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Jussika söögikoht 
värskes kuues
Viimsi piiril seisab ajalooline maja, 
mida tuntakse Jussika nime all. 
Seal tegutseb praegu söögikoht, kus 
andekate kokkade käe all valmivad 
hõrgud road.  Loe lk 10–11

Uus õppeaasta 
alushariduses 
Kavandamisel on uus õppeaasta 
lasteaedades ja -hoidudes. Millised 
on alushariduse saamise võimalused 
ning kuidas ja millal lasteaiakohad 
komplekteeritakse?  Loe lk 6

Viimsi valla juhitav KOV-GIS projekt hakkab jõudma finišisse. Loe lk 5 >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Viimsi Tunnustab 2021 parimaks 
seeniorsportlaseks valiti naine, 
kelle auhinnakapis leidub bikiini-
fitnessi maailmameistrivõistluste 
hõbe ja pronks.  Loe lk 15

Pühapäeval, 20. veebruaril kell 
13 kutsuvad Eesti sõjamuuseum, 
Saarema Sõjavara Selts ja Viimsi 
vald vaatama vabadussõja lahingu 
taaslavastust “Lõuna väerind 1919”. 
Näidislahing toimub sõjamuu-
seumi õuel (Mõisa tee 1, Viimsi). 

Tervituseks saavad sõna Eesti sõja-
muuseumi direktor Hellar Lill ja Viim-
si vallavanem Illar Lemetti. Sõnavõttu-
dele järgneb vaatemänguline etendus, 
milles sõjaajaloo klubid Eestist, Lätist, 
Venemaalt ja Valgevenest esitavad re-

konstruktsiooni vabadussõja murdela-
hingutest 1919. aasta talvel, mis viisid 
selleni, et vabariigi esimese sünnipäe-
va künnisel võis meie väejuhatus valit-
susele ette kanda: Eesti on punastest 
vaba! Lahingut juhib Saaremaa Sõja-
vara Seltsi esimees Margus Sinimets.

Pärast näidislahingut astub üles 
Eesti sõjaväeorkester pidupäeva prog-
rammiga. Orkestri dirigent on Teet 
Raik. Naiskodukaitse pakub kõigile 
sooja teed ja sõdurisuppi. Vaatemäng 
ja sissepääs sõjamuuseumisse on ta-
suta. 

Vabariigi sünnipäevahommikul, 
24. veebruaril on põhjust vara 
ärgata, sest Viimsi vabaõhu-
muuseum kutsub kõiki viimsilasi 
kell 7.15 traditsioonilisele lipu 
heiskamisele. 

Sinimustvalge lipp heisatakse piduli-
kult Eesti hümni saatel päikesetõusu 
ajal, millele järgnevad vallavanema Il-
lar Lemetti tervitus ja rahvuslikud ette-
asted. Kohaletulijatele pakutakse sooja 
teed ja rannarahva maitsvat kilupiru-
kat.

20. veebruaril näidislahing 
ja sõjaväeorkestri kontsert 
Eesti sõjamuuseumis

24. veebruaril lipu 
heiskamine vabaõhu-
muuseumis

TÄHTPÄEV 24. veebruaril on meie riigi 
ja rahva pidupäev – Eesti Vabariigi välja-
kuulutamisest möödub tänavu 104 aastat. 
Viimsis tähistatakse vabariigi aastapäeva 
kahe suurema sündmusega.

Veebruaris tähistame Viimsis 
Eesti sünnipäeva!
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sugu muud süsteemid on korras, nii et 
õnnetus oleks välistatud.

Vaimse tervise probleemidega te-
gelema hakkamine alles siis, kui juhe 
on kokku jooksnud, on ilmselge taga-
järgedega pusimine. Loomulikult on 
siis võimalik leida leevendust ja abi, 
aga märk või tempel inimesse ja tema 
maailma jääb kriisist kogu eluks. Jääb 
arm, mis ei parane mitte kunagi.

Plahvatusohtlikud olukorrad
Viimased kaks aastat on inimkonda 
väga tugevalt raputanud. Üks on ter-
vishoiu kriis, aga palju enam on rapu-
tatud meie arusaamised, kes me ini-
mestena oleme ja mille nimel üldse 
tegutseme. 

See on toonud päevavalgele tõsias-
ja, et liigagi paljud meie tegevused on 
hirmude leevendamine ja himude ra-
huldamine, mis aga mitte kuidagi ei ai-
ta jagu saada neist probleemidest, mis 
on hirmude ja himude põhjustajaks.

Religioossus kõige laiemas mõistes 
on olnud inimestele läbi aastatuhan-
dete omamoodi ventiiliks, mis aitab 
vajadusel üle rõhu välja lasta, kuid sa-
mas aitab ka hoidu sobilikku rõhku, et 
inimene kokku ei kukuks. Vaid viima-
sed sajad aastad on inimene oma mõt-
lemist vorminud nõnda, et loodab ilma 
uskumiseta toime tulla. Kuid nagu nä-
ha, siis oskamatus mõista seda, mida 
uskuda ja mida mitte, on ka tänapäeval 

E
esti põhiseaduse preambulas on öeldud: “Eesti 
riik on loodud Eesti rahva riikliku enesemäära-
mise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. 
aasta 24. veebruaril. Eesti riik on rajatud vabadu-
sele, õiglusele ja õigusele. Eesti riik on kaitseks 

sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja 
tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises 
kasus. Eesti riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kul-
tuuri säilimise läbi aegade.”

104 aastat on suhteliselt pikk aeg. Nii uskumatu kui see 
ka pole, elab meie keskel veel inimesi, kes sündisid enne, 
kui Eesti Vabariik päevavalgust nägi. Iseolemine saab 
täiendavat tuge teadmisest, et meie esiisad on siin maa-
nurgas elanud juba tuhandeid aastaid ja ainult võõrad 
valitsejad on takistanud riigi varasemat sündi. Seda suu-
remaks imeks tuleb aga pidada rahvuse, kultuuri ja keele 
püsimist ning arengut enne meie oma riigi loomist.

Milline oli Eesti 1918. aasta paiku? Valdav osa rahvast 
elas maal ja tegeles põllumajandusega, aga paljudel pol-
nud oma maad. Oli hakanud kujunema eesti keelt ema-
keelena kõnelev harilaskond, esimeses maailmasõjas said 
lahingukogemuse paljud eesti soost ohvitserid. 1922. aasta 

rahvaloenduse andmetel elas 
Eestis 1,107 miljonit inimest. 
Arvestataval hulgal eestlasi elas 
ka Riias ja Peterburis. Nii et oli 
inimesi,  kes olid valmis Eesti 
eest võitlema, oli haritud ini-
mesi, kes olid valmis asuma riiki 
juhtima, ja olid inimesed, kes 
juhtisid meid vabadussõjas.

Aastatuhandeid on elatud ka 
Viimsis. Mitmed traditsioonilised tegevusalad nagu põllu-
majandus ja kalandus 
on tänapäeval jäänud tagaplaanile, aga viimsilased on 
jätkuvalt ettevõtlikud ja taganud seeläbi ka omavalitsuse, 
Viimsi valla kiire arengu. Imeilus loodus, pealinna lähedus
 ja hea elukeskkond on kujundanud Viimsist ühe eelista-
tuma elupaiga Eestis. Rahvaarvu kasv on täitnud paari-
kümne aasta taguse eesmärgi saada juurde rohkem maksu-
maksjaid, aga nüüd, omavalitsuse tulevikku kavandades, 
on aeg valla ees seisvad tänased ja homsed väljakutsed üle 
vaadata. Me kõik soovime säilitada meeldivat ja sobivat 
elukeskkonda nii inimestele kui ka muule elusloodusele. 
Üheskoos tulevikku vaadates ja eesmärke püstitades sün-
nivad head otsused.

Me peame Eesti Vabariigi aastapäeva ja tema loomise 
eest võidelnute mälestust meeles erinevate sündmustega. 
12. veebruaril tähistame kindral Johan Laidoneri 138. sünni-
aastapäeva, 20. veebruaril toimub sõjamuuseumi juures 
näidislahing ja 24. veebruaril oleme kõik oodatud Viimsi 
vabaõhumuuseumisse lipu heiskamisele.

Eesti riigi püsimise ja arengu tagavad meie inimesed. 
Soovin tänada kõiki, kes on seisnud ja seisavad ka täna meie 
riigi eest! Suur tänu sõjaväelastele, vabatahtlikele riigikait-
sesse panustajatele, politseinikele ja päästetöötajatele! 
Suur tänu ka haridus- ja meditsiinitöötajatele, kultuuri-
inimestele ning paljudele teistele! Eesti arengusse panus-
tame me aga kõik ja meie riigi sünnipäev on meie kõigi 
ühine pidupäev.

Eesti riik algab meist endist, algab perest ja kodust ning 
armastusest eesti keele ja kultuuri ning selle väikese maa-
lapi vastu Läänemere ääres.

Kodu ja seeläbi ka Eesti võib tä-
hendada, nagu poeedid on kirju-
tanud, lähedasi inimesi, kodu-
maja, õitsvaid valgeid ristikhei-
nu, armastatud vaateid, kind-
lustunnet ja rahu südames, tal-
veööde hämarust ja lumevaipa 
ning põhjamaa päikest, kimpu 
piibelehti, kodukaske, koduaia 
õunapuud ja palju muudki. Iga-
ühel on seega oma ja meil kõigil 
on ühine Eesti – imeilus, 
kodune, elujõuline ja 
tulevikku vaatav riik. 
Elagu Eesti ja elagu 
Viimsi!
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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 

Tervist meie hingele, 
vaimule ja ihule!
INIMENE Tervist! Aeg-ajalt ütleme nii sõbrale või tuttavale, kui teda 
kohtame. Kui muidugi ei kasuta muid, teistest keeltest laenatud tervitusi. 
Ka tere on ju lühendatud versioon sellestsamast. Nii soovime ikka ja 
taas kohtudes head tervist ja seda, et tervis oleks tugev.

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 ERANDKORRAS LAUPÄEVAL, 26. veebruaril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 16. veebruaril kell 16.

L
oomulikult saaks tänapäeval 
kõike palju peenemalt öel-
da, kuid soovida tervitusena, 
et immuunsussüsteemi vas-

tupanuvõime oleks tugev, oleks veidi 
kentsakas. Sedasi on elu loomulikuks 
osaks soovida teisele head, soovida, et 
vaevusi ei oleks ja meel võiks ikka rõõ-
mus püsida. Tervis ju ei puuduta üks-
nes meie ihu. See seostub kõigega – nii 
ihu, vaimu kui ka hingega.  

Tervik on oluline
Kui isegi lähtume elus tõest, et terves 
kehas elab terve vaim, siis alati ei pruu-
gi see päris nii olla. Riistvara uuenda-
mise teel tarkvarast puudusi kõrvalda-
da ei ole võimalik ja nõnda võib pinge 
hoopiski kahe poole vahel kasvada, kui 
keha treenimise kõrval jääb tähelepa-
nuta vaimne tervis.

Seetõttu on väga oluline inimese 
kogu tervis, terviku tervis, et kõik saaks 
ja võiks toimida hästi ja ilma tõrgete-
ta. Selles osas on kahjuks meie aru-
saamistes ja ühiskonnas märgata pal-
ju tasakaalutust, mille tulemusena 
pendeldavad arusaamised ja “tõed” 
seinast seina ja nõnda muudkui tekib 
pingeid ja konflikte juurde.

Mõistlik on probleeme 
ennetada
Inimkond on läbi aegade leidnud vai-
mu tasakaalustamisel tuge ja abi väga-
gi erinevatest praktikatest. Tõsi, teatava 
piirini on võimalik vaimse tervise pin-
geid maandada ihuliku tegevuse lä-
bi, kuid ühel hetkel võib saabuda piir, 
kus see enam võimalik ei ole, ning siis 
on võrdlemisi keeruline leida uusi ja 
teistsuguseid lahendusi, sest inime-
ne kipub väga paljudel juhtudel ole-
ma harjumuste ori.

Kõiksugu tervislike probleemide 
puhul kipume tegudele asuma ja abi 
otsima aga alles siis, kui probleemid te-
kivad ning kui ise ei oska enam nen-
dega ja iseendaga toime tulla. See aga 
tähendab väga sageli tagajärgedega te-
gelemist, nii et algse olukorra taasta-
mine on praktiliselt võimatu. Taastada 
tulekahjus hävinud maja täpselt selli-
seks, nagu see kunagi oli, on ju väga 
keeruline, töömahukas ja kulukas et-
tevõtmine. Oluliselt mõistlikum on te-
geleda ennetustööga. Hoolitseda selle 
eest, et nii kütte- kui ka elektri- ja kõik-
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Eesti Vabariigi 
sünnipäeva oodates

jätkuvalt suureks probleemide põhju-
seks, sest enam ei ole ventiili, mille toel 
liigne pinge välja pääseks. Nõnda ongi 
suurimaks ohuks plahvatus.

Õppimine on elukestev 
protsess
Inimene ei ole maailm, kuigi me ini-
mestena nii võime arvata. Oleme Maa 
peal ajalised, ajutised külalised, kellel 
on oma roll ja ülesanne. Kui see aga 
ununeb, võib tekkida vildakas arusaa-
mine, et inimese tahtmine on üle kõi-
ge. Alles siis, kui toimub valus kokku-
põrge tegelikkusega, saabub tõeline 
äratundmine ja arusaamiste selgus.

Sellepärast on inimesele oluline jär-
jepidevalt tegeleda elu olemust ja ini-
meseks olemist puudutavate teemade-
ga, sest nendes peitub lahendus väga 
paljudele probleemidele ja pingevälja-
dele. Liigagi sageli ei tea me, kes päri-
selt oleme ja seetõttu oleme nii lükata 
ja tõugata, nii mõjutatavad ja ära ka-
sutatavad. 

Enese tundma õppimine on elukes-
tev protsess, kuid kui sellega mitte ku-
nagi algust ei tehta, siis on ka väga vähe 
tõenäoline, et selgus selles osas saabu-
da saab. Ja nõnda ongi tahtmised esi-
kohal, teadmata tegelikult, kas seda 
kõike üldse tarviski on.

Nii nagu meie ihu tervist aitab hoi-
da õige toitumine ja piisav liikumine, 
aitab vaimset tervist hoida õige vai-
mutoitmine ja mõtlemise rakenda-
mine ning arendamine. Hingega on 
aga asjad vahest kõige keerukamad, 
sest ega me ju päris täpselt ei tea, mi-
da meie hing tegelikult toiduks ja kas-
vamiseks vajab. Hinge tervist on aida-
nudki hoida uskumine, et inimestena 
oleme ekslikud, ja vahel tuleb tunnis-
tada oma puudujääke. Nii saab toimu-
da edasine kasvamine.

Illar Lemetti 
vallavanem

Eesti arengusse 
panustame me 
kõik ja meie riigi 
sünnipäev on 
meie kõigi ühine 
pidupäev.  

Oleme Maa peal 
ajalised, ajutised 
külalised, kellel on 
oma roll ja ülesanne. 

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi  
Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

Kõik siin Maa peal on ajutised külalised oma rolli ja ülesandega. Foto: Mikk Leedjärv



11. veebruar 2022 UUDISED // 3

Teated

Siim Kallas pälvis Poola Vabariigi 
kõrge tunnustuse
31. jaanuaril autasustas Poola Vabariigi välisminister Zbigniew Rau 
Eesti visiidi käigus Siim Kallast. 

 

Endine Eesti peaminister, rahandus- ja välisminister, Euroopa Komis-
joni asepresident ja Viimsi vallavanem pälvis Poola Vabariigi Teenete-
ordeni komandöriristi Eesti-Poola suhete arendamise eest.

Viimsi Teataja 

92 
  Adolf Rajapu
  Hans Torim

91 
  Gloria Teras
  Leili Tann

90
  Gunnar Kivisild
  Anna Moseikina
  Leida Tiivas

85
  Helvi-Hermine Kivikangur
  Olev Kajak
  Milvi Kalm
  Loona Ludvik
  Endel Lobjakas
  Vanda Fedorovitš
  Elvi Anton

80
  Urvi Indlo
  Tatjana Raie
  Kaie Pappel
  Rein Tõnsil
  Aare Pernik
  Rein Ruus
  Marje Pihlak
  Raivo Tomingas
  Tatjana Kordova
  Toivo Pappel

  Eevi-Mai Rander
  Tiit Tammvee
  Rein Metsoo
  Helle Lillevars
  Kulla Erkmann
  Eeve Pääsuke

75
  Agu Koppa
  Laine Kiviorg
  Jüri Põlder
  Agnessa Sander
  Heino Engel
  Benjamin Leonard Korpisalo
  Rein Remma
  Tatjana Mukfeldt

70
  Mati Mühle
  Valentina Reinhold
  Jelena Ossinskaja
  Jevgeni Kolberg
  Raul Vaindlo
  Nadežda Raemets
  Külliki Suurmaa
  Sirje Pallo
  Jevgeni Vassilenko
  Reet Vahtrik
  Nicoleta Popa
  Vladimir Starušenko
  Enn Seinas

Palju õnne – Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!

PIDUPÄEV Traditsiooniliselt tähis-
tatakse vabariigi aastapäeva mit-
metes Viimsi külades lipu heiska-
misega, kuid toimub ka teisi 
üritusi. Teeme pisikese ülevaate.

Lipu heiskamised
Pärnamäe külaselts korraldab 24. veeb-
ruaril kell 7.30–8.00 ürituse “Hommiku-
kohv naabritega!”. Sündmus toimub 
Pärnamäe küla lipuplatsil koos lipu 
heiskamisega.

Rohuneeme külarahvas heiskab lipu 
ning sööb kiluleiba kell 10 külaplatsil 
Väike-Ringtee keskel.

Miiduranna küla jätkab traditsioo-
niga ning kutsub kõiki 24. veebruaril 
kell 7.40 Miiduranna küla lipuväljaku-
le, kus heisatakse sinimustvalge, laul-
dakse hümni ning juuakse sooja koh-
vi ja teed.

Võimalik, et lipu heiskamine toimub 
ka siin nimetamata valla külades. Täp-
semat infot saab igaüks oma külaselt-
sist või külavanemalt.

