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25 aastat 
ajalugu
Viimsi huvikeskuses avati 
näitus ühest meie valla kõige 
paeluvamast avalikust hoonest. 
Jutt käib Nelgi tee 1 asuvast 
majast.  Loe lk 14–15

Viimsi Tunnustab 2021 aasta treeneriks 
valiti Rein Ottoson, kes on viinud sportlasi 
olümpiale, aga kelle süda kuulub siiski 
omanimelise purjespordikooli 
kasvandikele.  Loe lk 16–17

Viimsi aasta treener 
Rein Ottoson

Soovitused nendele, kel seisavad ees sisseastumiseksamid gümnaasiumisse. Loe lk 8 >>>

Trochynskyid on 
toeks Ukrainale 
Ukrainast pärit folkmuusik Ruslan 
Trochynskyi ja tema abikaasa Terje 
koduks on Randvere küla. Paar on täis 
tahtmist aidata neid, kes seda praegu 
vajavad.  Loe lk 5

Abista Ukraina sõjapõgenikke 
Viimsis
Iga pere ja tema lugu on unikaalne, mil-
lest tulenevalt lähtume abistamisel iga 
abivajaja vajadustest. Vald toetab Viim-
sisse jõudnud Ukraina kodanikke es-
mase majutusega. Lisaks toetame ja 
nõustame peresid edasise igapäevaelu 
korraldamisel. Näiteks leidmaks elu- ja 
töökohta, kooli- või lasteaiakohti ja nii 
edasi. Vajadusel oleme valmis pakku-
ma psühholoogilist ja meditsiinilist abi.  

Väga suurt ja tänuväärset rolli uk-
rainlaste abistamisel kannavad täna 
vabatahtlikud, kes pakuvad oma aega, 
energiat või oskusi vabast tahtest ja ta-
su saamata. Selleks, et Viimsi valla va-
batahtlike tööd Ukraina sõjapõgenike 
abistamiseks parimal viisil korralda-
da, palume vabatahtlikel registreeru-
da valla veebilehel.

Ukrainaga seotud küsimuste korral 
võib kirjutada abiukrainale@viimsivv.ee. 

Majutuse korraldusega seotud info-
telefon vallas on 602 8888. 

Viimsi Teataja

M
eist igaüks – nii indiviid, 
ettevõte, selts kui ka ko-
halik omavalitsus – saab 
aidata. Panustada saab 

nii rahaliselt, asju või teenuseid anne-
tades kui ka vabatahtlikuna. 

Rahaline annetus on kõige mõist-
likum ja paindlikum lahendus, ku-
na näiteks tekkide-patjade Ukrainas-
se toimetamine on praegustes oludes 
keeruline. 

Ukraina põgenike ja sõja tõttu kan-
natavate inimeste toetuseks saab an-
netada raha tulumaksuvabalt läbi 
mitme aktiivselt humanitaarabiga te-
geleva organisatsiooni.

Toetamisel saab valida, kas soovid 
toetada Ukrainast Eestisse saabunud 
sõjapõgenikke, Ukrainas viibivaid kan-
natajaid, Ukraina võitlust oma riigi eest 
või sealset päästeliitu.  

natud kõige vajaliku hankimiseks 
ja toimetamiseks Ukraina territo-
riaalkaitsele. 2015. aastal asutatud 
MTÜ-l  on kogemus sellise abi osu-
tamiseks Donbassi sõja ajast. An-
netuse saab teha arvelduskontole 
EE627700771001531357, LHV Pank, 
Toeta Ukrainat MTÜ.

MTÜ kontaktid: Ants Erm, ants.
erm@gmail.com,  tel 5554 5072.

Päästeliit
Päästeliit kogub annetusi Ukraina 
päästjate abistamiseks. Võta ühen-
dust info@paasteliit.ee või telefonil 
527 4112. 

 Oodatud on spetsiifiline päästeva-
rustus, mille kohta peaks täpsemalt üle 
küsima päästeliidust. Toetada saab ka 
rahalise panusega, mille eest pääste-
liit soetab eeltoodud vahendeid ning
korraldab nende kohale viimise. An-
netada saab päästeliidu kontole 
EE547700771002741382 märksõnaga 
“Ukraina”. 

Ühistegevus “Ukraina heaks!”
“Ukraina heaks!” on kolme Eesti va-
baühenduse – MTÜ Eesti Pagulasabi, 
MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuuri-
keskus – algatus Ukraina rindelähedas-
te elanike ja teiste haavatavate gruppi-
de abistamiseks. Rohkem infot leiab 
veebilehelt  www.ukrainaheaks.ee.

Eesti Pagulasabi
Pagulasabi kaudu saab aidata mitmes 
erinevas vormis.

Rahalise annetuse saab teha MTÜ 
Eesti Pagulasabi annetuskontole SEB 
pangas: EE791010220258852223.

Tele2, Telia ja Elisa kliendid saavad 
annetada annetustelefonide kaudu: 900
3801 (5 €), 900 3802 (10 €), 900 3803 (50 €).

Annetusi kasutatakse humanitaar-
abi pakkumiseks Ukrainas ja Eestisse 
jõudvate ukrainlaste toetamiseks.

ABI UKRAINALE Eesti rahvas on näidanud, et tahe aidata 
on suur – nii on see ka tänases olukorras, kus abi vajavad 
ukrainlased ja Ukraina. 

Aidata saab ka elukohtade ja tee-
nuste pakkumisega ja vabatahtliku te-
gevusega. Rohkem infot: www.pagu-
lasabi.ee.

Eesti Punane Rist
Punane Rist kogub Ukraina elanike 
toetuseks rahaannetusi, mida saab 
mugavalt teha nende veebilehel ht-
tps://redcross.ee/anneta/ukraina/ 
või kandes raha üle Eesti Punane Rist 
MTÜ-le (EE742200001180001436). 

Avatud on ka annetusnumbrid:
9006005 – 10 €/kõne;
9006010 – 15 €/kõne;
9006050 – 25 €/kõne.
Eesti Punane Rist kasutab kogutud 

annetusi Ukraina elanike igakülgseks 
toetamiseks kohapeal, kus on abista-
mas 4000 punaristlast nii Ukraina Pu-
nasest Ristist kui ka Rahvusvahelisest 
Punase Risti Komiteest. 

Rohkem infot: https://redcross.ee/.

MTÜ Toeta Ukrainat 
MTÜ Toeta Ukrainat tegevus on suu-

Head viimsilased, 
aitame 

Ukrainat!
---------------------- 
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kuda kohati samaväärseid hüvesid ja 
töötamise võimalusi. Lisaks on kogu-
konnas inimsuhted lähedasemad ning 
tervist toetav looduskeskkond. 

Elanike aktiivne kaasatus – mitte ai-
nult planeerimisprotsesside algatami-
ses, vaid ka kavandatud tegevuste ellu-
viimises – on edukate nutikate külade 
tuttav tunnusjoon. 

Kodanike kaasamine varajases staa-
diumis aitab kujundada ühtset arusaa-
ma vajadustest ja võimalustest, taga-
des seeläbi ühisel tulevikuvisioonil 
põhineva strateegilise plaani väljatöö-
tamise. Lisaks loob osalemine omani-
kutunde, mis võib osutuda rakenda-
misetapis võtmeteguriks.

Võtmetegur nr 2: liikuvus ja 
ligipääsetavus
Mobiilsuse kliimasõbralikuks muutmi-
seks edendatakse jalgrattasõitu, kesk-
konnasõbralikku liikuvusjuhtimist 
ning transpordisüsteemide ja sõidu-
kiparkide muutmist alternatiivsetele 
sõiduvahenditele ja kütustele, pööra-
tes erilist tähelepanu elektrilisele lii-
kuvusele.

Arukate külade puhul on ühendu-
sed üliolulised – need võivad olla füü-
silised või digitaalsed, kuid need peak-
sid aitama inimesi ühendada. Seega on 

S
õda on jõudnud meieni. Mitte küll lahingutena, 
aga inimestena, kes on sõja eest põgenenud. Ja 
uudistena, mis on mõnel juhul otseülekanded 
sõjakoldest.

Möödunud nädala neljapäeva öösel vastu 
reedet jõudsid Viimsisse esimesed sõjapõgenikud Ukrai-
nast – kaks täiskasvanut ja kolm last. Kuna teadsime nende 
tulekut ette, oli nii majutuskoht kui ka kõik muu vajalik 
ette valmistatud. Tänaseks on valda jõudnud 27 sõja-
põgenikku. Saabunud inimesed ei soovi majutusasutustes 
pikalt peatuda, soovitakse esimesel võimalusel leida oma 
elamispind ja töökoht ning see on ka igati loomulik. Aga 
kindlasti aitame inimesi täpselt nii kaua, kui on tarvis.

28. veebruaril alustasime esemelise abi kogumist ukrain-
lastele. Suur tänu annetajatele ja Viimsi raamatukogu 
perele! Abi vastuvõtuks oldi valmis päevase etteteatami-
sega. Kogutu viisime Eesti Punasele Ristile ja see on juba 
Ukraina poole teel või kohale jõudnud.

Suur tänu nendele, kes on pakkunud põgenike trans-
pordi või majutamise võimalusi, teinud rahalise annetuse, 
olnud vabatahtlikult abis majutamisel või muul viisil appi 
tulnud! Nii annetas näiteks Korvpalliklubi Viimsi oma 
viimase mängu piletitulu Ukraina heaks. Suur tänu ka val-
la korraldusmeeskonnale!

Kaitseministeeriumi kantsler 
ütles hiljuti, et Eestile vahetut 
sõjalise agressiooni ohtu ei ole, 
sest võimaliku vastase väed on 
viidud Ukrainasse, NATO on 
oma valmisolekut väga oluliselt 
suurendanud ja meil on endal 
reservvägi.

Vaatama otsese sõjaohu puudumisele on aeg nii üksik-
isiku, omavalitsuse kui ka riigi tasandil üle vaadata, milli-
seid täiendavaid ettevalmistusi on tarvis teha, et oleksime 
kriisiolukordadeks hästi valmistunud.

Kriisiolukord ei pea tähendama kallaletungi riigile. 
Nagu ütles üks esineja eelmisel nädalal elanikkonnakaitse 
kursusel, on kriisid erinevad, aga valmisolek universaalne. 
Kui kodus on korralik toiduvaru, võime olla rahulikud ka 
siis, kui näiteks mõnest ilmastikunähtustest tingituna teki-
vad poodidel mitmepäevased varustushäired.

Riigi soovitus on, et toiduvaru oleks vähemalt nädalaks, 
aga see võiks olla veelgi pikemaks ajaks – täiendav kindlus-
tunne on ju vajalik. Kui toiduvaru on kaheks-kolmeks nä-
dalaks, ei tähenda see, et see seisab ja ühel hetkel aegub – 
varu saab olla pidevas igapäevases kasutuses ja uuenev. 
Varude loomine eeldab täiendavaid väljaminekuid. Need, 
kellel on suuremad võimalused, saavad oma lähedastele 
ja sõpradele appi minna ning kui me sel aastal midagi 
kingime, võiks see olla seotud kriisivarude täiendamisega. 
Ühesõnaga, kingime kindlustunnet! Parima ülevaate 
esmavajalikust (patareidega raadiod, taskulambid jne) 
olevalmis.ee veebilehelt ja OLE VALMIS äpist. 

