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Ettevõtlik viimsilane 
Jaanika Lauk

Mis on eakate 
päevahoid?
Kui peres on eakas inimene, kes 
vajab toimetulemiseks abi ning 
keda pole võimalik kogu päevaks 
üksi koju jätta, siis võib abiks olla 
päevahoid.  Loe lk 7

Muusikakooli 
45. õppeaasta
Viimsi muusikakoolis algas juba
45. õppeaasta. Selle aja jooksul on 
koolist tuule tiibadesse saanud ja 
muusikaarmastuse leidnud sajad 
lapsed.  Loe lk 8–9

Aktiivne kolme lapse ema Jaanika 
Lauk vastutab kahe kohaliku ettevõtte 
käekäigu eest ja mõtleb hea meelega 
kaasa kogukonnaga seotud tee-
madel.  Loe lk 10

Novembri alguses toimub Viimsi Happy Jazz Festival. Keda seal kuulata saab? Loe lk 13 >



valdkonnas suunata protsessid kliima-
kindla tuleviku poole. Lehel terveilm.ee/
rohenugimine on 38 soovitust, reasta-
tud mõjususe järgi Eesti Noorte Tea-
duste Akadeemia teadlaste poolt. 

Rohesoovituste kohaselt peab iga 
linna- ja vallavolikogu koos juhtide-
ga keskenduma juba täna või hilje-
malt pärast valimisi järgmistele prio-
riteetidele:  
• elurikkuse ja looduse hüvede hoid-
mine,
• energiatarbe vähendamine ja taas-
tuvenergia hajusa tootmise võimalda-
mine,
• ressursside (sh jäätmete) võimalikult 
kaua ringluses hoidmine,
• rohehangete praktiseerimine koos 
kohalike ettevõtjatega,
• ruumi ja liikuvuse planeerimine, mis 
lähtub kliimamuutuste pidurdamisest 
ja muutustega kohanemisest,
• usaldusliku koostöökeskkonna loo-
mine kohalike ettevõtjate, vabaühen-
duste ja ekspertide vahel.  

Vajalik rohepööre on kõikehõlmav, 
mistõttu saab see olema suur väljakut-
se kohalikule valitsemis- ja juhtimis-
kultuurile. Et keskkonnateod ei muu-
tuks rohepöörasuseks või -pesuks, on 
vaja tegutseda kohalike arengudo-
kumentide ja planeeringute raames. 
Seega ei pääse uued volikogud kont-
rollimisest, kas kestlikeks otsusteks ja 
tegevusteks on piisavalt selge alus ole-
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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 

Linnad ja vallad rohetiigriteks!
ROHEPÖÖRE Just toimusid selle sajandi kõige olulisemad kohalikud valimised. Uutel 
volikogudel lasuvad senisest suurimad ootused kiire, aga mitte kiirustatud rohepöörde 
teostamiseks koostöös teadlaste ja kogukondadega. Eesootaval neljal aastal on kriitilise 
tähtsusega, et iga otsus ja investeering viiks meid igas omavalitsuses ja kogu Eestis 
kliimakindla ja ökokriisita tuleviku suunas.

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 5. novembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 27. oktoobril kell 16.

E
esti kohalikes omavalitsus-
tes pole kestlik areng seni 
veel teadvustatud ega sel-
le saavutamine süsteemselt 

koordineeritud. Ometi nähakse Euroo-
pas ja teistes maailmaosades, et koha-
likul tasandil saab vajalikud muutused 
ellu viia kiiremini ja tulemuslikumalt 
kui riigi tasandil või riikide koostöös. 
Rohetiigri koondatud 38 mõjusat soo-
vitust kohaliku rohepöörde õnnestu-
miseks on abiks nii poliitikule, amet-
nikule kui ka kodanikule.  

Läbimõeldud rohepööre 
vajab koostööd kohalikus 
kogukonnas
Rohepööre juba toimub. Samas on 
meil kohalikul tasandil vaid üksikuid 
eeskujusid: Lääne-Harju rohevald te-
geleb süsteemselt kogukonnatakso 
arendamise ja jäätmemajandusega; 
Ida-Viru linnad ja vallad koostavad 
maakonna uueks majandamiseks  ro-
heplaani. Tartu linnas lähtutakse elu-
keskkonna kujundamisel aina rohkem 
elurikkuse ja kergliikluse soodustami-
sest, katse- ja pilootprojektid aitavad 
reaalselt kogeda teistsugust ruumi. 
Tallinn, Tartu ja mitmed teised omava-
litsused viivad ellu oma energia- ja klii-
makava, Viimsi kliimamuutustega ko-
hanemise kava. Paljud omavalitsused 
ja omavalitsusliidud asuvad kliimaka-
va Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
toel koostama. Saaremaa valda on tun-
nustatud mitmekesise keskkonnaprog-
rammi eest, mis sisaldab liigirikaste 
poollooduslike koosluste taastamist, 
energiatõhusate lahenduste kasuta-
mist, keskkonnahoidlikke riigihankeid 
ja nõudepõhist ühistransporti. 

Selliseid keskkonnasamme on vaja 
nüüd igasse paikkonda levitada, et jõu-
da süsteemse keskkonnajuhtimiseni.

Kuus mõjusat 
keskkonnaprioriteeti 
Tänaste seaduste ja ülesannete juu-
res saab iga linn ja vald olemasolevate 
ressurssidega luua vundamendi rohe-
pöörde toimumiseks. 

Kuna infot on palju, koondas Rohe-
tiiger koos Arengukoostöö Ümarlaua-
ga selguse loomise nimel keskkon-
naühenduste soovitused kohalikuks 
kestlikuks arenguks. Need on konk-
reetsed tegevused, mida saab ja tuleb 
ette võtta järgmise nelja aasta jooksul 
kohalikul tasandil, et vähemalt kuues 
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Jäädvustame 
aastaringi

mas või on vaja prioriteete koosloome-
liselt muuta. Kohalike teenuse osuta-
miseks on igal vallal ja linnal ka rohkelt 
hankelepinguid ning investeeringuid – 
see on valus ja tundub esiti tagasimi-
nekuna, kuid kriitiline on leida kannat-
likkust ning võimalused investeerin-
gute ja hangete kontrollimiseks ning 
otsustamiseks: milliseid saab välti-
da / tegemata jätta, milliseid plaane 
veel muuta, milliseid lepinguid ja käi-
masolevaid protsesse koos partnerite-
ga muuta, et järgneva nelja aasta jook-
sul eraldatav ja välja makstav summa 
oleks minimaalse keskkonnamõjuga. 

On vaja pealehakkamist, avatust ja 
selgust, et pidada kogukonnaga koos 
olulised vaidlused, teha rahu välja-
kutse ambitsioonikusega ja saada op-
timistlikuks, teovõimeliseks. Õnneks 
on abi lähedal: naaberomavalitsused, 
üha täienevad ja avanevad riiklikud 
rahastusmeetmed, ekspertteadmine 
ja tegutsemisjuhendid.

Esimesed omavalitsus-rohetiigrid  
Rohetiiger nõustab viite omavalitsust: 
Rae valda, Saku valda, Jõhvi valda, Võ-
ru linna ja Tartu linna, et aidata neil 
mõjusaid keskkonnategusid kiiren-
dada. Lisaks aitab Rohetiiger Tallinnal 
tõeliseks rohepealinnaks muutuda. Va-
hendame neile keskkonnaühenduste 
teadmisi ja katsetame uudseid koos-
loomevõtteid. Niimoodi tekitame ko-
halikult tasandilt tellimuse riigi ambit-
sioonikamatele keskkonnategudele. 

Kutsume kõiki omavalitsusi tutvu-
ma soovitustega kohalikuks kestlikuks 
arenguks ja tegema reaalseid rohe-
pöördesamme. Linnades ja valdades 
on vajalikke muutuseid kergem alga-
tada kui riigi tasandil. Just uuenenud 
omavalitsustel on määrav roll Eesti ro-
hepöörde õnnestumisel. 

Koos saame teha iga kodukoha sel-
liseks, kus on hea elada nii inimestel 
kui ka teistel ökoloogilistel olenditel.

Ü
ks aastaring liigub tasapisi jälle lõpu poole 
ning kuigi seda aastanumbrit seisab ees pisut 
rohkem kui kaks kuud, võib mõningaid kokku-
võtteid juba teha.

Kohaliku omavalitsuse tasandil olid oluli-
seks märksõnaks möödunud nädalal toimunud kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimised, mis tõid pea iga valla ja 
linna valitsemises kaasa muudatusi. Ka Viimsis moodus-
tatakse uus koalitsioon, mille osas lehe trükki mineku ajal 
veel konkreetsemad läbirääkimised käivad. 

Maailmatasandil jääb käesolevat aastat paraku varju-
tama Covid-19 viirus, mis ei näita taandumise märke. 
Oleme pidanud õppima elama pidevas kriisiolukorras. 
Oleme hakanud kaasas kandma koroonapassi ja esitama 
seda selleks, et pääseda kultuuriüritustele, restorani või 
trenni. Praegu oleme uuesti olukorras, kus koroonaviiruse 
leviku oht on Eestis väga kõrge. Koroonaviirusesse naka-
tumine levib väga laialt ja nakatumiste koguarv kasvab 
kiiresti – seitsme päeva keskmisena nakatub päevas üle 
1000 inimese. 

Samas on justkui pandeemiast tingitud pingete leeven-
damiseks loodusel tänavu varuks hulgaliselt meeldivaid 

üllatusi. Kas ikka mäletate, 
et talv osutus üle ootuste kar-
geks ja lumiseks ning suvi 
püsis pikalt kuum ja päikese-
line? Kevad rõõmustas oma 
pikemaks muutuvate päeva-
dega nii nagu tavaliselt, ole-
nemata õues valitsenud tem-
peratuurist. Sügis on seni 
pakkunud igasugust ilma, nii 
tuulisemalt ja tormisemat 

kui ka sinitaevast ja päikesepaistet. Just neli aastaaega on 
need, mis meie elu siin kliimavööndis värvilisemaks ja 
mitmekülgseks teevad. Aastaringi vältel on väga tore oma 
silmaga jälgida looduse muutumist ning uute varjundite 
ja värvide tekkimist. Loodetavasti leidub kõigil selle jaoks 
pisut aega igal päeval või vähemalt igal nädalal. 

Viimsi Teataja tahab aastaringi ja looduse mitmekesi-
sust veelgi rohkem esile tõsta ja meeles hoida. Seepärast 
kutsume kõiki viimsilasi osalema loodusfotokonkursil 
“Aastaring Viimsis 2021”. Ootame konkursile Viimsis teh-
tud loodusfotosid, olgu pildil meri, mets, lilled, loomad 
või linnud. Ainest ilusaks loodusfotoks leidub siinkandis 
õnneks igal sammul. Vaadake kindlasti läbi kogu senise 
aasta jooksul tehtud klõpsud, sest oleme väga tänulikud, 
kui saame fotodega näidata kõigi nelja aastaaja ilu.

Konkursile võib saata nii fotoaparaadiga kui ka tele-
foniga jäädvustatud pilte. Kui fotoaparaadiga minnakse 
pildistama harvem, siis telefon on ju enamikul kogu aeg 
käepärast ning küllap leidub erilisi looduspilte igaühe fo-
tokaustas. Loodame, et fotokonkurss paneb nii mõnegi lu-
geja oma digitaalseid fotoalbumeid lappama ja leidma 
sealt selliseid pilte, mis väärivad ka teistega jagamist. 

Kui ühtegi jagamisväärset fotot ei leia, on piltide vaata-
mine ikkagi põnev tegevus, sest see annab võimaluse 
meenutada kõike, mida käesolev aasta ellu on toonud. Nii 
saab elustada mõne toreda hetke pere seltsis või minna 
mälestustes tagasi erilisi elamusi jätnud päevadesse. Digi-
taalsete fotode puhul on ju sageli see häda, et neid on küll 
palju, aga vaatama juhtume neid pigem harva. 

Ja kui tõesti on nii, et ühtegi fotot, mida konkursile 
saata, ei leia, siis on veel aega võtta 
fotokas või telefon kaasa ja minna 
metsa või mere äärde hetke ta-
bama. Miks mitte ärgata eelole-
val nädalavahetusel varakult ja 
minna välja juba siis, kui päike 
tõusma hakkab. Võtta termose-
ga kaasa kuum jook ja karbiga 
maitsvad võileivad, minna ku-
hugi, kus varem võib-olla polegi 
käinud, pidada vahepeal piknik-
ku ja vaadata aeg-ajalt läbi kaa-
merasilma. Mõnus ja teist-
moodi päeva algus on 
igal juhul garantee-
ritud.

Ilusat sügist!

Merilin 
Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Et keskkonnateod ei 
muutuks rohepöörasu-
seks või -pesuks, on 
vaja tegutseda kohalike 
arengudokumentide ja 
planeeringute raames.

Maiu Lauring
Teele Pehk
rohetiigrid

Kutsume kõiki 
viimsilasi 
osalema loodus-
fotokonkursil 
“Aastaring Viimsis 
2021”.  

Artikli autorid, Rohetiigri eestvedajad Maiu Lauring ja Teele Pehk. Foto: Liina Notta



VALIMISED 17. oktoobril kell 20 
lõppesid kohalike omavalitsuste 
volikogude valimised.

Viimsi vallas oli kohalikeks valimis-
teks moodustatud neli valimisjaos-
konda, kus sai hääletada eelvalimistel 
11.–16. oktoobrini ja valimispäeval 17. 
oktoobril.

Hääleõiguslikke elanikke oli Viim-
sis tänavu 16 131, kellest käis valimas 
10 098 ehk 62,6%.

Valimistulemused
Viimsis võitis valimised Eesti Reformi-
erakond, kes sai 2891 häält ehk 28.7%. 
Järgnesid Valimisliit Kogukondade 
Viimsi 1513 häälega (15%) ja Erakond 
Eesti 200 1418 häälega (14,1%). Nel-
janda tulemuse tegi Eesti Keskerakond 
1272 häälega (12,6%). Valimisliit Vali 
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Teated

Kinnitati Viimsi noortevolikogu 
2020/2021 aasta koosseis
1.–15. septembrini oli noortel vanuses 14–26, kes elavad Viimsi vallas, 
õpivad valla haridusasutuses või tegutsevad aktiivselt Viimsi vallas, 
võimalik kandideerida Viimsi noortevolikogu 2021/2022 aasta koos-
seisu.  

20.–24. septembril toimus kandideerinud noortega vestlusvoor ning 
30. septembril kinnitati noortevolikogu uus koosseis, kuhu kuulub 15 
täisliiget ning kolm vabaliiget.

Noortevolikogu 2021/2022 koosseisu esimene ametlik kohtumine 
toimus 16. oktoobril Viimsi noortekeskuse ruumides, kuhu mõned noo-
red liitusid Teamsi vahendusel. Esimesel kohtumisel tutvusid koosseisu 
liikmed üksteisega, kuulasid noortekeskuse noorsootöötaja Ave-Liis 
Kivesti ja noortevolikogu koosseisu liikme Emma Sofia Nugise ette-
kannet noortevolikogudest ning nende tegutsemisviisidest. Täpsemalt 
tutvuti Viimsi noortevolikoguga ja põhikirjaga, millest nõuandev kogu 
enda töös lähtuma peab. 

Kohtumisel valiti juhatus. Sel korral otsustati kolmeliikmelise juhatuse 
kasuks, kuhu kuuluvad esimees Diana Kutšerova ning aseesimehed 
Elisbeth Juhansoo ja Meriliis Kivimägi. Kohtumine lõpetati ametliku pil-
distamise ning koogisöömisega.

Edaspidi on huvitatutel võimalik end kurssi viia noortevolikogu tege-
mistega Viimsi noortevolikogu Facebooki ja Instagrami, Viimsi noorte-
keskuse ning Viimsi valla kodulehekülgede kaudu.

Noortevolikogu 2021/2022 koosseisu täisliikmed on: Gretel Abner, 
Elisabeth Juhansoo, Elis Kaev, Hedvig Kaing, Linni Kalamees, Liisi 
Kangro, Janno Kivi, Meriliis Kivimägi, Diana Kutšerova, Sten Lang, Loora 
Mulenok, Elis Roostar, Brita-Stiina Sarv, Oliver Vaks ja Laura Västrik. 
Vabaliikmed on Kristelle Kirsimäe, Siim Ustav ja Brit Maria Villand.

Ave-Liis Kivest
noorsootöötaja    

Viimsi kogus 1051 häält (10,4%), Eesti 
Konservatiivne Rahvaerakond sai 928 
häält (9,2%) ja ISAMAA Erakond 895 
häält (8,9%). Valimiskünnist ei ületa-
nud Erakond Eestimaa Rohelised, kel-
le poolt anti 82 häält (0,8%), ja üksik-
kandidaat, kes sai 23 häält (0,2%).

Isikutest tegi Viimsis kõige tugeva-
ma tulemuse Erakond Eesti 200 esi-
number Lauri Hussar 660 häälega. Ivo 
Rull Valimisliidust Kogukondade Viim-
si kogus 511 häält ja Siim Kallas Eesti 
Reformierakonnast sai 461 häält. 

Volikogu 10. koosseis
Viimsi vallavolikogus on 21 kohta ning 
valimistulemuste põhjal jaotuvad ko-
had järgmiselt: Eesti Reformierakond 6 
kohta, Valimisliit Kogukondade Viim-
si 3 kohta, Erakond Eesti 200 3 kohta, 
Eesti Keskerakond 3 kohta, Valimisliit 

Viimsi vallas kogus kõige rohkem 
hääli Eesti Reformierakond

Vali Viimsi 2 kohta, Eesti Konservatiiv-
ne Rahvaerakond 2 kohta ja ISAMAA 
Erakond 2 kohta.

Mis saab edasi?
Käesoleval nädalal peetakse koalit-
siooniläbirääkimisi. 

Täpsetest kuupäevadest hetkel veel 
rääkida ei saa, aga reeglina kutsub va-
limiskomisjon kaks nädalat pärast va-
limispäeva kokku uue koosseisuga 
volikogu. Esimesel istungil valitakse 
volikogu esimees. Praegune vallava-
litsus esitab lahkumispalve. 

Uue vallavalitsuse koosseis selgub 
lõplikult ülejärgmisel volikogu istun-
gil, mis toimub tõenäoliselt nädal pä-
rast esimest istungit. Uus valitsus astub 
ametisse samal päeval.