Pidu Prangil
24. veebruaril algusega kell 19 tähista-
takse vabariigi aastapäeva peoõhtuga 
Prangli rahvamajas. Lavale astub ar-
mastatud muusik Karl Madis.

Rahvamatk “Palju Õnne Eesti!”
Viimsi Sport kutsub Eesti sünnipäeval 
viimsilasi rahvamatkale “Palju Õnne 
Eesti!”. Matk algab kell 12 Lubja mäe 
alt parklast. Retke kestvuseks on kuni 
kolm tundi ning täpne marsruut sõltub 
lumeoludest ja selgub mõned päevad 
enne 24. veebruari.

Matk on sobilik kõigile – nii aktiiv-

setele liikujatele, tugitoolisportlastele 
kui ka peredele ja koolinoortele. Liiku-
mistempo valitakse osalejatest lähtu-
valt ning vajadusel tehakse pause või 
viiakse matk läbi kahes grupis. 

Korraldajad paluvad kõigil riietu-
da vastavalt ilmale. Aktiivsel liikumi-
sel on alati soovituslik kihiline riietus: 

24. veebruari sündmused 
meie kodukandis

soe pesu, hingav või kerge pusa ja hin-
gav pealisjope. Lisaks müts, kindad ja 
torusall. Seljakott isiklike asjade jaoks 
võtke juhul, kui soovite matkale kaasa 
võtta vett, sooja jooki või varu riideid. 

Täpsem info: info@viimsisport.ee 
või telefonil 501 2517 (Siiri Visnapuu).

Viimsi Teataja 

COVID-19 Vabariigi Valitsus otsus-
tas loobuda lähikontaktsete laste 
ja noorte karantiininõudest juhul, 
kui laps on terve ja ilma koroona-
sümptomiteta. 14. veebruarist 
ei nõuta lastelt ja noortelt enam 
Eesti-siseselt Covidi tõendit. 
Vaktsineerimine on aga endiselt 
oluline.

7. veebruarist ei pea vaktsineerimata 
lähikontaktsed õpilased enam karan-
tiini jääma, kui neil puuduvad haigus-
tunnused. Leevendus kehtib kõigile 
kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) ja 
2021/2022 õppeaasta kestel 19-aas-
taseks saavatele lastele ja noorte-
le, kelle lähikontakt leidis aset lapse-
hoiuteenuse osutamisel, koolieelses 
lasteasutuses, üldhariduskoolis, kut-
seõppeasutuses, huvikoolis või noor-
sootööasutuses.

Koroonaviiruse leviku monitoo-
rimiseks jätkub kiirtestimine üldha-
riduskoolides ja kutseõppeasutustes 
kaks korda nädalas. Positiivse testitu-
lemuse või haigustunnuste esinemise 
puhul tuleb jääda koju. 

Alates 14. veebruarist ei nõuta Eesti-
siseselt enam Covidi tõendit kuni 18-
aastastelt (kaasa arvatud) ja 2021/2022 
õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatelt 
üldhariduskoolis või kutseõppeasutu-
ses õppivatelt noortelt.

Täpsemat kõiki piiranguid puuduta-
vat infot leiab veebilehelt kriis.ee.

Omikroni läbipõdemine ei anna 
tugevat immuunsust
Kuigi piirangud leevenevad, ei tähen-
da see, et koroonaviirusega nakatumi-
se ohtu ei ole. Praegu levib kõige laial-
dasemalt omikroni viirustüvi. 

“Inimesed, kes praegu põevad omi-
kroni ja ei ole varasemalt vaktsineeri-
tud ega läbi põdenud, peaksid ennast 
ikkagi ka vaktsineerima, sest üksnes 
omikroni kergekujuline põdemine ei 
anna piisavalt kaitset,” selgitas Tartu 
Ülikooli molekulaarimmunoloogia 
professor ja teadusnõukoja liige Pärt 
Peterson vaktsineeri.ee veebilehel.

Petersoni sõnul on omikron teist-
sugune viirustüvi, sest eelnevalt vakt-
sineerimata-läbipõdemata inimestel 

Piirangud leevenevad, kuid 
vaktsineerimine on vajalik

kipub omikroni põdedes tekkivate an-
tikehade tase jääma madalaks. “Tekib 
väga spetsiifiline omikronivastane im-
muunsus ja see ei ole väga tugev. Prob-
leem tekib siis, kui need inimesed ku-
nagi tulevikus kohtavad täiesti uut tüve, 
mis on patogeensem. Siis neil inimestel 
tegelikult ei ole kaitset haiguse vastu,” 
selgitas Peterson. Ta lisas, et uute tüve-
de teke on tõenäoline. “Tahan südame-
le panna, et inimesed, kes praegu põe-
vad omikroni ja ei ole varasemalt vakt-
sineeritud ega haigust läbi põdenud, 
peaksid ennast ikkagi ka vaktsineeri-
ma. See annaks neile mitmekesisema 
immuunkaitse nii varasemate kui järg-
miste tüvede suhtes,” ütles Peterson.

Viimsi Teataja 

Vaktsineerimata lähikontaktsed õpilased ei pea enam karantiini jääma, 
kui neil puuduvad haigustunnused. Foto: Canva

Rahvamatka “Palju Õnne Eesti!” korraldaja ja Viimsi Sport eestvedaja 
Siiri Visnapuu. Foto: erakogu

Poola suursaadik Grzegorz Kozłowski, välisminister Zbigniew Rau 
ja Siim Kallas. Foto: Poola suursaatkond

Rohevõrgustiku auditi tutvustus
  Valminud on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplanee-

ringuga “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” kavandatud rohe-
võrgustiku toimivuse audit. Auditi tutvustus toimub Viimsi raamatukogus 
17. veebruaril kell 15.

Viimsi Vallavalitsus 

Head Leppneeme küla elanikud!
  Kui soovite panustada Leppneeme küla arengusse ning olla kursis 

külas toimuvaga, siis palun saatke oma meiliaadress Leppneeme küla-
vanema e-posti aadressile kylavanem.leppneeme@gmail.com. 
Samuti on külaelanikel võimalus liituda privaatse Facebooki grupiga 
Leppneeme küla elanikud.

Lisainfo: külavanem Darvy Kõdar, telefon 5349 8241.

Leppneeme külaselts 
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ALGATATUD DETAIL-
PLANEERING

  Viimsi Vallavalitsus võttis 
26.01.2022 vastu korralduse nr 29 
“Rohuneeme küla, kinnistu Ees-
Oti detailplaneeringu algatamine 
ja lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritava ala suurus on 
7699 m2 ja see paikneb Rohuneeme 
külas, hõlmates maatulundusmaa 
sihtotstarbega hoonestamata kin-
nistut Ees-Oti (katastritunnus 
89001:003:0872). Kõrghaljastust 
esineb planeeringualal eelkõige 
põhja- ning kirdeosas. Planeeringu-
ala piirneb kolmest küljest maatu-
lundusmaa kinnistutega (Vana-
Valli, Taga-Oti, Taga-Valli ja Ees-
Valli) ning edelast avalikult kasuta-
tava Kalmistu teega. Olemasolev 
juurdepääs planeeringualale toimub 
Kalmistu teelt.

Detailplaneeringu (edaspidi DP) 
koostamise eesmärk on Ees-Oti 
kinnistu jagamine üheks äri- ja 
büroohoonete maa krundiks ning 
üheks maatulundusmaa krundiks 
vastavalt üldplaneeringu kohasele 
maakasutuse juhtotstarbele ja üheks 
transpordimaa kasutamise sihtots-
tarbega krundiks. Üldplaneeringu 
kohaselt asub kinnistu tihehoones-
tusalal, kus ehitamise aluseks on 
kehtiv DP. Ühtlasi määratakse DP-ga 
äri- ja büroohoonete maa krundi 
ehitusõigus kuni kahe hoone ehita-
miseks. DP-ga lahendatakse juurde-
pääsud, parkimine, haljastus, 
tehnovõrkudega varustatus ja hea-
kord. Juurdepääsud moodustata-
vale äri- ja büroohoonete maa krun-
dile on tagatud avalikult kasutata-
valt Kalmistu teelt ja maatulundus-
maa sihtotstarbega krundile moo-
dustatavalt transpordimaa kinnis-
tult.

Kavandatav tegevus on Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringu ja 
üldplaneeringu teemaplaneeringu 
“Miljööväärtuslikud alad ja rohe-
võrgustik” kohane.

Vajalikud uuringud: topo-geo-
deetiline uuring, puittaimestiku 
dendroloogiline hinnang, muinsus-
kaitse eritingimused.

AVALIK VÄLJAPANEK
  28.02–14.03.2022 on Viimsi 

Raamatukogus avalikul väljapa-
nekul Pärnamäe küla, Linnase tee 

DetailplaneeringudTeated

Avati Hajaasustuse programmi 
taotluste esitamise voor
Hajaasustuse programmi eesmärk on hajaasustusega maapiir-
kondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning see-
läbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maa-
piirkondades.  

Toetust saab taotleda järgmistes valdkondades:
- veevarustussüsteemid,
- kanalisatsioonisüsteemid,
- juurdepääsuteed,
- autonoomsed elektrisüsteemid.
Programmi raames saavad taotlejad olla füüsilised isikud, kes vasta-

vad järgmistele nõuetele:
- taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 
kuni toetuslepingu sõlmimiseni hajaasustusega piirkonnas asuv maja-
pidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
- taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkema-
tult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimi-
seni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
- taotlejal ei ole riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja 
arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Taotlusi programmi raames toetuse saamiseks võib 2022. aastal 

esitada kuni 1. aprillini.
Programmist on võimalik saada toetust kuni 6500 eurot maja-

pidamise kohta ning taotleja oma- (ja kaas)finantseering peab moo-
dustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti periood algab toetuslepingu sõlmimisest ning enne seda on 
lubatud teha üksnes ettevalmistavaid töid. Projekti perioodi lõppemi-
sest või juhul, kui tegevused viiakse ellu varem, siis tegevuste lõppe-
misest alates ühe kuu jooksul kohustub toetuse saaja esitama Viimsi 
vallale vormi- ja nõuetekohase aruande toetuse kasutamise kohta.

Toetuse taotlemise soovi korral palume tutvuda riigihalduse ministri 
22.02.2018 määrusega nr 14 “Hajaasustuse programm”.

Taotlus- ja aruandevormid ning juhised on kättesaadavad Viimsi 
valla kodulehe kaudu või otse Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt: 
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/
hajaasustuse-programm.

Programmi üldise koordineerimise eest vastutab rahandusminis-
teerium. Programmi elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus. 
Viimsi valla poolt tegeleb küsimustega ehitus- ja kommunaalosakond, 
e-post: kommunaal@viimsivv.ee.

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Miiduranna külaselts ootab 
elanikke liituma
Eelmise aasta novembrikuu viimasel nädalavahetusel toimus 
Miiduranna küla üldkoosolek, kus valiti uueks külavanemaks Henrik 
Põder. Kaks esimest kuud on läinud sisseelamiseks ning plaanide 
sättimiseks.  

Henrik Põder on sündinud 
Viimsis ja lapsepõlve veetnud 
Miiduranna külas. Tema juured 
on Viimsiga seotud juba 12 põl-
ve, ulatudes tagasi 17. sajandi 
algusesse. Tihedamalt on Hen-
rik Miiduranna küla arengu ja te-
gevustega seotud 2014. aastast, 
kui teiste aktiivsete elanikega 
asutati Miiduranna külaselts. 

Uue külavanema esimes-
teks eesmärkideks on juba tek-
kinud traditsioonide ja ürituste 
jätkamine, aga ka uute mõtete 
ja tegemiste juurde toomine, et 
külaelu elavdada ja edendada. 
Esimeseks uuenduseks saab 
külale uue ja tänapäevase 
kodulehe loomine. Lahendamist 
vajavad jätkuv segadus gaasi-
trassiga, aga ka küla seisukoh-
tade tutvustamine seoses uue 
üldplaneeringu algatamisega. 

Seoses uue külavanema valimisega on muutnud külavanema kon-
taktid. Elanikele on tähtis, et olenemata külavanemast on teada kind-
lad kontaktid, kuhu saab pöörduda ning nüüd on nendeks e-posti 
aadress kylavanem@miiduranna.ee ja telefon 527 5285. 

Miiduranna külas on aktiivselt tegutsev külaselts, millega on kutsu-
tud liituma kõik elanikud, et üheskoos küla arengu ja muredega tege-
leda. Külaseltsiga liitumiseks on võimalik saata kiri info@miiduranna.ee. 
Liitumise kohta leiab infot ka Miiduranna kodulehelt www.miiduranna.ee. 
Kõigil, kes soovivad saada jooksvad infot küla ja külaseltsi tegemiste 
kohta, palume saata oma kontaktid külaseltsi e-posti aadressile.

Miiduranna külaselts 

Novembris valiti Miiduranna 
külavanemaks Henrik Põder. 
Foto: erakogu

28 kinnistu detailplaneering, mis 
on vastu võetud Viimsi Vallavalit-
suse 20.01.2022 korraldusega nr 21.

Planeeritav ala asub Pärnamäe 
külas. Planeeringualasse kuulub 
Linnase tee 28 kinnistu (89001:010:
2307, 10967 m², 100% elamumaa). 
DP-ga (Aatom Projekt OÜ, töö nr 
20027) kavandatakse 5 üksikelamu-
krunti suurusega 1503–1549 m2, 
1 kaksikelamukrunt suurusega 
2252 m² ning 1 transpordimaa siht-
otstarbega krunt suurusega 1120 m². 
Planeeritav transpordimaa tagab 
jalakäijatele ja kergliiklejatele ühen-
duse Vehema teega. Planeeritavat 
tänavat mööda pääseb juurde ka-
hele kavandatavale elamukrundile, 
sõidukite läbivat liiklust Vehema 
teeni ei planeerita.

Ehitusõigus elamukruntidel läh-
tub üldplaneeringu teemaplanee-
ringust “Viimsi valla üldiste ehitus-
tingimuste määramine. Elamuehi-
tuse põhimõtted”, mille kohaselt on 
lubatud ehitisealune pind üksikela-
mukrundil 20% ja kaksikelamu-
krundil 25% krundi pindalast ning 
elamute kõrgus 8,5 m ja abihoonete 
kõrgus 5 m maapinnast. Hoonestus-
alad on avarad, võimaldades hoo-
nete paigutuses paindlikkust. DP 
on kooskõlas Viimsi valla mandri-
osa üldplaneeringuga ning liigilt 
üldisemate planeeringutega.

KEHTESTATUD DETAIL-
PLANEERING

  Viimsi Vallavalitsus võttis 
20.01.2022 vastu korralduse nr 20 
“Laiaküla, kinnistute Käära tee 
46 ja Uus-Kopli detailplaneeringu 
kehtestamine”.

Planeeringuala suurus on 2,48 ha 
ja see hõlmab kinnistuid Käära 
tee 46 (uus aadress Elupuu tee 7, 
89001:010:2925) ja Uus-Kopli (89001:
010:2926). Planeeringuala on hoo-
nestuseta kõrghaljastusega ala. 
DP-le koostatud dendroloogilise 
hinnangu kohaselt planeeringuala 
ehitusõigusega hõlmataval osal 
säilitamist väärivaid puid ei kasva, 
puud on määratud III–V väärtus-
klassi.

Planeeringuala naaberkrunti-
deks on kõik Elupuu teega piirne-
vad elamukrundid, läänes külgneb 
planeeritava ala elamukruntide osa 
kinnistuga Kopli. Planeeringualasse 

jäävat kinnistut Uus-Kopli käsitle-
takse DP-s üksnes osas, millega 
moodustatakse Uus-Kopli kinnistul 
asuvale olemasolevale teele tee 
ja tänavamaa kasutamise sihtots-
tarbega krunt, ülejäänud kinnistu 
osas jääb kehtima varasemalt keh-
testatud DP (tootmismaa).

DP-ga (Hedolink OÜ töö nr 03-17) 
moodustatakse 3 elamumaa siht-
otstarbega krunti ning 2 tee- ja täna-
vamaa krunti, elamukruntide suu-
rused on vahemikus 1500–2158 m². 
Elamukruntidele määratakse ehi-
tusõigus 1 üksikelamu ja 1 abihoone 
ehitamiseks. Üksikelamu maapeal-
sete korruste arv on 2 (suurim luba-
tud kõrgus 8,5 m), abihoonel 1 kor-
rus (suurim lubatud kõrgus 5,0 m). 
Maa-aluseid korruseid ei ole pla-
neeritud. Suurim lubatud ehitise-
alune pind on 300 m², hoonestus-
ala kaugus naaberkruntide piiridest 
põhihoonele on 7,5 m, abihooned 
võivad naaberkruntide piiridest 
paikneda 4,0 m kaugusel. Hoones-
tusala kaugus teepoolsest piirist on 
10,0 m.

DP avalikes huvides elluviimi-
seks sõlmiti 14.09.2021 notariaalne 
võlaõiguslik leping, mille kohaselt 
kohustub DP koostamisest huvita-
tud isik andma DP-ga moodustata-
vad teemaa krundid tasuta vallale 
ning enne omandi üleminekut ta-
gama tähtajatu ja tasuta isikliku ka-
sutusõiguse tee avalikuks kasuta-
miseks. DP vastab liigilt üldisema-
tele planeeringutele.

Lisainfo DP kohta, sh avaliku 
väljapaneku materjalid, on kätte-
saadavad ka Viimsi valla kodu-
lehelt: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detail-
planeeringud.

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

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

Ehitus- ja 
kommunaalosakond 

Viimsis tähistati Tartu rahu 102. aastapäeva
TÄ H T PÄ E V

2. veebruaril kogunesid Viimsi valla 
ja teiste organisatsioonide esindajad 
Tartu rahulepingu 102. aastapäeva 
tähistamiseks Pirital Metsakalmistul 
Konstantin Pätsi ja Lennart Meri 
haua juures ning Viimsi mõisapargis 
Johan ja Maria Laidoneri mälestus-
märgi ees.  

