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Suusatalv 
kestab veel
Kui suure au sees on suusa-
tunnid Haabneeme koolis 
ning mida räägib selle ala kohta 
tunnustatud suusaõpetaja 
Kaarel Zilmer?  Loe lk 12–13

Viimsi valla uus 
üldplaneering 
Viimsi vald asub koostama uut 
üldplaneeringut, mille fookuses 
saab olema mitmekesine elukesk-
kond, sisserände aeglustamine 
ja keskkonnahoid.  Loe lk 6–7

Muinasjutulised talvepildid Viimsist 
KÜÜNLAPÄEVA TÄHISTAMINE NAISSAAREL liitis taas kogukonda. Loe lk 16 >>>>>>>>>>>>

Maailma šõutantsu- ja teatrilavadel 
ning telesaadetes säranud Valeria 
Milova elab abikaasa ja lastega Viimsis 
ning ütleb, et elu on siin parem kui 
Miami kuurortis.  Loe lk 8–9

Särav tantsustaar 
Valeria Milova

P ikk ja lumine talv hakkab lähe-
nema lõpule ning on viimane 
aeg nautida looduse kunstiteo-

seid, mida lumi, jää, päike ja tuul tal-
vekuudel üheskoos on loonud. Viim-
si fotoklubi liikmed on nii mõnedki 
neist hetkedest pildile püüdnud ja ja-
gavad neid lahkelt meiega.  

Rebasel on oma asjad ajada. Foto: Margaret Mäses 

Looduse kunstiteos Kelvingi lähedal. Foto: Raigo Tõnisalu

Veebruari külm ilu. Foto: Päivi Palts

Kui päike tõuseb… Foto: Päivi Palts

Imeline talve võlumaa. Foto: Päivi Palts



matundideks moodul- ja valikkursus-
te läbiviimisel.

Millal valmib oodatud spordihoone? 
Spordihoone planeerimisega liigutak-
se jõudsalt edasi. Hetkel on käimas ti-
he koostöö gümnaasiumiga ja spor-
diklubidega ruumide planeerimisel. 
Spordihoone ruumides saab alustada 
õppetööd 1. septembril 2024.

Milliseid muudatusi on veel oodata 
riigi poolt gümnaasiumihariduse kor-

V
eebruarikuu on traditsiooniliselt olnud aeg, mil 
riik ja president tunnustavad parimaid meie 
seast. On suur rõõm tõdeda, et ka viimsilasi on 
märgatud ning nende tegemisi oluliseks peetud.

Juba veebruari algus tõi suurepäraseid uudi-
seid, kui saime teada, et Vabariigi Valitsus otsustas 2022. 
aasta riikliku spordi elutööpreemia anda spordipedagoog 
Kaarel Zilmerile. Seda meest teavad kõik, kes Eestis vähegi 
suusatamisega seotud on. Tema käsi on mängus nii Tartu 
suusamaratoni kui ka Otepää maailmakarikaetapi korral-
damises, mitmete suusaalaste raamatute koostamisel, 
rääkimata üliõpilaste harimisest, kellele ta oma teadmisi 
seniajani lektorina edasi annab. Minulgi on aastate jook-
sul olnud õnne temaga tööalaselt paaril korral lähemalt 
kokku puutuda ning koostöö on olnud alati meeldiv ning 
silmaringi laiendav. Suusaentusiastina tuntud Zilmer on 
ehe näide, et kui leiad endale südamelähedase ala ning 
tegeled sellega kire ja pühendumisega, siis pannakse sind 
tähele ning osatakse su tegemisi hinnata.

Kaarel Zilmeri kõrval rõõmustame ka Viimsis sirgunud 
Eesti tipptennisisti Anett Konteveiti üle, kes pälvis spordi 
aastapreemia WTA aastalõputurniiri finaalikoha ja nelja 

WTA turniiri võitmise eest. Eriti 
tore on see, et käesoleva aasta 
jooksul jõudis Anett oma WTA 
turniirivõitude arvu juba ühe 
võrra suurendada. Kokku on tal 
neid nüüd kuus. Küllap on viim-
silaste hulgaski palju neid, kes 
ei pidanud möödunud hooajal 
paljuks Aneti mängude ajal 
keset ööd üles ärgata ning tele-
ekraani vahendusel talle kaasa 
elada. Ma ei kahtlegi, et meie 
esitennisist annab tänavugi rõõ-
mustamiseks piisavalt põhjust.

Samuti on viimsilastel tore teada, et riikliku kultuuri 
elutööpreemia laureaat, arhitektuuriakustik Linda Mada-
lik, kes on panustanud mitmete Eesti märgiliste ruumide 
ja oluliste kultuurihoonete rajamisse, on seotud Viimsiga, 
sest ta annab oma panuse ka kultuuri- ja hariduskeskuse 
Viimsi Artiumi suure saali akustilisse lahendusse. 

Enne vabariigi aastapäeva loevad kõik huviga, keda 
peab meeles Eesti president. Alar Karis annab oma esime-
sel ametiaastal 148 teenetemärki ning oli meeldiv avas-
tada, et auväärsete Valgetähe teenetemärgi saajate hulgas 
on Randvere kooli muusikaõpetaja ja tunnustatud koori-
juht Janne Fridolin. Kuigi Janne on Randvere koolis tööta-
nud vaid paar kuud, on tema pühendumust ja armastust 
koorilaulu ning muusika vastu koolis juba märgatud. Lisaks 
kooliperele rõõmustab uudise üle kogu Randvere küla, 
kus tunnustatud koorijuht elab. 

Muusikavallast tuli veebruaris veel üks tore uudis, kui 
Eesti Kooriühing tunnistas aasta orkestridirigendiks Aavo 
Otsa, kes paljude ametite hulgas õpetab noori trompeti-
mängijaid ka Viimsi muusikakoolis. Lisaks kuuluvad muu-
siku lõppenud aasta tegemiste hulka Estonia kontserdi-
saalis toimunud puhkpillimuusika gala “Aavo Ots 70”, esi-
nemised mitmete orkestritega ja kahe puhkpillimuusika 
DVD väljaandmine. 

Riiklike tunnustuse saajad pole aga ainsad, kes Viimsile 
au ja kuulsust toovad. Suurepäraseid tulemusi on ette 
näidata ka Collegium Eruditionise näitetrupil EKSPERI-
MENT, kes tõi nii nooremas kui 
ka vanemas vanusegrupis koju 
laureaaditiitlid Jõgevalt Betti 
Alverile pühendatud luule-
päevadelt “Tuuletund”. Li-
saks pälviti ühe lavastuse 
eest eripreemia huvita-
va valgus- ja liikumisla-
henduse eest ning näit-
lejapreemia sai Viimsi 
kooli õpilane Kaspar 
Viirpalu. 

Viimsil on, kelle 
üle uhkust tunda! 
Aitäh teile! 
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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 

Viimsi valla noortele 
meeldib õppimine! 
Kuhu edasi?
HARIDUS Kevad on peagi käega katsuda ning koolilõpetajatel on 
aeg enne magusat suvepuhkust mõelda edasiõppimise valikutele. 

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 11. märtsil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 2. märtsil kell 16.

Kuidas on läinud eelmisel kevadel 
Viimsi valla põhikoolide lõpetanutel?
Valminud on analüüs ja kokkuvõte 9. 
klasside lõpetajate edasise hariduskäi-
gu kohta. 2021/22 õppeaasta sügisel 
asus järgmises kooliastmes edasi õppi-
ma 96% Viimsi valla koolide 9. klasside 
lõpetajat. See on tõestus Viimsi kooli-
de kõrgest õppekvaliteedist ja sellest, 
et lapsed väärtustavad õppimist. Kõi-
ge enam asuti edasi õppima Viimsi 
gümnaasiumisse – 106 õpilast. Teistes-
se gümnaasiumitesse üle Eesti läks õp-
pima 81 õpilast, kutsehariduses jätkas 
25 õpilast. Endiselt on noorte viimsilas-
te seas kõige populaarsem kool õpin-
gute jätkamiseks Viimsi gümnaasium.

Viimsi gümnaasium võttis vastu 168 
10. klassi õpilast, kellest 64% on Viim-
si valla koolide lõpetajad, 9% õppija-
test on meie valla lapsed, kes lõpetasid 
põhikooli mujal, ning 27%  õppijatest 
kandideeris meie gümnaasiumisse 
mujalt, peamiselt Piritalt, Meriväljalt 
ja Tallinna kesklinna koolidest. Tuleb 
tunnistada, et Viimsi gümnaasium on 
atraktiivne kool ka teistele lähiümbru-
se õppimishuvilistele.

On teada asjaolu, et gümnaasiumi-
ealiste õpilaste arv on Viimsis kasvu-
trendis. Milliseid lahendusi on valla-
valitsus otsinud gümnaasiumikohta-
de suurendamiseks?
Tänavu kevadel lõpetab Viimsi val-
la koolides 280 9. klassi õpilast, 2023. 
aastal lõpetab 272 õpilast, 2024. aas-
tal ca 300 õpilast. Lahendused güm-
naasiumikohtade suurendamiseks 
on leitud koostöös Viimsi gümnaasiu-
mi ning haridus- ja teadusministee-
riumiga (HTM). Osapooled on kokku 
leppinud, et 2022/23 õppeaastal võtab 
Viimsi gümnaasium vastu ühe klassi-
komplekti (34 õpilast) lisaks. Senine 
vastuvõtt võimaldas vastu võtta 170 
õpilast ühes lennus. Seega, sügisest 
saab Viimsi gümnaasiumis õpinguid 
alustada 204 õpilast. HTM on planee-
rinud laienemisega seotud ressursid ja 
õpperuumide lahenduse. Kooli kõrva-
le paigaldatakse ajutiselt neli moodul-
klassi. Lisaks on valla poolt õppetöö 
läbiviimiseks välja pakutud ruumid 
kultuuri- ja hariduskeskuses Viimsi 
Artium, mida kool saab kasutada üksi-
kuteks väiksema hulga õppijatega rüh-

J U H T K I R I

Viimsi tunneb 
uhkust

ralduses? Kuidas need muudatused 
mõjutavad gümnaasiumikohtade 
kättesaadavust Viimsi gümnaasiu-
mis?
HTM on riigigümnaasiumite loomise-
ga Harjumaal ja Tallinnas viimase ka-
he aasta jooksul kiirelt edasi liikunud. 
2023. aasta sügisel avatakse Tallinnas 
kolm uut gümnaasiumi: Pelgulinna 
riigigümnaasium 1080 õpilaskohaga, 
Mustamäe riigigümnaasium 1080 õpi-
laskohaga ja Tõnismäe riigigümnaa-
sium 900 õpilasele. Lisaks on teada, 
et Pirita majandusgümnaasium laie-
neb õpilaskohtade arvult 64-lt 100-ni. 
Gümnaasiumite avamine Tallinnas ja 
Harjumaal vähendab tõenäoliselt mu-
jalt koolidest kandideerijate survet 
Viimsi gümnaasiumile. Harjumaal 
alustas tööd Tabasalu gümnaasium 
ning sügisel avatakse Saue riigigüm-
naasium.

Merilin Piirsalu 
Viimsi Teataja 
toimetaja

Kui leiad endale 
südamelähedase 
ala ning tegeled 
sellega kire ja 
pühendumisega, 
siis pannakse 
sind tähele ning 
osatakse su tege-
misi hinnata.  

Viimsi gümnaasium 
on atraktiivne kool ka 
teistele lähiümbruse 
õppimishuvilistele. 

Sügisest saab Viimsi gümnaasiumis õpinguid alustada kuni 204 õpilast. 
Foto: Hans Tammiste

Marju Aolaid
abivallavanem

KO M M E N TA A R

 Karmen Paul, Viimsi gümnaasiumi direktor: Viimsi gümnaa-
sium tegutseb täna neljandat aastat. Mäletame selgelt umbusk-
likke vanemaid ja valla kogukonna liikmeid kooli loomise ajal, kes 
kahtlesid selles, kas kool suudab kõik õppijakohad täita. Kostusid 
laused: “Kes sinna ikka tuleb?” ja “Meie noorte sihiks on vaid kesk-
linna koolid”. Meil on siiras heameel, et meie poolt valitud ja arendatud kooli eripä-
ra köidab noori ning oleme valla noorte seas esimene valik. See oli kooli loomisel 
üks meie eesmärkidest. Meile on oluline hariduse kvaliteet. Kooli suurenemine on 
väljakutse, sest oleme oma näo kujundanud tänu saavutatud õppekvaliteedile ja 
koolikultuurile. Juba täna oleme üks suurimatest gümnaasiumidest Harjumaal ja 
Tallinnas. Mida rohkem on inimesi, seda raskem on saavutatut hoida, aga oleme 
valmis jätkuvalt pakkuma head haridust. Tallinna ja Harjumaa gümnaasiumiastme 
haridusvõrk on mitmekesine ja igal Viimsi valla noorel peab jääma võimalus vali-
da, kus ta oma õpinguid jätkab. Meil on hea meel, et samaväärne valikuvõimalus, 
mida meie pakume, laieneb 2023. aastal veel rohkematele õppijatele, kui avatak-
se riigigümnaasiumid Tallinnas. Õppijatele lihtsustame sissastumise võimalusi kor-
raldades ühiskatsed Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumidega kaasates Pirita 
majandusgümnaasiumi ja teised Tallinna gümnaasiumid, kes meie ettepaneku sü-
gisel vastu võtavad.
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Teated

Randvere kooli muusikaõpetaja 
Janne Fridolin saab presidendilt 
teenetemärgi
President Alar Karis annab oma esimesel ametiaastal 148 teenete-
märki. Teiste seas pälvib Valgetähe teenetemärgi Randvere kooli 
muusikaõpetaja Janne Fridolin.

 

Janne Fridolin on üle 20-aastase kogemusega muusikaõpetaja ja 
koorijuht, kes on andnud suure panuse Eesti koorimuusika ja muusika-
hariduse edendamisse. Ta õpetab muusikat mitmes koolis ning tema 
käe all saavad laulud selgeks mitu laulukoori. 

Randvere kool tunneb siirast rõõmu ja uhkust Janne Fridolini üle, kes 
pälvis Eesti Vabariigi presidendilt Valgetähe teenetemärgi. Kuigi Janne 
on Randvere koolis töötanud vaid paar kuud, siis tema pühendumust 
ja armastust koorilaulu ning muusika vastu on koolipere juba märga-
nud. Jannel on palju mõtteid ja ideid, mida temale omaselt särasilmselt 
ellu viia – olgu need siis seotud muusikatundide või lastekooriga. 

Lisaks kooliperele rõõmustab uudise üle kogu Randvere küla, kus 
tunnustatud koorijuht elab. 

Jätkuvat energiat ja jõudu sulle, armas Janne!
Viimsi Teataja 

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

Lauluvõistlusele registreerimistähtaeg on 11. märts. 
Info ja registreerimine Viimsi valla kodulehel www.viimsivald.ee/viimsi-

laululaps. Lauluvõistluse korraldaja on Viimsi vallavalitsus. Lisainfo: 
viimsi.laululaps@viimsivv.ee.

Soovime lauljatele ja juhendajatele head valmistumist ja kohtumiseni!
Viimsi vallavalitsus

uued vallakodanikud
  Mari ja Lauri Pastil sündis 2. jaanuaril tütar Iris Past
  Klaara ja Sten Sillal sündis 17. jaanuaril tütar Klaara Sild
  Siret Sivonenil ja Alari Allikal sündis 28. jaanuaril tütar Dominic Allika
  Elo Uukivil ja Tanel Kännal sündis 29. jaanuaril poeg Kerten Uukivi
  Greetel Leel ja Raimo Reimanil sündis 31. jaanuaril tütar Grit Reiman

TURVALISUS  Kas sina oled kriisi-
olukorraks valmis? Kas saaksid 
päevi või sootuks nädalaid hak-
kama elektri, gaasi või veeta? On 
sul alati piisavalt toitu varutud, et 
ootamatuste puhul terve pere 
kõhu täis saaks? Kahjuks on vähe 
inimesi, kes saavad kindla süda-
mega kõigile kolmele küsimusele 
“jah” vastata.

Riik ja omavalitsus annavad endast 
kõik, et kriise ära hoida või neid kiirelt 
lahendada, kuid ka kõige turvalisema-
tes paikades juhtub õnnetusi või tuleb 
ette olukordi, mille tagajärjed võivad 
tavaelu segi paisata. 

On väga oluline, et iga inimene, pere 
ja kogukond teeks kriisiks ettevalmistu-
si ja mõtleks läbi, kuidas ekstreemses 
olukorras enda ja oma lähedaste elu, 
tervist ning vara kaitsta. Siin on mõ-
ned põhimõtted, mida järgida.

• Varu koju oma pere jaoks piisav ko-
gus joogivett, ravimeid ja toitu, sh ar-
vesta ka koduloomadega. Toitu varudes 
soeta toiduaineid, mida sööd ka tava-
olukorras ja mis ei rikne liiga kiiresti. 
• Varu koju taskulamp või patarei toi-
tel lamp, varupatareid, küünlad, tikud.
• Varu koju piisav kogus sularaha. 
• Veendu, et su telefon, nutiseade, ar-
vuti jms on parooliga kaitstud. Võima-
lusel kasutada kaheastmelist autenti-
mist. Ära ava kahtlaseid linke ega anna 
oma isikuandmeid ja paroole ei telefo-
ni ega e-kirja teel mitte kellelegi. Kui sul 
tekib kahtlus, siis teavita politseid. 
• Kontrolli, et autol oleks paak alati 
pooltäis.
• Soeta endale patareide, dünamo või 
päikesepatareidega töötav raadio. Uu-

diseid ja kriisiinfot saad kuulata ka au-
toraadiost. 
• Mõtle läbi, kas sinu lähedased või tut-
tavad võivad kriisiolukorras abi vajada, 
ja lepi nendega kokku, kuidas omava-
hel ühendust hoiate. Arvesta seejuures, 
et kriisi korral ei pruugi tavapärased si-
devahendid toimida. 
• Koosta loetelu naabri, kogukonna 
olulisimate isikute ning omavalitsuse 
ja riigi asjaomastest kontaktandmetest, 
et saaksid kriisi ajal kiiresti ja tõhusalt 
tegutseda.

Kuidas suurendada oma 
kindlustunnet?

• Hoia akupank alati laetuna, et saaksid 
vajaduse korral mobiiltelefoni laadida.
• Võimalusel hoia autos mobiilitelefo-
ni laadija, teede atlas, lumelabidas, soe 
tekk, taskulamp.
• Kontrolli enda ja oma lähedaste 
ID-kaardi kehtivust, vajadusel alusta 
pikendamist. 
• Mõtle läbi, kuhu või kelle juurde sa 
saad minna, kui oma kodus mingil 
põhjusel olla ei saa (nt elektrikatkestus)

Allikas: rescue.ee

MALEV Viimsi õpilasmalev on 
töö- ja puhkelaager, mis ühen-
dab töötamise ja erinevad mees-
kondlikud tegevused. Peamine 
eesmärk on noorte konkurentsi-
võime kasvatamine tööturul, 
pakkudes esmase töökogemuse 
saamise võimalust.

Viimsi õpilasmaleva tegevused on suu-
natud 13–19-aastastele Viimsis elava-
tele noortele, kes soovivad suvel teha 
tööd ning panustada kodukoha aren-
gusse.

Õpilasmalevas töötavad noored 
heakorrarühmades koos rühmajuhi-
ga ning varasema malevakogemusega 
15+ noored töötavad Viimsi vallas te-
gutsevates ettevõtetes. 

Väljaspool tööaega on noortel või-
malik osaleda ühistegevustes, mi-
da juhendavad ja viivad läbi Viimsi 
Noortekeskuse töötajad, kel on laagri-
kasvataja või laagrikasvataja-juhataja 
osakutse. Kokku saab tänavu malevas 
osaleda 154 noort.

Viimsi õpilasmaleva 2022 I vahetus 
toimub 27.06–8.07 (10 tööpäeva) ning 
II vahetus 8.–19.08 (10 tööpäeva).

Malevasse võib kandideerida iga 
13–19-aastane noor, kelle elukoht on 
rahvastikuregistri andmetel Viimsi 
vald või kes õpib Viimsi valla haridus-
asutuses.

Malevasse kandideerimisel on vaja:
• esitada avaldus Viimsi valla isetee-
nindusportaalis SPOKU;
• esitada õigeaegselt kandideerimis-
dokumendid (CV ja motivatsioonikiri);
• registreerida end töövestlusele, mh 
osaleda töövestlusel;
• osaleda tööõigus- ja ohutuskoolitusel.

Täpsem õpilasmaleva ajakava aval-
datakse veebruaris noortekeskuse ko-
duleheküljel www.viimsinoortekeskus.
ee/opilasmalev.

Viimsi õpilasmalevas toimub 
suvel kaks malevavahetust

Viimsi õpilasmalevat korraldab 
Viimsi Noortekeskus koostöös Viimsi 
vallavalitsuse ning valla ettevõtetega.