Mida saab omavalitsus täiendavalt ära teha? Oleme 
kaardistanud olulisemad varjumiskohad Viimsis ja järg-
mises lehes avaldame vastava ülevaatekaardi. Loomuli-
kult ei ole kunagi kõigil võimalik minna suurtesse varju-
miskohtadesse. Varjumiskohaks sobivad hästi ka majade 
keldrid. Kui teie majal seda ei ole, on tark läbi rääkida 
naabritega.

Mis on Viimsis hästi? Esiteks, meil on palju eramaju, 
kus on kriisiolukordade korral lihtsam toime tulla. Teiseks, 
tsentraalküte kasutab valdavalt puiduhaket ja meil on palju 
metsa, mille majandatavat osa tasub 
hoida just kriisideks. Väga oluline 
on, et kasutame joogiks koha-
pealset põhjavett. Veemajandu-
se eest vastutav munitsipaalette-
võte on varustatud generaato-
ritega, et tulla toime, kui elekt-
rit ei ole.

Kindlasti saame parandada 
omavalitsuse valmisolekut ja 
seda me lähiajal teeme.

Sõda vabaduse eest peetakse 
Ukrainas või kusagil mu-
jal. Kui Ukraina kao-
tab, tuleb järgmine 
võitlus. Seega tu-
leb teha kõik, mis 
meie võimuses, et 
Ukraina võidaks.
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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 

Targa linna kõrval võiks 
rääkida ka arukatest küladest
ARUKAD KÜLAD Kui räägitakse tarkadest linnadest, siis hõlmab see digilahenduste 
kõrval tihti ka keskkonna jätkusuutlikkust ehk tuuakse rohelust linnadesse. Silme ette 
võivad kohe kerkida kujutlused kõrghoonete rohefassaadidest ja toidukatustest. 

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 25. märtsil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 16. märtsil kell 16.

K
ui aga toimiks täpselt vastu-
pidi? Selle asemel, et tuua 
loodus linnadesse, viime 
hoopis tehnoloogia ja uuen-

dused maapiirkondadesse, luues tõe-
liselt tervisliku ja võimalusterohke elu-
keskkonna. 

Uuenduseks võib olla näiteks ener-
gia iseseisvus, koolilaste parem mobiil-
sus isesõitvate autode võrgustiku näol, 
kogukonna virtuaalne keskus, tark toi-
duvõrgustik, mobiilne hooldekodu, 
kohalik ringmajanduse teenus… Või-
malusi on palju. 

Arukate külade eesmärk on ikka 
üks: elujõulisem, jätkusuutlikum ja at-
raktiivsem kodupaik. Arukas küla vii-
tab maapiirkonnas välja töötatud kont-
septsioonile, mis pakub lahendusi 
tekkinud probleemidele ja parandab 
elukvaliteeti. 

Tehnoloogia kui arengu 
katalüsaator
Lihtne definitsioon arukatele külade-
le oleks külade digitaliseerimine. Kuid 
tuleb silmas pidada, et digitaliseerimi-
ne on tööriist, mitte eesmärk omaette. 
Targa küla kontseptsiooni tõukejõuks 
on see, et tehnoloogia peaks toimima 
arengu katalüsaatorina, võimaldades 
haridust ja kohalikke ärivõimalusi, pa-
randades tervist ja heaolu, suurenda-
des demokraatlikku kaasatust ja küla-
elanike üldist väärtustamist.

Arukas küla ei ole mitte ainult bü-
rokraatia ja teenuste tõhustamine in-
fo- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
(IKT) abil, vaid ka kogukonna arenda-
mine, muutes IKT toetavateks teguri-
teks või võimaldajateks.

Arukate külade puhul on aktiiv-
ne ja kaasahaarav kohalik kogukond 
edu saavutamiseks ülioluline. Üldse 
on arukate külade puhul kogukond 
keskse tähtsusega. Paljud uuendused 
tehaksegi ära just rohujuuretasandilt 
alustades.

Võtmetegur nr 1: aktiivne 
kohalik kogukond 
Linnastumise tulemusena tekitab lin-
napiirkondade pidev kasv täiendavaid 
väljakutseid nagu suurenenud liik-
lusummikud, halvem õhukvaliteet, 
kuritegevus, üksindus ning ebapiisav 
juurdepääs headele haridusasutuste-
le. Tihti tuuakse linna eelistamise põh-
juseks töökohtade ja taristu olemasolu. 
Kuid ka arukad külad suudavad pak-
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Koos oleme tugevad!

liikuvus ja ligipääsetavus võtmetähtsu-
sega.

Sotsiaalsete uuendustena saab välja 
tuua dementsusega inimestele mõel-
dud humanoidrobootika ja hooldusro-
botite kasutamise, videokõnede kasu-
tamise hooldekodu elanike paremaks 
ühendamiseks, rakendused, mis toe-
tavad inimesi, kes soovivad teha posi-
tiivseid käitumismuutusi, ja droonide 
kasutamise hädaabivarustuse kiireks 
maapiirkondadesse toimetamiseks. 

Euroopas on loodud erinevaid alga-
tusi nagu täppispõllumajandus, e-ter-
vise digitaalsed platvormid, ühisma-
jandus, taastuvenergia lahendused ja 
maaturism.

Arukate külade 
arenguprogramm
2021. aasta juunis käivitus Eestis sise-
riiklik LEADER koostööprojekt, mille 
eesmärk on pakkuda tuge ja koolitus-
tegevusi programmis osalevatele küla-
dele oma piirkonna aruka küla stratee-
gia loomiseks ja innovaatiliste piloot-
tegevuste rakendamiseks. Arukate kü-
lade arenguprogrammi viivad LEADER
koostööprojekti raames ellu 13 Eesti te-
gevusgruppi ning arenguprogrammis 
osalevad 24 küla/piirkonda üle Eesti.

Koostööprojekti lisandväärtusena 
luuakse Eesti arukate külade võrgustik, 
et suurendada kohalike kogukondade 
võimekust ja teadlikkust piirkonna aren-
gu võimalusest. Lisaks luuakse seosed 
Euroopa arukate külade võrgustikuga 
Smart Rural 21 (www.smartrural21.eu). 

Illar Lemetti 
vallavanem

Tuleb teha 
kõik, mis meie 
võimuses, et 
Ukraina võidaks.  

Arukate külade puhul 
on aktiivne ja kaasa-
haarav kohalik kogu-
kond edu saavutami-
seks ülioluline. 

Paljudest teemadest üks kõnetab meid kõiki – energiasäästlikkus. Kas toota 
päikese- või tuuleenergiat? Kas panna patarei katusele, heinamaale või hoopis 
aiaplankudesse? Arutame koos! Foto: erakogu

Kadri Piho
Cleantech Estonia

  Lisainfo: leaderliit.eu/
arukad-kulad/



Aita meil valida Viimsi aasta 
pere 2022
Aasta 2022 on Viimsi vallas kuulutatud kultuuriaastaks, seepärast 
soovime tunnustada siinset kultuurielu rikastavat peret.

Armas viimsilane, kui sa tunned peret, kes väärib 
esiletõstmist oma erakordse panustamisega Viimsi 
kultuuriellu, innustava eeskujuna mõnes kultuuri-
valdkonnas, siis palun anna sellest teada. Esita 
hiljemalt 30. märtsiks 2022  taotlus Viimsi valla kodu-
lehel www.viimsivald.ee/taotlused/tunnustamine.

Viimsis on palju imetlust väärivaid peresid, kes üks-
teist toetades teevad ära midagi, mis muudab meie kõigi elu paremaks 
ja ilusamaks. Märgakem neid! 

Viimsi aasta pere tunnustamine toimub Viimsi valla 103. sünnipäeval 
11. mail.   

Viimsi aasta pere reglement:
• Pere on mitmeliikmeline leibkond.
• Viimsi aasta pere elab Viimsi vallas.
• Viimsi aasta pere panustab lisaks igapäevatoimetustele kohaliku 

kogukonna heaks või on oma tegevusega teistele viimsilastele innus-
tavaks eeskujuks.

• 2022 on Viimsis kultuuriaasta, seepärast soovime tunnustada 
Viimsi kultuurielu rikastavat peret.

Viimsi Ranna Lions klubi 

Energiahüvitise maksmist 
pikendati aprillikuuni
Riigihalduse ministri ettepanekul pikendas valitsus kuni keskmise 
sissetulekuga perede energiahindade kallinemise hüvitamise mee-
det. Kui esialgu oli viimaseks hüvitatavaks kuuks märts, siis nüüd 
saab toetust küsida ka aprillikuu elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete 
eest. Kokku saab seega energiahindade kallinemiseks hüvitist 
kaheksa kuu eest. 

1. märtsi seisuga on Viimsi vallavalitsusele esitatud 1822 hüvitise 
taotlust. Vald  on teinud 1010 väljamakset kogusummas 266 568,41 
eurot ning keskmiseks toetussummaks on kujunenud 263,92 eurot.  

Hüvitist energiakulude katteks saab pere, kelle sissetulekud jäävad 
alla mediaantaseme. Seda arvutatakse ühe täiskasvanu kohta 1126 
eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase inimese kohta 563 eu-
rot ja 13-aastaste või nooremate laste kohta 338 eurot. Toetuse ülem-
piir kõigi energiakulude peale kokku on 500 kuus ja alampiir 10 eurot 
taotluse kohta.     

Lisainfo energiahinna tõusu leevendamise riiklike meetmete kohta: 
www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine.   

Viimsi Teataja
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Palju õnne, Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!

KASULIK ÄPP   Tehnoloogia tuleb 
tänapäeval appi erinevates olu-
kordades, sealhulgas ka võima-
likes kriisides.

Mobiilirakendusest “Ole valmis!” leiab 
juhiseid erinevates olukordades käitu-
miseks. Näiteks mida teha siis, kui elek-
ter on ära läinud, oled metsa eksinud 
või kuidas anda esmaabi. Infot saab veel 
näiteks tule- ja veeohutuse, loodusõn-
netuste, elutähtsate teenuste katkes-
tuste, küberturvalisuse ja erinevate jul-
geolekuohtude kohta. Arvestades info 
hulka, on kasutajale abiks nii teemade 
kategoriseerimine kui ka otsingumoo-
tor, mis aitab kiirelt leida vajamineva.

Rakenduse kõige interaktiivsem 
osa on koduste varude testimine, ku-
hu saab üles märkida enda olemas-
olevad varud, millega nädal kriisiolu-
korras oma perega üle elada. Seejärel 
saab oma varude nimekirjale tagasisi-
det ning vajadusel kutsutakse kasuta-
jat üles neid täiendama, et võimalikuks 
kriisiolukorraks valmis olla.

 Mobiilirakenduses on võimalik lä-
bida küberhügieeni alusõppe moodul. 
Läbides kõik õppetükid, saad paremad 
teadmised, kuidas ennast kaitsta kü-
berruumist lähtuvate ohtude ja rün-
nakute eest.

 Kiirelt leiab rakendusest erinevad 
kasulikud telefoninumbrid, alates hä-

“Ole valmis!” äpp aitab kriisi-
olukordadeks valmistuda

daabinumbrist kuni mürgistusinfo-
ni, millele saab keskkonnast otse he-
listada.