Viimsi Teataja    

Noortevolikogu esimene ametlik kohtumine toimus 16. oktoobril. 
Foto: Fredi Arro 

uued vallakodanikud
  Tatjana Jakovleval ja Olgert Tammel sündis 7. septembril poeg 

Grant Tamm
  Helina Sulel ja Riho Rebasel sündis 11. septembril tütar Lenne Rebane
  Jelizaveta ja Anton Drižirukil sündis 14. septembril poeg 

Mark-Daniel Drižiruk
  Kristina ja Erik Repinil sündis 17. septembril poeg Eldar Repin
  Kirke Aitsenil ja Tarmo Roosel sündis 18. septembril poeg Robin Roose
  Jekaterina ja Kaimo Sirakil sündis 19. septembril poeg Nikolas Sirak
  Kerttu Marjatta Stammil sündis 28. septembril tütar Sienna 

Elizabeth Tiaraoluwa Stamm
  Triin Aunapuul ja Silver Lindil sündis 30. septembril tütar Elli Marii Lind
  Olga Allikul ja Aleksei Volkovil sündis 5. oktoobril poeg Arthur Allik
  Sirli Pärnal ja Rain Laulul sündis 5. oktoobril poeg Berth Laul
  Katrin Läänel ja Mihkel Lekkil sündis 6. oktoobril poeg Miikael 

Hartvig Lekk

VPÜ viib huvilised teatrisse 
Viimsi Pensionäride Ühendus korraldab lähiajal kaks väljasõitu 
teatritesse.  

Neljapäeval, 28. oktoobril sõidetakse Viljandisse Ugala teatrisse 
vaatama etendust “Ema”. Piletihind VPÜ liikmele on 15 eurot. Buss 
väljub Haabneeme busside lõpp-peatusest kell 15, suunaga Tamm-
neeme, Randvere, Mähe.

 Kolmapäeval, 3. novembril minnakse Pärnusse Endla teatrisse, kus 
vaadatakse etendust “Tango”. Piletihind VPÜ liikmele on 15 eurot. Buss 
väljub kell 15 Haabneemest suunaga Tammneeme, Randvere jne.

 Lisainfo: Aime Salmistu, tel 518 8125 või 5690 7520.
VPÜ 
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NAABRIVALVE 11. oktoobril all-
kirjastati Viimsi vallas neljapoolne 
leping, millega loodi naabrivalve-
sektor Leppneeme külas. Viimsis 
on naabrivalvega liitunud 20 piir-
konda 479 majapidamisega.

Lepingule kirjutasid alla MTÜ Eesti 
Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, 
Viimsi vallavanem Illar Lemetti, PPA 
Ida-Harju politseijaoskonna jaoskon-
na juht Roger Kumm ning Leppnee-
me naabrivalvesektori vanem Darvy 
Kõdar. Uue naabrivalvesektoriga liitus 
29 majapidamist.

Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek 

Väljari ütles, et turvalisus algab iga-
ühest endast ja just selles seisnebki 
kogukonna liikmete roll, et anda oma 
panus naabruskonna turvalisuse tõst-
miseks. Naabrivalve piirkond loob võr-
gustiku kohaliku omavalitsuse, polit-
sei, kogukonna liikmete ja naabrivalve 
ühingu vahel, kes kõik on huvitatud, et 
Leppneeme küla oleks turvaline koht 
elamiseks. Naabrivalve piirkonda tä-
histavad plakatid annavad ka võõras-
tele teada, et tegemist on hooliva kogu-
konnaga, kus elanikud märkavad, mis 
nende naabruskonnas toimub, ning 
reageerivad vastavalt vajadusele.  

Vastloodud naabrivalvesektori va-

Viimsis uus naabrivalvesektor
nema Darvy Kõdari sõnul tuli mõte 
luua Leppneeme külla naabrivalvesek-
tor läbi sõprade. “Nägime Miiduranna 
küla liitumist. Alguses arutasime seda 
mõtet küla Facebooki lehel, siis kutsu-
sime lisainfo saamiseks kohale Eesti 
Naabrivalve esindaja ja nii ta läks. Tä-
na võime rõõmu tunda, et mõte jõudis 
teostuseni ja Leppneeme küla on veel-
gi turvalisem koht elamiseks,” ütles ta.

Neljapoolne koostööleping on naab-
rite, politsei, kohaliku omavalitsuse ja 
Eesti Naabrivalve ühingu ühine kokku-
lepe ja tahteavaldus piirkonnas turva-
lisuse ja heakorra tagamiseks.

Viimsi Teataja    

15%
1513 
häält 

14,1%
1418 
häält 12,6%

1272 
häält 
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 12.10.2021 VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 48 Audiitori määramine
Nr 49 Viimsi vallas asuva Haabneeme rannakohviku ruumide 
2021/2022 talveperioodiks kasutusse andmine otsustuskorras

  Viimsi Vallavolikogu 12.10.2021 otsusega nr 48 määrati Viimsi 
valla 2021., 2022. ja 2023. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannete audiitorkontrolli läbiviijaks ja konsultatsiooniteenuse 
osutajaks Assertum Audit OÜ. 

  Viimsi Vallavolikogu 12.10.2021 otsusega nr 49 anti Viimsi vallas 
Haabneeme alevikus asuval kinnistul aadressiga Kesk tee 20 (katastri-
tunnus 89001:001:1007) asuv rannahoone (suletud netopind suuru-
sega 52,8 m2) kasutusse Avali OÜ-le (registrikood 14813391) vähemalt
järgmistel tingimusel:
1.1 Ruumid antakse kasutusse 15.10.2021 kuni 30.04.2022.
1.2 Ruumid antakse kasutusse tasu eest 100,00 (ükssada) eurot kuus.
1.3 Kasutaja tagab hoone korrashoiu, ruumide kütmise talveperioodil 
ning kohustub kandma lepingu kehtivuse perioodil rannahoone 
ruumide kasutamisega seotud kommunaalkulud.
1.4 Lepingut on võimalik kummalgi lepingupoolel erakorraliselt üles 
öelda. Erakorraliseks ülesütlemise aluseks loetakse muuhulgas olu-
kord, kus hoones ei saa keraamikaringi materjali säilitamiseks vaja-
likku temperatuuri hoida ja hoonet seega eesmärgipäraselt edasi ka-
sutada.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 12.10.2021 VASTU VÕETUD 
MÄÄRUSED
Nr 21 Viimsi valla 2021. aasta V lisaeelarve
Nr 22 Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine
Nr 23 Viimsi Vallavolikogu määruse “Viimsi valla sportmängu esindus-
võistkondade toetamise kord” muutmine

NB! Volikogu 12.10.2021 otsuste terviktekstidega on võimalik 
tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrgu-
väljaande veebilehel.

  8.11.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Rand-
vere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. kor-
ruse saalis Randvere küla, kinnistu Kiviranna tee 15 DP eskiislahen-
duse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. DP on algatatud 
Viimsi Vallavolikogu 16.03.2021 otsusega nr 13. DP eskiislahenduse 
avalik väljapanek toimus 13.09–12.10.2021.
Lisainfo detailplaneeringu kohta, sh avaliku väljapaneku materjalid 
on kättesaadavad Viimsi valla kodulehelt: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond 

Avalik arutelu

COVID-19 Nakatumisnäitaja poo-
lest on koroonaviiruse leviku risk 
tõusnud Eestis kõige kõrgemale 
ehk punasele tasemele. Covid-
riskimaatriksi järgi on tegemist 
väga kõrge koroonaviiruse leviku 
ohuga, kuna 7 päeva keskmisena 
nakatub päevas 1000 ja enam 
inimest.

Väga kõrge riskitaseme korral on Covid-
regulatsioonide eesmärk tagada riigis 
erakorraline arstiabi ja saada epidee-
mia kontrolli alla.

Viiruse leviku peatamiseks ning 
inimestevaheliste kokkupuudete vä-
hendamiseks muutub alates esmas-
päevast, 25. oktoobrist rangemaks 
maskikandmise kohustus ning mitte-
vaktsineeritud täiskasvanutele piira-
takse ligipääsu meelelahutusele, kul-
tuurile, toitlustusasutustes kohapeal 
söömisele-joomisele. 

• Avalikus nakkusohu suhtes kontrolli-
mata siseruumis tuleb hakata kandma 
maske ning enam ei piisa senisest suu 
ja nina katmisest.
• Alates 25.10 kuni 10.01on piiratud 
vaktsineerimata inimeste ligipääs ava-
likele üritustele. Edaspidi saavad Co-
vid-19 tõendi alusel üritustel osaleda 
ainult kas vaktsineeritud või haiguse 
läbi põdenud inimesed. Testitulemu-
sega üritustele enam ei pääse. Muu-
datus puudutab sportimist, treenimist, 
noorsootööd, huvitegevust, huvihari-
dust, täienduskoolitust ja täiendõpet, 
samuti spordivõistluseid ning spor-
di- ja liikumisüritusi, avalikuks kasu-
tamiseks mõeldud saunasid, spaasid, 
basseine, veekeskuseid ja ujulaid, ava-
likke koosolekuid ja üritusi, konverent-
se, teatrit, kontserte, kino, muuseume, 

näitusasutusi, meelelahutusteenuse 
osutamist, toitlustusettevõtteid.
• Koolides ja huvihariduses muutub 
testimise kord. Edaspidi peavad kõik 
vaktsineerimata õpilased jääma lähi-
kontakti korral koju ning tegema mitte 
varem kui neljandal päeval PCR-testi.
• Ettevõtjad peavad tagama kauban-
dus- ja teeninduspindadel hajutatuse. 
Kaubanduskeskuste üldkasutatavatel 
pindadel olevad istumis- ja mängualad 
on soovitav sulgeda.
• Valitsus soovitab tungivalt nii vakt-
sineeritud kui ka vaktsineerimata ini-
mestel jääda võimalusel kodutööle.

Vaktsineerimine aitab
Ainus tee koroonaviirusega toime 
tulla on elanike võimalikult laialdane 
vaktsineerimine. Paneme kõigile veel 
vaktsineerimata inimestele südame-
le: palun kasutage teile pakutavaid 
võimalusi. Kui teil on kahtlusi, kas ta-
sub oma tervise pärast ennast vakt-
sineerida või kui on küsimusi vakt-
siini kõrvaltoimete kohta, siis pidage 
nõu oma perearstiga. Helistada võib 

Koroonaviiruse leviku 
tõkestamise uued piirangud

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

ka perearsti nõuandetelefonile 1220. 
Teavet vaktsineerimispunktide koh-
ta saab telefonilt 1247 või veebilehel 
vaktsineeri.ee.

Mida rohkem on täielikult vaktsi-
neeritud inimesi, seda väiksem on sur-
ve haiglatele ja arstiabi üldisele kätte-
saadavusele.

Tervishoiuteenuse pakkujad 
Viimsis, kelle juures on või-
malik Covid-19 vastu vaktsi-
neerida:

  Viimsi Keskuse apteek 
(vaktsineerida saab teisipäeval 
ja reedel k 17–20, laupäeval 
k 11–15; vaktsineerib Benita 
Kodu). Haabneeme alevik, 
Sõpruse tee 15, tel 614 6000. 
Vaktsiin: Pfizer

  Fertilitas Viimsi erahaigla 
E–R k 15–18, L k 10–15. Haab-
neeme alevik, Kaluri tee 5a, 
tel 605 9600. Vaktsiinid: Pfizer, 
Moderna, Janssen

Toetused meistriliigasse jõudnud 
esindusmeeskondadele 
Viimsi Vallavolikogu võttis 12. oktoobri istungil vastu otsuse, millega 
muudetakse “Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toeta-
mise korda”. Võrreldes kehtiva korraga muudetakse esindusvõist-
kondade toetus kaheosaliseks: baastoetuseks ja meistriliigatoetuseks.  

Muudatuse tingis asjaolu, et vald soovib panna õla alla meistrilii-
gasse jõudvatele esindusvõistkondadele. Viimsi vald soovib igati 
kaasa aidata, et Viimsi nimi tõuseks spordimaailmas senisest veelgi 
rohkem esile. Kirjeldatav toetuste jagamise vorm on kohalikes oma-
valitsustes levinud praktika.

 Volikogu otsusega tõuseb baastoetuse maksimumsuurus 15 000 
eurolt 20 000 eurole. Muudatus kätkeb endas ka neljanda ala – võrk-
palli – lisamise võimalust. Seni kehtinud korra kohaselt jagati esindus-
liiga toetust pallimängude kategoorias kolmel võistkonnamängu alal: 
jalgpall, korvpall ja käsipall.

 Meistriliigatoetuse maksimumsuurus ühe ala kohta on 6600 eurot 
kuus. Suuruse arvutamisel arvestatakse esindusvõistkonna palgafondi 
suurust ning juhendatavate laste ja noorte arvu. Palgafondina käsitle-
takse esindusvõistkonna nimekirja kuuluvatele inimestele suunatavaid 
palga- ja stipendiumifondi rahalisi vahendeid. Palgafondi rahaliste 
vahendite hulka kuuluvad üksnes võistlevatele sportlastele, esindus-
võistkonna treeneritele, füsioterapeutidele, arstidele ja võistkonna 
juhile makstavad tasud.

Meistriliiga on pallimängu alaliidu kõige kõrgem võistlusliiga, kus 
mängitakse välja Eesti meistritiitel. 15. juulil kinnitas Eesti Korvpalliliit 
korvpalliklubi Viimsi/Sportland meistriliigaga liitumise taotluse. Käes-
oleva aasta V lisaeelarvega lisatakse sporditegevuse eelarvesse 
täiendavad vahendid kokku 33 000 eurot spordiklubi meistriliiga toe-
tuseks.

Järgmise sammuna alustab vallavalitsus ka individuaalalade spordi-
toetuskorra ettevalmistamist.

Viimsi Teataja 

LIIKLUS Pääste, politsei ja kiirabi 
juhivad koos Transpordiametiga 
oktoobris liiklejate tähelepanu 
sellele, et alarmsõidukid vajavad 
liikluses nii kaasjuhtide kui ka 
jalakäijate abi. Kui märkate lähe-
nemas vilkuritega alarmsõidukit, 
siis laske abi läbi, sest selle sõi-
duki kiirest ja ohutust kohale- 
jõudmisest võib sõltuda kellegi 
elu, tervis või ohutus.

Päästeamet, politsei ja kiirabi reagee-
rivad ööpäeva jooksul ligikaudu 750 
väljakutsele üle kogu Eesti. Igal aastal 
juhtub alarmsõidukitega ligi 185 liik-
lusõnnetust, mis on tingitud erineva-
test asjaoludest. 

Mõnikord saavad reageerivale 
alarmsõidukile saatuslikuks rasked 
ilmastikuolud, kuid harvad pole ka 
olukorrad, kus liiklusõnnetus juhtub 
kaasliiklejate vähese tähelepanelik-
kuse tõttu. Operatiivsõidukiga juhtu-
nud õnnetusel on enamasti rasked ta-
gajärjed – abivajaja rolli võivad sattuda 
päästjad, kiirabitöötajad või politseini-
kud ning need, kellele tegelikult appi 

kiirustati, peavad abi saabumist oota-
ma kauem. 

“Väljakutsele reageeriva üksuse 
jaoks on arvel iga sekund – sõiduki sis-
selülitatud alarm näitab, et reageeri-
takse sündmusele, kus keegi on hädas 
ning tema elu või vara vajab kiiret abi. 
Seetõttu on oluline, et sellega arvestak-
sid ka kaasliiklejad – nii sõidukijuhid 
kui ka jalakäijad,” selgitas Päästeame-
ti päästetöö osakonna valmisoleku ta-
lituse juhataja Leho Lemsalu. “Paraku 
tuleb ette olukordi, kui alarmsõiduki-
le ei anta teed ega vabastata piisavalt 
kiiresti sõidurada. Sellega kaotab välja-
kutsele kiirustav meeskond väärtuslik-
ku aega ning nii mõnigi sündmus võib 
võtta veelgi tõsisemaid pöördeid,” lisas 
Lemsalu. 

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalve-
keskuse välijuht Villu Küttner ütles, et 
alarmsõidukitega peavad arvestama ka 
jalakäijad ning ratturid. “Alarmsõidu-
kid lähenevad oodatust palju kiiremi-
ni ning seepärast on kergliiklejatel vä-
ga oluline tõsta oma pilk ning jälgida 
liikluses toimuvat. Paraku võib lähe-
nev alarmsõiduk kuulmata jääda, kui 

Pääste, politsei ja kiirabi: märka 
alarmsõidukit ja lase abi läbi!

kõrvus mängib klappidest kostev vali 
muusika. Seepärast tuleb iga kord en-
ne tee ületamist veenduda ohutuses. 
Jalakäijad peavad samuti alarmi andva 
pääste-, politsei- või kiirabisõiduki lä-
bi laskma, sest ka kõigest paarisekun-
dilisest viivitusest võib sõltuda kelle-
gi elu või ohutus. Liiklejad, kes sinist 
vilkurit märgates meile teed annavad, 
on ise samuti tõelised abiandjad!” lisas 
Küttner. 

Selleks, et abi jõuaks vajajateni õigel 
ajal ning abiandjad ei muutuks abiva-
jajaks, saab oma panuse anda igaüks. 
Jalakäija või kergliiklejana veendu, et 
tee ületamine on ohutu – vaata pare-
male ja vasakule, veendu ohutuses 
ning eemalda kõrvaklapid, et kuulda 
liikluses toimuvat. Kui ka fooris põleb 
tee ületamist lubav roheline tuli, anna 
eesõigus alarmsõidukile. Mootorsõi-
dukijuhina järgi hoolikalt liikluses toi-
muvat ning lase sündmusele reagee-
riv alarmsõiduk mööda – selleks lülita 
sisse suunatuli, veendu manöövri ohu-
tuses ning vabasta sõidurada, et lasta 
väljakutsele reageeriv sõiduk mööda.

Päästeamet 



22. oktoober 2021 UUDISED // 5

Teated

  Rohkem infot kaasava eel-
arve kohta: www.viimsivald.ee/
kaasav-eelarve-2021e

KAASAV EELARVE Selgunud on 
Viimsi valla teise, 2021. aasta 
kaasava eelarve ideed, mis jõua-
vad 1.–30. novembril  toimuvale 
rahvahääletusele. Hindamis-
komisjoni otsusel sai järgmisse 
vooru 19 ideed. Ideid esitletakse 
viimsilastele valla kodulehel ja 
sotsiaalmeedias. Samuti 28. ok-
toobril Viimsi ViVa Virtuaalklubi 
Facebook Live´is, kus esitajad 
tutvustavad oma ideid.

Laekunud ideede hulgas on erine-
vaid ettepanekuid, aga enim soovivad 
viimsilased juurde vaba aja veetmise 
ja sportimise võimalusi. Näiteks soo-
vitakse Viimsisse madalseiklusrada-
sid, mis pakuvad lastele aktiivseid te-
gevusi värskes õhus. Viimastel aastatel 
populaarsust kogunud talipsuplusega 
seonduvalt on ühe ideena pakutud väl-
ja Viimsi talisupluskeskuse loomine. 
Üks huvitavamaid ideid on kellatorni, 
mis näitaks muuhulgas ka Viimsi ela-
nike arvu, rajamine Viimsi keskusesse. 

Kaasava eelarve ideede rahvahääle-
tus algab 1. novembril kell 00.00 ja lõpeb 
30. novembril kell 23.59, mille järel an-
takse kohe teada tulemused. Hääletusel 
saab osaleda iga vähemalt 16-aastane 
isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri 
andmetel Viimsi vallas. Iga hääletusel 
osalev isik saab hääletada kuni kolme 
endale meelepärase idee poolt. 