Viimsi Noortekeskus

  Lisainfo: Ave-Liis Kivest,
Viimsi Noortekeskuse projekti-
juht, e-post ave-liis.kivest@
viimsinoortekeskus.ee

Soovitav on hoida kodus varu toiduainetest, mis ei rikne liiga kiiresti. Foto: Canva

Malevas käivad töö ja lõbu käsikäes. Foto: Kertu Lepvalts

Randvere kooli EV 104. aastapäevale pühendatud aktusel anti Jannele 
kooli poolt üle lilled ja südamlik tänu. Foto: Priit Palomets

Laulukonkursile on oodatud kõik noored lauljad. Foto: Canva
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 15.02.2022 
VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 8 Viimsi Vallavolikogu 13.03.2001 otsusega 
nr 56 “Detailplaneeringu kehtestamine: Ranna 
maaüksus” kehtestatud detailplaneeringu  osa-
liselt kehtetuks tunnistamine Taluranna põik 3 
kinnistu piiride ja täisehitusprotsendi osas
Nr 9 Viimsi valla haldusterritooriumi üld-
planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamine
Nr 10 Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni 
2022. aasta tööplaani kinnitamine

  Viimsi Vallavolikogu 15.02.2022 otsusega 
nr 8 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Valla-
volikogu 13.03.2001 otsusega nr 56 “Detail-
planeeringu kehtestamine: Ranna maaüksus” 
kehtestatud detailplaneering Taluranna põik 3 
kinnistu piiride ja täisehitusprotsendi osas. 

Volikogus
(Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 15.02.2022 otsusega 
nr 9 algatati Viimsi valla haldusterritooriumi 
üldplaneeringu koostamine ja keskkonna-
mõju strateegiline hindamine. (Vt lisa üld-
planeeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 15.02.2022 otsusega 
nr 10 kinnitati Viimsi Vallavolikogu revisjoni-
komisjoni 2022. aasta tööplaan.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 15.02.2022 
VASTU VÕETUD MÄÄRUSED

  Nr 2 Viimsi valla 2022. aasta I lisaeelarve 

NB! Volikogu 15.02.2022 otsuste tervikteksti-
dega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebi-
lehel ning määrustega Riigi Teataja võrgu-
väljaande veebilehel.

ALGATATUD ÜLDPLANEERING
  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.02.2022 vastu 

otsuse nr 9 “Viimsi valla haldusterritooriumi 
üldplaneeringu ja keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamine”.

Viimsi valla üldplaneering (edaspidi ÜP) 
koostatakse kogu haldusterritooriumi kohta, 
hõlmates ka valla saari (Naissaar, Prangli, 
Kumbli, Aksi, Kräsuli, Keri, Seinakari, Tiirlood, 
Pandju, Vullikrunn, Sillikrunn, Sepakari, 
Hanekari, Lookari ja Lahesaar).

Viimsi haldusterritooriumil paikneva Nais-
saare ÜP kehtestati 10.06.1997 ja Prangli saare 
ÜP 10.10.2000. Samuti on kehtiv Viimsi valla 
mandriosa ÜP kehtestatud 11.01.2000 ehk üle 
22 aasta tagasi. Seega on Viimsi valla mandri-
osa ja saarte ÜP-de kehtestamisest möödunud 
rohkem kui 20 aastat, mille jooksul on toimu-
nud Viimsi vallas olulised muutused valla ruu-
milises, majanduslikus ja sotsiaalses keskkon-
nas. Samuti on muutunud viimsilaste huvid 
ja soovid ÜP realiseerimisel, mis on tingitud 
ajas toimunud sotsiaalmajanduslikest ja ruu-
milistest muutustest. Arvestades ülekaalukat 
avalikku huvi ja vajadust luua tasakaalustatud 

ning võimalikult suure hulga ühiskonnaliik-
mete vajadusi ja huve arvestavad tingimused 
vallas, on põhjendatud ÜP koostamise alga-
tamine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamisega 
analüüsitakse mõjusid peamiselt loodus-, aga 
ka sotsiaal-, majandus- ja kultuurilisele kesk-
konnale.

ÜP koostamise põhieesmärk on kogu hal-
dusterritooriumi tasakaalustatud ruumilise 
arengu põhimõtete ja suundumuste määrat-
lemine (planeerimisseadus § 74 lg 1), mis on 
aluseks omavalitsuse maakasutuse ja ehitus-
tingimuste seadmisele. ÜP-ga nähakse samuti 
ette olemasoleva rohevõrgustiku toimimine ja 
laiendamine ning olemasolevate kaitsealade 
säilitamine. Tootmisalasid planeeritakse põhi-
mõttel, et on tagatud puhveralad ja paikne-
mine kavandatakse selliselt, et need ei segaks 
elamu- ja puhkealasid. Pendelrände igakülg-
seks vähendamiseks arutatakse planeeringu-
menetluses läbi kohalike haridusasutuste ja 
töökohtade ning tehnilise taristu loomise või-
malused. ÜP-ga rakendatakse võimalikult 
palju keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid ja 

rakendatakse keskkonda hoidvaid printsiipe. 
ÜP-ga töötatakse välja taastuvenergia soosi-
mise ja korraldamise põhimõtted Viimsi val-
las. Ühtlasi lahendatakse ÜP-s tehnovõrkude 
ja -rajatiste üldiste asukohtade ja nendest tek-
kivate kitsenduste määramine, olulise ruumi-
lise mõjuga ehitiste asukoha valimine, koha-
liku omavalitsuse üksuse tasandil kaitstavate 
loodusobjektide ja loodusressursside ning 
nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine, 
läbi säästva arengu põhimõtete elukeskkonna 
ning elanike paiknemise suundumuste mää-
ratlemine, transpordikorralduse ja liikuvuse 
kavandamine ning keskkonnahoiu ja mitme-
kesisuse läbiv integreerimine lisaks muudele 
planeerimisseaduse §-s 75 toodud ülesannete 
täitmisele.

Tulenevalt asjaolust, et algatatakse Viimsi 
valla haldusterritooriumi ÜP koostamine, on 
otsustatud lõpetada seni Viimsi valla territoo-
riumil koostatavate üld- ja teemaplaneeringu-
te menetlused, kuna samaaegselt kattuva ter-
ritooriumi kohta samaliigiliste planeeringute 
koostamine ei ole otstarbekas ega eesmärgi-
pärane. 

Viimsi Vallavolikogu on otsustanud lõpetada: 
1) Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006 otsusega 
nr 5 algatatud Haabneeme aleviku ja lähiala 
ÜP koostamise menetlus;
2) Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega 
nr 63 algatatud Prangli saare ÜP koostamise 
menetlus;
3) Viimsi Vallavolikogu 27.04.2015 otsusega 
nr 24 algatatud Viimsi valla tööstusettevõtete 
paiknemine, tootmisalade arengu põhimõtted 
ning üldised kasutamis- ja ehitustingimused 
ÜP teemaplaneering ja keskkonnamõjude 
strateegiline hindamise menetlus;
4) Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega 
nr 9 algatatud Viimsi aleviku ÜP koostamise 
menetlus;
5) Viimsi Vallavolikogu 27.06.2006 otsusega 
nr 71 algatatud Viimsi valla teedevõrgu, sõidu- 
ja kergliiklusteede ÜP teemaplaneeringu koos-
tamise menetlus.

Viimsi Vallavolikogu 15.02.2022 otsuse nr 9 
terviktekst on kättesaadav Viimsi valla kodu-
lehelt: https://viimsivald.ee/teenused/planee-
ringud/uldplaneeringud/menetluses.

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavalitsus võttis 16.02.2022 

vastu korralduse nr 82 “Laiakülas kinnistu 
Ees-Kaarle detailplaneeringu kehtestamine”.

Planeeritava ala suurus on 2936 m² ja see 
hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega ka-
tastriüksust Ees-Kaarle (89001:010:1385). Pla-
neeringuala asub Laiaküla keskosas ning piir-
neb põhjast avaliku teega (Muuga põik), idast 
elamukruntidega Muuga põik 4, Oru tee 2 ja 
Oru tee 4, lõunast maatulundusmaa sihtots-
tarbega katastriüksusega Käspre ja läänest 
elamukrundiga Muuga põik 2. Planeeringuala 
on kaetud kõrghaljastusega, pooled hinnatud 
puudest määrati III väärtusklassi, ülejäänud 
IV ja V väärtusklassi. Kaitsealuseid taimi alal 
ei leitud, detailplaneering (edaspidi DP) 
arvestab dendroloogilise inventariseerimise 
tulemustega. Planeeringuala on kolmnurkse 
kujuga, maapind ühtlaselt tasase reljeefiga, 
hooneid ega rajatisi planeeringualal ei ole.

DP-ga (OÜ RE Plan töö nr 029/2016) jaga-
takse planeeringuala kinnistu kaheks ning 

moodustatakse üks 2807 m² suurune üksik-
elamukrunt ja üks 129 m² suurune tee- ja tä-
navamaa krunt, mis antakse Muuga põik tee-
maa laiendamiseks tasuta valla omandisse. 
Elamukrundile määratakse ehitusõigus ühe 
üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. 
Üksikelamu maapealsete korruste arv on 2 
(suurim lubatud kõrgus 8,5 m), abihoonetel 1 
(suurim lubatud kõrgus 5,0 m), maa-aluseid 
korruseid ei ole planeeritud. Suurim lubatud 
ehitisealune pind on 560 m², suletud bruto-
pind 1120 m². Hoonestusala kaugus naaber-
kruntide piiridest põhihoonele on 7,5 m, abi-
hooned võivad paikneda 4,0 m kaugusel. DP-s 
on määratud juurdepääsuservituudi vajadus 
naaberkinnistule Muuga põik 2. DP vastab lii-
gilt üldisematele planeeringutele.

OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTATUD 
DETAILPLANEERING

  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.02.2022 
vastu otsuse nr 8 “Viimsi Vallavolikogu 13.03.
2001 otsusega nr 56 “Detailplaneeringu 

kehtestamine: Ranna maaüksus“ kehtesta-
tud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks 
tunnistamine Taluranna põik 3 kinnistu pii-
ride ja täisehitusprotsendi osas”.

Viimsi Vallavolikogu 13.03.2001 otsusega nr 
56 kehtestati Haabneeme alevik, Ranna maa-
üksuse DP, millega nähti ette 20 krunti, millest 
15 olid elamukrundid. Lisaks kruntide moo-
dustamisele oli üheks planeeringu põhiideeks 
teeühenduse loomine Hundi tee ja Männi tee 
vahele, millelt hargneb elamukvartali sisetee 
Ranna maaüksusel. Planeeritava ala suurus 
oli 31 000 m2.

Haabneeme alevik, Taluranna põik 3 kin-
nistu omanik esitas 24.11.2021 vallavalitsusele 
taotluse Ranna maaüksuse DP osaliselt kehte-
tuks tunnistamiseks Taluranna põik 3 kinnistu 
piiride ja täisehitusprotsendi osas, sooviga 
muuta naaberkinnistu Salu tee 8 omanikuga 
kokkuleppel kinnistute vahelist piiri ning 
Taluranna põik 3 kinnistu täisehitusprotsenti.

Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnistamist 
on omanikul võimalik maakorralduslike toi-

mingute ja ehitusseadustikust tulenevate 
menetluste läbi realiseerida aja jooksul muu-
tunud soove, kuivõrd kehtiv DP ei vasta oma-
niku elulistele vajadustele.

DP osaliselt kehtetuks tunnistamise ees-
märk on Taluranna põik 3 ja Salu tee 8 kinnis-
tute vahelise piiri muutmine vastavalt omanike 
kokkuleppele, mis tagab mõlema kinnistu 
kuju ja piiride vastavuse maakorraldusseaduse 
§-s 5 sätestatud nõuetele ning Taluranna 
põik 3 kinnistu täisehitusprotsendi vastavuse 
kehtivale üldplaneeringu teemaplaneeringule 
“Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määra-
mine. Elamuehituse põhimõtted”.

DP osaliselt kehtetuks tunnistamine ei 
mõjuta ega takista DP lahenduse elluviimist 
kehtima jäävas osas.

Lisainfo on kättesaadav ka Viimsi valla kodu-
lehelt: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Detailplaneeringud

Üldplaneeringud

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMINE 
VIIMSI VALLAS HAABNEEME ALEVIKUS 
SÕPRUSE TEE 5 KINNISTULE

  Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud projekteerimistingi-
muste taotlus Haabneeme alevikus Sõpruse 
tee 5 kinnistul paikneva spordihoone laienda-

miseks, et rajada padelikeskus. Kuna ajas muu-
tunud elukeskkonna arengud on esitanud vaba 
aja veetmiseks täiendavaid ootusi, ei ole spordi-
hoone laiendamine vastuolus avaliku huviga.

Vastavalt planeerimisseaduse §-le 125 lg 5 
ja ehitusseadustiku §-le 26 võib kohaliku oma-
valitsuse üksus lubada detailplaneeringu koos-

tamise kohustuse korral detailplaneeringut 
koostamata laiendada olemasolevat hoonet 
projekteerimistingimuste alusel. Omavalitsus 
korraldab projekteerimistingimuste avatud 
menetlusena haldusmenetluse seaduse § 48 
alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ette-
panek on lahendada taotlus avalikku istungit 

korraldamata ja avalikustada projekteerimis-
tingimuste eelnõu Viimsi vallavalitsuse veebi-
lehel. Huvitatud isikutel on võimalus projek-
teerimistingimuste eelnõu kohta väljendada 
oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates 
avalikustamisest. 

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Projekteerimistingimused
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Klubi nimi Spordiala Kinni-
tatud 
harras-
tajate 
arv

Treeneri EKR (Eesti 
kvalifikatsiooniraamistiku tase) 
toetus

Eraldatav 
toetuse 
summa 
kokku 
(EUR)

Audentese Spordiklubi judo 2 0 839,37
kergejõustik 1
võimlemine 1

Eesti Laste Tennisekool tennis 7 0 1 805,90
Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste 
Spordiliit

puuetega inimeste 
sport (ujumine)

1 0 350,35

Iluuisutamisklubi Talveunistus uisutamine 6 0 552,92
Irina Embrichi vehklemisklubi IREM vehklemine 1 0 289,84
Jalgpalliklubi FC Nõmme United jalgpall 1 0 382,20
Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool jalgpall 8 0 2 410,80
MTÜ Jeti Tali- ja Jääspordiklubi jäähoki 6 0 526,16
Kadrioru Tennisekooli Ühing tennis 2 0 512,79
Kalevi Jahtklubi purjetamine 10 0 4 204,20
Katleri Taekwondoklubi taekwon(-)do  11 0 2 490,18
Korvpalliklubi Viimsi korvpall 209 4 287,50 (2 EKR 5, 1 EKR 6) 64 586,90
Kristina Koroljak Spordiklubi kulturism ja fitness 10 0 1 426,19
MTÜ Aberg maadlus 4 0 926,10
MTÜ Budolinn Judokool judo 3 0 658,56
MTÜ Eksperimentaalse Liikumise 
Keskus

võimlemine 19 0 3 172,75

MTÜ Evald Kree Spordimaailm tennis 2 0 615,34
MTÜ Excite Dance võimlemine 5 0 987,84
MTÜ Fox rulluisutamine 16 0 3 519,18
MTÜ Haabersti Uisukool uisutamine 4 0 1 043,41
MTÜ HC Panter jäähoki 1 0 200,66
MTÜ Kalevi Jalgrattakool jalgrattasport 22 1 837,50 (1 EKR 6) 7 696,62
MTÜ Kalevi Ujumiskool ujumine 7 0 2 522,52
MTÜ Olympic IK uisutamine 6 0 1 270,82
MTÜ Spordiklubi Martin Reimi 
Jalgpallikool

jalgpall  242 17 150 (1 EKR 7, 2 EKR 6, 
9 EKR 5)

87 974,60

MTÜ Spordiklubi Nord korvpall 1 0 382,20
MTÜ Tabasalu Ujumisklubi ujumine 5 0 1 433,25
MTÜ Tallinna Iluuisutamiskool uisutamine 7 0 1 739,01
MTÜ Tallinna Kalevi Jalgpallikool jalgpall 35 0 10 731,00
MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus sulgpall 3 0 740,88
MTÜ Tallinna Vibukool vibusport 1 0 187,28
MTÜ Tantsustuudio Flex võistlustants 4 0 946,68
MTÜ Tantsustuudio Kreedo Dance võistlustants 1 0 61,74
MTÜ Tenniseakadeemia tennis 74 0 19 637,44
MTÜ Tondiraba Sulgpallikool sulgpall 1 0 154,35
MTÜ Tondiraba Tennisekool tennis 14 0 3 959,59
MTÜ TTÜ Korvpallikool korvpall 3 0 823,20
MTÜ Argo Ujumisklubi ujumine 5 0 1 949,22
MTÜ Tallinna Käsipalliakadeemia käsipall 41 1 837,50 (1 EKR 6)  13 479,90
OÜ Rein Ottosoni Purjespordikool purjetamine 54 4 900 (1 EKR 8, 1 EKR 7)  27 182,26
Pirita Aerutamisklubi aerutamine  4 0 1 150,42
Reaali Spordiklubi kergejõustik 3 0 382,20

võrkpall  1
SBSK Draakon vehklemine  2 0 508,33
SA US Tenniseakadeemia tennis 103 0 28 002,52

võistlustants  7
SK FC Levadia Jalgpallikool jalgpall 16 0 5 056,80
Spordiklubi Airpark jalgrattasport  4 0 869,51
Spordiklubi Aquaway ujumine 22 0 6 561,10
Spordiklubi Budo karate 2 0 391,02
Spordiklubi CFC jalgrattasport 6 3 062,50 (1 EKR 6, 1 EKR 5) 15 177,95

murdmaasuusatamine  47
Spordiklubi Elite Sport kergejõustik  11 0 3 175,20
Spordiklubi Fortis kergejõustik 5 0 1 822,80
Spordiklubi Fortuna allveesport  1 0 554,19

ujumne 1
Spordiklubi Garant tai poks 16 0 7 717,50

ujumine 12
Spordiklubi Impact karate 13 0 2 737,14
Spordiklubi Kontakt poks 3 0 668,85
Spordiklubi Leksi 44 kergejõustik 1 0 318,50
Spordiklubi Lindon kergejõustik 116 6 737,5 (1 EKR 6, 4 EKR 5) 39 900,70
Spordiklubi Ookami judo  36 3 675 (2 EKR 6 ) 10 795,68
Spordiklubi Rullest rulluisutamine 25 1 837,5 (1 EKR 6) 6 022,10
Spordiklubi Trefoil võimlemine 5 0 857,50
Spordiklubi Viimsi HC käsipall 71 5 512,5 (1 EKR 7, 1 EKR 6, 1 EKR5) 23 887,50
Spordiklubi Viimsi Veeklubi ujumine 103 6 737, 5 (2 EKR 7, 1 EKR 6) 43 963,78
Tallink City Spordiklubi tennis  11 0 2 889,43
Tallinna Jahtklubi purjetamine 15 0 5 885,88
Tallinna Spordiakadeemia Kalev korvpall 1 0 382,20
Tallinna Spordiselts Kalev kergejõustik  2 0 1 962.21

tennis 5
Tallinna Võrkpalliklubi võrkpall 112 2 450 (2 EKR 5) 37 788,80
Tantsuklubi Leevi võistlustants 13 0 864,36
Tenniseklubi Altius-KT tennis 9 0 2 648,65
Tondi Ratsaspordiklubi ratsasport  7 0 1 846,03
Top One Spordiklubi tennis 3 0 601,97
TOPi Ujumisklubi ujumine 26 0 9 593,22
Viimsi Purjespordikeskus OÜ purjetamine 14 0 4 236,05
Viimsi Sulgpalliklubi sulgpall 16 0 2 744,00
Võimlemis- ja Tantsuklubi Keeris võimlemine  59 1 837,50 (1 EKR 6) 5 850,60
Võimlemisklubi Elegance võimlemine   2 0 452,76
Võimlemisklubi Janika Tallinn võimlemine   2 0 325,85
Võimlemisklubi MyGym võimlemine   1 0 61,74
Võimlemisklubi Piruett võimlemine  22 0 4 260,06
Spordiklubi Reval-Sport käsipall 1 0 491,23

male 1 0
tai poks 1 0

Viimsi Lauatenniseklubi lauatennis 31 1837,5 (1 EKR 6) 8 279,04

VIIMSI VALLA 7–19-AASTASTE SPORDITEGEVUSE TOETUS KLUBIDELE

Toetuse taotleja Toetatud projekt Summa
Eveli Apri Rebeca Elisabeth Kriisa osalemine 2022 ICU World Cheerleading 

Championships, USA Orlando
250 eurot

Jaanus Lember Joonas Lember, Paadiklassi F-125 MM-sarja I etapp, Tšehhi 250 eurot
Jaanus Lember Joonas Lember, Paadiklassi F-125 MM-sarja II etapp, Itaalia 250 eurot
Jaanus Lember Joonas Lember, Paadiklassi F-125 MM-sarja III etapp, Rootsi 250 eurot
Jaanus Lember Joonas Lember, Paadiklassi F-125 MM-sarja IV etapp 250 eurot
Jaanus Lember Joonas Lember, Paadiklassi F-125 Euroopa MV, Itaalia 250 eurot
Elisa Tamm Elisa Tamm, Purjetamise Euroopa meistrivõistlused U21 naised ILCA 6 

paadiklassis, Prantsusmaa
250 eurot

Kristina Jelõkova Eesti meistrivõistlused rulliluuisutamise rühmakavades 500 eurot
CFC Spordiklubi Viimsi Suusasari 2022 1 050 eurot
Spordiklubi VIIMSI SPORT Viimsi II Öömaraton 450 eurot