Asetati tänupärjad ja süüdati mälestus-
küünlad. Austust olid avaldamas Viimsi 
abivallavanemad Katrin Markii ja Niko-
lai Bentsler, Pirita linnaosavanem Tõnis 
Liinat, Viimsi Naiskodukaitsest Ene Lill, 
Külli Määr ja Piret Madrus ning Eesti sõ-
jamuuseumi ja Kaitseliidu Rävala malev-
konna esindajad.  

Viimsi Teataja
Viimsis asetati pärjad Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärgi ette. 
Foto: Moonika Oras
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A
metliku nimega projekt 
“Viimsi valla geoinfo-
süsteemi põhise regis-
ter-menetluskeskkonna 

väljaarendamine“ ehk lühendina 
lihtsalt KOV-GIS projekt on saa-
nud nimeks VAAL. Nimi sündis 
arendustööde käigus. Loodava in-
fosüsteemi eesmärk on ühelt poolt 
infot parvede kaupa ammutada ja 
koguda (nagu vaalad söövad mere-
loomakesi) ning teisalt seda edas-
tada ja väljutada (nagu vaalad, kes 
purskavad vett välja). Seeläbi tun-
dus valla avalikke andmeid pak-
kuv lahendus sobituvat vaala nime 
ja kontseptsiooniga. Nii saigi uus 
süsteem nimeks VAAL – Valla Ava-
like Andemete Lahendus.

VAALa eesmärgiks on luua re-
gistrid andmete hoidmiseks ja tööt-
lemiseks (valla tehniline taristu, 
loendusandmed, vallaruumi inven-
tar, load jms) ning koondada või-
malikult palju andmeid ühte süs-
teemi, võimaldades esitada infot 
georefereerituna (ehk kõike saab 
kaardilt vaadata). Selle kõrval on 
väga olulisel kohal andmete ja tee-
nuste kättesaadavaks tegemine 
(avalikustamine). Süsteemi teeb 
paindlikuks võimalus igal ajahet-
kel koostada nn sisseehitatud aru-
andluspäringud (kohese ülevaate 
loomine), saada andmeid avaand-
metena 24/7 ja teostada valla eri-
nevate süsteemide monitoorimist 
ning edastada teateid lepingupart-
neritele. 

Pikemas perspektiivis on kavas 
VAALast kujundata targa omava-
litsuse tööriist, mis aitab andme-
te põhjal teha läbimõeldud otsu-
seid, loob võimaluse kaasamiseks, 
võimaldab infot avalikustada, sei-
ret teostada ja on igakülgseks abi-
liseks nii vallaelanikule kui meie le-
pingupartneritele.

Vallavalitsus allkirjastas 2020 
suvel OÜ-ga Industry62 arendus-
tööde lepingu. Meeskonnas on 
veel Geospatial OÜ eksperdid (GIS 
tööd) ja Rethinkers OÜ spetsialis-
tid (teenusdisain, kujundus). Koos 
vallavalitsusega ning Eesti Linna-
de ja Valdade Liiduga on VAALa 
arendusmeeskonna suuruseks 30 
inimest. Lepingu kestus on kokku 
seitse aastat, millest esimesed kaks 
on seotud arendustööga ning üle-
jäänud viie aasta jooksul osutatak-
se teenust süsteemi garantii, hool-
duse ja majutusega seoses ning 
tehakse võimalikke täiendavaid 
arendusi. 

Esimene etapp süsteemi loomi-
sel oli detailanalüüsi kokkupanek 
(kestis kuus kuud), mille tulemu-
sena valmis mahukas, ligi 400-le-
heküljeline üksikasjalik tehniline 
kirjeldus koos soovidega. Seejärel 
suunduti päris arenduse juurde 
(algas etapp kestusega 15 kuud). 
Hetkel veel kestavad arendustöö 
viimased kuud ning toimub aktiiv-
ne süsteemi testimine. Paralleel-
selt süsteemi loomisega alustasime 
vallavalitsuse poolt andmekorjega, 
et tekiks info, mida süsteemis saaks 
testida. 

Andmete digiteerimine ja and-
mekorje kujunes tõeliseks väljakut-
seks, millega tegelesime jooksvalt 
kogu 2021. aasta. Töö jätkub. Esial-
gu koondatakse süsteemi peami-

PROJEKT 2016. aastal alanud Viimsi valla juhitav 
KOV-GIS projekt hakkab jõudma finišisse. Algsest 
ideest ärianalüüsini ning viimase 1,5 aasta arendus-
töö tulemusena on võimalik infosüsteemi juba 
“käega katsuda” ning tööd testida.

Valla Avalike Andmete Lahendus – VAAL

selt Haabneeme aleviku tervikand-
med ja siis liigutakse edasi. Hetkel 
on terve valla osas digiteeritud tee-
de andmestik, samuti osa liiklus-
andmestikust, prügikastid, pingid, 
mänguväljakud. Vanu andmeid on 
paljudes eri vormingutes ja töö on 
olnud mahukas. Samuti on selgu-
nud, et vajame reeglite kehtestamist 
andmete esitamise koosseisule – 
näiteks, kui valmib teevalgustus-
rajatis uusarendusalal, siis sealne 
teostusjoonis peab sisaldama eri-
nevaid atribuutandmeid, et need 
ka süsteemi lugeda. Üha enam on 
vajalik keskenduda andmete kvali-
teedile ja täiskomplekssusele.

VAALa arendamisega paralleel-
selt hakati looma LIFE projekti raa-
mes sademevee monitoorimise süs-
teemi, mille lisame samuti VAALa 
koosseisu kui eraldi mooduli. See 
süsteem võimaldab jälgida sade-
meveesüsteemide täitumisi, edas-
tab veateateid mobiiltelefonile 
(suhtleb ametnikuga), prognoosib 
ette torustike täitumisi suurte sade-
mete korral jne. 

VAAL võimaldab andmeid vaa-
data kõikidel Viimsi valla elanikel. 
Nii on inimesel võimalik teada saa-
da, kus asuvad tema kodule lähi-
mad süsteemid (sh projekteerijad 
saavad andmeid alla laadida), näha 
saab, milline on prügikastide võr-
gustik (kui tahetakse ettepanekuid 
esitada tihendamiseks vms), kus 
millised mänguväljakud asuvad, 

millistel tänavatel on tema külas 
veel valgustus rajamata, kes hool-
dab vastavat teed, mida näeb ette 
üldplaneering või teemaplanee-
ring jne. VAAL saab liidestatud eri-
nevate riiklike andmekogudega, et 
ka sealset infot ühte süsteemi kok-
ku kuvada. Nii tekib üks keskkond, 
kus elanik näeb oma kodukan-
di, valla infot 24/7. Tulevikus saab 
VAALa integreerida veel rohkem 
erinevaid andmekihte ja teenu-
seid ning loamenetlusi – siis saab 
hõlpsalt vaadata, mida kodukoha 
ümbrusesse on väljastatud või mis 
on kavandamisel.

VAAL saab avalikuks ja kasutu-
sele 2022. aasta suvel. VAALa and-
meid võrreldes saab teha järeldusi, 
koondatud info aitab teha tarku ot-

suseid, mis omakorda tagavad kulu 
asuvad tõhusa töö ja maksimaalse 
potentsiaali ärakasutamise. Ava-
andmed võimaldavad luua uusi 
andmeid.

Kokku on VAALa arendustöö-
de maksumuseks ligi 410 000 eurot 
(lisanduvad majutus- ja hooldus-
kulud, vajadusel täiendavad aren-
dused). Infosüsteemi loomist ra-
hastatakse 85% ulatuses Euroopa 
Regionaalarengu Fondi meetme 
“Avalike teenuste pakkumise aren-
damine” meetme vahenditest ja 
15% ulatuses Viimsi valla eelarvest.

VAAL üldinfo
  Süsteemi kasutuselevõtt 

suvi 2022.
  Rakendus on arendatud 

mikroteenuste arhitektuuril, 
kasutades Javat ja Springi 
raamistikku. Kasutajaliides 
on loodud Reacti raamistikul.

  GIS teenused on loodud 
GeoServeri abil ja andmete 
kuvamisel kasutakse Open-
Layersi teeki.

  Andmebaasi platvormiks 
on PostgreSQL koos GIS 
laiendusega PostGIS. 

  Avaandmed on kättesaa-
davad WMS ja WFS teenus-
tena.

Alar Mik
abivallavanem

tasub teada

  Avaliku ruumi taristu, teevalgustuse, sademevee, liikluse ja teede 
registriandmete otsing ja andmete kuvamine nii kaardil kui ka registri 
vaates

  Üldplaneeringute kihtide ja kitsenduste kuvamine kaardil
  Erinevad päringute tegemise ja aruannete vaatamise (nt külade 

kaupa) teenused
  Taotluste, väljastatud tingimuste ja detailplaneeringute algatamise 

või mittealgatamise otsuste otsing ning andmete kuvamine
  Sisseloginud kasutajal on võimalik taotlusi esitada, jälgida oma 

taotluste menetluse olekuid ning vaadata väljastatud tingimusi ja 
tehtud otsuseid 

Avalikule kasutajale ja kliendile 
kavandatavad teenused

tasub teada

  Teed (kihtidena teevõrk, planeeritavad teed, tee tüübid, jaotused, 
katted, parklad, teeületuskohad, seisunditasemed, teehooldajad)

  Liiklus (eraldi kihtidena liikluspiirangud ja mõjualad, planeeritavad 
piirangud, liiklussagedus, ühissõiduki peatused)

  Sademevesi (eraldi kihtidena valgalad, torustik, kaevud, kraavi-
võrk, truubid, suublad, seadmed, planeeritavad süsteemid)

  Teevalgustus (eraldi kihtidena valgusti tüübid, kaablid, mastid, 
kilbid, planeeritavad süsteemid)

  Taristu (eraldi kihtidena pingid, prügikastid, mänguväljakud ele-
mentide kaupa, ilmajaamad ja muud rajatised)

  Heakord (eraldi kihtidena lilleseaded, lillepeenrad, haljastus, 
haljakud, haljastusobjektid)

  Üldplaneeringud (eraldi kihtidena hoonestusalad, valla üldpla-
neering, teemaplaneering rohevõrgustik)

  Maa-ameti aluskaardid, katastrikaart, maaüksuste omandi-
vormide kaart 

  Kitsendused (eraldi kihtidena tehnovõrgud, sundvaldused, kaitse-
vööndid, hoonestusõigused, servituudid, arendajate kohustused)

Info ja kaardikihid, mida elanikel on 
võimalik vaadata

Ametniku töövaade Heki tee ja Randvere tee ringi piirkonna tehnovõrkudega ortokaardil. Fotod: kuvatõmmised 

Valgustatud 
ja valgusta-
mata teede 
aruanne 
Haabneeme 
aleviku kohta. 
Kahe klikiga 
on terve asu-
mi ülevaade 
olemas.

Kaardi ava-
aken erineva 
vallaülese 
taristu and-
metega.



11. veebruar 20226  // HARIDUS

V
iimsi vallas on üle 1700 
lapse, kellele vald pakub 
erinevaid alushariduse 
teenuseid. Sealhulgas 

käib MLA Viimsi Munitsipaallas-
teaedades ja Püünsi kooli laste-
aiarühmades üle 800 lapse ning 
vallal on 46 koostööpartnerist era-
lasteaeda ja eralapsehoidu Viim-
sis, Tallinnas ja naabervaldades, 
kus käib üle 700 lapse. Koostöö-
partnerid pakuvad muuhulgas 
õpet erinevates keeltes, aga neil on 
ka kohustus tagada õppekava järg-
ne eesti keele õpe. Samuti on vali-
kus erinevatele kultuuridele kes-
kenduvaid alushariduse pakkujaid 
(näiteks juudi, aserbaidžaani jt) 
ning erinevaid pedagoogikasuun-
di pakkuvaid ja väärtustavaid asu-
tusi (näiteks Waldorf- ja Montessori 
pedagoogika). 

Kohatasud ja koduse lapse 
toetus
Enamikes eralasteaedades on lap-
sevanema kohatasu võrdne mu-
nitsipaallasteaiaga, kus tuleb koha 
eest maksta 58 eurot kuus. Samas 
võib lapsevanem valida ka oluliselt 
kallima lasteasutuse, kus lapseva-
nema makstav kohatasu on suu-
rem, kuid vald maksab lasteasutu-
sele sel juhul vabatahtlikku toetust. 

Vallas on praegu üle saja pere-
konna, kes ei soovi oma 1,5–3-aas-

tast last alushariduse asutusse pan-
na, vaid kasutab lapse arendami-
seks koduse lapse toetust. 

Peaaegu aasta on kehtinud uus 
alushariduse korraldus, mis annab 
lapsevanemale võimaluse liikuda 
erinevate lasteasutuste vahel kao-
tamata ühtegi soodustust. Ainuke 
erand on koduse lapse toetus. Kui 
pere loobub lapsele valla poolt pa-
kutud munitsipaallasteaia või valla 
eralasteaia hankekohast, siis edas-
pidi koduse lapse toetust ei maksta. 

Mida veel võiks teada?
Viimasel paaril aastal on vald ost-
nud riigihanke vahendusel vallas 
asuvatelt eralasteaedadelt munit-
sipaallasteaiaga võrdsustatud koh-
ti, mida nimetatakse hankekohta-
deks. Hankekohti on Põnnipesa, 
Väikse Päikse, Tiki Triki ja Lillelas-
te lasteaedades. Vabanevad hanke-
kohad komplekteerib vald samuti 
kevadel lasteaia järjekorra alusel ja 
see koht on tagatud kuni lapse koo-
liminekuni. Käesoleval aastal vald 
uusi hankekohti ei osta. 

Vanematel on hea teada, et laps, 
kes on alustanud oma alusharidu-
se teekonda eralasteaias, ei pea 
üle minema munitsipaallasteae-
da, vaid võib rahulikult kuni kooli-
minekuni eralasteaias käia. 

Igal aasta on siiski neid, kes soovi-
vad võimalusel lasteaeda vahetada. 
Märtsikuus vaatab lasteaiakohtade 
komplekteerimise komisjon üle soo-
vid lasteaia maja või rühma vahe-
tuseks ja võimalusel rahuldab taot-
lused. Vahetuse saab teha uue õp-
peaasta algusest ehk septembrist.

ALUSHARIDUS Kuigi on veebruari keskpaik ja 
väljas suurepärane talv, on haridusosakond juba 
kavandamas uut õppeaastat lasteaedades ja 
-hoidudes. Vaatame üle, millised alushariduse 
saamise võimalused on Viimsi vallas ning kuidas 
ja millal lasteaiakohad komplekteeritakse.

Munitsipaallasteaias sõimerüh-
mi ei avata, 2- ja 3-aastased lap-
sed alustavad lasteaiateed liitrüh-
mas või lasteaiarühmas. 1,5- kuni 
3-aastased lapsed leiavad kohad 
kas Viimsi valla või Tallinna lapse-
hoidudes või eralasteaedades, ko-
hatasu on enamikus neist 58 eurot. 

Kui peres on kaks või rohkem 
alushariduses osalevat last, saab 
perekond taotleda teisele lapsele 
kohatasu soodustust 50%. Seda ka 
juhul, kui pere lapsed käivad erine-
vates lasteasutustes, munitsipaalis 
või erasektoris. 

Lasteaiakohtade komplek-
teerimine 2022/23 õppe-
aastaks
Viimsi valla munitsipaal- ja eralas-
teaedades vabaneb uueks õppe-
aastaks ligikaudu 250 kohta. Vabu 
kohti pakuvad ka kümned ja küm-
ned koostööpartnerid Tallinnas ja 
Harjumaal. Munitsipaallasteaeda-
de ja eralasteaedade hankekohad 
komplekteerib vald järjekorra alu-
sel ARNO-s. Eralasteaedade ja era-
lapsehoidude vabad kohad komp-
lekteerivad eralasteasutused ise 
vanema sooviavalduse alusel. Vald 
maksab eralasteaedadele ja -hoi-
dudele toetust Viimsi valla elani-
ke lastele osutatud  teenuste eest. 

MLA Viimsi Lasteaia rühmade, 
Püünsi kooli lasteaia rühmade ja 
valla hankelepinguga eralasteae-
dade kohtade põhikomplekteeri-
mine toimub 8.–16. aprillini süs-
teemis ARNO (https://piksel.ee/
arno/viimsi/).

Mitmes on minu laps munitsi-
paallasteaia järjekorras? 
Sellele küsimusele pole paraku või-
malik ühest vastust anda, kuna jär-
jekord on üles ehitatud vanuse-
gruppide kaupa. Näiteks 6-aasta-
sed, 5-, 4-, 3-, 2-aastased. 

Esmalt pakub automaatsüsteem 
kohti vanematele lastele, kes ühes-

Maiu Plumer
haridusosakonna 
juhataja

ki lasteasutuses veel ei käi ja neile 
3-aastaseks saavatele lastele, kel-
lel lõpeb koduse lapse toetus  või 
kes käisid seni eralapsehoidudes. 
Valikud on laiemad nendel, kes 
on lapse  varem lasteaia järjekor-
da pannud, samuti neil, kellel on 
varasem sissekirjutus. Komplek-
teerimisprogramm arvestab või-
malusel lasteaia majade eelistusi, 
samuti püütakse leida kohad ühte 

majja pere kõikidele lastele. 
Lapsed, kes saavad uueks õppe-

aastaks 3-aastaseks ja kellel lõpeb 
siis koduse lapse toetus või kes käi-
vad eralapsehoidudes, saavad mu-
nitsipaallasteaeda kohapakkumi-
se. Kohti jätkub 3-aastastele ning 
osadele 2-aastastele lastele. 4- ku-
ni  6-aastased lapsed käivad peaae-
gu kõik juba kas munitsipaal- või 
eralasteaedades. 

tasub teada

1. märtsiks vajalikud tegevused ARNO-s
  Palume ARNO-s kontrollida e-maili aadress. 
  Palume ARNO-s kontrollida üle MLA eelistuste valikud. Palume 

märkida kolm erinevat MLA eelistust ja 1–3 eralasteaedade hanke-
koha eelistust.  Eralasteaedade eelistused on nähtavad samal lehel, 
kus MLA kohtade eelistused. 