Hääletada saab elektrooniliselt in-
fosüsteemis Volis, kus tuleb end iden-
tifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või 
Smart-ID-ga. Hääletada saab ka Viim-
si raamatukogus, kasutades infotööta-
ja abi. Esitada tuleb isikut tõendav do-
kument. Raamatukogu on avatud E–R 
k 10–20, L–P k 10–16.

Kõikide kaasava eelarve ideedega 
saab tutvuda Viimsi valla kodulehel ja 
infosüsteemis Volis.

Lisainfo: volikogu kantselei juhata-
ja, kaasava eelarve projektijuht Liina 
Mugu, tel 5373 7275, kaasaveelarve@
viimsivv.ee.

Ideed, mis pääsesid 
rahvahääletusele
1. Alevike üldkoosolekute, vanemate 
(Viimsi, Haabneeme) valimiste läbi-
viimise korraldamine. 
Alevike vanemate valimine ja vastava 
teavituskampaania korraldamine Viimsi 
ja Haabneeme elanikele.

2. Amortiseerunud tenniseväljaku 
renoveerimine Randveres
Väljakut saaksid kasutada nii Randvere 
kooli õpilased kui ka kõik ülejäänud 
vallaelanikud.

3. Arhitektuurikonkurss ooperimaja 
Miiduranna sadamasse

Idee korraldada arhitektuurikonkurss 
võimalikule uuele ooperimajale Mii-
duranna sadamas. See oleks Euroopas 
ainulaadne ooperimaja koos oma jahi-
sadamaga. Tänu oma sadamale oleks 
see uus ooperimaja korraga nii Tallin-
nale kui ka Helsingile. 
* Selle idee elluviimine eeldab sadama-
omaniku luba.

4. Haabneeme sanglepiku ja Viimsi 
kooli madalseiklusrajad
Idee ehitada Viimsisse madalseiklus-
rajad, mis pakuvad lastele aktiivseid 
tegevusi värskes õhus ja pärismaail-
mas. Samuti arendavad need füüsilist 
võimekust, koordinatsiooni, tasakaa-
lutunnetust ja ajutööd. Madalseiklus-
rajad on kõigile tasuta kasutamiseks. 
Oleme välja valinud kaks asukohta, 
kus Viimsi valla lapsed seiklusradadest 
kõige enam kasu saaksid: Haabneeme 
ranna sanglepik ja Viimsi kooli hoov.

5. Kellatorn Viimsi keskusesse
Rajada kellatorn, mis näitab kellaaega 
ja hetke temperatuuri neljast küljest. 
Kellatornil on veel üks eripära, mida 
pole kusagil nähtud – see näitab Viimsi 
elanike arvu. Kellatorni disaini lahen-
duseks kuulutada väja avalik konkurss.

6. Mõisaparki Johan Laidoneri teele 
LED-valgustuse rajamine ning ole-
masolevate valgustite vahetus Mõi-
sapargis
Rajada Mõisapargis Johan Laidoneri 
teel valgustus. Valgustuse rajamine on 
oluline ka kogukonna turvalisuse hu-
vides, kuna Mõisaparki kasutab väga 
palju inimesi. 

7. Prügikastide paigaldus Randvere 
– Tädu – Tiitsu tee piirkonda
Ettepanek paigaldada laialdasel kogu-
konna ja puhkajate poolt kasutatavate-
le teelõikudele kaheksa prügikasti, mis 
aitaksid kaasa metsaaluste prügistami-
se lõpetamisele. Praegu korjavad kogu-
konna liikmed mitu korda aastas met-
saalust prügi, kuna prügikaste lihtsalt 
ei ole.

8. Püünsi kooli väliõppeklass
Rajada väliõppeklass, kus oleks võima-
lik läbi viia erinevaid ainetunde ja hu-
viringe ning korraldada üritusi. 

9. Rataste remondipunktid
Remondipunkt aitaks vähemalt muga-
vamalt remonditöökotta jõudmiseks 
ajutiselt rehvi uuesti rõhku täis pum-
bata. Remondipunktis saab ka ratta 
üle vaadata ja töökorda seda. Erinevate 
võtmetega saab teha pisiremonti. Re-
mondipunktide loomine toetab kesk-
konnasõbralikku liikumisviisi. 

10. Reinu tee skatepark
Rajada Viimsi poolsaare põhjapoolses 
osas elavatele lastele ja noortele koht 
populaarse rula- ja tõukerattaharras-
tusega tegelemiseks. 

Kaasavas eelarves läheb 
rahvahääletusele 19 ideed

Liina Mugu
kaasava eelarve projektijuht

11. Soosepa raba loodusõpperada
Täiendada Pärnamäe külas asuvat Soo-
sepa raba loodusrada informatiivsete 
õppematerjalidega. Projekt oleks suu-
reks abiks õpetajatele ja kogukonnale 
loodusväärtuste tundmaõppimiseks.

12. Tammneeme sadama süvenda-
mine
Tammneeme sadama süvendamine 
võimaldab jätkata avalikus ruumis asu-
va puhkeala korrastamist Tammnee-
me rannas ning otsustavalt kogukon-
da kaasata. Eesmärgiks on pakkuda 
aadressil Mereääre tee 11 viimsilaste-
le vaba aja veetmiseks turvaline mere-
lepääs. 

13. Tädu raja pikendus Randvere 
koolini
Rajada liikumisrada ja valgustus, et 
Randvere kooli juurest saaks ka pime-
damatel aastaaegadel turvaliselt Tädu 
terviserajale. Sama liikumisrada saaks 
aktiivselt kasutada nii Randvere kool 
kui kogu piirkonna liikumisharrastajad. 

14. Uus lemmikpaik – park kaunite 
topiaaridega
Topiaaride abil saab elanikele luua uue 
kauni meelispaiga, kus veeta oma vaba 
aega. Topiaaride taustal saavad inime-
sed teha põnevaid pilte, mida laadida 
üles oma sotsiaalkontodel, see annab 
linnale täiendava võimaluse reklaa-
miks.

15. Viimsi talisupluskeskus
Idee on rajada Viimsisse talisuplus-
keskus, kus kõik talisuplusest huvita-
tud viimsilased saaksid oma koduko-
has mugavalt huviala harrastada. 

16. Skulptuur Valter Külveti mäles-
tuseks 
Paigaldada Viimsi raamatukokku Val-
ter Külveti mälestuseks skulptuur või 
muu austust ja mälestust vääriv objekt.

17. Viimsi pumptrack
Idee rajada pumptracki rada. Rajal saab 
sõita jalgrattaga, rulluiskude, tõuksiga. 
Saab korralikult oma füüsist treenida. 
See hoiab noored spordirajal, eemal 
nutiseadmetest. 

18. Viimsi aleviku jõulinnaku rajamine
Rajada aleviku keskele veehoidla piir-
konda jõulinnak, analoog Haabnee-
mega. 

19. Viimsi aleviku tenniseseina raja-
mine
Viimsi aleviku tenniseseina rajamine. 
Koht, kus igal vabal hetkel saab värs-
kes õhus iseseisvalt tennisemängu har-
rastada. 

Algas lõheliste kuderahu 
20. oktoobril algas lõheliste kuderahu, mis tähendab püügikeeldu 
lõhejõgedel. Täielik püügikeeld kehtib 30. novembrini, kuid paljudel 
jõgedel on lõhepüük keelatud või lubatud üksnes kalastuskaardi 
omanikele veel ka detsembris.

Kui lasta lõhelistel rahulikult tulevast põlve luua, on lootust kalavarude 
suurenemisele, seepärast on kuderahu pidamine äärmiselt oluline. 

Varasemate aastate kogemus on näidanud, et ainult ilusast jutust ja 
informeerimisest siiski ei piisa, seepärast on keskkonnainspektoritel ja 
vabatahtlikel kalakaitsjatel käed-jalad tööd täis. Samuti ootab EKS 
Vabatahtlik Kalakaitse enda ridadesse kalavarude pärast südant valu-
tavaid inimesi, kel aega ja tahtmist kalavalvesse panustada. 

Iga kalamees peaks enne kalaleminekut kontrollima konkreetse 
veekogu piiranguid veebirakenduses https://pump.reach-u.com/kalan-
dus/public/.

Lõheliste püügi eest keeluajal või keelatud viisil võib trahvida kuni 
1200 euroga. Lisaks trahvile tuleb röövpüüdjal hüvitada keskkonnale 
tekitatud kahju. Keeluajal, keelatud kohas või alamõõdulise kala püüd-
mise korral korrutatakse tekitatud keskkonnakahju viiega ning ulatub 
lõhe puhul 480 ja forelli puhul 150 euroni iga isendi eest. Kui püük toi-
mub eriti ohtlikul ja kalavarusid kahjustaval viisil, näiteks elektri, mürgi 
või lõhkeainega, tuleb tasuda kümnekordne keskkonnakahju. 

Igaüks, kes märkab praegusest kuni detsembri alguseni lõhejõgede 
ääres kahtlast tegutsemist, peaks sellest kindlasti teada andma tele-
fonil 1247.

Keskkonnaagentuur

Märka loomavastast vägivalda
Loom, nagu ka iga teine elusolend, väärib humaanset käitumist. 
Ükski loom ei peaks tundma enda nahal vägivalda. Seda ei karis-
tuseks ega ka juhtudel, kus inimene väljendab enda elust tingitud 
frustratsiooni füüsiliselt. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub kõiki 
inimesi üles märkama loomavastast vägivalda ja tegutsema.  

ELS-ile on laekunud sel aastal 175 väärkoheldud looma teavitust. 
Sinu tegutsemine võib päästa mitmeid loomi. Inimestel, kes kasutavad 
karistuseks või frustratsiooni väljaelamiseks vägivalda, võib see olla 
korduvkäitumine. Looma ei tohi õpetamiseks lüüa, rihmast puua, 
sundida teda vägisi tegutsema või muul moel looma peal jõudu või 
valu kasutada. Igasugune vägivald peaks olema taunitav alati ja ei 
tohiks oleneda looma liigist või tõust. Loom peab olema vaba valust ja 
hirmust.

“Vägivallal ei ole õigustust ja seda ei saa asetada skaalale rohkem-
vähem – vägivald on vägivald. Kahtlus on ilmselge märk, et sellele 
tuleks tähelepanu pöörata. Parem on ülereageerida, kui jätta reageeri-
mata. Kindluse mõttes, järgmist korda ootama jäädes võib see loomale 
saatuslikuks saada. Loom, kes on kogenud vägivalda, elab pidevas 
hirmus, stressis ja halvemal juhul valudes. See on ühiskondlik prob-
leem, mille esimeseks lahendavaks sammuks on märkamine, seejärel 
tegutsemine,” tõdes ELS-i otseabistamisejuht Elis Järvsoo.

Teata vägivallatsejast: helista 112 või kirjuta info@loomakaitse.ee või 
helista 526 7117.

ELS valib igal aastal loomakaitsepäeva raames ühe loomavaenuliku 
ja -sõbraliku teo. Nende poolt saad hääletada veebiaadressil https://
loomakaitse.ee/marka-loomavastast-vagivalda-ja-tegutse/.

Eesti Loomakaitse Selts 

Kui lasta lõhelistel rahulikult kudeda, on lootust kalavarude 
suurenemisele. Foto: Pixabay

Loom peab olema vaba valust ja hirmust. Foto: Pixabay
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Kas oled juba proovinud 
uut nutitreeningut?

T R E E N I N G 

Terve Viimsi Run & Fit nutitreening on avatud kõigile huvilistele ning tasuta 
kasutatav kuni 31. oktoobrini. Proovi kindlasti järele, sest perioodi lõppedes 
teeme kokkuvõtted ning loosime osalejate vahel välja erinevaid auhindu. 
Auhinnad panevad välja Viimsi vallavalitsus ja SA Eesti Terviserajad.

Aasta spordipreemia
Viimsi valla spordi aastapreemia 
eesmärk on tunnustada ja innus-
tada Viimsiga seotud üksikisikuid 
või organisatsioone, kes on aas-
ta jooksul spordivaldkonnas sil-
ma paistnud ning kes on panusta-
nud oluliste sündmuste arengusse 
või saavutanud oma tegevuses kõr-
ge taseme. Aasta spordipreemiale 
saab nomineerida aasta jooksul sil-
ma paistnud treenerit, noorsport-
last, sportlast, seeniorsportlast, 
sporditegu, võistkonda, spordi-
ürituste korraldajat jne. Valla spor-
di aastapreemia saajale määratak-
se rahaline preemia ja antakse üle 
meene. 
 
Aasta noorsootöö preemia
Viimsi valla aasta noorsootöö au-
hinna eesmärk on tunnustada val-
las tegutsevat üksikisikut või orga-
nisatsiooni, kes on aasta jooksul 
silmapaistvalt tegutsenud noor-
sootöö valdkonnas või saavutanud 
märkimisväärseid tulemusi Viim-
si valla kujundamisel noortesõbra-
likumaks. Viimsi valla noorsootöö 
auhind on rahaline preemia ja val-
lavalitsuse tänukiri. 

Aasta ettevõtlustegu
Tunnustuse aasta ettevõtlustegu 
eesmärk on märgata üksikisikut, 
meeskonda või organisatsiooni et-
tevõtmise või tegevuse (ka vaba-
tahtliku tegevuse) eest, millega on 
märkimisväärselt panustatud et-
tevõtlusvaldkonna arendamisse 

K
ui varasemalt oli kandi-
daatide esitamise õigus 
piiratud, siis 2020. aastal 
muudetud korra koha-

selt on nüüd igaühel võimalus esi-
tada oma kandidaat. Kandidaate 
saab esitada veebilehel või paber-
kandjal Viimsi vallavalitsuse info-
lauda (Nelgi tee 1, Viimsi). 

Aasta haridusvaldkonna 
toetaja
Tunnustuse aasta haridusvald-
konna toetaja andmise eesmärk 
on märgata üksikisikut või orga-
nisatsiooni, kes oma tegevusega 
on toetanud õppeasutusi, eden-
danud kooli ja kogukonna vahelist 
koostööd või väärtustanud hari-
dust. Aasta haridusvaldkonna toe-
taja tunnustuse saajale antakse val-
lavalitsuse tänukiri ja meene. 

Aasta kultuuripreemia
Viimsi valla kultuuri aastapreemia 
eesmärk on tunnustada ja innus-
tada Viimsiga seotud üksikisikuid 
või organisatsioone, kes on aas-
ta jooksul kultuurivaldkonnas sil-
ma paistnud ning kes on panusta-
nud oluliste sündmuste arengusse 
või saavutanud oma tegevuses kõr-
ge taseme. Aasta kultuuripreemia-
le saab nomineerida nii kultuurite-
gu, ürituste korraldajat, muusikut, 
näitlejat, tantsijat, kunstnikku, kul-
tuurikollektiivi, juhendajat jne. Val-
la kultuuri aastapreemia saajale 
määratakse rahaline preemia ja an-
takse üle meene. 

Viimsi vallas. Aasta ettevõtlustegu 
tunnustuse saajale antakse vallava-
litsuse tänukiri ja meene. 

Aasta keskkonnategu
Tunnustuse aasta keskkonnategu 
eesmärk on märgata üksikisikut, 
meeskonda või organisatsiooni et-
tevõtmise või tegevuse (ka vaba-
tahtliku tegevuse) eest, millega on 
märkimisväärselt panustatud kesk-
konnavaldkonna parendamisse 
Viimsi vallas. Aasta keskkonnategu 
tunnustuse saajale antakse vallava-
litsuse tänukiri ja meene. 

Aasta sotsiaalvaldkonna tegu
Tunnustuse aasta sotsiaalvaldkonna 
tegu eesmärk on märgata üksikisi-
kut, meeskonda või organisatsiooni 
ettevõtmise või tegevuse (ka vaba-
tahtliku tegevuse) eest, millega on 
märkimisväärselt panustatud sot-
siaalvaldkonna arendamisse Viimsi 
vallas. Aasta sotsiaalvaldkonna tegu 
tunnustuse saajale antakse vallava-
litsuse tänukiri ja meene. 

TUNNUSTAMINE Viimsi vald tunnustab vallas 
tegutsevaid inimesi ja organisatsioone mitmete 
tiitlite ja preemiatega. Kandidaate saab esitada 
kuni 31. oktoobrini. 

Viimsi vald kutsub 
tunnustama 2021. aasta 
tegijaid

T
erve Viimsi Run & Fit nutitree-
ning ühendab aeroobse treenin-
gu ja harjutused oma keharas-
kusega. Treeningu raames saad 

koos nutiseadmega läbida endale sobiva 
kiirusega 3-, 5-, 7- või 10-kilomeetrise tee-
konna. Treeningu aja ja koha suhtes saad 
ise otsustada – alustada võib nii koduukselt 
kui ka terviseraja veerelt. Iga 500 meetri 
järel tuleb sooritada erinevaid harjutusi – 
need näitab nutiseadme vahendusel ette 
MyFitnessi personaaltreener Kadri. Har-
jutused on mõeldud erinevate lihasgrup-
pide treenimiseks.

Kuidas treenida?
Treeningul osalemiseks tuleb nutisead-
messe laadida mänguplatvorm Loquize, 
mille saab tasuta rakenduste e-poest. En-
ne trenniminemist veendu, et nutiseadmel 
on sisselülitatud GPS-funktsioon ning asu-
koht on tuvastatav, et treeningvideod iga 
500 meetri järel probleemideta avaneksid. 
Kui valitud distants on läbitud, annab ra-
kendus sellest teada. (Eraldi teise rakendu-
se või seadme kasutamist distantsil ei ole 
vaja kasutada.)

Pealehakkamiseks tuleb vajutada nu-
pule “Alusta”, sisestada oma nimi ja mees-
konna nimi (mõlemad võivad olla samad), 
misjärel saabki hakata liikuma.

Treeningvideo ekraanile ilmudes tuleb 
käivitamiseks sellele klõpsata. Kui video on 
lõppenud, vajuta OK ning jätka teekonda, 
kuni avaneb järgmine video.

Loe lisaks: www.viimsivald.ee/viimsi-
nutitreening.

Merilin Piirsalu

Miks lisaks jooksmisele või kõndi-
misele oma keharaskusega harju-
tusi teha?

  Harjutused aitavad parandada 
tasakaalu, kehatunnetust ja -kont-
rolli.

  Tugevdavad lihaseid, liigeseid ja 
parandavad rühti.

  Aitavad vältida vigastusi.
  Lihtne keharaskusega treening 

parandab üldist tervise seisukorda. 
Võtmesõna on seejuures järje-
pidevus!

Run & Fit nutitreeningu eesmärk on muuta tavapärane käimis- või jooksutreening veelgi 
efektiivsemaks. Foto: Canva

Kuulutame välja konkursi järgmistele vabadele ametikohtadele:

ABIÕPETAJA 
Laanelinnu maja (koormus 1,0)

EESTI KEELE ÕPETAJA 
töö erinevates majades (0,6)

LOGOPEED 
(võimalikud erinevad koormused)

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Palume saata CV ning sooviavalduse saata:
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)

E-posr: mirje@viimsilasteaiad.ee
Telefon: 5622 0121

Kaasavas õppijakeskses Randvere Koolis õpivad koos põhikooli 
riiklikul õppekaval 1.–6. klassis ja põhikooli lihtsustatud riiklikul 
õppekaval 1.–9. klassis õppivad õpilased. 