VIIMSI VALLAVOLIKOGU SPORDI JA LIIKUMISHARRASTUSE KOMISJONIS (20.01.2022) 
ERALDATUD TOETUSED

VIIMSI VALLAVOLIKOGU NOORSOO- JA HARIDUSKOMISJONIS (01.02.2022) 
ERALDATUD PROJEKTITOETUSED 
Toetuse taotleja Toetatud projekt Summa
MTÜ Aavo Otsa 
Trompetiakadeemia 

Kontserdi- ja koolitusprogramm “Viimsi Trompetikõla 2022” 1 000 eurot

MTÜ Edendades Montessori 
Haridust

Vanemahariduse vestlusõhtute sari 750 eurot

VIIMSI VALLAVOLIKOGU KULTUURIKOMISJONIS (27.01.2022) 
ERALDATUD PROJEKTITOETUSED
Toetuse taotleja Toetatud projekt Summa
Viimsi Rahvakultuuri Selts Viimsi rahvakultuurikollektiivi Noortekapell juubelikontsert 30 

korraldamine 21. mail 2022
1 000 eurot

Viimsi Rahvakultuuri Selts Segakoor Viimsi juubelikontsert 40 korraldamine 4.juunil 2022 1 000 eurot
MTÜ Rajamuusika Viimsi Jazz Sessions kontserdisari Eesti sõjamuuseumis 2022 1 000 eurot

VIIMSI VALLAVALITSUSE RAHVAKULTUURIKOLLEKTIIVIDELE 2022. AASTA TEGEVUSTOETUSEKS 
ERALDATUD TOETUSED
Toetuse taotleja Toetatud projekt Summa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kogudus

EELK Püha Jaakobi kiriku koguduse koor 3 700 eurot

MTÜ Viimsi Rahvakultuuri 
Selts

Rahvamuusikaansambel Pirita 4 200 eurot

MTÜ Viimsi Rahvakultuuri 
Selts

Segakoor Viimsi 4 200 eurot

MTÜ Viimsi Rahvakultuuri 
Selts

Noortekapell 4 200 eurot

MTÜ Viimsi Rahvakultuuri 
Selts

Rahvatantsuansambel Vallaalune 4 200 eurot

MTÜ Viimsi Muusikaliteater Viimsi Muusikaliteater 4 200 eurot
MTÜ ViiKerKoor ViiKerkoor 4 200 eurot
Randvere Pasunakoor MTÜ Randvere pasunakoor 3 200 eurot
MTÜ Randvere Tantsupere Naisrühm 1 4 200 eurot
MTÜ Randvere Tantsupere Naisrühm 2 4 200 eurot
MTÜ Randvere Tantsupere Noorterühm 1 4 200 eurot
MTÜ Viimsi Kooli 
vilistlaskoor

Viimsi Kooli vilistlaskoor 3 700 eurot

MTÜ Noorte Segakoor 
Vox Populi

Segakoor Vox Populi 4 200 eurot

TOETUSED Järgnevas toetuste nimistus avaldame 2022. aasta 
esimeses kvartalis Viimsi vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni 
ning kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekul eraldatud toetused.

Viimsi vallas 2022. a 
I kvartalis eraldatud 
rahalised toetused

Viimsi vald 
eraldab 
toetusi nii 
noorsoo-, 
haridus-, 
kultuuri- kui 
ka spordi-
valdkonnas. 
Foto: Canva
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V
iimsi vallavolikogu alga-
tas oma käesoleva aasta 
15. veebruari istungil ot-
susega nr 9 “Viimsi valla 

haldusterritooriumi üldplaneerin-
gu ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamine” uue valla 
üldplaneeringu ja selle KSH koos-
tamise. Üldplaneering hõlmab nii 
poolsaart kui ka saari (Naissaar, 
Prangli, Aksi, Keri, Kräsuli, Kumbli, 
Seinakari, Tiirlood, Pandju, Vulli-
krunn, Sillikrunn, Sepakari, Hane-
kari, Lookari ja Lahesaar), tagades 
seeläbi valla edasise arengu tervik-
liku käsitluse.

Kogu valda hõlmav 
lahendus
Ühe omavalitsuse üldplaneeringu 
ajakohasuseks peetakse 10 kuni 
15 aastat. Naissaare üldplaneering 
kehtestati 10.06.1997, Viimsi valla 
mandriosa üldplaneering kehtes-
tati 11.01.2000 ja Prangli saare üld-
planeering 10.10.2000. Kuna kõigi 
loetletud üldplaneeringute keh-
testamisest on tänaseks möödu-
nud üle 21 aasta, on igati tarvilik 
uue üldplaneeringu koostamine. 
Kogu valda hõlmav üldplaneering 
võimaldab käsitleda valla vajadusi 
ja säästliku arengu vaateid võima-
likult ühtselt, sidudes mandriosa 
ja saared tervikuks. Oluline on, et 
kõik alad – olgu see Laiaküla või 
Lõunaküla, Kelnase või Kelvingi, 
Põhjaküla või Pringi küla – saaksid 
samaväärselt tähelepanu läbi uu-
ringute, kaasamiste ja menetluste. 
Seeläbi on tagatud ka suurem üht-
sus ja sidusus valla erinevate piir-
kondade vahel, samas hoides ja 

jalikult planeeringu koostamise 
vajadust, eesmärki ja ülesandeid, 
mida planeeringuga kavatsetakse 
lahendada. Samuti esitatakse läh-
teseisukohtade koosseisus planee-
ringu koostamise eeldatav ajakava 
ning antakse ülevaade planeerin-
gu koostamiseks vajalike uuringute 
tegemisest (näiteks radoon, liiku-
vus jms) ja planeeringu koosta-
misse kaasatavatest isikutest. Läh-
teseisukohtade alusel hakatakse 
maakasutuse juhtotstarbeid (üld-
planeeringuga määratav territoo-
riumi kasutamise valdav otstarve, 
mis annab kogu määratletud piir-
konnale edaspidise maakasutu-
se põhisuunad) paika panema ja 
suunatakse ruumilist arengut (ku-
hu ärimaa, kuhu elamumaa jne). 
Tegemist on ühe alusdokumendi-
ga (lisaks tehnilisele lähteülesan-
dele), mille põhjal saab konsultant 
teha pakkumuse üldplaneeringu 
dokumendi koostamiseks.

Kogukond on kaasatud
Külavanemad (sh saarevanemad) 
kui kogukondade eestvedajad on 
tänaseks saanud kõik kaasamiskir-
jad. Külavanematel on soovitus se-
da oma kogukonnaga jagada ning 
teha külaelanikega ühisarutelu, et 
sõnastada oma tagasiside. Oluline 
on, et kaasamine jõuaks võimali-
kult paljudeni. Soovitus on mõel-
da, mis on vastava küla/piirkon-
na arengu murekohad, vajadused, 
ootused ja need seejärel sõnastada 
(mitte minna detailseks, nt kraavi 
vaja puhastada või liiklusmärk on 
viltu – see on koht, kus on soovita-
tav mõelda suurelt). Lisaks külale/
piirkonnale mõelda laiemalt, mis 
on lähiregioonis oluline, mida tu-
leks tuua välja üldplaneeringu ta-
sandil, mis on külarahva jaoks olu-
line ülevallaliste teemade osas jne. 
Korraldage töötubasid, veebiarut-
elusid või foorumeid ja samal ajal 
pidage meeles, et üldplaneeringu-
ga kavandatakse valla arengut ligi 
15 aastat tulevikku. Mõelge, milli-
ne võiks olla teie kogukond ja Viim-
si tervikuna aastal 2040. 

väärtustades kogukondade eripä-
ra ja identiteeti.

Mitu olulist eesmärki
Vallavolikogu tõi üldplaneeringu 
algatamise otsuses välja ühe oluli-
se eesmärgina rahvastiku sisserän-
de pidurdamise läbi seda soosiva 
maakasutuse. Teisisõnu tähendab 
see, et elanike arvu kasvu põhjus-
tavate maakasutuse juhtotstarve-
te määramisele hakatakse eelis-
tama kohapealsete töökohtade, 
mitmekülgse teenusvõrgustiku 
(äri-, kultuuri-, haridusasutused) 
ja puhkealade võrgustiku loomist 
soodustava maakasutuse juhtots-
tarvete määramist. Samuti on ka-
vas välja töötada taastuvenergia 
soosimise ja korraldamise põhi-
mõtted Viimsi vallas ning kesken-
duda veeressursile. Fookuses saab 
olema pealinna ja valla vahelise 
pendelrände vähendamine ning 
liikuvuse igakülgne soodustami-
ne. Need eesmärgid ei tähenda, et 
Viimsi areng jääks seisma – pigem 
on suund võetud seni domineeri-
nud elamuarenduse asemel elu-
keskkonna kvaliteedile. 

Eraldi rõhuasetuse saab ole-
masoleva rohevõrgustiku toimi-
mine ja selle laiendamine. Üld-
planeeringu algatamise otsusega 
toodi välja vajadus rakendada lä-
bivalt keskkonnasäästlikkuse põ-
himõtteid ja printsiipe. Vallavalit-
suse hinnangul on valla tasandil 
kaitstavate loodusobjektide ning 
loodusressursside senisest ulatusli-
kum kaitse vajalik. Üldplaneeringu 
üheks sisendiks kavatseb vallavalit-
sus võtta ka valminud Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu teema-
planeeringuga “Miljööväärtuslikud 
alad ja rohevõrgustik” kavandatud 
rohevõrgustiku toimivuse uuringu 
aruande ja selle koostanud teadlas-
te soovitused.

ÜLDPLANEERING Viimsi vald asub koostama 
uut üldplaneeringut, mille fookuses saab olema 
mitmekesine elukeskkond, sisserände aeglusta-
mine ning keskkonnahoid.

Ees on mahukas töö
Uue üldplaneeringu algatamise-
ga lõpetati kahe aleviku (Viimsi 
ja Haabneeme) üldplaneeringute 
koostamised, eraldiseisvalt Prang-
li üldplaneeringu koostamine ning 
kaks teemaplaneeringut (tootmis-
alade ja teedevõrgu teemaplanee-
ringud).

Volikogu andis vallavalitsuse-
le ülesandeks korraldada Viim-
si valla haldusterritooriumi üld-
planeeringu lähteseisukohtade ja 
keskkonnamõju strateegilise hin-
damise programmi koostamine. 
Esimene samm lähteseisukohtade 
koostamiseks on kaasamiskirjade 
väljasaatmine, millega kaasatakse 
riigiasutused (4 ministeeriumi, 8 
riigiametit), naaberomavalitsused 
(Tallinna ja Maardu linn, Jõelähtme 
vald), võrguvaldajad (elekter, side, 
vesi) ning 15 külavanemat. 

Lähteseisukohad on tervikdo-
kument, milles kirjeldatakse põh-

Viimsi valla uus üldplaneering

Alar Mik
abivallavanem

  14. jaanuar – üldplanee-
ringu eelteavitus Viimsi Tea-
tajas, kodulehel (artikkel I)

  15. veebruar – uue üldpla-
neeringu ja keskkonnamõjude 
hindamise algatamine valla-
volikogu poolt

  15. veebruar – üldplanee-
ringu algatamise uudis kodu-
lehel, meedias

  16. veebruar – 31. märts* – 
riigiasutuste, naaberoma-
valitsuste ja külavanemate 
kaasamine lähteseisukoh-
tade jaoks

  26. veebruar* – üldplanee-
ringu algatamise põhjalikum 
teavitus Viimsi Teatajas, kodu-
lehel (artikkel II)

  26. veebruar* – üldpla-
neeringu algatamise ja KSH 
programmi koostamise tea-
de (ametlik teade ÜP algata-
mise kohta Viimsi Teatajas, 
portaalis Ametlikud Teada-
anded)

  1.–31. märts – eraldi kogu-
konna täiendav kaasamine 
lähteseisukohtadele sisendi 
saamiseks (veebiküsitlus)

  Märts – volikogu komisjo-
nide töötoad (sisend lähte-
seisukohtadele)

  Märts – üldplaneeringu 
koostamise tegevuste artik-
kel Viimsi Teatajas, kodule-
hel (artikkel III)

  Aprill, mai – lähteseisu-
kohtade koostamine (sisen-
diks riigiasutuste tagasiside, 
külavanemate seisukohad, 
kaasamiste kokkuvõte) 

  Aprill, mai – hanke tehnili-
se dokumentatsiooni koosta-
mine (planeeringu tehniline 
koostamine, kaasamiskesk-
kond, KSH)

  Mai lõpp – juuni lõpp – 
lähteseisukohtade dokumen-
di projekti avalikustamine

*Käimasolevad tegevused

Viimsi valla uue 
üldplaneeringu 
kaasamise aja-
kava (vers 1.0)

tasub teada

  Haabneeme aleviku ja lähiala üldplanee-
ringu koostamine (algatatud Viimsi Vallavoli-
kogu 10.01.2006 otsusega nr 5);

  Viimsi aleviku üldplaneeringu koostamise 
menetlus (algatatud Viimsi Vallavolikogu 
14.02.2006 otsusega nr 9);

  Viimsi valla teedevõrgu, sõidu- ja kergliiklus-
teede üldplaneeringu teemaplaneeringu 
koostamise menetlus (algatatud Viimsi Valla-
volikogu 27.06.2006 otsusega nr 71);

  Viimsi valla tööstusettevõtete paiknemine, 
tootmisalade arengu põhimõtted ning üldised 
kasutamis- ja ehitustingimused üldplanee-
ringu teemaplaneering ja keskkonnamõjude 
strateegilise hindamise menetlus (algatatud 
Viimsi Vallavolikogu 27.04.2015 otsusega nr 24);

  Prangli saare üldplaneeringu koostamise 
menetlus (algatatud Viimsi Vallavolikogu 
20.10.2020 otsusega nr 63).

Kõik loetud planeeringute alad ja temaatika 
liidetakse uue ja tervet valda hõlmava üldpla-
neeringu koosseisu.

Uue üldplaneeringu 
algatamisega lõpetati:

Uus üldpla-
neering hõl-
mab nii pool-
saart kui ka 
Viimsi saari. 
Foto: Allar 
Lehtsalu
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Marina Minerals OÜ loobus 
kohtule esitatud kaebusest

K E S K KO N D

17. augustil 2021 teatas keskkonnaamet, et 
on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ 
poolt esitatud kaks geoloogilise uuringu loa 
taotlust Viimsi valla territooriumil, küsides 
vallapoolset arvamust nimetatud taotlustele. 
Mõlema taotluse puhul taotleti uuringuluba 
Lubja külas asuvale riigimaa katastriüksusele 
Krillimäe tee 2//Viimsi metskond 79.  

Viimsi uuringuruumi puhul taotleti 11,05 ha suu-
rusel alal luba tarbevaru uuringuks liiva ja kruusa 
osas, mille käigus plaaniti rajada kuni 24 puurau-
ku ja kuni 24 uuringukaeveõõnt uurimissügavu-
sega kuni 8 meetrit. Viimsi uuringuruum II pu-
hul taotleti sama luba 9,14 ha suurusel alal, mille 
käigus plaaniti rajada kuni 15 puurauku ja kuni 
15 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 8 
meetrit. 

Viimsi vallavolikogu andis 12. oktoobril 2021 
taotlustele seisukoha, millega ei nõustunud lu-
bade väljastamisega kummaski uuringuruumis. 
Viimsi II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa 
andmise osas nõustus taotleja loa andmisest 
keeldumisega ning 25. novembril 2021 tegi kesk-
konnaamet ka vastavasisulise korralduse.

Viimsi uuringuruumi puhul Marina Minerals 
OÜ vallavolikogu seisukohtadega ei nõustunud 
ning esitas 6. novembril 2021 volikogu seisukoha 
peale vaide, taotledes seisukoha tühistamist ning 
uue seisukoha kujundamist, mis annaks kooskõ-
lastuse uuringu loa väljastamiseks. 

Vaidemenetluse ettevalmistavas menetlu-
ses tagastas Viimsi vallavolikogu esimees 15. no-
vembril 2021 vaide, selgitades, et uuringuruumi 
geoloogilise uuringu loa taotlusele antud arva-
muse kui menetlustoimingu haldusaktist eraldi 

Lisaks külavanemate kaasamis-
tegevusele koostatakse vallavalitsu-
se poolt lähteseisukohtade sisendi 
saamiseks eraldi küsitlus, et kogu-
kond tervikuna saaks anda tagasi-
sidet vallaüleste ja üldplaneerin-
guga lahendatavate teemade osas. 
Nii riigiasutuste, naaberomavalit-
suste, külavanemate kui ka kaasa-
miste tagasiside koondatakse läh-
teseisukohtade dokumenti. Kui 
lähteseisukohad on kokku pandud, 
siis see avalikustatakse ja küsitak-
se taas kogukonna tagasisidet en-
ne selle kinnitamist. Siinkohal on 
oluline, et dokument saaks põhjalik 
ja läbimõeldud – tagamaks seeläbi 
kvaliteetse menetluse. Esialgne ka-
va on lähteseisukohad mai lõpuks 
või juuni alguseks valmis saada. 
Paralleelselt käib samal ajal hanke 
tehnilise lähteülesande koondami-
ne vallavalitsuse poolt. See on do-
kument, kus kirjeldatakse nõuded 
menetluse protsessi osas, kaasami-
se keskkonna osas jm tööd ja tege-
vused, mida tuleb menetluse raa-
mes teostada.

Hetke kava on suveperioodi al-
guses hange välja kuulutada ja siis 
juba mahukate töödega alusta-
da. Meil on kogukonnana ees pikk 
ja töine teekond, mida üheskoos 
sammuda. 

VÄ L JA K U T S E D  JA  O OT U S E D 

Viimsi vallavolikogus esindatud erakondade ja valimislii-
tude esindajad avaldasid arvamust ja oma ootusi uuele 
koostatavale üldplaneeringule.

 Atso Matsalu, erakond Eesti 200: Üldplaneeringu lähte-
ülesanne on selge ja üheselt mõistetav – selle eesmärk on 
rahvastiku sisserände vähendamine ning viimsilaste elukesk-
konna kvaliteedi parendamine. Kindlasti on oluliseks eesmär-
giks üldplaneeringu teostamisel igakülgne kogukonna kaa-
samine, et me saaksime parima lahenduse kogu Viimsile. Uus 
üldplaneering võtab maha hirmud, mis on seotud rohealade 
kadumisega, sest eesmärgiks on hoopis mitte kaitse all ole-
vate rohealade kaitse alla võtmine.

 Illar Lemetti, Eesti Reformierakond: Reformierakond lubas 
oma valimisprogrammis algatada uue üldplaneeringu ja sea-
da veelgi suurema rõhu keskkonnahoiule ning nüüd oleme 
seda koos heade koalitsioonipartneritega teinud. Kaasame 
vallaelanikud nii üldplaneeringu kui ka pikaajalise arengu-
kava koostamise protsessi ja tagame seeläbi Viimsi kõigi 
arenguvõimaluste ärakasutamise. Üheskoos tagame parima 
elukeskkonna kõigile vallaelanikele ja hoiame loodust.

 Tanel Ojang, valimisliit Kogukondade Viimsi: Suurim prob-
leem on olnud kontrollimatu arendustegevuse lubamine. Sel-
le tulemusel on Viimsi rahvastiku arv kasvanud üle piiride, 
mida Viimsi kanda võiks. Seega uus üldplaneering peaks eel-
kõige keskenduma rahvastiku sisserände pidurdamisele. Kõik 
muud probleemid (ummikud, ebaturvalisuse tunne, tarbeve-
si) on tingitud rahvaarvust ja neid probleeme ei ole võimalik 
lahendada, kui loodav üldplaneering ei tegele rahvastiku sis-
serände piiramisega.

 Rita Veskimeister, valimisliit Vali Viimsi: Üldplaneering 
peab andma kõikidele Viimsi valla kodanikele turvatunde, et 
sa saad elada just sellises rohelises, puhtas ja mitmekesises 
elukeskkonnas, mida inimene oma kodukohas vajab. Ja et 
sul on tagatud kõik eluks vajalikud ressursid (vesi, lasteaia- ja 
koolikohad, vaba aja veetmise ja sportimise võimalused). Me 
ootame, et ka kõik tulevased vallavalitsused ja ametnikud 
austaksid loodavat üldplaneeringut ja peaksid kokkulepitud 
tingimustest kinni. Viimsi peab säilima väärtusliku elukeskkon-
nana ka tulevastele põlvkondadele. Edaspidi peavad esikohal 
olema Viimsi kodanike huvid, mitte arendajate kasumiootused. 