 Rakendus on kasutatav ilma neti-
ühenduseta ning sisuga saab tutvu-
da lisaks eesti keelele ka vene ja ing-
lise keeles.

allikas: olevalmis.ee

COVID-19 Sellest nädalast on 
haigekassa kodulehe Covid-19 
rubriigis andmestik, mis pakub 
lihtsustatud võrdlust vaktsinee-
ritud ja vaktsineerimata inimeste 
haigestumisest, haiglasse sattu-
misest ja üldsuremusest, alates 
vaktsineerimise algusest. And-
mestikust selgub, et vaktsineeritud 
inimesed satuvad Covid-19-ga 
haiglasse kuni kümme korda 
harvem.

Koroonaviirusega nakatumine on het-
kel langustrendis, kuid vanemaealiste 
haigestumine püsib samal tasemel. 
Ehkki haigestumine on suurem noo-
remas populatsioonis, on vaktsinee-
rimise mõju nakatumise vähendami-
sele suurem just vanemate inimeste 

seas. “Kui me vaatame andmeid ala-
tes vaktsineerimise algusest, haigestu-
vad 12–17-aastaste vanusegruppi kuu-
luvad vaktsineeritud inimesed rohkem 
kui kaks korda harvemini kui samas 
vanuses vaktsineerimata inimesed. Va-
nusegrupis 65–74 haigestuvad vaktsi-
neeritud inimesed kolm korda harvem 
kui need, kes ennast vaktsineerinud ei 
ole,” rääkis haigekassa analüütika osa-
konna juhataja dr Kadri Haller-Kikka-
talo.

Vaktsineerimata jätmise mõju võib 
aga Covid-19 haiglasse sattumise vaa-
tes olla veelgi suurem. Andmetele toe-
tudes satub 75+ vanusegrupis mitte-
vaktsineeritud inimesi haiglasse üle 
viie korra enam kui neid, kes on en-
nast vaktsineerinud. 

Kui vaadelda suremuse andmeid, 

Vaktsineerimata inimesed 
satuvad haiglasse kuni kümme 
korda rohkem

puudutab see eelkõige vanemat ela-
nikkonda, kuid ka üldsuremus on kõi-
kides vanusegruppides kordades ma-
dalam vaktsineeritud inimeste seas.

Uus koroonavaktsiin 
Nuvaxovid
Märtsi algusest on kõikides Eesti maa-
kondades saadaval uus vaktsiin Nu-
vaxovid. Tegemist on esimese koroo-
navaktsiiniga, mis sisaldab laboris 
valmistatud SARS-CoV-2 pinnal lei-
duva ogavalgu väikeseid osakesi. Eesti 
immunoprofülaktika ekspertkomisjoni 
hinnangul võib Nuvaxovidi vajadusel 
kombineerida ka teiste koroonavakt-
siinidega nii esmases kuuris kui ka tõ-
hustusdoosina Covid-19 ennetamiseks 
vähemalt 18-aastastel inimestel.

allikas: Eesti Haigekassa 

Mobiilirakendusest “Ole valmis!” leiab juhiseid erinevates olukordades käitumiseks. 
Foto: olevalmis.ee

VAIMNE TERVIS Paljud meist 
puutuvad täna kokku Ukraina 
sõja eest põgenevate inimeste 
aitamisega. Peame arvestama, 
et nad on elanud läbi mitmeid 
traumaatilisi olukordi, kaotanud 
oma lähedasi ja pidanud maha 
jätma oma kodu ning vara.

Üks viis, kuidas neid aidata, on anda 
psühholoogilist esmaabi. Sotsiaalkind-
lustusamet on kokku koondanud info, 
millised on võimalused esmase psüh-
holoogilise abi tagamiseks nii sõja eest 
põgenevatele inimestele kui ka nende 
abistajatele.

Abistamine tähendab esmaste va-
jaduste märkamist, praktilise abi ja in-
fo andmist, emotsionaalse toe pakku-
mist. Kui abi ja toetus inimestele on 

õigeaegne ja kättesaadav, aitab see 
ennetada ning leevendada hilisemaid 
vaevusi ja posttraumaatilise stressihäi-
re tekkimist.

Psühhosotsiaalne kriisiabi sisaldab:
• rahustamist ehk emotsionaalse ja 

Kriisiolukorras on oluline 
psühholoogiline abi

füüsilise turvatunde taastamist;
• peavarju, vee, toidu ja une ehk baas-
vajaduste tagamist;
• selgete juhiste ja info andmist edasi-
seks toimimiseks (näiteks migratsioo-
ni, töötamise, hariduse ja arstiabi kü-
simustes).

Kust saavad sõja eest põgenenud 
inimesed tuge?
• Majutuskeskuses ja vastuvõtupunk-
tides, kus töötavad psühhosotsiaalse 
kriisiabi töötajad.
• Värskem info on koondatud veebile-
hele kriis.ee. 
• Ohvriabi kriisitelefon 116 006 pakub 
ööpäevaringselt esmast tuge ja psüh-
holoogilist esmaabi eesti, vene ja ing-
lise keeles.

Viimsi Teataja 

Oluline on ennekõike inimlik tugi, 
märkamine ja kohalolu. Foto: Canva
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ÕIGUSKORD Mida näitavad numb-
rid 2021. aastal Viimsi vallas toi-
munud kuritegude, liiklusõnne-
tuste ja muude väärtegude kohta? 
Ülevaade on teie ees.

Viimsi vallas tõusis teist aastat järjest 
registreeritud kuriteoteadete arv. Võr-
reldes eelneva aastaga tõusis teadete 
arv 20%. Kuriteoteateid oli kokku 253. 
Raskeid kuritegusid registreeriti kok-
ku 23. Tõus on toimunud just raskete 
kuritegude ja internetis toimepandud 
kuritegude osas. Kelmuste ja interne-
tis toimepandud kuritegude tagajärjel 
on kannatanud kahju saanud summas 
223 000 eurot. 

Kuritegude tagajärjel hukkus kaks 
inimest ja üks sai raske tervisekahjus-
tuse (2020. aastal hukkus üks inime-
ne, perioodil 2017–2019 ei hukkunud 
ühtegi inimest). Seksuaalkuritegusid 
alaealiste vastu registreeriti kaks. Po-
sitiivne trend on see, et kehalise väär-
kohtlemise juhtumite arv teist aastat 
pisut langes. Narkokuritegude arv on 
jäänud samale tasemele – kokku on re-
gistreeritud kuus juhtumit. Jätkuvalt on 
probleemiks jalgrataste vargused. 

Eelmisel aastal ja aasta alguses oli 
suureks probleemiks kallimate sõi-
duautode küljepeegilite vargused. Po-
litsei tuvastas varga, tabamisel mängi-
sis olulist rolli Viimsis asuvad era- ja 
avalikud turvakaamerad. 

Väärtegude arv võrreldes eelmi-
se aastaga jäi samale tasemele ja seda 
kõikides süüteoliikides (liiklusrikku-
mised, avaliku korra rikkumised, var-
gused, alaealiste poolt toime pandud 
rikkumised). Kokku registreeriti 593 
väärtegu. 

Liiklusrikkumistest ei vähene jätku-
valt kriminaalses alkoholijoobes (22) ja 
narkojoobes (4) juhtimiste arv. Samuti 
on jäänud samale tasemele juhtimisõi-
guseta juhtimine (27). Kiiruse ületami-
selt tabati 249 juhti (kiiruse ületamine 
kuni 60 km/h), neist kolm ületasid kii-
rust 41–60 km/h, üle 60 km/h kiiruse 
ületamisi 2021. aastal politsei ei taba-
nud. Politsei koos kriminaalhoolduse-
ga tõhustab järelevalvet sõidukijuhtide 
üle, kellele on määratud alkoholi tar-
vitamise keeld ja sotsiaalprogrammi-
de läbimine. 

Oluline muutus, mida tähele pan-
na, on, et liiklusõnnetustes viga saanud 
inimeste arv tõusis 92%. Kokku sai vi-
gastada 26 inimest – see on peaaegu 
sama palju, kui eelmisel kahel aastal 
oli vigastatuid kokku. Liikluses huk-
kunuid ei olnud.

Jätkuv trend on jalgrattaga kukkumi-
ne (8), õnnetused elektritõukeratastega 
(3) ja mopeedide/mootorratastega (3). 
Bussijuhtide osalusega liiklusõnnetus-
tes sai vigastada kolm inimest (eelmisel 
aastal 0). Jalakäijatele oli otsasõite neli 
(eelmisel aastal kolm). Vigastatute arvu 
suurenemine Eestis oli kõige suurem 
Viimsi ja Kose vallas – Viimsis ligi 90% ja 
Kosel 500%. Võrdluseks veel, et Tallinna 
linnas suurenes vigastatute arv märga-
tavalt Põhja-Tallinnas (43%), Kesklinnas 
(42%) ja Nõmmel (39%). Positiivne näi-
taja on naabritel Pirital, seal hoopis vä-
henes 48% liiklusõnnetustes vigastada 
saanud inimeste arv. Igal juhul politsei 
tõhustab järelevalvet kergliiklejate üle.

Teated

Kirjalik enampakkumine 
Haabneeme rannakohviku 
rentniku leidmiseks
Viimsi vallavalitsus kuulutas välja kirjaliku enampakkumise 
Haabneeme rannaalal asuva rannakohviku müügiplatsile rentniku 
leidmiseks.

Haabneeme rannakohviku müügiplats asub Kesk tee 20 Haabneeme 
alevikus. Kasutusse antava ala suurus on 500 m2 ning sellel asub 
rannakohviku hoone.

Vallavara antakse kasutusse tasu eest, mille arvestamise perioodiks 
on kahte osasse jagunev kümnekuuline ajavahemik (1.05–30.09.2022 
ja 1.05–30.09.2023). Tasu makstakse kuupõhiselt ning alghind müügi-
platsi enampakkumisel on 500 eurot kuus (ilma käibemaksuta). Müügi-
platsi tasule lisanduvad elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulu ning valve-
kulu kuumaksed.

Pakkujal peab olema majandustegevuse registris esitatud majandus-
tegevuse teade toitlustamise valdkonnas ning vähemalt kuus aastat 
kogemust toitlustusteenuse valdkonnas.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. märts kell 16.
Täpsem info müügiplatsi rendikonkursi korralduse, konkursi tingi-

muste, platsi asukohaskeemi ja pakkumise vormi kohta on leitav valla-
valitsuse veebilehelt.

Lisainfo: haldusspetsialist Jaanus Rumma, telefon  602 8701 ja 
e-post jaanus.rumma@viimsivv.ee.

Viimsi Teataja 

Viimsi Artium otsib oma 
ruumidesse toitlustuspartnerit
Viimsi Artium otsib toitlustuspartnerit uude kultuuri- ja hariduskesku-
sesse eesmärgiga anda rendile toitlustusega seotud ruumid.

Avatav kohvik-restoran teenindab nii Viimsi Artiumi kultuuriprogrammi
ja ürituste külastajaid kui ka Viimsi Artiumi hoones olevate huvikoolide 
õpilasi ja vanemaid. 

Pakkumise (kohvik-restorani kontseptsioon, profiil ja hinnapakkumine) 
palume esitada hiljemalt 13. märtsiks 2022 Kristiina Reidolvi e-postile 
kristiina.reidolv@viimsiartium.ee.  