  Palume vaadata üle MLA koha või hankekoha soovi õppeaasta. 
Kui soovite jätkuvalt käia valla toetuslepinguga eralasteaias, siis 
märkige MLA koha soov hilisemaks kui 2022/23. Märkides, et soo-
vite kohta hiljem, ei tülitata teid käesoleval aastal asjatult kohapak-
kumisega ning olemasolevad kohad leiavad kiiremini omanikud.

  Komplekteerimine toimub ARNO süsteemis automaatselt, esmalt 
munitsipaallasteaia vabad kohad, seejärel vallas asuvate eralaste-
aedade vabanenud hankekohad. 

  Palume 1,5–3-aastaste laste vanematel, kes ei soovi oma last 
panna uuel õppeaastal alushariduse asutusse, vaid soovivad kasu-
tada koduse lapse toetust, koha kasutamise õppeaasta kindlasti 
edasi lükata kas 2023/24 või hilisemaks õppeaastaks. Muidu võib 
juhtuda, et automaatsüsteem pakub teile lasteaia kohta, mida te 
tegelikult eeloleval sügisel ei soovi. Laps, kes saab 3-aastaseks uue 
õppeaasta jooksul, näiteks kasvõi 2. septembril 2022, võib saada 
vanema soovil koduse lapse toetust kuni 31. augustini 2023. Laps, 
kes saab 3-aastaseks näiteks 31. augustil, saab septembriks laste-
aia kohapakkumise ja koduse lapse toetus lõpeb augustikuuga. 

  1. märtsiks palume esitada digiallkirjastatud soov lasteaiamaja 
vahetuseks munitsipaallasteaia sekretärile (mare@viimsilasteaiad.ee) 
või hankekoha vahetuse soov valla alushariduse vanemspetsialis-
tile (polina.kossenkova@viimsivv.ee).

Valla toetuslepinguga ja valla vabatahtliku toetusega eralasteaiad 
ja lapsehoiud on samuti ARNO süsteemis. Kui soovite lapsele kohta 
teie valitud  eralasteaeda või lapsehoidu, siis saate teha ARNO 
kaudu taotluse, mida menetleb eralasteasutus. 

Täpsemad juhised, info ja uudised: www.viimsi.ee/teenused/
haridus-ja-noorsootoo/lasteaiad/lasteaia-jarjekorda-registreerimine.

Tähtsad sammud lapsevanemale

Märtsis komplekteeritakse lasteaia-
kohad 2022/2023 õppeaastaks

MLA Viimsi 
Lasteaiad 
Uus-Pärtle 
maja. Foto: 
MLA Viimsi 
Lasteaiad
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TUNNUSTUS Haridus- ja teadus-
ministeerium koostöös Haridus- 
ja Noorteametiga tunnustab igal 
aastal üleriigiliselt noorsootöö 
valdkonna parimaid. “Noorte 
Heaks Tänu 2021” laureaadid 
kuulutati välja 8. veebruaril pidu-
likul tunnustussündmusel. Viimsi 
Noortekeskus jõudis aasta noorte-
keskuse kategoorias kolme nomi-
nendi hulka.

Möödunud aasta oli Viimsi Noorte-
keskuses põnev, mitmekülgne, proo-
vile panev ning õpetlik. Kinni haarati 

peaaegu igast võimalusest, mis avanes 
arendamaks noorsootöö teenust vallas 
ning viimaks noorsootöö sõnumit laie-
malt kogukonda. 

Kevadel ja suvel pakkus noorte-
keskus Viimsis, Püünsis, Randveres ja 
Kelvingis tegevusi, mis toetasid noorte 
sotsiaalsete oskuste arengut ning mis 
võimaldas viia noorsootöö tegevused 
noorteni, kes igapäevaselt asutuse hal-
latavaid keskusi ei külasta. 

Suvegraafikusse mahtusid keele-
laagri “Keeles peitub rõõm” kaks va-
hetust, kus muukeelsed noored said 
keelekümblusmeetodi toel arenda-
da eesti keelt ning luua põhjapane-
vaid ja tuge pakkuvaid sõprussuhteid. 
Toimus Viimsi õpilasmalev, kus noo-
red said töökogemuse, tehes heakorra-
töid valla erinevates paikades või töö-
tades firmades. 

Viimsi Noortekeskus sai 
tähelepanuväärse tunnustuse

Sügisel avati keskused taas Viimsis 
ja Püünsis, kus pakutakse noorsootöö 
tegevusi avatud noorsootöö meetodil. 
Randveres tehakse koostööd Randve-
re kooliga.

Edukalt on alustatud noortevolikogu 
liikmete nõustamist ja koostööd noor-
te omaalgatuse toetamisel. Lisaks tava-
pärastele foto-, kokandus-, keraamika- 
jt ringidele on noortekeskus käivitanud 
uuendusliku huviringi, mis puudutab 
noorte projektikoolitust ja omaalgatust.

Tänavu esitati “Noorte Heaks Tänu 
2021” tunnustamisele 121 noortevald-
konna silmapaistvat tegijat, kelle seast 
noortevaldkonna katusorganisatsioo-
nide, Haridus- ja Noorteameti ning ha-
ridus- ja teadusministeeriumi esinda-
jate põhjaliku hindamise tulemusena 
selgus 41 nominenti, kellest 13 kuulu-
tatati galal laureaatideks.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Teated

Eelinfo “Viimsi Laululaps 2022” 
lauluvõistluse kohta
Möödunud aastal tuli koroona tõttu ära jätta mitmed üritused, nii ei 
toimunud ka konkursse “Viimsi Laululaps” ja “Harjumaa laululaps”. 
Tänavu saavad noored lauljad taas lavale astuda. 

Lauluvõistlus “Viimsi Laululaps 2022” toimub laupäeval, 9. aprillil 
algusega kell 12 Viimsi raamatukogu saalis (Randvere tee 9, Haabneeme). 

Täpsema lauluvõistlusele registreerimise info avaldame 26. veeb-
ruari Viimsi Teatajas.

Lauluvõistluse formaadina kasutatakse “Viimsi Laululaps 2020” üles-
ehitust. 

• Lauljad võistlevad vanuserühmades: 3–4-, 5–6-, 7–9-, 10–12-, 
13–15- ning 16–18(19)-aastased. Poisse ja tüdrukuid hinnatakse koos. 
Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 5. mai 2022.

• Lauluvõistlus toimub kahes voorus: eelvooru ning põhivõistlusena. 
Eelvoor viiakse läbi žürii poolt kõigi laulude video- või helisalvestuste 
läbikuulamise teel. Eelvooru põhjal selguvad põhivõistlusele pääsejad. 
Võistlust hindab žürii ja välja antakse ka publiku lemmikute preemiad. 
Loodame sel aastal lauluvõistluse läbi viia koos publikuga!

“Viimsi Laululaps” lauluvõistluse parimatel on võimalus pääseda 
maakondlikule lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2022”, mis toimub 
reedel, 6. mail ja laupäeval, 7. mail Aruküla rahvamajas (Tallinna mnt 24, 
Aruküla, Harjumaa, Raasiku vald).

“Viimsi Laululapse” korraldaja on Viimsi vallavalitsus.
Lisainfo: viimsi.laululaps@viimsivv.ee.
Soovime lauljatele ja juhendajatele head valmistumist ja kohtumiseni!

Viimsi Vallavalitsus

Ettevõtlike Noorte Koda tunnustab 
silmapaistvaid Eestimaa noori
21. veebruarini oodatakse nominente “Silmapaistva Noore Eestlase” 
tunnustusprogrammi, mille eesmärk on tõsta esile inimesi, kes oma 
alal teinud ära midagi märkimisväärset, algatanud positiivseid muu-
tusi ning olnud eeskujuks teistele. 

Programmi 2021. aasta üks laureaatidest, Eesti suurima enesearengu 
keskkonna Edu Akadeemia looja Roland Tokko kutsus üles erakordseid 
tegusid ja silmapaistvaid noori tunnustama. “See on koht ja võimalus 
tuua teiste inimeste ette just neid, kes on midagi väga erakordset elus 
ära teinud,” sõnas ta.

Tokko selgitas, et programmi raames tunnustatakse noori vanuses 
18–40 eluaastat, kes on paistnud silma märkimisväärsete tulemustega 
oma tegevusalal ning seeläbi algatanud positiivseid muutusi. “Soovime 
austada sotsiaalselt vastutustundlikke liidreid, kes mitte ainult ise ei tee 
suuri tegusid, vaid motiveerivad ka teisi olema eeskujuks,“ lisas Tokko.

Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud kui ka erinevad ühendu-
sed ja organisatsioonid ning laureaate valitakse kokku kümnes kate-
goorias.

Kandidaatide esitamine on avatud 1.–21. veebruarini. Programmi 
tingimused ja kandidaatide esitamine veebilehel www.nooreestlane.ee. 
Programm lõpeb piduliku auhinnagalaga 7. mail. “Silmapaistev Noor 
Eestlane” programmi korraldab Eesti Ettevõtlike Noorte Koda. 

Eesti Ettevõtlike Noorte Koda

Noortekeskuse tublid ja tegusad töötajad, kelle pühendumus väärib tunnustust. Foto: Viimsi Noortekeskus

Esineb Eesti sõjaväeorkester 
Vaatemäng ja sissepääs sõjamuuseumisse on TASUTA!
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N
ikolai Bentsler (37) sün-
dis Tallinnas ja kasvas 
üles Lasnamäel. “Minu 
lapsepõlv oli väga to-

re. Nii ema, isa kui ka kümme aas-
tat vanem õde mängisid minuga 
ja panustasid minu kasvatamises-
se väga palju. Ma ei tundud kuna-
gi ennast üksikuna ja olin väga hoi-
tud,” lausub ta. 

Kodunt sai Nikolai kaasa hulga 
ilusaid mälestusi ja elutarkust. “Pal-
ju aastaid mängisime isaga õhtuti 
malet, alustasime alati kell 19. Hil-
jem sain aru, et see ei olnud lihtsalt 
mäng, vaid isa õpetas mulle distsip-
liini. Meenub ka see, et kui midagi 
läks katki ja sama asja polnud või-
malik asemele osta, siis isa impro-
viseeris ja remontis asja nii, et see 
hakkas uuesti tööle. Tänu selle-
le mõistsin, et isegi, kui tundub, et 
olukorrast ei ole väljapääsu, siis te-
gelikult see ei tähenda, et nüüd on 
lõpp. On vaja vaid vaadata teisest 
nurgast ja sa leiad lahenduse,” toob 
ta välja. 

“Lapse kasvatamine on tegeli-
kult väga raske töö ja minu pere-
kond panustas minusse väga palju. 
Tunnen, et olen neile kõvasti võl-
gu, et 1990. aastate alguses Lasna-
mäel kasvades sai minust inimene, 
mitte pätt,” sõnab Nikolai. Ta möö-
nab, et võimalusi oli ju tol ajal eri-
nevaid ja halvale teele oli lihtne sat-
tuda, aga temaga erilisi pahandusi 
ei juhtunud. “Kaks korda olen küll 
poisikesena politseiga kokku puu-
tunud. Ühel korral läksin vales ko-

has üle tee. Teisel korral mõtlesime 
sõpradega, et teeme nalja ja lähe-
me võõra kooli kehalise kasvatuse 
tundi. Teadsime, et seal ei ole kõige 
tähelepanelikum õpetaja ning üt-
lesime talle, et oleme uued õpila-
sed. Õpetaja pani meid kirja ning 
mäletan, et sain isegi selles tunnis 
kaugushüppes viie,” muigab Niko-
lai. Siiski jäid uljad noormehed va-
lega vahele ning pidid politseile 
aru andma. “Meid noomiti ja sai-
me hoiatuse. Samas politseinikud 
naersid ise ka ja ütlesid, et olete vä-
ga head näitlejad, et selline asi läbi 
läks,” meenutab ta. 

Juhus tõi esimese filmirolli
Kui tulevane näitleja õppis kesk-
koolis, astus ühel päeval klassi re-
žissöör Andres Puustusmaa. Ta 
vaatas pisut ringi ja näitas näpuga 
õpilaste peale ja kutsus: “Sina, sina 
ja sina, tulge minuga kaasa!” Üheks 
väljavalituks osutus Nikolai, kes ei 
saanud alguses aru, milles asi, ja 
mõtles juba, et millega ta nüüd on 
hakkama saanud. Selgus aga, et te-
gemist oli “Lilja 4-Ever” filmi cas-
tinguga ning läks nii, et rolli sai en-
dale Nikolai. “See oli minu esimene 
suurem kokkupuude näitlemisega 
ning filmi tehes sain aru, et näitle-
mine on see, mis mulle meeldib,” 
sõnab ta. 

Edasi õppis noormees poolteist 
aastat Eesti Draamateatri stuudios 
ning pärast keskkooli avanes või-
malus minna Moskva teatristuu-
diosse, kohe teisele kursusele. “Mul-
le väga meeldis kooliaeg Moskvas. 
Elasin ühiselamus, kus tudengielu 
kees täiel rinnal. Meil oli väga loo-
minguline keskkond ja koostöös 
sündis palju huvitavaid asju. See 
oli väga tore aeg,” meenutab ta.

Teatritee algas legendide 
käe all
Kui Nikolai lõpetas õpingud Mosk-
vas, pakkusid Merle Karusoo ja 
Toomas Lõhmuste talle rolli lavas-
tuses “Küpsuskirjand 2005”. Näitle-
ja meenutab, et tol ajal ta eesti keelt 
eriti ei rääkinud, aga lavastajad üt-
lesid kohe, et nemad vene keeles 
rääkima ei hakka. 

“Algus oli pisut keeruline. Istu-
sin proovides ja kuulasin. Ühel 
hetkel käis heas mõttes plahvatus 
ning hakkasin eesti keeles rääki-

ma,” meenutab ta. Täna räägib ta 
eesti keelt vabalt ning valdab häs-
ti ka inglise keelt, mille õppis sel-
geks ingliskeelseid filme ja telesaa-
teid vaadates. Just hea keeleoskus 
on võimaldanud tal mängida väga 
erinevaid rolle teatrilaval, sarjades 
ja filmides. 

Ühte ja ainust lemmikrolli on küll 
keeruline esile tuua, aga pika pin-
nimise peale ütleb Nikolai, et talle 
väga meeldib mängida draama-
teatris Henrik Toompere jr lavastu-
ses “Väljaheitmine”. “Selles lavastu-
ses klappis kõik algusest peale vä-
ga hästi – trupp, lavastaja, materjal. 
Olen väga tänulik teatrile ja lavas-
tajale, kes andis piisavalt vabadust. 
Mängin lavastuses Vandaali – 
meest, kellel on väga raske elu. Seni 
on mul õnnestunud iga kord lavale 
minnes avastada oma tegelases mi-
dagi uut. Minu meelest teater ning 
üldse kogu kunst ja looming peab-

ki olema alati arenemises. Kui la-
vastuses tekib hetk, mil see enam 
ei arene, siis on see end ammen-
danud,” leiab Nikolai. 

Looduselähedus meelitas 
Viimsisse
Viimsiga on Nikolai seotud olnud 
viimased üheksa aastat. Kodu ra-
jas ta koos abikaasaga Leppneeme 
külla. “Teadsin kindlalt, et tahan 
just Viimsisse kolida, sest siin on 
meri ja metsad ning see pole liiga 
suur koht. Mõnes paigas elad küll 
oma majas, aga kui tahad metsa või 
mere äärde minna, pead autosse is-
tuma ja kuhugi sõitma. Viimsis pii-
sab väikesest jalutuskäigust, et loo-
dusesse jõuda,” lausub ta. 

Suure elumuutuse tõi kaasa see, 
kui Nikolai pisut rohkem kui aasta 
tagasi isaks sai. “Eesti keeles on väl-
jend “kanaema”, aga mina olen “ka-
naisa”. Abikaasa teeb vahel nalja, et 
tema peaks olema see, kes lapse 
pärast rohkem muretseb, aga meil 
on nii, et mina kogu aeg mõtlen, 
kas pojal on ikka õige müts peas, 
miks ta käed on külmad, äkki ta ku-
kub ja saab haiget ja nii edasi,” kir-
jeldab ta ennast isarollis. “Vabast 
ajast veedan väga palju koos poja-
ga. Vahel ehitame midagi, mängi-
me erinevaid mänge, käime jalu-
tamas. Mulle väga meeldib temaga 
koos olla,” lisab ta. 

Kannapööre poliitikasse
Poeg on ka üheks põhjuseks, miks 
Nikolai otsustas minna poliitikas-
se ja kandideerida Viimsi vallavo-
likokku. “Hakkasin mõtlema oma 
poja ja teiste laste tuleviku peale 
ning sain aru, et kui tahan mida-
gi muuta, siis pean kandideerima. 
Mäletan, kui jalutasime isaga Las-

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Abivallavanem 
Nikolai Bentsler: 
kultuur on 
vundament, 
millel seisab 
kõik muu
VALLAJUHT Nikolai Bentsler asus Viimsi valla-
valitsuses abivallavanemana ametisse möödunud 
aasta novembris ning veab eest kultuuri- ja spordivald-
konda. Miks näitlejana tegutsenud mees otsustas teha 
kannapöörde ja minna poliitikasse ning kuidas on 
esimesed kuud möödunud, räägime kohe lähemalt. 
Alustame aga päris algusest.

Ühel hetkel käis heas 
mõttes plahvatus 
ning hakkasin eesti 
keeles rääkima.

Kultuuri peab 
Nikolai kõige 
aluseks. Foto: 
erakogu

Abivalla-
vanemana 
Viimsi Tunnus-
tab 2021 üri-
tusel kõnet 
pidamas. Foto: 
Tiit Mõtus
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namäel ja ta näitas mulle, et siin oli 
kunagi mets ja siin tehisjärv, aga 
enam neid ei ole. Ma ei tahaks, et 
Viimsis juhtuks samamoodi, vaid 
soovin, et säiliks mets ja loodus,”-
toob ta välja ühe põhjuse. 

Samuti seisab ta selle eest, et 
Viimsi lastel ja noortel oleks roh-
kem võimalusi sportimiseks ning 
kultuurist osa saamiseks. Ta tahab 
tööd teha selle nimel, et vallas pa-
kutaks lastele just selliseid tegevu-
si, mis on nende jaoks huvitavad. 
“Lapsed ja noored ei peaks tund-
ma, et trennides ja huvitegevuses 
osalemine on kohustus. Meie töö 
on teha nii, et see oleks nende jaoks 
huvitav. Igal põlvkonnal on natuke 
erinevad huvid ning noortele paku-
tav peab ajaga kaasas käima. 