Ootame oma meeskonda uusi töötajaid:
● muusikaõpetaja (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asemel)
● eriklassi klassiõpetaja

Eeldame kandidaadilt magistrikraadi ja õpetaja kutse olemasolu 
ning lisaks kutsumust kasvatada ja õpetada lapsi. 

Kandideerimiseks palume esitada CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad hiljemalt 5. novembril e-posti aadressil 
roosika@randverekool.edu.ee

Õppimine teeb õnnelikuks!



22. oktoober 2021 SOTSIAAL // 7

kasutada tööpäevadel üheksast 
neljani, aga kokkuleppel erandkor-
ras ka muudel kellaaegadel. Päeva-
hoius on praegu kuus kohta ning 
ruumi uutele klientidele on. 

Päevahoiu ruumid on sisusta-
tud kaasaegselt ja koduselt, muu-
hulgas on puhketuba vooditega si-
sustatud. Igav kindlasti ei hakka, 
sest hoolekandekeskuse palgal on 
kaks tegevusjuhendajat, kes sisus-
tavad eakate päeva, korraldavad 
lõunasöögi koostöös AS Ranna-
pere Pansionaadiga, tegelevad iga 
inimesega tema huve ja võimekust 
arvestades. Näiteks tehakse koos 
kunstitööd, tegeletakse käeliste 
tegevustega ja käiakse õues aega 
veetmas. Seni on teenusele tulnud 
eakad pärast insulti, aga ka muu-
del tervise ootamatust halvenemi-
sest tingitud põhjustel. 

Päevahoid on perele 
suureks abiks
Viimsis elav Vaherite pere on ea-
kate päevahoiu teenust kasutanud 
umbes aasta jagu. “Meie emal oli 
insult ja ta viibis pikalt haiglas. Pä-

HOOLEKANNE Mida teha, kui peres on eakas 
inimene, kes vajab toimetulemiseks abi ning keda 
pole võimalik kogu päevaks üksi koju jätta? Üks 
võimalus on eakate päevahoiu teenus, mida meie 
vallas pakub Viimsi hoolekandekeskus. 

Eakate päevahoid pakub turvalist 
keskkonda ja järelevalvet

Ü
ldhooldusteenus on 
reguleeritud sotsiaal-
hoolekandeseaduses 
ning eakate päevahoid 

on üks üldhooldusteenuse võima-
likke vorme. Seda pakuvad Eestis 
enamasti kohalikud omavalitsused, 
aga ka erateenusepakkujad. Viimsi 
vald lõi päevahoiu kohad läbi Eu-
roopa Sotsiaalfondi projekti “Mälu-
häiretega inimeste päevahoiuteenus 
Viimsi vallas”. Algselt oli eesmärk 
pakkuda päevahoidu eelkõige mä-
luhäiretega eakatele, kuigi diag-
noosi otseselt ei nõutud. Tänaseks 
oleme jõudnud seisukohale, et päe-
vahoidu võivad tulla kõik vanema-
ealised, kelle puhul on põhjust ar-
vata, et nad ei saa päeval üksi kodus 
hakkama. Päevahoiuteenuse ka-
sutamine vähendab pereliikmete 
hoolduskoormust. Kui abi vajav lä-
hedane on päevahoius, saavad pe-
reliikmed kergema südamega tööle 
minna ja muid vajalikke käike teha.

Turvaline keskkond
Viimsi hoolekandekeskuse eakate 
päevahoius pakutakse klientidele 
turvalist keskkonda ja järelevalvet. 
See on koht, kus eakas pereliige on 
hoitud, kus talle pakutakse sooja 
toitu ja kus temaga ka tegeletakse. 
Tehakse koostööd lähedastega ja 
antakse nõu, kuidas eakal esinevate 
piirangutega paremini toime tulla. 

Päevahoid asub aadressil Kesk 
tee 1, Haabneeme. Teenust saab 

rast seda on tema liikumine ras-
kendatud ja eriti alguses oli päris 
suur kukkumisoht,” meenutab tü-
tar Liina Vaher. Pere hakkas otsima 
võimalusi, et ema oleks hoitud ja 
tütred saaksid jätkata töölkäimist. 
“Pöördusime küsimusega valla 
sotsiaalosakonda ja meile tutvus-
tati päevahoiuteenust. Läks vaid 
paar nädalat ja ema saigi hakata 
päevahoius käima. Olime väga po-
sitiivselt üllatunud, et selline või-
malus on olemas. Teenus on meie 
jaoks praktiliselt tasuta, ema peab 
ise maksma vaid söögiraha,” räägib 
Liina Vaher. Tema sõnul on eaka-
te päevahoid nende perele suureks 
abiks. “Tänu sellele ei pidanud kee-

Lemme Palmet
Viimsi hoolekandekeskuse juht

  kliendi hooldamine ja 
abistamine igapäevaelu liht-
samates toimingutes

  mälu toetavad tegevused
  tegevused füüsilise sei-

sundi säilitamiseks
  huvi- ja loovtegevused
  puhkamisvõimalus
  toitlustamine (AS Ranna-

pere Pansionaadi köögist)

Päevahoiu-
teenuse sisu:

gi oma tööst loobuma. Oleme õega 
korraldanud nii, et viime ja toome 
ema kordamööda,” ütleb ta. 

Liinal on hea meel, et ka ema on 
rahul. “Ema vasaku käe ja jala lii-
kumine on raskendatud, aga samas 
on tal vaja neid töös hoida. Kiidan 
väga päevahoiu toredaid töötajaid, 
kes mõtlevad välja erinevaid tege-
vusi ja motiveerivad ema pinguta-
ma. Juba kodust välja minek on te-
ma jaoks pingutus, aga päevahoius 
käiakse temaga ka jalutamas. See 
on suur vaheldus, et saab kodunt 
välja, päevateemade üle arutada 
ja päriselt suhelda. Eakate päeva-
hoid mõjub hästi nii füüsilisele kui 
ka vaimsele tervisele.”

Vaherite pere jaoks on oluline ka 
see, et päevahoius pakutakse soo-
ja sööki. “Kuna emal on diabeet, on 
regulaarne korraliku toidu söömi-
ne väga vajalik. Kuigi ta saaks paar 
tundi kodus ise hakkama, siis meil 
on hea teada, et ta pole kunagi üksi, 
tal hoitakse silm peal ja temaga te-
geletakse. See võimaldab meil oma 
tegemistele keskenduda,” lausub 
Liina Vaher.

Abi on lähedal
Hoolekandekeskuse soov on pak-
kuda Viimsi valla elanikele tuge 
ja sisukat päevategevust ka vane-
mas eas ning vähendada pereliik-
mete hoolduskoormust. Kuigi siin 
on eakate osakaal võrreldes palju-
de teiste omavalitsustega väike, on 
vald mõelnud ka eakate toetamise-
le juhul, kui iseseisvalt kodus ela-
mine on muutunud keeruliseks. 

Kui keegi on mures, et tema pe-
reliige vajab abi, või märkab, et 
naabril on iseseisev toimetulek 
muutunud keeruliseks, või tunneb 
inimene ise, et sooviks tulla päe-
vahoidu kasvõi päeval juttu rää-
kima ja ühiselt lõunat sööma, siis 
tasub võtta ühendust Viimsi hoo-
lekandekeskusega e-posti aadressil 
lemme.palmet@viimsihoolekan-
dekeskus.ee või helistada telefonil 
5670 7888.  

Päevahoiu 
ruumid on 
mugavad ja 
kodused.

Tegevusjuhendajaga koos on klientide päevad 
huvitavamad ja sisukamad. Fotod: Lemme Palmet



riorkestri vääriline nii suuruselt kui 
ka tasemelt ja kus kaasa lõid ka vi-
listlased,” ütleb ta.

Viiuliõpetaja on veendunud, et 
praeguse ekraanihulluse kõrval on 
väga tore panna helisema pillid, 
mis on juba aastasadu pakkunud 
rõõmu paljudele ja teevad seda 
ka edaspidi. “Muusikakooli õpila-
ne saab juurde kirjaoskuse, mis ai-
tab olla meie TARGA RAHVA tub-
liks liikmeks. Lisaks veel iseseisva 
töö oskus ja loomingulisus, millest 
on kasu ükskõik millisel elualal,” 
ütleb Reet. 

Muusika teeb õnnelikuks
EMTA kitarriõppejõud Heiki Mätlik 
töötas Viimsi muusikakoolis aas-
tatel 1978–1992. Ka tema enda lap-
sed on selle kooli vilistlased ning 
nüüd teevad samas klaveri ja ki-
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163 õpilast. Õppida saab klahv-
pille (klaver, akordion), keelpille 
(viiul, tšello, kitarr, kontrabass, kro-
maatiline kannel), puhkpille (flööt, 
saksofon, trompet, tromboon) ja 
löökpille. Uuena avati lõõtspilli õp-
pekava. Lisaks töötab eelkool. Tar-
kusi ja oskusi jagab koolis 23 pe-
dagoogi,” tutvustab muusikakooli 
direktor Urvi Haasma. “Koolis te-
gutsevad keelpilliorkester, kaks 
puhkpilliorkestrit ja bigbänd. Nii 
väikese kooli puhul pole sellis-
te kollektiivide olemasolu sugugi 
väga tavaline,” ütleb ta. Lisaks te-
gutseb rida ansambleid, sest olgu 
instrumendiks kitarr, kannel või 
akordion, on koosmäng pilliõppe-
le tähtsaks väljundiks.

Esinemine ja oma oskuste näi-
tamine on oluline igas eas muu-
sikutele. Ka Viimsi muusikakooli 
õpilased osalevad pidevalt mitme-
tel konkurssidel. “Igal aastal viime 
muusikat omalt poolt valla teistes-
se koolidesse ja lasteaedadesse. 
Toimuvad suured kontserdid det-
sembris ja mais. Covid-19 on sun-
dinud meid küll rohkem omaette 
hoidma, aga küllap olukord para-
neb. Õnneks toimub palju veebi 

kaudu,” räägib Urvi Haasma. “Näi-
teks osalesid õpetaja Jelena Ossi-
pova kitarriõpilased 18. oktoobril 
toimunud üleeuroopalisel kitarri-
päeval ligi pooleteisttunnise kont-
serdiga.” 

Koolijuhil on hea meel, et paljud 
vilistlased on jätkanud õpinguid 
muusikalises kesk- ja kõrgemas 
astmes ning leidnud oma kutseala 
muusikas. “Kaks neist töötavad tä-
na Viimsi muusikakoolis õpetajate-
na. Praeguste õpilaste seas on üsna 
palju nn lapselapsi, kelle vanemad 
on omal ajal siit õpetust saanud. 
Järjepidevus toimib!” sõnab ta. 

On, mida meenutada
Aastatel 1977–2019 koolis viiuliõpe-
tajana tegutsenud Reet Leinuste 
sõnul on Viimsi muusikakool to-

re väike üksus suures vallas. “Alus-
tasime kolhoosi kultuurikeskuse 
garderoobi ruumides, liikusime 
väikesest individuaalelamust suu-
remasse koolituskeskusesse ja 
järgmisel kevadel siirdume veel 
suuremasse keskkonda – Viimsi 
Artiumisse. Tulevik tundub palju-
tõotav!” lausub ta.

Reet usub, et just süstemaatiline 
töö kooli õppekavade järgi on loo-
nud võimalused jätkata sügavama 
huviga noortel õpinguid järgmi-
se astme muusikaõppeasutustes. 
Ta meenutab hea sõnaga koos-
tööd valla teiste koolidega. “Viim-
si keskkooli kooliteatriga etenda-
sime paarikümne aasta jooksul 
terve rea erinevaid muusikale. Vii-
mane selline ettevõtmine oli 2018, 
kui Valgre-teemalises etenduses oli 
muusikakooli orkester tõelise teat-

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

MUUSIKAKOOL Viimsi muusikakoolis algas 
käesoleval sügisel 45. õppeaasta. Selle aja jooksul 
on koolist tuule tiibadesse saanud sajad lapsed. 
Mõnedest on saanud muusikud, mõned on valinud 
teise tee, kuid loodetavasti on muusikal nende kõigi 
elus oma kindel koht. 

Kiirpilk 45. õppe-
aastat alustanud 
Viimsi muusika-
koolile 

V
iimsi muusikakool kut-
suti ellu 1977. aasta sep-
tembris andmaks muu-
sikaharidust S. M. Kirovi 

nimelise kalurikolhoosi töötaja-
te lastele. Õpinguid alustas 34 last. 
Valida sai klaveri, viiuli, akordioni 
ja klarneti eriala. Muuseas, akor-
dioniõpetajana asus kohe esime-
sel aastal ametisse Henn Rebane, 
kes teeb seda tööd siiani.

Esimesel õppeaastal töötati kol-
hoosi kultuuriosakonna ruumides. 
Teise aasta sügisel rekonstrueeri-
ti kooli tarvis kolhoosi käsutuses 
olev individuaalelamu, kus õppe-
töö käis 77 ruutmeetril üle küm-
ne aasta. Taasiseseisvumisjärgselt 
võttis kooli ülalpidamise oma õlga-
dele Viimsi vald. Koolile kohanda-
ti praegused ruumid Rohuneeme 
tee 38, mis oli suureks innustuseks 
nii õpilastele kui ka õpetajatele.

Uus õppeaasta
“Sel sügisel õpib muusikakoolis 

Suvine kooli-
maja. Fotod: 
erakogu

Natali 
Ponetajev 
ja õpetaja 
Henn Rebane 
Klassika-
raadio stuu-
dios.

Kooli vilist-
lane Dorel 
Lisett Jartsev.

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00
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tarriga tutvust lapselapsed. Hei-
ki Mätliku arvates annavad aru-
saam muusikast ja oskus mängida 
mingit muusikainstrumenti es-
malt suurt emotsionaalset rõõmu 
ja kosutust hingele. Teisalt on pil-
limäng väga arendav tegevus. See 
olevat hea nii mõtlemisele, mälule 
kui ka kasulik keha motoorika tun-
netamiseks.

“Kõigist muusikaõppureist ei 
pea tulema elukutselt muusikuid, 
kuid seitse aastat õpinguid muusi-
kakoolis võib anda väga hea pilli-
mänguoskuse. Samas nõuab muu-
sikainstrumendi õppimine väga 
palju õpilase individuaalset pa-
nustamist. Nädalas toimub kaks 
pillitundi õpetajaga, kaks sol-
fedžo- ning üks muusikalootund. 
Helilooja Debussy olevat öelnud, 
et muusika algabki solfedžost. Siia 
arvestusse tuleks panna ka igapäe-
vane pilliharjutamine kodus, um-
bes tund kuni poolteist. Kui kogu 
tundide arv liita ja korrutada seits-
me aastaga, mis on nominaalne 
õpiaeg muusikakoolis, saame üs-
na suure matemaatilise summa,” 
võrdleb Mätlik. “Paljud Viimsi 
muusikakooli lõpetanud on vali-
nud muusiku elukutse. Vaatama-
ta sellele, et neil tuli veel õppida 
ligi kümme aastat, on nad kind-
lasti õnnelikud ja seesmiselt rik-
kad oma tehtud valiku üle. Elagu 
muusika!” 

Mitmekülgselt arendav
Viimsi muusikakooli vilistlased 
nõustuvad eelkõnelejate arvamu-
sega ning usuvad, et pilliõpe tu-
leb kasuks igale inimesele. “Kuigi 
minust ei saanud professionaal-
set muusikut, pole ma kunagi ka-
hetsenud, et seitse aastat muusi-
kakoolis õppisin. Pillimäng annab 
juurde ühe eneseväljendamise või-
maluse. Ühised musitseerimised 
on toonud tutvuskonda palju suu-
repäraseid inimesi, kellega suhtle-
mine on nauditav ja arendav. Tänu 
pillimängule olen saanud nii Eestis 
kui ka välismaal paljudel festivali-
del käia,” ütleb vilistlane Kairi Leht-
puu. “Oma lapse suunasin muusi-
kakooli mõttega, et ka tema saaks 
osa fantastilisest muusikamaail-
mast, mis minu elu on rikastanud. 

Pole tähtis, mis pilli sa õpid – mit-
mekülgselt arendav on see igal ju-
hul,” lisab ta. 

Kairi on ka ise õpilaste ridades 
tagasi. “Kuuldes, et muusikakool 
võtab täiskasvanuid pilliõppesse, 
haarasin võimalusest üks oma am-
mune unistus teoks teha. Sellist ju-
hust ei saa kasutamata jätta, eriti 
siis, kui õpetajateks on oma ala pro-
fessionaalid nagu Henn Rebane,” 
avaldab ta.

Kaspar Ernesaks, kes on löök-
pilliõpetaja ja vilistlane 2005. aas-
ta lennust, leiab, et laste jaoks on 
oluline võimalus end mitmekülg-
selt arendada ning muusikaõpin-
gud annavad selleks väärtuslikke 

hea teada

  Käin muusikakoolis, sest mulle meeldib muusika ja pillimäng. Muusikakooli haridus 
võimaldab hiljem mängida mõnes ansamblis või bändis, õppida muusikat edasi ja 
saada professionaaliks. See aitab mul lihtsamini hakkama saada ka kooli muusika-
tunnis. Tänu muusikakoolile võin mängida noodist nii viiulit kui ka klaverit või kirjutada 
ise muusikat.

  Käin muusikakoolis, sest siin on tore ja mu head sõbrad õpivad siin. Ja minu ema 
tahab, et ma muusikakoolis käiksin. Meil on toredad õpetajad.

  Tahtsin muusikakooli tulla juba väga väikesest peale. Enne, kui tulin klaverit õppima, 
mängisin kodus klaveril suvalisi noote ja laulsin kaasa. Hetkel olen väga õnnelik, et 
hakkasin klaverit mängima, kuna nüüd, kui seda juba oskan, saan mängida ükskõik 
millist pala ja laulda kaasa või saata muud pilli. Pillimäng on mulle kui teraapia ja seda 
ma naudin. Hiljem tuleb see kindlalt kasuks, kui silmaring on laiem, teadmised ja osku-
sed paremad. Ka ühed ägedamad mälestused ja kogemused mu elus on sündinud 
muusikakoolis.

  Ühte pilli õppides saab aru, kuidas teisi mängida, ja noodilugemine on elementaarne. 
Tulevikus ilmselt jätkan pillimängimist, sest see on lõbus ja ma saan sõprade ees 
uhkustada. See võib mind ka karjääriga aidata, sest muusikakooli lõpetamine mõjub 
CV-s väga hästi.

  Kui tulevikus tuleb mõte mõnda lugu kirjutada, on muusikaline haridus kindlalt 
kasuks. Muusikakoolis on tore, sest siin on ühiste huvidega inimesed.

  Mulle meeldib pilli mängida ja osata seda salapärast keelt. Kui pärast ülikooli tekib 
tahtmine mõnda orkestrisse või bändi minna, siis on mul see pilet olemas.