Täpsem info Viimsi Artiumi kodulehel viimsiartium.ee.
Viimsi Teataja 

Vallavalitsus eraldas 100 000 
eurot Ukraina abistamiseks
Seoses sõjaolukorraga põgeneb Ukrainast suurel hulgal inimesi, kelle 
saabumist on oodata ka Eestisse.

Kohaliku omavalitsuse esmane ülesanne on tagada saabuvatele 
Ukraina kodanikele vältimatu abi andmine. Vaja on korraldada maju-
tus, anda sotsiaalabi, leida lastele kooli- ja lasteaiakohtad jne. 

Samuti on oluline osutada abi otse Ukraina riigile läbi erinevate 
rahvusvaheliste ja riigisiseste organisatsioonide.

Lähtudes kujunenud olukorrast otsustas Viimsi vallavalitsus eraldada 
2022. aasta eelarve reservfondist 100 000 eurot Ukraina riigi ja 
kodanike abistamiseks.

Viimsi Teataja 

Lähisuhtevägivalla juhtumite arv 
võrreldes aasta varasemaga tõusis 8%, 
kokku 162 juhtumit. Tõus on toimunud 
infoteadete arvelt. Kui eelmisel aastal 
suurenes lastega seonduvate kuriteo-
teadete arv, siis sel aastal on lastega 
seotud juhtumite arv märgatavalt vä-
henenud. 

Raskeid lähisuhtevägivalla kuri-
tegusid ei olnud. Küll aga registree-
riti kaks juhtumit, kus lähedast löödi 
noaga. Põhiline agressiivne käitumi-
ne seisnes selles, et lähedasi löödi ru-
sikaga pea piirkonda. Samuti oli mi-
tu juhtumit, kus ähvardati elukaaslast 
(s.h  juhtumid, kus ähvardatud ka lap-
si) tappa, mahalöömisega või kõri lä-
bilõikamisega.

Kiiremate ja olulisemate (Bravo/
Charlie kutsed) väljakutsete arv jäi sa-
male tasemele võrreldes eelneva aas-
taga. Covid-19 kutsed moodustasid jät-
kuvalt olulise osa väljakutsete arvust. 
Viimsi vallas on üle ootuste hästi kinni 
peetud Covid-19-ga seonduvatest pii-
rangutest. Seadusekuulekas käitumi-
ne loob turvalisust.

Ülevaade Viimsi valla 
2021. aasta õiguskorrast

Maria Bulak
piirkonnapolitseinik

Mõõdik Eesti 
2021

Eesti 
2020

Viimsi 
2021

Viimsi 
2020

Inimkannatanuga LÕ-d  1568 1406 25 13 
... neis hukkunuid  55 59 0 0
... neis vigastatuid  1770 1618 26 13
LÕ-d alkoholi/narko mõju all juhi süül  485 536 4 4
... neis vigastatuid  122 149 1 0
LÕ-d jalgratturi osalusel   298 354 7 6
LÕ-d jalakäija osalusel 289 295 4 3
LÕ-d bussijuhi osalusel 83 75 3 0
LÕ-d veoautojuhi osalusel 164 120 2 0
LÕ-d mootorratturi osalusel 106 114 2 1
LÕ-d mopeedi osalusel 62 59 1 1
Joobes juhtimine  6010 6663 37 40 
  ...sh 0,1–0,24 mg/l (vt)  1380 1449 6 7
  ...sh 0,25-0,74 mg/l (vt)  2233 2472 9 13 
  ...sh üle 0,74 mg/l (kt) 2397 2742 22 20
  ...neist narkojoove (kt) 277 339 4 2
Registreeritud kuriteod  23 323 22 831 253 211
Avastatud kuriteod  14 445 15 938 142 152 
Rasked kuriteod (reg)  2251 1836 23 12
Internetis toimepandud kuriteod (reg)  2746 1851 28 19
Rasked peitkuriteod alaealiste vastu (reg)  587 414 3 0
Seksuaalkuriteod alaealise vastu (reg)  598 408 2 2
Väärteod kokku  96 219 114 207 593 613 
... neist väheväärtuslikud varavastased  7804 9323 58 64 
Väljasõidukorralduste arv (Bravo, Charlie)  89 608 93 188 817 806
LSV kuriteojuhtumid  3977 4377 52 59 
... neist alaealise osalusel  1545 1715 15 27 
LSV infoteated 11 834 12 003 110 91
... neist alaealise osalusel  2751 2807 36 45

Tabelis on võrdluseks toodud registreeritud süütegude arvud kogu Eesti ja 
Viimsi valla kohta 2020. aastal ning 2021. aastal.

Võrdlevad numbrid

LÕ – liiklusõnnetus, LSV – lähisuhtevägivald

Üheks eesmärgiks Viimsis on järelevalve tõhustamine kergliiklejate üle. 
Foto: Reelika Riimand

Viimsi – taastava 
õiguse kogukond

  Viimsi vald valiti projekti 
“Taastava õiguse kogukonnad”. 
Projekti raames toimus aktiiv-
setele kogukonnaliikmetele 
avaseminar, kus räägiti lähe-
malt taastavast õigusest. Lisaks 
toimus konfliktivahendajate 
koolitus. Eesmärk on Viimsis 
võimalikult palju rakendada 
kogukonna probleemide ja süü-
tegude lahendamisel taastavat 
õigust ning mittekaristuslikke 
meetmeid. Neid meetmeid ra-
kendatakse juba aastaid alaea-
liste süütegude lahendamisel.

Viimsi saab olema üks Eesti 
esimestest taastava õiguse 
kogukondadest, kus on kõrge 
turvatunne ja ühtekuuluvus, 
konflikte lahendatakse inime-
sekeskselt ning hoitakse kogu-
konnaliikmete häid suhteid.

Toitlustuspartnerile antakse üürile kohvik-restorani pidamiseks 
projekteeritud ruumid esimesel korrusel. Joonis: Kavakava

Kasutusse antava ala suurus on 500 m2 ning sellel asub ka 
rannakohviku hoone. Foto: Ehitus- ja kommunaalosakond
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kohapeal aidata. “Kutsuge neid kül-
la, laske oma lastel nende lastega 
mängida või minge matkama. Ärge 
kartke suhelda, sest sellises olukor-
ras suudate inglise või vene keelega 
kontakti leida,” annab Terje soovitu-
si. Omaette probleem on töötami-
ne, sest saabunud inimeste seas on 
oma valdkonna spetsialiste ja nei-
le oleks hea leida rakendus. See ai-
taks sulanduda kogukonda ja nad 
ei jää üksi. 

Teine oluline toetus puudutab 
Ukrainas võitlejaid. Neile läheb 
Ruslani sõnul väga korda, kui nad 
näevad toetust üle kogu maailma. 
Olgu selleks siis sõnad või pildid. 
Suur abi on muidugi relvastuse ja 
vabatahtlike näol. Ruslani sõnul 
on oluline hoida kontakti oma ini-
mestega Ukrainas. Ta ütleb, et ve-
nekeelsed inimesed ei tohiks end 
praeguses olukorras tunda halvas-
ti ja kindlasti peaksid julgema oma 
abikäe anda.

“Oleme Venemaal elavate kol-
leegidega muusikavaldkonnast 
suhelnud. Neil on tohutult häbi, 
nad on hirmul ja kurvad. Hetk ta-
gasi olid nad ülejäänud maailma-
ga võrdsed tegijad. Aga nüüd on 
ära tühistatud. Nad ei tea, kuidas 
edasi minna, ja tunnevad end süü-
di,” räägib Terje. Trochynskyite sõ-
nul ei ole tavalised inimesed toi-
muvas süüdi, sest halvad on ikkagi 
need, kes on Ukrainasse läinud rel-
vaga. Sama keerukust kirjeldavad 
Trochynskyid ka seoses valgevene-
lastega. 

Muusika aitab survestada 
poliitikuid
Ruslaniga võtab päevast päeva 
ühendust väga palju inimesi. Vii-
mastel päevadel on hakanud lisaks 
eestlastele kirjutama siia jõudnud 
ukrainlased. Ta kirjeldab oma te-
gevust omalaadi kontaktpunktina, 
sest aitab õiged inimesed omava-
hel kokku. Teine suurem tegevus-
suund puudutab toetusürituste 
korraldamist. 26. veebruari üritu-
seks kulus vaid kaks päeva ja see 
näitas, kuivõrd üksmeelsed ja kok-
kuhoidvad eestlased on.

Ruslan ütleb, et muusika aitab 
inimesi liita ja tema suurem mõ-
te on ikkagi selles, et rahva ja rah-
vaaktiivsuse kaudu suuri poliitilisi 
otsustajaid mõjutada. 

Nii Ruslan kui ka Terje on sel-
les teemas silmanähtavalt kirgli-
kud ja pühendunud. Praegu on 
käimas ettevalmistused 16. märtsil 
toimuvaks suuremaks teleprojek-
tiks, mille raames toimub toetus-
kontsert – selle kohta ilmub peagi 
rohkem infot. 

“Mul on hea meel, et inimesed 
tahavad aidata. On oluline, et ko-
gukonnad liituvad ja teevad õlg õla 
kõrval tööd ühise eesmärgi nimel. 
Kusjuures see on väga määrav, et 
suhted naabrite ja kogukonnaga 
oleks väga head. Seda tuleb hoi-
da,” ütleb Ruslan lõpetuseks.

M
inu õhtune kohtu-
mine perekond Tro-
chynskyiga nihkus 
tunni võrra hilise-

maks, sest oli vaja lõpetada koos-
olek ühe suurema Ukraina toetus-
kontserdi toimumiseks. Trochyn-
skyid tunnistavad, et praegu on vä-
ga kiired ajad ja Ruslan on ooda-
tud nii kõneisiku kui ka muusiku-
na paljudesse kohtadesse. Kõik-
jale siiski ei jõua ja nii proovivad 
Trochynskyid selles olukorras end 
säästa. 

Ruslan on Eesti avalikkusele 
aastaid tuntud kui folkmuusik ja 
aktiivne Ukraina eestkõneleja. Me-
he teekond Eestisse algas siiski ar-
mastusest. “Leidsin oma armas-
tuse Viljandi folgilt ja sellepärast 
siia tulingi. Oma armastuse jär-
gi,” ütleb mees talle omase siiruse-
ga. Ruslani eesti keel on aastatega 
muutunud väga heaks ja tema sõ-
nul on võti selles, et ta on päriselt 
tahtnud keelt selgeks saada. “Ma 
tahan teada, mida inimesed mu 
ümber räägivad, ja ma tahan nen-
dega rääkida.” Ta leiab, et ka kõik 
siia saabuvad ukrainlased peaksid 
kiiresti keelt õppima ja neis tuleks 
kasvatada tahet eesti keel selgeks 
saada. See on tema hinnangul olu-
line, et olla ühiskonna täisväärtus-
lik liige.

Kodu Viimsis – paberile 
pandud unistusest 
reaalsuseks
Terje ja Ruslan kolisid Viimsisse 
Viljandist. Esialgu tulid Tallinna, 
sest paljud tegemised lihtsalt liiku-
sid pealinna. Randvere külas asu-
va koduni jõuti aga üsna iseärali-
kul teel. Nimelt panid nad valgele 
paberile kirja, milline ja kus nende 
kodu oleks. Kirja sai, et see oleks 
väike maja mere ääres. Kui mõt-
ted paberil, siis leidsid nad üsna 
pea unistuste kodu Viimsist. “Meil 
tekkis kohe äratundmine, nagu me 
oleks siin varem elanud. Seda üt-
lesid meile ka naabrid, kellega vä-
ga hea kontakt tekkis. Siin on väga 
toetav kogukond.”

