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Skriiningu piloot-
projekt koolides
SYNLAB viis Viimsi põhikoolide 
õpilaste seas pilootprojektina läbi 
koroonaviiruse skriiningu. Millega 
täpsemalt tegu ning millised olid 
tulemused?  Loe lk 10

Noortekeskuse 
tegus aasta
Viimsi Noortekeskusel on kolm 
toimekat filiaali: Viimsis, Püünsis ja 
Randveres. Millised tegemised neil 
käesoleval aastal käsil on olnud ja 
mis veel ees ootab?  Loe lk 12

Rakett69 laager tõestas kõigile, et teadus on väga vaheldusrikas ja põnev. Loe lk 14 >>>

Armastatud
kooliõpetaja
Vene keele õpetaja Aime Veikesaar 
on oma ametit pidanud suure pühen-
dumusega juba enam kui veerand 
sajandit, suure osa sellest ajast Viimsi 
ja Haabneeme koolis.  Loe lk 8

Viimsi Jõulumaa on avatud kuni 31.01.2022. Avalikud sündmused toimuvad vastavalt kehtivatele piirangutele.  Jälgi COVID reeglite infot www.viimsi.ee

Viimsi Jõulumaa 
2021

P, 28. novembril kell 15 Advendiküünla süütamine ja jõulumaa avamine Viimsi mõisa pargis
  Advendi ja jõululaule laulavad Viimsi koorid, dirigendid Vaike Sarn, Andrus Kalvet, 
  Indrek Umberg, Aarne Saluveer ja mängib Eesti Sõjaväeorkestri brassansambel TopBrass. 
  Avatud on jõuluvana postkontor ja kohvik Eesti Sõjamuuseumis
 kell 17 Advendikontsert „Hing igatseb taevast“  Viimsi Püha Jaakobi kirikus
  Maria Petrov (sopran), Ka Bo Chan (kontratenor) ja Hille Poroson (orel)
R, 3. detsembril kell 18 Valguse ootuse kontsert Viimsi Huvikeskuses
  Segakoor Viimsi ja rahvamuusika ansambel Pirita                                                                                                                  
P, 5. detsembril kell 18 II Advendi Valgusetendus Viimsi mõisa pargis
L, 11. destembril kell 12 Viimsi Muusikakooli jõulukontsert Viimsi Püha Jaakobi kirikus
  (Viimsi ViVa TV Facebook Live ja Youtube’i ülekandena)
P, 12. detsembril kell 18 III Advendi Laternamatk alguse ja lõpuga Viimsi mõisa pargis
L, 18. – P, 19. detsembril kell 11 - 18 Viimsi Jõuluküla Viimsi mõisa pargis
L, 18. detsembril kell 17 ViikerKoori ja Viimsi Ukulele orkestri jõulukontsert Viimsi Huvikeskuses
 kell 18 Viimsi Heategevusball Viimsi Koolis
  Anne Veski, Ivo Linna, ansambel Supernova                      
P, 19. detsembril kell 15 Kaitseliidu Tallinna Maleva orkestri bigbändi jõulukontsert Viimsi Huvikeskuses   
E, 20.  detsembril kell  18 Viimsi tunnustab 2021 ja Viimsi valla 31. taasasutamise aastapäeva tähistamine Viimsi Raamatukogus
  (Viimsi ViVa TV Facebook Live ja Youtube’i ülekandena)
R, 24.   detsembril kell 17  Jõuluõhtu jumalateenistus Viimsi Püha Jaakobi kirikus
  (Facebook Live ja Youtube’i ülekandena)
L, 25. detsembril kell 17  Toomas ja Inga Lunge ''Nagu Ingel'' jõulukontsert Viimsi Püha Jaakobi kirikus
E, 27. detsembril kell 20  Viimsi ViVa TV aastalõpu programm Viimsi Raamatukogus 
  (Viimsi ViVa TV Facebook Live ja Youtube’i ülekandena)



U
us vallavolikogu on juba kaks korda koos käi-
nud, volikogu ja komisjonide juhid ja vallava-
nem on salajastel hääletustel oma kohtadele 
valitud, komisjonide ja vallavalitsuse liikmed 
ametisse kinnitatud. Lugeja saab sellest kõi-

gest tänases lehes ülevaate. Samuti on võimalik tutvuda 
koalitsioonilepinguga, mis sisaldab nii üle lähema kui 
ka kaugema ajahorisondi vaatavaid tegevuseesmärke – 
küllap on neist kõigist võimalik edaspidi põhjalikum üle-
vaade saada.

Loomulikult ei pääse koalitsioonileping koroonapadee-
miaga seotud küsimuste käsitlemisest. Eesmärgiks on sea-
tud vaktsineerituse taseme edasine tõstmine, tähelepanu 
pööramine vaimse tervise küsimustele ja toetusprogram-
mide väljatöötamine võimalike õpilünkade täitmiseks 
koolilastel. Need on kõik lähiaja ülesanded.

Kuna koroonaviiruse leviku algusest möödub varsti 
kaks aastat, aga olukord on jätkuvalt väga tõsine, tuletame 
lühidalt meelde, kuidas on see aeg möödunud meie vallas 
ja milline on olukord praegu.

Alguses valitses suur teadmatus. Teati küll, et viirus on 
väga nakkav ja levib kiiresti, aga kõik muu ootas alles avas-
tamist ning väljaselgitamist. Üldiste hügieenireeglite järgi-
mise, maskikandmise, desinfitseerimise ja kontaktide vä-
hendamise kõrval otsustasime Viimsis koostöös erasekto-
riga – Fertilitase ja SYNLAB-iga – kiiresti käivitada koroo-
naviiruse analüüsimiseks proovide võtmise ja inimeste 

nõustamise. Eraldasime val-
la reservfondist rahalised va-
hendid, aga need jäid suures 
osas kasutamata. Nimelt tuli 
kõne vastutava ministeeriu-
mi väga kõrgelt ametnikult, 
kes laitis omavalitsuse init-
siatiivi maha. Asi lõppes sel-
lega, et valla raha eest osu-
tasime teenust ainult ühe 
päeva, siis võttis riik selle töö 
Viimsis üle. Meile sobis ka 
niimoodi.

Suur osa eelmisest kooliaastast möödus distantsõppel. 
Tagantjärele võib öelda, et meie koolid said sellega olemas-
olevaid võimalusi arvestades väga hästi hakkama. Kasu-
tasime seda perioodi koolide digivõimekuse tõstmiseks ja 
see töö on jätkunud ka tänavu.

Keeruline olukord on püsinud. Kui alguses sulgesime 
viiruse leviku vältimiseks ka lasteaiad ning riik viis koolid 
distansõppele, siis teadmiste lisandumisel ja vaktsinee-
rimisvõimaluste jõudmisel kõigi soovijateni on põhiees-
märgiks kujunenud nii koolide kui ka kogu ühiskonna või-
maluste piires avatuna hoidmine.

Vaktsineerimisest siinkohal pikemalt ei kirjuta, kuid 
kokkuvõtvalt võib tõdeda, et tänu meditsiinisektori heale 
tööle ja viimsilaste kõrgele teadlikkusele on kaitsesüsti-
mine hästi edenenud ning vähemalt ühe kaitsesüsti on 
saanud 79,6% täisealistest vallaelanikest. Viimsi oli ka üks 
esimestest omavalitsustest, kus inimestele hakati pakkuma 
individuaalset nõustamist.

Tänu SYNLAB-ile, nimelt seal töötava Viimsi kooli 
lapsevanema lahkele ettepanekule alustasime kõigepealt 
Viimsi ja nüüd ka Haabneeme, Püünsi ja Randvere koolis 
skriininguga – laste anonüümse testimisega koolinädala 
alguses eesmärgiga ennetada haiguskollete tekkimist. See 
ja otsus kiirtestida lapsi kodus ning lapsevanemate vas-
tutustundlik tegevus on hoidnud koolid avatuna. Võima-
lus koolis käia annab aga meie lastele 
edaspidises elus konkurentsieelise.

Eelmisest nädalast on viimsi-
lastel võimalus anda proove PCR-
analüüsi tegemiseks vallas koha-
peal. Selle eest oleme tänulikud 
terviseametile ja Medicumile.

Nakatumisnäitajad on langus-
trendis, aga vaktsineerimine ja 
kõigi muude ennetusmeetmete 
rakendamine on jätkuvalt oluline. 

Oleme hästi hakkama saa-
nud, sest kõik osapooled 
on teinud head koos-
tööd ja mõistnud olu-
korra tõsidust. Aitäh 
teile selle eest!

Illar Lemetti
Viimsi vallavanem

mine. Piirangute lõppedes on plaanis 
õpetada laserlõikuri kasutamist.

Uutes ruumides on kohtumisõhtute 
korraldamise võimalused mitmekesi-
semad ja avaramad. 2020. aastal toimus 
koroonapandeemia piirangute leeve-
nedes 129 erinevat sündmust, neist 36 
lastele. Käesolev aasta on piirangute 
tõttu olnud tagasihoidlikum. See teeb 
kurvaks, aga mõistame, et targem on 
loobuda suurematest sündmustest ja 
uskuda, et tulevad paremad ajad.

Pole tavapärane, et raamatukogus 
korraldatakse muusikaüritusi. Kuna 
meie suure saali akustika ja tehnika on 
selleks sobivad, on hea meel, et muu-
sikapäeval soleeris siin Tõnu Naissoo 
ja Viimsi Happy Jazzi raames Lembe 
Lokk. Raamatukogus salvestati täis-
pikk Terminaatori kontsert jpm.  

Omaette maailm lapsevanemate-
le ja lastele on teine korrus, kuhu tu-
levad mängima, lugema ja meisterda-
ma mitte ainult Viimsi pered, vaid siia 
sõidetakse kaugemaltki. Lastepärane 
keskkond kutsub lugema ja uskuma 
raamatute imelisse maailma.

Teistmoodi teenused
Covid-piirangud on peale sündmuste 
ärajätmise toonud lugejatele problee-
me ka raamatute laenutamisel. Esial-
gu ei kujutanud ette, kuidas jätkub tee-
nindamine, kui uksed on külastajatele 
suletud. Kuid raamatukogutöötajad on 
leidlikud. Teenindus jätkus uues vor-
mis – kontaktivaba laenutusega. Sel-
list mõistetki polnud varem raamatu-
kogunduse terminoloogias. Nüüd on! 
Töötasime nagu konveierliinil: võtsime 
vastu tellimusi, otsisime tellitud raama-
tud, pakkisime ja panime pakid luge-
jatele kättesaadavasse kohta. Väsitav, 
aga kasulik! Hea lugemisvara aitab ju 
hajutada muremõtteid ja sunnitud iso-
latsiooni võimalikult meeldivalt taluda.

Hea raamat pakub tuge
Pikem sulgemine oli 2020. aasta 13. 
märtsist 30. juunini, kui lugejaid raama-
tukogusse ei lubatud ja kontaktivabalt 
laenutati 25 543 eksemplari. 2021. aasta 
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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 

Raamatukogud muudavad 
maailma ja lugemine teeb 
paremaks inimeseks
RAAMATUKOGU Nii on arvatud läbi aastatuhandete ja see pole muutunud tänaseni, 
kuigi raamatukogudes on toimunud olulised kontseptuaalsed muutused.

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 3. detsembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 24. novembril kell 16.

D
etsembri alguses täitub 
kaks aastat sellest, kui 
Viimsi vallaraamatukogu 
muutis asukohta. Uutes 

ruumides tekkisid võimalused lisaks 
tavapärasele raamatukoguteenuse-
le välja arendada nii huvitegevusi kui 
ka muutuda kohaks, kus igas vanuses 
kogukonna liikmed saavad rahuldada 
oma kultuurilisi ja hariduslikke vaja-
dusi, võivad koguneda ja arutleda ning 
teha palju muud. See on olnud mei-
le kõigile, nii raamatukogutöötajatele 
kui ka külastajatele, avastuste ja tegut-
semise aeg, et kohaneda uute oludega. 
Ühelt poolt on koroonakriis mõndagi 
takistanud, kuid samas on see teinud 
raamatukoguhoidjad leidlikumaks uu-
te teenindusvormide rakendamisel.  

Numbrid kasvavad
Arvude keeli on uutes ruumides lisan-
dunud enam kui 9500 lugejat, keda on 
kokku juba 15 500. Novembrikuu al-
guseks on laenutatud 151 600 teavikut 
(2019. aastal samal ajavahemikul 90 
000 teavikut). Päevas külastab raama-
tukogu keskmiselt 250-450 inimest (ar-
vestatud on neid, kes laenutavad teavi-
kuid kaasa). Kogud on kasvanud enam 
kui 90 000 eksemplarini, millest valdav 
osa asub avariiulitel, et lugejatel oleks 
võimalus ise vajalik leida. Näitarvude 
märgatav tõus on tõstnud oluliselt töö-
tajate koormust, esitanud uusi nõud-
misi nii nende teadmistele kui ka os-
kustele. Mõistetavalt on raamatukogu-
töö pingestunud (eriti koroonakriisi 
ajal), kuid Viimsi raamatukogus töö-
tavad väga head spetsialistid, kellel on 
valmidus rahuldada maksimaalselt 
kõigi lugejate vajadusi. 

Uued võimalused
Uutes ruumides on tavalisele raama-
tukogutööle lisandunud muusika- ja 
videostuudiote kasutajad, rühmaruu-
mide ja saalide manageerimine, kus 
toimuvad koolitused, kogunevad hu-
viringid ja -klubid, nagu bridžimängi-
jad, kirjandusklubi, mõttespordiring, 
tehnoloogia ja robootikaringid ja mit-
med teisedki. Hämmastavalt hästi on 
vastu võetud Marja Matiiseni õmblus-
ring, kuhu soovijaid on rohkem, kui 
mahub. Alustanud on tegevustoad nii 
lastele kui ka täiskasvanutele, näiteks 
märkide valmistamine ja 3D printi-
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Head viimsilased!

Arvude keeli on uutes 
ruumides lisandunud 
enam kui 9500 lugejat, 
keda on kokku juba 
15 500.

Tiiu Valm
Viimsi Raamatukogu direktor

1. märtsist 30. aprillini kordus kontakti-
vaba laenutus, mil laenutati kahe kuu 
jooksul 25 551 eksemplari. Kurbnalja-
kalt võib ju järeldada, et töötajate töövil-
jakuse tulemusena teeninduse näitajad 
kasvasid. Tegelikkuses vajavad inime-
sed lugemist, kuna see aitab maandada 
üha süvenevat stressi. Peale selle, et tä-
helepanu loetule juhtides saab ärevust 
vähendada, saab sedasi laiemas plaanis 
rahuneda ja lõõgastuda. Kui on võima-
lus mõneks ajaks raamatut kätte võttes 
teise maailma pageda, tuled sealt taga-
si rahulikumana ja näed elu teistes vär-
vides. Ammu teada tõde on, et hea raa-
mat pakub elamiseks tuge – aitab näha 
eluprobleeme laiemas kontekstis, uute 
näidete ja teiste kogemuste kaudu. 

Leidlikud lahendused
Kuna raamatukogu viies individuaal-
kabiinis on hea ventilatsioon, siis sel-
leks, et viimsilased saaksid osaleda kas 
õppetöös või teha kaugtööd, hakkasi-
me raamatukogu kevadise kinni oleku 
ajal neid kasutusse lubama. Raamatu-
kogude otsene ülesanne on ju toetada 
kohalikke elanikke inforuumis, luua 
neile tingimused vajalike tegevuste jät-
kamiseks, loomulikult järgides eriolu-
korra reegleid.

Hea uudis on iseteenindava lae-
nutusautomaadi kasutusele võtmine. 
See on kiire, lihtne ja distantsi hoid-
mist võimaldav. Loodame, et uus aasta 
toob kasutajate käsutusse nii raamatu-
te välis- kui ka sisetagastusautomaadi. 

Olles kogukonnakeskus
Mitme kogemuse võrra oleme rikka-
mad kogukonnakeskusena tegutsemi-
sel. Raamatukogu suures saalis toimus 
pea nelja kuu jooksul vaktsineerimi-
ne ja kohaliku omavalitsuse valimiste 
ajal asus samas valimisjaoskond. Kasu 
oli vastastikune, sest kes veel ei olnud 
raamatukogu registreeritud lugeja, nä-
gi, kui suurepärane valik siin on ja üha 
kallinevate raamatute koju ostmise ase-
mel peeti asjakohasemaks neid laenu-
tama hakata. Ka Covid tõendite tasuta 
printimine on olnud hinnatud teenus.

2022. aasta on kultuurivaldkonnas 
nimetatud raamatukogude teema-aas-
taks, mis on jaotatud neljaks: raamatu-
kogu – kogukonnakeskus, raamatu-
kogu kirjanduse ja kultuurikeskuse 
pakkujana, raamatukogu väljaspool 
raamatukogu ja tuleviku raamatukogu. 
Läbiv põhimõte on see, et raamatu-
kogu on inimesele vajalik kogu elukaa-
re kestel. Nii ongi. Raamatukogu on va-
jalik kõigile ja igal ajal. 

Nakatumisnäitajad 
on langustrendis, 
aga vaktsineeri-
mine ja kõigi 
muude ennetus-
meetmete rakenda-
mine on jätkuvalt 
oluline.  



KOALITSIOON Esmaspäevast, 
8. novembrist alustas Viimsis tööd 
PCR testimispunkt. Nüüd ei pea 
viimsilased enam koroonaviiruse 
PCR testi tegemiseks sõitma 
Tallinnasse, vaid saavad seda teha 
oma kodu lähedal.

Oktoobris saatis vallavanem Illar Le-
metti terviseametile kirja palvega lei-
da võimalus PCR testimispunkti ava-
miseks Viimsis. “PCR testimispunkti 
avamine Viimsis aitab leevendada tä-
naste testimispunktide koormust seo-
ses koolilaste testikohustusega ja teeb 
ka kõikidele teistele elanikele selle vaja-
liku protseduuri tegemise lihtsamaks,” 
ütles Illar Lemetti. “Täname tervise-
ametit positiivse otsuse ja Medicumi 
teenuse kiire käivitamise eest,” lisas ta.

Testimispunktis saab PCR testi te-
ha perearsti saatekirja alusel. Haigus-
sümptomite (hingamisteede haiguse 
nähud, nohu, palavik, hingamisrasku-
sed, nõrkustunne, lihasvalud) esinemi-
sel tuleb saatekirja saamiseks helistada 

VAIMNE TERVIS Viimsi vallavalitsus 
koos MTÜ-ga Peaasjad kutsub teid 
“Vaimse tervise esmaabi” koolitu-
sele, kus antakse nõu, kuidas vaimse 
tervisega seotud murede korral 
toetada lähedast ning iseennast.

• Kas oskad märgata oma sõbra, sugu-
lase, tuttava või kolleegi vaimse tervise 
murele viitavaid käitumisviise? 
• Kas sa tead, mida ja kuidas öelda, kui 
märkad kellegi vaimse tervise raskusi? 
• Kuidas reageerida, kui keegi sulle 
oma muret jagab? 
• Kuidas ja kuhu võiks vajadusel pöör-
duda vaimse tervise teemadel? 
• Kas sa tead selle kõige keskel, kuidas 
enda vaimse tervise eest hoolitseda?

Puutume igapäevaelus kokku mitmete 
inimestega. Paljud meist teavad põhi-
mõtteid, mille alusel pakkuda füüsilist 
esmaabi, kuid sama oluline on teada, 
milliste põhisammude alusel pakku-
da esmast toetust emotsionaalsete ja 
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Teated

Kaasava eelarve rahvahääletus 
kestab 30. novembrini
Viimsi valla teise, 2021. aasta kaasava eelarve ideede rahvahääletu-
sele jõudis 19 ideed. Kes pole veel häält andud, saab oma kolme lem-
miku poolt hääletada novembri lõpuni.  

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht 
on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas. Iga hääletusel osa-
lev isik saab hääletada kuni kolme endale meelepärase idee poolt. 

Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end 
identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Hääletada saab 
ka Viimsi raamatukogus, kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut 
tõendav dokument. Raamatukogu on avatud E–R k 10–20, L–P k 10–16.