Miks ma õpin muusikakoolis?

harjumusi kogu eluks. “Vilistlase-
na võin öelda, et olen saanud Viim-
si muusikakoolist korraliku pagasi, 
millest nii muusiku kui ka õpetaja-
na on kasu olnud,” lausub ta.

Dorel Lisett Jartsev lõpetas koo-
li 2021. aasta kevadel. Muusikakoo-
li minek ning seal õppimine oli te-
ma igapäevane rutiin alates 7. elu-
aastast. “Püüdsin alati kooli minna 
hea tuju ja tehtud kodutööga. Kool 
on minu silmaringi laiendanud ja 
andnud terveks eluks nii palju, mi-
da mul on võimalik tulevikus ka-
sutada. Tänu muusikakoolile olen 
juba väikesest peale suutnud oma 
aega planeerida ning arvestanud 
oma kohustustega nii tava- kui ka 
muusikakoolis.” 

Neiu sõnul tundis ta vahel, et 
ei saa hakkama või ei ole piisavalt 
hea, kuid aastatega saabus mõist-
mine, et rahulolu tuleb aja ja harju-
tamisega. “Viimsi muusikakool on 
minule ning muusikale ühise tule-
viku loonud ja olen selle eest süda-
mest tänulik. Olen tänulik õpetaja-
tele, kes kannatasid ära mu pisarad 
ning suure kurvastuse, kui ma en-
da arust piisavalt kiiresti hakkama 
ei saanud. Aitäh!” ütleb ta.

Tuul tiibadesse
Regina Udod, vilistlane aastast 
2006, ütleb, et muusikakool andis 
tugeva aluse muusikaõppimiseks 
ning suure armastuse muusika ja 
ansamblimängu vastu. “Meil oli 
õppimiseks suurepärane keskkond. 
Noortena mängisime koos keelpil-
liorkestris, mida juhendas viiuli-
õpetaja Reet Leinuste, sümfoo-
niaorkestris ning jazzbändis, mida 
juhatas Ott Kask. Esinesime nii 
Eestis kui ka välismaal, mängisime 
koos teiste muusikakoolide õpilas-
tega, mis avardas meie silmaringi,” 
sõnab ta. Regina lisab: “Armastus 
pillimängu ja koosmusitseerimise 
vastu on mind julgustanud jätkama 
õpinguid Georg Otsa nimelises Tal-
linna Muusikakoolis, Eesti Muusi-
ka- ja Teatriakadeemias ning Gen-
fi muusikakõrgkoolis Šveitsis. Täna 
töötan kontrabassimängijana Eesti 
Riiklikus Sümfooniaorkestris.”

2016. aasta vilistlane Natali Po-
netajev sai akordioniõpingutest 
Henn Rebase juures tugeva põh-
ja, mille mõju tunneb siiani oma 
tõekspidamistes, muusikalises 
maitses ja lavalises olekus. “Meil oli 
mitmeid esinemisi nii koolides kui 
ka lasteaedades ja hooldekodudes. 
Muidugi käis lavalemineku juurde 
korralik annus pinget, kuid ühtlasi 
õppisin teiste ees mängimist nau-
tima,” meenutab ta. 

“Seitse aastat kasvatasid minus 
muusikat esiti pisut varjatumalt, 
kuid viimasel õppeaastal jõudsid 
minuni olulised äratundmised. 
Nii olengi praeguseks jõudnud Ees-
ti Muusika-ja Teatriakadeemiasse, 
kus õpin muusikateaduse erialal 
bakalaureuse kolmandal kursusel.”

Võimalusi on palju
Lapsevanem Marge Kaskpeit tun-
nistab, et ei tahtnud oma lapsi min-
gi hinna eest muusikakooli panna, 
sest on ise muusikakooli lõpetanud 
ja teab, milline valu ja vaev on seal 
õppimine. Samas soovis ta, et lap-
sed õpiksid muusikat ning tundus, 
et neil on muusikahuvi ja ka eeldu-
si. “Sattusin lugema artiklit Suzuki 
meetodist ja hakkasin uurima, kus 
sellisel viisil pilli saab õppida. Sel-
gus, et Viimsi muusikakoolis on 
see võimalus olemas,” räägib Mar-

ge. Nii hakkaski ta 2009. aastal koos 
5-aastase tütrega Suzuki meetodil 
viiulit õppima. See meetod nimelt 
eeldab, et lapsevanem õpib koos 
lapsega. “Hiljem on Suzuki meeto-
diga viiuliõppimist alustanud veel 
kaks minu last, kuid viiuli juurde 
jäi nendest ainult üks. Pärast paa-
ri aastat Suzuki õppel astusid lap-
sed ka muusikakooli igaüks enda 
valitud pilli õppima. Esimene on 
nüüdseks lõpetanud klaveri eri-
ala, teine viiuli eriala, kolmas õpib 
praegu viimases klassis kitarri, kuid 
lisapillina ka klaverit ja löökpille, 
ning neljas õpib teises klassis tšel-
lot,” räägib Marge. Tema sõnul on 
muusikakoolis õppimine võrreldes 
selle ajaga, kui ta ise seal käis, muu-
tunud lapsesõbralikumaks, kuid ei 
ole jätkuvalt kergete killast. “Ole-
nevalt õppeliigist osaleb laps nä-
dalas viies kuni seitsmes tunnis, 
mõni isegi rohkemates. Lisaks tu-
leb kodus harjutada. Kõik lapsed, 
kes muusikakoolis õpivad, on väga 
tublid! Et anda oma lastele harjuta-
miseks innustust ja saada rohkem 
oskusi, otsustasin kaks aastat taga-
si ise ka muusikakooli tagasi min-
na ja täiskasvanu õppes klaverit õp-
pida. Tore on olla asjade sees, mitte 
ainult kõrvaltvaatajana lapsi tagant 
torkida,” sõnab ta.

Marge on kindel, et muusika-
koolis õppimine annab eluks ühe 
väga hea oskuse – pillimängu –, 
kuid õpetab ka distsipliini ja avar-
dab silmaringi. “Isegi, kui lapsest ei 
tule muusikut, annab pillimängu-
oskus lisavõimaluse, mille kaudu 
ennast väljendada. Lisaks saavad 
lastest teadlikumad muusikakuu-
lajad ning kultuuritarbijad. Lap-
sevanemana olen rõõmus, et lap-
sed jätkavad pillimänguga ka nüüd, 
kui kool läbi ja sundi ei ole. Samuti 
käivad nad ise peale, et läheksime 
klassikalise muusika kontserditele,” 
võtab ta kokku.

Muusikakooli 
laager Prangli 
saarel.
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Mind köitis nii turundus kui ka rek-
laamivaldkond. Kõik edasised väl-
jakutsed on olnud sellega seotud.”

Esimesed turundusalased tu-
leristsed sai ta Audenteses, kust 
suundus hiljem Arctic Sport Clubi. 
Veel on tööandjateks olnud näiteks 
Bigbank AS ja kivitehas Sauel. “Ko-
gemusi on õnnestunud saada väga 
erinevates valdkondades ja nende 
eest olen tänulik ettevõtete juhti-
dele, kes on mind oma tööalastes-
se väljakutsetesse haaranud. Rah-
vusvaheliste turgude müügivõrgu 
laiendamine ja erinevates riikides 
turundamine on andnud hindama-
tu elukogemuse ja kindla seljatagu-
se, mille pealt iseseisvalt edasi te-
gutseda,” räägib Jaanika.

Tabas ära õige hetke
Idee oma ettevõtte loomisest hak-
kas jumet võtma kolmanda lapse-
ga kodus olles. “Tundsin, et nüüd 
oleks õige aeg midagi omal käel 
proovida. Teadsin juba EBS-i õp-
pima minnes, et minust saab ise-
enda tööandja, ja uskusin, et kõi-
geks on õige aeg. Kuna abikaasa 
on hambaarst, tundus kõige loo-
gilisem just selles valdkonnas sel-
jad kokku panna ja ettevõtlusega 
alustada.”

VIIMSILANE  Piirilinnas Valgas sündinud ja üles 
kasvanud ettevõtja Jaanika Lauk on oma õnne 
leidnud Viimsis. Aktiivne kolme lapse ema vastutab 
kahe ettevõtte käekäigu eest ja mõtleb kaasa kogu-
konnaga seotud teemadel. 

V
iimsi on Jaanika koduks 
olnud pea 15 aastat. 
“Noore vallalise tuden-
gina ja tööinimesena 

oli minu jaoks oluline elada sõp-
radele ja kontorile võimalikult lä-
hedal. Pere loomisel muutus olu-
lisemaks keskkond, kus oleks lastel 
hea ja turvaline kasvada. Alateadli-
kult soovisin, et neil oleks samasu-
gune kogukonna tunnetus ja rahu-
lik looduslähedane ümbrus nagu 
minul lapsepõlves. Ükski Tallinna 
linnaosa ei suutnud Viimsi hüve-
sid üle trumbata, seega tuli otsus 
siia kodu rajada kergelt,” meenu-
tab Jaanika. 

Tööelu pakkus põnevust 
EBS-is majandust õppinud ettevõt-
ja tunnistab, et tegelikult oli tema 
lapsepõlveunistuseks hoopis näit-
lejaamet. “Elu sunnil polnud see 
kahjuks võimalik, sest näitlejatu-
dengitel pole võimalik kooli kõr-
valt tööl käia. Majanduse eriala oli 
ilmselt mõneti isa eeskujul järgimi-
ne ja teiseks väga praktiline valik. 

Mõttest sai ühel hetkel otsus, 
sealt edasi sündis plaan ja loodud 
sai Viimsi Hambakliinik. “Kuna se-
ni oli abikaasa oma oskusi raken-
danud peamiselt Tallinna kesklin-
na kliinikutes, oli esimeseks ideeks 
oma äri püsti panna Kalamaja asu-
mis. Umbes samal ajal ehk aastal 
2017 kerkis Viimsisse Paadi teele 
esimene suur moodne büroohoo-
ne, mille arendajatega meie teed 
juhuse tahtel ristusid. Siia tulemise 
suurimaks kaalukeeleks sai tõik, et 
saame tegutseda oma kogukonnas 
kodu lähedal. Kliendibaas olnuks 
Tallinnasse jäädes algul suurem, 
kuid otsustasime riskida. Pealegi 
oli Viimsi Äritare just sellises sei-
sus, et meil oli hea võimalus kõik 
oma soovid ehitajaga läbi rääkida,” 
meenutab Jaanika.

 
Naine nagu orkester
Samal ajal, kui abikaasa Martin 
Lauk ehitustandril asju ajas, tegut-
ses naine nii sisekujunduse, brän-
dingu, turunduse kui ka persona-
liteemadega. “Kuna alustasime 
väikese tiimiga, siis tuli kliiniku al-
gusaegadel olla mitmes erinevas 
rollis – sain proovida nii admi-
nistraatori kui ka koristaja ametit, 
täitsin personali- ja turundusjuhi 
ülesandeid. Õnneks on mul ühest 
endisest töökohast väga nutikas fi-
nantsjuhist sõber, kes aitab kõrge-
ma raamatupidamisega. Täna on 
Viimsi Hambakliiniku tiimis kok-
ku kümme inimest ja kevadel märt-
sis täitus juba kolmas tegevusaas-
ta,” räägib Jaanika.

Marta Vasarik
Viimsi Teataja kaasautor

Abi ja nõu saab 
igasuguse murega
Sisseelamisperioodi suurimaid ta-
gasilööke oli noore ettevõtte jaoks 
ootamatult maailma tabanud ko-
roonapandeemia. “2020. aasta 
märtsikuus sulgesime uksed ka-
heksaks nädalaks. Kuna tööandja-
na vastutad kolleegide perede ees 
kogu naha ja karvadega, siis leid-
sime võimaluse kõigile täispalka-
de maksmiseks. Ütleme nii, et kui 
meil oleks tulnud ka sügisel uksed 
sulgeda, siis poleks seda enam te-
ha saanud. Magamata öid ja muret-
semist oli üksjagu, kuid täna tagasi 
vaadates võib öelda, et suures plaa-
nis läks ettevõtte vaates kõik lõpuks 
hästi,” sõnab ta.

Hambaravi osas saab Viimsi 
Hambakliinikus täisteenuse, hätta 
ei jäeta ka erakorralise hambavalu-
ga pöördujaid. “Martin üritab igale 
olukorrale lahenduse leida ja kui te-
ma juba eitava vastuse peab andma, 
siis on selleks mingi väga erakordne 
põhjus olemas,” ütleb Jaanika.

Eesti inimeste tervisekäitumist 
vaadates on tal südamel tõsiasi, 
et hambaravi peetakse väga kal-
liks ja pigem vajaduspõhiseks tee-
nuseks. “Tegelikult tuleb arsti juu-
res käia regulaarselt ühel või kahel 
korral aastas. Peaks tekkima usku-
mus, et see on hea tervisekäitumi-
se elementaarne osa. Eestis on pii-
savalt põlvkondi, kelle puhul tuleb 
hambaarstidel kasina suuhügiee-
ni tagajärgedega tegeleda ja see 
võib mõnel juhul tõesti üsna ku-
lukaks osutuda. Seda kõike on või-
malik ennetada ja selle nimel me 
töötame.”

Omade poolt omaks võetud
Jaanika leiab, et viimsilased on 
nende kliiniku üles leidnud ja hästi 
vastu võtnud. “Meid külastavad nii 
pisipõnnid, koolilapsed kui ka juba 
väga väärikas eas kohalikud. Kuu-
leme ära kõik inimeste jaoks oluli-
sed teemad ja kogukonnaga seotud 
uudised. See info on minu jaoks va-
hel tõeliseks inspiratsiooniallikaks 
ja aitab kohalikus elus paremini 
sõna sekka öelda. Minu abikaasa 
endisest patsientuurist käib meie 
juurde umbes 10%, sõidetakse nii 
Saaremaalt, Soomest, Märjamaalt 
kui ka näiteks Haapsalust, Itaaliast 
ning loomulikult ka Tallinnast.”

Rakkes kahes ettevõttes
Kui tegus ettevõtja hambakliiniku 
tegemistega seotud failid sulgeb, 

siis suundub ta suure tõenäosuse-
ga oma Olenterve.ee poe tegemis-
te juurde, mis asub nii veebis kui ka 
kliinikuga samades ruumides ko-
hapeal. “Selles äris tuleb mul na-
tuke ka maaletooja kingades olla,” 
muigab Jaanika.

Mõte tekkis soovist Viimsi Ham-
bakliinikus tavapärasest erinevaid 
suutervisega seotud tooteid müüa 
ja nii see äri alguse saigi. “Tooteva-
liku kujundamisel on minu jaoks 
väga oluline nende puhtus ja loo-
dussõbralikkus. Näiteks saab meilt 
osta biolagunevaid hambaharju. 
Täiskasvanutele ja lastele mõel-
dud hambapastade kõrval leiab 
poest eeterlikke õlisid, seepe, eri-
nevaid kehatooteid ja muud põne-
vat. Kui üldjuhul näeme kliinikutes 
ikka tuntud suuri brände, sest väik-
semad meie turule pigem ei jõua, 
siis püüame selles vallas eristuda.”

Iseenda suurim tunnustaja
Naise suurimaks väljakutseks on 
toetava ja kinnitava tagasiside puu-
dumine. “Kui varasemalt olen tu-
runduse ja müügivaldkonna eest 
vastutajana kuulunud juhtkonda, 
kus minu ümber on hea tiim, siis 
oma ettevõtetes olen üksinda. Pole 
enam seda õlale patsutamist, tun-
nustamist ja kinnitamist, et oleme 
õigel teel. Pean ise otsustama, mida 
ma sel või järgmisel nädalal teen, ja 
sellele ka mingi hinnangu andma,” 
kirjeldab ta.

Laeb end mitmekülgselt
Energiat ammutab Jaanika spordist 
ja reisimisest, teadmisi ajakirjadest, 
taskuhäälingutest ja erinevatest di-
giportaalidest. “Mulle meeldivad 
spordialad, mida ma saan üksinda 
teha ehk jooksen, teen joogat, kõn-
nin koertega, ujun, treenin jõusaa-
lis. Olen aru saanud, et läbipõlenud 
kapten laeva ei juhi ning aega tuleb 
iseendasse investeerida teadlikult.”

“Pikka aega on minu hobiks ol-
nud ka toiduvalmistamine, kuid 
pandeemia ja distantsõpe muutis 
selle kvaliteedi kvantiteediks, sära 
kadus mõneks ajaks silmist. Eks see 
on ajutine. Varem oleme ka üsna 
palju reisimas käinud, kuid nüüd 
pole see tegevus enam tükk aega 
väga õige või hea mõttena tundu-
nud,” avaldab ta.

Ettevõtja lektüüri kuuluvad 
muuhulgas ajakirjad Courier, 
Esquire, Vogue ning erinevad por-
taalid, mis puudutavad igapäeva-
selt kasutusel olevaid tööprogram-
me ja tervisega seotud teemasid. 
“Loen pigem lühikesi asju, kogun 
vihjeid, otsin internetist infot juur-
de. Taskuhäälingutest on hetkel kä-
sil mõned terviseteemalised saa-
ted.”

Vaatab innustunult 
tulevikku
Jaanika tunnistab, et elab Viim-
sis oma unistuste elu. “Kõige olu-
lisemad, kelle nimel ma kõike se-
da teen, on minu lapsed. Näen, 
et nad on siin õnnelikud ja rahul. 
Mind ümbritsevad väga armsad 
inimesed ja superhead kolleegid 
ning olen selle eest tohutult tänu-
lik. Ainus unistus on hetkel see, et 
kogu meie elu muutuks taas mõist-
likkuse printsiibil toimivaks, kaoks 
ära kogu see käskimine ja keela-
mine, mis hetkel valitseb. Et ei te-
kiks lõhesid inimeste vahel, kes po-
le varem erimeelsusi omanud, ning 
saaksime kõik vabalt suhelda,” loo-
dab ta.

Jaanika Lauk 
elab Viimsis 
unistuste elu

Lapsed on 
Jaanika kõige 
kallim vara. 
Fotod: erakogu

Kliiniku sise-
kujundust pla-
neerides oli 
Jaanika ees-
märk mõnus 
õhkkond, kus 
igaüks tun-
neb end tere-
tulnuna.



Viimsi raamatukogus saab 
iseteeninduses raamatuid 
laenutada 
Möödunud nädalal paigaldati Viimsi raamatukogusse uus iseteenin-
duse laenutusautomaat. See on esimene iseteenindusterminal maa-
ilmas, mis on täielikult disainitud ja arendatud Eesti ettevõtete poolt 
koostöös Eesti raamatukogudega.  

Laenutusautomaadi kasutamine 
on kiire ja lihtne. Tuleb ennast tu-
vastada ID-kaardil oleva vöötkoodi 
abil, asetada kõik soovitud raama-
tud korraga laenutusautomaadil 
märgistatud raamatute lugemis-
alale ja kinnitada laenutus. Laenu-
tuse lõpus saab valida, kas soovid 
laenutuskviitungit trükituna, e-posti-
ga või ei soovi üldse. Laenutus-
kviitungil on kirjas laenutatud raa-
matud ning nende tagastamise täht-
aeg. 