See aga ei tähenda, et tradit-
sioone ei peaks hoidma ja tutvus-
tama, aga kõik peaks olema süner-
gias ja tasakaalus,” leiab ta. Lastele 
ja noortele kultuuri tutvustamist 
peab ta väga oluliseks. “Kultuur 
on vundament, millel seisab kõik 
muu. Kui sul ei ole kultuuri, siis sa 
võid edasi liikuda, aga sa ei saa se-
da teha õigel viisil.” 

Töö on huvitav
Esimesed kuud abivallavanema 
ametis on möödunud vägagi töi-
selt. “Mulle meeldib, et töö on ras-
kem ja tegevust on palju rohkem, 
kui ma enne ametisse asumist ar-
vasin. Tööpäev ei lõpe kell viis või 
pool kuus, aga kui on tulemust vaja, 
siis ei saagi tunde lugeda,” ütleb ta. 

Nikolai on rahul oma meeskon-
naga, kes vallavalitsuses kultuuri ja 
spordi küsimustega tegelevad. “Nad 
teavad alati vastuseid, kui ma mida-
gi küsin, ega nurise kunagi, kui on 
vaja pikki päevi teha,” kiidab ta.

Esimesteks suurimateks töödeks 
on vastse abivallavanema ja tema 
tiimi jaoks Viimsisse jalgpalli sise-
halli ja uue spordikeskuse rajami-
ne. “Nende ehitamine on kirjas ka 
koalitsioonilepingus ning teeme 
iga päev tööd selle nimel, et pro-
jektidega edasi liikuda. Peame ra-
jama keskused, mis on kaasaegsed 
ja vastavad kõikidele vajaduste-
le. Suur aitäh kõigile, kes kaasa on 
mõelnud,” sõnab Nikolai. 

Käimas on kultuuriaasta
Käesolev aasta on Viimsis kultuu-
riaasta ning selle raames on kultuu-
riosakonnal samuti palju plaane. 
“Kultuuriaasta tähtsaim eesmärk 
on panna parimal moel kogukonna 
ja kogu Eesti heaks tööle 2022. aasta 
kevadel avatav kultuuri- ja haridus-
keskus Viimsi Artium kui keskne 
Viimsi valla valdkonna uus ja kaas-
aegne tõmbekeskus. Selles alusta-
vad tööd mitmekesiste võimaluste-
ga huviharidusasutused ning leiavad 
rakendust ja erinevaid kultuuriela-
musi Viimsi valla elanikud ja huvi-
lised üle Eesti,” ütleb Nikolai. Ta li-
sab, et selle kõrval on kultuuriaasta 
eesmärgiks arendada, mitmekesis-
tada ja väärtustada Viimsi valla kul-

tuurivaldkonna erinevaid tegevusi 
Viimsi poolsaarel ning saartel. Pla-
neeritud sündmuste hulgas on neid, 
mis on viimsilaste jaoks juba teada ja 
pikkade traditsioonidega, nagu näi-
teks võidupüha ja jaanipäeva tähis-
tamine Viimsi mõisa pargis, Ranna-
rahva festival vabaõhumuuseumis 
või kohvikutepäev, aga mõttes on 
ka mitmeid uusi projekte, näiteks 
Viimsi tänavakunsti festival.

Perekond on kõige tähtsam
Pole kahtluski, et tööpäevad abival-
lavanemana on pingelised, sest eri-
nevaid teemasid ning lahendamist 
vajavad küsimusi on palju. Selleks, 

KO L L E E G I D  N I KO L A I S T

 Vallavanem Illar Lemetti: Nikolai näol said vallavalitsuse 
töötajad kolleegi, kes on sõbralik, avatud ja töökas. Tal on 
palju uusi mõtteid, kuidas kultuuri- ja spordivaldkonda eda-
si arendada. Lähiaastatel ootavad tema töövaldkonnas 
elluviimist mitmed suured projektid. Olen kindel, et Nikolai 
eestvedamisel saab kõik kavandatu ka tehtud.

 Viimsi Artiumi juht Kristiina Reidolv: Nikolaiga oleme 
Viimsi Artiumi arendusküsimustes korduvalt kohtunud ja 
arutelusid pidanud. Oleme põhjalikult arutanud nii organi-
satsiooni käivitamist, programmi kokkupanemist kui ka eel-
arveküsimusi. Olen ka varem tööalaselt teatrivaldkonnas
temaga kokku puutunud – saan kinnitada, et ta on suurepärane näitleja, 
kes valdab hästi laval ka improviseerimiskunsti.

Kolleegi ja koostööpartnerina on Nikolai väga toetav ja kaasamõtlev. 
Ta on väga viisakas ja soliidne, kes head märgates alati seda välja ütleb. 
Ta oskab tunnustada ja seeläbi motiveerida.

Kindlasti on Nikolai suurimaks tugevuseks praeguses ametis kultuuri-
valdkonna tundmine loojana. Looming on kultuuri olemuslik tuum. Kes 
tegeleb ise loominguga, see mõistab, kuidas kultuur sünnib ja miks ühis-
kond kultuuri vajab. See mõistmine on aluseks valdkonna kureerimisel ja 
korraldamisel.

 Viimsi raamatukogu direktor Tiiu Valm: Abivallavanem 
Nikolai Bentsler, kelle vastutusalas on vallaraamatukogu, 
on suhteliselt lühikese ajaga haakunud meie probleemis-
tikuga. Koos oleme arutanud raamatukogu jooksva aasta 
eelarvet, teenuste tehnilisi uuslahendusi  ja palju muud.
Meeldiv üllatus meie kollektiivile oli, kui ta pidas raamatukogu meeles 
2021. aasta 5. detsembril, kui täitus kaks aastat uutesse ruumidesse koli-
misest ja esimene nn nõupidamine toimus kohvilaua aruteluna. Kahtle-
mata on raamatukogu temaatika talle uus, aga seejuures huvitav ja usun, 
et koostöö edeneb meil hästi.

 Spordi- ja liikumisharrastuse vanemspetsialist Paavo 
Nael: Nikolaiga kohtusime tema ametisse asumise esime-
sel päeval. Pikemalt ootamata võttis ta kohe ülesanded 
ette ja asus nendega tegelema, uurides tausta ja otsides 
kõikvõimalikke lahendusi. Imekspandavalt kergelt haaras ta 
kogu kultuuriosakonna laia teemaderingi, omamata seejuures varase-
mat töökogemust omavalitsuses. Ta on kindlasti väärtuslik leid abivalla-
vanemaks. 

Nikolai on väga mõnus “boss”, sest juhib kolleegina, mitte kõrgemalt 
positsioonilt. Selliseid kohtab harva. Mõistame teineteist hästi ja tööd suju-
vad. Väga hea on, et ta võtab tööle kaasa oma huumorimeele. 

et järgmisel hommikul taas puha-
nuna ja ärksa meelega töölaua taha 
asuda on Nikolail väga lihtne nipp. 
“Mul on koer, kellega ma pean ja-
lutama. Metsas kõndimine on hea 
lõõgastus, samas saab jalutades ka 
rahulikult erinevatele tööga seo-
tud küsimustele mõelda ning üht-
lasi saab pika jalutusringiga kalo-
reid kulutada,” ütleb ta.

Lõpetuseks küsin Nikolailt, mis 
talle elus ja töös kõige rohkem rõõ-
mu valmistab. “Elus pakub mulle 
kõige rohkem rõõmu minu pere. 
Töös pakub rahuldust see, kui mõ-
nele suurele probleemine õnnes-
tub lahendus leida,” vastab ta.

Mulle meeldib, et 
töö on raskem ja 
tegevust on palju 
rohkem, kui ma enne 
ametisse asumist 
arvasin.

Nikolai seisab 
esmajoones 
looduse säili-
mise ning laste 
ja noorte tule-
viku eest. Foto: 
erakogu

Teated

Algavad ettevalmistustööd 
jalgpalli sisehalli rajamiseks 
Viimsisse
Viimsi vallavalitsus otsustas alustada eeltegevusi täismõõt-
metes jalgpalli sisehalli kavandamiseks.  

Tehtud eeltöö ja asukohaanalüüside tulemusel peeti sobivai-
maks jalgpallihalli asukohaks Viimsi alevikus asuvat Kannikese 
tee 1 kinnistut. Koha kasuks räägivad ligipääsetavus, paiknemine 
keskuse piirkonnas, ligipääs ühistranspordiga ja ruumiline sobi-
vus. Ka varasemalt on Kannikese tee 1 kinnistule kavandatud 
spordihalli koos palliplatsidega – seega pole spordirajatise pla-
neerimine kinnistule päris uus idee. Oma heakskiidu plaanita-
vale asukohale andis ka Viimsi vallavolikogu spordi- ja liikumis-
harrastuse komisjon.

Koos halli ehitamisega Kannikese tee 1 kinnistule korrastuks 
kogu kinnistu ja selle lähipiirkond – ehitatakse juurdepääsuteed 
ja parkla ning rajatakse kogu ala hõlmav terviklik haljastus. 

Lisaks jalgpallimängule on uues hallis võimalik tegeleda kerge-
jõustikuga, sest spordihalli kavandatakse nii jooksurada kui ka 
kaugushüppe- ja kõrgushüppekastid. Nii Viimsi treenerid kui ka 
õpilased on kvaliteetsest sisehallist aastaid unistanud. Selle 
rajamine loob soodsad võimalused jalgpalli ja kergejõustiku 
harrastamiseks ka sisehooajal.

Täismõõtmetes jalgpallihalli rajamine koos kergejõustikualaga 
on ette nähtud koalitsioonilepingus. Riik finantseerib ehitust maa-
kondadesse jalgpallihallide rajamist toetavast riiklikust prog-
rammist 1,5 miljoni euroga. 

Jalgpalli sisehall on kavas avada 2023. aastal.
Viimsi Teataja 

Püünsi noortekeskus tähistas 
kolmandat sünnipäeva
25. jaanuaril toimus piirangute ning noorte soovide põhiselt 
Püünsi noortekeskuse sünnipäevapidu.  

Peol sai kuulata noorte talentide tšello-, kitarri- ja süntesaa-
torimängu, elada kaasa tantsijatele ning võtta osa hoogsatest 
ja ühendavatest mängudest. Sünnipäevapeo lõpetas noorte ja 
noorsootöötajate vaieldamatu lemmik improteater Ruutu 10.

Püünsi noortekeskus on Viimsi Noortekeskuse filiaal, mis asub 
Püünsi kooliga samas hoonekompleksis. Tegevuse eesmärk on 
luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav 
arengukeskkond ning võimaldada noortel aktiivselt sisustada 
vaba aega ja suunata neid olema ühiskondlikult aktiivne. 

Ave-Liis Kivest
Viimsi Noortekeskuse projektijuht 

Maa-ameti kaldenurgafoto Kannikese tee 1 kinnistust ja lähi-
piirkonnast (2019). Jalgpallihalli võimalik asukoht kinnistul on 
märgitud rohelise joonega. Foto: Maa-amet

Püünsi noortekeskus sai kolmeaastaseks. Foto: Birgit Eesalu
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dada just terrassi osa, kuna Jussikal 
on see nii ilus ja suur. Kui see su-
vi tuleb korralik ja saame aasta läbi 
uksed avatuna hoida, siis järgmistel 
aastatel võiks juba mõelda õue uu-
te grillide soetamisele, et pakkuda 
suvel erinevas variatsioonis liha ja 
kala,” räägib ta plaanidest.

Menüüs troonivad angerja-
supp, maisitibu ja sealiha ribi
Kui omanike käest uurida klienti-
de lemmikute kohta, jäävad kõla-
ma maisikana tibu, searibi ning eri-
retsepti järgi valmistatud vürtsikad 
kanatiivad. Tühipaljad sõnad kõla-
vad õõnsalt, seega kutsutakse mind 
ja minu paari sõbrannat proovisöö-
misele.

Eelroana on Alo ettepanekul va-
likus teravad tomatised krevetid, 
Buffalo kanatiivad, praetud vei-
semaks hapuleival praesibulate ja 
seentega ning mõnusaks täiendu-
seks selleri- ja porgandiribad dipi-
kastmega. 

Peab kohe ütlema, et õnneks 
krevetid ei olnudki väga tomatised, 
vaid üsna samasugused nagu ole-
me Hispaanias söönud. Suured ja 
mahlased krevetid praetakse gril-
lil õlis, kuhu on lisatud küüslauku 
ja tšillit. Juurviljade kõrvale valmis-
tatud dipikaste oli tehtud sinihal-
litusjuustuga, kuhu oli jäetud ka 

K
ui tulla Merivälja kau-
du Viimsi poolsaarele, 
paistab armas puitmaja 
üle raudtee paremat kätt 

kohe silma ning nii juba 97 aastat 
järjest. Johannes Ehasoo (1892–
1979) ehk rahvakeeli Juss pani 
elumaja püsti 1925. aastal. Eluma-
ja ruumidesse tehti ka pood, mis 
tollal oli ainus terves Viimsis. Poes 
toimetasid peremehe tublid tüt-
red ning sealt sai osta nii kala kui 
ka seepi. Kohalikele külameeste-
le meeldis seal väikese õlle ja suu-
piste kõrvale jalga puhata ja maa-
ilmaasju arutada. Piirituse vedajad 
ostsid poest oma hämarate tegu-
de organiseerimiseks massiliselt 
soola kokku. Väikeses kõrvalhoo-
nes asus pagarikoda, kus valmisid 
maitsvad pirukad ja suussulavad 
saiakesed.

Nõukogude okupatsiooni ajal 
kupatati rahvasuus leviva legendi 
järgi vana Juss aias asuvasse kuu-
ri elama ning nagu siis kombeks, 
paigutati eluruumidesse keegi ve-
ne ohvitser. Vana armsa Jussika poe 
asemele tekkis ETKVL-i pood. Kes 
mäletab toonast aega, siis defit-
siitseid asju müüdi just Tallinnast 
väljaspool asuvates poodides, kus 
inimesi elas vähem. Siinkirjutaja 
teab oma ema juttude põhjal rää-
kida, et just sellest poest käidi ost-
mas tõmblukke ja sukkpükse, mida 
Tallinnas oli raske hankida.

Veel enne 1980ndaid võttis ma-
jast välja kolinud vene okupant 
piltlikult öeldes elutoa seinalt ka 
tapeedi kaasa ning vanale Johan-
nesele jäi imekombel vaid üks sei-
nakell. Mõned aastad pärast pe-
remehe surma seisis maja mõnda 
aega tühjana, kuni 1990ndate algu-
ses avati seal tolle ajastu hitttoode 
valuutapoe näol ja väikene kohvik. 
1995. aastal avas vana Johanesse 
lapselaps Kaido Jussi Õlletoa, mis 
muutus koheselt väga populaar-
seks.

Mõned asjad aga ajas ei muu-
tu. Nii nagu Pätsu ajal armastasid 
Jussikas käia Viimsi vallavoliko-
gu tegelased, mille liige ka Johan-
nes oli, käisid seal taasiseseisvumi-
se ajal nii Lennart Meri kui ka Mart 
Laar. Viimaste kohalike valimiste 
ajal võis seal samuti kohata mõne 
erakonna Viimsi rakukest.

Õllepubist pererestoraniks
Alo Ehasoo, kes on vana Jussi lap-
selapselaps, otsustas natuke üle ka-
he aasta tagasi anda väärikale ma-
jale uue hingamise. “Õlletuba oli 
muidugi legendaarne ja siiamaani 
käivad mõned inimesed küsimas 

se riigi söögikohta, sellist määrat-
lust ei tule,” lubab ta. 

Hooajaline menüü
Koroonaaeg on sundinud kõvasti  
püksirihma pingutama ning mit-
med planeeritud investeeringud 
jäävad loodetavasti lähemasse tu-
levikku, kuid suvel on kindlasti oo-
data muudatusi menüüs. Õueala 
muutub suuremaks ja värvilise-
maks. “Suvel jääkski põhirõhk ter-
rassile, pakutavates toitudes on 
vähem kaloreid ning talvel tuleme 
jälle tuppa tagasi,” ütleb Jaanus.

Lähemast tulevikust rääkides 
jääb mees mõõdukalt optimistli-
kuks. “Edaspidi soovime võimen-

kuulsat Jussika šnitslit. Kuuldes, 
et seda enam pole, on mõni lau-
sa pahaselt lahkunud ja öelnud, et 
ah, siin pole siis midagi süüa. Meie 
väikese meeskonna soov oli muu-
ta pubi mõnusaks ja hubaseks pe-
rerestoraniks, kus kvaliteedis järgi 
ei anta, kõigile pereliikmetele oleks 
midagi menüüs ning hinnad olek-
sid mõistlikud,” räägib mees sisse-
juhatuseks. 

Kahe nädala jooksul 2020. aas-
ta alguses toimusid nii päeval kui 
öösel renoveerimistööd. Kui täna 
Jussikasse sisse astuda, siis esime-
se asjana on tunda ja näha seda, 
et ruumid on saanud värske hin-
gamise. Astudes tahapoole, kõige 
tagumisse tuppa, tekib äratund-
misrõõm, sest just see ruum oma 
vanade ümmarguste laudadega tu-
letab meelde möödunud aegu. 

“Eks õllekates tehti ikka ja te-
hakse edasi päris rasvaseid toite. 
Sellepärast oli seda puhastamist 
ikka omajagu. Suur muudatus oli 
see, et fritüüre ei kasuta me enam 
peaaegu üldse, nende asemele tu-
lid grill ja ahjud, mis muudavad 
oluliselt toidu kvaliteeti. Renovee-
rimise ajal mõtlesime korraks ka 
nimevahetuse peale, aga Jussika 
nimi on ikkagi legendaarne. Püüa-
me vanu ja ka uusi kliente uue kva-
liteediga kohale meelitada,” paja-
tab Alo murdepunktist.