Trochynskyid kirjeldavad naab-
rite ja kogukonnaga tihedat suhet 
mitmel juhul. Näiteks seda, kui-
das alles hiljuti üks naaber neile 
iseküpsetatud leiba ja vahvleid tõi. 
“Aitajaid peab aitama,” olnud sü-
damliku teo kaassõnum.

Ruslani sõnul elab ta keeruliste 
tunnetega alates Ukraina revolut-
sioonist kaheksa aastat tagasi. “Ma 
ütleks, et šokk toona, kui snaiperite 
poolt tulistati demokraatiat kaits-
vaid inimesi, oli suurem,” tunnis-
tab mees, kes väga kiiresti lisab, et 
hommikune tunne sõja kohta lu-

soovitab otsida üles inimesed, kel-
lega on hingeline side ja kes on po-
sitiivsed. “Keerulisel ajal tasuks 
negatiivseid suhtlusi vältida ja kind-
lasti on hea kuulata lemmikmuusi-
kat. Svjata Vatra sobib teraapiaks 
väga hästi,” annab muusik kelmikalt 
soovituse. Aitab ka see, kui mõelda 
ilusatele hetkedele, mis on olnud.

Trochynskyid soovitavad sõ-
ja kohta infot hankida vaid amet-
likest kanalitest. Kindlasti tasub 
hoida piiri sõjauudiste lugemisel 
ja mitte olla ööpäevaringselt info-
voos. Oma sõprade ja sugulaste-
ga on nemad ühenduses interneti 
teel. Mõned neist on Ruslani sõ-
nul suuremas ohus kui teised. “Iga 
hommik algab elusoleku kontrolli-
ga. Tuleb aru saada, kas midagi on 
juhtunud. Kui on, siis kui hull asi,” 
selgitab pereisa oma igapäevast 
rutiini neil päevil. Päevad koosne-
vadki viimasel ajal tohutust suht-
lemisest. “Üks päev on nagu kuu 
pikkune – nii palju infot tuleb läbi 
töötada ja vahendada.”

Kõik saame hädasolijaid 
aidata
Põgenike abistamise kontekstis 
soovitavad Trochynskyid viimsi-
lastel mõelda, kuidas neid inimesi 

gedes oli muidugi kohutav. Tek-
kis palju küsimusi. Mis saab edasi? 
Kõik olid kogu aeg rääkinud, et Pu-
tini režiim tuleb peatada, aga miks 
seda ei tehtud? Iga päev ja tund, 
mis kulub tema peatamiseks, tä-
hendab hävingut Ukrainale ja ko-
gu maailmale. 

Ruslan ja Terje on aastaid pa-
nustanud, et Ukrainas toimuv oleks 
lääne ühiskonnas arusaadav. Näi-
teks kirjeldavad nad pärast Mai-
dani sündmusi toimunud presi-
dent Toomas Hendrik Ilvese visiiti 
Soome vahetult peale sündmuste 
eskaleerumist. Põhjanaabrid olid 
valinud neutraalse poliitika ja pre-
sident võttis Ruslani kaasa Soome 
riigipeadele ukraina keeles laulma. 
“Poliitika muutus. Ei tea muidugi, 
kas nende laulude pärast, aga ilm-
selt see ja paljud muud asjad koos. 
Laul ja muusika on õigel ajal ja õi-
ge sõnumiga väga võimas vahend,” 
ütleb muusik. Mõlemad nendivad, 
et muusika liidab ja 26. veebruaril 
Vabaduse väljakul toimunud Uk-
raina toetusüritus näitas, et Eesti 
vajab sellist ühtsust, kus pole va-
het, mis rahvusest sa oled või mil-
lised su maailmavaated on.

Meil on vabadus ja see 
on põhiline
Ruslani ja Terje sõnul oleks sõda 
ehk saanud ennetada, kui Ukraina 
oleks võetud Euroopa Liitu. “Me ei 
tohiks olla sinisilmsed totalitaar-
se režiimi suhtes, nagu me olime. 
Putin kasutas demokraatia nõrku-
si ja reegleid oskuslikult, lisaks os-
kas ta oma tohutute naftarahadega 
muuta Euroopa endast sõltuvaks. 
See on paarkümmend aastat kest-
nud töö,” ütleb Terje, kelle sõnul ai-
tab eestlasi palju, et II maailmasõja 
õppetunnid antakse põlvest põlve 
edasi. “Eestis on igas peres lugu 
küüditamisest või metsa põgene-
misest. Ma pole kindel, et ülejää-
nud Euroopas nii on.”

PEREKOND Ukrainast pärit folkmuusik Ruslan 
Trochynskyi ja tema abikaasa Terje koduks on 
Viimsi vallas asuv Randvere küla. Keerulisest ajast 
hoolimata on abikaasad täis tahtmist tegutseda ja 
aidata neid, kes praegu abi vajavad. 

Ruslan Trochynskyi: iga hommik algab 
elusoleku kontrolliga

Ruslani meelest on kogu olukor-
ra keerukus ühelt poolt selles, et 
lääs ei ole kuulanud. Teiselt poolt 
muidugi Venemaa aktiivne töö sel-
le nimel, et Ukraina ei pääseks kus-
kile. “Eesti peaks siit kindlasti kaasa 
võtma, et oleme väike riik. See tä-
hendab, et üksi ja sõltumatult po-
le võimalik vabadust hoida. Meil 
peab olema häid liitlasi ja ainult 
koostöös on see võimalik,” arvab 
Ruslan. Temas tekitab kummas-
tust, kui inimesed pole rahul selle-
ga, mis meil on. “Meil on kõik ole-
mas, sest meil on vabadus. See on 
põhiline!” ütleb mees resoluutselt. 
Oluline on väärtustada ja hoida 
oma kultuuri. “Hakake austama ja 
armastama seda, mis meil on. Mui-
dugi on areng oluline, aga oma kul-
tuuri unustada ei tohi. Seda on vaja 
toetada ja hoida. Meie laulud, tant-
sud ja peod on olulised. Noortele 
tuleb neid põhiväärtusi õpetada.”

Ennast tuleb hoida
Keerulisel ajal aitab Trochynskyitel 
vaimset tervist hoida loodus. “Vaata 
merd või vaata taevasse,” soovitab 
Ruslan, kuidas raskete emotsioo-
nidega hakkama saada, ja ühtlasi 
annab nõu enne magama minekut 
televiisori vaatamisest loobuda. Ta 

  Ruslani bändi Svjata 
Vatra kohta leiad rohkem 
infot: http://svjatavatra.com/

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

Trochynskyid 
soovivad 
aidata neid, 
kes praegu 
abi vajavad. 
Foto: Stina 
Kase

Perekond 
Trochynskyi 
Kiievi Filhar-
moonias suvel 
2021. Foto: 
erakogu

Terje ja Ruslan 
Trochynskyi 
ning president 
Volodõmõr 
Zelenskõi tema 
esimesel visii-
dil Eestisse 
2019. aastal. 
Foto: erakogu
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Öeldakse, et kõik saab alguse 
lapsepõlvest. Milline oli sinu lap-
sepõlv?
Olen pärit Järvamaalt Kolu külast, 
väikesest talukohast. Olen päris 
maalaps ning mul on väga suur pere 
– kolm õde ja kaks venda. Mina olen 
pere kõige vanem laps. Mul oli väga 
õnnelik lapsepõlv – mängisin loo-
madega, laulsin kõva häälega põl-
dude vahel, sõin siis, kui kõht oli tü-
hi, ja magasin siis, kui olin väsinud. 

Kui läksin esimesse klassi, siis 
kolisime Paidesse, aga ka kooli-
ajal viibisin vaheaegadel ja vaba-
del päevadel palju maal vanava-
nemate juures. Tegelesin kõikide 
töödega – heinategemine, kartuli-
panemine, sõnnikulaotamine. Se-
da ei arutatud, kas see mulle meel-
dib või mitte, sest töö tuli ära teha. 
Mul ei olnud ka peas mõtteid, et ei 
taha seda teha, sest mul oli väga tu-
gev vastutustunne. Kui olin 14, tegi-
me suvel vanaemaga kahekesi ter-
ve talupidamise heina, sest see tuli 
ära teha siis, kui ilm oli kuiv. 

Millised on su suhted õdede ja 
vendadega?
Õdede ja vendadega on läbisaa-
mine alati hea olnud, nad on minu 
suurimad sõbrad. Suhtleme väga 
tihedalt. Kui tahan kedagi kontser-
dile või teatrisse kaasa kutsuda, siis 
teen alati esimese pakkumise oma 
õdedele. Kui mõned saavad öelda, 

et kodu on nende kindlus, siis mi-
na saan öelda, et minu pere on mi-
nu kindlus.

Kuidas on kulgenud sinu haridus-
tee ja tööalane karjäär?
15-aastaselt tulin Tallinnasse kut-
sekooli, kus õppisin masinaehitu-
se joonestajaks. Tahtsin tegelikult 
minna kunstikooli, aga ei saanud 
sisse ning mõtlesin, et joonestami-
ne on sellele kõige lähedasem eri-
ala. Pärast kooli lõpetamist töötasin 
Paide KEK-is joonestaja-konstruk-
torina. Mõne aja pärast lõin pere-
konna ja sündisid lapsed. Hiljem 
läksin Tallinna majanduskooli, kus 
õppisin personalitööd, ja pärast se-
da Tallinna ülikoolis magistriõppes 
riigiteadusi. 

Kohalikus omavalitsuses olen 
töötanud varsti 15 aastat. Usun, 
et väga paljudes asjades mängib 
rolli see, et sa oled õigel ajal õiges 
kohas ja kohtud õigete inimeste-
ga. Kui 2006. aastal Viimsisse koli-
sin, otsiti parasjagu vallavalitsusse 
haridusosakonna koordinaatorit. 
Kandideerisin ja sain selle koha, 
hiljem töötasin haridusosakon-
na juhatajana. Viis aastat töötasin 
Pärnu linnavalitsuses haridusnõu-
nikuna. Sügisel kandideerisin Vali 
Viimsi nimekirjas vallavolikogusse 
ning pärast valimisi tehti mulle et-
tepanek võtta vastu abivallavane-
ma koht sotsiaal- ja tervishoiuvald-
konnas.

Milliste mõtete ja eesmärkidega 
sellesse ametisse asusid?
Inimene on tähtsam kui eesmärk, 
aga eesmärgid ja ideaali poole 

püüdlemine on selleks, et inimes-
tel oleks hea. Sotsiaal- ja tervishoiu-
osakond pakub teenuseid, mis toe-
tavad inimeste toimetulekut. Meie 
eesmärk on toetada igat inimest 
täpselt nii, et oleks tagatud tema 
hakkamasaamine parimal viisil. 
Iga inimene on unikaalne ja abiva-
jadus tuleb planeerida lähtuvalt te-
ma erisustest. Ideaal on see, et me 
aitame inimesi, aga kogu abipakett 
on rätsepatöö. See on eesmärk, aga 
sinna jõudmine võtab aega ning on
üsna aja- ja tööjõumahukas.