Kõikide kaasava eelarve ideedega saab tutvuda Viimsi valla kodu-
lehel www.viimsivald.ee/kaasav-eelarve-2021 ja infosüsteemis Volis.

Viimsi Teataja

oma perearstile. Kui see pole võimalik, 
siis võib helistada perearsti nõuande-
liinile 1220, mille kaudu saab saatekir-
ju E–P k 8–22.

Pärast saatekirja laekumist testi-
mise süsteemi saadetakse täisealisele 
(alates 18. eluaastat) testitavale lühi-
sõnum (SMS) ning inimesel tekib või-
malus prooviandmisele registreerida 
veebilehel www.veebiregistratuur.ee. 
Vabade aegade nägemiseks tuleb te-
ha soovitud testimispunkti piirkonna 
valik “Vali piirkond” alt. Broneerides 
on vaja end identifitseerida ID-kaar-
di, mobiil-ID või Smart-ID abil. 

Neile, kes veebibroneeringu teenust 

PCR testimispunkt Viimsis 
ei kasuta või kelleni lühisõnum tehni-
listel põhjustel ei jõua, helistatakse tes-
timise kõnekeskusest saatekirjade lae-
kumise järjekorras ühe päeva jooksul 
(kõnesid tehakse esmaspäevast lau-
päevani). Kui kõnekeskusest ei ole 48 
tunni jooksul helistatud, soovitame 
ühendust võtta perearstiga, et kont-
rollida saatekirjal oleva telefoninumb-
ri õigsust ning saatekirja edastamist. 

Viimsi testimispunkt asub Medicu-
mi telgis Haabneemes aadressil Sõp-
ruse tee 4. Ooteala on õues ja proove 
saab anda nii autoga kui ka jalgsi min-
nes. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav 
dokument.

uued vallakodanikud
  Merlyn Ainsamil ja Riivo Pohlal sündis 18. septembril poeg Kristofer 

Pohl
  Anli ja Alar Ajal sündis 11. oktoobril tütar Klorella-Liis Aja
  Sigrid Aasmal ja Jack Edward Evansil sündis 19. oktoobril poeg 

Ragnar Aare Aasma
  Mariliis Kannukesel ja Martin Hubergil sündis 22. oktoobril poeg 

Mattias Huberg
  Jelena Gatšegoval ja Nicholas John Gerritzil sündis 22. oktoobril 

poeg Kristofer John Gerritz
  Kerli Tolkil ja Priit Norkil sündis 25. oktoobril tütar Laura Marie 

Nork
  Kristin ja Stacy James Crossil sündis 26. oktoobril poeg Morgan 

Ronnie Cross
  Paula ja Iain Archeril sündis 5. novembril poeg Lucas Ellis Archer

vaimsete raskuste korral ehk vaimse 
tervise esmaabi. Nii nagu füüsilise es-
maabi puhul, ei saa me vaimse esma-
abi puhul võtta arsti rolli, küll aga või-
me sellegipoolest olla just see, kes toe-
tab kõige olulisemal hetkel ning pakub 
leevendust kriisiolukorras. Ning sa-
mavõrd oluline on teada, mida ma ise 
saan teha enda vaimse tervise heaks.

Koolituse läbinu …
• mõistab häbimärgistamise mõju 
vaimse tervise häirega inimesele;
• kasutab vaimse tervise mure korral 
inimese esmaseks toetamiseks vaim-
se tervise esmaabi tegevuskava põhi-
samme;
• tunneb ära erinevatele vaimse tervise 
probleemidele viitava käitumise ja olu-
lised riskifaktorid;
• kasutab mõnda vaimse tervise ene-
seabivõtet.

Koolituse kogumaht on 11 tundi, mil-
lest 1,5 tundi on iseseisev töö. Koolitus 

Kutsume osalema “Vaimse 
tervise esmaabi” tasuta koolitusel

toimub Zoomi keskkonnas ning eesti 
keeles. Ootame, et osaleja saab osa võt-
ta vähemalt 90% õppetööst.
• I koolituspäeval toimub õppetöö 2 x 
2 tundi.
• II koolituspäeval toimub õppetöö 2 
x 2 tundi.
• Vahepealsel perioodil toimub isesei-
sev õpitu praktiseerimine.
• III koolituspäeval toimub õppetöö 1,5 
tundi – praktika refleksioon.

 
Koolitus toimub 25. ja 26. novembril 
ning 2. detsembril. Registreeruda 
saab veebilehel: bit.ly/vaimsetervise-
esmaabi.

Koolituse elluviimist toetab Viimsi 
vallavalitsus ning see on osalejatele ta-
suta!

Viimsi Teataja

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

  Lisaküsimuste tekkimisel
võtke ühendust: liis@peaasi.ee.
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Viimsi Vallavolikogus esindatud Eesti Reformi-
erakonna, erakonna Eesti 200, erakonna Isamaa 
ja valimisliidu “Vali Viimsi” vaheline koalitsiooni-
leping ühiseks tegutsemiseks aastatel 2021–2025
Allkirjastatud 01.11.2021 Viimsis

V
iimsi valla arenguvisiooniks on kujunemine parima elukeskkonnaga 
kodupaigaks Soome lahe rannal. Meie missiooniks on tagada Viim-
si valla tasakaalustatud areng, väärtustades koostööd, elanike üldist 
heaolu, haridust, kultuuri, liikumist, loodushoidu, ettevõtlust ja piir-

kondade erinevusi. 
Koalitsioonileppe oleme koostanud lähtudes koalitsioonipartnerite valimis-

programmidest ja arvestanud olemasolevate arengukavade ning eelarvestratee-
giaga. Koalitsioonileppe elluviimisel lähtume valla tegelikest rahalistest võima-
lustest järgnevatel aastatel ja tagame tasakaalus eelarve.

Aus ja tõhus vallajuhtimine
Koostame vallale vähemalt 20 aasta 
pikkuse arengustrateegia.

Seisame vallavalitsuse, selle allasu-
tuste ja valla sihtasutuste ning äriühin-
gute töö kvaliteedi eest ja jätkame nen-
de töö tõhustamist.

Jätkame vastutustundliku eelarve-
poliitikaga ja hoiame vallavalitsuse te-
gevuskulud madalad. Kasutame valla 
arenguks maksimaalselt riigi ja EL fon-
dide vahendeid.

Me ei tolereeri mõjuvõimuga kaup-
lemist ega ebaseaduslikke tegevusi, sh 
loata ehitustegevust.

Pöörame Viimsi keskkonnahoiule 
suuremat tähelepanu ja taastame val-
lavalitsuse struktuuris eraldi keskkon-
naosakonna.

Toetame opositsiooni poolt revisjo-
nikomisjoni juhtimist. Anname voliko-
gu revisjonikomisjonile õiguse tutvuda 
kõikide vallavalitsuse ja valla tütarette-
võtete tegevusega seotud dokumenti-
dega ning tagame revisjonikomisjoni 
sisulise töö.

Peame oluliseks kiirendada Viim-
sis asjaajamist, tagada ja seirata kirja-
dele vastamise kvaliteeti ning vastata 
ametikirjadele 30 päeva asemel kuni 
20 päevaga.

Viimsi vald ei müü valla maid, mis 
asuvad valla mandriosal ja omavad 
iseseisvat arendamisväärsust.

Korraldame volikogu komisjonide 
ja muude kohtade täitmise opositsioo-
ni kaasavalt.

Teeme koostööd Eesti Inimõiguste 
Keskusega ning sõlmime mitmekesi-
suse kokkuleppe.

Tõstame valla kodulehe kasutaja-
sõbralikkust.

Keskkond
Lähtume keskkonnahoiu põhimõtetest 
kõigi valdkondlike poliitikate väljatöö-
tamisel ja elluviimisel.

Hoiame joogiveeressurssi ja või-
maldame uusi planeeringuid ainult 
veeressursi olemasolul.

Tagame joogivee kvaliteedi. Jätka-
me vee ja kanalisatsiooni taristu ra-
jamist poolsaare asumitesse, kus see 
puudub. Panustame saartel joogivee 
kättesaadavusse.

Jätkame sademevee kasutamises 
suunanäitaja rolli ja uute lahendus-
te kasutuselevõtuga. Näeme ette uute 
ehitiste puhul sademevee laialdasema 
kasutamise ja soodustame igakülgselt 
sademevee tarbimist. Taotleme vahen-
deid olemasolevate hoonete juures sa-
demevee kasutuselevõtuks.

Hoiame Viimsi metsi. Laiendame 
Krillimäe MKA ja Leppneeme-Tamm-

neeme MKA piire, et kaitsta sealset 
looduskeskkonda ja elurikkust ning 
ühtlasi hoiame sellega ära võimalike 
kaevanduste rajamise antud piirkon-
nas. Säilitame loodusalad elanike puh-
kealadena.

Loome maastikukaitsealadele õp-
pe- ja loodusrajad, viime läbi elurikku-
se inventuuri Viimsi vallas ja tutvusta-
me meie valla loodusväärtusi.

Loome lastele loodushariduse and-
miseks parimad võimalikud tingimu-
sed ja toetame kogukondlikke algatusi 
lasteaedadel ning koolidel aedade ra-
jamiseks.

Koostöös riigiga otsime lahendusi 
suurulukite kaitseks.

Planeerimine
Koostame Viimsi vallale uue üldpla-
neeringu koos vajalike mõju- ja res-
sursiuuringutega, liites selle koosseisu 
kõik senised töös olevad üldplaneerin-
gud.

Lähtume kõikide planeeringute el-
luviimisel põhimõttest tagada inim-
keskne ja loodushoidlik vallaruum. 
Rakendame planeerimises tänapäeva-
seid ruumiplaneerimise põhimõtteid 
ja loome valla peaarhitekti ametikoha.

Vaatame üle kõik elluviimata ja tä-
naseks mitteajakohased detailplanee-
ringud ning kaalume nende menetlu-
se lõpetamist.

Keeldume üldplaneeringut muut-
vate detailplaneeringute algatamisest, 
kui planeeringu eesmärgiks ei ole ava-
likult kasutatavad ehitised või taristu.

Arenduste planeerimisel arvestame 
alati turvalisusega (ehituslahendused, 
päästjate ja kiirabi ligipääs jm).

Avalik ruum
Rikastame meie avalikku ruumi kõrg-
haljastuse, lillepeenarde, pinkide ja 
looduskaunite ajaveetmiskohtadega.

Jätkame suunda kasutada avalikus 
ruumis ümbertöödeldud materjale.

Alustame Tammede pargi rajamist 
kogukonnapargina ja ehitame parki 
põneva ning kaasaaegse komplekste-
gevusväljaku. Jätkame Viimsi mõisa-
pargist miljööväärtusliku ja loodus-
kauni perepargi kujundamist.

Taotleme vahendeid, et rajada 
Viimsi Vabaõhumuuseumi külastus-
hoone, mis toetaks ka taluturgu kaas-
aegsete olmetingimustega.

Korrastame Haabneeme klindias-
tangu ja jätkame terviseradade ning 
puhkealade väljaehitamist.

Jätkame tööd selle nimel, et Haab-
neeme alevikust saaks kaasaegne ja 
kvaliteetse avaliku ruumiga vallakesku-
seks, algatame bussiterminali projekti.

Arendame Haabneeme rannaala 
atraktiivseks puhkealaks. Ehitame 
OKO-st Muuli teeni merelähedase ran-
napromenaadi.

Toetame erasektori initsiatiivi Viim-
sisse mere äärde Helsingi Löyly stiilis 
sauna rajamisel.

Kujundame Randvere teest valla 
keskusesse rohelise ja turvalise pea-
tänava.

Käivitame külade kaunistamise 
programmi.

Arvestame taristu loomisel ja aren-
damisel külade ning alevike soovide ja 
vajadustega.

Viime läbi avalike hoonete ligipää-
setavuse auditi ja tagame võimalusel 
kõikidele vallale kuuluvatele avalikele 
hoonetele ligipääsetavuse.

Töötame koostöös lemmiklooma-
omanikega ja teiste vallaelanikega 
välja Viimsi lemmikloomade pidami-
se hea tava.

Kultuur
Viime lõpuni kultuuri- ja hariduskes-
kuse Viimsi Artium ehitamise.

Arendame Artiumist kogukonna-
keskuse, kus leiavad rakendust ja huvi-
pakkuvaid kultuurielamusi kõik Viimsi 
valla elanikud.

Kehtestame eakatele Artiumis toi-
muvatele kultuuriüritustele odavama 
piletihinna.

Toetame Viimsi Raamatukogu eda-
sist arengut ja kujunemist Viimsi valla 
teadmiskeskuseks.

Avame igal aastal elanikele vähe-
malt ühe korrastatud ja viitade-sten-
didega varustatud pärandkultuuriob-
jekti.

Taastame Naissaarel Männiku asu-
mis asuva klubihoone ja kujundame 
sellest saare kultuurikeskuse.

Määrame ära Viimsi tunnusüritused 
ja tagame nende püsirahastuse. Korral-
dame Viimsi tänavakunstifestivali.

Oleme Keri tuletorni restaureerimi-
sel igakülgseks partneriks.

Toetame kultuurisündmuste läbi-
viimist Viimsi saartel. Ehitame Prang-
li laululavale katuse.

Otsime rahastusmeetmetest võima-
lusi Prangli Rahvamaja juurde eraldi-
seisva hoonena sportimise ja raamatu-
kogu laienduse ehitamiseks.

Säilitame ja toetame unikaalse 
ranna- ning saarekultuuri hoidmist ja 
arendamist Viimsi valla saartel (Prang-
li, Naissaar, Aksi, Keri jt).

Motiveerime haridusasutusi avama 
uksi noorte ja täiskasvanute huvitege-
vuseks õppetöövälisel ajal (õhtustel ae-
gadel ja koolivaheaegadel).

Jätkame Viimsi pühakodade restau-
reerimise toetamist.

Sport
Rajame koostöös erasektoriga uue 
spordikeskuse.

Ehitame koostöös riigiga täismõõt-
metes jalgpalli sisehalli koos kerge-
jõustikualaga.

Teostame Viimsi kooli ujula remon-
di.

Koostöös erasektoriga loome Viim-
sisse elamusspordikeskuse (sh BMX 
spordirada).

Ehitame välja või korrastame kü-
lade spordiväljakuid. Paigaldame val-
la eri piirkondadesse välispordilinna-
kuid.

Korrastame ja viidastame metsade 
jooksu- ja kõnniradasid.

Pikendame Karulaugu terviserada, 
et tekiks ringistus.

Käivitame rahvaspordi sarja ja kut-
sume elanikud rohkem liikuma.

Väärtustame rohkem treenerite 
tööd ja maksame spordiklubidele tree-
neri pearaha.

Toetame jõulisemalt Eesti meist-
rivõistluste kõrgemas sarjas osale-
vaid sportlasi ning pallimänguklu-
bisid ehk Viimsi esinduskoondisi ja 
-sportlasi.

Haridus
Võimaldame elukestvat õpet ja huvi-
kursusi Artiumi baasil, sh Väärikate 
ülikool.

Rajame vajadusel Pärnamäele ha-
ridusasutuse.

Rakendame õpetajatele ja eripeda-
googidele Eesti parima palga-, moti-
vatsiooni- ja tugipaketi.

Oleme avatud erakoolide tulekule 
valda. Teeme riigile ettepaneku kutse-
hariduskeskuse loomiseks Viimsisse.

Aitame koostöös kõrgkoolidega 
Viimsi Gümnaasiumil laiendada ja 
luua riigigümnaasiumi juurde tehni-
ka, IT ja reaalvaldkonna mooduli.

Teeme koostööd riigiga Viimsi 
Gümnaasiumis õppekohtade arv suu-
rendamiseks.

Loome koostöös haridusasutuste 
eripedagoogide ja tugiteenuste osuta-
jatega erialatöötajaid ühendava ja toe-
tava kompetentsikeskuse.

Loome kogukonda kaasates Rand-
vere koolist 9-klassilise põhikooli.

Viime lõpuni Randvere kooli ja 
ujula juurdeehituse.

Suurendame haridusasutuste hoo-
lekogude kaasatust haridusteema-
del ja hoolekogude vahelist koostööd 
ning koordineerime hoolekogu liikme-
te koolitusi.

Seame eesmärgiks õppija vajadus-
test lähtuva lähenemisviisi hariduses.

Väärtustame eesti keelt ja toetame 
keeleõpet, rakendame maksimaalselt 
riigi poolt pakutavaid võimalusi ja kee-
lekümbluse programme.

Tagame, et Viimsi haridusasutused 
tegeleksid aktiivselt kiusamise enne-
tamisega.

Soodustame kooliõpilaste laagreid 
ja ekskursioone Viimsi saartele.

Pöörame tähelepanu koolitoidu 
mitmekesisusele ja kvaliteedile.

Tähtsustame laste ja noorte tervisli-
ke liikumis- ja toitumisharjumuste ku-
jundamist.

Lapsed ja noored
Tagame igale Viimsi lapsele sõime- või 
lasteaiakoha koduvallas.

Suurendame Viimsi õpilasmaleva 

kohtade arvu koostöös vallas tegutse-
vate ettevõtetega.

Kutsume ellu Noorte Oma Eelarve, 
mis võimaldab noortel endi ideid el-
lu viia.

Loome Viimsi noori ettevõtjaid toe-
tava StartUpViimsi platvormi.

Laiendame noortekeskuse tegevu-
si ning kaasame noori erinevatesse 
töörühmadesse ja vallavolikogu ko-
misjonidesse.

Pöörame erilist tähelepanu noorte-
le, kes ei õpi ega tööta ja anname hoo-
gu nende eneseleidmisele, tagades 
karjääriteenuste kättesaadavuse ning 
noorte teavitamise nende võimalus-
test.

Sotsiaal
Toetame Viimsi eakate spordi- ja liiku-
misvõimalusi ning loome juurde täien-
davaid erinevatest huvidest lähtuvaid 
tegevusringe ja sündmusi.

Loome abivajajale eeldused iseseis-
vaks ja väärikaks eluks kogu elukaare 
jooksul ja võtame kasutusele teadus-
põhised meetmed eakate üksilduse 
ennetamiseks.

Rajame vastavate EL toetusmeet-
mete korral kogukondlikud teenus-
majad eakatele ja teistele abivajavate-
le inimestele.

Suurendame vajaduspõhiseid 
toetusi ja pöörame suuremat rõh-
ku abivajajatele ning täiendame sot-
siaalprogramme igas vanuses elanike 
toetamiseks.

Muudame vallapoolse sotsiaaltoe 
pakkumise vajaduspõhisemaks ja tu-
lemustele orienteerituks, kus toime-
tulekuraskustes inimene ei pea täp-
selt teadma milline hoolekandeteenus 
ˇtema abivajadust leevendaks, vaid te-
maga luuakse kvaliteetne suhe, mis 
võimaldab aru saada tegelikust abiva-
jadusest ja selle tagamiseks.

Parandame hoolekande- ja esma-
tasandi tervishoiuteenuste integreeri-
tust.

Loome muusikakooli hoone baasil 
erivajadustega laste ja noorte tugikes-
kuse, kus asuvad ka abistatud töötami-
se tegevused ning turva- ja rehabilitat-
sioonikodu.

Tagame, et Viimsi vallas töötaks pii-
savalt lastekaitsetöötajaid.

Teeme koostööd erinevate osapool-
tega õigusnõustamise osutamisel ea-
katele ja noortele.

Jätkame igal aastal eakatele maksta-
va aastatoetuse suurendamist.

Tervishoid
Tõhustame koostööd perearstide ja 
sotsiaaltöötajate vahel.

Käivitame alustava tervisespetsia-
listi toetuspaketi.

Toetame perearstide koondumist 
tervisekeskustesse, et tagada meie 
elanikele parim tervishoiuteenus (sh 
vaimse tervise abi) ja teeme koostööd 
kõigi tervisevaldkonna osalistega.

Analüüsime valvearsti teenuse loo-
mist ja tervishoiuteenuste parema kät-
tesaadavuse tagamist Viimsis.
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Täiendame pidevalt Viimsi valla 
COVID-19 tegevuskava ja seame esi-
kohale vaktsineerituse taseme edasise 
tõstmise. Kasutame selleks riigi poolt 
eraldatud vahendeid ja teeme koos-
tööd kõigi partneritega.