Iseteeninduse laenutusautomaadi 
kasutuselevõtt on uus etapp Viimsi 
raamatukogu üleminekul RFID UHF-i 
tehnoloogiale. Kuna raamatukogu 
lugejate arv on viimastel aastatel 
pidevalt kasvanud, on järgmise eta-
pina plaanis kasutusele võtta uus ja 

tänasest oluliselt suurema mahutavusega iseteeninduse tagastusauto-
maat. 

Raamatukogu ootab kõiki lugejaid uut iseteeninduse laenutusauto-
maati proovima. Laenutusautomaadi leiate raamatukogu esimese kor-
ruse saalist ajakirjade riiulite kõrvalt. 

Viimsi raamatukogu
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RAAMATUSÕBRAD Viimsi raamatu-
kogus on teine korrus, kuhu on 
loodud lastele ja noortele oma 
“maailm”. Paljud on sinna juba 
tee leidnud ja tunnevad rõõmu, et 
raamatute lugemise kõrval saab 
koolitöid teha, mängida või ennast 
lihtsalt mõnusalt tunda.

Uudistamist jätkub siin nii beebidega 
emmedele, lasteaialastele kui ka väi-
kestele ja suurtele koolijütsidele. Mis 
puudutab kohapeal lugemist või ko-
ju laenutamist, siis riiulitelt võib lei-
da eesti ja välisautorite ilukirjandust, 
teadmis- ja tegelusraamatuid, ruumili-
si, heli- ja vigurraamatuid, suur- ja väi-
ketähtraamatuid, ajakirju, koomikseid 
ja palju muud.

Saab mängida ja mõistatada
Toredaks vahelduseks on võimalik 
mängida video- ja lauamänge, kasu-
tada PlayStationit ja arvuteid, kuulata 
CD-sid ja vaadata filme DVD-delt. Ole-
mas on kaks interaktiivset lauda aren-
davate mängudega lasteaia- ja kooliea-
listele.

Pilkupüüdev ja ainult Viimsi raama-
tukogule omane on interaktiivne sein 
tuntumate lasteraamatute mõistatami-
seks, kus näitleja Ago Anderson kutsub  
nuputama. Mudilased saavad mängida 
Sipsiku, Lotte või teiste raamatutege-
laste nukkudega või peituda pugemis-
nurkadesse. Kokkuvõtteks on laste- ja 
noortemaailmas põnev ja siin jätkub 
tegevust kõigile.

Iseseisvaks raamatukoguga tutvu-
miseks oleme valmistanud lastele aar-
dejahi mängu “Leia Lotte!”. Logilehe 
saab laenutusletist raamatukoguhoid-
ja käest. Aardejahi edukalt läbinule an-
name väikese auhinna.

Tegevus käib ka veebis
Vast olete märganud, et lastele on raa-
matukogu kodulehel eraldi link: www.
viimsiraamatukogu.ee/Lastele_776. 
Seal saab teada, kuidas raamatukogu 
maskott Vimpsiku sai ja miks talle sel-

line nimi pandi. Samuti leiab nuputa-
misi ja meisterdamise näpunäiteid, lu-
gemissoovitusi jpm. Näiteks võib leida 
nuputamise alajaotuses Margit Saluste 
raamatu “Kõik tööd on head” erineva-
tele ametimeestele sobivat kirjandust. 
Kõiki neid raamatuid saab ka laenuta-
da. Samuti aitab maskott Vimpsik pilt-
mõistatuste abil vanu häid muinasjutte 
meelde tuletada. Küsimustele õigesti 
vastanutele avanevad Made Balbati 
kaunid illustratsioonid.

Meisterdamise rubriigis saab foto-
de ja selgituste järgi meisterdada libli-
kaga järjehoidja ning merekarpidega 
kaunistatud pliiatsitopsi.

Soovita rubriigis on võimalik luge-
da omavanuste raamatusoovitusi. Kui 
sinu eakaaslased ei ole veel raamatuid 
soovitanud, saab seda ise teha kodule-
hel või küsitluslehe abil, mille leiab tei-
se korruse teenindusletist. 

Põgusa ülevaate Viimsi laste tege-
mistest raamatukogus annab hiljuti 
valminud lühike video, mille leiab sa-
muti ülaltoodud lingilt.

Vahva töötuba ja konkurss
Peagi alustame raamatukogus koos-
meisterdamist. Juba 9. novembril kell 
14 kutsume teid Viimsi raamatukokku 
(au)märgi valmistamise töötuppa, kus 
osalised saavad proovida märgipressi-
ga töötamist. Töötuppa saab registree-

Lapsed ja noored, tulge Viimsi 
raamatukogu vahvasse maailma!

rida e-posti aadressil sune.reinpold@
viimsiraamatukogu.ee.

Meie raamatukogul on üks kaua-
aegne unistus – oleme soovinud, et 
Viimsi lapsi rõõmustaks lugemiskoer. 
Unistuse täitumiseks saavad meid vei-
dike aidata kõik, kes osalevad kunsti-
konkursil “Kui Viimsi raamatukogus 
on lugemiskoer...”. Konkursil osalemi-
seks võib joonistada, maalida, teha 
kollaaži, pildistada või kasutada muid 
tehnikaid. Formaat on A4. 

Valminud töid ootame raamatuko-
gusse enne nigulapäeva (6. detsem-
ber). Konkursil osalenute töid ekspo-
neerime lasteosakonnas ja parimaid 
töid auhinnatakse. Piltide tagumise-
le küljele palume kirjutada oma ni-
me, vanuse ja kontaktandmed (meili-
aadress või mobiilinumber), et saaksi-
me konkursil osalejad kutsuda näituse 
avamispeole.

Meil on hea meel, et Viimsi raama-
tukogul on tihe koostöö Viimsi lasteae-
dade ja koolidega, mis on soodustanud 
ühiseid ettevõtmisi nagu laste etteluge-
misvõistlus, osavõttu Lugemisisu prog-
rammist või erinevatest töötubadest.

Tulge meile külla ja uudistage meie 
kodulehte! Raamatukogu on igaühe 
hea kaaslane ja aitab kõigil saada sõb-
raks raamatutega – siis ainult nii ei jää 
eluteel kunagi hätta.

Kohtumiseni Viimsi raamatukogus!

Teated

Segakoor Viimsi laulureis Soome 
Esimesel kokkusaamisel pärast pooleteiseaastast koroonapausi 
seadis segakoor Viimsi paika kindla tegevusplaani oma 40. juubeli-
aasta väärikaks tähistamiseks. Muuhulgas nägi plaan ette sõprus-
koori külastamist põhjanaabrite juures.  

Üle aasta oli meid oodanud Jyväskylä sõpruskoori kutse. Meie diri-
gent Vaike ja  lauljad olid pärast pealesunnitud tegutsemispausi täis 
indu ja tegutsemistahet, seega asusime kohe taastama vanu laule 
ning kokku laulma uute laulude kodusõpitud häälepartiisid, et paika 
saada korralik kontserdikava.

Oktoobri esimesel päeval alustasime teekonda Jyväskylä poole, kus 
meid ootasid mitmed koorid ja kontserdipaigad. Esinesime täiskavaga 
Kangasniemi kogukonnasaalis, imelises ülemaailmseid arhitektuuri-
konkursse võitnud Koukkola kirikus, Jyväskylä koorinädala avakont-
serdil kirikupargis ja pühapäevasel mihklipäeva jumalateenistusel eel-
poolmainitud kirikus.

Lisaks toimus koosistumisi ja kooslaulmisi vanade ja uute laulusõp-
radega. Elamuse jättis imeline öine muusikaline valgusmäng Jyvaskylä 
kirikupargis.

Laulureis läbi ilusa sügisvärvides Soomemaa, õnnestunud kontserdid 
ja ühistegevused andsid uut indu ja laululusti edaspidiseks. Ees oota-
vad mitmed kontserdid: 6. novembril Laidoneri mõisas, 3. detsembril 
jõulukontsert Kaarli kirikus jne. Uuest aastast läheb lahti tõsine töö 
koori 40. juubelikontserdi ettevalmistamisel.

Suur tänu kordaläinud laulureisi eest dirigent Vaike Sarnale, klaveri-
saatja Viiu Kallasele ja solist Marko Lavingule. Eriline tänu meid vastu 
võtnud Jyväskülä kooride dirigent Külliki Vaatmannile.

Ene Liivaleht
koori kroonik    

Sune Teemaa-Reinpõld
Viimsi raamatukogu

Moodne laenutusaparaat 
Viimsi raamatukogus. Foto: 
Sandra Rohesalu

Raamatukogu laste- ja noortemaailmas leiab igaüks midagi põnevat. Fotod: Viimsi raamatukogu

Segakoor Viimsi. Foto: erakogu

Raamatukogus saab kohtuda tuntud lasteraamatute tegelastega.
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Kolm suurepärast soovitust raamatu-
grumaanide hilissügisele lugemislauale

vahel on tihti ebaselge. Romaani pea-
tegelaste vananeva kirjaniku Tebe ja 
Tütrekese prototüüpidena on näh-
tud tõlkijat ja kirjanikku Dzintars So-
dumsit ning Ikstenat ennast. Kahe te-
gelase läheduse ja hingesuguluse teos 
avabki. 

Peategelaste sõprus saab alguse 
tänu kirjandusele. Kahekümnenda-
tes eluaastates noore naise kätte sa-
tub Tebe poolt tõlgitud James Joyce’i 
“Ulysses”. Tekstist lummatud Tütreke 
otsustab ka ise midagi kirjutada ning 
katsetused tõlkijale saata. Ta julgeb se-
da teha, sest pole kindel, kas sellist ini-
mest nagu Tebe on üldse olemas. Nii 
kaugel ja ebareaalne tundub ta ole-
vat, aga Tebe on olemas, ta lausa vas-
tab Ameerikast noore lätlanna kirjale. 
Alguse saab aastatepikkune omava-
heline kirjavahetus, kus Tütreke peagi 
mõistab, et Tebe on tema elus mida-
gi hoopis erilist. Omavahelise suht-
luse põhisisuks on ühine kirg keele 
ja kirjanduse vastu, aga käsitletakse 
ka omaenda argipäeva ning elu suu-
ri teemasid. 

Romaani iseloomustab omapärane 
stiil ja põnev keelekäsitlus. Ikstena sun-
nib lugejat rändama mööda sõnalabü-
rinte, jälitamaks pilte, millele kirjanik 
üksnes viitab, juhatades lugeja teeotsa-
le, kuid lastes tal terviku ise peas kokku 
panna. Teost võib lugeda ka kui noore 
kirjaniku lugu, kes hakkab aduma, mis 
on kirjandus, või väga vana kirjaniku 
lugu, kes elab askeedina mütoloogilis-
tes ja kirjanduslikes sfäärides. Kirjanik 
mõtiskleb elu, armastuse ja surma üle. 
Mõneti on raamat realistlike elusünd-
muste peegeldus, mõneti intellektuaal-
sete väärtuste kogum. 

“Mees sinises vihmamantlis” ei ole 
kergekaaluline teos ja eeldab lugejalt 
suuremat süüvimist nii karakteritesse 
kui ka romaani sündmustikku.

RAAMATUD Pikad sügisõhtud on lugemiseks justkui 
loodud. Siin on kolm raamatusoovitust, mida järgmiseks 
oma lugemislauale valida. 

Nora Ikstena
Mees sinises vihmamantlis
Paradiis, 2019. 182 lk
Tõlkekirjandusel läheb Eesti kirjan-
dusmaastikul üldiselt hästi. Siiski tea-
me vähe sellest, mis toimub meie lä-
hinaabruses, ning seetõttu on hea 
võimalus lugeda tänapäeva ühe rah-
vusvaheliselt tuntuma Läti kirjaniku 
Nora Ikstena romaani. Ikstenat pae-
luvad elulood. Lisaks ilukirjandusele 
ja esseistikale on ta mitme tuntud Läti 
kultuuritegelase biograafia autor. Kir-
janik on öelnud, et ka suur osa tema 
ilukirjanduslikust loomingust on au-
tobiograafiline. Seda on samuti “Mees 
sinises vihmamantlis”. Hästi kirjutatud 
lugude puhul polegi reaalselt toimunu 
määrav. Mõjusad raamatud on igal ju-
hul üldistusjõulised, lugejat haaravad 
ning kõnetavad. Piir elu ja loomingu 

Ann Patchett
Hollandi maja
Tänapäev, 2021. 368 lk
Ann Patchett on ameerika kirjanik, kes 
on pälvinud mitu kirjandusauhinda ja 
valitud ajakirja Time saja kõige mõju-
kama inimese sekka. Patchett on just-
kui majaehitaja, kes laob osavalt kivi 
kivi kõrvale, näidates iga reaga, milli-
ne on inimloomus ja kuidas tagasilöök, 
aga ka edu võivad oodata just seal, kus 
seda arvata ei oskaks. Tema teoses jääb 
alati koht juhusele tegelaste otsuste ja 
saatuste määramisel. Omaette väärtu-
seks on autori kirjutamisstiil, milles on 
praegu harva esinevat kujundirikast 
väljenduslaadi ja erilist täpsust, mis ei 
peatu enne, kui mingi episoodilik olu-
kord on sügavuti avatud. Tulemuseks 
on põhjalik, tegelaste käitumist mõtes-
tav ja suurepäraselt kirjutatud romaan. 

Nagu pealkirigi ütleb on teose koon-
davaks südameks maja. Jõuka Hollandi 
tubakatöösturi luksusliku häärberi os-
tab pärast sõda ärimees Conroy. Sel-
lest rõõmsaks sündmuseks plaanitud 
ostust algab aga perekonna tragöödia. 
“Hollandi maja” on suuresti peredraa-
ma, milles keskendutakse Conroy las-
te elusaatusele. Kui noored Danny ja 

Maeve võõrasema tahtel oma kodust 
minema kihutatakse, ei aimagi nad, 
et tegelikult ei suuda nad sealt kuna-
gi lahkuda. See on lugu õe-venna side-
mest, nende lapsepõlvekodust ja mi-
nevikust, mis neid lahti ei lase. Danny 
ja Maeve tugev liit jääb edasises elus 
mõlemale elujõu allikaks, aga mõne-
ti piirab läbisaamist teistega. Romaan 
on lugu kadunud paradiisist ning vaat-
leb põhjalikult pärilikkuse, armastuse 
ja andestuse olemust, seda, kuidas me 
tahame end näha ja kes oleme tegeli-
kult. Autor uurib inimesi mõjutavaid, 
millalgi tehtud otsuseid, aga ka mine-
viku nägemist uues valguses. “Elus tu-
leb ette üksikuid kordi, mil tõukad end 
edasi ja su jalge alt kaob minevik, mil-
lel varem seisid, aga kuna tulevik, mil-
lel soovid maanduda, pole su ees veel 
paika loksunud, siis jääd üheks hetkeks 
justkui õhku rippuma, teadmata mida-
gi ja tundmata kedagi, isegi mitte iseen-
nast.” Tee iseendani ei ole sugugi kerge 
ja vahel seda ei leitagi.

Patchetti romaanis köidavad lugejat 
väga usutavalt kujutatud tegelaskujud, 
nende lootused ja pettumused, mis ei 
jäta lugemisel ükskõikseks. Romaan 
pakub suurepärase lugemiselamuse 
neile, kes oskavad hinnata inimeste-
vaheliste suhete meisterlikku kujuta-
mist väga heas tõlkes.

Kene Vernik
Hea une teejuht
Pilgrim, 2019. 224 lk
Kõik me teame, milline roll on inime-
se elus söögil ja joogil, aga täpselt sama 
oluline on uni. Kui uni ei ole piisav, viib 
see organismi tasakaalust välja, füüsi-
lised ja vaimsed võimed nõrgenevad. 
Pikaajaline ärkvelolek võib viia tõsise 
kurnatuseni. Mõned inimesed isegi kiit-
levad sellega, et nad ei vajagi palju und, 
kui nad magamise arvelt aega kokku 
hoiavad. Kuigi inimese unevajadus on 
individuaalne, vajab täiskasvanu unete-
rapeut Kene Verniku arvates keskmiselt 
siiski 7–9 tundi und ööpäevas. Vastasel 
juhul on tulemuseks unevõlg. 

Reet Kukk
Viimsi raamatukoguhoidja

“Hea une teejuht” on praktiline kä-
siraamat unetusest jagusaamiseks. Iga 
lugeja leiab siit vajalikku infot unehü-
gieeni kohta. Ühtlasi jagatakse raama-
tus soovitusi paremaks uinumiseks ja 
antakse nõu, kuidas saavutada head 
unerütmi. Autor toetub teadusuurin-
gutele, kuid see ei tähenda, et tekst 
oleks tavalugejale liiga keeruline. Kene 
Vernik pidas uneloengu ka Viimsi raa-
matukogus, kus tutvustas raamatus kä-
sitletud unefüsioloogiat, unehäireid ja 
nende ravi ning keskkonna mõju. Au-
tor ütleb, et teos on mõeldud kõigile, 
kes tunnevad huvi une ja unetuse vas-
tu. Ta esitab selles olulisemaid tehni-
kaid, kuidas paremini uinuda, lõdves-
tuda ja oma rahutute mõtetega toime 
tulla. Käsiraamat on hästi liigendatud 
ja sellest leiab nii teooriat, praktilisi nä-
punäiteid kui ka isiklikke kogemusi. Iga 
uneprobleem on erinev ja erinevas va-
nuses inimeste puhul tuleb arvestada 
eri asjaolusid. Siiski kehtivad Verniku 
sõnul kõigi jaoks mõned ühised reeg-
lid. Üks neist on näiteks see, et und tu-
leb hoida kindlas rütmis, seda ka näda-
lavahetusel ja puhkepäevadel.

Raamatus esitatud faktid ja situat-
sioonid panevad lugeja tõsiselt mõtle-
ma une üle. 
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Kuna 2021. aasta Viimsi Happy 
Jazz festivali teemaks on “Blues”, 
valis Mandy ja tema grupp prog-
rammi 1920.–30. aastate kuulsate 
bluusilauljate nagu Bessie Smith, 
Ethel Waters, Alberta Hunter, Lena 
Horne loomingut jt.

Bändi koosseisus musitseeri-
vad Soome ja Eesti muusikud Lasse 
Hirvi klaveril, Pekka Toivanen sak-
sofonil, Wade Mikkola bassil ja Ai-
var Vassiljev trummidel.

Kirikudžäss
Koostöös EELK Viimsi Püha Jaako-
bi kirikuga kutsume ellu sarja “Kiri-
kudžäss”, mille raames tuleb kont-
sertidel esitusele kristlik muusika 
jazzivõtmes. Esimeseks esinejaks 
sarjas on Tartu kitarrivirtuoos Paul 
Neitsov.

Sarnase stiiliga kitarriste Ees-
tis üles lugedes jääb ka ühel käel 
sõrmi üle. Fingerstyle’i mänguvii-
sis, mida Neitsov harrastab, kos-
tab kitarril samaaegselt nii meloo-
dia, harmoonia kui ka rütm. See on 
mees nagu orkester.