Milline on sotsiaal- ja tervishoiu-
osakonna valdkonna abivallava-
nema igapäevatöö?
Abivallavanem planeerib olemas-
olevaid ressursse kõige mõistli-
kumalt ja optimaalsemalt, et luua 
sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pa-

kett, mis vastab abivajaja vajadus-
tele ja kogukonna ootustele. Igal 
osakonna töötajal on oma töölõik, 
aga kokku moodustab see terviku. 
Teeme koostööd teiste valdkonda-
dega – näiteks avaliku ruumi pla-
neerimine peab vastama kõikide 
elanike vajadustele, et igale poole 
pääseks ka lapsevankriga, et eriva-
jadusega inimesed saaksid liikuda 
jne. Oluline on pöörata tähelepa-
nu erivajadustega inimestele ning 
aidata neid igapäevaelus ja töötu-
rule – siin teevad koostööd nii sot-
siaal- kui ka haridusvaldkond. Ea-
kaid on vaja toetada, et võimaldada 
võimalikult inimväärset ja väärikat 
vananemist, et kõik saaksid min-
na tegusana oma tee lõpuni. Meie 
valdkond on selline, kus räägime 
päriselt kogu elukaarest, ei ole va-
het, millises vanuses inimene on. 

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas 
on alati palju tööd, aga tööhulk 
kasvas märgatavalt koroonakrii-
si alguses. Aasta alguses oli vaja 
hakata tegelema energiahüvitis-
tega. Nüüd on lisandunud olu-
kord Ukrainas.
Hetkel on tõesti kõige suuremalt 
töölaual Ukraina ning me tea, kui 
kauaks see nii jääb. Oma osakon-
nas tegeleme vältimatu sotsiaalabi 
andmisega. Ükski inimene ei jää 
abita, kui ta on tõstnud jala üle 
Viimsi valla piiri. 

Kogume ka infot vabatahtlike 
kohta, kuna nemad täidavad täna 
ukrainlaste abistamisel väga suurt 
ja tänuväärset rolli. Nad pakuvad 
oma aega, energiat või oskusi va-
bast tahtest ja tasu saamata. Val-
la jaoks on nad olulised partnerid 
ning selleks, et Viimsi valla vaba-
tahtlike tööd Ukraina sõjapõgenike 
abistamiseks parimal viisil korral-
dada, palume vabatahtlikel regist-
reerida end valla veebilehel. 

Paljud tunnevad end praeguses 
olukorras abituna, sest see, mida 
meie teha saame, tundub tühise-
na, võrreldes sellega, millega uk-
rainlased oma maal praegu kok-
ku puutuvad. 
Sõda paneb kõiki proovile. Ühelt 
poolt on palju inimesi, kes vaja-
vad abi ja kes võivad olla selle olu-
korra pärast suures mures ja šokis, 
aga teiselt poolt võivad šokis olla 
ka need, kes annavad abi, sest neid 
vaevab süütunne. 

Vabatahtlikuna tegutsemine an-
nab aga inimestele võimaluse olla 
kasulik olukorras, kus sa tunned 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Abivallavanem 
Katrin Markii: 
alati võiks olla 
elus midagi, 
mis natukene
muigama paneb
VALLAJUHT Katrin Markii asus möödunud 
aasta novembris tööle Viimsi vallavalitsuse 
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abivallavane-
mana. Saame temaga pisut lähemalt tuttavaks, 
räägime nii tööalastest eesmärkidest kui ka 
hetke kõige põletavamatest teemadest.

Katrin peab 
väga oluliseks 
huumorimeelt, 
sest see aitab 
rasketes 
olukordades 
paremini 
toime tulla. 
Foto: Annika 
Haas

Hetkel on 
töölaual kõige 
aktuaalsem 
teema Ukraina 
abistamine. 
Foto: Merilin 
Piirsalu
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end abituna. Tegelikult saab Viim-
sis ka ukrainlaste heaks midagi te-
ha. Kui pered saadavad oma emad, 
lapsed ja vanurid ära, siis sellega, 
et me võtame nad vastu, tagame 
turvatunde ja esmase vajaliku, an-
name tohutult palju meestele, kes 
maha jäävad. Me saame saata rin-
dele sõnumi, et teil pole vaja oma 
lähedaste pärast liiga palju muret-
seda, sest meie hoiame neid. 

Venemaa sissetung Ukrainasse 
on tekitanud inimestes suurt äre-
vust, sest me ei saa seda olukor-
da kontrollida. Paljud tunnevad 
lootusetust ning hirm võtab või-
must. Millised on sinu soovitused 
olukorraga toimetulemiseks?
Praeguses kriisiolukorras võiks 
mõelda nii, et kõige olulisem, mi-
da ma teha saan, on hoida iseen-
nast tervena, tegusana, targana. 
See on iga inimese esmane kohus-
tus, sest sellega vähendame sur-
vet kõikidele süsteemidele ja suu-
dame ka ise vajadusel abi pakkuda 
neile, kes seda vajavad. Iga inimene 
saab teha väga väikeste vahendite-
ga enda heaks asju, mis ei maksa 
mitte midagi. Sa sööd korralikult, 
sa magad ja puhkad, sa käid värs-
kes õhus, suhtled sõpradega ja oled 
perega heades suhetes. See on toi-
metulemiseks kõige alus.

Suured rahvusvahelised kriisid 
on viimaste aastate, kuude ja 
nädalate peateemad sotsiaal- 
ja tervishoiuosakonnas. Aga kui 
rääkida osakonna tööst üldise-
malt, siis mis sinna veel kuulub?
Meie laiem eesmärk on inimesi 
tervele ja aktiivsele elule suuna-
ta. Ideaalne oleks muidugi see, kui 
saaksime tegeleda oluliselt rohkem 
tegevustega, mis toetaksid seda, et 
meil kõigil oleks võimalikult palju 
tervena elatud aastaid, et me ei töö-
taks ennast surnuks, et vaimse ter-
visega oleks tipp-topp jne.

Tänasel päeval räägime pigem 
erinevatest tagajärgedest ja tegele-
me nendega. Aga ma näen, et kõi-
kides töölõikudes peame rohkem 
tähelepanu pöörama ennetusele 
ja tegema pikaajalisi plaane, kui-
das tõsta inimeste teadlikkust sel-
lest, kui oluline ikkagi on liikumine, 
vaimne tervis, tervislik toitumine ja 
puhkus. Meil on mitu aastat olnud 
kriisisituatsioon, millega on tulnud 
tegeleda, aga põhiasju ei saa isegi 
kriisisituatsioonis kõrvale heita.

Mida saaksime siis teha, et meil 
oleks rohkem tervena elatud aas-
taid?
Päris võluvitsa paraku ei ole. Olen 
aga seda meelt, et huvitegevus, hu-
viharidus ja üleüldse hobid anna-
vad väga suure toe tervislikeks elu-
viisideks. Kui sul on kirg millegi 
vastu peale töötamise, kui lähed 
oma muremõtetest eemale tänu 
hobidele ja muudele huvitege-
vustele, siis see pakub väga palju. 
Viimsis on huvitegevuseks ja hobi-
dega tegelemiseks võimalusi, aga 
neid võiks rohkem olla.

Minu soov on tuua rohkem 
ka täiskasvanuid huviharidusse. 
Viimsis on muusikakool, kunsti-
kool ja teaduskool ning õppimi-
ne ei pea lõppema siis, kui noor 
saab sellest koolist lõputunnistu-
se. Koolides võiks olla võimalus 
käia elukaare lõpuni ning teha te-
gevusi, milleks on soov ja võime-
kus. See ei tähenda, et kui alustad 
muusikaga, siis pead ainult sellega 

jätkama. Koole võiks ka vahetada, 
näiteks ühes etapis tegeled muusi-
kaga, siis kunstiga, siis teadusega.

Sinu jutust tuleb välja, et pead 
väga tähtsaks töövälist kirge või 
hobi. Mis sinu enda huviala on?
Minu kirg on maakodu Järvamaal – 
Kanala talu. Oh, kus müttaks seal! 
Kui on puhkus, siis seal ma olen ja 
nii palju kui võimalik ka nädala-
vahetustel. Mulle meeldib see, et 
seal saan olla täpselt nii, nagu ma 
tahan. 

Maal kasvab üle 70 roosi, mis 
jäid maha minu isast – neid ma ei 
saa hukka lasta. Nad pakuvad tege-
misrõõmu. Kui sa roosi hooldad ja 
õied puhkevad, on tore tunne küll.

Meie perel on seal koer, kes elab 
minu emaga. Leidsime oma nelja-
jalgse sõbra eelmise koroonalaine 
ajal Tartumaa metsast ja võtsime 
enda juurde. Temaga tegelemi-
ne on väga lõõgastav ja pakub pal-
ju rõõmu. Inimkond on tohutult 
võitnud, et on suutnud ära kodus-

KO L L E E G I D  K AT R I N I S T

 Vallavanem Illar Lemetti: “Katrin on väga tore kolleeg, kes 
on suure empaatiavõimega, elurõõmus ja aktiivne. Ta on pi-
kaajalise omavalitsustes, sh Viimsis töötamise kogemuse-
ga ja lisaks sotsiaalvaldkonnale tunneb väga hästi haridus-
valdkonda. Katrin on meie meeskonda kiiresti sisse elanud, 
räägib aktiivselt kaasa erinevates küsimustes ja koordineerib praegu Uk-
raina sõjapõgenike vastuvõtmist vallas.”

 Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tõnu Troon: 
“Katrin koordineerib hoolekandevaldkonda ja meie koostöö 
on igapäevane. Suurimad väljakutsed on seni olnud ener-
gia hinnatõusu kompensatsiooni meetme koordineerimine 
Viimsi vallas ja täna väga aktuaalne Ukrainast Viimsisse 
saabunud inimestele toetuspaketi ja majutamisvõimaluste väljatöötamine. 
Katrin on kolleegina samasugune nagu juhina: kaasav, arutlev, konkreetne 
ja heasüdamlik. Need on hoolekandevaldkonnas esmavajalikud oskused 
ja omadused. Ta toetab oma meeskonda ja kui abi vaja, siis paneb lahkes-
ti ka ise oma õla alla. 

Katrin on varasemalt olnud seotud suuremas osas haridusvaldkonnaga, 
kuid esimeste kuude jooksul on endale selgeks teinud sotsiaalhoolekannet 
puudutavad teemad ja orienteerub nendes väga hästi. Tal on väga hea ar-
gumenteerimisvõime, mis põhineb kaalutlusel ja analüüsil. Hakkaja eest-
vedaja, kelle visioon ja mõtted aitavad vallavalitsusel kindlasti inimeste 
heaolust lähtuvaid otsuseid teha.”

 Viimsi hoolekandekeskuse juht Lemme Palmet: “Katrin 
on seotud Viimsi hoolekandekeskuse igapäevase tööga. Ta 
osaleb iganädalasel infokoosolekul ja mõtleb kaasa ning 
veab eest arendusprotsessi, mille eesmärk on ühelt poolt 
laiendada eakate päevakeskuste tegevust ning teiselt poolt 
luua juurde uusi hoolekandeteenuseid. Viimaste puhul on eriti oluliseks ja 
suureks projektiks erivajadustega inimeste keskuse loomine Viimsisse. 