Pöörame erilist tähelepanu koroo-
napandeemiast tingitud valla elanike 
vaimse tervise probleemidele, töötame 
koos koolidega välja lahendused noor-
te vaimse tervise probleemide varaja-
seks märkamiseks.

Viime ellu toetusprogramme ko-
roonapandeemiast tingitud õpilünka-
de täitmiseks Viimsi valla koolilastel 
kõikidel kooliastmetel.

Toetame vaimset tervist toetavaid 
tegevusi valla asutustes, korraldame 
tõenduspõhiseid vaimset tervist toe-
tavaid kampaaniaid ja haldame in-
fot kogemusnõustamise tugivõrgusti-
ke kohta.

Teed ja liikuvus
Jätkame Eesti parima kergliiklusteede 
võrgustiku edasiarendamist ja üle val-
la jalgrattaparklate rajamist sõlmpunk-
tidesse.

Loome vajalikud ühendused kerg-
liiklusteede ning metsa- ja spordira-
dade vahel.

Võtame kasutusele tarbija- ja kesk-
konnasõbraliku ühistranspordi, seal-
hulgas gaasi- ja elektribussid.

Teeme Tallinnaga koostööd linna-
liinide kättesaadavuse ja Pargi&Reisi 
parkla kasutuse suurendamisel ning 
analüüsime võimalusi rööbastrans-
pordiühenduse loomiseks.

Täiustame vajadusel Viimsi-Tal-
linn koolibusside süsteemi ja käivita-
me isesõitva bussi projekti ning pilo-
teerime nõudepõhist ühistransporti.

Loome keskusesse parkimise eelvii-
tesüsteemi ja ehitame juurde nutiüle-
käiguradasid ning muudame teeületu-
si ohutumaks.

Muudame kõik vallale kuuluvad 
teed tolmuvabaks.

Toetame eraettevõtetega koostöös 
vallaülese jalgrataste ja elektritõukera-
taste laenutuspunktide süsteemi välja-
arendamist.

Arendame koostöös Põhja-Ees-
ti Ühistranspordikeskusega maakon-
naliinide süsteemi ja avame võimalu-
sel Ülemiste suunalise maakonnaliini.

Liidame eri transpordiliigid bussi-
transpordiga ühtseks liikuvusteenuseks.

Paigaldame bussipeatustesse oote-
kojad ja võtame kasutusele ühistrans-
pordi reaalaja infotablood.

Tagame kõigi Viimsi poolsaare val-
lateede valgustamise ja rakendame 
meetmeid vallasisese liikluse rahus-
tamiseks.

Teeme riigiga koostööd, et Prangli 
liinile toodaks uus, saareelanike vaja-
dusele vastav laev.

Alustame eraettevõtetega läbirääki-
misi, et tagada regulaarühendus Nais-
saarega.

Koostöös valla koolidega vaatame 
üle ja lepime vastastikku kokku valla-
siseste bussiliinide graafikud.

Merele avatus
Töötame selle nimel, et kallasrada 
oleks ligipääsetav ja läbitav.

Korrastame valla lautrid ja merele-
pääsukohad ning toetame kogukonda-
sid paadisadamate rajamisel.

Toetame Viimsisse jahisadama 
arendamist.

Paigaldame meretranspordi soo-
dustamiseks sadamateta väikesaarte 

randumiskohtadesse poid.
Korrastame ja arendame välja koos-

töös riigiga Leppneeme ja Kelnase sa-
damad.

Toetame Viimsi Vabaõhumuuseu-
mis paadilautri taastamist.

Parandame väikesaarte liikumisvõi-
malusi sõltumata aastaajast ja jääolu-
dest.

Korrastame Randvere avalikud sup-
luskohad ja varustame need vajaliku 
inventariga.

Varustame kõik supluskohad riie-
tuskabiinidega ja ohutusstendiga.

Loome Viimsisse talisupluskohad 
koos vastava taristuga.

Turvalisus
Jätkame koostöös politsei, turvafir-
made ja kogukonnaga turvalisuse ta-
gamist ja teadlikkuse tõstmist vallas.

Teeme koostööd merepääste ja 
päästeseltsidega, viime üheskoos ellu 
turvalisust suurendavaid projekte. Ra-
jame merepäästejaamad Naissaarele 
ja Pranglisse.

Toetame vabatahtlike päästjate ja 
abipolitseinike tegevust ning naabri-
valvesektorite moodustamist.

Jätkame turvalisuse tagamisel öö-
päevaringset turvafirma lisapatrull-
teenust, mille poole on kõigil elanikel 
võimalus pöörduda.

Jätkame veelgi põhjalikuma enne-
tustegevusega, mis teavitab noori mee-
lemürkidest.

Taunime igasugust vägivalda. Pane-
me rõhku ennetustööle ja tõhustame 
veelgi koostööd sotsiaalvaldkonna eks-
pertide ja politseiga, et märgata abiva-
jajaid võimalikult vara.

Loome koostöös riigiga Viimsi va-
batahtliku päästekomando.

Ettevõtlus ja innovatsioon
Arendame Artiumi baasil välja loome-
majanduse valdkonna ettevõtlusin-
kubaatori ja kujundame piirkonnast 
rahvusvaheliselt tuntud loomemajan-
duskeskuse.

Tagame ettevõtjate kaasatuse valla 
arenguvõimaluste analüüsimisse, käi-
vitame ettevõtjate ümarlaua. Tunnus-
tame Viimsi ettevõtjaid ja käivitame et-
tevõtlusgala.

Toetame ja soodustame ettevõtlu-
se arengut Viimsis, aitame suurendada 
kodulähedaste töökohtade loomist (sh 
kaugtöökeskuste tekkimist), vähenda-
maks pendelrännet.

Arendame vallakodaniku teeninda-
miseks välja mobiili-äpi.

Soodustame taastuvenergiaprojek-
tide kasutuselevõttu.

Käivitame hõbemajanduse prog-
ramme, millega toetame eakaid osu-
tama jõukohaseid teenuseid teistele 
eakatele, mis tagaks neile väärtusliku 
eneseteostuse ja rõõmu ühiskonnaelus 
osalemisest.

Tugevad kogukonnad
Suurendame külaseltside toetust, toe-
tame külade projekte ja algatusi. Soo-
dustame kogukonnaaedade rajamist.

Tagame kogukondade piisava infor-
meerituse neid puudutavates teema-
des ning suurendame külavanemate 
kaasatust.

Toetame külade ja alevike initsiatii-
vi nende identiteedi ja kogukonnatra-
ditsioonide kujundamisel.

Võtame volikogus vastu ja rakenda-
me ellu kaasamise hea tava.

Kutsume ellu korteriühistute esin-
dajate ümarlaua.

Eesti Reformierakond                     Eesti 200                     Isamaa                     Vali Viimsi

U ueks vallavolikogu esimeheks kinnitati Lauri Hus-
sar (Eesti 200) ning aseesimeesteks Pille Petersoo 
(Vali Viimsi) ja Jan Trei (Isamaa).

Värske volikogu esimehe sõnul vajab Viimsi julgeid ot-
suseid, mis aitaksid tõsta elukeskkonna kvaliteeti ja sääs-
taksid loodust. “Oleme koalitsioonipartneritega koos-
tanud ambitsioonika koostööleppe, mis annab Viimsi 
arengule teekaardi oluliselt pikemaks perioodiks kui vaid 
nelja-aastane valimistsükkel. Viimsi volikogu roll nende 
eesmärkide saavutamisel on väga oluline ning kindlasti 
tahame seda teha kogukonda igakülgselt kaasates,” kin-
nitas Hussar.

Valiti uus vallavalitsus
16. novembril toimus Viimsi vallavolikogu uue koosseisu 
teine istung. Ametisse valiti vallavanem, abivallavanemad 
ja kinnitati vallavolikogu komisjonide koosseisud.

Viimsi vallavanemana jätkab Illar Lemetti (Reformiera-
kond), kes kogus salajasel hääletusel 18 poolthäält ja kel-
le poolt hääletasid ka viis koalitsiooni mittekuuluvat voli-
kogu liiget. Kokku on vallavolikogus 21 ja koalitsioonis 13 
liiget. “Tänan volikogu liikmeid ülesnäidatud suure usal-
duse eest. Saadud poolthääled annavad tugeva mandaadi 
vallavalitsuse töö juhtimiseks ja on heaks aluseks edasise-
le tihedale koostööle erinevate osapoolte vahel. Oleme ju 
kõik volikogusse ja vallavalitsusse valitud selleks, et töö-
tada viimsilaste heaks,” ütles Illar Lemetti.

Ametisse kinnitati ka uued abivallavanemad. Neid po-
sitsioone on nüüdses vallavalitsuses neli. Hariduse ja 
noorsootöö valdkonnas jätkab abivallavanemana Mar-
ju Aolaid (Isamaa). Teised abivallavanemad asuvad oma 
ametisse esmakordselt. Keskkonna, planeerimise, kom-
munaal- ja ehitusvaldkonna abivallavanemaks valiti seni-
ne valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik 

Viimsi vallavolikogu valis juhid 
volikogule ja vallavalitsusele

VA L L A J U H I D

Viimsi vallavolikogu 10. koosseisu esimene istung 
peeti 11. novembril Viimsi raamatukogus, kus valiti 
ametisse vallavolikogu esimees ja aseesimehed. 

(Reformierakond). Kultuuri ja sporti hakkab tüürima Ni-
kolai Bentsler (Eesti 200) ning sotsiaal- ja tervishoiuvald-
konna võtab oma hoole alla Katrin Markii (Vali Viimsi). 
Vallavalitsuse liikmena jätkab ka rahandusosakonna ju-
hataja Evelin Vahenõmm.

Lisaks oli volikogu päevakorras erinevate komisjonide 
esimeeste, aseesimeeste ja liikmete kinnitamine. Kokku 
hakkab vallavolikogus tegutsema üheksa komisjoni. ko-
misjonide koosseisusedega saab tutvuda Viimsi valla vee-
bilehel.

Uue Viimsi vallavolikogu koosseis
Vallavolikogus on kokku 21 kohta. Koalitsiooni moodus-
tavad Reformierakond, kel on kuus kohta, Eesti 200, kel 
on kolm kohta, ning Vali Viimsi ja Isamaa, kel kummalgi 
on kaks kohta. Volikogusse kuuluvad veel valimisliit Ko-
gukondade Viimsi (kolm kohta), Eesti Keskerakond (kolm 
kohta) ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (kaks kohta). 

Koalitsiooni töö koordineerimiseks on moodustatud 
koalitsiooninõukogu, mida juhib Illar Lemetti.

Vallavolikogu liikmed
Vallavolikogu liikmed on Siim Kallas, Aivar Sõerd, Jaanus 
Koni, Siiri Visnapuu, Tanel Einaste ja Martin Reim (Refor-
mierakond); Lauri Hussar, Raul-Stig Rästa ja Atso Matsalu 
(Eesti 200); Pille Petersoo ja Antoon Hubert van Rens (va-
limisliit Vali Viimsi); Jan Trei ja Mari-Ann Kelam (Isamaa); 
Kristel Menning ja Meelis Saluneem (Eesti Konservatiiv-
ne Rahvaerakond); Ivo Rull, Ants Erm ja Tanel Ojang (va-
limisliit Kogukondade Viimsi); Ilja Ban, Annika Vaikla ja 
Raimo Tann (Keskerakond)

Valimistulemuste alusel pääsesid volikokku ka Illar Le-
metti ja Alar Mik, kuid vallavalitsuses töötamise ajaks on 
nende liikmeksolek peatunud. Volikogus on asendusliik-
med Tanel Einaste ja Martin Reim.

Merilin Piirsalu, Viimsi Teataja toimetaja

Esireas vasakult Siim Kallas, Kristel Menning, Jan Trei, Lauri Hussar, Pille Petersoo, Siiri Visnapuu ja Tanel Einaste. 
Teises reas vasakult Atso Matsalu, Jaanus Koni, Aivar Sõerd, Antoon Hubert van Rens, Raimo Tann, Annika Vaikla ja Ilja 
Ban. Kolmandas reas vasakult Ants Erm, Mari-Ann Kelam, Raul-Stig Rästa, Ivo Rull, Meelis Saluneem, Tanel Ojang ja 
Martin Reim. Fotod: Tiit Mõtus

Alar Mik, Katrin Markii, Illar Lemetti, Marju Aolaid ja Nikolai 
Bentsler. 

Pille Petersoo, Lauri Hussar ja Jan Trei. 
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Viimsi valla eraldatud toetused 
III kvartalis 
Viimsi vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonis 5.10.2021 eralda-
tud projektitoetused “Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noor-
sooprogrammide ning ürituste toetamise kord” alusel.  

Maria Ioanna Haapsal, 
osalemine rahvusvahelisel 
maleturniiril XXXII Interna-
tional Chess Festivalil 
Cracovia 2021 27.–30.12.
2021 Krakovis Poolas, toe-
tus 320 eurot.

Spordiklubi OOKAMI, 
Eesti meistrivõistluste kor-
raldmine judos A-, C- ja 
veteranide vanuseklassile 
22.–23.10.2021 Viimsi kooli 
spordihoones. Mitteraha-
line toetus: saali kasuta-
mine tasuta.

Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse II voorus 
toetatud projektid

Viimsi Purjespordikeskus OÜ, “Purjetamise õpetuse talvehooaja 
treeningute korraldamine”.  Toetus 2055 eurot.

MTÜ Virbel, arvuti soetamine Viimsi kitarriõppele videote ja heli-
salvestuste töötlemiseks ning õppematerjalide loomiseks. Toetus 
2000 eurot.

Ott Kask, kultuuritöö ja sporditöö peaspetsialist  
Kaija Mägi, huvihariduse vanemspetsialist  

RAHVALOENDUS Selle aasta lõpus 
toimub Eestis rahva ja eluruumide 
loendus. Kümme aastat tagasi tuli 
loendaja koju ning ühiselt märgiti 
muuhulgas üles nii pereliikmete 
andmed kui ka eluruumide suurus, 
köögi ja vannitoa olemasolu jne.

Seekord saame suurema osa vajalikest 
andmetest e-riigile kohaselt registritest 
ja küsitluse ankeet saab olema kõigest 
lehekülg. Rahvaloenduse projektijuht 
Liina Osila toob välja kõige olulisema, 
mida loenduse kohta praegu teadma 
peaks.

Loendus põhineb suures osas 
registriandmetel
E-riigile kohaselt korraldame loen-
duse suuresti registrite põhiselt. See 
tähendab, et riik saab pea kogu va-
jamineva info erinevatest riiklikest re-
gistritest. Näiteks rahvastikuregistrist, 
ehitisregistrist, hariduse infosüstee-
mist. Kokku on loenduse jaoks kasuta-
tavaid registreid ligi 30. Lisaks registri-
test andmete kokkukogumisele toimub 
ka valikuuring, mille lühikesele küsi-
mustikule saavad vastata kõik Eesti ini-
mesed.

Esimene käik on 
rahvastikuregistrisse
Loenduse ja registrite andmete ka-
sutamise eelduseks on, et sealne in-
fo oleks ajakohane ja usaldusväärne. 
Selleks ongi vaja iga Eesti elaniku pa-
nust. Kutsume kõiki esimese sammuna 
rahvastikuregistrist oma andmeid üle 
vaatama ning ajakohastama oma hari-
duse, rahvuse, elukoha andmeid ning 
kontakte. Registris saab lisada eluko-
hana ka mitu aadressi ehk kui alalisi 
elukohti on mitu, siis tuleb valida üks 
neist peamiseks ning ülejäänud aad-
ressid saab esitada lisa-aadressidena. 
Eesti seaduste järgi tuleks uude kohta 
kolides end kuni 14 päeva jooksul rah-
vastikuregistris registreerida, see keh-
tib ka rendikorterite puhul. Andmete 

korrastamine on suur samm eesoota-
va e-loenduse õnnestumiseks. 

E-küsimustik avaneb 
vastamiseks 28. detsembril
Valikuuringusse valitud 60 000 inime-
sele on küsitlusele vastamine kohus-
tuslik, kuid vastama on oodatud kõik 
Eesti elanikud. Küsimustikus on mõ-
ned küsimused keelte (sh emakeele) 
oskuse, rahvuse, murrete, religiooni, 
tervise ja rände kohta. Millegi üleliig-
se küsimiseks või juba registrites ole-
masoleva kohta keegi inimesi tülitama 
ei hakka. Valikuuring on veebis vasta-
miseks avatud vahemikus 28. detsem-
ber 2021 – 15. jaanuar 2022. Julgusta-
me kõiki seda täitma, iga vastus läheb 
arvesse ja on väga oluline täpsete tule-
muste saamiseks.

Loendusmoment on aasta 
viimane päev
Üks rahvaloenduse põhimõtteid on 
ühtne loendusmoment ehk konk-
reetne kokkulepitud ajahetk, mis sei-
suga andmeid kogutakse olenema-
ta andmete esitamise ajast või viisist. 
Eesti loendusmoment on sel korral 
31.12.2021 kell 00.00 ehk kõik nii re-
gistrite kui ka küsitluse andmed ko-
gutakse selle kuupäeva seisuga ning 

Rahvaloendus algab 
rahvastikuregistrist, palun 
vaata oma andmed üle!  

nii tekib nii-öelda pilt meie rahvasti-
ku, perekondade ja eluruumide sei-
sust just sel ajahetkel. Nii toimides on 
andmed võrreldavad ka rahvusvaheli-
selt. Kui perre sünnib laps 31.12.2021 
kell 00.15 siis see laps seekordses rah-
valoenduses ei kajastu.

Ettevaatust kelmidega
Kõigil tasub olla jätkuvalt tähelepane-
lik, sest mitmetes riikides on rahva-
loenduse tuules ka kelmid aktivisee-
runud. Ka Eestis võivad pahatahtlike 
eesmärkidega inimesed paraku rah-
valoenduses näha võimalust inimeste 
kõnetamiseks. Seetõttu tuletame meel-
de – rahvaloendaja ei küsi kunagi Sinu 
ID-kaardi või pangaparoole, krediit- 
või deebetkaardi numbreid, palgain-
fot. Samuti ei nõuta küsitlemise eest 
tasu ega ka vastamata jätmise eest ei 
trahvita. Igasugusest kahtlustest tuleks 
kindlasti politseile teada anda.

Viimsi Teataja  

  Lisainfot rahvaloenduse 
kohta saab kodulehelt 
www.rahvaloendus.ee ning 
statistikaameti telefonil 
625 9300.

  6.–20.12.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul 
väljapanekul Pringi küla, Makrilli tee 4 detailplanee-
ring (edaspidi DP), mis on vastu võetud Viimsi Valla-
valitsuse 27.10.2021 korraldusega nr 531.

Planeeringuala paikneb Pringi külas Makrilli tee 4 
(katastritunnus 89001:003:0313, 100% üldkasutatav 
maa, pindala 1119 m2). Planeeringuala paikneb äri- ja 
tootmisala ning elamuala kontaktvööndis. Kinnistu 
Makrilli tee 4 piirneb transpordimaa kinnistuga Makrilli 
tee, hoonestamata tootmismaa kinnistuga Vanapere 
(37 369 m²) ja hoonestatud tootmismaa kinnistuga 
Makrilli tee 2 (19 592 m²). Planeeringualast põhjapool 
teisel pool Makrilli teed asuv piirkond on elamuala, 
mis on hoonestatud üksikelamutega.

Viimsi valla mandriosa üldplaneering näeb Makrilli 
tee 4 kinnistul ette tootmismaa alaliigi kergetööstuse 
maa (tähistab keskkonnasõbralike tööstusettevõtete 
ja nende juurde kuuluvate abi- ning laohoonete maa-
ala.