SÖÖGIKOHT Seda lugu võiks alustada lausa oskar-
lutsulikult. Kui maad kattis suur ja valge koroonapilv, 
oli suur Jussika avamispidu juba peetud. Värskelt 
renoveeritud ruumides jõuti 2020. aasta alguses 
tähistada veel sõbrapäeva, võtta vastu vabariigi 
aastapäev ning nautida pidulikus õhkkonnas naiste-
päeva. Kuidas aga kõik kunagi alguse sai ning kuhu 
on tänaseks jõutud? 

Vana hea Jussikas – juba kaks aastat uues kuues

Lihtsuses peitub võlu
2021. aasta suvel liitus meeskon-
naga Eesti tippkokk Jaanus Koho, 
kes tänasel päeval on ka üks resto-
rani omanikke. Jaanus on olnud nii 
Bocca, La Bottega kui ka Ruhe res-
toranide sünni juures. Lisaks Jus-
sikale peab ta Telliskivi linnakus 
omanimelist restorani KOHO.

“Selgituseks ütlen kohe, et Jus-
sika köögis kamandab peakokana 
Jürgen ning n-ö vana Jussika ajast 
on alles veel üks naiskokk. Minu 
visioon on selline, et vanast õlle-
pubist peame liikuma rohkem pe-
rekeskse restorani poole. Mõned 
populaarsemad toidud võivad jää-
da, aga üldpildis tuleb muuta kõik 
toidud kergemaks ja tervisliku-
maks, piltlikult kraapida sealt rasva 
vähemaks ja liikuda lähemale selli-
sele menüüvalikule, mida saaksid
kõik pereliikmed tarbida. Soovi-
me ka seda, et inimesed käiksid 
siin igapäevaselt, mitte vaid kor-
ra aastas. Sellepärast on ka hinnad 
mõistlikud,” ütleb Jaanus sisseju-
hatuseks.

Tema mõte on liikuda söögi osas 
Vahemere poole, mis tähendab 
kergemaid ja vaheldusrikkamaid 
valikuid, mille juurde kuuluksid ka 
lihtsamalt tarbitavad veinid, õlled 
ja kokteilid. “Kindlasti ei taha me 
Jussikast teha spetsiaalset Eesti või 
ka a la Prantsuse või mis iganes tei-

Püüame vanu ja 
ka uusi kliente uue 
kvaliteediga kohale 
meelitada.

Jussika hitttoode – mahlane ja suitsune searibi, mida armastavad nii 
mehed kui ka naised. Foto: Artjom Maksimtšuk

Jussika inter-
jöör sai värske 
välimuse 
2020. aasta 
alguseks. 
Foto: Artjom 
Maksimtšuk

Nuudlisupp 
veiselihaga. 
Foto: Artjom 
Maksimtšuk

Jussi pood 
1930. aastatel. 
Foto: Miidu-
ranna Ado talu 
fotoalbum

Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor
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juustutükke. Kanatiivad olid väga 
mahlakad, aga üllatavalt vürtsikad. 
Nendega peab ettevaatlik olema, 
kui harjutud mahedama maitsega. 

Veisemaks hapuleival oli tõeli-
selt hõrk ja pehme ning neid süües 
mõtlesin kohe sellele, et Eestis pa-
kutakse eelroana väga palju itaali-
päraseid bruschettasid, mis on väga 
maitsvad. Kuid tegelikult suudame 
me ise pakkuda vägagi originaal-
seid kooslusi. Isiklikust maitsest 
lähtudes valiksin iga kell Jussikese 
krevetid ja veisemaksa hapuleival.

Supid jätsime vahele, et jätkuks 
ruumi pearoogadele. Mõlemad 
menüüs olevad supid on külasta-
jate seas muidu väga populaarsed. 
Nii selge angerjasupp, aga ka aasia-
pärane nuudlisupp shiitake seente 
ja veiselihaga. 

Proovisime ära krõbekana sala-
ti röstitud kapsa ja tšilli majonee-

siga, kalakotleid röstkartuli ja lill-
kapsaga ning searibi röstkartuli ja 
hapukurgiga. Suitsune searibi on 
klassika, mis on väga mahlane ja 
üldsegi mitte pekine. Retsepti töö-
tas Jaanus välja esmalt endanime-
lises restoranis. “Ribi on korralikult 
külmsuitsu saanud ning küpsenud 
lausa 12 tundi madalal tempera-
tuuril. Enne lauda serveerimist 
käib ahjust läbi ning määritakse 
mustsõstramaitselise glasuuriga 
üle, mis serveeritakse soolakurgi ja 
coleslaw salatiga. Soolakurki teeme 
samuti kohapeal ning selleks varu-
sime suvel mustsõstralehti,” täien-
dab peakokk Jürgen. 

Jaanuse lemmikuks on krõbeka-
na salat. “Igal pool on see Caesari 
salat, aga see on juba igav. Krõbe-
kana salatis on röstitud Eesti pea-
kapsas, vürtsine kaste ja krõbedad 
kanapalad ning paneeritud sibul. 
Kapsas, mis kõrval on, tuleb gril-
li peale lihtsalt unustada, siis see 
maitseb kõige paremini. Pealmi-
sed kõrbenud kihid koorime pä-
rast maha,” avaldab ta saladuse. 
See maitses tõesti väga hästi.

Minu lemmikuks ja väga heaks 
üllatuseks osutusid kalakotletid. 
Ma ei tea, kas see on nõukaaegne 
pärand, aga millegipärast just kala-
kotletid tundusid alati “kahtlased”. 
Nende serveerimise ajal tuli uuesti 
lauda peakokk Jürgen, kes seletas, 

et maitseelamuse saladus seisneb 
selles, et nendes kotlettides kasu-
tatakse korraga nii valget kui ka pu-
nast kala, mis muudab maitse olu-
liselt mahlasemaks. Tõepoolest, 
kotletid olid seest pehmed ja õhu-
lised ning n-ö kalamass ei olnud 
kotleti sees kinni sulanud. 

Hõissa, vastlad!
Vastlapäev on sel aastal 1. märtsil 
ning kuklisöömisest on saanud ju-
ba ammu kuu aega kestev tradit-
sioon. Kuigi kõht on heast-pare-
mast täis, proovime ära ka värskelt 
köögis valmistatud kukli. Väga peh-
me ja lõhnav kardemonisai, mille 
tipus ei ole koonerdatud ei kirsi-
moosi ega ka kohapeal valmistatud 
ehtsa vahukoorega. Muide, vastla-
kuklite tellimine on juba alanud!

Lisaks õnnestus proovida uudis-
toodet, mis ei ole isegi veel me-
nüüsse jõudnud. Hõrgud kohu-
piimapontšikud veidi hapuka ana-
nassigeeli ja vaarikatega. Kui mõ-
nikord võib kohupiim tõesti jääda 
paneeringu sees kitiseks, siis nen-
des pallides oli tunda kohupiima-
massi struktuuri ning boonusena 
tõeliselt balansis magusate ja ha-

pukate maitsete kombinatsiooni. 
Menüüst leiab ka traditsioonili-
si kooke, mida on letist võimalik 
kaasa osta.

Parima maitseelamuse 
saab kohapeal
Viimasel kahel aastal, kui restora-
nid on lainetena avatud ja suletud 
olnud, ei ole saladus, et inimesed 
on söönud rohkem koduseinte va-
hel ning märgatavalt on suurene-
nud koju tellitava toidu kogused. 
Protsessi üks ebameeldiv pool on 
rahaline, mis tähendab seda, et 

Boltile, Woltile või teistele toidu-
kulleritele makstav krõbe vahen-
dustasu kärbib oluliselt tulu, mille 
arvelt saaks investeerida restorani. 
Kuid veelgi suurem kahju tekib toi-
du kvaliteediga seoses. 

“Viisakalt väljendades – sushit, 
kiirtoitu, kebabi, burksi ning pit-
sat koju tellides toidu kvaliteet ei 
muutu ülemäära kehvaks. Aga a la 
carte menüüd toidukulleriga tel-
lides võib saada pettumuse osali-
seks. Hoolimata soojahoidvatest 
pakenditest ei ole see enam nii soe 
ja värske nagu otse köögist tulles, 
maitse võib olla veidi nätskem. Toit 
maksab sama palju kui restoranis st 
lõpptarbija saab oma raha eest nii 
vähem kvaliteeti kui ka emotsiooni. 
Medium temperatuuril küpsetatud 
liha ei jõua ju inimesele koju moel, 
mida ta saab vaid kohapeal süües 
nautida. See ei ole jätkusuutlik te-
gevus, n-ö päeva lõpuks tõmbavad 
head söögikohad selliselt toimeta-
des endale lõpuks vee peale,” ütleb 
Jaanus.

Argipäeviti tasub Jussikast sa-
muti läbi astuda, sest pakutakse 
lõunamenüüd. Sõltuvalt päevast 
võivad toidud mõnikord kiires-
ti otsa saada, kuid kindlasti leiab 
igaüks midagi a la carte menüüst. 
Lapsi vaimustavad kohapeal val-
mistatud fish & chips. 

Omanike sõnul on kriisist olnud 

  Menüü ning kontaktid 
leiab Jussika FB lehelt: 
www.facebook.com/Jussikas.

Lapsi vaimustavad 
kohapeal valmista-
tud fish & chips.

suures plaanis nii palju küll kasu, 
et turg on kõvasti puhastunud, alles 
on jäänud need kohad, kes tahavad 
ja pingutavad. Uusi töötajaid koo-
litatakse samuti teistmoodi kui va-
rem, mis tõstab üleüldise kliendi-
teeninduse taset.

Sündmused seinast seina
Jussikas pole pelgalt söögikoht. 
Erinevateks üritusteks on võima-
lik rentida nii kogu maja kuni 100-
le inimesele, aga ka teisel korrusel 
olevat hubast saali, mis mahutab 
kuni 25 inimest. Suvel, kui avatak-
se terrass ja aed, on ruumi veelgi 
rohkem. 

Menüü osas ollakse väga paind-
likud ning soovi korral valmistatak-
se ka vana head šnitslit. Tordid ja 
kringlid tulevad hetkel Jaanus Koho 
endanimelise restorani kondiitrilt, 
kuid kohapeal valmistatakse hetkel 
juba eelmainitud kukleid ja erine-
vaid koogikesi.

Tuleviku osas on omanikel mit-
meid plaane, mida ei taheta veel 
kõva häälega välja hõigata. “Eks na-
gu kõikidel toitlustuskohtadel, tule-
vik ei sõltu ainult meist. Püüdleme 
edasi perekesksema restorani ning 
mitmekesise menüüvaliku poole,” 
sõnavad nad.

Kohalikud noored on suvel 
tööle oodatud!
Viimased pingelised aastad on te-
kitanud ka tugeva tööjõukriisi nii 
köögis kui ka teeninduses ning 
omanikud ärgitavad Viimsi noori 
ühendust võtma. “Töökäsi on meil 
tõesti puudu ning kõige ideaalsem 
oleks, kui me need inimesed leiak-
sime Viimsist, et saaksime vajadu-
sel kiiremini reageerida, kui mõni 
suurem üritus või tellimus tule-
kul. Palgatase on meil pigem hea. 
Samuti julgustame alati köögis ja 
saalis omi ideid välja käima. Min-
git mina-mina-mina mentalitee-
ti meil ei esine, me hindame väga 
just loomisprotsessi ja kokkuhoid-
mist,” julgustab Jaanus noori ühen-
dust võtma.

Kui uurida klientide 
lemmikute kohta, 
jäävad kõlama maisi-
kana tibu, searibi 
ning vürtsikad kana-
tiivad.

Peakokk 
Jürgen ja kokk 
Tiit valmista-
vad isuärata-
vaid roogasid. 
Foto: Virge 
Kõosalu

Mitmekesises menüüs leidub igaühele midagi. Foto: 
Artjom Maksimtšuk

Jussika teisel korrusel on hubane saal, mis mahutab kuni 25 inimest. Foto: Artjom Maksimtšuk
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Kolme taimse 
värvimise tule-
mus fotodel 
räägib ise enda 
eest. Foto: 
Kuumad Käärid

des olla noortel naistel, kes on juba 
üles kasvanud pidevalt sulfaadi ja 
parabeene sisaldavaid juuksetoo-
teid kasutades.

“Tihti soetame suurtest jaeketti-
dest šampoone ja palsameid ning 
eeldame, et toode on meile ohu-
tu. Pikemas perspektiivis ei pruugi 
see nii olla. Soovitan kõigil lugeda 
pakendilt, millest toode koosneb, 
ja veenduda, et selle kasutamine 
ei tee tervisele kahju. Ärge eelda-
ge, vaid ole veendunud. Kõik Eve-
leni brändi juuksehooldustooted 
on näiteks parabeeni- ja sulfaadi-
vabad. Sobivad veganitele. Hea va-
lik kogu perele,” soovitab ta.

V
iimsi piiri peal Coop 
Konsumi Keskuse ilu-
salongis Miiduranna 
juuksur töötab Lilli Kuu-

sing, kellel on kutsetunnistus tas-
kus juba 1991. aastast. Ta on laia 
profiiliga juuksur, kes pakub tee-
nuseid naistele, meestele ja lastele. 
Nimekirja kuuluvad juuste värvi-
mine, helendamised, lõikamine, 
keemiliste lokkide tegemine, kuu-
made kääridega lõikamine ja eri-
lahendused. Kõige uuema ja põ-
nevama teenusena leiab pakutava 
hulgast juuste värvimise taimedest 
valmistatud 100% ökovärvidega.

Naturaalne ja looduslik
Lilli esimene kokkupuude taimsete 
juuksevärvidega toimus umbes viis 
aastat tagasi. “Tutvusin selle võima-
lusega tänu Soomes elavale eest-
lannale, kes ökojuuksevärvi brän-
di Radico tõi Indiast algselt Soome 
ning sealt edasi Eestisse. Ta käib 
siiani Aasias kohapeal tooteprot-
sessi kontrollimas, et see oleks öko-
sertifikaadi vääriline,” räägib Lilli.

Toode äratas temas huvi ning 
nüüd tarvitab ta seda oma töös iga-
päevaselt. “Kasutan juukseid värvi-
des ökojuuksevärvi, mis annab na-
turaalse lõpptulemuse, hooldab 
peanahka, soodustab juuksekasvu 
ja on 100% kemikaalide vaba. Öko-
värv tugevdab juukseid, annab läike 
ja samas ka niisutab,” tutvustab Lilli.

Taimsete juuksevärvide suur 
pluss on see, et nendega võib vär-

Lilli peab väga oluliseks, millest 
juuksehoolduses kasutatavad too-
ted koosnevad. Ta paneb kõigile 
südamele, et jaekaubandusest os-
tetud taimsed värvid ei pruugi ol-
la alati keemiavabad. “Taimevärv 
on praktiliselt taimne segu, ku-
hu lisada ainult vett, mitte midagi 
muud. Taimne värv ei värvi juuk-
seid 30 minutiga, seega selliste too-
dete puhul ei pruugi tegemist olla 
enam 100% taimse värviga,” selgi-
tab ta.

Juuksurina on Lillil oluline an-
da klientidele kaasa peale kaunite 
juuste ka teadmisi, kuidas nii juuk-
seid kui ka ennast üldiselt tervena 
hoida. Paljud ilutooted sisaldavad 
tänapäeval parabeene, mille tõttu 
pikaajalisel kasutusel võib tervis 
kannatada. 

Teadusuuringud on leidnud seo-
seid parabeenide ja rinnavähki hai-
gestumise vahel. Eriti hoolikas tu-
leks juuksuri sõnul ilutooteid vali-

vida kasvõi iga kahe päeva tagant. 
See ei kahjusta juukseid. Ökojuuk-
sevärv katab hallid juuksekarvad 
ning sellega saab suurepäraselt 
värvida hiljem ka ainult juuste jä-
relkasvu. Tooted sobivad ka vega-
nitele.

 
Varuma peab pisut 
kannatust
Lilli sõnul ei ole juuste taimsete 
värvidega värvimise teenus mõel-
dud neile, kes soovivad enda juuk-
sevärvi väga tihedalt muuta või ka 
radikaalselt muuta. Tuleb arves-
tada, et taimsete värvidega ei saa 
juukseid heledamaks värvida. Sa-
muti ei sobi iluteenus inimeste-
le, kes on allergilised mõne taim-
se koostisosa suhtes.

Soovitud tulemuse saavutami-
ne võtab pisut rohkem aega kui 
keemiliste värvidega. “Kui klient, 
kes soovib saada näiteks heledast 
tumedaks, saab keemiliste värvi-
dega 30 minutiga uue juuksetoo-
ni, siis taimse värviga on sama tu-
lemuse saavutamiseks vaja teha 
kolm värvimist. See nõuab kanna-
tust, aga on teostatav. Samas, kui 
kliendil on samas tumedusastmes 
juuksetoon, siis saab enamike vär-
videga tulemuse esimese korraga,” 
kirjeldab juuksur.

Saadaval on take-away 
teenus
Taimevärvi peab peas hoidma 
kolm-neli tundi. Nendele, kes soo-
vivad aega kokku hoida ja sel ajal, 
kui värv mõjub näiteks kodukon-
toris tööd teha või niisama toime-
tada, on olemas take-away tee-
nus. Kui salongis on juuksed ühel 
korral taimsete värvidega värvi-

ÖKOJUUKSUR Ökoteemad ja looduslähedus 
muutuvad aina populaarsemaks ning paljud 
teenusepakkujad pööravad tähelepanu sellele, et 
nende teenused käiksid selles osas ajaga kaasas.

Uus juuksuriteenus Viimsis – juuste 
värvimine looduslike värvidega

tud ning on teada, millist värvise-
gu retsepti kasutada ning milline 
jääb tulemus, saab järgmistel kor-
dadel seda kasutada. Take-away 
puhul paneb juuksur värvisegu pä-
he, katab juuksed kliendi poolt kaa-
sa võetud räti või salliga ning klient 
võib minna koju. Kodus peab vär-
vi kolm kuni neli tundi peas hoid-
ma ning siis võib selle maha pesta. 
Salongi tagasi minema ei pea, sest 
juuksur selgitab eelnevalt põhjali-
kult, kuidas värvi maha pesta. Kok-
kuvõtteks jääb selle teenuse puhul 
ainult juuksuri juures värvi peale-
panemise vaev, ülejäänud ajal saab 
enda toimetamisi teha. Võrreldes 
mõne muu juukseteenustega on 
see mugavam ja ajasäästlikum.