 Jan Trei, erakond Isamaa: Isamaa Viimsi toetab uue üld-
planeeringu koostamist. Valimisprogrammis oleme lubanud 
rohelise elukeskkonna väärtustamist ning loodusalade säi-
litamist. Oluline on toetada väikesaarte unikaalset keskkon-
da. Üldplaneeringu protsessi raames peamegi lahti võtma 
tänase valla ruumiloome hetkeseisu ning targalt kavandama 
lähituleviku vajadused. Soovime, et Viimsi areneks tasakaa-
lukalt. Üldplaneeringus on oluline ära lahendada rahvastiku 
sisserände pidurdamine. Viimsis on kätte jõudmas tasakaa-
lupunkt, millest edasi minnes võib juurde tulevate elanike tõt-
tu halvenema hakata siin juba elavate inimeste elukvaliteet 
ja valla teenused (sh joogivee ressurss). 

 Annika Vaikla, Eesti Keskerakond: Üldplaneering vajab 
kaasajastamist ja selle eesmärk peaks olema väärtustada 
Viimsi elukeskkonda. Kindlasti tuleks silmas pidada alljärg-
nevaid väärtusi ja põhimõtteid: võtta Viimsi metsad kaitse 
alla; luua võimalused ettevõtluskeskkonna arenguks (sh ko-
dulähedased töökohad); rakendada keskkonda hoidvad ja 
säästvaid lahendusi (sh veemajanduses); rikastada avalikku 
ruumi rohelusega; avada mereäärt promenaadi, supelranna 
ala, lautrikohtade ja väikesadamatega; arendada ühistrans-
porti, jalakäija- ja rattasõbralikku Viimsit; parendada vaba 
aja võimalusi igas külas ja saarel; rakendada innovatsiooni; 
kaasata kogukonda, eksperte, ettevõtjaid ja maaomanikke 
ning seada pilk tulevikku.

 Kristel Menning, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond: 
Leian, et eduks on vajalik kõigepealt ideekorje ja selge vi-
sioon. Näiteks vajab Viimsi vald keskust ja töökohti soosivaid 
arenguideesid. Alles siis, kui need on paigas, saab leida selle 
teostamiseks parima planeerija. 

Üldplaneeringu üks suurimaid väljakutseid – Haabneeme keskus. Ortofoto: Maa-amet 2021

vaidlustamine vaidemenetluses ei ole lubatud.
2021. detsembris pöördus Marina Minerals 

OÜ kaebusega Tallinna halduskohtusse, taotledes 
Viimsi vallavolikogu eespool viidatud seisukoha 
õigusvastasuse tuvastamist ning vallavolikogu ko-
hustamist kahe kuu jooksul arvates kohtuotsuse 
jõustumisest uuesti kaaluma geoloogilise uurin-
gu loa väljastamist Viimsi uuringuruumis.

Vastuses esitatud kaebusele jäi vald oma va-
rasemate seisukohtade juurde, leides jätkuvalt, 
et võttes arvesse koosmõjus nii uuringuloa and-
mise kui ka kaevandamise majanduslikku, kul-
tuurilist, sotsiaalset ja looduskeskkonnale avalda-
tavat mõju, ei ole Viimsi valla territooriumil ala, 
kus geoloogiliste uuringute või kaevandamisega 
ei kaasneks olulist negatiivset mõju.

Käesoleva aasta veebruaris teatas Marina Mi-
nerals OÜ, et loobub kohtule esitatud kaebusest, 
kuid kui kohaliku omavalitsuse arvamus ettepa-
neku osas kaugemas tulevikus peaks muutuma, 
siis on nad valmis teemat uuesti arutama. Mari-
na Minerals OÜ märkis, et ei kavatse sama taotlu-
se raames paluda geoloogiliseks uuringuks nõus-
olekut ka läbi Vabariigi Valitsuse.

Hetkeseisuga on ettevõte valda oma otsusest 
kirjalikult teavitanud, kuid ootame veel ka koh-
tust lõplikku menetlusdokumenti kaebuse taga-
sivõtmise ja kohtumenetluse lõpetamise kohta.

Viimsi Teataja
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T
allinna Ülikooli koreo-
graafia eriala lõpetanud 
Valeria ei kujuta elu ilma 
tantsuta ette. Kui treener 

Juri Kuivatsevi käe all tegi ta oma 
esimesed tantsupoognad 8-aasta-
selt, siis ala juurde sattus ta läbi ju-
huse tänu oma vanaemale, kellega 
koos pealtvaatajana ühele võistlus-
tantsu turniirile sattus. Naine kin-
nitab, et see oli armastus esimesest 
silmapilgust. 

Elumuutev kolimine
17-aastaselt sai Valeria pakkumise 
kolida Narvast pealinna ning alus-
tada tööd Eduard Korotini tant-
suklubis. Väljakutse oli suur ja esi-
algu hirmutav, sest uues linnas tuli 
leida ka uus kool ning alustada ise-
seisvat elu. Südikas neiu otsustas 
elu usaldada, sest tantsurahvast oli 
saanud tema teine pere ning see 
teadmine andis vajaliku turvatun-
de.

Korotini klubis kohtas ta ka oma 
eluarmastust Vitali Kozmini, kelle-
ga koos käidud tee on olnud igati 
särav. Valeria mainib kohe, et kui-
gi võistlustants viis nad kokku, siis 
võistlemisest ei tulnud neil välja 
mitte midagi. “Kisklesime või liht-
salt oli keeruline üksmeelele jõu-
da, no ei õnnestunud kuidagi. Teis-
te paarilistega laabus võistlussport 
paremini, nii lihtsalt oli,” ütleb ta.

Sportlikud pingutused 
kandsid vilja
Valeria on siiralt tänulik, et tal on 
õnnestunud esindada Eestit rah-
vusvahelistel võistlustel. “Jõudsin 
koos tantsupartner Maarek Var-
resega Tšehhis peetud Euroopa 
meistrivõistlustel täiskasvanute 
kategoorias finalistide hulka. Eesti 

meistriks pole mul õnnestunud aga 
mitte kunagi tulla. Šõutantsumaail-
ma – WDSF ehk World Latin-Ame-
rican Showdance – mastaabis ole-
me abikaasa Vitaliga olnud finaalis 
Ladina-Ameerika tantsudes.”

Just viimane on olnud valdkond, 
kus Valeria on tänu oma suurele si-
semisele põlemisele ning töökuse-
le läbi löönud. Profisportlase kar-
jäär jäi lühikeseks mitmel põhjusel. 
“Võistlustants on väga kallis ala 
ning lisaks on vaimselt vahel pä-
ris keeruline sulle antavate hinne-
te, hinnangute ja tagasisidega toi-
me tulla.”  

Ütles “jah” Ameerika 
seiklustele
Uue elumuutva kannapöörde tegi 
Valeria 21-aastaselt, seekord juba 
koos Vitaliga. Naine juhtus inter-
netis nägema agentuuri üleskutset, 
milles otsiti Ameerika kruiisilaeva-
dele võistlustantsijaid. “Otsustasi-
me proovida, raha oli vaja ning 
kaotada ei olnud suurt midagi,” 
meenutab tantsija. Leping sõlmiti 
üheksaks kuuks ning esimese rei-
si vältel tehti tiir peale pea tervele 
maakerale, muuhulgas olid pea-
tuspaikadeks Mehhiko, Seattle, 
Alaska, Hawaii saared, Prantsuse 
Polüneesia saared, Uus-Meremaa, 
Tasmaania, Austraalia, Kanaari 
saared ja paljud Euroopa mererii-
kide sadamad. 

2011. aastal tuli sama agentuuri 
kaudu pakkumine osaleda “Tant-
sud tähtedega” saates Türgis. Sel-
lel karusellil tegi ta kaasa kahel 
hooajal järjest, saavutades esime-
sel korral koos jalgpallistaari Pascal 
Noumaga teise koha.

Maailmalavadelt tagasi 
koju
Pärast pinevat telehooaega korral-
das elu Valeriale ja Vitalile pikema 
puhkuse. “Jäin lapseootele ning 
ühtlasi tuli hakata tegema plaane, 
milleks varem eriti aega polnud – 

pidime mõtlema püsivama elupai-
ga peale, mille otsinguil jõudsimegi 
Viimsisse. See oli äratundmine – 
vaikne, hubane, mere lähedus, mis 
meenutas mulle Narva-Jõesuus 
veedetud lapsepõlve. Tunne oli õi-
ge! Sobiva korteri leidsime endale 
Tammepõllu teel ühes äsja valmi-
nud elumajas.”

Elu suurimad õnnestumised 
Järgmise suurema seikluse otsus-
tasid nad ette võtta juba koos viie-
kuuse lapsega. “Saime lepingu ühe 
Ameerika kõige tuntuma võistlus-
tantsušõuga “Burn the floor” ning 
otsustasime kodumaa tolmu taas 

jalgelt pühkida. Kui sa oled sellisel 
tasemel tantsija, siis tegelikult on 
pigem väga harukordne, et saad 
tööd teha lapsega koos. Ameeri-
kas olime kokku kolm aastat, sealt 
edasi sain 2017. aastal kutse osa-
leda esimeses “Tantsud tähtede-
ga” saates Iirimaal. Minu partne-
riks oli populaarne profijalgpallur 
Aidan O’Mahony, kellega koos õn-
nestus mul see hooaeg võita,“ ütleb 
ta rõõmsalt.

Tiitlitest ja saavutustest tähtsa-
maks peab Valeria häid peresuh-
teid ning talle antud võimalust teha 
oma tööd koos abikaasa ja lapse-
ga. “Šõutantsumaailmas on see pä-

riselt pigem väga harukordne,” rõ-
hutab naine.

 
Teekond oma ettevõtteni 
oli loogiline jätk
Mainitud projektidele lisaks on 
tantsupaar lavastanud numbreid Ii-
rimaa filmile “Bridget and Eamon” 
ning töötanud mainekas Londoni 
West End Piccadilly teatris nii tant-
sijate kui ka koreograafidena maa-
ilmakuulsa šõu “The Riverdance – 
Heartbeat of Home” juures. Töö 
käigus punutud kontaktide võr-
gustik on mõlemal muljetavaldav.

Sellest johtuvalt tekkis Valerial 
ja Vitalil mõte asutada oma talen-
diagentuur, mis aitaks noortel tant-
sukirega paaridel, treeneritel ja ko-
reograafidel maailmas läbi lüüa. 
“Sündis Prime Line Agency, mille 
alla hakkasime tasapisi oma kon-
takte koondama. Minu peamiseks 
esmaseks ülesandeks oli tantsija-
tele korraliku CV koostamine ning 
produtsentidele edastamine. Li-
saks korraldame Itaalias talenti-
dele kohtumisi Ameerikast kohale 
tulnud produtsentidega, kes saa-
vad vastavalt oma eesmärkidele 
oma šõudesse uusi inimesi värva-
ta. Loodan, et õige pea saame selli-
seid üritusi ka Eestis läbi viia.” 

Vitali harjutas kätt 
aianduse alal
Arvestades maailmas viimastel 
aastatel valitsenud keerulisi olu-
sid, juhtusid kõik paari tehtud ot-
sused olema üsna ettenägelikud. 
Pere suurema turvatunde nimel 
tegutses Vitali lisaks veel aktiivselt 
sõbraga kahasse loodud aiakaupa-
de e-poe juures, mis sai koroona-
pandeemia ajal sisse üsna hea hoo. 
Kuna inimestel tuli kodus istuda ja 
õues oli imeilus, siis hakkasid kõik 
ühtäkki aianduse vastu suurt huvi 
tundma. Nõudlus kasvas nii www.
aiakaup.ee e-poes kui ka Vana-Nar-
va mnt 1/3 asuvas kaupluses.

Uus kodu ja oodatud 
pereliige
2020. aasta suvel sündis tantsija-
te perre teine laps, kelle tulek rõõ-
mustas neid väga. Vahepeal olid 
nad jõudnud Viimsis elukohta va-
hetada ning korterist ridaelamusse 
kolida. “Uue elu alguse teekonna 
jälgimine on olnud imeline ja hea 
põhjus pandeemiaolukorras kodus 
olemiseks. Ma ütlen ausalt, et Viim-
si on minu jaoks nagu väike Miami 
kuurort, ainult veidikene isegi pa-
rem, sest siin on vaikne, ilus, mõ-
nus ja kõik olulised teenused väga 
lähedal. Ma ei soovi siit isegi mit-
te kusagile puhkusele sõita, piisab 
koduaias olemisest ning muidu-
gi mererannas käimisest,” tunnis-
tab maailmas palju ringi rännanud 
Valeria.

“Kõik riigid, kus ma elanud ja 
töötanud olen, pole mind mitte 
kunagi emigreerumise peale mõt-
lema pannud. Samas Ukrainast, 
Venemaalt ja isegi Leedust pärit 
tantsupaaridega suheldes olen se-
da mõtet korduvalt kuulnud. Väga 
paljud soovivad oma elu mõnes tei-
ses riigis üles ehitada,” tõdeb ta, li-
sades: “Eesti on minu kodu, siis on 
kõik nii hea ja mõnes mõttes liht-
ne. Elu Viimsis on nii mugav, et vä-
ga palju põhjuseid siit äraminemi-
seks ei olegi. Poja karateklubi asub 
Tallinna kesklinnas, selle trenni pä-
rast tuleb pealinnas käia, ning kord 
aastas külastan oma Pirital töötavat 
hambaarsti.”

Marta Vasarik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Valeria on 
kinkinud oma 
südame tant-
sule. Foto: 
Sandra Palm

“Tantsud 
tähtedega” 
saates koos 
maailma tipp- 
ragbimängija 
Peter Strin-
geriga. Foto: 
erakogu

TANTSUTÄHT Maailma šõutantsu- ja teatri-
lavadel säranud, Iirimaa tantsusaate telepubliku 
südameid vallutanud ning end USA suurimate 
kruiisilaevade tipplavastustes proovile pannud 
Valeria Milova (33) asutas Viimsis oma talendi-
agentuuri. Viimased 12 aastat suuresti välismaal 
elanud naise unistuseks on aidata kohalikel 
profitantsijatel maailmas läbi lüüa.

Valeria Milova: 
elu Viimsis 
on parem 
kui Miami 
kuurortis
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Tuleviku nimel heas vormis
Olgugi, et elu on andnud hea põh-
juse kodusolemiseks, võtab Valeria 
väga teadlikult aega ka treeningu-
tega tegelemiseks. “Püüan kolmel 
või neljal korral nädalas MyFitnessi 
spordiklubis jõusaalis käia ning li-
saks teeme abikaasaga koos kohali-
ku huvikeskuse saalis tantsutrenni.”

“Tantsusaal on minu kirik! Tun-
nen end seal väga õnnelikult. Mul-
le meeldib isegi see parketi lõhn ja 
eriti võimas on tunne siis, kui suur-
test akendest ere päikesevalgus sis-
se paistab. Panen muusika män-
gima ja kaon sellesse maailma,” 
kirjeldab Valeria ja tõdeb, et tegeli-
kult on tema jaoks hetkel treening-
koormus üsna piiripealselt madal. 
“Olen harjunud suurema koormu-
sega ja konkurentsitihedas  šõu-
tantsumaailmas vormispüsimiseks 
tuleb pidevalt pingutada. Töötame 
hetkel oma esimese soolalavastu-
se kallal, millega välja tulla kas siin 
Eestis või mõne muu pakkumise 
korral on hea, kui meil on midagi 
n-ö tagataskus juba valmis.”

Mõtleb ka treeneriametist
Oma saali soetamist või tantsuklu-
bi asutamist Valerial ja Vitalil esial-
gu plaanis pole. Küll aga on naine 
mänginud mõttega treeneritööst 
Viimsis asuvas kohalikus klubis. 
“Võistlustantsijatel on üldjuhul 
kaks teed: profisport või õpetaja-
töö. Viimane ei ole olnud minu 
unistus, kuid võib-olla muutub see 
vanusega. Kohalikus võistlustant-
suklubis on mul tegelikult palju tut-
tavaid, seega ma ei välista, et minus 
tekib ühel hetkel soov noorte aren-
gusse oma oskuste ja teadmistega 
panustada.”

Tantsumaailmas üles kasvanud 
ja tänaseks kaheksa-aastast poe-
ga vanemate ala ei huvita, tema ta-
hab tegeleda võitlusspordi ja breik-
tantsuga. “Iirimaal olles osales ta 
karategruppides ning hetkel on ta 
seotud ühe Tallinna klubiga ning 
jõudnud rohelise vööni,” ütleb ema 
uhkusega. “Üritasin teda iluuisu-
tamisega tuttavaks teha, kuid selle 
peale ütles poeg resoluutselt: “Em-
me, ära tee nalja – see on ju sama 
asi mis võistlustants, aga jääl!” Vä-
hemalt on kogu see maailm ja rei-
simine jätnud tema arengule väga 
tuntava jälje. Näen kõrvalt, kui-
das ta tuleb erinevates sotsiaalse-
tes situatsioonides kenasti toime, 
on avatud suhtleja ning kiire koha-
neja. Väiksem laps on olnud minu-
ga kogu aeg kodus ja tänu koroona-
pandeemiale pole me saanud väga 
kuskil käia. Isegi teiste perekonna-
liikmetega pole ta hetkel väga al-
dis leppima või veel vähem üksin-
da jääma,” sõnab naine.

Samas loodab Valeria pakkuda 
tantsumaailma võlusid just noo-
remale lapsele. “Võimalik, et pä-
randame oma tantsupisiku talle, 
eks näis, sundida muidugi ei saa.  
Samas on see valdkond, mida me 
abikaasaga teame ja tunneme. Eks 
kõik spordialad on keerulised, kuid 
teiste sfäärides toimuvast pole meil 
Vitaliga õrna aimugi. Tantsumaail-
ma poliitikaga oleme vähemalt ke-
nasti kursis.”

 
Töö ja hobi on tihedalt 
seotud
Pereelu, töö ja spordi kõrvale ma-
huvad hobidena veel kirjandus 
ning muusika, mis on mõneti ka 
üsna loogiline, sest tantsuga on 
viimane tihedalt seotud. “Vitalil 

on palju muusikutest sõpru, kel-
le tegemistele me kaasa elame. Ta 
toob mulle pidevalt nende uusi lu-
gusid kuulata ja käime võimalu-
sel kontserte kuulamas. Otsin ka 
ise pidevalt uusi lugusid, kuid mi-
nu suured lemmikud on pärit siiski 
kuue- ja seitsmekümnendatest aas-
tatest. Muusikamaitse on mul üs-
na lai, veel meeldib mulle väga La-
dina-Ameerika tantsude muusika 
ning rokk. Tegelikult kõik, mis on 
hea ja elav.”

Oma lõbuks laseb tantsutäht va-
hel kõlada ka lauluhäälel. “Mu va-
naemal on väga hea hääl, ema on 
lõpetanud muusikakoolis klaveri 

eriala ning isa oskab kitarri mängi-
da. Kasvasin üles muusikaga, aga 
minu tee oli tantsimine. Meie pe-
re muusikaline jõud on kogune-
nud äsja viimase superstaarisaate 
võitnud Alikasse, kes on lisaks an-
dekusele ka väga töökas. Mul on ol-
nud suur rõõm õe arengut kõrvalt 
vaadata, sest oli perioode, mil ta ei 
näinud selles valdkonnas suurt tu-
levikku. Alika on öelnud, et ilmselt 
tuleb meie suur töökus sellest, et 
me ei saanud isa käest mitte kuna-
gi kiita või juhtus seda harva,“ mõ-
tiskleb Valeria.

“Tundsime, et me pole piisavad, 
peame midagi väärt olemiseks veel 
rohkem pingutama. Issi on olnud 
meile oma töökusega suureks ees-
kujuks, see on kindel. Kuigi kõigel 
on oma hind, siis oleme saanud 
ka oma valikute ja pingutuse taus-
tal elust ning õnnestumistest palju 
rõõmu tunda.”

Unistus Eesti tantsusaatest
Valeria annab endale aru, et kahe 
lapsega reisimine ja uute lepingute 
leidmine ei pruugi olla enam tema 
lähituleviku stsenaarium. Pealegi 
tuleb valikuid langetada ka esime-
se lapse haridusteega seotud ko-
hustusi silmas pidades.

“Üritame ise rohkem trenni te-
ha, oma lavastusega vaeva näha 
ning kohalikus kogukonnas raken-
dust leida. Olen endast ka Eesti 
“Tantsud tähtedega” produtsenti-
dele teada andnud ning valmis pa-
nustama, kuid pole kindel, kas see 
saade enam kunagi tulebki,” sõnab 
ta. “Fookus on teiste aitamisel ehk 
talendiagentuuril, et kõikidel ande-
katel inimestel oleks tantsumaail-
mas rohkem valikuid ja võimalusi.”

Perekond 
on endale 
mõnusa 
kodu rajanud 
Viimsisse. 
Foto: Julia 
Andrianov

Valeria ja 
Vitali elu on 
olnud äärmi-
selt põnev 
seiklus. Foto: 
Sandra Palm

Teated

Näitetrupi EKSPERIMENT 
edu luuleteatrite festivalil
18.–19. veebruaril toimusid Jõgeval Betti Alverile pühendatud 
luulepäevad “Tuuletund”, mis oli varasemalt ära jäänud XXIX 
luulepäevade “Tähetund” ja XVII luulepäevade “Tuulelapsed” 
asemel toimunud üleriigiline festival. 