DP-s (Optimal Projekt OÜ, töö nr 308) nähakse ette 
olemasoleva maakasutuse sihtotstarbe muutmine 75% 
ärimaaks / 25% tootmismaaks. Krundile võib ehitada 
kuni 320 m2 ehitisealuse pindalaga kuni 13 m kõrguse 
hoone (max 3 maapealset korrust, sh viimane korrus 
tuleb kavandada tagasiastega – väiksema pindalaga kui 
alumised). Krundile planeeritakse parkimiskohad 16 

Avalikud väljapanekud
autole. Hoonesse kavandatakse büroo- ja väiketootmis-
pinnad (käsitöö).

DP elluviimine on piirkonna, kus Makrilli tee 4 kin-
nistu asub, korrastamisel ja kaunimaks muutmisel olu-
line. Planeeritav hoone on esinduslik (eskiislahenduse 
avalikul arutelul tutvustati ka hoone eskiisprojekti) 
ning oma mahult sobiv kohas, mis on üleminekualaks 
elamu- ja äri-tootmispiirkonna vahel. Hoonesse ei 
kavandata müra, õhusaastet ega suurt inimeste ja sõi-
dukite liikumist eeldavaid tegevusi.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringuga.

Lisainfo DP kohta, sh avaliku väljapaneku mater-
jalid, on kättesaadavad ka Viimsi valla kodulehelt: 
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/
detailplaneeringud.

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

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

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Eesti loendusmoment on sel korral 31.12.2021 kell 00.00. Illustratsioon: Pixabay

  Viimsi Vallavalitsus teavitab, et on algatanud Adven Eesti AS taot-
lusel sundvalduse seadmise menetluse Haabneeme alevikus Karulaugu 
tee 7 kinnistul, eesmärgiga tagada Adven Eesti AS-ile kinnistul paik-
neva gaasitrassi omamine ja sihipärane kasutamine, ühtlasi kõikide 
tööde teostamine, mis on vajalikud gaasitorustiku ehitamiseks, kasu-
tamiseks, korrashoiuks, ümberehitamiseks ja lammutamiseks. Sund-
valduse seadmine, kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse 
kohaselt, seisneb kinnisasja koormamises sellise kinnisomandi kitsen-
dusega, mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele. Sundvalduse 
seadmise menetlusega seotud dokumentide ning sundvalduse ala 
plaaniga saab tutvuda, pöördudes vallavalitsuse õigusosakonna juristi 
Leeles Lilleorgi poole (e-posti aadress leeles.lilleorg@viimsivv.ee, 
telefon 5686 0005).

Sundvalduse seadmise menetluse 
läbiviimine

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumi-
se piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise 
tähtaeg on 07.12.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodu-
lehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil 
https://riigimaaoksjon.ee.

Avalik elektrooniline enampakkumine

Viimsi vallavolikogu ei pea 
võimalikuks geoloogiliste 
uuringute läbiviimist Viimsi vallas
Viimsi vallavolikogu tagastas Viimsi vallas geoloogilise uuringu 
luba taotlenud Marina Minerals OÜ-le vallavolikogu oktoobrikuu 
seisukoha peale esitatud vaide. 

Viimsi vallavolikogu edastas 12. oktoobril 2021 Keskkonnaametile 
seisukoha Viimsi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse me-
netluse osas, millega keeldus geoloogilise uuringu loa väljastamisest 
Viimsi uuringuruumis. Marina Minerals OÜ esitas eespool nimetatud 
arvamuse peale 8. novembril 2021 vaide, selgitades, et ei pea voliko-
gu seisukohas toodud põhjendusi õigeks. Vaide esitaja palus tühista-
da Viimsi vallavolikogu seisukoha ning kujundada uus arvamus, mis 
annaks kooskõlastuse Viimsi uuringuruumis geoloogilise uuringu loa 
väljastamiseks.

Vaide tagastanud Viimsi vallavolikogu esimehe Lauri Hussari sõnul 
ei ole geoloogilise uuringu loa taotlusele antud arvamuse haldus-
aktist eraldi vaidlustamine vaidemenetluses lubatud. Lisaks selgitab 
Hussar, et Viimsis tuleb täna seista looduskeskkonna säilimise ja loo-
dusressursside hoidmise eest, mis hõlmab ka kinnisvaraarendusele 
piiri seadmist. “Pikemas perspektiivis näeme ette Krillimäe MKA ja 
Leppneeme-Tammneeme MKA piiride laiendamist, mis kaitseks seal-
set looduskeskkonda ja elurikkust ning hoiaks ühtlasi ära võimalike 
kaevanduste rajamise antud piirkonnas,” rõhutas Hussar.

Viimsi Teataja
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vaimselt avatud sademevee süs-
teemidega. Sademevett ei peide-
ta enam maa alla või silma alt ära.
• Võib kasutada rohealade kujun-
duselemendina puhkepiirkonda-
des.
• Propageerivad kollektiivset vastu-
tust keskkonnaküsimustes ja aren-
davad kodanikuühiskonda.
• Juhivad tähelepanu linnalise 
keskkonna kvaliteedi teemadele.
• Harivad ühiskonda ökoloogilis-
te küsimuste ja probleemide osas.

Neid võib nimetada ka SUDS-i 
projekteerimise põhimõtete sam-
masteks, mida antud lahenduste 
projekteerimisel tuleb silmas pi-
dada. Nendega arvestamine loob 
SUDS-i kavandamiseks raamistiku, 
mis tagab sademevee äravoolu tõ-
husa juhtimise ja seeläbi inimeste 
tervise ja ohutuse ning keskkonna 
kaitse. SUDS peab olema kavanda-
tud vastavaid kriteeriume arvesta-
des!

SUDS-i lahenduste jada võimal-
dab luua rohekoridore, ühendada 
elupaiku ning suurendada kesk-
konna nauditavust, hariduslikku 
väärtust ja meeldivust.

SUDS linnas
Üha enam linnastunud maailmas 
on jätkusuutlike linnade arenda-
mine ülemaailmse jätkusuutlikku-
se jaoks ülioluline. Linnaloodusel 
põhinevaid lahendusi (nt roheline 
infrastruktuur) reklaamitakse sage-
li nende potentsiaali tõttu pakkuda 
mitmeid teenuseid, nagu sademe-
vee probleemide leevendamine, 
hoonete energiatõhususe paran-
damine ja süsinikdioksiidi heitko-
guste vähendamine. Vähe räägitak-
se aga teguritest, kuidas mõjutavad 
looduslähedased sademevee la-
hendused inimeste väliruumi ka-
sutamist ning kus need võiksid 
paikneda selliselt, et need harju-
muspärast linnapilti negatiivselt ei 
muudaks.

Eramaaomanikele sai eelmistes 
artiklites juba paar näpunäidet ja-
gatud, aga mis saab avalikus ruu-
mis, mida kasutame me kõik? Väik-
semate sadude korral suudavad 
enamasti juba süsteemi alguses, 
sagedasti ka eramaal paiknevad 
lahendused sademevee äravoolu 
kinni pidada. Ekstreemsemate sa-
dude korral on äravoolu vaja aeg-
lustada ja vett jao kaupa järgne-
vatesse komponentidesse juhtida. 
Suurte üleujutuste peamiseks põh-
juseks ongi torustiku suutmatus 
kogu mahtu korraga vastu võtta. 
Viibeaja suurendamine võimaldab 
teha süsteemi tervikuna valingvih-
madele vastupidavamaks – mida 
rohkem vee torru jõudmist erine-
vate looduslähedaste sademevee 
lahendustega viivitada, seda tõhu-
samalt saab torustik tööd teha vee 
äravoolu tagamisel. 

Soovitav on erinevad stsenaa-
riumid eelnevalt läbi mängida, et 
tagada valmisolek ohuolukorda-
deks. Võimalusel tuleks mõelda ka 
tagavaralahendustele, et olemas-
oleva sademeveesüsteemi tõrke 

SADEMEVESI Kuidas elada nii, et kõigil oleks ka 
homme hea? Mis me ikka ootame ja vaatame mida 
poliitikud kliimakonverentsil ja mujal meie jaoks 
otsustavad ja heaks peavad – teeme parem ise!

Säästlikud sademeveesüsteemid V

S
ügisesed sajud on praegu-
seks kindlasti juba näida-
nud, kuhu tekivad lombid 
ja kus võib ekstreemse-

mate sadude korral probleemseid 
üleujutusi esineda. Siinkohal on 
mõistlik omavalitsusega juba pisut 
koostööd teha ja probleeme enne-
tada. 

Looduslähedased sademevee-
süsteemid (SUDS) võimaldavad 
juhtida linnaliste alade sademevee 
äravoolu kulutõhusal viisil, hoides 
ära kohalikke üleujutusi ning kaits-
tes ja toetades ümbritsevat kesk-
konda.

Kõige tähtsam väärtus SUDS-i 
puhul on sademeveega kaasneva-
te probleemide ennetamine. Seda 
tehes ja projekteerimisel SUDS-i 
komponente osavalt piirkonda in-
tegreerides kannavad tehnikad ka 
mitmeid lisafunktsioone.

SUDS-i saab kavandada ka män-
gu- ja hariduse eesmärgil, et ini-
meste tähelepanu sademeveele ja 
sellega seotud probleemidele juh-
tida, samuti lahenduste eesmärgi ja 
toimimise teavitamiseks.

SUDS-i hüved
SUDS-i abil saavutatavad hüved 
sõltuvad asukohast, kuid need saab 
jagada kolme kategooriasse.

Parandavad füüsilise ruumi öko-
loogilist tervist
• Muudavad olemasolevad ja loo-
davad sademevee süsteemid roh-
kem looduslike tsüklite sarnaseks.
• Vähendavad vett mitteläbilaskva-
te pinnakatete osakaalu.
• Suurendavad immutamise või-
malusi.
• Vähendavad erosiooni tekke ohtu.
• Suurendavad kohaliku mikroklii-
ma kvaliteeti, pakkudes erinevaid 
ökosüsteemi funktsioone (mikro-
kliima reguleerimine, õhu puhas-
tamine, filtreerimine jne).
• Suurendavad taimestuse osakaa-
lu linnalises keskkonnas.
• Suurendavad bioloogilist mitme-
kesisust (loovad elukohti loomade-
le, lindudele ja putukatele).
• Vähendavad ökoloogilist jalajälge.
• Parandavad vee kvaliteeti loodus-
likes veekogudes.

Vähendavad koormust füüsilisele 
ruumile
• Vähendavad olemasolevate sa-
demevee reguleerimise süsteemi-
de ja sademevee kanalisatsiooni 
koormust.
• Vähendavad traditsiooniliste vee-
puhastusseadmete koormust hal-
jastuse kasutamisega süsteemides.
• Vähendavad üleujutuse ohtu lin-
nalistes piirkondades.

Suurendavad sotsiaalse kesk-
konna kvaliteeti ja tervislikkust 
linnaruumis
• Võimaldavad siduda terve kogu-
konna ja ühiskonna visuaalselt ja 

korral oleks võimalik sademevee 
äravool inimeste vara ja ala ohtu 
seadmata siiski minema juhtida.

• Suure kõvakatte ja väikese halja-
salade osakaalu koosmõjul tõuseb 
linnalises keskkonnas temperatuur 
(soojussaare efekt), mis võib kuu-
mal ajal põhjustada ebamugavaid 
elamistingimusi ja terviseproblee-
me. Samas haljastus, avatud veeko-
gud ja SUDS-lahendused aitavad 
linnalises keskkonnas tempera-
tuuri alandada. Näiteks puud või-
vad aidata hooneid varjutada, vä-
hendada temperatuuri hoonetes 
ja tänaval ning rohekatused võivad 
parandada hoone soojusisolatsioo-
ni omadusi.
• Tingituna selle rahustava ja ja-
hutava toime ning meeldiva kesk-
konna tekitamise võimest on vesi 
inimesi alati tõmmanud. Vee po-
sitiivne kohalolek linnalises kesk-
konnas võib edendada tugevat 
kohatunnetust, luues tõhusaid 
ruume, mida saavad nautida kõik. 
Osavalt kujundatud vee peegeldu-
sed tiikidel ja purskkaevudel, ren-
nid tänavatel, erinevad veega seo-
tud tegevused, aitavad linnaruumi 
ellu äratada ning ühendada inime-
si, loodust ja vett.
• SUDS toetab kogukondade tekki-
mist piirkonnas. Inimesed tunne-
vad ühtekuuluvustunnet ja suure-
mat uhkust oma naabruskonna üle, 

kus on võimalused inimestevahe-
liseks suhtlemiseks, sportimiseks, 
puhkamiseks ja kogunemiseks. Li-
saks tekitab see palju kõrvalhüve-
sid, nagu ettevõtluse teke naabrus-
konnas, investeerimine keskkonda 
ja piirkonna populaarsuse tõus, 
mis viib kinnisvara väärtuse tõu-
suni. Elavnenud piirkond vähen-
dab ka kuritegevust.
• Ühendatud roheline infrastruk-
tuur loob rohelisi koridore jalg- ja 
rattateedele ning haljasalasid puh-
kealadele. Need hüved annavad 
omakorda inimestele võimaluse 
loodusega kokku puutuda, aasta-
aegu kogeda, aktiivsemaks muutu-
da ning elada ja töötada atraktiiv-
semas ja ergutavamas keskkonnas, 
millel kõigil on tõestatult positiivne 
mõju tervisele ja heaolule.

Tänav
Kui rääkida linnalisest keskkonnast 
kui ruumist, mida inimesed peami-
selt kasutavad, siis tänavaruum on 
võrk, mida kasutame iga päev.

Suure autostumise tõttu on tä-
navatest saanud teed, mis on pea-
miselt mõeldud suurema hulga 
autode mahutamiseks ja nende tõ-
husaks liikumiseks. Inimeste jaoks 
mõeldud ruum on piiratud ja eral-
datud – rohkem ruumi autodele, 
vähem inimestele. 

Suure autode hulga tõttu on lin-
naline ruum kaotanud inimeste sil-

mis selle väärtuse, et lühemad dis-
tantsid hoopis ilma autota läbida. 
Selle tulemusel liigeldakse kodust 
autosse, kooli/kontorisse/poodi, 
tagasi autosse ja tagasi koju. Ehi-
tades aina laiemaid ja kiiremaid 
sõiduteid, kindlustatakse aina vä-
henev tänavaruumi kasutamine 
inimeste poolt ning kasvatatakse 
autodele vajaliku vett mitte läbi-
laskva katte osakaalu kasvu linna-
lises keskkonnas.

Autod kindlasti jäävad ega kao 
kusagile, aga püüame avalikku 
ruumi selliselt kujundada, et ruu-
mi jääks kõigile ja väldiksime konf-
likti – autodele sobiv ruum versus 
meeldiv elukeskkond inimestele. 
Selle kõige juures tuleb kindlasti 
tähelepanu pöörata vett mitte lä-
bilaskva katte osakaalule.

• A – Tänavapuu: sademevesi ju-
hitakse istutuspesasse, kus see pin-
nasesse imbub ja puu juuri niisu-
tab.
• B – Vihmapeenar: puhastab, 
aeglustab ja võimaldab sademeveel 
pinnasesse imbuda. Sõiduteele väl-
jaulatavalt aeglustab liiklust ja suu-
rendab tänavaruumi meeldivust.
• C – Restkaev: sademevesi ju-
hitakse läbi restkaevu sademevee 
torustikku.
• D – Sademevee torustik: sa-
demevesi koguneb restkaevudest 
ning juhitakse üldjuhul loodusli-
kesse veekogudesse.
• E – Rohekatus: ühtlustab katu-
selt ära juhitava sademevee voolu-
hulkasid.
• F – Sademevee mahuti: kogu-
nenud sademevett võib kasutada 
hoones loputus- või pesuveena, sa-
muti krundil kastmisveena.
• G – Vett läbilaskev kate: võimal-
dab sademeveel pinnasesse imbu-
da ning vähendab sellega üleuju-
tuste tekkimise ohtu.

Avalik ruum sh tänav on meie 
kõigi ruum ja peaks selliselt ka ku-
jundatud olema. Liikuge rohkem 
jala!

Õnneks Viimsi püüdleb selle 
poole, et kõigil oleks võrdselt tur-
valine ning meeldiv elukeskkond.

Endiselt soovitan tutvuda ka va-
rem ilmunud sademeveeteemalis-
te artiklitega.

Gen Mandre
säästlike sademeveelahenduste 
vanemspetsialist

Üleujutunud 
linnas on 
häiritud meie 
tavapärane 
elutegevus. 
Joonised: 
Gen Mandre

SUDS linna-
lises kesk-
konnas. Loo-
duslähedase 
sademevee 
süsteemi pea-
mine eesmärk 
on aeglustada 
sademevee 
kiiret jõudmist 
kanalisatsiooni 
ning hajutada 
ja immutada 
seda võimali-
kult palju selle 
tekkekohas.
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Oma esimest koolipäeva mäle-
tatakse alati. Aga mida mäle-
tad oma esimesest 1. septemb-
rist õpetajana? 
Pärast ülikooli lõpetamist sai mu 
esimeseks töökohaks Põltsamaa 
keskkool. Mäletan vaid, et esimest 
korda klassi ees seistes olin ikka 
päris närvis. Praegu võin tunnista-
da, et ega esimesel aastal ma õpi-
lastele suurt midagi õpetada ei osa-
nudki. Alles kolmandal tööaastal 
tundsin, et nüüd vist hakkab õpe-
tamine juba natuke sujuma.

Oled pisut vahelduva eduga töö-
tanud üldhariduskooli(de)s õpe-
tajana üle 25 aasta. Kui iseloo-
mustaksid lühidalt seda veeran-
dit sajandist, siis milliste märksõ-
nadega? 
Esiteks, õpetajatöö ei lase sul end 
kunagi vanana tunda, sest oled alati 
noorte keskel. Teiseks ei ole sul ku-
nagi võimalust tunda igavust – üks-
ki päev ei sarnane teisega ja ainuke 
rutiin, mida tuleb taluda, on tun-
niplaan. Ja muidugi pead iga päev 
ja kogu aeg olema valmis üllatus-
teks, mis tulevad alati ootamatult!

Õpetaja töö on raske, õigusruum 
pigem kohustab kui kaitseb õpe-
tajat, palk ei korreleeru ei nähtud 
vaeva, närvikulu ega tehtava töö 
hulgaga. Mis motiveerib õpeta-
jaid, eelkõige muidugi Sind jät-
kama tööd koolis? 
Sinu küsimus algabki vastusega 

ÕPETAJA Ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kellel 
poleks elus olnud ühtegi kokkupuudet mõne 
õpetajaga. Õpetajad saadavad meid eluteel laste-
aiast täiendkoolitusteni, isegi kui vahepeal oleme 
suutnud end tippjuhi staatusesse edendada.

Aime 
Veikesaar: 
õpetajaks 
saamine 
nõuab eel-
soodumust

A
me Veikesaar on õpe-
tajatööd teinud juba 
enam kui veerand sa-
jandit, suure osa sellest 

ajast Viimsis ja Haabneeme koolis. 
Ja ilmselt on just tema vene kee-
le tunnis nii mõnigi noor saanud 
unistada suurest armastusest koos 
Nataša Rostovaga või teinud tut-
vust kummalise tegelasega, keda 
meie keeli Potsatajaks kutsutakse.

Oled lõpetanud Tartu Ülikooli ve-
ne filoloogina 1986. aastal. Miks 
valisid just selle eriala ja mis ins-
pireeris Sind õpetajaks hakka-
ma?
Tegelikult oli mu esimeseks eelis-
tuseks õppida hoopis saksa keelt. 
Kahjuks mõistsin pärast ülikoolis 
lahtiste uste päeval käimist, et sin-
na ma sisse ei saa. Vene keelt os-
kasin lihtsalt juba tol ajal paremini, 
seetõttu kandideerisingi vene filo-
loogiasse. 