Katrin on aktiivne ja otsekohene inimene, ühtlasi on ta valmis sukeldu-
ma uude valdkonda ja omandama täiendavaid teadmisi, koostööpartneri-
na on ta eelkõige avatud ja konstruktiivne. 

Tal on teadmisi kõrvalvaldkonnast ehk haridusest, kust saab tõmmata 
paralleeli ja tuua kogemusi hoolekandevaldkonda.” 

tada hundi. Tegelikult teevad kõik 
koduloomad tohutult rõõmu. Vaa-
dake või seda, millise andumusega 
inimesed oma lemmikutest räägi-
vad ja sotsiaalmeediasse pilte pos-
titavad. Loomadega tegelemine on 
hea viis oma vaimset tervist hoida. 

Ma olen ka väga suur Terry 
Prachetti fänn, mul on olemas kõik 
raamatud kettamaailma lugudest. 
Raamatud on suurepäraselt ees-
ti keelde tõlgitud ning see sõnade 
mäng, mis seal käib, on vaimus-
tav. Prachetti raamatud lubavad 
mõelda, et maailma ei maksa üle-
liia tõsiselt võtta. Olen seda meelt, 
et alati võiks olla elus midagi, mis 
natukene muigama paneb. Raske-
tes valdkondades puutume kok-
ku väga keeruliste lugudega, seda 
tähtsam on aga huumorimeel, sest 
sa põled läbi, kui ise kõike läbi elad. 
Huumor aitab.

Tulles lõpetuseks tagasi Viimsi 
juurde, siis mis on sinu meelest 
siin juba hästi ning kas on mida-
gi, mida kindlasti muuta soovik-
sid?
Ma olen väga rahul, et mul on suu-
repärane tiim, kes on oma tööle vä-
ga pühendunud. On väga hea meel, 
et Viimsis on loodud hoolekande-
keskus, mis on orienteeritud sot-
siaalsetele teenustele ning nen-
de sisuarendusele. Käivitamisel 
on erivajadustega inimeste keskus 
koos päevahoiu, kaitstud töötamise 
keskuse ja intervallhoiuga.

Paremaks saab alati ning heaolu 
on midagi, mida pole kunagi liiga 
palju.  Meie roll on inimene õige-
le teele aidata ehk et inimene saaks 
aru, mida ta ise enda heaks saab te-
ha. Tahaksin, et teenused liiguksid 
selle poole, et kõik eakad ja erivaja-
dustega inimesed saaksid võimali-
kult pikalt olla kodus. Väga oluline 
on kogukonna roll – et kogukond 
teaks, kes nende hulgas ja millist 
abi vajab, ning pakuks ka omapool-
set tuge.

Teated

Viimsi raamatukogu näitab 
oma toetust Ukraina-teemalise 
väljapanekuga
Märtsi esimestel päevadel panid raamatukogud üle Eesti 
kokku Ukraina-teemalised väljapanekud, et näidata oma toe-
tust ning pakkuda kogukonnale informatsiooni selle riigi aja-
loost, kultuurist ja teemakohasest kirjandusest. Ukrainaga 
seotud teosed on esile tõstetud ka Viimsi raamatukogus.  

“Kuigi Ukraina kirjanike teoseid on eesti keeles ilmunud 
suhteliselt tagasihoidlikult, suutsime siiski Viimsi raamatukogust 
leida enam kui 30 raamatut, mis lugejatele näitusealale välja 
panna. Lugemisvara hulgas on nii lastele kui ka täiskasvanutele 
mõeldud kirjandust,” ütleb Viimsi raamatukogu direktor Tiiu 
Valm.  

Tema sõnul tõlgiti ukraina kirjandust eesti keelde enam 
1970.–1980. aastatel. Näiteks Ivan Franko, Mõhhailo Kotsubõnski, 
Vsevolod Zinovijovitš Nestaiko jpt, kelle teosed on raamatu-
kogus olemas ja mida näitusel eksponeeritakse. “Väljas on ka 
Nikolai Gogoli ja Mihhail Bulgakovi raamatuid, kes on sündinud 
Ukrainas, kuid kelle puhul on jätkuvalt vaidlus, kas tegemist on 
ukraina või vene kirjanikega. Viimastel aastatel ilmunud kirjan-
dusest on kõige ehedamalt kirjeldanud Ukraina sündmusi ja 
argielu Sergei Loiko “Lennujaam” (2016) ja Sergei Žadani 
“Depeche Mode“ (2020), mis seejuures on ka üks viimaseid 
tõlkeid eesti keelde,“ toob Tiiu Valm välja.

Ta usub, et paljud teavad või on lugenud kõige uuemat 
Ukraina-teemalist Jaanika Merilo raamatut “Minu Ukraina”. Selle 
teose esitlus toimus Viimsi raamatukogus jaanuarikuus. Samuti 
on paljud lugenud sama sarja Loone Otsa raamatut “Minu 
Odessa” või Mihkel Tiksi “Krimmi vang” esimest ja teist osa,“ 
ütleb raamatukogu juhataja. Ta lisab, et talle on lugejana kõige 
muljet avaldavam olnud Sergei Loiko “Lennujaam”. “See on 
sünge, aga tõepärane kirjeldus Donetskis toimunust. Samuti 
meeldis väga “Minu Ukraina”, mis värskendas Ukraina külastuste 
mälestusi ja tekitas soovi taas seda maad külastada. Ainult, et 
millal...“

Kõiki näitusele välja pandud raamatuid on võimalik tavapära-
selt laenutada, et tutvuda Ukraina, ukrainlaste, nende ajaloo ja 
rikkaliku kultuuriga. Näitus jääb avatuks määramata ajaks, et 
võimalikult rohkem inimesi saaks kirjandusega tutvuda ja neid 
raamatuid laenutada. Näituseala asub raamatukogus vaatega 
keskuse fuajee poole. 

Merilin Piirsalu 

Vaba aja 
veedab 
Katrin meel-
sasti maal 
oma nelja-
jalgse sõbra 
seltsis. Foto: 
erakogu

Viimsi raamatukogus on välja pandud enam kui 30 Ukraina-
teemalist raamatut. Foto: Viimsi raamatukogu



 
Kas tegid ise midagi lisaks, et sis-
seastumiseksamiteks paremini 
valmistuda?
Sõbrad ja tuttavad osalesid ülikoo-
lide pakutavatel ja ka nelikkoolides 
korraldatavatel kordamiskursustel. 
Mina neid variante ei kasutanud 
ning tulin kenasti toime interne-
tist katsete näidisülesannete la-
hendamisega ja iseseisva teemade 
läbitöötamisega. Seda soodustasid 
distantsõpe ja rohke kodusviibimi-
ne, mis lubas aega planeerida ja et-
tevalmistustele suunata. 

 
Kas sisseastumiseksamitega seo-
ses tekkisid ka mõned hirmud ning 
kuidas nendega toime tulid?
Pinget ja hirmu läbikukkumise ees 
oli, sest tol hetkel tundus, et elu lõ-
peb ära, kui katsetel piisava punkti-
arvuga tulemusi ei saavuta ning koo-
li sisse ei saa. Mäletan, kuidas olin 
päris pikalt enne koolikatseid mu-
rest murtud, kuid esimest ülesannet 
lahendades valitses minus rahu. Sel-
le saavutasin teadliku sisendamise-
ga, et olen korralikult õppinud ning 
annan endast parima. Muu enam ei 
lugenud. Palju toetasid vanemad, 
kes kõhkluste kerkimisel kindlust 
sisendasid. Suhtumine, et läheb na-
gu läheb, aga ma olen endas kindel, 
hoidis mind sihil. 

Millal eksamid toimusid ning mil-
lal anti teada tulemused?
Sisseastumiseksamid toimusid 
aprilli teisel ja kolmandal nädalal 
ning tulemused anti teada keskmi-
selt kahe kuni kolme nädala jook-
sul. Viimsi gümnaasiumi katsete 
tulemused väljastati võrreldes teis-
tega kõige lühema aja jooksul. Tol 
hetkel oli minul tegelikult sisseas-
tumiseksamite tulemustest üpris 
ükskõik, luges see, kas saan eda-
si vestlusvooru või mitte. Paljudel 
vestlustel küsiti õppeainealaseid 
teadmisi, mis andis hea võimalu-
se näidata oma teadmisi veel korra. 
Viimsi gümnaasiumi vestlusel ot-
seselt ainealaseid teadmisi ei uuri-
tud, vaid tutvuti rohkem minu kui 
isiksuse, noore aktiivse kodaniku ja 
potentsiaalse õppuriga. Uuriti näi-
teks, mis raamatut viimati lugesin, 
millega mulle meeldib tegeleda, 
millised on minu väärtused ning 
kuidas need kooli omadega kattu-
vad. Viimsis oodatakse ka laia sil-
maringi – soovitan seetõttu päeva-
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Suhtumine, et läheb 
nagu läheb, aga ma 
olen endas kindel, 
hoidis mind sihil.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Hedvig Kaing 
sooritas güm-
naasiumi 
sisseastumis-
eksamid möö-
dunud kevadel. 
Foto: erakogu

Miks soovisid gümnaasiumis 
edasi õppida?
Mul polnud kindlat huviala, mille-
ga elus ametialaselt tegelema haka-
ta, mistõttu gümnaasiumiharidu-
se omandamine tundus loogiline 
samm. Gümnaasium annab tea-
dagi veelgi tugevama hariduspõh-
ja ning jätab kolme aasta jagu aega 
kogeda, avastada ja tundma õppi-
da erinevaid maailmu enda ümber. 
Suurt rolli mängis ka asjaolu, et nii 
Eesti kui ka välismaa ülikoolid võ-
tavad vastu enamasti keskharidu-
sega noori. 

 
Millal hakkasid mõtlema güm-
naasiumi sisseastumiskatsete 
peale?
Mõtted kerkisid pähe kaheksan-
da klassi lõpupoole. Pärast loovtöö 
kaitsmist, mis on üks suuremaid 
töid, mis tuleb põhikooli lõpetami-
seks teha, oligi järgmine siht hakata 
tööd tegema sisseastumiseksamite 
nimel. Süvitsi hakkasin nende pea-
le mõtlema jaanuaris (2021) ehk 
katsetele registreerimisele eelneval 
ajal. Siis algas ka mahukam isesei-
sev kordamine ja õppimine.

 
Millised eksamid sisseastumiseks 
tegid ning kas eksamid olid koo-
liti erinevad?
Tegin katseid paljudesse koolides-
se, kuid õppeained, mille tead-
misi kontrolliti, olid valdavalt sa-
mad: eesti keel, matemaatika, 
inglise keel ja olenevalt sisseastu-
miskatsest kas füüsika või üldiselt 
loodusteadused. Viimsi gümnaa-
siumis piirduti vaid keelte ja mate-
maatikaga.

Kuidas aidati koolis eksamiteks 
valmistuda?
Koolipoolne tugi oli olemas iga õpi-
lase jaoks nii palju kui vähegi soo-
viti. Õpetajad olid küsimise peale 
igati abivalmid. Eesti keele tunnid 
ja teised katseteks vajalikud õppe-
ained on 9. klassis suuremalt jaolt 
kordamine, sest aasta lõpus tuleb 
sooritada lõpueksam ning värs-
kelt tundides üleõpitu oli koolikat-
sete ajaks veel väga hästi meeles. 
See säästis kindlasti aega. Mate-
maatikaõpetaja andis soovi kor-
ral ülesannete lehti ning oli valmis 
küsimustele vastama. Inglise kee-
le tundides võttis õpetaja aja, et in-
ternetis leiduvaid nelikkatsete näi-
disülesandeid üheskoos lahendada 
ja arutada. See kergendas samuti 
iseseisva õppimise vaeva.