Viimsi Collegium Eruditionise näitetrupp EKSPERIMENT tõi 
nii nooremas kui ka vanemas vanusegrupis koju laureaaditiitlid. 
Luulepäevade “Tähetund” laureaadiks kuulutati EKSPERIMENDI 
lavastus “Kõik on siin oma teha”.

“Tuulelapsed” laureaadiks tuli EKSPERIMENDI lavastus 
“Muutumised“. Lisaks pälvis lavastus eripreemia huvitava valgus- 
ja liikumislahenduse eest ning näitlejapreemia sai Viimsi kooli 
õpilane Kaspar Viirpalu. 

Mõlema trupi juhendajaks on Viimsi gümnaasiumi õpetaja 
Külli Täht. Näitetruppides on liikmeid rohkem, kuid haiguste pe-
riood nõudis oma ja seekordsel festivalil õnnestus üles astuda 
vähestel liikmetel.

EKSPERIMENT nooremad: Emma ja Kaspar Viirpalu, Sten 
Germo Pent, Liisbet Senkel, Roosi Mugu, Madli Nestra, Pauliine 
Pirso, Liisa Maria Ilumets, Gabriele Siimann, Simone Kasepõld.

EKSPERIMENT vanemad: Emily Uibo, Georg Abner, Iko Mar-
ten Kiisler, Gretel Abner, Liisa Veski, Aasa Ruukel, Vanessa Vic-
toria Viitas, Birgit Kask, Hella Õitspuu, Maria-Eliise Muinaste, 
Sirli-Marit Sikka, Geidi Lagle.

Palju õnne tublidele teatrilastele ja nende juhendajale!
Viimsi Teataja 

“Muutumistes” jõudis lavale ka Viimsi Teataja. 

“Kõik on siin oma teha”. Fotod: Lea Pihlak
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O
len tahtnud saada vahe-
tusõpilaseks ajast, kui 
kuuendas klassis esi-
mest korda selle võima-

luse kohta kuulsin. Mäletan kahte 
vanemat YFU vahetusõpilast, kes 
tulid meile oma aastast rääkima. 
See oli hetk, mil otsustasin, et ka 
mina kavatsen kunagi elus mida-
gi sellist kogeda. Teadsin, et olen 
vahetusaastal üksi, aga saan oma 
Indiana Jonesi seikluse ja täidan 
unistuse proovida midagi teistsu-
gust. 

Teel Portugali poole
Viis aastat hiljem, 11. klassi kes-
kel, kirjutasin ASSE Eestile küsi-
musega, kas nad pakuvad vahe-
tusprogramme Portugali. Toimus 
paar Zoomi koosolekut – in-
tervjuu, kohtumised reeg-
lite teemal jne ning augus-
tis potsatas mu meiliboksi 
kiri, et mul on vastuvõtja-
pere. Olin nii põnevil ja õn-
nelik ning rääkisin sellest kõi-
gile oma sõpradele. Vaid paar 
nädalat hiljem, 11. septembril 
kell neli hommikul, väsinud ja 
elevil, seisin lennujaamas koos 
parimate sõpradega, kes olid 
tulnud mind ära saatma ning 
andsid kaasa oma kallistused 
järgmiseks üheksaks kuuks.

Uurisin Moita kohta enne ära-
lendu internetist. Võrreldes selle-
ga, mida olin perega reisides mu-
jal Portugalis näinud, on Moita 
pisut teistsugune. See on rohkem 
põllumaa ja maakoht. Umbes 70 000 
elanikuga piirkonnas ei toimu pal-

ju, lähim kaubanduskeskus on kõr-
val asuvas linnas.

Elu võõral maal
Saabusin vahetusaastale septemb-
ri keskel. Väljas oli 35 kraad sooja 
ja tüdrukud käisid septembri lõpus 
veel kleitidega koolis. Pärast mõ-
nusalt sooja sügist ei osanud ma 
oodata, et talv tuleb nii külm nagu 
see on olnud. Madalaim tempera-
tuur, mida kraadiklaas talvekuudel 
näitas, oli –2°C, kuigi tavaliselt jää-
vad talvised temperatuurid siin 10 
ja 16 plusskraadi vahele. Kuna olin 
harjunud sügiseste soojakraadide-
ga, siis tundusid väikesed miinus-
pügalad mulle sama külmad kui 
Eesti talv, nii et lõpuks pidin isegi 
sooja jope soetama.

Elan suurepärases kuueliikmeli-
ses peres. Pereliikmed kohtlevad 
mind nagu oma ja nad 
on minu 

KOGEMUS See olnuks justkui eile, kui istusin üksinda 
lennukis, teadmata, mida oodata. Samas olin põnevil, 
mida tulevikul mulle pakkuda on. Nüüd, kirjutades 
möödunud viiest kuust vahetusõpilasena Portugalis 
Moitas, on palju mõtteid, mida jagada.

Viis kuud Portugalis – elu parim seiklus

päris pere teises maailma otsas. 
Mul on hostema, hostisa, vanem 
vend ja kaks nooremat õde. Vaata-
me koos siinsete õdede ja vennaga 
saateid ja teeme nädalavahetustel 
koos vanematega süüa.

Koolielu Moitas
Õpin tavalises keskkoolis Escola 
Secundária da Moita, mis asub ko-
dust viieminutilise autosõidu kau-
gusel. Koolis toimuv oli uus ja vä-
ga erinev, võrreldes seni kogetuga. 
Esimesel koolipäeval pisut isegi 
pelgasin. Ma ei tundnud kedagi ja 
eksisin ära, kuna kool oli suur. Ini-
mesed eeldasid, et oskan portugali 
keelt – mul on portugali perekon-
nanimi, kuna isa on portugalla-
ne, nii et keegi ei saanud alguses 
aru, et olen vahetusõpilane. Ar-
vati, et olen just kooli vahetanud. 
Aga üsna ruttu mõisteti olukor-
da, tekkisid sõbrad ja hakkasin 
end mugavalt tundma. Natuke 
keeruline oli sõpru leida ka see-
pärast, et ma alguses portugali 
keelt ei rääkinud. Sain küll aru, 
aga enda väljendamine oli 
raske. Kuna see on väga ha-
ruldane, et keegi siin inglise 
keelt räägib, siis on Google 

Translate olnud mu parim sõber. 
Mul toimuvad koolis portugali 

keele, kehalise kasvatuse, politoloo-
gia- ja majanduse tunnid. Algul oli 
ka matemaatika, aga kuna ma suurt 
aru ei saanud, läksin inglise keelele 
üle ning nüüd käin inglise keele 
tundides. 

Siinne koolisüsteem on Eesti-
ga võrreldes väga erinev. Kui Ees-
tis käib kõik läbi interneti, siis siin 
prindivad õpetajad ikka materjale 
ja raiskavad suurel hulgal paberit. 
Eelmisel aastal, kui oli palju Covi-
di juhtumeid ja koolid pidid tegut-
sema internetis, kestis see umbes 
kaks nädalat, kuna keegi ei tead-
nud, kuidas veebi kaudu asju ajada.

Muudest tegemistest
28. jaanuaril käisime klassirei-
sil Lissabonis Belémis. Külastasi-
me presidendimuuseumit, vankri-
muuseumit ja parlamendihoonet. 
Muuseumikülastuste vahepeal lu-
basid õpetajad meil ringi jaluta-
da ja omapäi lõunat süüa. Käisime 
ühes väga populaarses kondiitriäris 
ja sõime pastéis de natasid – Portu-
gali munakreemiga koogikesi. Ku-
na meil oli piisavalt aega, siis jalu-
tasime natuke ringi ning tegin palju 

fotosid hoonetest – arhitektuur on 
siin lihtsalt imeline. Kuna mul oli 
fotoaparaat kaasas, siis anti mulle 
ka klassi fotograafi amet ning jääd-
vustasin kaaslastest palju pilte. 

Liitusin kooli võrkpallivõistkon-
naga, kellega paar kuud tagasi män-
gisime isegi turniiril. Lisaks võrk-
pallile osalen võõrustajaõdedega 
vahel gümnastikas ja korvpallitren-
nides. Olen paar korda sõpradega 
väljas käinud. Nad on mulle Moi-
ta ümbrust näidanud ja korra ole-
me kinos filmi vaadanud. Veetsin 
ka ühe nädalavahetuse oma risti-
vanemate juures Caxiases, teisel 
pool Tejo jõge.

Igal kuul kohtun teiste vahetus-
õpilastega Portugalis. Peale mi-
nu on siin üks tüdruk Eestist ja üks 
tüdruk Itaaliast. Tean, et on ka USA 
ja Saksamaa õpilasi, aga pole nen-
dega veel kohtunud. Koos olla on 
tore, sest näeme, kuidas meie kee-
leoskus on arenenud ja saame üks-
teisega rääkida nii oma muredest 
kui ka rõõmudest.

Elu muutev kogemus
Olen viimase viie kuu jooksul kind-
lasti tundnud koduigatsust, eriti 
jõulude ajal, aga mul on siin suu-
repärased sõbrad ja perekond ning 
tean, et lõpuks lähen tagasi koju. 
Minu ülesanne on praegu nautida 
aastat välismaal.

Viis kuud kodusest mugavusest 
eemal ja üksi elamine täiesti teises 
keskkonnas on mulle palju õpeta-
nud. Olen kasvanud ja minu vaate-
nurk on muutunud viisil, mida ma 
poleks osanud ette kujutada. Ne-
li kuud enne vahetusaasta lõppu 
võin juba öelda, et olen iseseisev, 
hindan rohkem oma perekonda 
ja sõpru, olen avatud uutele idee-
dele ja olen enesekindlam. Seiklus 
on tõestanud, et kõik on võimalik ja 
saan kõigega hakkama. See on ol-
nud mu elu parim aeg ja jään alati 
mäletama, kuidas valik minna ko-
dunt kaugemale ja avastada, mida 
maailm on minu jaoks varunud, 
muutis mu elu. See kogemus jääb 
alati kalliks.

Eva Santos Duarte
Viimsi noor

Nimesilt kooli seinal. 

Klassireisil 
tegi Eva palju 
fotosid oma 
kaaslastest. 
Fotod: erakogu

24. märts - 5. juuni

Tunnid toimuvad neljapäeva õhtuti 18.30-20.00 
ja ühel pühapäeval peale jumalateenistust.

Leerikooli maksumus on 50.- eurot

 Info ja registreerimine viimsi@eelk.ee või kodulehel 

w w w . v i i m s i j a a k o b i k i r i k . e e
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K
erime aja praegusesse 
hetke, mil liikumine on 
kasvanud muljetavalda-
valt suureks – nüüd la-

hendavad loodusõpetuse-, roboo-
tika-, inseneeria-, informaatika- ja 
elektroonikavaldkonna praktilisi 
ülesandeid igal nädalal juba enam 
kui 1900 tüdrukut üle Eesti. Hilju-
ti jõudis HK Unicorn Squadi välja 
töötatud tehnoloogiaõpe piloot-
projekti kaudu ka viide Eesti kooli, 
millest lausa kaks asuvad Viimsis – 
Randvere ja Viimsi kool.

Igapäevaselt HK Unicorn Squadi 
tegemisi juhtiva ja Unicorn Squad 
koolidesse projekti eestvedaja Liis 
Koseri kinnitusel oli üsna kiirelt pä-
rast tüdrukute huviringiga alusta-
mist selge, et sellist õpet on vaja 
tegelikult kõigile, mitte ainult tüd-
rukutele. “Saime oma õpetajatest 
juhendajatelt tagasisidet, et tead-
misi ja oskusi, mida tüdrukud saa-
vad meie ringidest, oleks vaja kõigi-
le, ka poistele, ja selline kaasaegne 
tehnoloogiaõpe võiks olla lausa 
koolide õppekavas.” 

Koser selgitab, et tehnoloogia-
õpetus on küll koolides olemas, aga 
nende tundide sisu varieerub väga 
tugevalt. “Õppekavas on endiselt 
tüdrukute käsitöö ja poiste töö- või 
tehnoloogiaõpetuse tunnid, mis on 
loomulikult samuti olulised. Lisaks 
nendele peaks aga olema eraldi osa 
või moodul kaasaegset tehnoloo-
giaõpetust, kus lahendatakse eri-
nevaid loodusõpetuse-, robooti-
ka-, inseneeria-, informaatika- ja 
elektroonikavaldkonna praktilisi 
ja elust enesest pärinevaid ülesan-
deid,” kinnitab ta. 

Põnevad ülesanded 
sütitavad
Paljud unicornide ülesanded lõimi-
vad erinevaid õppeaineid. Liis Ko-
ser toob näiteks tunni, kus droon 
tuleb programmeerida metsa re-
bastele vaktsiini viima. “See tund 
koosneb paljudest erinevatest 
osadest. Esmalt tuleb jahust, soo-
last, õlist ja toiduvärvidest valmis-
tada voolimismass ehk koguseid 
mõõta, kaaluda. Seejärel tuleb 
voolida vaktsiinipakikesed, lõiga-
ta ja meisterdada metsa puud. Siis 
peab mõõtma mõõdulindiga kau-
guse metsast, vajadusel teisenda-
ma, programmeerima drooni vakt-
siini metsa viima. Muutma koodi ja 
lahendama sama ülesannet erine-
vate kauguste ja kõrgustega. Ehk 
lapsed saavad ühelt poolt kogemu-
se, kuidas droonid töötavad, samal 
ajal saavad ka aineid kokku sega-
da, programmeerida, natuke meis-
terdada, matemaatikaga tegeleda ja 
tutvuda uute vahendite ja tehno-
loogiatega.”

Huvi on suur
Liis Koseri sõnul peeti läbirääkimisi 
ka haridusministeeriumiga, kus hu-
vi HK Unicorn Squadi programmi 
vastu on väga suur. Kuna hetkel siis-
ki vajalikku rahastust ei leitud, asus 
unicornide meeskond taas ise te-
gutsema – leidis esimesed viis kooli 
ning praeguseks on selge, et alusta-
ti väga vajaliku projektiga. “Esime-
ne kursus on poole peal ning senine 
tagasiside koolide poolt on olnud 
äärmiselt positiivne.”

HK Unicorn Squadi poolt on 
koolide jaoks ette valmistatud 
tundide juhised nii kirjalikult kui 
ka videote kujul, samuti saadetak-
se kohale kõik vajalikud vahendid 
tundide läbiviimiseks. “Oleme sa-
ma süsteemi kasutanud oma tüd-
rukute tehnoloogiaringides juba 
enam kui kolm aastat ja see toimib 
väga edukalt,” nendib Koser.

Mitmekülgne läbilõige 
koolidest
Pilootprojektis osalevad lisaks 
Viimsi kahele koolile Kohtla-Jär-
ve Slaavi põhikooli, Pühajärve põ-
hikooli ja Krootuse põhiooli 2.–4. 
klasside õpilased. Koseri kinnitu-
sel sooviti kaasata mitmekülgne lä-
bilõige koolidest, mille hulgas oleks 
venekeelne kool, maapiirkonna 
kool, mõne suurema ja ka väikse-
ma keskuse kool. Kokku osaleb pi-
lootprojekti kaudu tundides aasta 

TEHNOLOOGIAÕPE Kui IT-ettevõtja ja insener 
Taavi Kotka nägi kolm aastat tagasi, et tema tütrel 
on robootikaringis domineerivate poistega keeru-
line konkureerida, leidis ta kiirelt lahenduse ning 
asutas oma pere finantside toel 8–12-aastaste 
tüdrukute robootikaringi HK Unicorn Squad.

Tehnoloogiaõppe suunanäitajad Viimsis
jooksul ligi 130 poissi ja tüdrukut. 
“Viimsi koolid sattusid valikusse 
eelistatuna seetõttu, et HK Unicorn 
Squad on alguse saanud Viimsist ja 
selle vedajateks on viimsilased. Li-
saks tegutsevad nendes koolides 
juba HK Unicorn Squadi huvirin-
gid,” selgitab Liis Koser. “Viimsi 
koolidel on lisaks väga proaktiiv-
sed juhid, kes mõistavad program-
mi vajalikkust ja olid valmis seda 
oma õpilastele pakkuma,” lisab ta. 
Näiteks Viimsi kool otsustas juba 
pärast projekti paari esimest tundi, 
et alates käesoleva aasta sügisest 
alustavad nad unicornide program-
miga täismahus kogu klassiastme-
ga ehk läbivad unicornide kolme-
aastase programmi.

Võimalus nii poistele kui ka 
tüdrukutele
Kui HK Unicorn Squadi tehnoloo-
giaringi tundides osalevad ainult 
tüdrukud, siis koolides alustanud 
pilootprojekti tunnid on mõeldud 
kõigile, nii poistele kui ka tüdru-
kutele. Kuid lähtuvalt programmi 
kontseptsioonist toimuvad pois-
te ja tüdrukute tunnid siiski eraldi. 
“Hetkel näeme, et tüdrukud on 
tehnoloogiliste teadmiste poo-
lest poistest veel maas, mis tule-
neb ilmselt ühiskonna stereotüü-
pidest, lapsevanematest ja nende 
suunamistest, tüdrukute ebakind-
lusest jne. Oleme lugenud uurin-
guid ning teame, et segarühma-
des võtavad neiud automaatselt 
passiivsema rolli. Aga tegelikult la-
hendavad nad erinevaid program-
meerimise ja muid taolisi ülesan-
deid väga edukalt, kui neile vaid 
võimalus anda,” selgitab Koser. “Ai-
nult tüdrukutest koosnevates grup-
pides saavad nad kiiremini positiiv-
seid kogemusi ja arenevad tohutu 
kiirusega. Poistele meeldib roh-
kem võistlemine, tüdrukud oska-
vad jälle paremini koostööd teha. 
Poisse ja tüdrukuid eraldi õpetades 
saab ühe ja teise eeliseid ära kasu-
tada ning mõlemad, nii poisid kui 
ka tüdrukud, saavad tundidest pa-
rema kogemuse.”

Helen Saluveer
Rakett69 Teadusstuudiod

Teadmised on kulda väärt
HK Unicorn Squadi tundides osa-
levad õpilased omandavad üldi-
seid tehnoloogialaseid teadmisi, 
mõtlemis- ja käitumismeetodeid 
ning -oskusi. Liis Koser ütleb, et 
kaasaegne tehnoloogiaõpetus an-
nab õpilastele eluks väga olulisi 
teadmisi ja oskusi, aga selliste os-
kuste arendamine on hetkel jäe-
tud valdavalt huviringide kanda.  
“Pea kõik mõistavad, et lapsed pea-
vad kaasaegse tehnoloogiaga kur-
sis olema, mistõttu peaks vastavad 
tunnid kõigile kättesaadavad ole-
ma. Seetõttu olekski ülimalt oluli-
ne, et selline programm oleks õp-
pekavas olemas.” 

Juba praegu valitseb info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonnas suur tööjõupuudus, 
ometi on see kujunemas Eesti pea-
miseks majandusharuks ning pä-
devaid inimesi tuleks varakult koo-
litama hakata. Koser loodab, et  HK 
Unicorn Squadi pilootprojekti edu-
kus innustab ka teisi koole prog-
rammiga ühinema ning lõpuks 
tuleks vajalik toetus – ka rahaline – 
haridusministeeriumi poolt. “Vaja-
dus ning huvi on koolide poolt ole-
mas ning küsimus ei ole selles, kas 
sellise programmiga peaks alusta-
ma, vaid millal tuleks seda teha. Ja 
meie oleme kindlad, et alustada tu-
leks võimalikult ruttu.”

Lapsed droo-
nitunnis nupu-
tamas. Foto: 
Kristi Haug

Randvere 
kooli tüdru-
kute elektri-
tund. Foto: 
Marit Pilbas
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Haabneeme 
kooli 3b klassi 
lapsed suusa-
tarkusi oman-
damas. 
Foto: Annela 
Tammiste

se. Möödunud aastal sai koostöös 
Kaarli ja Eesti Koolispordi Liiduga 
loodud õppevideod kehalise kas-
vatuse tundide läbiviimiseks, mil-
le metoodilise ja ka korraldusliku 
poole eest seisis hea samuti Kaa-
rel Zilmer. Nii sündisid koostöös 
Haabneeme kooli, CFC Spordiklu-
bi, Eesti Koolispordi Liidu ja Kaa-
rel Zilmeriga õpetajatele ja õpilas-
tele mõeldud suusatamise algõpet 
käsitlevad õppevideod.

Samas on Kaarel üks nendest, 
kes erinevate projektide raames 
on ise Viimsi inimestele suusaõpet 
andnud, kaasa arvatud projekti 
“100 suusatundi” raames.

Teda võiks nimetada Eesti suu-
satamise grand old maniks ning on 
väga tore, et teda märgati ja tun-
nustati just sel aastal, mil Eesti suu-
satamine oma suurt juubelit peab.”

Jarno: “Aastani 2018 mina veel 
suusatada ei osanud, aga Tallinna 
Ülikooli kehakultuuri eriala suusa-
tamise aine raames sain tänu Kaa-
rel Zilmeri õpetussõnadele suusa-
tamise selgeks ning nüüd naudin 
seda tegevust väga ja oskan ka lap-
si õpetada. Zilmeri suusafanatism 
on erakordne ja inspireeriv.”

Nii võikski loo lõpetada Kaarel 
Zilmeri poolt ellu kutsutud spordi-
veebi motoga: kui ujuda peab os-
kama, siis Eestis võiks osata ka suu-
satada! 