Õpetajaamet oli aga mul juba 
lapsena „käpas“. Sättisin oma küla 
lapsed kenasti laua taha istuma ja 
kukkusin neid õpetama. Mida õpe-
tasin, seda ei mäleta. Aga eeskujuks 
olen endale alati pidanud oma ku-
nagist füüsikaõpetajat Toivo Kelde-
rit, kes õpetajana oli alati karm, aga 
õiglane. 

sellele, selline ongi ju tegelikkus. 
Täna on ühiskond pannud koolile 
ka palju sotsiaalvaldkonda kuulu-
vaid ülesandeid, mis kasvatab õpe-
tajate niigi suurt koormust veelgi. 
Ega meie töö ole ju ainult klassi 
ees seismine ja tunni läbiviimine. 
Kunagi ütles üks inimene mulle, 
et mis sul viga, käid puhtas riides 
päevik kaenlas trepist üles ja alla, 
teed etteütlust ja oled poolest päe-
vast juba vaba. Aga mina arvan, 
et õpetajaks saamine ja eelkõige 
just õpetajaks jäämine nõuab tea-
tud eelsoodumust. Vägisi ja vastu 
tahtmist seda tööd pikalt ei tee. Au-
salt, mulle lihtsalt meeldib see töö, 
kuigi vahel tunnen ka teistsuguseid 
emotsioone.

Mille peale tuleb silma rõõmu-
pisar ja süda hakkab hõiskama? 
Pisaraid valatakse vist ikka rohkem 
lõpuaktustel, aga rõõmu teeb, kui 
sa näed õpilaste arengut ja kasva-
mist. Mul oli novembri alguses 7. 
klassis tund, kus õpilased pidid ise 
koostama dialoogi. Ka mul õpetaja-
na oli sellega seoses palju lisatööd: 
vastata õpilaste küsimustele ja olla 
abiks uute sõnade tõlkimisel. Tean, 
et nad oleksid väiksema vaevaga 
ka sellega hakkama saanud, aga 
pingutasid täiega ja järgmises tun-
nis ma lausa heljusin nende esitusi 
kuulates. Just sellised hetked aita-
vad õpetajal ikka ja jälle klassi et-
te minna. Õnneks jagub taolisi het-
ki ka mu teiste klasside tundidesse. 
Ja muidugi on tore kuulda, isegi 
kui seda öeldakse aastaid hiljem, 
et olid parim vene keele õpetaja…

Mis on õpetajatöö juures kõige 
keerulisem? 
Kõige raskem on õpetaja jaoks, 
kui lapsevanem näitab usaldama-
tust kooli ja/või õpetaja vastu. Me 
ei ole ju lapse vaenlased, vaid ta-
hame neile vaid parimat. Kui lap-
sel tekib mõni probleem või mure, 
võiks lihtsalt usaldada õpetajate pi-
kaajalisi kogemusi ja oskusi – me 
oleme alati valmis tegema koos-
tööd koduga ja leidma üheskoos 
parimaid lahendusi. 

Anne Martin
Haabneeme kooli 
kommunikatsioonispetsialist

Kuidas suhestud väitega, et kõik 
lapsed sünnivad headena, eda-
sine sõltub ainult kasvukeskkon-
nast ja kasvatusest? 
Nõus, kasvukeskkonnast ja eelkõi-
ge kodusest kasvatusest sõltub vä-
ga palju. 

Millist nõu annaksid ministritele, 
kuidas praeguses kriitilises pan-
deemiaolukorras haridusvald-
konda kõige efektiivsemalt töös 
hoida, sealjuures hariduse and-
jaid (õpetajaid) ja hariduse saa-
jaid (õpilasi) võimalikult vähe 
kahjustades? 
Midagi väga uut pole vajagi väl-
ja mõelda – regulaarne testimine 
koolis või kodus ja koolide distant-
sõppele saatmisel tuleb arvestada 
iga konkreetse kooli reaalset „ko-
roonaseisu“. 

Kuidas ise ennast praegu, kol-
mandal koroonakooliaastal tun-
ned? 
Hetkel lootusrikkalt! Väga tahaks 
ikka kontaktõppes kevadeni jätka-
ta. Enam kuidagi ei taha teha ko-
dus 10–12-tunniseid tööpäevi, ol-
la ainult arvuti ees. Õpitulemused 
ei ole ka kontaktõppega võrrelda-
vad. Sama seisukohta jagab ka ena-
mus õpilasi.

Millega või kuidas motiveerid 
lapsi võõrkeelt omandama olu-
korras, kus vene keel ei kuulu 
õpilaste hulgas just kõige popu-
laarsemate õppeainete hulka? 
Tegelikult enamikku ei peagi eral-
di motiveerima. Mõnele piisab väi-
kesest neljasilmavestlusest, vastas-
tikusest kokkuleppest. Üks õpilane 
ütles mulle kord, et talle ei meeldi 
üldse vene keel, aga õpib õpetaja 
pärast. Ja hästi õpib!

Kõige keerulisem oli seis va-
hetult pärast pronksiööd, siis tuli 
küll korduvalt vestelda vene keele 
kui võõrkeele omandamise mitte-
seotusest teatud inimeste laamen-
damisega Tallinna tänavatel. Keel 
ei ole ju süüdi, kui mõni selle kõ-
neleja ei suuda adekvaatselt käi-
tuda.

Üks vene suurimaid kirjanikke 
klassik Anton Tšehhov on öel-
nud: “Inimeses peab olema kõik 
kaunis: nii nägu, riietus, hing kui 
ka mõtted.” Sinu puhul kehtib see 
100%. Sinu mõtetest oleme juba 
rääkinud ja välja näed Sa alati 
väga šikk ja originaalne – mis on 
loomulik, kuna õmbled ju oma 
rõivad kõik ise. Vähe sellest, oled 
hinnatud rätsepatöö tegija ka 
kolleegide ja tuttavate hulgas. 
Millal Sa kirillitsa õpetamise ja 
diktantide parandamise kõrvalt 
seda jõuad? 
Õmblemine on minu jaoks loo-
ming ja teraapia. Mulle meeldib 
teadmine, et enda õmmeldud rõi-
vas võid alati kindel olla: keegi tei-
ne täpselt samasuguses riidee-
semes sulle vastu ei kõnni. Ja töö 
tulemus on ka ruttu näha. Muide, 
väga lahe on jälgida proovis naise 
ilmet, kui ta, alles poolik kleit sel-
jas, peegli ees end keerutab ja ta-
haks sellega juba minema kõndida. 

Õmblen õhtuti ja nädalava-
hetustel. Põhitööna ma seda te-
ha aga ei tahaks, siis ei oleks see 
enam lust, vaid midagi muud. Ins-
piratsioon kipub “liinitöö” puhul 
kaduma.

Sul on väga hea huumorimeel. 
Ega õpetajaametis vist ilma sel-
leta kaua vastu ei peagi. Sul on 
kindlasti pikkade koolis töötatud 
aastate jooksul kogunenud nal-
jakaid juhtumeid. 
Enamus naljakaid lugusid on nal-
jakad mingil kindlal hetkel ja teatud 
seltskonnas. Nalja saab tihti tõlke-
lausetega. Tegelikult meenus mul-
le just hiljuti üks piinlik lugu minu 
esimesest tööaastast, kui mul tun-
nis korraks silm looja vajus. Ärkasin 
täieliku vaikuse peale. Küsisin las-
telt, miks te ei loe? Nemad vastu: 
me nägime, et te magate, ja ei taht-
nud segada. Püüdsin olukorrast väl-
ja tulla, öeldes, et õpetaja ei maga, 
vaid kuulab. Aga kaua nad mul tuk-
kuda lasid ikkagi küsida ei julgenud. 
Tunnis olen korduvalt ikka pisarate-
ni naernud. Head nalja pole kunagi, 
ei koolis ega elus, liiga palju.

Aime jagamas 
vene keele 
saladusi Haab-
neeme kooli 
mooduklassis 
8. klasside 
tunnis. Foto: 
Anne Martin

Õhtud ja 
nädalavahe-
tused veedab 
Aime oma 
hobiga tege-
ledes õmblus-
masina taga. 
Foto: erakogu
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Eesmärk on teha head
Eesti Rotary klubid tegutsevad eri-
nevates heategevuse valdkonda-
des. Lõuna-Eestis saab rotariaanide 
tähelepanu Maarja küla, Tartu Han-
sa Rotary klubi toetab aga andekaid 
noori ja panustab tarka homsesse. 
Tallinn Hansa Rotary klubi aitab 
diabeediahigeid lapsi, Tallinn Reval 
Rotary klubi on ellu kutsunud Päi-
keselaagri, mis tänaseks on kujune-
nud arvestatavaks projektiks.

Viimsi klubi on asutatud 2015. 
aastal ja tänaseks on käsil seitsmes 
hooaeg. Oleme selle lühikese ajaga 
andnud oma panuse kultuuri, eel-
kõige eesti kunsti toetuseks. Oleme 
edukalt korraldanud mitu oksjo-
nit tegevkunstnike teoste müügiks 
ning saadud tulust toetanud ka 
Eesti kultuuritegijate mälupanka.  

Sel aastal sündis Viimsi klu-
bi eestvedamisel Eesti kultuuri-
loos ainulaadne sündmus, nimelt 
esilinastus septembris dokumen-
taalfilm “Eesti Rotary lugu”. See on 
unikaalne film ka maailmas – kõr-
gel kunstilisel tasemel lugu, mis val-
gustab rotariaanlust, selle tekkimist 
maailmas ja Eestis ning jutustab ka 
Rotary klubide tänapäevastest tege-
vustest. Kõigil on võimalik leida see 
suurepärane film üles Youtube’ist. 

Stipendium Viimsi noorele
Eelmisel aastal võttis Viimsi Rotary 
klubi suuna olla just Viimsi kogu-
konna kesksem ja algatas stipen-

V
iimsi Rotary klubi on üks 
Eesti 20st Rotary klu-
bist. Rotary liikumine 
on keskendunud hea-

tegevusele, eesmärgiks on hoida 
kõrgel ühiskonna teenimise ideaa-
li. Rotary liikumine sai alguse 110 
aastat tagasi, kui Ameerika ettevõt-
ja Paul Harris koondas mõttekaas-
lasi, et parandada linna ärieetikat. 
Eestis sai liikumine alguse 91 aas-
tat tagasi.

Soov maailma paremaks 
muuta
Täna ühendab Rotary kogu maa-
ilmas sama palju inimesi, kui on 
Eestis elanikke. Erinevate maade 
rotariaanid tegutsevad põhimõt-
te alusel, et maailma muutmiseks 
on vaja muuta iseennast, oma ko-
gukonda ja see muutus peaks ole-
ma püsiv. 

Rotary klubid plaanivad oma te-
gevust nii, et see oleks kaasav, haa-
rav ja huvitav ning muudaks maa-
ilma paremaks paigaks. 

Rotary on kui suur ülemaailmne 
sõpruskond. Klubidesse kuuluvad 
erinevate elualade tipptegijad, nii 
avardub klubi liikmete maailma-
pilt, lisaks saadakse teadmisi hu-
vitavatelt esinejatelt ja emotsioone 
ühistest spordivõistlustest. 

Rotary International pakub või-
malust reisidel külastada erine-
vate maade liikmesklubisid, saa-
ta meie noori välismaale õppima 
ning noori spetsialiste kogemu-
si omandama. Väga põnevad on 
ka ülemaailmsed ühise huvi põh-
jal koondunud kogukonnad, näi-
teks mõned aastad tagasi toimusid 
Eestis Rotary maailmameistrivõist-
lused golfis.

diumi märkamaks ja tunnustamaks 
Viimsi noort ja andekat õpilast või 
üliõpilast. Seda sõltumata valdkon-
nast, mis alal ta on juba suurepä-
raseid tulemusi saavutanud. Me 
teame, kui palju pingutust, aga tei-
nekord ka suurt materiaalset res-
surssi nõuab tippu jõudmiseks va-
jalik pühendunud tegevus ning me 
väga soovime, et ükski oma erialal 
andekas noor ei peaks näiteks ma-
jandusliku olukorra pärast oma 
unistustest loobuma. Ja me loo-
dame, et meie initsiatiiv julgustab 
Viimsi ettevõtjaid kas ühinema ju-
ba antud stipendiumiga või looma 
omalt poolt uusi heategevusvõima-
lusi Viimsi kogukonnale.

Viimsi Rotary klubi esimene sti-
pendium anti üle selle aasta veeb-
ruaris EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus noorele talendile, pianist 
Tähe-Lee Liivile.

Ootame endaga ühinema
Viimsi Rotary klubi koguneb iga ka-
he nädala tagant kolmapäeviti res-
toranis OKO. Igal kord on külaliseks 
erinevad harivad ja maailmavaadet 
avardavad huvitavad esinejad. Kui 
keegi tunneb, et tahaks koos meie-
ga muutuda ja maailma muuta ning 
tal on ka enda poolt midagi anda, 
siis võib meiega julgesti ühendust 
võtta. Kontaktid leiab www.viim-
sirotary.org.

STIPENDIUM Viimsi Rotary klubi annab teist aastat 
järjest välja stipendiumi märkamaks ja tunnusta-
maks Viimsi noort ja andekat õpilast või üliõpilast. 
Taotluse saab esitada 31. detsembrini. 

Viimsi Rotary klubi ootab õpilasi ja 
tudengeid stipendiumit taotlema

Jaanus Kadak
Viimsi Rotary Klubi 
president 2021–2022

ÕPETAJAAMET Alates 10. no-
vembrist saavad huvilised kan-
dideerida haridus- ja noorte-
ameti inspiratsiooniprogrammi 
“Jah! Õpetajaks!”. Programmi 
eesmärk on julgustada ja toe-
tada inimesi, kes soovivad teha 
karjääripöörde ja asuda või 
naasta õpetajaametisse. Koh-
tade arv on piiratud.

Õpetajaametit tutvustav programm 
“Jah! Õpetajaks!” stardib kolman-
dat korda. “Elukestev õpe on üha 
populaarsem ja ka õpetajaametis-
se jõuab rohkem neid inimesi, kes 
on alustanud oma karjääri hoopis 
muul elualal. Mitmed inspiratsioo-
niprogrammi vilistlased on läinud 

Kandideerimine inspiratsiooniprogrammi 
“Jah! Õpetajaks!” on avatud

uuesti ülikooli, seekord aga õpeta-
jakoolituse erialale ning nii mõnigi 
programmi lõpetanu on juba asu-

nud koolis tööle õpetajana,” rääkis 
haridus- ja noorteameti projekti-
juht Kadri Ratas. “Tänasest paku-

me juba kolmandat korda õpeta-
jaametist huvitatutele võimalust 
programmis osaleda ja saada üle-
vaatlik sissevaade, mida õppimine 
ning õpetamine tänapäeval endast 
kujutavad,”  selgitas Ratas.  

Neljast moodulist koosnev prog-
ramm algab jaanuaris ja kestab 
aprillini. Programmi jooksul toi-
muvad koolitused nüüdisaegsest 
õpikäsitusest, õpistrateegiatest, 
tunni disainimisest ja enesejuhti-
misest.

Programmi oodatakse kandi-
daate, kes on valmis olema noor-
tele eeskujuks, on magistrikraadiga 
oma valdkonna spetsialistid (kraad 
võib olla omandamisel) ja plaani-
vad teha karjääripööret. Oodatud 

on ka kunagi õpetajaks õppinud, 
kes pole selles ametis töötanud või 
on vahepeal teise karjääritee vali-
nud ning kaaluvad nüüd õpetaja-
ametisse naasmist.

Programmis osalemiseks palu-
me saata motivatsioonikiri ja CV 
2. detsembriks e-posti aadressile: 
kadri.ratas@harno.ee. “Jah! Õpe-
tajaks!” programmi võetakse vas-
tu 15 osalejat.

Koostöös haridus- ja teadus-
ministeeriumiga on haridus- ja 
noorteameti eesmärk edendada 
ühiskonnas õpetajaameti väärtus-
tamise ja atraktiivsuse kasvu. Tege-
vusi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Viimsi Teataja

www.viimsirotary.org

VIIMSI ROTARY KLUBI 
kuulutab välja stipendiumi

Soovime märgata, motiveerida ja tunnustada oma huvialal 
silmapaistvate tulemustega Viimsi õpilast või tudengit, kel on:
- potentsiaal jõuda tippu antud alal,
- selge nägemus nii isiklikest sihtidest kui ka selle seotusest Eesti 
ühiskonnaga, 
- tarmukust ome eriala tutvustamisel ja teiste kaasamisel Viimsi 
kogukonnas

Stipendiumit võib taotleda Viimsi õpilane või tudeng, kes on taotluse 
esitamise ajal 16-22-aastane. 
Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendium on mõeldud õpinguteks (õppemaks, õppevahendid), 
enesetäiendamiseks või loominguliseks tegevuseks. 

Palume esitada taotlus hiljemalt 31. detsember 2021. 
Taotlus peab sisaldama:
1) CV
2) Motivatsioonikiri (kuni 1 A4)
3) Taotluse põhjendus koos eelarvega
4) Soovituskiri juhendajalt (digitaalselt allkirjastatud)

Valiku otsuse tähtaeg on 31. jaanuar 2022. 
Taotlus esitada e-posti aadressile: viimsirotary@gmail.com

www.viimsirotary.org

Rotary liikumine 
on keskendunud 
heategevusele, 
eesmärgiks on hoida 
kõrgel ühiskonna 
teenimise ideaali.

Esimese Viimsi 
Rotary klubi 
stipendiumi 
pälvis andekas 
pianist Tähe-
Lee Liiv. Foto: 
Viimsi Rotary 
klubi
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“K
una koroonaviiru-
se levik ühiskon-
nas tervikuna on 
olnud pidevas tõu-

sujoones, sealhulgas ka nakatumi-
ne koolides, siis soovisime anda 
oma panuse viirusevastases võitlu-
ses,“ selgitab SYNLAB Eesti kliendi-
teeninduse osakonna arendusjuht 
Grete Kikas, miks selline projekt 
ette võeti. Eesmärgiks oli pilotee-
rida mitmetes riikides ennast õi-
gustanud õpilaste testimist, mille 
puhul lihtne süljeproovi kogumi-
ne toimub koolis õpetajate juhen-
damisel, kuid analüüsid teostatak-
se meditsiinilaboris tundlikul PCR 
meetodil. Esimene testimisring sai 
läbi viidud septembris Viimsi koo-
lis, mil koolides veel kiirtestimist ei 
korraldatud. Enne seda oli SYNLAB 
sarnast lähenemist kasutanud ke-
vadel koolides, testides eksaminan-
de enne lõpueksameid.

Esmane initsiatiiv just Viim-
sis testimist läbi viia tuli SYNLABi 
poolt, sest Viimsi valla koolid olid 
ise sellest võimalusest väga huvi-
tatud. “Võtsime ühendust Viimsi 
kooli direktoriga, kellega saime vä-
ga kiirelt kokkuleppele. Septemb-
ri lõpus viisime Viimsi koolis lä-
bi esimese skriinimise, mis osutus 
edukaks. Edasi võttis vald juba ise 

kides koolides sellisteks, et taastes-
timist pidi SYNLAB tegema ainult 
ühel korral Püünsi koolis. 

Asi toimis koostöös
Suure osa skriinimise läbiviimisest 
korraldas SYNLAB. Kooli kontakt-
isik pidi vastutama õpilaste nime-
kirjade koostamise eest ning kooli 
õlule jäi ka kommunikatsioon lap-
sevanematega, kellelt küsiti eelne-
valt testi läbiviimiseks nõusolek. 
“Informeerisime lapsevanemaid, 
et skriiningu pilootprojekt on Viim-
si koolis tulemas, ja kes soovis, sai 
sellest loobuda. Meie koolis käib li-
gi 1300 õpilast ja keeldujaid oli 80 
ümber. Sinna hulka kuuluvad ka 
need, kes olid koroona vahetult lä-
bi põdenud ning kelle puhul pol-
nud testimine vajalik. Seega oli tes-
tis osalejate protsent väga kõrge,” 
sõnab Peeter Sipelgas. 

SYNLAB loeb Viimsis toimunud 
pilootprojekti edukaks. “Sellised 
projektid õnnestuvad siis, kui koolil 
on endal tugev soov turvalist kesk-
konda pakkuda. Viimsi koolidel see 
soov oli ning kõikide koolide per-
sonal oli avatud meelega. See ongi 
oluline edu võti,” tänab Grete Kikas 
kooliperesid SYNLABi nimel.

Eesmärk koolid lahti hoida
Põhiline skriiningu eesmärk on 

ühendust ja uuris võimaluse koh-
ta sarnast testimist korraldada ka 
teistes Viimsi põhikoolides,” ütleb 
Kikas. Selle tulemusel toimus no-
vembris lisaks Viimsi koolile tes-
timine ka Haabneeme, Püünsi ja 
Randvere koolis.