Esimene suurem etteaste ava-
likkuse ees oli Naissool 16-aasta-
selt rahvusvahelisel džässifestiva-
lil  Tallinn ‘67. Sealt edasi on Tõnu 
Naissoo teinud koostööd palju-
de muusikute ja ansamblitega. Ta 
on kirjutanud peamiselt filmi- ja 
teatrimuusikat, kuid arvukalt ka 
muusikat džässansamblitele ja 
-orkestritele, koorilaule ja kammer-
muusikat. Viimsi festivalil esineb 
Tõnu omanimelise trioga, milles 
erikülaline on Vene päritolu kitar-
rist Gasan Bagirov.

Lembe Lokk trio
Prantsusmaalt tuleb festivalile 
laulja ja laulukirjutaja Lembe Lokk 
oma trioga. Tema enda kõrval 
kuuluvad trio koosseisu Francois 
Puyalto bassil ja Michel Schick 
klarnetil, ukulelel ja suupillil.

Noortelt noortele
Viimsi muusikakooli noored esine-
vad kontsertidega “Noortelt noor-
tele” Viimsi kooli ja Haabneeme 
kooli saalides eesmärgiga tutvus-
tada noortele jazzmuusikat ja laie-
malt muusikaõppe võimalusi Viim-
sis. Eesmärk on äratada noortes 
huvi muusika vastu ja n-ö koolita-
da uut publikut.

Jaak Oserov ning Politsei- ja 
Piirivalveorkester
Eesti esitrompetist Jaak Oserov tä-
histab oma 60. juubelit koos 34-liik-
melise Politsei- ja Piirivalveorkest-
riga. Samal kontserdil soleerib ka 
oma esimest juubelit tähistav or-
kestri saksofonist Roland Karu.

Suurte kogemustega Politsei- ja 
Piirivalveorkester esineb Politsei- 
ja Piirivalveameti ning Sisekaitse-
akadeemia üritustel, tseremoonia-
tel ja aastapäevadel. Üles astutak-
se ka kontserdisaalides ja koolides 
ning tehakse koostööd mitmete 
Eesti vokaal- ja instrumentaalsolis-
tide ning ansamblitega. Kontsert-
reisidel on käidud paljudes Euroo-
pa riikides, aga ka Põhja-Ameerikas 
ja Austraalias.

Tõnu Naissoo 70
Tõnu Naissoo sündis 18. märt-
sil 1951 Tallinnas. Ta on helilooja 
ja džässpianist-klahvpillimängija. 
Naissoo alustas klassikalise klave-
ri õpinguid kuueaastaselt Tallinna 
muusikakoolis. Tallinna Riiklikus 
Konservatooriumi lõpetas ta 1982. 
aastal kompositsiooni erialal Eino 
Tambergi klassis. Ta on õppinud ka 
Berklee muusikakolledžis USA-s.

Lembe Loki lauljakarjäär on 
väga mitmekülgne – ta on viljele-
nud vabaimprovisatsiooni, džäs-
si ning esitanud kaasaegset ja ba-
rokkmuusikat. Muusik on esinenud 
koos rahvusvaheliste džässiesitaja-
tega nagu David Rothenberg, Kor-
han Erel, Charlie Rauh ja Peter Her-
bert. Lokk on loonud muusikat nii 
teatrilavastustele kui ka lühifilmi-
dele.

Paralleelselt muusikaga on ta 
esinenud näitlejana kaasaegsetes 
teatrilavastustes ja osalenud per-
formance-kunstnikuna rahvusva-
helistel festivalidel. Loki loomin-
gus on oluline koht tekstidel ja 
sõnakasutusel. Tema mitmekülg-
ne häälekasutus peegeldab laial-
dasi kogemusi väga eriilmelistes 
lavaprojektides. Festivali kavas tu-
leb esitamisele programm “Secret 
Chords” Leonhard Coheni muusi-
kast.

Traditsioonilised 
jämmiõhtud
Jämmiõhtud on saanud festivalil 
traditsiooniks, majabändideks on 
seekord Emil Rutiku Blues Band 
ning Itaalia, Venemaa ja Eesti koos-
tööst sündinud Alessio Menconi 
Trio.

Alessio Menconi on Itaalia ki-
tarrist, kes hakkas kitarri mängima 

10-aastaselt iseõppijana. Imelap-
sena alustas ta 1986. aastal profes-
sionaalset karjääri Itaalia parima-
te muusikute juures. Ta on võitnud 
mitmeid olulisi konkursse, mängi-
nud ja salvestanud muusikat igal 
pool maailmas. Ta on džässkitarri-
õpetaja Genova konservatooriumis 
Paganini ning tema sulest on tul-
nud neli jazzkitarri raamatut.

Menconi on üks väga olulisi ja 
nõutud kitarriste Itaalias ja mujal 
Euroopas.

Bassi mängib tema trios Vene-
maalt pärit suurepärane kontra-
bassimängija ja laulja Anna Za-
vorina, kes jätkab oma õpinguid 
Amsterdami konservatooriumis 
Hollandis.

Festivali peaesineja 
Mandy Gaines
Ameerika lauljatar Mandy Gaines 
on andekas, mitmekülgne vokalist ja 
meelelahutaja, kellel on rohkem kui 
30-aastane kogemus ja kes on pub-
likut rõõmustanud kogu maailmas.

Tema esinemisi peetakse üldi-
selt värskendavateks, hingestatud 
ja põnevaiks. Aastast 1988 kuni tä-
napäevani on ta oma arengut ja 
kasvu jätkanud jazz-, R&B- ja sou-
liklassikute andekate tõlgenduste 
ning originaalloomingu kirjutami-
se ja esitamise kaudu.

JAZZMUUSIKA Seitsmes Viimsi Happy Jazz Festival 
toimub 4.–7. novembrini. Kontserdid leiavad aset 
Viimsi erinevates kontserdipaikades ning üles 
astuvad artistid nii kodumaalt kui ka piiri tagant. 
Teeme ülevaate, keda festivalil näha ja kuulata saab.

Viimsi Happy Jazz Festival tuleb taas 

Aivar Vassiljev
festivali korraldaja

Lembe Lokk 
Trio. Fotod: 
Viimsi Happy 
Jazz Festival

Alessio 
Menconi.

Mandy 
Gaines.

  Viimsi Happy Jazz kont-
serdid toimuvad Viimsi raa-
matukogus, Viimsi koolide 
saalides, restoranis Ribi, 
Viimsi huvikeskuses ja EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

  Lisainfo Aivar Vassiljev / 
peakorraldaja, tel +372 502 
6507, info@happyjazz.ee,
www.happyjazz.ee
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JALGPALL Septembri lõpus ja 
oktoobri alul toimusid traditsioo-
niline Harjumaa koolide turniir 
ja vabariiklik põhikoolide turniir 
jalgpallis, kus esines väga edukalt 
Haabneeme kooli 8.–9. klasside 
ühendmeeskond.

Jalgpallikarussell lükati käima Harju-
maa koolide meistrivõistluste alagrupi 
turniiril Kuusalus. Haabneeme võist-
kond ei saanud algul mängumooto-
rit käima. Esimene poolaeg Jüri güm-
naasiumi vastu oli väga rabe ja lõppes 
minimaalse, 1:0 eduga. Teisel poolajal 
aga said püssi paukuma Saad, Sander 
ja Rassel-Rait ning 5:0 võit oli tõsiasi. 
Kuna Kose gümnaasium loobus viima-
sel hetkel osalemast, oleks teise män-
gu puhul kohaliku Kuusalu keskkooli 
vastu piisanud edasipääsuks ka viigist. 
Esimese poolaja lõpuks olidki tablool 
viiginumbrid 1:1. Suurem osa teisest 
poolajast kulges üsna närviliselt ja pin-
geliselt, kuid Rassel-Rait suutis viima-
sel minutil pinge murda ega jätnud mi-
dagi juhuse hooleks, lüües seisuks 2:1. 
See tähendas, et Haabneeme kooli 8.–
9. klassi võistkond liikus edasi Harju-
maa parimate koolide finaalturniirile.

Vastamisi maakonna 
parimatega
Finaalturniir toimus Laagris. Vastas-
teks olid Peetri kool, Laagri kool ja Loo 
keskkool. Avavoorus astus Haabnee-
me vastu vana tuttav Peetri, kellega ka 
möödunud aastatel on põnevaid duel-

Teated

Viimsi mõisapargi jalgpalliväljak 
sai uue kunstmurukatte 
Neljapäeval, 14. oktoobril taasavati renoveerimiskuuri läbinud Viim-
si mõisapargi jalgpalliväljak.  

60 x 66 m valgustatud väliväljak kaeti uue kunstmurukattega, mis 
tagab järgmiseks kaheksaks kuni kümneks aastaks kvaliteetse mängu-
elamuse nii laste kui ka teiste spordihuviliste trennideks ja võistlus-
mängudeks. Lisaks vahetati välja väljaku amortiseerunud piirdeaed.

Väliväljaku korrastamine oli igati vajalik samm, mis ühelt poolt aitab 
kaasa jalgpalli edendamisele ja teisalt toob igapäevaselt kindlasti 
juurde mängulusti Viimsi lastele ja noortele. 

Mõisapargi jalgpalliväljak sai meeleolukalt sisse õnnistatud, kui 
esimesed värvad löödi Viimsi vallavalitsuse, Viimsi Haldus OÜ ja ehitaja 
esindajate poolt. 

MTÜ Martin Reimi jalgpallikooli asutaja ja tunnustatud treeneri Martin 
Reimi sõnul arendab jalgpall lisaks füüsisele koostööoskusi ja kasvatab 
distsipliini. “See mäng sobib hästi esimeseks spordialaks, sest annab 
hea üldfüüsilise põhja, mille pealt on võimalik alustada tõsisemat jalg-
palluri karjääri või liikuda edasi mõne muu spordiala juurde,” sõnas ta.

Väljaku renoveerimistöid teostas UNIGRASS OÜ kogumaksumusega 
ligi 200 000 eurot.

Merilin Piirsalu  

Viimsi SK Lindon oli edukas 
Eesti karikavõistlustel murdmaa-
jooksus
9. oktoobril toimusid Jõulumäe spordikeskuses Eesti karikavõistlu-
sed murdmaajooksus. Võistlustel osales 26 spordiklubi, kelle seas 
oli ka Viimsis tegutsev Lindoni kergejõustikuklubi. 

Spordiklubil Lindon õnnestus võita kolmanda koha karikas. Autasu 
aitasid koju tuua Viimsi ja Haabneeme koolide tublid kergejõustiklased 
ning täiskasvanute vanuseklassis andis oma panuse karikavõitu Haab-
neeme kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja SK Lindoni treener Ülari 
Kais. Esimese koha napsas endale Rapla Jooksuklubi ning teise koha 
Sparta Spordiselts. 

Täname spordiklubi õpilasi ja treenereid!
Kirke Aitsen

SK Lindon

le peetud. Ehkki saime kohe 1:0 juhti-
ma, karistati vastaste poolt ära mängu 
keskel saadud rumal kollane kaart ja 
kaheminutiline vähemuses mängimi-
ne. Nii tuli vastu võtta kogu jalgpallinä-
dala ainus kaotus 1:3. See näpuviga sai 
kuhjaga tasutud nädalake hiljem, aga 
sellest allpool. Laagri võistluse teises 
voorus alistas Haabneeme Loo tule-
musega 3:2. Viimases voorus oli hea 
hoog juba sees ja Laagri pidi meile 0:5 
alla vanduma. 

Edasi vabariiklikule turniirile
Harjumaa koolide finaalturniiri kaks 
paremat – Peetri ja Haabneeme – said 
õiguse esindada maakonda Eesti Koo-
lispordi Liidu poolt korraldatud üleva-
bariiklikul finaalturniiril Viljandis, kus 
olid kohal parimad koolid üle Eesti.  

Juba avamängus oli näha, et poisid 

Haabneeme kooli 8.–9. klassi 
poiste jalgpallimeeskond on 
vabariigi parim   

tulid Mulgimaale võidukarika järele. 
Alagrupis alistati järjepanu nii Põlt-
samaa ühisgümnaasium kui ka Põlva 
kool tulemusega 2:0, seejärel viigistati 
Pärnu Sütevaka humanitaargümnaa-
siumiga 0:0, siis võideti veenvalt 7:0 
Narva keeltegümnaasium ja viimases 
voorus Kohila gümnaasium 1:0. 

Poolfinaali vastaseks tuli kohalik, 
Viljandi Paalalinna kool. Haabnee-
me poisid mängisid hingestatult, seda 
eriti hästi kaitses, ja nii suudeti lüüa 
kaks vastuseta väravat. Head tööd te-
gi puurilukk Henry. Puhaste paberi-
tega jõutigi finaali, kus vastaseks ei 
keegi muu kui Peetri kool, kellelt tuli 
Harjumaa finaaletapil vastu võtta mõ-
ru kaotus. Revanšivõimalusest moti-
veerituna suutsid poisid säilitada kül-
ma pead ja keskenduda oma mängule. 
Finaalis läks kõik kui valatult. Juba esi-
mestel minutitel haaras Haabneeme 
juhtohjad, kui Kaspar lõi kauglöögist 
1:0. Ehkki vahepeal muutus mäng vä-
ga närviliseks ja teravaks, löödi lõpu-
faasis järjestikku teine ja kolmas vä-
rav. Lõpuvile kõlades säras tablool 3:0 
ning Haabneeme poistel oli taskus 1. 
koht ja parima Eesti põhikoolide 8.–9. 
klasside meeskonna tiitel.

Tubli tiim
Meie vutipoiste head taset lõppturnii-
ril näitas seegi, et turniiril alistati kuus 
vastast ja viigistati ühega, väravate va-
hega 17:0.

Haabneeme kooli võistkond osa-
les koosseisus: Egor 8.a, Andre, Jaros-
lav 8.d, Saad 9.a, Henry 9.c ja Kaspar, 
Sander ning Rassel-Rait 9.d klassist. 

Võistkonda juhendas turniiridel 
õpetaja Jarno Nurm, kelle abitreeneri-
teks olid lapsevanemad Jaanus ja Ain.

Jaanus Rumma
lapsevanem

Sellise uhke karika tõid Haabneeme 
vutipoisid Viljandist. 

Võidukas Haabneeme kooli jalgpallimeeskond. Fotod: Jaanus Rumma

Mõisapargi jalgpalliväljak sai uue kunstmurukatte. Foto: Merilin Piirsalu

SK Lindon auhinnaline tiim. Foto: erakogu
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si kui ka Sportlandi eesmärk on 
see, et iga korvpallifänn jõuaks 
Viimsi mängudel saali, et võim-
sast sportlikust emotsioonist osa 
saada ja oma tiimi toetada. See-
tõttu paneb Sportland käima bus-
si, mis fännid kohale toob. Esimest 
korda vuras tasuta fännibuss ringi 
juba 10. oktoobril, kui KK Viimsi/
Sportland kohtus Ventspilsi klubi-
ga. Buss hakkab sõitma ka edaspidi 
igal mängupäeval Tallinnast Kale-
vi spordihalli juurest, läbides Piri-
ta keskuse ja tehes peatuse kõikide 
Viimsi koolimajade juures, et kõik 
fännid Foruse spordikeskusesse 
jõuaksid. Iga bussisõitja saab män-
gule tasuta sisse ning lisaks osaleb 
erinevate põnevate auhindade loo-
simises.

KK Viimsi esindusmeeskonna 
jaoks on oluline iga fänni toetus, 
kes saali kaasa elama tuleb. Igata-
hes on viimsikatel nüüd üks kindel 
koht kodu lähedal alati olemas, 
kuhu minna kõrgel tasemel spor-
ti vaatama ja häid emotsioone taga 
ajama – KK Viimsi/Sportland kodu-
mängud Foruse spordikeskuses.

Värvime tribüünid oranžiks!

jäi silma korraliku punktisaagi ning 
rohkete söötude ja lauapallide nop-
pimisega. Meeskonnakaaslased 
iseloomustasid Devinit kui kõrge 
IQ-ga, võistkonnale pühendunud 
mängijat, kellel on väga kiired jalad.

USA kõrgemas ülikooliliigas 
NCAA-s pigem pingil istunud Taa-
vi Jurkatammel oli pakkumisi ka 
teistest klubidest, sh Euroopast, 
kuid tema eelistas mänguminuteid 
ning sellepärast valis Viimsi klubi. 

Kogenumatest tagamängijatest 
liitusid Rait-Riivo Laane ja Rain 
Veideman, kes on ka Eesti koondise 
vormi kandnud ja varasemalt ühes 
meeskonnas mänginud. Mõlemad 
kiitsid Viimsi klubi organisatoor-
set poolt ja professionaalset tööd 
ning noorte tahet. “Ma ei tunne, et 
oleksin sammu tagasi astunud. Eks 
noorte õpetamise peale natukene 
närve kulub ja ehk vahel läheb va-
ja ka vererõhuaparaati, aga õn-
neks neil silmad säravad,” muigas 
Veideman. “Küll nad karastuvad 
ja meie õpetussõnadest kinni haa-
ravad. Olen siin, et aidata Viimsi 
korvpallil tõusta, lähme igas män-
gus endast parimat anda,” lisas ta.

Meeskonna kogenuim mängi-
ja, 209 cm pikkune tsenter Ronalds 

P
ressikonverentsil tutvus-
tati ühekaupa kõiki män-
gijaid, kellest väga suure 
osa moodustavad Viimsi 

enda kasvandikud. Samuti oli laua 
taga kogu treenerite tiim. Peatree-
ner ja kunagine tippmängija Val-
do Lips on koosseisuga väga rahul. 
“Sain kõik mängijad, keda soovisin, 
ja hetkel lisa ei otsi. Paberi peal on 
Viimsi koosseis vaid Cramo omast 
õhem,” ütles mees stoilise rahuga. 
Ta lisas, et kogu protsessi toetavad 
leegionärid, kelle pealt on hea õp-
pida.

Abitreeneri ülesandeid täitev 
Kristjan Evart jooksis eelmisel 
hooajal veel ise platsil, täites ka kap-
tenirolli. “Nüüd on minu ülesan-
ne loomulikult täita Valdo käsk-
lusi, aga ka oma ideid välja pakku-
da,” selgitas ta tööjaotust.

Kes meeskonnas mängivad?
Mängijate tutvustamist alustati 
ameeriklasest tagamängija Devin 
Lee Harrysest, kes Rakvere Tarvases 

Zakis on pärit Lätist ning viimasel 
hooajal Saksamaal mängis samas 
klubis Rain Veidemaniga, seega 
nende koostöö peaks juba eos hästi 
sujuma. Varasemalt on lätlane korv-
palli mänginud Sloveenias ning ko-
duriigi klubides VEF ja Ventspils. 
“Olen 34-aastane, kuid tunnen en-
nast väga noorena. Iga mängu ees-
märk on võit,” ütles kogenud kesk-
mängija enesekindlalt.