S
uusatamine on teadaole-
valt üks vanimaid sport-
likke liikumisviise, mida 
tänapäevani mitmel pool 

maailmas harrastatakse. Vanimad 
leitud suusad on dateeritud ajava-
hemikku 8000–7000 e.m.a ja need 
avastati Venemaalt. Algelisi suus-
ki on leitud ka Põhja-Euroopa piir-
kondadest. Siiski ei piirdunud suu-
satamine iidsetel aegadel ainult 
Euroopaga, sest esimesed kirjalikud 
viited suusatamisele on pärit hoo-
pis Hiina põhjaosast Hani dünastia 
perioodist ning need pärinevad esi-
mestest aastasadadest nii enne kui 
ka pärast meie ajaarvamist.

Eesti suusatajad ja ala entusias-
tid tähistavad käesoleval aastal 
Eesti Suusaliidu 100. juubelit ja sel-
le tähtpäeva tähistamiseks toimus 
jaanuaris suusanädal “100 suusa-
tundi”, mille raames andsid suu-
satreenerid üle Eesti kokku pea 
100 tasuta suusatundi. Ilmselt va-
jab suusatamine propageerimist ja 
õpetamist ka 21. sajandil. Ja kui us-
kuda ERMi andmeid, siis polnud ka 
100 aastat tagasi suusatamine Ees-
tis väga populaarne, kuna suusava-
rustus oli lihtsalt tavainimese jaoks 
liiga kallis.

Suusahuvi kasvas
Nüüd viidi tasuta suusatunde läbi 
ka Viimsis ja neis osales umbes 30 
inimest. Tegelikult toimus sarnane 
aktsioon juba ka eelmisel aastal, 
aga lumerohke talv on inimeste hu-
vi suusatamise vastu märgatavalt 
kasvatanud. Seda väidet kinnitavad 
nii terviseradade külastatavus kui 
ka tõik, et spordipoodides leiduv 
suusavarustus on praktiliselt läbi 
müüdud. Kui olemasolevad suu-
sarajad oleksid paremini hoolda-
tud, oleksid inimesed ilmselt veel 
altimad Viimsis suusatamist nauti-
ma. Kindlasti oleks palju abi kunst-
lumega radadest, mis tagaksid sta-
biilsemad olud ning muudaksid 
rajahoolduse kergemaks.

Eeskuju on nakkav
Haabneeme kooli liikumisõpetaja 
ja suusatreener Bert Tippi on suu-
satamise tuleviku suhtes optimist-
lik. Tema sõnul on kasu sellest, et 
riiklik õppekava näeb ette põhikoo-
li kehalise kasvatuse tundides suu-
satamise õppe. Oluline on, et suu-
sarada on olemas lausa kooli taga 
ning ka kooli hoovis on loodud sel-
le spordiala algõpetuseks suurepä-
rased tingimused, et Haabneeme 
kooli lapsed saaksid esmased tead-
mised suusatamisest juba varakult 
omandatud. Tippi sõnul mitte liht-
salt ei suunata lapsi suusatundi, 

leb suunata õige tegevuse juurde. 
Sportlikust tulemusest on siinkohal 
mõnevõrra tähtsam, et sportimine 
ei lõpeks ega piirduks vaid kehali-
se kasvatuse tundidega, vaid entu-
siasmi selleks jätkuks kogu eluks.

Kaarel Zilmer – eeskuju 
ja inspireerija
Loomulikult ei piisa spordis tippu 
jõudmiseks vaid kehalistest eeldus-
test ja tahtest. Inimene on loodud 
nii, et ta vajab alati innustavaid ees-
kujusid, kes motiveeriksid püüdle-
jat ennast maksimaalselt kokku 
võtma ja pingutama.

Suusatamises on viimsilastele 
selline eeskuju ja inspireerija juba 
pikka aega olnud suusaentusiast ja 
treener Kaarel Zilmer, keda riik sel 
aastal ka spordi elutööpreemiaga 
tunnustas. Kuna auväärne elutöö-
preemia laureaat vallarahvale ilm-
selt pikemalt tutvustamist ei vaja, 
siis piirdugem siinkohal vaid paa-
ri mõttekilluga, mille ütlesid välja 
Haabneeme kooli liikumisõpetajad 
Bert Tippi ja Jarno Nurm. 

Bert : “Kaarel Zilmer oli üks 
neist, kelle tõttu ma Viimsisse töö-
le üldse asusin – mul oli au panna 
oma CV-sse soovitajana kirja just 
tema. Härra Zilmer on mitmeid 
kordi käinud vaatamas meie suu-
satunde ning igakülgselt kiitnud 
meie panust noorte suusaharidus-

vaid pakutakse neile suusatamise 
õpet. Kõik kooli kehalise kasvatuse 
õpetajad on ka ise tunnis suuska-
del. Kui siinkohal eeskuju puuduks, 
ei tuleks ka lapsed nii hästi kaasa.

Algklasside lapsed osalevad 
suusatundides kindlasti meelsa-
mini kui põhikooli vanemad õpi-
lased. Peamiselt on vastumeelsus 
suusatundide vastu õpilastel, kes 
Haabneeme kooli tulnud teistest 
koolidest, kus suusatamise baas-
teadmisi pole omandatud. Nii võib 
väita, et vastumeelsust ei tunta mit-
te otseselt suusatamise vastu, sest 
on ju üldteada, et tegevus, mis ei 
õnnestu, ongi alati lastele vastu-
meelne.  

Suusavarustuse olemasolu õpi-
lastel Haabneeme koolis suur 
probleem pole. Tõsi, algklassides 
on isiklik varustus olemas rohke-
matel, suurtel vähematel. Aga ole-
me aasta-aastalt kooli suusavarus-
tust täiendanud ning võime täna 
juba  kõikidele lastele liikumistun-
dides suusad alla panna. Siinko-
hal tuleb tänada ka lapsevanemaid, 
kes on oma lapsele väikseks jäänud 
suusavarustuse koolile annetanud.

Nagu juba mainitud on hästi 
ettevalmistatud suusarada suusa-
õppel suureks abiks. Jäine ja kõva 
rada lapsele positiivset emotsioo-
ni ei paku. Liikumisõpetajad tee-
vad omalt poolt kõik, et vähemalt 
kooli hoovis oleksid lastele tagatud 
head tingimused erinevateks suu-
saharjutusteks.

Lapsed õue!
Meie laste madal kehaline aktiiv-
sus on probleemiks olnud juba 
aastaid. Bert Tippi toob selle tões-
tuseks välja, et mõne aasta eest lä-
bi viidud Eesti kooliõpilaste tervi-
sekäitumise uuringu järgi liigub 
piisavalt vaid 16% 11−15-aastastest 
kooliõpilastest. Seda ei ole just pal-
ju. Eriti oluline on liikumisõpetajate 
arvates, et õpilased liiguksid õues. 
Sellega nõustub kooli õppealajuha-
taja Tiina Pukk, kelle hinnangul on 
kõik võimalik, kui on loodud tingi-
mused. Haabneemes on selliste tin-
gimuste loomisega alustatud ja mi-
da kevadele lähemale, seda rohkem 
näeb õpilasi õues õppimas. Loodus-
õpetuse ja keemia-füüsikatunde 
tehakse väljas sageli, aga on näh-
tud ka värskes õhus peetavaid ees-
ti keele ja matemaatikatunde. Tul-
les tagasi tingimuste juurde, siis 
Haabneeme koolis on olemas mat-
katoolid ja lapsed käivad KIKI prog-
rammide raames juba aastaid tege-
mas loodustunde väljaspool kooli. 
Seega, õuesõppetunnid on alati ter-
vitatavad, aga ainult ettevalmista-
tult ja hästi läbiviidult. Niisama 
“lähme õue jalutama” tunde õpe-
taja Tiina ei poolda.

Kuna Haabneeme koolis toi-
muvad liikumistunnid põhimõt-

SUUSATAMINE Tänavune talv on rõõmustanud 
talispordihuvilisi erilise lumerohkusega. Üle mitme 
aasta on soovijatel üle Eesti olnud taas võimalik 
ennast erinevateks suusamaratonideks vormi ajada 
ja üle paari aasta toimusid Tartu maratoni laste-
sõidud jälle Tähtvere pargis.

Värske õhk ja suusarada, see teeb lapse 
vaimselt vabaks ning füüsiliselt terveks

teliselt kogu aeg väljas ja pikkadel 
vahetundidel ollakse samuti palju 
õues, siis saame öelda, et meie koo-
li õpilased saavad päris palju värs-
kes õhus viibida. Niisiis, tingimu-
sed on loodud/loomisel, iseasi, kas 
kõik neid kasutada tahavad.

Suusatamise suured plussid
Tulles tagasi suusatamise juur-
de, siis see spordiala on Bert Tip-
pi hinnangul oma olemuselt väga 
loomulik liikumisviis, eriti kui sõi-
ta klassikalises stiilis. Suusatami-
ne annab väga hea koormuse ning 
toetab südame ning lihasaparaadi 
funktsionaalset arengut. Rääkima-
ta tasakaalu ja käte-jalgade vaheli-
sest koordinatsioonist ning rütmist.

Tähtis ei ole, et lapsed peaksid 
võimalikult palju regulaarselt suu-
satamist harrastama. Pigem on olu-
line varajases eluetapis omandada 
võimalikult palju erinevaid liiku-
misoskusi, et edaspidi edukamalt 
hakkama saada, olenemata spor-
diala valikust. Olgu selleks siis palli 
põrgatamise, hüppamise, viskami-
se, ujumise või suusatamise oskus.

Tähtis on protsessi nautida
Kuna artikli kirjutamise ajal on käi-
mas taliolümpiamängud Pekingis, 
ei saa kuidagi puudutamata jätta 
tippspordi teemat. Suusatreener 
Bert Tippi leiab, et suusatamises on 
tipptegija potentsiaaliga lapsi teis-
te seast väga keeruline välja sõelu-
da. Tegemist on vastupidavusspor-
diga ning tipptasemele jõudmiseks 
on vaja teha väga palju tööd. Suu-
satamine on kindlasti spordiala, 
kus järjekindlus ületab loomuliku 
ande. Kui need kaks tegurit – ande-
kus ja tahe tööd teha – kokku saa-
vad, võime rääkida tipptegijatest. 
Laps, kellel on lootust jõuda tip-
pu, on see, kes suusatamist nau-
dib. Ta läheb suusarajale ka väljas-
pool koolitundi. 

Bert Tippi on veendunud, et 
vastumeelselt ei saa ühtegi spordi-
ala hästi teha. Tähtis on protsessi 
nautida ning lapsed, kes seda suu-
davad, olenemata spordialast, tu-

tasub teada

  Suusatamine sobib igas vanuses.
  Suusatamine koormab vähe liigeseid ja on seetõttu sobiv ka üle-

kaalulistele.
  Suusatamine on justkui kogu keha treening, tugevdades nii üla-

jäsemeid, alajäsemeid kui ka siseelundeid.
  Suusatamisel on tugev toime energiasüsteemidele, sõltuvalt 

tempost kulutatakse 400–1000 kcal tunnis.
  Suusatamine on sobiv ala perespordiks, ühisteks matkadeks ja 

reisideks.
  Suusatamisel on hea toime meeleolule ja enesetundele – ilus 

loodus, lumi, vaikus, mets, puhas õhk.
  Vigastuste risk suusatamisel on madal.
  Suusatada võib ka kõrges vanuses, selliseid spordialasid on vähe.

Allikas: tlu.ee/opmat/tp/harrastused_treening/suusatamine

Suusatamise positiivsed mõjud 

Anne Martin
Haabneeme kooli 
kommunikatsioonispetsialist
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ELUTÖÖ Riikliku spordi elutöö-
preemia pälvis tänavu viimsilane 
ja spordipedagoog Kaarel Zilmer – 
Eesti suusaspordi arendaja ja eest-
vedaja, kes on aastaid töötanud 
eri ametikohtadel ülikoolides ja 
suusaliidus. Muuhulgas annab ta 
loenguid Viimsi gümnaasiumis, 
teeb kohalikele koos Viimsi 
Spordiga suusakoolitusi ja pro-
pageerib igal võimalusel tervis-
likke eluviise.

Millega just suusatamine Teie süda-
me võitis?
Suusatamine hakkas üha enam meel-
dima siis, kui läksin 1964. aastal Tartu 
Ülikooli õppima ja tegin valiku suusa-
tamise eriala kasuks. Seda ala mõistma 
ja armastama panid mind õpetajad Er-
na ja Herbert Abelid ning toonane vä-
ga tugev suusakateeder, kus töötasin 
hiljem üheksa aastat õppejõuna. Sel-
le järel olen tänaseni töötanud Tallin-
na Ülikoolis.

Kui palju olete sellel talvel ise suu-
satanud? 
Sel talvel suusatasin n-ö “soojendu-
seks” Tädu rajal, et olla valmis õppe-
tööks tudengitega Kõrvemaal. Seal sai 
oldud kolme kursusega 10 päeva ja iga 
päev nii 4-5 tundi suusatamist õpeta-
des. Mõned tunnid tuleb sel talvel veel 
teha.

Kodus Tammneemes olles suusatan 
Tädul ning kui on aega, siis vahel Kõr-
vemaal, kus on suurepärane maastik ja 
head rajad. Soovitan seda kanti kõigi-
le viimsilastele, kuna see on meile nii 
lähedal. 

Enamasti sõidan klassikat ja kor-
ralikult pidava suusaga – nii saab hea 
koormuse. Uisku sõidan peamiselt 

siis, kui pean seda õpetama, ja vahel 
siis, kui klassikaks on keerulised lu-
meolud.

Kui palju Teie hinnangul Viimsis ko-
halikke suusaradasid kasutatakse 
ehk kas suusatajata arv radadel pi-
gem rõõmustab või võiks olukord ol-
la teistsugune?
Viimsis on murdmaasuusatamine heal 
tõusuteel, aga vajame veel rohkem just 
kodulähedasi radasid nagu Tädu pi-
kendus Randvere koolini või Rohunee-
me, kus on head lumeolud ja peamine 
võimalus sealkandi rahvale. 

Mida saaks Viimsis teha, et siinne 
rahvas suusatamist veelgi kõrge-
malt hindama hakkaks?
Just asumite juurde jäävad rajad tuleks 
korda teha ning lisaks kasutada met-
sasihte, kus rakendada n-ö ühist ra-
dade hooldust, nagu seda tänavu on 
päris hästi tehtud. Rahvas tahab suu-
sale minna, eriti praegusel ajal, mil see 
on odavaim ja sobiv liikumisvõimalus 
välistamaks ka nakkusohu. Kindlasti 
vajaksime Viimsis mõnele rajale ka 
kunstlume tootmise võimalust.

Kas Teil on anda mõned tarkusete-
rad vanematele, kuidas oma lapsi 
suusatamist nautima panna?
Laste puhul on peamine isiklik eesku-
ju, samuti vajalike õpetamiskohtade 
olemasolu ning hästi korraldatud lae-
nutusvarustus. Tore, et nägin Haab-
neeme koolis, kuidas klasside kaupa 
olid laste suusad koolis – nii et võta 
ning mine vaid. Oleme saanud meie 
koolidesse ka head õpetajad, kes ap-
pi tulevad.

Kahel viimasel talvel on olnud suu-
satamist soosivad lumeolud. Kuidas 
aga suusatajana “üle elada” kehve-
ma suusailmaga talved?
Lumevaesed talved on suusatamislus-
ti piiranud, aga mulle tundub, et vahel 
võtame liiga palju hoogu. Siis tuleb jär-

Üheksa küsimust suusaõpetaja 
Kaarel Zilmerile

jekordne sula ning sõidud jäävad sõit-
mata. Kui aga suusatada ikkagi ei saa, 
võib kõiksugust muud väljas liikumist 
ette võtta. Ses osas on aastaringne liiku-
mispilt meil paranemas, sest vajalikud 
tingimused on samuti edasi arenenud.

Milline on Teie elu suurim elamus, 
mida suusatamine on pakkunud?
Suusatamisega seotud elamusi on ol-
nud mitmeid. Erilisena meenub, kui 
läbi imelise juhuse pääsesin 1978. aas-
tal Lahti MM-i vaatama ja suu jäi mit-
mel korral seda kõike nähes lahti. Siis 
aasta 1992, kui olin Eesti esindajana 
FIS-i kongressil, kus taastati meie liik-
melisus ja avati uks suusamaailma. Sa-
muti esimene murdmaasuusatamise 
MK etapp Otepääl 1999. aastal, millele 
on järgnenud kahevõistlus ja õige pea 
ka laskesuusatamine. Tartu maratoni 
jõudmine maailma parimate hulka on 
aga omaette fenomen, milles on olnud 
õnn mitmel moel kaasa lüüa.

Milliste emotsioonidega võtsite vas-
tu uudise, et olete pälvinud riigilt 
spordi elutööpreemia?
Kui nii suur ja väärikas tunnustus an-
takse, on hea tunne, kuna pole ju mit-
te ainult selle nimel töötanud ja piki-
silmi oodanud. Äärmiselt meeldivaks 
tegid selle aga peagi saabuma hakanud 
tervitused ja tänud endistelt õpilastelt, 
kolleegidelt ja igat masti teekaaslastelt 
eri aegadest. Nende kaudu mõistsin, et 
just nendega koos ongi nii palju asju 
teha saanud. Ka Viimsis.

Mida veel soovite suusatamise eden-
damiseks kindlasti ära teha?
Ikka pisut suusaõpetust jagada, aga 
jätkata ka kirjatööga oma vabas veebis 
suusatades.weebly.com, kust iga huvi-
line saab lugeda väga paljudest suusa-
tamise ja liikumisega seotud asjadest. 
Olen rahul, kui mõnes suusateemas 
veel kedagi aidata saan.

Head suusatalve jätku praeguse ko-
dukandi rahvale!

Kaarel Zilmer teeb ülikoolitööd 105. semestrit. Foto: Eesti Terviserajad

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

Teated

Viimsi 2. Öömaraton tõi rajale 
üle saja suusasõbra
10. veebruaril peeti Tädu terviserajal Viimsi 2. Öömaraton suusatami-
ses. Ilus suusailm tõi radadele kaugelt üle saja suusataja. 

Võistlus toimus valgustatud 2,35 km pikkusel Tädu terviseraja ringil 
ning suusatati vabastiilis. Pikema distantsi sõitjad läbisid raja 14, lühema 
distantsi sõitjad 7 korda. 

33 km maratoni meeste esikolmik: Bert Tippi 1:23:57, Rauno Pikkor 
1:24:03, Gert Jõeäär 1:24:10.

33 km maratoni kiireimad naised: Marimal Tilk 1:45:19, Lilian Jõesaar 
1:47:34, Tea Halla 1:51:27.

16,5 km poolmaratoni võitis meestest Robert Sarapuu ajaga 42 minu-
tit 58 sekundit ning naistest oli kiireim Eliisabet Kool, kel kulus finišisse 
jõudmiseks aega 46 minutit ja 59 sekundit.

Sündis ka uus Tädu raja ringi rekord 5:39, mis kuulub Bert Tippile. 
Viimsi 2. Öömaratoni korraldas Viimsi Sport, kes tänab kõiki osale-

jaid ning teeb sügava kummarduse toetajatele ja abilistele!
Viimsi Teataja 

Naiste 33 km esikolmik.Meeste 33 km esikolmik.

Lisaks maratonile toimusid samal õhtul ka CFC Viimsi suusasarja 
noortesõidud. Fotod: Tiit Mõtus
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28. aprillil kell 19 Vana Baskini 
Teatri etendus “Uus peatükk”
Neil Simoni “Uus peatükk” jõuab 
Eesti lavadele esmakordselt. Tege-
mist on kuulsa USA näitekirjani-
ku ühe enimmängitava näidendi-
ga. Peale esietendust mängiti seda 
Broadwayl üle 850 korra. “Uus pea-
tükk” on tugevalt autobiograafilis-
te sugemetega romantiline komöö-
dia, mis tugineb Neil Simoni enda 
armumise loole.

George on edukas kirjanik, kes 
pärast naise surma on jõudnud 
arusaamisele, et ta enam kunagi 
ei abiellu, sest teist sellist täiuslik-
ku naist nagu tema kadunud abi-
kaasa ta enda kõrvale ei leia. Tema 
vend Leo aga üritab igal moel tal-
le uusi naistuttavaid tee peale ette 
lükata. Läbi koomiliste segaduste 
kohtuvadki George ja Jennie. Nen-
de armumise lugu pole aga sugu-
gi pilvitu, sest George’il on armu-
misele vaatamata väga raske oma 
varalahkunud naise surmast üle ol-
la. Ka George’i vend Leo satub oma 
eluga pikantsesse olukorda, kui pi-
kaaegses abielus olles kohtub ta 
oma ammuse sõbratari Faye’iga 
– see kohtumine paneb ta abielu 
alustalad kõvasti kõikuma.

Inimlik ja koomiline lugu teine-
teise-, aga samas eelkõige enese-
leidmisest, mida iseloomustavad 
vaimukad dialoogid, elulised si-
tuatsioonid ning ajatud teemad 
armastusest ja abielust. Kammer-
lik lugu neljale näitlejale avab ini-
meste nõrkusi läbi koomilisuse 
prisma, rääkides armastuse tekki-
misest ning hoidmisest ausalt ja va-
hetult.