Lihtne ja kiire protseduur
Kogu testimise protseduur oli nii 
õpilaste kui ka õpetajate jaoks teh-
tud võimalikult lihtsaks. SYNLAB 
leppis koolidega kokku testimise 
toimumise ajad ja saatis koolimaj-
ja vastavad komplekteeritud tarvi-
kud. Eelnevalt koostas SYNLAB ka 
koolipere jaoks juhendid ja viis läbi 
videokoolituse, kus tutvustati tes-
timise protsessi – kuidas koostada 
nimekirju, miks ja kuhu on oluline 
kleepida ribakoode jne. 

Kogu proovi võtmine klassis toi-
mus esimese tunni ajal koostöös 
õpetajaga. “Õpetaja jagas õpilastele 
proovitampooni pakendid, õpilane 
ise avas selle, võttis steriilse proo-
vitampooni, pani selle keele alla ja 
keerutas 30 sekundit. Õpetaja ko-
gus proovitampoonid kokku, pani 
kogumistuubi kinni, kleepis vasta-
va ribakoodi peale ja edastas kogu-
tud proovid kontaktisikule. Sama-
moodi andsid proovi ka õpetajad. 
SYNLABi logistik viis proovid la-
borisse. Õhtuks sai kool teada tu-
lemused,” selgitab Grete Kikas ko-
gu protseduuri. 

Viimsi kooli direktor Peeter Si-
pelgas tõdeb, et tegemist on tõe-

PILOOTPROJEKT SYNLAB Eesti viis koostöös Viimsi 
valla koolidega septembris ja novembris läbi koroona-
viiruse tuvastamise pilootskriiningu kõikides Viimsi 
valla põhikoolides. Proovide andmine korraldati kooli-
peredega käsikäes nii, et see oleks võimalikult vähe 
õppetööd segav. Analüüsid teostati SYNLABi Tallinna 
laboris PCR meetodil, analüüside teostamise kulud 
kattis SYNLAB.  

SYNLAB aitas Viimsi koolides läbi viia 
koroonaviiruse skriinimise pilootprojekti

poolest väga lihtsa meetodiga. 
“Kõik õpilased igas klassis said sel-
lega kenasti hakkama. Tegemist on 
ka kiire testimise võimalusega, mil-
le peale ei pidanud palju aega kulu-
tama,” sõnab ta. 

Õpetaja järelevalvel õpilas-
te poolt süljeprooviga skriinin-
gu läbiviimine võtab aega umbes 
15 minutit. Meditsiiniõe poolt ta-
vapäraselt PCR testi tegemine sa-
male hulgale õpilastele kulutaks 
aega oluliselt rohkem. Samas on 
skriining väga hea ja kiire võima-
lus avastada võimalikud viirusesse 
nakatunud. Ka laboris saab prot-
sessi kiirendada, sest skriiningu 
puhul labor ei saada välja isikusta-
tud tulemusi, vaid tulemused sel-
guvad ühe grupi ehk pooli kohta. 
“Idee seisneb selles, et maksimaal-
selt 15 õpilase või 5 õpetaja proo-
vitampoonid pannakse ühte kogu-
mistuubi. Need jõuavad laborisse 
isikustamata kujul. Kui proovide 
analüüsimisel laboris selgub, et 
pool on positiivne, siis taastestitak-
se kõiki sellesse gruppi kuulunud 
õpilasi järgmisel päeval, kasutades 
kurguloputusvedeliku või ninanee-
lu meetodit,” selgitab Grete Kikas. 

Kui septembris avastati skrii-
ningu tulemusel Viimsi koolis ka 
mõned koroonapositiivsed, siis 
novembris osutusid tulemused kõi-

mõistagi see, et koolid saaksid jät-
kata kontaktõppel. “Kui saaksime 
teha kasvõi üks kord nädalas sar-
nast skriiningut, siis suudame lei-
da spetsiifilist taastestimist vajavad 
õpilased. Kui siis ilmneb, et kelle-
gi vastus on positiivne, saab juba 
määrata, kes on lähikontaktsed ja 
peavad koju jääma. See tegevus ai-
tab igal juhul nakkusahelat katkes-
tada,” järeldab Kikas. “Tänu skrii-
ningule ei pea lapsevanemad ega 
lapsed muretsema, sest väheneb 
tõenäosus koolimajas viirusega na-
katuda. Kui koolides toimub süste-
matiseeritud testimine, siis saavad 
kõik kindlamad olla, et saame vii-
rusekandjatele kiiremini jälile,” li-
sab ta.

“Kuna on teada, et paljud lap-
sed võivad olla asümptomaatili-
sed, siis skriining andis kindluse, et 
tänasel hetkel klassis viirusekand-
jaid ei ole. Seepärast on mõist-
lik testimist teatud intervalli ta-
gant teha, et terved lapsed saaksid 
kooliskäimist turvaliselt jätkata. 
Me peamegi erinevaid meetodeid 
kombineerima. Kui panna kokku 
SYNLABi korraldatud skriining ja 
haridus- ja teadusministeeriumi 
nõutud kiirtestimine, siis saame 
kokku toimiva süsteemi, mis aitab 
koolid lahti hoida,” lausub Peeter 
Sipelgas.

Viimsi vald on väga tänulik SYN-
LABile võimaluse eest haridusasu-
tusi skriinida. “Meie koolipered on 
saanud turvatunde, et viirus kooli-
des varjatult ei levi. Oleme usalda-
nud peresid, kodused kiirtestid on 
aidanud kaasa sellele, et haigestu-
nu jääb koju ega nakata teisi. Pa-
rim lahendus oleks kombinatsioon 
kodustest kiirtestidest ja SYNLABi 
skriiningust. Töötame selle nimel, 
et pilootprojektist saaks edaspidi re-
gulaarne rutiin, mis on seni võimal-
danud meie 2600 õpilasel rahulikult 
koolis käia,” ütleb valla haridusosa-
konna juhataja Maiu Plumer.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Haabneeme kooli lapsevanem Heidy Sutt: “Suhtun lapsevanemana PCR meetodisse 
ja skriiningusse laste testimisel positiivselt, sest me kõik, nii kool kui ka lapsevanemad, 
pingutame ju selle nimel, et lapsed saaksid olla kontaktõppel ja kool oleks võimalikult 
kaua avatud. 

Kuna mõistliku sagedusega tehtud PCR testimine ei kujuta endast ohtu laste tervisele 
ega ole ebamugav, siis ei mõista osade vanemate põhimõttelist vastumeelsust. Testi 
tegemine võtab aega loetud minutid ja annab kindlasti täpsema tulemuse kui kiirtestid 
ning tänu sellele on ka kooliskäimine turvalisem.

Testimise korraldamine nõuab koolilt korralikku planeerimist, millega Haabneeme kool 
on hästi hakkama saanud. Soovin kogu koolipersonalile jõudu, jaksu ja kannatust, et 
kõikide ülesannetega päevast päeva toime tulla! Olete tublid ja teete head tööd, et saame 
kooli ikka avatud hoida!“

KO M M E N TA A R

Töö käib 
SYNLABi 
Veerenni 
laboris. 
Foto: Martin 
Dremljuga
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H aridus- ja teadusministeerium kiitis heaks Lions klubide ettevõtmise 
pöörata tähelepanu laste suuhügieenile ning tuletada meelde, et las-
te hambaid ravitakse Eestis kuni 19. eluaastani tasuta.

Projekt “Lahke naeratus loeb” viidi 
läbi Lions klubide poolt koostöös Suu-
kooli ja Punase Ristiga. Igale käesoleval 
aastal esimesse klassi läinud lapsele – 
ligi 15 000 tüdrukule ja poisile – kingi-
ti suu tervisele pühendatud kinkekoti-
ke. See sisaldas hambaharja ja -pastat, 
Suukooli ja Lions-liikumise teabelehte, 
Punase Risti plaastrit ja lõvipeakujulist 
helkurit. 

Kingituse eesmärk on teadvustada, 
et terved hambad tagavad lisaks kauni-
le naeratusele ka hea tervise. Korrapä-
rane ning õigete võtetega suuhügieen 
koos hambasõbraliku toitumisega on 
parim viis oma tervise eest hoolitsemi-
sel. Rõõmus ja lastepärane helkur toe-
tab pimedal ajal turvaliselt ja naerulsui 
koju jõudmist.

Projekti õnnestumiseks andsid oma 
panuse kõik Eesti lionspiirkonna 62 klubi 1250 liikmega. Tuhanded kingiko-
tid said pakitud ja lahkuse päevale eelneval nädalal ligi 500-sse kooli kohale 
toimetatud. Viimsi Ranna Lions klubi hoolitses, et lahkuse päevaks jõuaksid 
kingikotid kümnesse Viimsi valla ja selle lähiümbruse kooli.

Reidi Strandberg 
LC Viimsi Ranna president  

Novembris tähistati 
lahkuse päeva

TÄ H T PÄ E V

13. novembril tähistatakse ülemaailmset lahkuse päeva (World 
Kindness Day). Eesti Lions klubid kutsusid selle aasta 2021. aasta 
lahkuse päeva puhul ellu projekti “Lahke naeratus loeb”.

LC Viimsi Ranna asutajaliige ja I regiooni juht Krista Mulenok andis kätte 
suuhügieeni eest hoolitsemise pakid. Fotod: LC Viimsi Ranna

Stig Rästa Haabneeme koolis 
laulmas lastele hambapesulaulu. 

ÕPPIMINE  Kuigi Eestis ei kehti 
praegu üleriigilist distantsõppe 
korraldust, on õpilasi, kes ei saa 
koroonaviiruse tõttu jätkuvalt 
igapäevaselt koolitundides käia, 
vaid peavad õppima kodus. Siin on 
mõned soovitused, kuidas kodus 
õppivat last toetada.

Tehke selgeks, mis on seni 
hästi toiminud

1 Alustuseks küsige lapselt, mis te-
ma arvates eelmistel distantsõppe 

perioodidel toimis hästi ja mis mitte. 
See toetab õpilase eneseanalüüsi os-
kust. Las ta ise pakub välja lahendusi, 
kuidas õppimist efektiivsemaks muuta.

Pöörake tähelepanu lapse 
ööune pikkusele

2 Võib tunduda levinud ja leierda-
tud teema, kuid selleks, et õppi-

ma saaks asuda, on vaja puhanud last. 
Distantsõppe perioodidel on ekraani 
taga olemist päeva jooksul tavapära-
sest rohkem ning sellega kaasneb aju 
ja keha kiirem väsimine. Vaadake näi-
teks hommikul, mitu tundi tagasi teie 
laps sotsiaalmeedias aktiivne oli.

Päevakava päästab päeva

3 Tehke koostöös lapsega päeva- ja 
nädalakava. Jälgige kindlasti, et 

pingutust nõudvate ülesannete vahel 
oleksid pausid, kus saab silmi puhata 
ja end liigutada. 

Olgu märkmik või äpp, aga 
ülesanded kirja!

4 Distantsõppe puhul on eriti oluli-
ne märkida üles veebitundide al-

gusajad ning keskkonnad, kus need 
toimuvad. Soovitame koos lapsega lei-
da tema oskustest ja vajadustest lähtu-
valt parim keskkond, olgu selleks siis 
märkmik, A4 paber, telefoni kalender 
või kalendri koostamine arvutis. 

Ärge jätke last koolitööga päris 
üksi

5 Tundke igapäevaselt huvi, mida 
laps päeva jooksul õppinud on, 

mis pakkus talle rõõmu, mis valmistas 

raskusi ja kuidas ta takistustega toime 
tuli. Leidke vähemalt paar korda nä-
dalas see aeg, et kontrollida ka ise üle 
mõne harjutuse tegemine. Oluline on 
vältida õpilünkade tekkimist, mis ise-
seisvalt teema omandamisel tekkida 
võivad. 

Suhelge õpetajaga

6 Julgustage last olema õpetajaga ti-
hedas kontaktis. Kui tal on rasku-

si tööjuhistest arusaamisel või min-
gil põhjusel on takistatud veebitunnis 
osalemine, tuleb sellest kohe õpetajale 
teada anda. Küsige ka ise julgelt klassi-
juhatajalt või aineõpetajalt nõu, kuidas 
saaks kodu last toetada, sest omavahe-

7 soovitust lapsevanematele, 
kuidas toetada last distantsõppel

line kommunikatsioon on distantsõp-
pe ajal väga olulise tähtsusega. 

Laske olla iseseisev, kuid olge 
vajadusel olemas

7 Ärge unustage, et teil on laps, kes 
vajab täiskasvanu tuge – isegi, kui 

ta ise väidab vastupidist. Laps ei pea 
ise kõigi asjade eest vastutama, kui ta 
selleks veel valmis pole. Lubage tal või-
malikult palju ise tegutseda, aga andke 
teada, et teie tugi on tal igal juhul ole-
mas ja seda ka siis, kui kõik asjad ei õn-
nestu päris nii, nagu soovisite või kok-
ku leppisite. 

Haridus- ja Noorteamet

Lubage lapsel võimalikult palju ise tegutseda, aga andke teada, et tugi on olemas. 
Foto: Pixabay



K
äesolev aasta on Viim-
si Noortekeskuses ol-
nud põnev, mitmekülg-
ne, proovilepanev ning 

õpetlik. Noortekeskus on haara-
nud peaaegu igast avanenud või-
malusest, arendamaks noorsoo-
töö teenust vallas ning viimaks 
seda laiemalt kogukonda. Suu-
resti on toimunud muutused tä-
nu ühtse visiooniga meeskonnale, 
kes igapäevaselt oma töös läh-
tub noorsootöötaja kutse-eetikast, 
noortevaldkonna arengutest ning 
noorte huvidest ja vajadusest.

Distantsilt tegutsedes
Aastat alustas noortekeskus dis-
tantsilt, mistõttu avati noortekes-
kuse Gatheri keskkond noorsootöö
teenuse pakkumiseks. Samuti olid 
noorsootöötajad koos noortega ak-
tiivselt Teamsis ja Instagramis, kus 
viidi ellu keskuse huviringe. Piiran-
gute põhiselt avati hetkeks Viimsis 
asuv keskus, kuid kevadel suunduti 
taas distantsile. Vastavalt noorte 
huvidele ja vajadustele pakuti Viim-
sis, Püünsis, Randveres ja Kelvin-
gis tegevusi, mis toetasid noorte 
sotsiaalsete oskuste arengut ning 
võimaldasid viia teenust noorteni, 
kes igapäevaselt ei külasta asutuse 
hallatavaid keskusi. 

Sisukas suvi
Asutuse suvegraafikusse mahtus 
muuhulgas keelelaagri “Keeles pei-
tub rõõm” kaks vahetust, kus muu-
keelsed noored said keelekümblus-
meetodi toel arendada eesti keelt 
ning luua põhjapanevaid ja tuge 

ses abinoorsootöötajad, kes saavad 
õppida rohkem noorsootööst ning 
viia noorteni teadmisi vaimse ter-
vise vitamiinidest. Viimsi keskuses 
ootab noori aga filmiõhtu, vikto-
riin, disko ning presentatsioonide 
loomise töötuba.

Töötame pingsalt ka selle nimel, 
et Viimsi vald oleks edumeelseim 
piirkond, kus soovivad jätkata ning 
kuhu on valmis tööle tulema kõrg-
haritud või kõrgharidust oman-
davad noorsootöötajad. Seetõttu 
seisame selle eest, et kõrgharitud 
noorsootöötajate alampalgamäär 
oleks võrdsustatud õpetajate alam-
palgamääraga, noorsootöötajate 

pakkuvaid sõprussuhteid. Samu-
ti toimus Viimsi õpilasmalev, kus 
noored said töökogemuse, tehes 
heakorratöid valla erinevates pai-
kades või töötades firmades. Õpi-
lasmalev toimus kahes vahetuses 
ning kokku osales maleva tegevus-
tes 146 noort. Oluline oli ka rahvus-
vahelise noortepäeva tähistamine, 
mis koostöös noortevolikogu ning 
vallavalitsusega ellu viidi. 

Sügisest uue hooga
Sügisel avasime keskused taas 
Viimsis ja Püünsis, kus pakutakse 
noorsootöö teenust avatud noor-
sootöö meetodil. Randveres jätka-
sime koostööd Randvere kooliga, 
viies tegevusi ellu pikapäevarüh-
mades, kuhu koonduvad 1.–6. 
klassi noored. Muuhulgas alustas 
sügisel uuesti kuus huviringi: sisu-
loome, fotoring, Minu Disain, Pro-
jektikirjutamise ABC, keraamika 
ning kokandus. 

Aasta jooksul on toetatud ka 
Viimsi noortevolikogu tegevuste 
taasalgatamist, tutvustatud KOV 
2021 valimisprotsessi 16–17-aastas-
tele noortele, osaletud NEET-staa-
tuses noortega seotud KOVidele 
suunatud koostöömudeli loomise 
koosloomeprotsessis, loodud noor-
tekeskusele info edastamiseks ko-
dulehekülg, süsteemselt tegeletud 
noorteinfo levitamisega, kinnista-
tud noortekeskuse brändi, löödud 
kaasa noorsootöö erialaliitude 
(ENK, ANK) tegevustes ning jaga-
tud noorsootöö praktikaid amet-
nikele ja välisriikide esindajatele. 
Kaasa on löödud ka Viimsi haridus-
aasta tegevustes, mis keskenduvad 
osalusele ja ettevõtlikkusele. Hari-
dusaastal said alguse lauamängu-
õhtute sari “Osaledes ettevõtlikuks” 
ning erialade tutvustus. 
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NOORTEKESKUS Viimsi Noortekeskuse eesmärk 
on luua Viimsi noortele võimalusi nende mitme-
külgse arengu toetamiseks. Vallas tegutseb kolm 
filiaali, mis asuvad Viimsi alevikus, Püünsis ja 
Randveres.

Viimsi Noortekeskuse toimekas aastaring

Fookuses on 
noorsootöönädal 
Talvele vastu minnes keskendutak-
se noorsootöö nädala tegevuste el-
luviimisele, Erasmus+ akreditee-
ringu taotlemisele rahvusvahelise 
noorsootöö taaselustamiseks ko-
roonaviiruse leviku ajal ning prak-
tikantide juhendamisele. 

Noorsootöö nädal, mis toimub 
22.–30. novembril, on meie jaoks 
aasta tipphetk, sest siis tuuakse 
üleriigiliselt fookusesse noorsoo-
töö, noored ja noorsootöötajad. 
Nädala tegevused keskenduvad 
vaimsele tervisele ja digitaliseeri-
misele. Seetõttu on Püünsi kesku-

motivatsioonipakett oleks vaimset 
ja füüsilist tervist toetav ning töö-
keskkond, kus viibitakse, oleks tur-
valine ja arengut toetav.

Kõik noored on oodatud
Viimsi Noortekeskus on 2019. aas-
tal loodud Viimsi vallavalitsuse hal-
latav asutus, mille eesmärk on luua 
võimalusi noorte mitmekülgse 
arengu toetamiseks. Meil on kolm 
filiaali: Viimsi, Püünsi ja Randvere 
noortekeskus. Noortekeskuste töö 
lähtub avatud noorsootöö põhimõ-
tetest, mistõttu keskuses pakutavad 
tegevused on: 
• hariduslikud, mis võimaldavad 
noorel omandada oskusi ja tead-
misi;
• võrdseid võimalusi tagavad ehk 
sobilikud kõigile noortele olene-
mata nende hariduslikust, majan-
duslikust või sotsiaalsest taustast;
• läbi usaldusliku suhte noorsoo-
töötaja ja noore vahel osalemist 
soodustavad ning julgustavad, et 
noor sooviks osaleda teda puudu-
tavates otsustusprotsessides;
• toetavad, et noor mõistaks teema-
sid, mis mõjutavad teda ja ühtlasi 
kogu ühiskonda, ning räägiks nen-
de puhul kaasa.