 
Teadlikud ja tervislikud 
valikud
Ökovärvidega värvimise valivad 
Lilli sõnul kliendid, kes teevad tead-
likke valikuid ning hindavad tervis-
likku elustiili. Üldiselt on kliendid 
märganud positiivset muutust juus-
te välimuses ja tervises juba pärast 
esimest kasutuskorda. Kuid nagu 
looduses ikka, nõuavad pikemaaja-
lised muudatused veidi rohkem ae-
ga, et püsivaid tulemusi saavutada.

Juuksur toob ka välja, et kõige 
suurem üllatus esmakordsete klien-
tide jaoks on tavaliselt see, värv ei 
tule pärast pesemist maha, sest tih-
ti eeldatakse, et kui keemiat toote 
sees ei ole, siis see kaua peas ei püsi.

  Miiduranna juuksur 
asub Coop Konsum 
keskuses, Ranna tee 46a

  FB Miiduranna juuksur 
  FB Kuumad Käärid (Lilli)

Kärol Michelson
Viimsi Teataja 
kaasautor

tasub teada

  Väga rikutud ja katkiste juustega võib vaja minna mitut värvimis-
korda, et saada soovitud lõpptulemus.

  Taimse juuksevärviga on võimalik värvida olemasolevat juukse-
värvi 1–2 tooni.

  Taimne juuksevärv ei värvi juukseid heledamaks.
  Taimne juuksevärv ei sobi, kui soovid muuta juuksevärvi tihti ja 

radikaalselt (näiteks blondist punaseks  ja vastupidi) või kui oled 
allergiline taimsetes juuksevärvides sisalduvatele taimedele. 

Kokkuvõtvalt ököjuuksevärvidest
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M
iks on sellist elukvali-
teeti nii raske saavu-
tada? Mille taga meie 
heaolu siis seisab? 

Miks ei ole tervenemine, kaalu 
langetamine või lihtsalt hea enese-
tunne üldse mitte nii lihtsalt saavu-
tatav? 

Kuidas vabaneda kiuslikest isu-
dest ja häirivatest vaevustest? 

Kuidas läbida puberteet ilma 
punnideta ja vanaduspõlv ilma ra-
vimiteta?

Kuidas saavutada tasakaalus 
terve nauditav elu?

Need on küsimused, millele vas-
tamise on Viimsi Toitumis-ja Te-
raapiakeskus oma südameasjaks 
võtnud. Siin saad toitumisnõusta-
ja abiga detailse ülevaate oma seni-
se toitumisrutiini kvaliteedist ning 
hulgaliselt nippe ja nõuandeid toi-
tumisharjumuste parandamiseks. 
Nõustamisprotsessid on üles ehi-
tatud vastavalt kliendi soovidele 
ja eesmärkidele, seega – alustada 
saad ükskõik kui väikeste sammu-
dega ja ikka tervema elu suunas. 

Kui tunned, et oled juba kõike 

proovinud ja ka toitumisharjumus-
te muutmine ei too kuidagi soovi-
tud tulemust, tuleks põhjuseid ot-
sida sügavamalt enda seest. Sinu 
keha toimib seestpoolt väljapoo-
le ning loeb mitte ainult see, mi-
da sa sööd-jood, vaid ka see, mida 
sa mõtled, tunned ning koged. Kõ-
lab võib-olla uskumatult, kuid Si-
nu sisemaailm loob Sinu reaalsust 
igal hetkel!

Viimsi Toitumis- ja Teraapiakes-
kus on loodud eesmärgiga ühenda-
da sisemine välisega. Läbi nõusta-
mis- ja teraapiaprotsesside luuakse 
uus taustsüsteem, mis aitab mõis-

SISUTURUNDUS Terve inimene tunneb ennast 
oma kehas kergelt ja koormusvabalt. Tema pea on 
selge, meeleolu hea ja ta naudib elu selle mitme-
kesistes värvides. Miski ei paina ja kuskilt ei valuta. 
Kõlab ju ahvatlevalt?

Viimsi Äritares avab oma uksed Viimsi 
Toitumis- ja Teraapiakeskus

ta meie sees toimuvat ning kui-
das see mõjutab meie igapäevast 
reaalsust, sh tervist. See on võima-
lus lüüa oma kehas kord majja ja 
võtta oma elu üle valitsemine enda 

kätte. Pikka aega painanud emot-
sionaalsed takistused eemaldatak-
se teraapiaseanssidel läbi alatead-
vuse ning luuakse enda jaoks uued 
mõttemustrid. Need uued mustrid 

  Viimsi Toitumis- ja 
Teraapiakeskus asub Viimsi 
Äritares, Paadi tee 3-324

  Aegade broneerimine:
www.toitumisjateraapia-
keskus.ee
info@toitumisjateraapia-
keskus.ee
Tel 5911 9468

võimaldavad luua uut ja tervemat 
reaalsust! 

 Meditatiivsed teraapiad on väl-
ja töötatud nii toitumishäiretest va-
banemiseks, kehakaalu korrigee-
rimiseks, haigustest tervenemise 
toetamiseks kui ka paljude eluvald-
kondade korrastamiseks. Vabasta-
des piiravaid programme ja mõtte-
mustreid, muutub elu sõna otseses 
mõttes piirangutevabaks. See on 
Sinu võimalus teha teadlikult pa-
rimaid valikuid ning realiseerida 
parim versioon endast.

Kõige värskemate uudiste ja 
pakkumistega kursisolemiseks jäl-
gi Viimsi Toitumis- ja Teraapiakes-
kust Facebookis ja Instagramis, sest 
juba märtsis on kõigil viimsilastel 
võimalik osaleda loengustiilis vest-
lustel, kus käsitlust leiavad mitmed 
põnevad tervist ja toitumist puudu-
tavad teemad. 

Viimsi Toitumis- ja 
Teraapiakeskus

Uus keskus 
on loodud ees-
märgiga ühen-
dada sisemine 
välisega. 

KALATOIDUD Lapsed eelista-
vad kala asemel süüa kana 
ja teisi liharoogasid, selgus 
koolitoidu rahulolu-uuringust. 
Ent kooli kokad on kindlad, et 
mõne kavala nipi abil on siiski 
võimalik meelitada lapsed 
kala sööma.

Teadupärast sisaldab kala hulga-
liselt omega-3-rasvhappeid, pro-
teiini ning ka vajalikku D-vitamiini, 
kuid need pole alati argumendid, 
mis veenaksid lapsi kala sööma. 
“Meie koolikokad on veendumu-
sel, et kala pole erilisem mis tahes 
teistest lihadest ning võiks kuulu-
da vähemalt kord nädalas iga lapse 
toidulauale. Tulenevalt määrusest 
peab kord nädalas ka koolisöökla 
menüüs olema kala. Näeme, et kui 
lapsele pole kodus kalasöömist 
tutvustatud, siis on seda keeru-
kam teha ka koolisööklas,” selgitab 
ka Viimsi koolides ja lasteaedades 
koolitoitu pakkuva Baltic Restau-
rants Estonia AS-i müügi- ja turun-
dusjuht Tiiu Endrikson.

Koolitoitlustaja sõnul panusta-
vad nemad kala populariseerimis-
se nii, et muudavad kalatoitude 
retsepte lastele meelepärasema-
teks. Nii on toitlustaja vähenda-
nud menüüdes kalast valmistatud 
pajaroogade ja hautiste osakaalu 
ning hakanud kala portsjontükina 
serveerima. Laste suureks lemmi-
kuks on kujunenud ka kodumai-
sest latika hakklihast valmistatud 
vormiroog, mis meenutab pikk-
poissi.

Koduköögis soovitab toitlustaja 
laste soove arvestada, kalapraadi-
de valmistamisesse loovalt suhtu-
da ning muidugi kannatust varuda. 
Et kalasöömine kiiremini selgeks 
saaks, jagavad Daily koolikokad 
järeleproovitud nippe kalatoitude 
valmistamiseks ja -serveerimiseks. 

 
Lihtsad maitsed
Varases lapseeas tundma õpitud 
maitseid eelistavad inimesed ka 
täiskasvanuna. Kalasse umbusk-
likult suhtuvad lapsed tuleb esiti 
harjutada grillitud, pannil praetud 

Koolikokad õpetavad, kuidas meelitada laps kala sööma

või ahjus küpsetatud ja vähese soo-
laga maitsestatud kalaga. Esialgu ei 
tasu kala teiste toiduainetega sega-
da, vaid lubadagi lapsel avastada 
kala puhast maitset. Kui kalamait-
se on tuttav, saab asuda eksperi-
menteerima erinevate vürtsisegu-
de, maitseainete, paneeringute ja 
kastmetega.

 
Peida ja maitsesta
Lapsed söövad suurema tõenäosu-
sega toitu, mis on nende pikaaeg-
ne lemmik – nii saab burgeri vahe-
le panna kalakotleti, spagetiroas 

asendada lihapallid kalapallidega 
ning lisada kala erinevatesse lem-
mikkastmetesse.

Kindlasti tuleks kalakogustega 
olla esialgu tagasihoidlik. Näiteks 
kalakotlettide valmistamisel võib 
pool kala kogusest asendada hoo-
pis kartuli või mõne muu meelepä-
rase köögiviljaga. Valge kala on ta-
gasihoidlikuma maitsega, seega on 
mistahes valge kala kalamaailma-
ga tutvumiseks parim. Kalale ise-
loomuliku maitse peitmiseks võib 
sellele lisada natuke mett või muud 
naturaalset maitseainet.

 

Küsi lapse eelistusi
Lapsed on täiskasvanutest tihti pirt-
sakamad, mistõttu ei ole vaja neid 
sundida sööma kala nii, nagu see 
täiskasvanutele meeldib. Räägi lap-
sega ja uuri, millisel viisil valmistatu-
na ta kala soovib. Mõni laps armas-
tab juustust, teine kastmes, kolmas 
hoopis kergelt grillitud ja neljas pa-
neeritud kala. Lapse soovidele vas-
tu tulles võid kindel olla, et varsti 
õpib järeltulija kalatoite hindama.

 
Serveeri mänglevalt
Laste jaoks on toidu välimus sama 
oluline kui selle maitse. Seepärast 
on eriti oluline läheneda kokakuns-
tile loovalt. Väikelastele meeldib 
süüa näppudega, mis annab hea 
võimaluse valmistada tervislikke 
kalapulkasid värskest kalast. Soo-
vi korral saab põnn neid meele-
pärasesse kastmesse kasta. Samu-
ti söövad lapsed parema meelega 
toitu, kui sellest on taldrikule paat 
või maja ehitatud. Mida vanemaks 
saab laps, seda vähem peab servee-
rimiskunstile pühenduma. Siis tu-
leks hoopis kala tervislikkusest rää-
kida ning kord nädalas terve perega 
kalatoitu nautida.

Järjepidevus garanteerib 
edu
Kalavõõrale lapsele tuleks kala pak-
kuda 1–2 korda nädalas. See või-
maldab lapsel harjuda kala mait-
se, tekstuuri ja lõhnaga. Kokku võib 
kalaga tutvuse sobitamisele kuluda 
10–15 toidukorda.

Baltic Restaurants Estonia  

Toitu võiks 
ahvatlevalt 
serveerida, 
sest laste 
jaoks on toidu 
välimus sama 
oluline kui 
selle maitse. 
Foto: Canva
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Ä
ritares toimub õppe-
töö neljas ruumis kahel 
korrusel. Õpilasi praegu 
jagub, siiski leidub veel 

vabu kohti uutele õppijatele. Veel 
saab registreeruda kunstiõpetuse 
ja stuudiokursusele.

Kunstiõpetus lastele
Kunstiõpetuse kursus on mõeldud 
5–7-aastastele. Seal toimub mängu-
lis-kunstilise tegevuse kaudu lapse 
vanuse kohase loomingulise või-
mekuse kavakindel arendamine. 
Kursusel osaledes suureneb lapse 
suhtlusringkond ning läbi käelis-
te ja vaimsete tegevuste arendami-
se saavad lapsed esteetilisi elamu-
si. Kunstigrupi üheks eesmärgiks 
on esteetilise kasvatuse laienda-
mine lapse kooliküpseks saamise-
ni. Senine kogemus on näidanud, 
et laste meelistegevusteks tunnis on 
maalimine, joonistamine ja meis-
terdamine.

Kunstiõpetus toimub üks kord 
nädalas, kaks õppetundi korraga. 
Sisseastumiskatseid või proovitöid 
tegema ei pea. Lapsi juhendab õpe-
taja Anne Roolaht, kes on professio-
naalne metallikunstnik ja kelle tun-

dides valitseb hästi sõbralik ja soe 
õhkkond. Ta oskab panna ka pealt-
näha täiesti tavalised lapsed suure-
pärast kunsti ja loomingut tegema. 
Isegi kui laps tunneb end tunni al-
guses väsinuna, siis tunni lõpuks on 
ta justkui puhanum ja rõõmus. 

Stuudiokursus 
edasijõudnutele
Stuudiokursus on lisa-aastate 
kunstiõpe ja mõeldud nendele, kes 
pärast kunstikooli põhikursuse lõ-
petamist soovivad end enne kõrg-
kooli astumist kunstialaselt vormis 
hoida. Selles osas ei ole isegi vanu-
sepiirangut. 

Koos juhendaja õpetajaga mää-
ratletakse osaleja õpingute maht ja 
ülesannete keerukus. Õppeprotsess 
toimub üks või kaks korda nädalas 
kolm õppetundi korraga. Tundide 
toimumisajad kooskõlastatakse ju-
hendajaga. 

Põhikursuse õppeained on maa-
limine, keraamika ja digidisain. Di-
gidisain on uus eriala ja vajab vast 
rohkem lahtiseletamist kui tradit-
sioonilised kunstivormid. Põhi-
mõtteliselt allub digimaailma kunst 
täpselt samadele reeglitele nagu 

KUNSTIÕPE Viimsi kunstikoolis valitseb Artiumi 
hoone ootus. Sellest hoolimata tuntakse ennast 
loominguliselt ja vaimselt värskena ning ajutised 
ruumid Viimsi Äritares on juba omaseks saanud.

Viimsi kunstikoolis oodatakse uusi huvilisi 
tavakunst. Oluline on komposit-
sioon, värvid, tehnika ja idee. Joo-
nistamine ja maalimine toimub 
arvutis selleks ettenähtud program-
mide abil. Arvutihiire kõrval kasu-
tatakse puutetahvleid ja pliiatseid. 

Mõni ülesanne võib arvuti abil 
lahendades tunduda ülilihtne, sa-
mas aga võib teinekord tõeliselt hea 
tulemuseni jõudmiseks isegi kauem 
aega kuluda kui käsitsi maalides 
või joonistades. Digidisani tund-
mise üheks plussiks on see, et see 
annab võimaluse enne suure pro-
jekti teostamist selle sobivust arvu-
ti abil proovida, et mitte asjata ma-
terjali raisata. 

Stuudiokursuse õpetaja Ivar Rei-
mann on lõpetanud EKA lavastus-
kunsti eriala ja praktiseerinud di-
gikunsti meelelahutuse ja kultuuri 
valdkonnas. Tema üks väärtusliku-
maid oskusi on erinevate valdkon-
dade põimimine ja seda, kuidas 
idee päris elus realiseerub, püüab-
ki ta oma õpilastele õpetada. 

Kunst lisab elule värve
Kui igapäevane töö- või äripäev 
tundub liiga harjumuspärane ja 
suisa igav, siis tasub kindlasti vaa-
data kunsti poole – külastada kuns-
tinäitusi, teatreid, kontserte või ki-
no, milles kõiges on paras annus 
meelelahutust. Kunst aitab unusta-
da korraks argiprobleemid ja aren-
dab loomingulisust, mida omakor-
da läheb elus vaja. 

“Põhiline on kunstiõpetus, mida 
lastele kunstikoolis kunstiõpetaja-
na annan. Oma tunnis ma laste eest 
mitte midagi ära ei tee, vaid suunan 
õrnalt. Kui on vastupanu, vahel vä-
ga tugev, siis lasen lapsel oma väl-
jakujunenud lemmikteemat ra-
hulikult edasi teha. See võib vahel 
pikaks venida, kuid mingi aja möö-
dudes lapse loomulik areng ja kas-
vamine näitab, õpetades last just-
kui seestpoolt õrnalt ja leebelt, ning 
hopstigi olemegi järgmisel tasemel. 
Kunstiõpetus toimub meie kunsti-
koolis läbi positiivse suunamise,” 
võtab kokku õpetaja Anne Roolaht.

Viimsi Kunstikool 

Laste kunsti-
õppe kursusel 
tehtud erine-
vas tehnikas 
portreede 
seeria. 

Digidisaini 
kursusel 
valminud 
värviline
Tallinna 
vanalinn.

Anne Roolaht 
tundi andmas. 
Foto: Viimsi 
Kunstikool
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Milline on olnud Teie suhe spor-
diga?
Olen sporti teinud lapsest saati. Al-
guses tegelesin suusatamise, jooks-
mise ja kergejõustikuga. Hiljem 
käisin jõusaalis, peamiselt rühma-
trennides nagu BodyPump, bosu 
jne. Samuti olen mitmetel aladel 
võistelnud ja poodiumikohti saa-
vutanud. Ühte lemmikut spordiala 
mul nooremana ei olnud – kuna te-
ha sai kõike, siis nautisin nii jooks-
mist kui ka suusatamist.

Millal ja miks hakkasite tegelema 
kulturismi ja fitnessiga?
Kulturismi ja fitnessi vastu tek-
kis huvi 2015. aastal. Selleks ajaks 
olin sünnitanud kolm last ning ku-
na pärast esimese lapse ja kaksiku-
te sündi saavutasin rühmatrenni 
(BodyPumpiga) ja vähese jõusaali-
ga enda jaoks elu parima vormi, siis 
tekkis huvi füüsist edasi arendada. 
Sealt tuli mõte proovida bodybuil-
dingut.