Laval Lauri Liiv, Tarvo Krall, Külli 
Reinumägi, Kaili Närep.

Aprillis on oodata ka Viimsi Muu-
sikaliteatri populaarse muusikali 
“Üheksast viieni” lisaetendusi. 
Kuupäevad selguvad lähiajal!

5. märtsil kell 19 Priit Pius ja Kait 
Kall püstijalakomöödias “Midagi 
ikka”
Kait Kall ja Priit Pius on ühendanud 
jõud, et läbi viia üks korralik nae-
rulihaste trenn. Eesmärk on lihtne, 
ent samas keeruline, sest tihtipeale 
on elus olukordi, kui keegi naerab 
südamest ning teine mõtleb kõrval, 
et kui sul on selline huumorimait-
se, siis on tegemist tragöödiaga.

Teemade valik lavastuses on vä-
hemalt sama lai kui meeste rinna-
ümbermõõdud kokku. Kait üllatab 
sellega, milles ta on Eesti näitleja-
test kõige parem ehk mitte mille-
gagi. Priidult võib seevastu ooda-
ta isegi näitlejameisterlikkust ning 
paroodiat.

Kindlasti tuleb olla ettevaat-
lik, sest naer pidavat olema nak-
kav. Need, kes pärast etendust ütle-
vad, et nad isegi ei muianud, saavad 
meilt kaasa passid, mis tõestavad, et 
nad on huumori vastu immuunsed.

11. märtsil kell 19 Teoteatri etendus 
“Mis nüüd mina”
Lavastus räägib nähtusest, mis puu-
dutab mingil määral iga inimest – 
alaväärsustundest. Pilavas vormis 
tuuakse esile mitmesugused laialt 
levinud kompleksid oma päritolu, 
elustiili, staatuse, saavutuste, väli-
muse ning olemuse ja olemasolu 
suhtes üldiselt.

Tegelasteks on lihtsad inimesed, 
keda juhib pigem teiste arvamus ja 
hirm häbisse jääda kui tung oma si-
setunde järgi elada.

5. aprillil kell 19 Paide Teatri “Udu”
Me mäletame. Mäletame näiteks 
seda, et suur Prantsuse revolutsioon 
algas aastal 1789 ja et esimene laulu-
pidu toimus aastal 1869. Meist kee-
gi ei võtnud osa ei ühest ega teisest, 
aga siiski mäletame neid sündmusi 
ehk paremini kui seda, mis juhtus 
10. detsembril 2021 või möödunud 
aasta novembrikuu teisel kolma-
päeval. 

Läbi udu meenub ehk meile, et 
10. detsembri hommikul otsisime 
paaniliselt autovõtmeid või helis-
tas meile hoopis üks hea sõber, kes 
teatas, et juhtunud on midagi täies-
ti uskumatut. Või ehk tuleb meile 
meelde, et 10. detsembri Postimees 
andis teada, et Helsingi lennujaa-
mas on halb ilm ja palju lennukeid 
saabub Tallinna. Arvatavasti ei tule. 
Arvatavasti on 10. detsember koos 
paljude teiste kuupäevadega unus-
tusse mattunud. 

Ja ometi – on hetki, mis ei unu-
ne. Selliseid, mis ei jõua kunagi aja-
looõpikutesse, aga millel on kindel 
koht meie mälestuste kartoteegis. 

“Udu” on mälukontsert kolme-
le häälele, mis viib publiku ekspe-
ditsioonile mäluäärsetele maadele. 

Lavastuse produtsent on Viim-
sist pärit ja Viimsi Kooliteatris pi-
kalt kaasalöönud Harri Ausmaa. 
Laval Maria Paiste, Johannes Sep-
ping ja Kirill Havanski.

Kuidas saada välja iseenese hal-
vustamise, pisendamise ja taanda-
mise mustrist?

Lavastuse idee tõukub igapäe-
vastest tähelepanekutest ja tekst 
on sündinud trupiliikmete isiklike 
ilmekate tõsilugude alusel.

Laval on Kristi Purge, Karolin 
Tikerpuu, Helen Kaigu, Priit Ma-
tiisen, Margus Illi-Illik, Mihkel Ase 
(külalisena).

18. märtsil kell 19 Improteater 
Impeerium laval koos Veikko Tää-
riga
Improteater paneb ootamatutesse 
olukordadesse Veikko Tääri. Näha 
saab kohapeal sündivaid sketše, 
humoorikaid tegelasi, kaasahaara-
vaid stseene, lauluhitte jne. Veikko 
on mees, kelles on peidus mitu pa-
let ning kes ei vaja laiemat tutvus-
tust. Ehk on põnev teada, et peale 
näitlemise on ta õppinud muusika-
koolis akordionit ja Tartu Ülikoolis 
füüsikat. Tal on palju tiitleid: näit-
leja, lavastaja, saatejuht, kohviku-
pidaja, suusaentusiast, koolitaja, 
õhtujuht, pulmaisa. Lisaks Eesti 
Draamateatri, Vanemuise, Ugala 
jt teatrite lavastustele ning teatri-
projektidele on Veikko tuntud ka 
teleekraanilt ning kinolinalt.

TEATER Eestis on tavaks tähistada märtsikuud kui 
teatrikuud ja selleks puhuks on huvikeskuse lavale 
jõudmas mitmeid komöödiaid, mis koos järjest 
rohkem paistva päikesega teevad tuju rõõmsaks. 
Loe märtsis ja aprillis Viimsi publikuni jõudvate 
etenduste tutvustusi ja tule vaatama!

Kevad Viimsi huvikeskuse teatrisaalis

20. märtsil kell 11 lasteetendus 
“Päikse poole”
Kogupere nukuetendus lumemem-
medest, kes otsivad päikest. Neil on 
plaan paluda päiksel mitte paista ja 
lund sulatada, aga seikluste käigus 
muudetakse meelt. Etendus on nii 
eesti kui ka vene keeles.

25. märtsil kell 19 Komöödiateatri 
etendus “Elu on parim meelela-
hutus”
Laval on Andrus Vaariku loodud ja 
esitatud lugu, mis vaatleb inimelu 
läbi huumoriprisma. “Mul pole te-
gelikult midagi karta ja miks mit-
te kõigest avameelselt ja valehäbi-
ta rääkida. Me oleme siin maailmas 
ju esimest korda ja me ei tea ise ka, 
mida ja kuidas teha. Ma olen esi-
mest korda eestlane, esimest korda 
olen isa. Ma pole harjutada saanud. 
Kirjutan oma elu ühe jutiga puhtan-
dina valmis. Aga see ei tähenda, et 
elu ei võiks lõbus olla. Elu on parim 
meelelahutus! Pärast surma jõuab 
mossitada küll,” ütleb autor ise.

See ei ole valmis tekstiga etendus, 
vaid sünnib igal õhtul uuesti. Publi-
kul on võimalik näitlejaga kaasa rää-
kida ja küsimusi esitada, mis toob 
ootamatuid pöördeid ja lõpptule-
mus on alati erinev. Nalja saab mui-
dugi ka, nagu Vaariku puhul alati – 
hoolimata sellest, et ta seekord Ivan 
Oravana rahva ette ei astu.

Heidi Kirsimäe
Viimsi Huvikeskus

  Piletite info: 
www.huvikeskus.ee

Improteater 
Impeerium on 
seekord laval 
koos Veikko 
Tääriga. Foto: 
Improteater 
Impeerium

Priit Pius ja 
Kait Kall taha-
vad tööd anda 
vaatajate nae-
rulihastele. 
Foto: Veiko 
Tubin

UDU
Mälukontsert kolmele häälele.

Maria Paiste / Johannes Sepping / 
Kirill Havanski / Oliver Issak / 
Jan Teevet

paideteater.ee

VIIMSI HUVIKESKUSES 
5. aprill 19:00
Piletid fienta.com

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
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Éric Vuillard
Päevakord
Loomingu Raamatukogu 2021, nr 
37–38. 80 lk
Éric Vuillard on prantsuse kirjanik ja 
filmirežissöör, kes käsitleb oma loo-
mingus esmajoones ajaloolisi teema-
sid. Ajalooline on ka jutustus “Päe-
vakord”, mis vaatleb aega enne II 
maailmasõda Saksamaal ja Austrias. 
Lahti rullub sündmustik, mis võis 
juhtuda avalikkuse pilgu eest varja-
tult 1933. aasta 20. veebruaril Berlii-
nis riigipäevahoone väikeses salongis 
ja 1938. aasta 12. veebruaril Bergho-
fi lossi suletud uste taga, kus kohtusid 
Adolf Hitler ja Austria kantsler Kurt 
von Schuschnigg. 

Vuillard leiab jutustuses toimuva 
kirjeldamiseks erilise vaatenurga. Ta 

käsitleb juhtunut läbi üksikute mar-
kantsete detailide. Tekst on pildiline, 
minimalistlikult täpsete kujunditega. 
Laused on kontsentreeritud, läbi üksi-
kute pidepunktide annab ta sündmus-
te käigule sobiva rütmi. Neis päevades 
toimunud üksikasju kirjeldatakse just-
kui aeg luubis. Lugeja juhatatakse või-
mu tagatubadesse, kus ajalugu kirjuta-
takse hirmuäratavas juhuslikkuses ja 
kasuahnuses. Paraku ei voola elu vas-
tupäeva ja me ei saa teada, mis oleks 
juhtunud, kui keegi ajaloolaval oleks 
öelnud mõne teise repliigi.

Autorit ei huvita sündmuste süste-
maatiline kirjeldus, vaid erilised het-
ked. Üldtuntud ajaloolised faktid põi-
muvad kirjaniku arutlustega heast ja 
kurjast. Vuillard tunneb väga hästi aja-
loolisi algallikaid, aga seal, kus arhiivi-
toimikud vaikivad, kujutab ta ette tun-
deid, õhkkonda, meeleolusid. 

Seda peab oskama. Rääkida sellest, 
mis pole kirjas, nii et väljamõeldis on 
justkui sündmuse tõesem versioon. 
Tekstist kajab vastu ka lugematute ni-
metute ohvrite hääl. Vuillardil on eri-
line oskus negatiivset kangelast nae-
ruvääristada, aga ka kurjust tabava 
väljendusviisiga koletislikuks muuta. 
Tegemist on emotsionaalselt jõulise 
raamatuga, mis peegeldab ühtlasi ini-
mese käitumise viletsust. Tänusõnad 
Indrek Koffile suurepärase tõlke eest.

Yuval Noah Harari
Sapiens: inimkonna lühiajalugu
Äripäev, 2016. 560 lk
Ajalooradadel, aga makrotasandil 
jätkan. Yuval Noah Harari on Iisrae-
li ajaloolane, Jeruusalemma heebrea 
ülikooli professor. Tema teos annab 
ülevaate inimkonna ajaloost alates 
Homo sapiensi evolutsioonilisest tek-
kest ja arengust kiviajal kuni 21. sajan-
di poliitiliste ja tehnoloogiliste revo-

RAAMATUD Seekord jõuavad lugejateni kolm raamatu-
tutvustust, mille lugemine paneb mõtlema elu, ajaloo ja 
eksistentsi üle.

Raamatusoovitused tänavuse aasta 
viimasteks talveõhtuteks

lutsoonideni. Hararit huvitab, kuidas 
inimene praegusesse seisundisse on 
jõudnud ja kuhu see edasi viib. Samuti 
on huvipakkuv küsimus, kas ajalugu on 
lugu inimkonna edenemisest ja aren-
gust või hoopis “langusest”. Akadee-
milistes ringkondades on tema tööd 
negatiivselt vastu võetud – pigem lei-
takse, et need on täis sensatsioonili-
si spekulatsioone. Leian, et teose näol 
on tegemist ühe inimese mõttelise re-
konstruktsiooniga inimkonna evo-
lutsioonist. Eelkõige toob autor välja, 
millised sündmused on tema arva-
tes olnud ajaloos kõige olulisemad, 
aga kindlasti ei suuda teos hõlmata 
kogu inimkonna arengulugu. See on 
vaid üks viis meie arengu paikapane-
miseks, mis on siiski väärt lähemalt 
uurimist.

Autor on kirjutanud oma teksti kaa-
sahaaravalt ja lihtsalt loetavana, ker-
gesti mõistetavana ja omapärase loo-
gikaga, mis ei tähenda seda, et kohati 
ei tekiks soovi talle vastu vaielda või 
tema järeldustega mitte nõus olla. 
Harari väitel on ajaloo käiku kujun-
danud kolm pöördelise tähtsusega 
revolutsiooni. Neist esimene, kogni-
tiivne revolutsioon 70 000 aastat taga-
si jätab sapiensi oma liigist üksi, tekib 

lugude pajatamise oskus, n-ö “fiktiiv-
ne keel”. Inimkonna arengule andis 
hoogu juurde põllumajandusrevo-
lutsioon umbes 12 000 aastat tagasi, 
ühtlasi peab autor seda ajaloo kõige 
suuremaks pettuseks. Mitte meie ei 
kodustanud nisu, ütleb Harari, vaid 
nisu kodustas meid. Kui kütid-kori-
lased korjasid-küttisid vaid seda, mi-
da vaja, mõne tunni päevas, siis põl-
lupidajad harisid maad varavalgest 
hilisõhtuni. Vaatamata sellele oli ini-
mestel kehvem toitumine, suurem 
näljarisk, rahvarohked elutingimused, 
suurenenud vastuvõtlikkus haiguste-
le. Tekkis klassiühiskond, hakati tar-
bima lihtsalt lõbu pärast. Praeguseks 
oleme jõudnud selleni, et inimkond 
peab üha rohkem tootma, kui ei ta-
ha kokku variseda. Teaduslik revolut-
sioon, mis sai alguse kõigest 500 aas-
tat tagasi, võib aga ajaloole lõpu teha 
ja panna aluse millelegi hoopis muu-
le. Nende kolme revolutsiooni mõjust 
inimestele ja teistele elusorganismide-
le Harari teos räägibki.

Hasso Krull
Tänapäeva askees
Kaksikhammas, 2020. 78 lk
“Tänapäeva askeesi kõige tähtsam kü-
simus kõlab: kuidas saada tagasi oma 
aeg? Me ei ole oma aega vabatahtlikult 
ära andnud, kuid aja tagasisaamine 
sõltub ometi vabast tahtest. Vaba tahe 
ei ole midagi spontaanset, vaid oma-
ette kunst, mida tuleb hoolega harju-
tada ja lihvida.” 

Hasso Krulli teos on poeetiline kä-
siraamat, mis koosneb neljakümnest 
proosaluule vormis lahti kirjutatud 
märksõnast. Need omakorda olek-
sid justkui õpetussõnad ja juhised tä-
napäeva maailmaga silmitsi seisjaile. 
Samas ei piira autor lugeja omaette 
kulgemist. Raamat hargneb mitmes 
suunas. Siit võib saada tõuke edasi-
liikumiseks, aga ka arusaama sellest, 
miks inimene peab vahel üksi olema. 
Krulli mõttemaailma peab end hää-
lestama, edasi hakkab inimene vaik-

selt mõistma, mida ta õieti teeb, miks 
ta maailmas elab. 

Kohati on autori poolt kirjapandu 
mõistukõne, mis avaneb alles siis, kui 
oled jõudnud lugejana kirjanikuga sa-
madele mõtteradadele.

Askeesi all mõtleme me reeglina 
millestki loobumist, aga autori jaoks 
tundub see tähendavat eelkõige ot-
singut. Askees algab iseendast, ta on 
suunatud muutuse poole. Alustama 
peaks väikestest, lihtsatest asjadest, 
näiteks kuidas me suhestume ümb-
ritseva maailmaga, loodusega, teiste 
inimestega. Maailm ei ole kellegi ühe-
poolne diktaat, vaid väga paljude eri-
nevate eluvormide dialoog. Askeesiks 
pole vaja ränka tahtejõudu, enese eita-
mist ega loomulikest kalduvustest loo-
bumist, aga on vaja head tahtmist, tun-
gi millegi poole, mis on inimeses juba 
kusagil olemas, aga tuleb see miski 
üles otsida ja ellu äratada, et ta võiks 
kasvama hakata.

Hasso Krulli teksti keeleline nappus 
on näiline ja eksitav, tema lause sisal-
dab alati palju enamat kui esmapilgul 
paistab. Selle raamatu lugemiseks tu-
leb varuda aega, et kõiki tekkivaid mõt-
teid lõpuni mõelda. 

Reet Kukk
Viimsi raamatukoguhoidja
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ajal pühitseti sel päeval kirikus kõik 
aasta jooksul kasutatavad küünlad.

Küünlavalgust oli Naissaare ka-
belis peetud missal palju. Teenisid 
õpetaja Patrik Göransson ja värske 
abiõpetaja Tõnis Kark. Üheskoos 
meenutas kogudus neid, kes saa-
relt kunagi lahkuma sunniti, palu-
ti hoidmist ja õnnistust nüüdsetele 
saareelanikele ja ka Naissaare sõp-
radele.

 
Suvi on juba mõtetes
Saarelkäimise juurde käivad ala-
ti ka seltskondlik suhtlemine ja 
maitsev soe supp. Nii oli seegi kord 
maitsev ning ihu ja hinge soojen-
dav pajatäis Männiku külas telgi 
varjus ootamas. Pererahva juures 
sai sedapuhku imetleda muljet-
avaldavat jääpurikate näitust – suu-
rimad iludused ulatusid sel aas-
tal lausa majaräästast maani. Koos 
kogukonnaga tehti asjalikke su-
veplaane. Nimelt peaksid sooja 
saabudes hakkama kabeli juures 
taas ehitustööd. Et päike õrnadele 
palkidele kahju ei teeks ja hoone 
saaks tagasi rannarootslasteaegse 
ilme, ootab kiiresti paigaldamist 
kabeli välisvooderdus. Saarerah-
vas on juba siingi õla alla pannud – 
toetanud kalli materjaliga ja loode-
tavasti õnnestub korraldada, et ka 
ehitajateks on saarlased ise. 

Ületuleval suvel on aga kogudu-
sel tahtmine Viimsi valla eraldatud 
maal püsti panna väike koguduse-
maja. Püsiv peatuspaik loob kiri-
kurahvale võimaluse kabelit vähe-
malt suvisel ajal senisest pikemat 
aega lahti hoida, mida saare küla-
lised juba ammu pikisilmi ootavad.  

Ühel hetkel tuli koguduserah-
val end pikkade laudade tagant tee-
le sättida, et veel enne pimedat üle 
mere mandrimaale jõuda. Saare 
püsielanikel oli tagataskus veel üks 
üllatus: äraminejatele oli ette val-
mistatud lõbus ühislaul, mille sõ-
num lühidalt öeldes manitses mit-
te lahkuma. Õnneks on järgmine 
võimalus Naissaarel kohtuda juba 
5. märtsil. Kes soovib liituda, saab 
võimaluste kohta lähemalt uurida 
Tallinna Rootsi-Mihkli kogudusest.   

S
õja eel ehitatud rannaroots-
laste kabelis taastati koos-
käimine 2000. aastatel, mil 
tavakodanikud seni võõra 

võimu poolt okupeeritud Naissaarel 
taas jala maha said. Ainus hoone, 
mis sõdurite poolt üle võetud saa-
rel siin varem elanud rannarootsla-
si meenutas, oligi kabel ja seegi nii 
õnnetus seisus, et muinsuskaitse re-
noveerimist enam mõistlikuks ei pi-
danud. Neid jäänuseid ja inimtüh-
ja troostitust näinud Rootsist pärit 
vaimulik Patrik Göransson ja Root-
si-Mihkli kogudus ametnike nukra 
tõdemusega siiski kaasa ei läinud. 
Kabel kui kallis mälestus siin kuna-
gi elanud ja tegutsenud inimestest 
otsustati taas üles ehitada.

Kabel on saarerahva 
kohtumispaik 
Ühest ammusest intervjuust võib 
lugeda Göranssoni põhjendust, 
miks ta inimtühjal saarel kabelit 
taastama asub: “Kui kirik saab kor-
da, tulevad saarele ka inimesed.” 
Ajakirjanik pani selle küllap üsna 
kummaliselt kõlanud mõtteaval-
duse kirja, kuid seda optimismi 
vaevalt et jagas. Tohutut lagastus-
tööd arvestades oli raske isegi ette 
kujutada, et keegi võiks veel kunagi 
siin kodu rajamisele mõelda. Siis-
ki võib täna igaüks olla saarel lausa 

hooga, et reisiseltskond ei pidanud 
isegi sammu aeglustama.

