE (kardio+ lihastreening) 
13:45 BODYATTACK® (kardio) 
14:25 CORE (kerelihaste treening) 
15:05 BODYCOMBAT® (kardio) 
15:45 Power Pilates (keha ja meel) 
16:35 ZUMBA® (tantsuline kardio) 
17:30 Brazil Butt Lift (Lihastreening) 
18:15 BODYBALANCE® (keha ja meel) 

Saunakeskus
11:00 Sauna Yoga® (keha ja meel) 
15:00 Sauna Streching (keha ja meel) 

Bassein
10:00 AquaFit (kardio) 

Jõusaal
17:00 jõusaali ABC treener Märt Märtson
 juhendamisel

klubihind 10€
tavahind 15€

Saunakeskuse
sooduspääse:

Rühmatreeningusse registreerimiseks 
helista 606 1100!

Avatud uste päev 09:00 - 22:00

spatallinn.ee

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