Viimsi Noortekeskuse 
tegevusi saab jälgida järg-
miste kanalite kaudu:

  Kodulehekülg: 
viimsinoortekeskus.ee

  Facebook: 
Viimsi Noortekeskus
Püünsi Noortekeskus
Randvere Noortekeskus

  Instagram: 
@viimsinoortekeskus, 
@pyynsinoortekeskus, 
@randverenoortekeskus

Ave-Liis Kivest
Viimsi Noortekeskus

Püünsi noorte-
keskuse prügi-
kõnd. Fotod: 
Viimsi Noorte-
keskus

Noorsoo-
töötajad Viimsi 
Noortekeskuse 
20. sünni-
päeval. 

Viimsi õpilasmalev 2021. 
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Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

Detsembris oleme 
jõululainel
Reedel, 3. detsembril kell 18 toi-
mub Viimsi huvikeskuses “Valgu-
se ootuse” kontsert – esinevad se-
gakoor Viimsi, dirigent Vaike Sarn, 
ja rahvamuusikaansambel Pirita, 
juhendaja August Sarrap. 

II advendil, pühapäeval, 5. det-
sembril kell 18 toimub Viimsi mõi-
sapargis valgusetendus. Laupäeval, 
11. detsembril kell 12 on aga EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus Viim-
si muusikakooli kontsert, mis pla-
neeritakse ilmselt ilma publikuta 
ja huvilistele jälgitavana ViVa TV 
Facebook Live’i ja Youtube’i üle-
kandena.       

Pühapäeval, 12. detsembril kell 
18 algab III adventi tähistav later-
namatk alguse ja lõpuga Viimsi 
mõisapargis. 

Muinasjutuline jõulumaa
IV advendi ajal saab meie armsast 
mõisapargist kaheks päevaks Jõulu-
küla, kus õhus on nii maitsemee-
li paitavat piparkoogilõhna kui ka 
jõuluootuse salapära. Laupäeval 
ja pühapäeval, 18.–19. detsemb-
ril on Jõuluküla avatud kell 11–18. 
Osa saab meelelahutusprogram-
mist, kohal on jõuluvana, lapsed 
saavad sõita karusselliga ja tööta-
vad jõulumüügiletid.   

Ja jõulud ongi käes!
Laupäeval, 18. detsembril kell 18 
toimub Viimsi huvikeskuses jõu-
lukontsert, kus esinevad Viiker-
Koor, dirigent Indrek Umberg, ning 
Viimsi Ukuleleorkester, juhendaja 
Joosep Sang. Samal õhtul samuti 
kell 18 toimub ka Viimsi koolis tra-
ditsiooniline heategevusball, kus 
esinevad Anne Veski, Ivo Linna ja 
ansambel Supernova. 

JÕULUAEG VIIMSIS  Jõulud on ukse ees ning ka 
meie valmistume aasta üheks muinasjutulisemaks 
ajaks. Viimsi mõisapark muutub pühadeootuses 
maagiliseks jõulumaaks ja vahvaid sündmusi jagub 
nii advendiaega kui ka uude aastasse.

Säravad jõulutuled ja kaunis muusika

V
iimsi mõisa ees on aas-
taid säranud jõulu-
tuledes kuusk. Imeli-
ne jõuluvalgus süüdati 

ja jõulumeeleolu lisavat muusikat 
mängiti aga kogu mõisapargis esi-
mest korda möödunud aasta jõulu-
de ajal. See sai viimsilaste poolt äär-
miselt sooja vastuvõtu ning seetõttu 
soovime sellest teha toreda tradit-
siooni. Nõnda loome ka tänavu 
detsembri- ja jaanuarikuuks mõi-
saparki Viimsi jõulumaa. Tulevad 
jõulutuled ja sündmused, milledest 
ka keerulisel koroonaajal on loode-
tavasti siiski võimalik osa saada. 

Pühadeaeg algab 
1. advendil
Viimsi jõuluaja avasündmuseks on 
advendiküünla süütamine ja jõu-
lumaa avamine Viimsi mõisapargis 
pühapäeval, 28. novembril alguse-
ga kell 15. Osalevad ja rahva poo-
le pöörduvad Viimsi vallavanem 
Illar Lemetti, Eesti sõjamuuseumi 
direktor Hellar Lill ja EELK Viim-
si Püha Jaakobi koguduse õpetaja 
Mikk Leedjärv. Advendilaule esi-
tavad Viimsi koorid, dirigentideks 
on Vaike Sarn, Andrus Kalvet, Ind-
rek Umberg ja Aarne Saluveer. Osa-
leb Eesti sõjaväeorkestri brassan-
sambel TopBrass. Sõjamuuseumis 
Viimsi mõisas töötab kogu päeva 
jooksul (kell 11–18) kohvik ja jõu-
luvana postkast. Samal õhtul kell 17 
toimub Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
advendikontsert “Hing igatseb tae-
vast” – esinevad Maria Petrov (sop-
ran), Ka Bo Chan (kontratenor) ja 
Hille Poroson (orel).

Pühapäeval, 19. detsembril kell 
15 toimub Viimsi huvikeskuses 
Kaitseliidu Tallinna maleva orkest-
ri bigbändi jõulukontsert.      

Viimsi valla 31. taasasutamise 
aastapäeval, esmaspäeval, 20. det-
sembril kell 18 toimub valla aas-
talõpu tunnustusüritus “Viimsi 
tunnustab 2021”. Tänavused välja-
paistavad saavutused väga erineva-
tel elualadel saavad tunnustatud. 
Üritus on planeeritud ilma publi-

kuta ja huvilistele jälgitav ViVa TV 
Facebook Live’i ja Youtube’i üle-
kandena.            

Jõulupühade ajal toimuvad 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus reedel, 
24. detsembril kell 17 jõuluõhtu 
jumalateenistus, mis on jälgitav 
Facebook Live’i ja Youtube’i üle-
kandena, ning laupäeval, 25. det-
sembril kell 17 Toomas ja Inga Lunge 
jõulukontsert “Nagu Ingel”. 

 Esmaspäeval, 27. detsemb-
ril kell 20 toimub Viimsi raamatu-
kogus Viimsi ViVa TV aastalõpu-
programm, kus on osalemas aasta 
jooksul Viimsi ViVa programmides 
kaasa teinud esinejad. Programm 
on jälgitav ViVa TV Facebook Live’i
ja Youtube’i ülekandena.            

Kõik avalikud sündmused toi-
muvad vastavalt kehtivatele pii-
rangutele. Jälgi COVID reeglite in-
fot www.viimsi.ee.

Viimsi jõulumaa sündmusi kor-
raldavad koostöös Viimsi vald, 
Eesti Sõjamuuseum – kindral Lai-

doneri muuseum ja Rannarahva 
muuseum. Jõulukalendris on veel 
Viimsi huvikeskuses, EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus ja Viimsi koo-
lis toimuvaid sündmusi. Virtuaal-
ses keskkonnas – Viimsi Kultuu-
riaknas on võimalik jooksvalt lisada 
veel toimuvaid jõuluaja tegemisi. 

Ott Kask
kultuuritöö ja sporditöö peaspetsialist

  28. november: esimene 
advent

  5. detsember: teine 
advent

  12. detsember: kolmas 
advent

  19. detsember: neljas 
advent

  24. detsember: jõulu-
laupäev

  25. detsember: esimene 
jõulupüha

  26. detsember: teine 
jõulupüha

Jõulukalender
Viimsi mõisa 
ees särab 
jõuluajal tule-
des kuusk. 
Foto: Siim 
Õismaa
Möödunud 
aastal võitis 
kaunistatud 
mõisapark 
viimsilaste 
südamed. Foto: 
Siiri Visnapuu 
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  Rakett 69 idee algatajaks 
oli Eesti Füüsika Selts, kelle 
ideest sündis 2011. aasta 
jaanuarist oma esimese hoo-
ajaga alustanud telesaade 
ETV eetris.

  Noorte teadusvõistluse 
Rakett 69 12. hooaeg ETV 
eetris algab 2022. aasta 
jaanuaris.

  Saate kohta leiab rohkem 
infot: https://rakett69.ee.

Rakett69

le valimisel olid juhendajad arves-
tanud, et toit kiiremini seediks (oli 
võimalik süüa ka taimetoitu) ning 
osalejate mõttetööd ei segaks. 

Uued toredad kogemused
Noorema vanusegrupi osaleja Ma-
ria Leena Oja: “Kogesin üllatusi, 
väljakutseid, rõõmu, kurbust, ele-
vust ja nalja. Mulle meeldisid män-
gud, mida enne ja pärast võistlusi 
tegime, inimesed, kes kogu üritust 
läbi viisid, hommikuvõimlemised, 
mis üles äratasid, ja võistlusesise-
ne kirg.”

Meeskonnasisese energia üht-
lustust ja suurenevat omavahelist 
dünaamikat oli näha peagi pea-
le teise ülesande lahendamist, mil 

TEADUSLAAGER 23.–25. oktoobril toimus Viimsi 
gümnaasiumis hariv Rakett69 huvilaager, millest 
võttis osa 32 noort gümnasisti. Tegemist on üle-
eestiliselt korraldatavate laagritega. Sel aastal 
toimub Eestimaal 600 laagrit 10 000-le lapsele. 
Laagreid juhendavad 350 krapsakat teadushuvilist 
juhendajat.

Rakett69 laager tõestas, et teadus on 
väga vaheldusrikas ja põnev

V
iimsi valla siseselt võt-
sid sündmusest osa mit-
med koolid: Randvere 
kool, Viimsi kool, Haab-

neeme kool, Viimsi gümnaasium ja 
leidus ka erategijaid. Õpihuvilaag-
reid rahastas haridusministeerium, 
laagrite programmi panid kokku 
Teaduskeskus AHHAA ja Rakett69 
Teadusstuudiod.

35 noort teadusesõpra
Kolmepäevane Rakett69 õpihuvi-
laager toimus Viimsi gümnaasiu-
mis iga päev kell 9.30–16.30 ning 
oli üles ehitatud põhimõttel esi-
mene, teine ja kolmas “võttepäev”. 
Osalejad olid jaotatud suure osavõ-
tu tõttu ja vanuse järgi kahte grup-
pi vastavalt klassiastmele: 10. klass 
ja 11.–12. klass. Laagris lahenda-
sid mõlemad vanusegrupid samu 
ülesandeid. Leidus ka neid, kes olid 
pannud end ootenimekirja. Tege-
likkuses osaleski 35 õpilast, kellest 
kolm tulid ootenimekirjast katma 
neid õpilasi, kes spordivõistluste 
tõttu pidid laagrist loobuma (koo-
livaheajal toimus palju võistlusi ja 
meeskonnamängudest ei saa puu-
duda). 

Mida laagris tehti?
Ühes päevas lahendati koos tiimiga 
kaks ülesannet ning kahele nõrge-
male tiimile toimus päeva lõpptu-
lemust otsustav duell. Ülesannete 
lahendamiseks oli vaja teadmisi eri 
valdkondadest: matemaatika, inse-
neeria, loogika, keemia, füüsika ja 
loodusõpetus. Ülesannete alguses 
kasutati filmiklappi, et luua päris 
Rakett69 saate õhkkonda ja tege-
vusest vändati materjal koolimee-
dia grupi Hüpernoole loodavaks lü-
hifilmiks. 

Tuntud teadussaate Rakett69 
lihtsustatud ülesannete lahenda-
mine polnud aga ainus laagri osa. 
Juhendajad püüdsid anda suu-
remat rolli noorte omavahelisele 
suhtlemisele ja õpihimu suurenda-
misele, mis oligi esialgselt loodud 
programmi peaeesmärk. Päeva 
alustati koos hommikuvõimlemi-
se ja soojendusküsimustega. Või-
malusel analüüsiti eelmisel päeval 
lahendatud ülesandeid (vajadu-
se korral ka demonstreeriti n-ö õi-
geid lahendusi) ning iga päev loo-
siti uued tiimid kogu päevaks. Kõik 
osalejad kandsid Rakett69 õpihu-
vilaagri T-särki, millele oli lisatud 
oma tiimi värviga kleeps. 

Ülesannete lahendamine käis 
kiiruse peale. Vajalikud vahendid 
võisid osalejad leida juba laualt. 
Nuputamiste vahele jäi lõuna, mil-

oli väljakujunenud tiimikaaslaste 
omavaheline efektiivne koostöö, 
kapteni juhtimisoskuse tugevus ja 
arutledes avastati lahenduste leid-
miseks kiireim võti – tiimikaaslas-
te kuulamine. 

Osaleja Kaur Tamme: “Teisel 
päeval sain olla kapten, mis pani 
väljendusoskuse proovile ehk pidin 
hetkega ülesanded ja mõtted kõi-
kidele meeskonnakaaslastele aru-
saadavalt ära seletama. Tutvusin 
toredate inimestega, kes kõik taht-
sid uusi teadmisi ja sõpru saada. 
Mulle meeldis, et laagris toimusid 
ka teised ülesanded ja tegevused 
nagu huvitavad tantsud, viktoriin, 
mängud jne.”

Nagu ikka oli teoreetiline pool 
tugevam kui praktilisem, kuid 

noored ei andnud alla ning võitle-
sid ennast proovile pannes õige la-
henduse eest. Vanema vanusegrupi 
osaleja Oskar Jõgi: “Eelistan ko-
he kindlasti teha asju oma kätega 
ning pärast vaadata, mis välja tuli, 
sest mulle ei meeldi niisama koo-
lipingis kuulamine ja tuupimine. 
Laagris kogesin seda, mida olin te-
lekast korduvalt näinud, ja see oli 
väga tore.”

Noored tahavad katsetada
Laagris olles oli vanema vanuse-
grupi tegutsemist vaadates taju-
da vaiksemat ja akadeemilisemat 
õhkkonda, ülesannete lahenduseks 
küsiti võimalikult palju lisainfot, et 
teatud piire selgemaks saada. Noo-
rema vanusegrupi klassis valitses 

aga ideede julge katsetamine ning 
elav arutlev jutuvada. Kuigi ei saa 
salata, et vanematel oli teadmiste 
lagi siiski kõrgemal, siis nooremad 
üllatasid juhendajaid oma otsuse-
kindluse ja kiirete lahendustega. 
Silma jäi kõigi noorte julgus võtta 
riske ja katsetada ning keegi ei läi-
nud võistlustulle mõttega kaotada, 
vaid otse vastupidi.

Vägev oli vaadata endavanuseid 
ja nooremaid võistlushoos, kust 
õhkus adrenaliini. Võib vabalt väi-
ta, et noored olid laagrist vaimus-
tuses nii nende laagris oleku kui ka 
edastatud tagasiside põhjal. 

Täname juhendajaid – Ingrid 
Rõigas, Lemme Randma ja Oskar 
Soop! Loodan siiralt, et selline en-
tusiastlik ja arendav õpihuvilaager 
muutub traditsiooniks. 

Lõpetan artikli paralleelika Lui-
sa Nuka sõnadega: “Teadus ei pea 
olema kuiv ja igav – see on väga va-
heldusrikas ja põnev!”

Meriliis Kivimägi
Hüpernoole toimetaja

Siniste 
rakett. Fotod: 
Hüpernoole 
erakogu

Rakett69 Viimsi laagri lend.

Lennujuhid 
Lemme, Oskar 
ja Ingrid.



Julian Barnes
Aja müra
Varrak, 2019. 175 lk
Julian Barnes on üks inglise nüüdis-
kirjanduse suurkujusid, keda huvitab 
käesolevas romaanis inimese vastu-
tus minevikus tehtud vigade eest ja ka 
see, mis suudab süü lunastada. Sünd-
mustiku kirjeldus on lakooniline ja ki-
retu ning toimuv tegevus on pisiasja-
deni filigraanselt edasi antud. Mõjusus 
on seda suurem. Ideaalide ja reaalsuse 
vastuolu moodustab romaanis ühe osa 
indiviidi laiemast sotsiaalsete ja psüh-
holoogiliste probleemide kompleksist. 
Barnesi kaasabil on võimalik mõtiskle-
da üksikisiku ja totalitarismi vahelisest 
vastuolust.

“Aja müra” on romaan võimu ja 
kunsti vastasseisust nõukogude ühis-
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Millised huvitavad ja köitvad raamatud 
valida hilissügisele lugemislauale? 

konnas. Raamatu keskne tegelane 
on üks suuremaid vene heliloojaid −  
Dmitri Šostakovitš. Julian Barnes avab 
kolme sümboolse juhtumi kaudu nii 
heliloojat kui ka teisi kunstiinimesi 
sandistavat, kõike halvavat hirmu ter-
rorit ning selle tagajärgi. 

Esimene meenutushetk on aastast 
1937, kus ajalehes Pravda mõistetak-
se hukka helilooja ooper ja sealt eda-
si kulgevad järgnevad ööd lifti ääres 
NKVD-d oodates. Teine meenutus on 
aastast 1949, kus Šostakovitš on häbi-
tundes tagasilennul New Yorgi rahu-
konverentsilt Moskvasse. Konverentsil 
oli ta avalikult mõistnud hukka teda te-
gelikult vaimustava Igor Stravinski loo-
mingu ning nüüd püüab ta hakkama 
saada moraalse alandusega. Viimases 
episoodis, parteisse astumise eelõhtul, 
aastal 1960 on ta muserdunud mees, 
keda võim ei jäta rahule ka siis, kui on 
ta põlvili surunud.

Barnesi Šostakovitš on tundlik, neu-
rootiline, isegi arg, aga seejuures lä-
binisti inimlik, kes tajub ideaalide ja 
tegelikkuse vastuolu eriti teravalt. Pa-
radoksaalsel kombel oligi sellel ajal ja 
sellel maal kergem kangelaslikult sur-
ra, kuid raskem jätkata päevast päeva 
korduva surve all elamist. Kangelaseks 
olemine kõlab ligitõmbavalt seni, kuni 
jõuab kohale teadmine, milliseid oh-
verdusi see endaga kaasa toob. Barnes 
näitab, et argus, allaandmine ja koos-
töö võimuga ei ole alati üheselt hin-
natav. Indiviidi sisemine lõhestatus 
ja kunstniku vabadus on romaani lä-
biv motiiv. Kirjanik näitab elu lõppu 
jõudnud Šostakovitšit murtud mehe-
na, kes on elus pettunud ja kaotanud 
igasuguse austuse iseenda vastu: “Sel-
le asemel, et teda tappa, olid nad lask-
nud tal elada, ning lastes tal elada, olid 
nad ta tapnud.”

RAAMATUD Lugude rääkimine on igal ajal väga 
oluline. Olgu selleks looks siis võimu ja kunsti vastas-
seis, eesti rahva sajanditevanused sõnumid või mõne 
perekonna saaga. 

Piret Päär
Õnneliku inimese särk. 
Eesti rahvajutud
Varrak, 2021. 188 lk
Siinsed lood on sõnumid aegade ta-
gant. Nad kannavad endas kultuuri-
pärandit ja traditsioone. Samas on siia 
koondatud tänuväärne materjal kõigi-
le, kes tahavad ka tänasel päeval lugu-
de kaudu maailma avastada. “Õnneli-
ku inimese särk” ilmus Eesti rahvajutu 
aasta lõpetuseks ning valiku koostaja ja 
ümber jutustaja Piret Päär on kogumik-
ku koondanud lood, mis on tema jaoks 
erilised ja varasemalt vähem tähele-
panu pälvinud. Kogumikule annavad 
meeldiva lisaväärtuse kunstnik Katrin 
Erlichi suurepärased joonistused. Neile 
maagilistele fantaasiaküllastele piltide-
le jääb silm pikemalt puhkama.

Maailmas on olemas universaalsed 
lood, mis varieeruvad oma sõnastuselt, 
aga mõte jääb ikka samaks: kõik halb 
läheb kunagi mööda ja püsima jääb 
teadmine, et kuskil on headust ja kui 
pikalt vaeva näha, siis saab vaevanä-
gija ka teenitud tasu. 

Raamatu nimiloos otsitakse õnne-
likku inimest, et vana haiget kuningat 
terveks ravida. Õnne motiiv ongi lugu-
des läbiv, aga nii on see ka päriselus. 
Ikka otsime õnne, kõik soovime õnne-
likud olla. 