Männiku külas olid saarlaste au-
tod juba ootel, et kirikulised kabe-
lisse sõidutada. Ent maasturitest 
oli seekord välja pakkuda üks veel-
gi uhkem sõiduriist: prussidest ja 
pehmest lillelisest tugitoolist kok-
ku klopsitud lumesahk, mis köie-
ga ATV taha kinnitatuna pidi sõi-
dukitele tee puhtaks lükkama. Vaid 
kahe päeva eest valminud sahal oli 
üks istekoht ja loo autor otsustas 
seda taibates auväärse positsiooni 
tugitoolis välkkiirelt endale haara-
ta. Sahk tegi oma tööd korralikult 
ja raamistik hoidis ka istme kenas-
ti loodis, kuigi libisemine läks kur-
vides üsna uljaks. Meistrimehed 
lubasid omalt poolt leiutisega veel 
tööd teha ja saha kolmnurksesse 
ninasse võib-olla ka nurgadiivani 
monteerida. Kunagine kuulus ron-
giehitaja ja -juht Peedugi võib pilve-
piirilt rahulolevalt muheleda – leiu-
tajad pole saarelt kuhugi kadunud!

Küünlapäev lõpetas jõuluaja
Karges rannakirikus tähistati eesti- 
ja rootsikeelse teenistusega küün-
lapäeva, mis kirikukalendri järgi 
märgib ühtlasi ka 40 päeva kestva 
jõuluaja lõppemist. Püha Luukas 
kirjeldab oma evangeeliumis Jee-
suse esmakordset templisseviimist, 
mil vana pime Siimeon tunnistas, 
et see laps on valguseks paganaile 
ja kirkuseks Iisraelile. Küünlapäe-
va nimi on tulnud sellest, et kesk-

kahe ime tunnistajaks: puidust pü-
hakoda on juba mitu aastat seest 
täiesti korras ja selle taaspühitse-
misel osales isegi Rootsi kroonprit-
sess. Elu on taastunud, kogukond 
ehitab ja arendab lausa uskuma-
tu hooga ja mandrimaalt tullak-
se siia kultuurisündmustest osa 
saama ning end loodusesse laa-
dima. Iga kord on midagi uut vaa-
data. Korras sadam on viimase aja 
saavutuste reas kahtlemata kõige 
suurem, kuid rõõmu teeb ka see, 
et militaarsaarest on taas paljude-
le kodu saamas.     

Saareelu taastamine on käinud 
tasapisi, kuid järjekindlalt. Üheks 
traditsiooniks on kujunenud iga 
kuu esimesel nädalavahetusel toi-
muvad teenistused Naissaare Püha 
Neitsi Maarja kabelis, mis on Tal-
linna Rootsi-Mihkli koguduse üks 
abikirikuid väikesaartel. Üldjuhul 
ei ole seda traditsiooni katkesta-
nud ei aastaaeg ega ilm. Vaid täna-
vu jaanuaris tuli väike paus – see-
kordne torm oli liig isegi vaprale 
väikelaevale Kalk. Vahetult küün-
lapäeva järel aga meresõit õnnes-
tus ja oli saarerahva poolt ka pisut 
põhjalikumalt ette valmistatud. Oli 
aega külalistele mitmeid üllatusi 
välja mõelda.

Virgad naised, leiutajad 
mehed
Tavapärase lahke hoolitsuse ase-
mel, mil jumalateenistust ette val-
mistavad vaimulikud ja muusikud 
sadamas sooja autosse pakitakse 

SAAREELU Naissaarlastel ja saare sõpradel on 
saanud kenaks traditsiooniks üle mere kokku saada 
vähemasti korra kuus. Aastaajast ja ilmast olene-
mata helisevad siis ühel keskpäeval Naissaare Püha 
Neitsi Maarja kabeli kellad ja kutsuvad kokku kõiki 
hingelisi, kes parajasti saarel. Nii saab pühapäev 
kauni muusika saatel ning saarerahva kombe 
kohaselt kenasti pühitsetud.

Küünlapäev Naissaarel liitis kogukonda

ja ees teele saadetakse, ootas kõi-
ki merelt tulnuid hoopis rong. Jah, 
see legendaarne sõiduriist, mille 
kunagine püsielanik Peedo Lehtla 
rööbastele sättis, liigub nagu muis-
te, aga on nüüd Viimsi Rannarahva 
muuseumi hoole all korda sätitud 
ja sõitjatele ohutu. 

Reis läbi lumise metsa Männiku 
külla võis alata. Oma suures elevu-
ses ei märganud aga, et inimeste 
read on mõnevõrra hõredamad kui 
sadamas – keegi siiski maha ei jää-
nud, vaid paar tubli saarenaist oli 
läinud juba harjaga ette rööbasteelt 
lund lükkama. Nii see rong sõitis-
ki – väledad naised harjadega ees 
ja vedur sõitjatega järel. Lõppjaa-
mas Männiku külas võis seltskond 
seda virka tegutsemist ka oma sil-
maga näha: teetöölisteks kehastu-
nud naiste labidad välkusid sellise 

Regina Hansen
Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse liige

Muuseumi-
rong külalisi 
vastu võtmas. 
Foto: Raul Mik 
/ Rannarahva 
muuseum

Naissaare 
Männiku küla 
laulukoor 
kirikurahvast 
saatmas. Foto 
Regina Hansen 

Õpetaja Patrik 
Göransson 
sahasõidul. 
Foto: Regina 
Hansen

Küünlapäeva 
missa Nais-
saare Maarja 
kirikus. Foto 
Raul Mik / 
Rannarahva 
muuseum 



hea teada

Kuidas saab soovi korral küsida endale (oma lähedasele) s.o 
65+ või erivajadusega inimesele vabatahtlikku seltsilist Viimsis?

Andke teada oma või lähedase soovist ja vajadusest. Selleks on 
kaks võimalust, võttes ühendust:

  Harjumaa vabatahtlike seltsiliste koordinaatori Karin Talalaevaga 
(tel 529 9161, e-post karin.talalaev@gmail.com), kes suhtleb oma-
valitsuse sotsiaaltöötajaga ja tegutseb edasi Teie (Teie lähedase) 
huvides;

  Viimsi vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialisti Risto Nigoliga 
(tel 602 8867, e-post risto.nigol@viimsivv.ee).

Kuidas hakata vabatahtlikuks seltsiliseks Viimsis?
  Andke teada oma koostöösoovist Harjumaa vabatahtlike selt-

siliste koordinaatorile Karin Talalaevale (tel 529 9161, e-post karin.
talalaev@gmail.com), kes võtab seejärel Teiega ühendust ja jätkab 
eesmärgipärast tegevust. Samuti saab oma soovist märku anda 
kodulehel www.kodukant.ee/seltsiline.ee.

Vabatahlikud seltsilised

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 kodule-
helt www.ifhaljastus.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja pügamine. 
Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.
Teostame hekkide ja viljapuude lõi-
kustöid, pikaajaline töökogemus. 
Info telefonil 521 6037.

Ehitus
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.
Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja vii-
mistlustööd. Kortermajade reno-
veerimine MTR EEH011474. Pakume 
erinevaid lahendusi hoonete ja ma-

jade 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. 
Kivi-, plekk-, eterniit- ja bituumen-
sindelkatuste pesu ning värvimine. 
Krohv-, plekk- ja plastikfassaadide 
ning akende õrnpesu. Tänavakivi 
pesu ning liivatamine. www.sunlu-
na.ee, tel 5555 8730, Karl-Martin.

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 tee-
nuseid. 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 
elektritööd ja koduabitööd. Tel 
5904 8011, e-post looduse.3@hot.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. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Kohapeal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto
@gmail.com või tel 5618 8671. Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.
Uuemate ja vanemate raamatute 
ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed 
jm) ost. Tel 514 0618, Andres.
Müüa uus elektriline ATV, uued 
CLK reelingud, nõukaaegne õmb-
lusmasin (uus, pakendis), kassett-
makk Aiwa, korralikud 17-tollised 
naastrehvid, suur maal heliga 
(vulisev kosk ja käo kukkumine). 
Tel 5814 3720, Ivar.
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Ostan naiste uisusuusakomplekti. 
Pikkusele 174 cm, jalale nr 40/41. 
Pakkumised palun saata meilile 
kerlibergmann@gmail.com.

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.

Tööpakkumine
Toitlustusettevõte Baltic Restau-
rants Estonia AS pakub tööd 
kokale ja abikokale Viimsi güm-
naasiumi 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. Paind-
lik graafik. Väike kollektiiv, toredad 
püsikliendid. Tule õpi selgeks tore 
amet ja leiad pikaajaliselt stabiilse 
töökoha. Töösoov palume saata: 
sirli@tehnovorm.ee.

ABIKÄSI Meie ümber on palju 
65+ vanuses ja erivajadusega 
inimesi. Neid aitavad läheda-
sed või pakutakse neile tuge 
kohaliku omavalitsuse poolt 
korraldatud koduhoolduse 
või ka hoolekandeasutuste 
abiga. Samas on nii eakate kui 
ka erivajadustega inimeste 
seas neid, kes vajavad lisatuge 
igapäevatoimetuste juures.

Külastasin hiljuti 76-aastast prouat, 
kelle sugulased tänu kaugele vahe-
maale eriti tihti külas ei käi. Naine 
elab juba aastaid üksi ja see on te-
da vaimselt väsitanud.

 “Kuku! Jõudsin kohale!” hõika-
sin ukselt.

 “Issand, kui hea on inimese 
häält kuulda!” kostus toast.

 Siit tulebki välja kõige lühem 
vastus küsimusele, miks on eakal 
või erivajadustega üksi elaval ini-
mesel tarvis seltsilist. Kasvõi kord 

nädalas. Neid, kes seltsi ja suhtle-
mist vajavad, on Eestis tuhandeid.

 Eelmise aasta septembris käi-
vitus taas kaheaastane tegevus-
programm vabatahtlike seltsiliste 
kaasamiseks sotsiaalhoolekande- 
süsteemis. Eelkõige selleks, et ük-

Vabatahtlik seltsiline toob päeva rõõmu!

si elavad inimesed saaksid suhel-
da ning et leida vabatahtlikke, kes 
pakuksid abivajajatele tugitegevusi.

 
Mis on seltsilise 
tugitegevused?
Paljudel eakatel ja erivajaduste-
ga inimestel, kes elavad omas ko-
dus, käib kord-paar nädalas abiks 
hooldustöötaja. Need on palgalised 
sotsiaaltöötajad, kes aitavad toime 
tulla eluks esmavajalikuga, mille-
ga inimene tänu tervisele või eale 
üksi hakkama ei saa. Alates koris-
tamisest ja pesu pesemisest kuni 
toiduainete kojutoomiseni. Hool-
dustöötajad ei ole aga seltsilised. 
Eeskätt seetõttu, et neil pole aega 
oma kliendiga niisama juttu ajada 
ega kohvi juua. Hooldustöötajal on 
hooldatavaid mitu inimest päevas 
ja selle tõttu on nende aeg väga pii-
ratud. 

 Vabatahtlikul seltsilisel on just 

aega. See ei ole kohustus, vaid pi-
gem sõbrasuhe ja hoolimine ini-
mesest, kes sind usaldab ja oma 
koju või hoolekandeasutusse oo-
tab. Rääkimine ja kuulamine on 
üksilduse vastu parim ravim, mis 
kindlasti mõjutab ka meeleolu ja 
tervist.

 Vestlemise ja ühise koogisöö-
mise kõrval saab teha koos ka pal-
ju muid asju: jalutada, külasta-
da raamatukogu, kultuurimaja ja 
miks mitte ka kauplusi. Kuni ini-
mene kodus üksi hakkama ja lii-
kuda saab, tähendab see kindlasti, 
et ta igatseb ka kodust välja. Toe-
tav käsi ja julgustav sõna on täpselt 
need, mida just vabatahtlik seltsili-
ne pakkuda saab. 

Vabatahtlikuks seltsiliseks ole-
mise juures on kõige tähtsam sii-
ras soov ja huvi eakaid ja erivaja-
dustega inimesi oma toetuse, aja ja 
sõprusega aidata.

Vabatahtliku selts teeb päeva rõõmsamaks. Foto: erakogu

Krista Pegolainen-Saar
projektijuht

Septembri eest 
saab energia-
hüvitist taotleda 
veebruari lõpuni

TÄ H E L E PA N U !

Energiahinna tõusu leevendamiseks töötas 
riik välja elektri-, gaasi- ja küttearvete osalise 
tasumine. Hüvitiste taotluste esitamine algas 
käesoleva aasta jaanuaris ning kestab mai 
lõpuni.

Toetuste periood on 2021. aasta september ku-
ni 2022. aasta märts (kaasa arvatud). Tuleb aga 
arvestada, et taotlusi ei saa esitada tagasiulatu-
valt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui 
viis kuud varasema energiatarbimise kohta. Sep-
tembrikuu eest on viimane aeg taotluste esitami-
seks 28. veebruar.

Tuletame ka meelde, et toetuse taotlemiseks 
tuleb iga kord esitada uus taotlus. Näiteks kui ole-
te septembrist detsembrini tehtud kulutuste eest 
toetust saanud, siis tuleb esitada uus taotlus jaa-
nuarikuu, veebruarikuu ja märtsikuu eest. Taot-
lust on võimalik esitada iga kuu eest eraldi või  
kolme kuu eest korraga. Igal taotlejal on võima-
lik toetust taotleda ühe korra kuus. Seega tuleb ol-
la hoolas ning kontrollida enne taotluse esitamist, 
et kõik energialiikide arved on taotlusesse lisatud.

Viimsi Teataja

Septembrikuu eest on viimane aeg taotluste 
esitamiseks 28. veebruar. Foto: Canva
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Langetame, hooldame puid 
ja freesime kände just Teie 
piirkonnas 
Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857 
www.puumehed.com

 
          

 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 
 

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

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

 
Kõik tavahinnaga tooted 

koodiga "Viimsi"
-10%!

 
Tule meie uuenenud 

poodi või vaata 
www.olenterve.ee

                                                 Viimsi Äritare, Paadi tee 3-212, Viimsi 
                 60 999 10              E-N 8.30-17.00     R 8.30-16.00    L-P

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

MEIGI JA NÄOHOOLDUSE KOOLITUS
17. märts kell 18 

Viimsi Huvikeskuses

 Hind 40 eurot. Hinna sees tee ja suupisted.
Osalemiseks saada e-kiri: karine.terzjan@gmail.com

Täiendav info tel 503 3317
 Kingitused osalejatele Academie'lt ja Eucerinilt
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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.

Ootab enda armsasse kollektiivi tööle:

RÜHMAÕPETAJAT 
Leppneeme majja (koormus 1,0)

ABIÕPETAJAT 
Päikeseratta ja Randvere majja (koormus 1,0)

Meile sobiv kandidaat valdab eesti keelt väga heal tasemel, on loova 
mõtlemisega, lähtub laste heaolust, on suurepärane meeskonnatöötaja, 

tuleb hästi toime ka keerulistes olukordades, mida lasteaia päev ette võib 
tuua ning soovib lasteaias pakkuda välja huvitavaid ideid lasteaiaelu 

edendamiseks.

OMALT POOLT PAKUME:
1. võimalust osaleda meeskonna üritustel ning erinevatel koolitustel

2. pikka puhkust suvekuudel (õpetajatel 56, abiõpetajatel 35 kalendripäeva)
3. võimalust osaleda rahvusvahelistes projektides

4. tasuta ujumaskäimise võimalust ning tasuta bussisõite Viimsi valla siseselt

Tööle asumise aeg on poolte kokkuleppel. 

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

e-post: mirje@viimsilasteaiad.ee, 
telefon: 5622 0121
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goviilud, viigimarjad, aprikoosid ja 
pähklid. Ka külmkuivatatud mar-
jad, näiteks külmkuivatatud kirsid 
tumedas šokolaadis, külmkuivata-
tud mustikad, maasikad või vaa-
rikad on maitsvad ampsud.” Laias 
valikus on kaalukaubana saadaval 
ka värskeid puu- ja köögivilju. 

Hoolega valitud ja 
kontrollitud toidukaup 
kodu- ja välismaalt
Ka kaugemalt toodud toidukauba 
osas on Biomarket hooliv. Sisse os-
tetakse vaid parimaid kontrollitud 
mahekvaliteediga tooteid. Jälgitak-
se, et kaubad oleksid toodetud kesk-
konnasõbralikult ning samal ajal 
ka sotsiaalselt vastutustundlikult. 
Paljud Biomarketi kaubad, näiteks 
kohvid, teed ja šokolaadid kanna-
vad õiglase kaubanduse märgis-
tust.

Maiasmokkadel on hea teada, et 
maiustustegi valik on Viimsi Bio-
marketis mitmekesine, pakkudes 
valikut pulgakommidest kuni nõud-
likumatele maiustajatele meelepä-
raste käsitööšokolaadideni.

Ökoloogiliselt puhas ja tervislik 
mahetoit on loodussõbralik va-
lik – Biomarket tõestab, et see ka 
maitseb suurepäraselt.

T
änu Biomarketile on öko-
loogiliselt puhtad ja ma-
hedad toidukaubad mei-
le kõigile mugavalt kätte-

saadavad. Sortimendis on olemas 
kõik igapäevaselt vajaminevad toi-
duained.

Mahetoodetena on saadaval 
kõik toidukategooriad
Viimsi Biomarketi kaupluse juha-
taja Heli Söödi kinnitusel on nen-
de valikus olev kaup valdavalt ser-
tifikaadiga ökotooted, kuid valikut 
rikastavad ka põnevad Eesti talu-
kaubad. “Kui vahel arvatakse, et Bio-
marketis on saadaval vaid teatud 
erilisemad tooted, siis tegelikult 
saab siit lauale nii leiva, piima ja 
munad, juurvilja ja liha kui ka val-
mistoidud ja maiused,” kinnitab ju-
hataja.

Heli soovitab toidulaua planeeri-
mist alustada sellest, et mõelda läbi, 
kellele ja mida valmistada soovitak-
se. “Üks oluline osa keskkonnatead-
likust tarbimisest on raiskamise väl-
timine – kui menüü hoolikalt paika 

ketist osta keskkonnasõbralikult pa-
kendivabalt ja kaalukaubana – täp-
selt soovitud koguses ja soovi korral 
ka oma pakendisse. Nii on saada-
val näiteks jahud, helbed, kruubid, 
pasta, pähklid, seemned, kuivata-
tud puuviljad ja palju muud. “Meie 
kaalukauba sortiment on tõesti vä-
ga palju suurenenud ning rohkelt 
austajaid leidnud,” kinnitab Viimsi 
Biomarketi juhataja. “Näiteks on 
paljude lemmikuks kuivatatud man-

panna ning seda järgides poering 
teha, on palju kindlam, et hiljem 
ei pea juhuslikult korvi kuhjatud ja 
hiljem kasutamata jäänud toitu mi-
nema viskama.” 

Alati on hea eelistada kodumaise 
päritoluga toitu. “Biomarketi part-
neriteks on valitud valdkonna juh-
tivad tootjad, enamus nendest väi-
ketootjad, kelle toodete puhtuses 
ja kasulikkuses oleme veendunud 
ning kelle tooteid julgeme soovita-
da ka oma klientidele,” lisab Heli. 
Biomarketi külmvitriinidest tasub 
näiteks avastada Pajumäe talu pii-
matooteid, Liivimaa ja Hiiumaa Li-
hatööstuste talle-, lamba- ja liha-
veiseliha, Dirhami kalatooteid, Re-
baseonu suitsutatud lihakraami ja 
muud maitsvat. Paljud köögivil-
jad jõuavad poodi läbi Lõuna-Eesti 
Toiduvõrgustiku, kanamunad Äntu 
mõisast või Punamäe talust ning 
ka teised igapäevaselt vajaminevad 
toidukauba jõuavad lettidele koha-
likelt toidutootjatelt.

Perenaiste elu teevad 
lihtsamaks Biomarket Deli 
valmistoidud
Valmistoitudena on Biomarketis 
saada maitsvad salatid, hummu-
sed ja pestod ning soojendamiseks 

SISUTURUNDUS Hoolimine iseenda ja enda 
lähedaste eest, aga ka mõtlemine meid ümbritse-
vale keskkonnale saab alguse meie endi valikutest. 
Miks mitte alustada paremate valikutega, kattes 
toidulaua mahetoodetega.

Biomarket – mahedalt ja maitsvalt

mõeldud karrid ja juurviljaroad. 
Kõik kaupluse delitooted valmivad 
Balti Jaama Biomarketi kokkade käe 
all ning tooraineks kasutatakse või-
malusel ökomärgistusega toiduai-
neid. Hea uudisena on Biomarket 
Deli toodete valik Viimsis äsja ka 
oluliselt laienenud.

Rikkalik pakendivaba 
kaalukauba valik
Väga paljusid kaupu saab Biomar-

  Biomarketi kauplus on 
Viimsi Keskuse I korrusel 
avatud E–L 10–21, P 10–19

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

Tänu Bio-
marketile on 
ökoloogiliselt 
puhtad ja 
mahedad 
toidukaubad 
kõigile kätte-
saadavad. 
Foto: Katrin 
Press
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Treeninguid viivad läbi
Eve Liblik ja Jarmo Kull

SAUNATREENINGUD
SPA18+ HAMAM SAUNAS

KAVA:

Veekeskus on perioodil 18.02-06.03
avatud IGA PÄEV!

aquapark.ee

 
 

Viimsi Kino
7 põnevat liutoru

Hoolitsused kogu perele
R-L õhtul pere-buffet

Laste mängutuba
Friikad ja burger

Alates 14. veebruarist ei kehti Eesti-siseselt Covid-tõendi 
nõue kuni 18-aastastele (kaasa arvatud).