Kulturismil ja fitnessil on väga 
palju eri kategooriad. Millisega 
Teie tegelete?
Alustuseks võtsin osa FitModel 
Projectist, et sellest maailmast ai-
mu saada. Pärast seda tegin esime-
sed võistlused nii bikiinifitnessi kui 
ka FitModeli kategoorias. Viimase 
puhul ei pea olema nii lihastes, la-

val ollakse monokiinis ja teine voor 
toimub kleidis. Sealt edasi olen 
võistelnud bikiinifitnessis.

Milline on Teie trennigraafik ja 
kus peamiselt trenni teete? 
Iganädalaselt treenin vähemalt ne-
li-viis korda ning enamjaolt Viimsi 
MyFitnessis, kus on minu jaoks pii-
savalt head tingimused.

Mis lisaks jõusaalitree-
ningule veel fitnessi-
sportlase treeningrutiini 
kuulub?
Kindlasti kuuluvad sellesse 
puhkus ja taastumine, mis on vä-
ga olulised, et vältida vigastuste oh-
tu. Kõige olulisem on siiski toitumi-
ne, mis on kõige alus. Kui see pole 
paigas, siis võib trenni teha kui pal-
ju tahes, aga sellest pole kasu, sest 
trennist üksi kindlasti ei piisa.

Mis Teile oma ala puhul kõige 
rohkem meeldib?
Bikiinifitnessi ja kogu fitnessimaa-
ilma puhul meeldib mulle näha, 
milleks meie kehad ja me ise või-
melised oleme. Meeldib kogu prot-
sess, võistlusdieet ja fiiling laval, 
hoolimata sellest, et ma pole üld-
se esineja tüüp. Fitnessiga tegele-
mine on äärmiselt raske ja ekst-
reemne, aga ometi on ikka ja jälle 
väga võimas tunne, kui pärast ras-
ket võistlusdieeti saab laval särada. 
Eneseületus on selline tunne, mida 
tahaks kogeda ikka ja jälle. 

Mis on kulturismi ja fitnessi suu-
rim väljakutse sportlase jaoks?

SPORTLANE Viimsi Tunnustab 2021 parimaks 
seeniorsportlaseks valiti Kadri Tammoja. Kuigi sport 
on telekommunikatsiooni valdkonnas töötava naise 
jaoks kõigest hobi, on tal ette näidata bikiinifitnessi 
maailmameistrivõistluste hõbe ja pronks. Rääksime 
Kadriga pisut lähemalt spordi rollist tema elus.

Kadri Tammoja usub, et kõik ongi võimalik, 
kui vaid tahta ja kirega teha

Suurim väljakutse on see, et jõuaks 
lavale enda parimas vormis. Samu-
ti see, et kogu protsessi jooksul ke-
ha vastu peaks ja välja veaks.

Kui palju peate oma toitumist pii-
rama? Kas ja kui palju see perioo-
diti erineb?
Nagu eelpool öeldud, siis toitumi-
ne on meie ala puhul absoluutselt 
kõige tähtsam. Võistlusperioodil on 
ette nähtud kindel kaloraaž – söön 
vähem, kui kulutan ehk olen de-
fitsiidis. Lubatud on ainult puhas 
toit. Muul ajal saan vabamalt võt-
ta. Kaloraaž on siis suurem ning 
toidukorrad on küll paigas, aga lu-
ban siiski natuke kõike. Minul toi-
tumise jälgimisega probleeme po-
le. Olen väga võitlushimuline ning 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

kui midagi teen, siis annan endast 
kõik, et saavutada parim.

Kas teete trenni treeneri juhenda-
misel või koostate oma treening-
plaanid ise?
Treeningplaanid koostab treener 
Jekaterina Remets-Morozova, kel-
lega koos treenin paar korda kuus. 
Muul ajal teen trenni iseseisvalt, 
kuid treener on minu jaoks kogu 
aeg olemas, nõustab ja annab va-
jadusel juhiseid. Ta on absoluutselt 
PARIM! Olen talle südamest tänu-
lik, et ta on minu jaoks olemas. Il-
ma temata, tema toeta ja usuta 
minusse ei oleks ma kõike saavu-
tanud.

Milliste sportlike saavutuste üle 
kõige suuremat heameelt tunne-
te ja miks?
Suurimat heameelt tunnen fitnes-
sis saavutatu üle. Olen kolmekord-
ne Eesti meister bikiini- ja master 
bikiinifitnessis, mul on maailma-
meistrivõistluste hõbe ja pronks. 
See on tulnud päris kõrge hinnaga. 
Ma poleks arvanud, et suudan nii 
tugev olla, aga nüüd tean, et kõik 
ongi võimalik, kui vaid tahta ja ki-
rega teha.

Kas ja millised sportlikud eesmär-
gid olete seadnud tulevikuks?
Eesmärk on saada paremaks. Ku-
na fitness on nüüdseks mulle ju-
ba elustiil, siis treening ja toitumi-
ne on ja jääb üheks minu elu osaks. 
Kas ja millal jälle võistlen, hetkel 
kindlalt öelda ei oska. Teen trenni, 
hoian vormi ning alati, kui tahtmi-
ne tuleb, on võimalus taaskord la-
vale minna.

Millest trennitegemiseks motivat-
siooni ammutate?
Trenn on minu jaoks täielik stres-
simaandaja, ma ei oska ega suu-
dagi ilma selleta elada. Mind mo-
tiveerib enesetunne pärast trenni 

ja muidugi on boonuseks vormitud 
keha, mis aitab enesekindlust tõsta.

Kui kaua olete Viimsis elanud ja 
mis siin kõige rohkem meeldib?
Viimsisse kolisin 2013. aastal. 
Meeldib see, et elan nagu maal, 
aga kõik on käe-jala juures olemas 
ja lastel on kool lähedal. Kindlas-
ti on suur privileeg, et rand ja meri 
asuvad siinsamas, meil on tervise-
rajad ja ilus loodus.

Pane tähele! 
Kadri kolm soovitust, 
miks rohkem liikuda ja 
trenni teha.

  Treening on investeering 
iseendasse ja paremasse 
tervisesse.

  Enesetunne pärast trenni 
on parim asi.

  Voolitud ja toonuses 
keha.

Kadri pälvis 
Viimsi Tun-
nustab 2021 
parima see-
niorsportlase 
autasu. Foto: 
Tiit Mõtus

Maailmameistrivõistluste laval. 
Foto: Eastlabsphoto
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10.30       0 - 2 aastased
11.30        3 - 6 aastased
Juhendaja Vello Vaher

 
ESMASPÄEVITI 

9.20       4 - 12  kuused beebid
10.20      1 - 3 aastased
12.15       2 - 5 kuused beebid
Juhendaja Reet Post
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Kursus on mõeldud abiturientidele ja gümnaasiumi
varem lõpetanutele, kes plaanivad kevadel sooritada

gümnaasiumi riigieksamit või astuda ülikooli!
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R E A K U U LU T U S E D

Aiatööd
Ohtlike puude raie, võsalõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse. 
Tel 5623 0373, Randy.
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lange-
tamine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja püga-
mine. Tel 5348 7318, e-post igor@
inkteenused.ee.

Ehitus
Teostan erinevaid üldehitus- ja 
remonditöid. Vundamendi ehitus, 
siseviimistlus, välisviimistlus, san-
tehnilised ning elektritööd (olemas 
B2 pädevus) Tel 552 7217.
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.

Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja 
viimistlustööd. Kortermajade re-
noveerimine MTR EEH011474. Pa-
kume erinevaid lahendusi hoonete 
ja majade ehitusel. mehitus@gmail.
com või tel 5352 9476.

Katuste, fassaadide ja aedade 
pesu, värvimistööd, remonttööd. 
Lumetõrje ja jääpurikate eemalda-
mine katustelt. Tel 5638 8994, 
kpe.kpe@mail.ee. 

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

Korstnapühkija teenused. Tellimi-
ne tel 5877 1665 või www.puhas-
kolle.ee.

Muud teenused
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.

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

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

Vahetan segisteid, valamuid, WC-
potte, boilereid. Väiksemad elekt-
ritööd ja koduabitööd. Tel 5904 
8011, e-post looduse.3@hot.ee.

Kodumaine kartul, köögivili ja 
mesi kojutoomisega. Tellimine ja 
lisainfo telefonil 5865 2190. 
www.põllultkoju.ee.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.

Kogemustega logistik pakub sood-

salt kiirkulleri teenust Eesti piirides. 
Tel 5323 4305, Lembit.

Pehme mööbli remont, taastamine, 
ümbertegemine. Tel 523 6279, 
Viktor.

Ost, müük, rent
Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARK-ist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.

Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte ja fotosid, trükiseid ja doku-
mente, vanaraha ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsioneeri-
mise esemeid. Hea hinnaga! Tel 
602 0906 ja 501 1628.

Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Kohapeal kiire vormis-
tamine ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või tel 
5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja 
tasun sularahas. Vormistan ja ar-
velt maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee.

Ostan võimendi Estonia 010, võib 
olla remonti vajav. Tel 515 6505, 
e-mail lembo.lehesalu@mail.ee.

Tööotsimine
Kohusetundlik ja täpne 45-a 
naisterahvas otsib laoalast tööd 
päevase tööajaga, oma auto ka-
sutamise võimalus. Tel 5904 8011, 
e-post looduse.3@hot.ee.

Tõõpakkumine
Toitlustusettevõte Baltic Restau-
rants Estonia AS pakub tööd koka-
le ja abikokale Viimsi gümnaasiumi 
Daily kööki! Peresõbralik tööaeg 
E-R! Täpsem info telefonil 5744 
6011 või tööootab.ee.

Väike hubane pizzeria Viimsis 
pakub tööd pitsameister-kliendi-
teenindajale. Vajadusel väljaõpe 
kohapeal. Täiskohaga või näiteks 
üliõpilasele poole kohaga. Paindlik 
graafik. Väike kollektiiv, toredad 
püsikliendid. Tule õpi selgeks tore 
amet ja leiad pikaajaliselt stabiilse 
töökoha. Töösoov palume saata: 
sirli@tehnovorm.ee.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

Viimsi aasta pere 2022 tunnustamine
T U N N U S TA M I N E

Meie kogukonnas leidub imelisi inimesi, kes inspireerivad 
meid samuti tublimad olema. Nende eeskuju aitab muuta 
Viimsi paremaks.

Viimsi Ranna Lions Klubi algatas VIIMSI AASTA PERE tunnusta-
mise. Käesoleval aastal saab see teoks juba kolmandat korda. Soo-
vime, et Viimsis märgatakse ja tunnustatakse peresid, kes oma iga-
päevatoimetuste ja põhitöö kõrval leiavad võimalusi kulutada oma 
aega ja energiat kohaliku kogukonna heaks. 

Tänavu, mil Viimsis on kultuuriaasta, soovime esile tõsta peret, 
kes väärib tunnustust oma erakordse panustamisega Viimsi kul-
tuuriellu või innustava eeskujuna mõnes kultuurivaldkonnas, ol-
gu selleks siis teater, kino, muusika, muuseum, kirjandus, kujutav 
kunst, rahvakunst, fotograafia, käsitöö vms.

Siinjuures võib tekkida küsimus, kuidas määratleda pere mõis-
te. Peresid on ju nii erinevaid – suuremaid ja väiksemaid, lastega ja 
ilma, mitmest rahvusest segaperesid, üksikvanemaga peresid, mi-
tut generatsiooni ühendavaid peresid ja kärgperesid. Pere mõistet 
defineerime leibkonna mõiste kaudu. Pere on meie jaoks mitme-
liikmeline leibkond.

Meie ümber on palju imetlust väärivaid peresid, kus tegutsetak-
se teineteist toetades ja koos tehakse ära midagi, mis muudab meie 
elu siin Viimsis paremaks. Märgakem ja tunnustagem neid peresid!

Viimsi aasta pere kuulutatakse välja Viimsi valla 103. aastapäe-
val, 11. mail 2022. 

Viimsi aasta pere 2022 reglement
• Pere on mitmeliikmeline leibkond.
• Viimsi aasta pere elab Viimsi vallas.
• Viimsi aasta pere panustab lisaks igapäevatoimetustele kohali-
ku kogukonna heaks või on oma tegevusega teistele viimsilaste-
le eeskujuks.
• 2022 on Viimsis kultuuriaasta, seepärast soovime tunnustada 
Viimsi kultuurielu rikastavat peret.

Armas viimsilane, kui Sa tunned peret, kes väärib esiletõstmist 
oma erakordse panustamisega  kultuurivaldkonda, siis palun anna 
sellest teada. Esita hiljemalt 30. märtsiks 2022 taotlus Viimsi valla 
kodulehel www.viimsivald.ee/taotlused/tunnustamine.

Viimsi Ranna Lions klubi

ELU ON PARIM MEELELAHUTUS

Vestlus publikuga 
vabas vormis, 
küsida võib kõike!

(pärast surma jõuab 
mossitada küll)

ANDRUS 
VAARIK

kahes vaatuses

Viimsi Huvikeskuses
25.03 kell 19

Kindral Laidoneri 
mälestusloeng
Laupäeval, 12. veebruaril algusega kell 12.30 toimub 
Viimsi mõisas, kindral Johan Laidoneri kunagises kodus 
tema 138. sünniaastapäevale pühendatud XIV mälestus-
loeng.

Lektoriks on tänavu ajaloodoktor Ago Raudsepp, kes kõneleb 
Eesti julgeolekupoliitilistest valikutest aastatel 1939–1940, ase-
tades need laiemasse rahvusvahelisse konteksti.  

Vahetult enne loengut, kell 12 süütame Viimsi mõisapargis 
Maria ja Johan Laidoneri mälestusmärgi juures küünlad, ase-
tame kimbud ja lilled. 

Mälestusloengu eel esinevad lühikontserdiga professor Peeter 
Paemurru ja Adrian Paemurru.  

Lähem teave telefonil 513 5652.

Kindral Johan Laidoneri Seltsi juhatus

A JA L U G U



Langetame, hooldame puid 
ja freesime kände just Teie 
piirkonnas 
Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857 
www.puumehed.com
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PERE OPTIKA VIIMSIS - Viimsi SPAs, Randvere tee 11 | E-R: 09.30-18.00 | 601 1570 
www.pereoptika.ee 

 Prilliraamid ja päikeseprillid 
kuni

soodsamad

 
          

 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 
 

Laias valikus ja soodsa hinnaga
madratsid ja voodid

(erimõõtudes tellimise võimalus)
Hea hinnaga kasukad ning naiste-

riided ja jalatsid – otse USA-st

poes Riietering 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel 

MERIKE KÄVER
+372 528 7233
merike@raid.ee

KINNISVARA OST-MÜÜK-ÜÜR 

Vali hea 
maakler!

AITAN VAHETADA KODU!

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

TAIMEKASVATAJALE

JUHANI PUUKOOL
PAKUB TÖÖD

Asukoht:
Viimsi Aiand, Halli tee

Tööaeg:
märtsist augustini

Lisainfo:
+372 53 097 222

Eve

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

Kõik Elixr
eeterlikud õlid, 
seebid, 
toalõhnastajad 
veebruari lõpuni -10%!

Tule kohale või 
vaata veebist
www.olenterve.ee
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kadaka

Drive In

Viimsis: Muuli tee 10 
Viimsis teenindame kliente järjekorra alusel E-R 9-19 ja L 9-16. 

Tel: 623 7052; viimsi@abctehno.ee
Kristiines: Sõpruse pst 27

Kadaka: Pilvetee 8/2
Peetris: Vana-Tartu mnt 74 

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Viimsis

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

meister on vaid
kliki kaugusel:

PÕRANDATE EHITUS
BETONEERIMINE
KARKASSITÖÖD
PUIDUTÖÖD
PAHTELDAMINE
KROHVIMINE
VÄRVIMINE
PLAATIMINE...

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93
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Randvere tee 1b, Viimsi • E-R 9-20 • L 9-19 • P 9-19

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee

Pakkumised kehtivad 03.02.2022-02.03.2022 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.

/kauplusmagaziin www.magaziin.ee/magaziin

Laste soojad kummikud Grizzly
Kerged ja vettpidavast

EVA materjalist

Synergetic kodukeemia

Pildiraamid

Martsipani-
südamed

110 g
2,70 €

18

2

19

9

püsikliendile

püsikliendile

-20%

-20%

-43%

-29%

www.spaahotellid.ee

ÜLLATA OMA KALLIMAT 
LÕÕGASTAVA

KINKEKAARDIGA

ÜKS KINK ÜTLEB 
ROHKEM KUI 1000 

SÕNA

KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Sinu HAMBAKLIINIK

        Viimsis

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

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

NÄDALALÕPP ON MÕELDUD NAUTIMISEKS! 

Pakkumine kehtib kahele
täiskasvanule ja kahele

kuni 15-aastasele lapsele.

TULE PEREGA
ÕHTUSÖÖGILE

VIIMSI SPA RESTORANIS
BUFFET-ÕHTUSÖÖK

TERVELE PERELE VAID

36€

R-L
17:00 - 20:00
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Laktoosivaba 
köögikoor 15% 
Farmi

400 ml

Kirsstomatite mix
300 g -33%

Seasisefi lee 
medaljonid
Delice

kg

-18%

-21%-24%

Jahvatatud kohv 
Espresso Italiano 
Classico
Lavazza

250 g

Kanada 
vahtrasiirup
Vertmont

330 g

Pakkumised kehtivad 01.02-14.02.2022 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

Head-paremat lähedalt ja kaugelt!

01.02-14.02.2022
1,99
tavahind 2,99 / 6,63/kg tavahind 2,99 / 6,63/kg 

8,998,99
tavahind 10,99tavahind 10,99

3,493,49
tavahind 6,29 / 13,96/kg tavahind 6,29 / 13,96/kg 

-44%

-24%

3,793,79
tavahind 4,99tavahind 4,99

0,990,99
tavahind 1,19 / 2,48/L tavahind 1,19 / 2,48/L 

-16% -21vahtrasiirup

6,496,49
tavahind 8,29 / 19,67/kgtavahind 8,29 / 19,67/kg Allahindlus ei laiene juba soodushinnaga toodetele.

10.02.-13.02.2022

-25% Kätekreemid

Kommikarbid-20%

Kätekreemid

Kommikarbid

1,991,99
Pool kana 
ürdivõiga 
küpsetuskotis
Tallegg

kg