Kogumikku valitud lood on nii elus 
kui vähegi võimalik, puudutavad lu-
gejat/kuulajat, samas on nad üks osa 
ümbritsevast kultuuriruumist ning pa-
kuvad tuge nii suurele kui ka väikese-
le. Kui midagi lisaks soovida, siis seda, 
et raamatuga koos oleks võimalik kuu-
lata jutuvestjat Piretit ennast, aga luge-
des tundub, et killuke teda on ometigi 
kaasa tulnud. 

Piret Päär ütleb järgmist: “Raama-
tust leiad kimbukese eesti rahvajutte. 
Mõned neid on tuttavamad, mõned 
aga hoopis kuulmata-lugemata. Kõik 
need lood on olnud minu jaoks väga 
olulised just sel raskel ja keerulisel 
2020. aastal. See kiinakäänaline siiru-
viiruline aasta pakkus nii hirmu kui ka 
armu. Mõlemal juhul on lugudest ala-
ti tuge. Ja kindel on see, et kui see aas-
ta oleks olnud kasvõi õige vähekenegi 
teistmoodi, oleks juttude valik ka hoo-
pis teine. See on kogu pere raamat.”

Amy Harmon
Mida tuul teab
Rahva Raamat, 2021. 423 lk
Eesti rahvajuttudega haakub mõneti ka 
ameerika kirjaniku Amy Harmoni ro-
maan. Seegi on omamoodi muinaslu-
gu. Juba raamatu ajaline mõõde – nai-
ne, kes elab 2001. aastal New Yorgis, 
satub maagilise paadisõidu ajal 1921. 
aasta Iirimaale – on omapärane. Väide-
tavalt ongi Iirimaa üles ehitatud lugu-
dele ja rahvaluule on sel maal au sees 
olnud juba aegade hämarusest. Siin-
ne jutt räägib Anne Gallagherist ja te-
ma vanaisa Eoin Gallagherist. “Oojaa. 
Meie lood kuuluvad kokku, Annie-tüt-
reke. Sinu lugu on eriline. Sul võib ku-
luda selle jutustamiseks terve elu. Meie 
mõlema elu.” Eoin õpetas lapselast lu-
gusid hindama: “/---/ sest legendides 
ja muinasjuttudes hoiame elus esiva-
nemaid, kultuuri ja ajalugu. Me muu-
dame mälestused lugudeks, ja kui me 
seda ei tee, jääme neist ilma. Kui lood 
on läinud, on läinud ka inimesed.” 

Peategelane Anne on iseseisev, 
põikpäine, tark, samas tundlik noor 

Reet Kukk
Viimsi raamatukoguhoidja

naine. Kuigi kangelanna olukord on 
kohati hirmutav, siis allaandmist ja 
ahastamist tema puhul ei kohta. Nai-
se kohtumisest doktor Thomas Smithi-
ga areneb omapärane ja tundeküllane 
armastuslugu. Kohati rabe, kohati kirg-
lik, aga alati seob neid kahte teisest eri-
liselt hooliv mõtteline side. Kesksel ko-
hal on ka kummaliselt tuttav poisike, 
kelle emaks Anne’i peetakse.

Vaatamata ajarännakule on ulmet 
selles romaanis vähe ja seegi põhitege-
vuse foonil – tõsi, ilma ulmelise ajarän-
nukontseptsioonita oleks kogu teose 
idee mõttetu ja olemata. Samas ei usu, 
et seda romaani eelkõige ulmefännid 
loeksid. Sündmustikku raamivad Iiri-
maa ajaloo keerdkäigud, kuid see ei ole 
ka ajalooline romaan. Eelkõige on see 
lugu võimatuna näivatest valikutest, 
milleks inimesi ajendavad armastus, 
kohustused ja mure lähedaste pärast. 
Ühest küljest hästi lihtne ja inimlik, tei-
salt tänu erinevatele ajaplaanidele, eri 
kohtadesse jäävatele sündmustele ja 
üle põlvkonna ulatuvale tegevustiku-
le omamoodi eepiline lugu. Lõpuks on 
me ees perekonnasaaga, milles seotak-
se eri aegade lood ja saatused. Kind-
lasti on see nauditav lugemine kõigile 
neile, kes usuvad muinaslugusid.



19. november 202116  // KUULUTUSED & REKLAAM Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

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

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 kodule-
helt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. He-
lista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.
Ohtlike puude/okste langetamine, 
viljapuude lõikamine, lume koris-
tamine, 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. Sillutisekivi-
de ja äärekivide paigaldus Tallin-
nas ja Harjumaal. Kogemus 13 a, 
kvaliteetne lõpptulemus! E-post in-
fo@ormikivi.ee, tel 525 5851, www.
ormikivi.ee.
Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, 
parandustööd ja kivide müük. in-
fo@viimsikivi.ee, tel 5667 6629,  
www.viimsikivi.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaatori-
ga, lammutus- ja koristustööd, vee- 
ja kanalisatsioonitrasside ehitus. 
Teenustööd kaubikuga. Tel 507 
4178.
Katuste, fassaadide ja aedade pe-
su, värvimistööd, remonttööd, vee-
rennide puhastus ja akende pesu. 
Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.
Teostame kaevetöid miniekska-
vaatoriga. Tel 5639 3588, www.
väikeekskavaator.ee.
Kogenud santehnik pakub oma 
teenuseid. Tel 551 8837, Pavel (ve-
ne keel).
Teostan erinevaid üldehitus- ja re-
monditöid. Vundamendi ehitus, 
siseviimistlus, välisviimistlus, san-
tehnilised tööd, elektritööd (olemas 
B2 pädevus). Tel 552 7217.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemi-
de puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase 
akti. Tel 5689 0125, kuldnoop@
gmail.com.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Muud teenused
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 

mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kui kord on läinud käest garaažis, 
pööningul, keldris või panipaigas – 
aitame korrastada, vajadusel utili-
seerida või turundada. Helistada 
julgelt tel 565 3489.
Põhikooli inglise ja vene keele 
õpetaja pakub era-/järeleaitamis-
tunde. Õpetaja Piret, tel 510 5641. 

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 180 €/960 kg 
ja ümar 190 €/960 kg, pellet pre-
mium 6 ja 8 mm 190 €/960 kg, kütte-
klotsid 2,5 €/40 l kott, lepp 3,60 €/
40 l kott, kask 3,80 €/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-post pood@realiseeri.ee.
Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
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.
Kodumaine kartul, köögivili ja mesi 
kojutoomisega. Tellimine ja lisainfo 
telefonil 5865 2190.

P äästeameti ohutusjärelevalve inspekto-
rite läbiviidud reidid näitavad, et mitme-
tes asutustes on üks põhilisi murekoh-

ti avatud ja/või hooldamata tuletõkkeuksed. 
“Olukord tuletõkkeustega on nutune kõik-
jal: haridus-, hoolekande- ja majutusasutus-
tes, kaubanduskeskustes ja igal pool mujal, kus 
võib tuletõkkeuksi kohata,” sõnab tuletõkkeus-
te teemanädala üks eestvedajatest, Ida pääste-
keskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Kris-
tina Kazmin.

“Tuletõkkeuksi hoitakse lahti või lausa paigal-
datakse nende vahele uksepidurid, tuletõkkeus-
te ette kuhjatakse sulgumist takistavaid esemeid 
(nt mööblit), tuletõkkeuksi ei hooldata – need ei 
sulgu korrektselt, tihendid on lahti, hinged, sul-
gurid jms ukseosad vajavad õlitamist ja/või re-
guleerimist – kõik see võib viia traagiliste taga-
järgedeni,” selgitab Kazmin.

 Põhja ohutusjärelevalve büroo peainspek-
tor Aivar Kukk toob välja ka positiivse näite, kus 
nõuetekohane tuletõkkeuks hoidis ära tõsise-
mad tagajärjed: “Mõne aasta eest toimus Harju-
maal asuvas vabrikus tulekahju, kus tootmis- ja 
kontoriosa eraldas tuletõkkeuks, mis hoiti ke-
nasti kinni. Tänu sellele jäi kontoriosa tulekah-
just puutumata.” Kusjuures mõned kuud enne 
õnnetust kontrollis hoonet tuleohutuskontrolli 
inspektor ning tegi tuletõkkeuste kinnihoidmi-
seks ettekirjutuse.

Kinnine ja hooldatud tuletõkkeuks takistab 
nii tule kui ka suitsu levikut. “Et kõik hoones 
liikuvad inimesed teaksid, et tegemist on elu-
päästva uksega, mis peab kinni olema, tuleks 
see tähistada vastava kleebisega,” soovitab ohu-
tusjärelevalve büroo nõunik. Uksed, mida on 
erandjuhtudel vaja lahtisena hoida, peavad ole-
ma varustatud seadmega, mis sulgeb ukse tule-
kahjuhäire korral automaatselt. Kiputakse arva-
ma, et paigaldatud tuletõkkeuks täidab igal juhul 
oma eesmärki pikki aastaid. “Selleks, et tuletõk-
keuksest oleks ka päriselt kasu, peab seda re-
gulaarselt hooldama oma ala spetsialist, kellel 
on selleks vajalikud oskused ja vahendid,” lisab 
Kazmin. Üldjuhul vajab uks hooldust kord kol-

Päästeamet tuletab meelde: 
hoia tuletõkkeuks kinni!

T U R VA L I S U S

Elu päästmine võib olla väga lihtne – sule 
tuletõkkeuks! See väike tegu võib kaasa tuua 
suuri tagajärgi, kus päästetud võib saada 
kellegi tervis, elu ja vara.

me kuu jooksul, lisainfot saab aga ukse tootjalt. 
“Iga inimene võib visuaalselt üle kontrollida, 

kas tuletõkkeukse tihendid on ukseraami küljes 
kinni ega pole liigselt kulunud, kas hinged, lin-
gid, lukuraamid, kruvid ja sulgurid on korralikult 
kinnitatud ning kas uks sulgub korrektselt,” jul-
gustab Kazmin. Selleks, et veenduda, kas tule-
tõkkeuks sulgub korralikult, tuleb see teha täiesti 
lahti ning siis lasta sel kinni vajuda. Tuleb veen-
duda, et ukseleht liiguks kindlalt lengi sisse.

Nõuetekohane tuletõkkeuks aitab tulekahju 
korral päästa inimeste elu, tervist ja vara, takis-
tades tule ja suitsu levimist ühest ruumist teise. 

Päästeamet

V eesüsteemide kontrollil pidage meeles, et 
soojustust vajab torustik kütmata keldris 
ning vundamendist läbiminekul. Ei to-

hi ära unustada ka koridoris asuvate vee- ja ka-
nalisatsioonitorude soojustamist. Eesti Vee-et-
tevõtete Liit on koondanud rea soovitusi, mida 
majapidamistes tuleks järgida vältimaks veesüs-
teemide külmakahjustusi.
• Hoones, mida igapäevaselt ei köeta, tuleb vee 
liikumine hoonesse peatada (sulgeda maakraan 
või pump kaevus) ning tühjendada torustik, vee-
boiler, WC-poti loputuskast ja äravool, kraani-
kausi äravool ja muud veesõlmed. 
• Kasutuses olevates hoonetes vaata üle kogu 
veevärk veendumaks, et liigne külm ei pääseks 
ligi. Soojusta torustik, mis võib enim olla mõju-
tatud välistemperatuurist. 
• Selgita välja, milline on sobilik isolatsiooni-
materjal. Vana kasukas ja kaltsud ei anna piisa-

Enne külmade tulekut tuleb 
veesüsteemid üle vaadata

V E E S Ü S T E E M I D

Jälle on kätte jõudnud aeg, kui maja-
pidamistes tuleb veesüsteemid üle vaadata 
ja seada valmis saabuvateks külma-
kraadideks.

vat kaitset. Torude hea külmakindluse tagab õi-
gest valitud isolatsioon. Küsi nõu ehituskaupade 
kauplusest või santehnikult.
• Arvesta ka niiskuse ja tõmbetuulega. Niiskus 
vähendab soojapidavust ja tõmbetuul kiirendab 
külmumist. Seepärast vaata üle keldrite aknad ja 
uksed ning vajadusel tihenda soojakindlamaks.
• Veearvesti töökindluse tagamiseks kaitse seda 
külma eest. Veearvestit ümbritsev temperatuur 
ei tohi langeda alla kahe soojakraadi. 
• Lühiajaliseks abinõuks, kui torustikus olev ve-
si hakkab külmuma, on veekraani nirisema jät-
mine. Vee liikumine torustikus takistab selle kül-
mumist. 
• Kui siiski juhtub, et veetorustik külmub ära, siis 
esmalt tee kindlaks koht, kust on külm torustiku-
le ligi pääsenud. Kasuta ülesulatamiseks ohutuid 
vahenditeid ja varu aega, sest soojendada tuleb 
aeglaselt, et vältida torustike kahjustusi (sobiv 
vahend on nt soojapuhur).
• Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis 
pöördu abi saamiseks torutöid teostavate ette-
võtete poole. 

Eesti Vee-ettevõtete Liit

Enne talvekülmade saabumist tuleks majapidamistes veesüsteemid üle vaadata. Foto: Pixabay

  Lisainfo: www.rescue.ee/et/
tuletokkeuksed

Traagilisi tagajärgi on võimalik ära hoida. 
Foto: Fotolia
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 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

Oleme Haigekassa partner täiskasvanute hambaravi ning proteesiravi osas.

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

Tegevusloa nr. LO4228 

Kas hingeõhk paneb

silmi pööritama?

 

Tule suutervise kontrolli!

60 999 10
www.viimsihambakliinik.ee 
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Eeterliku õli
 diffuuser

Aroomiteraapia
õli

Rahustav 
aroomiküünal

Orgaaniline 
taimetee

EETERLIKUD ÕLID
NOVEMBRIS  -10%

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

www.olenterve.ee

VAKTSINEERIMINE MUUGAL

Kõik soovijad saavad 
Covid-19 viiruse vastu tasuta 

vaktsineerida 
Muuga lasteaia parklas, 

Ploomipuu pst 52.
 

Vaktsineerimine toimub 
20. ja 27. novembril kell 11-15.

 
Võimalus tasuta 

individuaalseks nõustamiseks. 
 

Lisainfo vaktsineeri.ee või tel 1247
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Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5620 8888

info@renditoojoud.ee

Abikäed on 
kliki kaugusel:

tootmis- ja majapidamistöödest 
ehituse ja remondini

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

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

KALASTUS- JA PAADIPOOD 
VIIMSI ESINDUS

REINU TEE 2, PRINGI

E-R 10:00 - 18:00

•KALASTUSVARUSTUS 
•MERETEHNIKA 
•HOOLDUS
•HOBITEHNIKA HOIUSTUS 

 BORIKA TOOTED

-25% 
RIDVAD

-30%

RULLID

-30%

SOODUSTUSE SAAMISEKS KASUTA MEIE VIIMSI POES 
SALASÕNA: KALASTUS- JA PAADIPOOD

ZAP AKUD 

-30%
SAAREVÕRGU

KAUBAD

-20%Sobib ka autole

PAKKUMINE KEHTIB KUNI 01.12.2021 VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB

WWW.KALASTUSPOOD.EE WWW.BOAT-SERVICE.EE

 TALVEKOSTÜÜMID
KUNI

-25% 

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont
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Lõunabuffet
on avatud

E-R
12:00-15:00

spatallinn.ee

Uju, viska leili ja SÖÖ PALJU JAKSAD! 

Viimsi SPA pere ootab Sind!
Asukoht: Randvere tee 11

Kogu buffet 14€
Päevasupp 3€
Päevapraad 6€

SEENIORITELE SOODUSHINNAD

ELAMUSED MUGAVALT
ÜHEST MAJAST!

KORRALDA MEELEOLUKAS 
FIRMASÜNDMUS VIIMSI SPA 

ELAMUSTEKESKUSES!

• Viimsi kino 3 kinosaali

•  3 eriilmelist seminariruumi

•  115 hotellituba

• Rikkaliku valikuga buffet-restoran

•  Inglise pubi Black Rose ja elav muusika

• SPA ja saunakeskus

• SPA18+ saunakeskus ainult   
   täiskasvanutele

• Ilukeskus

• Spordiklubi, rühmatreeningud 
   ja saunajooga

• Eesti suurim veekeskus
    Atlantis H2O Aquapark

spatallinn.ee
konverents@spatallinn.ee

Head
toidupoed

facebook.com/viimsikeskus    viimsikeskus.ee    Sõpruse tee 15, Viimsi

BIOMARKET

EUGENIO’S

JUUSTUKUNINGAD

KRUGER

SELVER

Kõik vajalik maitsenaudinguteks 
nii argi- kui pidulauale!
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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

da. “Iga kord põnevaid Itaalia res-
torane külastades valime söögikor-
ra lõpetuseks espresso. Itaalias on 
espressokultuur väga au sees ning 
kõik kaupmehed üritavad pakku-
da oma klientidele parimat,” selgi-
tab naine.

Veinipoest kohvi leida ei olegi 
nii tavapärane ning tegelikult on 

SISUTURUNDUS Viimsi Keskuse I korrusel asuva 
Krugeri veinipoe valikusse on hiljuti lisandunud 
suurepärane Moka Alfa kohv. Räägime kohvijuttu 
Krugeri poe omaniku ja perenaise Kristi Krugeriga.

K
risti sõnul on tema pere 
väga suur Itaalia veinide 
ja köögi austaja, lisaks 
meeldib neile tihti reisi-

selle taga üks juhus. “Nautisime 
Moka Alfa kohvi esmakordselt ühes 
Lõuna-Prantsusmaa Itaalia resto-
ranis ning meile meeldis kohe koh-
vi mõõdukalt tugev, rikkalik, aga 
samas mahe ja kreemine maitse,” 
meenutab Kristi. “Täpsemalt uuri-
ma asudes selgus, et tegemist on 80 
aasta kogemusega Sanremo rösti-
jaga, kelle kohvi pakuvad parimad 
restoranid Liguurias ja Prantsuse 
Rivieras.” Kuna Krugerid hinda-
sid nii kohvi maitset kui ka brändi-
ga kaasnenud lugu, siis otsustatigi 
see ka Eestisse müügile tuua.

Nagu paljud veinimõisad, kust 
on pärit Krugeri veinid, on ka Mo-
ka Alfa Itaalia siseturule suunatud 
väiketegija, kelle esmane huvi ei 
ole tootmismahu suurendamine 
ja ekspordiks tootmine, vaid soov 
säilitada toote eksklusiivsus ja au-
tentsus.

Moka Alfa kohvid sisaldavad 
seitset eri tüüpi kohviubasid Kesk- 
ja Lõuna-Ameerikast, Aafrikast ja 
Indiast ning selle täpset retsepti 
hoiab röstija suures saladuses – ko-
genud röstija segab meisterlikult 
eri liiki ubasid, et saada ideaalse 
maitsega kohvi. Alfa Supremobar 
sisaldab 80% araabika ja 20% ro-
busta kohviube, tegemist on tu-
meda röstiga ning kohv on mõõdu-
kalt tugev, rikkalik, hästi tasakaalus, 
mahe ja kreemine. 

Kristi kinnitusel on nad klienti-

delt saanud kohvi kohta juba väga 
head tagasisidet ning lisaks espres-
so nautijatele kiidavad Moka Alfa 
kohvi ka piimakohvi austajad. Kui 
paljud eelistavad osta kohvipuru, 
siis Kristi soovitab valida just koh-
vioad. “Kõige värskemat ja pare-
mat kohvi saab värskelt jahvatatud 
ubadest, kust ei ole maitse ja aroom 
veel kadunud.”

Moka Alfa kohvi valmistami-
seks on mitu viisi – kasutada võib 
espressomasinat, aga suurepärase 
joogi saab ka presskannu abil, kui 
oad eelnevalt jahvatada.

  Krugeri pood on Viimsi 
Keskuse I korrusel avatud 
E–L 10–21 ning P 10–19.

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

Taevalik 
kohvi-
nauding 
Itaaliast

Kõige värske-
mat ja pare-
mat kohvi saab 
värskelt jahva-
tatud ubadest. 
Foto: Pexels

Moka Alfa kohvid sisaldavad seitset eri tüüpi kohviubasid. Foto: Kruger