Pere korvpallitraditsioone viivad 
edasi Karl Johan Lips ja Kent-Kaa-
rel Vene. Karl Johan oli üldse esi-
mene Viimsiga liitunud mängi-
ja, kes sõna otseses mõttes jõudis 
koju tagasi, kuna tema esimeseks 
treeneriks oli ka praegune klubi 
tegevjuht Tanel Einaste. “Mul po-
legi varem õnnestunud mängida 
nii isetute tagamängijatega nagu 
Rain ja Rait-Riivo,” kiitis Karl Jo-
han võistkonna n-ö staarmängi-
jaid. Kent-Kaarel on aga treeninud 
näiteks Žalgirise noortesüsteemis 
ning viimati mänginud Tallinna Ka-
lev/TLÜ eest.

Viimsi võistkonnas on ka väga 
palju oma kasvandikke, kellele ala-
nud hooaeg saab korralikuks proo-

vikiviks. Noored mängijad tunnis-
tasid pressikonverentsil ausalt ja 
häbenemata, et hetkel saavad nad 
veel rohkem vastu pead kui kiita, 
kuid vanemad meeskonnakaas-
lased on väga sõbralikud ja juhi-
vad vigadele koheselt tähelepanu. 
Tulevased tegijad on: Jorgen Rik-
berg, Mihkel Allorg, Robert Lille-
õis, Kristjan Kokk, Kevin Sünd, Ron 
Laanemaa, Saamuel Rõigas. 

Käima pannakse mängubuss
Esimest aastat Eesti meistri- ja PAF 
Eesti-Läti korvpalliliigaga ühine-
nud meeskond teeb kõrgseltskon-
nas debüüdi ning sellisel tasemel 
mängimine motiveerib kõiki kos-
supoisse. Ka Sportlandi roll KK 
Viimsi juures on suurem kui kuna-
gi varem. “Sportland ei seisa mitte 
ainult meie taga, vaid kõnnib meie 
kõrval ning on teinud seda pik-
ki aastaid. Me ei ole tulnud üheks 
hooajaks kalastama, me vaatame 
juba ka järgmise hooaja poole,” kir-
jeldas Einaste perspektiive.

Klubi ja Sportlandi omanikud 
rõhutasid kahepoolsest koostööst 
tekkivat sünergiat. Nii KK Viim-

KORVPALL Komeedina Eesti korvpalli kõrg-
liigasse tõusnud Korvpalliklubi Viimsi esitles 
oktoobri alguses Viimsi Sportlandis toimunud 
pressikonverentsil meeskonda ja nimitoetajat. 
Esindusvõistkond kannab nüüd ametlikult 
KK Viimsi/Sportland nime. 

KK Viimsi/Sportland ootab kõiki fänne 
saali kodumängudele kaasa elama

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

RATTAHOOLDUS Viimsisse pai-
galdati hiljuti remondi- ja hool-
duspunktid, mis võimaldavad 
kõigil kergliiklejatel vajadusel 
kasutada erinevaid tööriistu ja 
rattapumpa.

Ratta pumpamise ja putitamise 
pinke ehk pumpicuid on võimalik 
kasutada Viimsi kooli ees ülekäigu-
raja vahetus läheduses ja Vehema 
tee bussipeatuse juures. 

Pumpicul saab putitada nii jalg-
ratast, rula, tõukeratast, ratastooli 
kui ka lapsevankrit. Seade on varus-

Velohoolduspukk PUMPIC pumpab ja putitab
tatud universaalse otsikuga pumba-
ga, mille abil saab pumbata ratta- 
või lapsevankri kumme. Samuti on 
seal terve rida erinevaid tööriistu 
(kuuskandid, kruvikeerajad, tellitav 
võti, lehtvõtmed, kummiheeblid), 
millega saab reguleerida sadulat ja 
putitada kõiki kinnitusi, mis jalgra-
tastel hoolt vajada võiksid. 

Mugavaks toimetamiseks tuleb 
sõiduvahend tõsta üles ja sättida 
vastavate kinnituste külge. 

Loodetavasti leiavad need hool-
duspukid laialdast kasutust.

SK Viimsi SportRemondi- ja hoolduspunktid võimaldavad vajadusel kasutada erinevaid tööriistu ja rattapumpa. Fotod: SK Viimsi Sport 

Hetk KK Viimsi/
Sportlandi ja 
BK Ventspilsi 
mängust.

Tagamängija 
Rain Veide-
man. Fotod: 
Martti Vaidla
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ke puidu kasutamine tähendab ka 
seda, et osa soojusest läheb raisku, 
sest osa energiat kulub puidu kui-
vatamisele.

Tuli tuleks süüdata ahjus ala-
ti ülevalt ja kui võimalik, siis halud 
laduda restina. Nii põlevad puud 
palju kõrgemal temperatuuril ja 
keskkonda eraldub vähem saaste-
aineid. 

Kuna ahjuukse avamisel pais-
kub saasteaineid ka tuppa, siis 
peaks ust avama võimalikult harva.

Suurem kogus papi- ja pabe-
rijäätmeid on põletamise asemel 
mõistlik hoopis ringlusse saata. 
Need saab viia avalikesse kogu-
miskonteineritesse või kohalikku 
jäätmejaama, sinna saab viia ka 
plastpakendid. Lähima jäätmejaa-
ma, avaliku pakendikonteineri või 
vastuse küsimusele, kuhu millised 
jäätmed viia, leiad veebilehelt ku-
huviia.ee.

mete – põletamisel tekivad tervi-
sele ohtlikud peened osakesed ja 
vingugaas. Plastjäätmete põleta-
misel lenduvad aga eriti mürgised 
saasteained (nt dioksiinid ja furaa-
nid), mis võivad põhjustada vähk-
tõbe, väärarenguid ja arengupee-
tust. Korstna kaudu õhku lendunud 
saasteained langevad maapinnale 
ning vette, kust need omakorda lii-
guvad edasi toidulauale, kui sööme 
oma aias kasvatatud saadusi. 

Dioksiinid on silmale nähta-
matud ja nende mõju inimese ter-
visele ei avaldu kohe. Võib min-
na aastaid, enne kui haigusnähud 

K
odusesse küttekoldesse, 
olgu see siis kamin, pliit, 
ahi või katel, sobib ainult 
puhas kuiv puit. Selline 

küttematerjal põleb kõrgemal tem-
peratuuril ning tekitab vähem tuh-
ka ja lenduvaid saasteaineid. 

Mis võib juhtuda?
Sobimatu küttemarjali – niiske või 
töödeldud puidu või lausa jäät-

ilmnevad. Peale välisõhu jõuavad 
saasteained ka siseõhku, suuremas 
koguses näiteks siis, kui pikka ae-
ga kütmata ahi või pliit suitsu sis-
se ajab. Põlemisel tekkinud peened 
tahmaosakesed võivad aga soodus-
tada südame-veresoonkonna ja 
hingamissüsteemi haigusi. 

Välisõhu kvaliteedi mõõtmis-
test selgub, et õhukvaliteet halve-
neb peenosakeste tõttu just kütmis-
perioodi algul ning seda eelkõige 
ahiküttega piirkondades. Suits ei 
rända kaugele, madalatest korst-
natest väljunud suits ning suur 
osa saastest langeb maha sealsa-
mas piirkonnas, sest külmal ajal 
on hajumistingimused halvemad. 
Kütteperioodil võib peenosakes-
test põhjustatud õhusaaste küün-
dida ahiküttega piirkondades ta-
semele, mis on võrreldav liiklusest 
tuleneva saastega tipptunnil suure 
magistraali ääres. 

Mida silmas pidada?
Saasteainete vähendamiseks tu-
leb kütmiseks kasutada ainult kui-
va puitu. Niisked küttepuud ei sütti 
ahjus korralikult ning süttimisfaas 
venib märksa pikemaks – see oma-
korda suurendab vingugaasi ja 
peenosakeste arvukust õhus. Niis-

KÜTTEMATERJAL Sügis toob kaasa kütteperioodi 
alguse. Kodustes küttekolletes tehakse tuld ning 
mõnes majapidamises visatakse lisaks küttepuu-
dele ahju jäätmeid. Nii aga teha ei tohi, sest olme-
jäätmete põletamine saastab õhku. 

Prügi põletamine saastab õhku ja 
ohustab inimeste tervist

Dagmar Undrits
Keskkonnaameti välisõhu 
peaspetsialist

ELEKTROONIKA Kuusakoski ja 
Telia eestvedamisel toimub 
novembri lõpuni kestev 
ulatuslik kampaania Nutijaht, 
mille eesmärgiks on ka Viimsist 
kokku koguda prügina seisvad 
väikeelektroonikaseadmed 
ning tõsta inimeste teadlikkust 
elektroonikajäätmete 
sorteerimise tähtsusest.

Eestis tuuakse iga päev turule suu-
rusjärgus 50 tonni elektroonikat, 
mis kõik muutub lõpuks kasutuna 
seisvaks, keskkonnale koormaks 
ning oma aja ära elanud vanaelekt-
roonikaks – telefonid, tahvelarvu-
tid, nutikellad, arvutid, laadijad, 
kõrvaklapid jms. Euroopas on igas 
majapidamises keskmiselt 72 elekt-
ri- ja elektroonikaseadet, millest 11 
on katki või pole enam kasutusel. 
Eelmisel aastal tekkis maailmas 
keskmiselt 7,5 kg e-jäätmeid ini-
mese kohta, aastaks 2030 on see 
kasvanud juba 9 kg peale inime-
se kohta.

“Sellised seadmed on tarvis 
kindlasti õigesti käidelda, et mida-
gi ei satuks olmeprügisse ega loo-

Kuusakoski: puhastage oma kodu vanaelektroonikast!

dusesse. Kui elektroonikajäätmeid 
ei töödelda vastutustundlikult, siis 
raiskame ressursse, ohtlikud ained 
saastavad mulda, reostavad vett ja 
jõuavad toiduahelasse,” ütles Kuu-
sakoski juhatuse esimees Urmo 
Viisitamm. “Vaatasin ise ka kodus 

ringi, meil on kolme lapsega peres 
kokku 15 mobiiltelefoni, neist sead-
metest paljud on aga kasutuskõlb-
matud. Seetõttu tõin sellised sead-
med käitlemisele. Elektroonilised 
jäätmed on kõige kiiremini kasvav 
prügiliik ja Kuusakoskis oskame va-

naelektroonika õigesti ümber töö-
delda.”

Kuusakoski on Eesti suurim 
ringlussevõtuteenuste pakkuja ja 
Skandinaavia suuremaid elektroo-
nikakäitlejaid. Kuusakoski käitleb 
aastas juba praegu 1200 tonni va-
naelektroonikat. Inimesed saavad 
üle Eesti Kuusakoskisse prügiks 
muutunud väikeelektroonika tuua 
ning Nutijahi kampaania käigus 
võita erinevaid auhindu. Viimsile 
lähim Kuusakoski kogumispunkt 
asub Tallinnas Betooni 12.

Nutijahi kampaaniaga liitus tun-
tud muusik Gameboy Tetris, kes 
oma eeskujuga innustab kõiki ko-
dudes ja koolides nutiprahti kogu-
ma ja sorteerima. “Minu harjumus 
erinevaid elektroonikaseadmeid 
koguda tuleb ilmselt juba 1990nda-
test oma vennalt, kellel oli tuba 
maast laeni igasuguseid juhtmeid 
ja kaableid täis ja kes nendega ak-
tiivselt mässas,” kommenteeris 
Gameboy Tetris, kes andis Kuusa-
koskile üle oma vanaelektrooni-
ka. “Mul endal on stuudiopööning 
samasugune – palju katkiseid kõr-
vaklappe ja mida kõike veel. Õn-

neks olen nüüd palju teadlikum, 
et mõistlik on vanaelektroonika 
spetsialistide kätte tuua, kes selle 
kasulikult ümber töötlevad. Häm-
mastav, kui peenikesteks osadeks 
Kuusakoskis väikeelektroonika tur-
valiselt lammutatakse.”

Gameboy Tetris on kampaanias 
osalejatele välja pannud ka au-
hinna – eksklusiivse live virtuaal-
peo temaga. Samuti on auhinna-
korvis 1000 euro väärtuses kaupu 
Telia e-poest. Auhinnaloosis osa-
lemiseks tuleb klassi, sõprade või 
perega grupp kokku panna ja ko-
gutud üleliigne vanaelektroonika 
lähimasse Kuusakoski osakonda 
ümberkäitlemisele viia ning end 
kampaania kodulehel www.kuu-
sakoski.com/nutijaht osalejana re-
gistreerida.

Viimsi Teataja

  Rohkem infot kampaania 
kohta: www.kuusakoski.
com/nutijaht 

  Klienditeenindus tasuta 
lühinumbril 13660

Vanaelektroo-
nikat ei tohi 
panna olme-
prügisse. Foto: 
Vallo Kruuser

  Ühe perekonna tekitatud jäätmete kodu-
ahjus põletamisel vabaneb keskkonda hinnan-
guliselt sama palju toksilisi ühendeid kui u 200 
tonni prügi põletamisel jäätmepõletustehases. 
Tehases põletatakse jäätmeid stabiilselt kont-
rollitud keskkonnas temperatuuril 1000–1100 °C, 
mille juures põlevad toksilised õhusaasteained 
vähemohtlikeks põlemisproduktideks. See-
vastu koduahjus põleksid jäätmed madalama-
tel temperatuuridel ja ebastabiilselt, mistõttu ei 
põle toksilised ühendid lõplikult ära.

Kas teadsid?

Kütteperiood 
toob kaasa 
korstnaist tõus-
vad suitsu-
sambad. Foto: 
Ave Huugen 



Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid
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Aiatööd

Kogenud puuhooldajad teostavad 
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, trimmerdami-
ne, heki lõikus ja pügamine. 
Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Tel 5348 7318, e-post igor@
inkteenused.ee.  

Ehitus 

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

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide 
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-ekskavaa-
toriga, lammutus- ja koristustööd, 
vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Teenustööd kaubikuga. Tel 
507 4178.

Katuste, fassaadide ja aedade pesu, 
värvimistööd, remonttööd, veeren-
nide puhastus ja akende pesu. 
Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.

Teostame kaevetöid miniekska-
vaatoriga. Tel 5639 3588, www.
väikeekskavaator.ee.

Kogenud santehnik pakub oma 
teenuseid. Tel 551 8837, Pavel 
(vene keel).

Ehitus ja renoveerimine: 
katused, aiad, puitfassaadid. 
Sisetööd: põrandad, seinad, laed. 
Mõistlikud hinnad. E-post info@
ehituspuusepad.ee, tel 5688 0841, 
www.ehituspuusepad.ee.

Aedade ehitus, remont ja renovee-
rimine. Aiamaterjalide müük. 
E-post info@piirdemeistrid.ee, tel 
5688 0841, www.piirdemeistrid.ee.

Korstnapühkimine

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

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 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.

Kogemustega õmbleja Haab-
neemes teeb õmblus- ja parandus-
töid ning õmbleb kodutekstiile. Tel 
524 2109, Heljo.

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

Aitan kalmuplatside hooldami-
sel, soodne hind ja hoolas töö! Tel 
5332 2399.

Kui kord on läinud käest garaažis, 
pööningul, keldris või panipaigas – 
aitame korrastada, vajadusel utili-
seerida või turundada. Helistage 
julgelt tel 565 3489.

Ost, müük, rent

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

Ostame igasuguses seisukorras 
autosid. ARK-ist arvelt mahavõt-
mine litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel 5823 8310.

Müüa puitbrikett RUF 175 €/960 kg, 
pellet premium 190 €/960 kg, 

kütteklotsid 2,50 €/40 l kott, lepp 
3,50 €/40 l kott, kask 3,70 €/40 l 
kott. Tel 517 0257.

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.

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. Toi-
mivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Kohapeal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või 5618 
8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee.

Otsin soojustatud pinda, mis so-
biks klassikaliste harrastusautode 
hoiustamiseks. Vajadus on 1–10-le 
autole. Kontakt: tel 5556 3534 või 
meelis.post@gmail.com.

Müüa korralikku toidukartulit koha-
letoomisega. Hind 15 €/30 kg kott. 
Sordid: Princess (salatiks), Secura 
(muredam), Laura. Tel 524 6035.

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

KLIENDITEENINDAJAKS
Otsime oma spordikeskuse toredasse

kollektiivi särasilmset ja energilist inimest,
kes usub, et just tema sobib meie esmaseks

visiitkaardiks ja kõikide külastajate päeva
paremaks muutma.

 
Lisainfo

www.goldenclub.ee/klienditeenindaja
või telefonil 56907555

T U L E  F O R U S  S P O R D I K E S K U S  V I I M S I

S A A D A  O M A  C V
P I R E T . A N D R E S O O @ G O L D E N C L U B . E E
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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

Kas hingeõhk pole just

roosiline?

 

Tule suutervise kontrolli!

60 999 10
www.viimsihambakliinik.ee 

Oleme Haigekassa partner täiskasvanute hambaravi ning proteesiravi osas.

Viimsi Hambakliinik asub Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212, Haabneemes. 

Tegevusloa nr. LO4228 

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

E-suletud

PERE OPTIKA VIIMSIS - Viimsi SPAs, Randvere tee 11 | E-R: 09.30-18.00 | 601 1570 | www.pereoptika.ee 

palju erinevaid hambaharje

naturaalseid hambapastasid

ayurveda suuõli

naturaalseid eeterlikke õlisid

aroomiteraapia efektiga seepe

hambavaheharjakesi

muid naturaalseid ja loodussõbralikke 

Meie pood Viimsi Äritares pakub:

      suutervise ja kehatooteid kogu perele!          

www.olenterve.ee      tel: 6099910      e-post: info@olenterve.ee
Pood: Viimsi Äritare, Paadi tee 3-212, Viimsi 

Olgu töömaht väike
või suur, pakume

teile asjatundlikku ja
korralikku koostööd!

Kaeveteenused 2t-21t ekskavaator
Heakorrateenused
Veoteenused
puksiir,kaubik,multilift
Lammutustööd
Kanali -ja veetrasside ehitus
Haljastustööd
Ehitus -ja remonditööd
Laadimistööd  frontaalaadur
Lumekoristustööd

Materjali müük: liiv, killustik, muld
ja täitematerjal

Teenused

          53 888 200

   
      Võta ühendust

info@xlahendused.ee

www.xlahendused.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

Atlantis H2O Aqupark on

vaheajal avatud

IGA PÄEV!

KOOLIVAHEAEG

ATLANTISES

18-31.10.21

E -R 12:00 – 22:00

L-P 10:00 – 22:00

E-P 10:00 – 22:00

18-2�.10

2�-31.10

aquapark.ee
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KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

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

Sinu HAMBAKLIINIK Viimsis

Võida 100 € 
väiksem
elektriarve

Kampaanias osalevad kõik erakliendid, kes omavad Elektrumiga aktiivset elektrilepingut. 
Loosime välja 10 õnnelikku eraklienti, kes saavad 100 € krediiti järgmiste elektriarvete katteks! 
Kampaaniaperiood 18. oktoober - 30. november. Loosimine toimub 8. detsembril.

711 5555 kliendiinfo@elektrum.ee

Iga kampaaniaperioodil soetatud lisatoode annab 10 lisahäält!

elektrum.ee