EKSAMID Paljudel põhikoolilõpetajatel seisavad 
peagi ees sisseastumiseksamid gümnaasiumisse. 
Kuidas nendeks valmistuda ja pingelisel ajal 
hakkama saada, sellest räägib oma kogemuse 
põhjal Hedvig Kaing, kes lõpetas eelmisel kevadel 
Püünsi kooli 9. klassi, tegi sisseastumiskatsed 
mitmesse gümnaasiumisse ning õpib nüüd Gustav 
Adolfi gümnaasiumis.

kajaliste kohalike- ja välisuudistega 
kursis olla. 

 
Kuidas ootamise ajal võimalikult 
vähe tuleviku pärast muretseda?
Perioodidel, mis jäävad katsete ja 
vestlusvoorude vahele ning vest-
lusvooru ja vastuvõtu kinnitamise 
vahele, on närv kindlasti suur. Sel-
lel ajal tasub asjale läheneda vaa-
tevinklist, et eelnevalt on tehtud 
parim, ja kiita end mahuka etapi 
läbimise eest. Asjade pärast, mida 
enam muuta ei saa, pole mõtet mu-
retseda.

Kuna samal ajal tuleb paralleel-
selt tegeleda põhikooli õppetöö-
ga, siis igapäevane koolitöö annab 
oma osa mõtete ja murede unus-
tamiseks.

 
Mitmesse gümnaasiumisse sisse 
said ning mille põhjal tegid lõpli-
ku otsuse, kus õppida?
Mind kutsuti pärast katsete soo-
ritamist vestlusvooru seitsmes-
se erinevasse kooli, millest kuuel 
osalesin ning sain kõikidesse kut-
se edasi õppima asuda. Päris ras-
ke oli koolidele ära öelda, sest igal 
koolil oli pakkuda erinevaid või-
malusi. Gustav Adolfi gümnaasiu-
mis oli matemaatika-inglise keele 
suund, mis kattus täpselt minu hu-
vide ja fookusega. Tegemist on ka-
he õppeainega, mille tugev põhi on 
eluks vajalik ja mille hea oskustase 
võiks avada uusi uksi. Lõpliku ot-
suse tegin lähtudes sellest, et soo-
visin keskkonna vahetust, kohtuda 
uute inimestega, võimalust jätka-
ta oma trennides käimist ja kodus 

tasub teada

  Tee endale ülevaatlik kava/tabel. Erinevatest tähtaegadest ja 
muust informatsioonist kipub katsete perioodil tekkima meeletu 
üleküllus, sest iga kooli katsega on info erinev. Soovitan teha üle-
vaatliku tabeli, kus on koolide nimed, mille järele koondad regist-
reerimise, katsete ning vestluste kuupäevad, kuhu eraldi tulbana 
saad lisada info kinnituse kohta ning kuhu saad märkida vajalikud 
dokumendid, mida mõni kool nõuab. Kui oled kalendripidaja, märgi 
tähtsamad kuupäevad endale sinna, et need oleksid kergelt leita-
vad ja silme all. Sedasi väheneb oht mõne tähtaja mahamagamise 
osas ega pea igat kuupäeva peas hoidma.

  PUHKA! Ära unusta oma elu elada – katsete periood on stressi-
rohke ja intensiivne, kuid pidevalt selles istumine ei ole tulemuslik 
ning on suur oht läbi põleda. Jäta regulaarsed trennid või huvirin-
gid nädala graafikusse alles (vajadusel vähenda, kuid lõplikult ära 
loobu) ning tekita seega endale mõttepuhkust. Võta teadlikult aega 
sõpradega või perega väljaskäimiseks ja ajaveetmiseks või tegele 
üksi millegagi, mis meeldib ega puuduta kooliteemasid. 

  Sina valid oma koolitee. Noortes kasvatab pinget asjaolu, et 
temalt oodatakse kodus spetsiifilist saavutust konkreetsesse kooli 
sissesaamise osas, kui ta ise tahab samas hoopis teist teed minna. 
Noorelt noorele tõdedes – lõppkokkuvõttes lähed ikkagi sina güm-
naasiumisse õppima, mitte su lähedased. Uuri kooli valikute ja 
võimaluste kohta, kaardista enda jaoks peamised parimad valikud, 
mis toetavad sinu huvisid ja täidavad sobivaid kriteeriume, ning 
kujunda enda tulevik ise! Väldi kindlasti kinnisideede tekkimist 
koolide osas. Igal gümnaasiumil on pakkuda palju põnevat. Hea 
keskhariduse saab omandada igast koolist, kui vähegi õpitahet 
jagub. Ilma tahteta lihtsalt ei saa. 

Kolm gümnaasiumiaastat võiks olla arendav, silmi avav, võima-
lusterohke ja igatepidi äge kogemus. Võin omast käest öelda, et 
tehes selle jaoks hetkel pingutusi, on see igati väärt. Emotsiooni 
nimel, mille järgmisel 1. septembril uue kooli aktusele minnes saad, 
tasub täiega tööd teha! 

Palju jaksu ja rahu kõigile 9. klassi lõpetajatele ja sisseastumis-
eksamite sooritajatele!

Hedvigi soovitused nendele, kel kevadel 
sisseastumiseksamid ees seisavad

Kuidas valmistuda gümnaasiumi 
sisseastumiseksamiteks?

Kas teadsid?
Tehnikaülikool avas 
10. märtsil registreerimise 
tasuta e-kursustele, mis 
aitavad valmistuda põhi-
kooli ja gümnaasiumi 
lõpetamiseks. Teadmisi 
saab täiendada tasuta 
kursustel:

  laias matemaatikas;
  põhikooli matemaatikas;
  põhikooli füüsikas.

Igal teisipäeval ja nelja-
päeval avanevad uute tee-
madega videotunnid, mida 
saab jälgida piiramatu arv 
õpilasi endale sobival ajal ja 
meelepärases tempos. 
Rohkem infot: https://taltech.
ee/kooliopilaste-keskus.

oma voodis magada. Kõik see on 
mul täna tagatud ja olen selle eest 
iga päev tänulik. 

Kuidas lähedased saaksid õpilast 
eksamite perioodil toetada?
Võimalikult vähe survestada. Noor, 
kellel on sedavõrd määrava tähtsu-
sega asi ees, vajab kõike muud kui 
lähedastepoolset pidevat kinnitust, 
et ainult õppida on vaja ning just 
kindlasse kooli peab sisse saama. 
Kasvõi vaikimisi kinnitus, et noorel 
on õigus järgmine kool ise valida, 
aitab äärmiselt palju. Minipuhku-
sed kuluvad väga ära, kasvõi raba-
matk ilusal kevadisel ajal. 



ÜMARLAUD 21. veebruaril kogunes 
taas Viimsi noorsootöö ümarlaud. 
Seekord oli peamiseks teemaks 
Euroopa noorte aasta.

Lähema ülevaate noorte aastast an-
dis haridus- ja noorteameti (HARNO) 
valdkonna juht ja Euroopa noorte aas-
ta koordinaator Eestis Kadri Koort.

“Euroopa Komisjon kuulutas 2022. 
aasta Euroopa noorte aastaks. Seda 
põhjusel, et tunnustada noori ning 
tõsta neid ühiskonnas esile. Covid-19 
pandeemia mõjutas kogu maailma ja 
eriti just noori, kes pidid hakkama saa-
ma mitmete väljakutsetega. Aktuaal-
sed on õppimisega seotud teemad 
ning vaimse tervise mured,” rääkis 
Kadri Koort. Ta ütles, et käesolev aas-
ta loob noortele üle Euroopa võimalu-
si ühiskonnaelus ning tuleviku kujun-
damises kaasarääkimiseks. 

Noorte aktiivse osaluse toetami-
seks ja tulevikuteemadel kaasarääki-
miseks kutsutakse noori, kogukondi, 
võrgustikke ja riike korraldama noor-
tele suunatud tegevusi ja sündmusi, et 
koostöös noortega ja noortega töötava-
te spetsialistidega kaardistada huvid, 
soovid ja vajadused. Noorte aastast, 
sündmustest ja tegevustest nii Eestis 
kui ka teistes Euroopa riikides saab li-
sa lugeda Teeviida portaalist ja Euroo-
pa noorte aasta veebilehelt.

Ümarlaud ühendab kogukonda
Viimsi noorsootöö ümarlaud koguneb 
üldjuhul kord kuus, koondades kooli-
de õpilasesinduste, noortevolikogu ja 
noortekeskuse noorte esindajaid ja 
noorsootöötajaid, samuti koolide hu-
vi- ja/või noortejuhte ning noorsoo-
tööga tegelevaid ametnikke.

Ümarlaua eesmärk on tõsta erineva-
te osapoolte teadlikkust selle valdkon-
na tööst, tuues osapooli kokku, et arut-
leda noortega seonduvatel teemadel ja 
koondada innovaatilisi ideid ning val-
mistada ette noorteüritusi. Maailmas 
kujunenud olukorras on noorsootööl 
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Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö 
peaspetsialist

Teated

Märtsis algab kandideerimine 
Viimsi õpilasmalevasse
Viimsi õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab töötamist ja 
erinevaid meeskondlikke tegevusi. Õpilasmaleva peamine eesmärk 
on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase 
töökogemuse võimalust.

Viimsi õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viim-
sis elavatele ja õppivatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning 
panustada kodukoha arengusse.

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

Malevasse kandideerimisel on vaja:
• esitada avaldus Viimsi valla iseteenindusportaalis SPOKU;
• esitada õigeaegselt kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsiooni-
kiri);
• registreerida end töövestlusele, mh osaleda töövestlusel;
• osaleda tööõigus- ja ohutuskoolitusel.

Viimsi Õpilasmaleva 2022 täpsem ajakava
4. märts – toimusid Teamsis CV ja motivatsioonikirja koolitused;
14. märts – kell 16.15 kandideerimisavalduste esitamise algus Viimsi 
valla iseteenindusportaalis;
21. märts – kell 16.15 kandideerimisdokumentide (CV ja motivatsiooniki-
ri) esitamine;
28. märts kuni 8. aprill – töövestlused Teamsis;
25.–29. aprill – tööõigus- ja ohutuskoolitused Teamsis.

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

Lisainfo: malev@viimsinoortekeskus.ee.
Ave-Liis Kivest 

Viimsi Noortekeskus

Õpilasmalevas saavad töötada 13–19-aastased Viimsis elavad ja 
õppivad noored. Foto: Viimsi Noortekeskus

veelgi erilisem roll, sest noorte toetami-
ne keerulisel ajal on eriti tähtis.

Igal kuul toimuvatel ümarlaudadel 
annavad osalejad ülevaate oma asu-
tuste ja organisatsioonide tegevustest 
ning võimalikest ühistest tegevussuun-
dadest. Lisaks vallas toimuvale räägi-
takse laiemalt noorsootööst, sealhul-
gas üleriigilisest ja rahvusvahelisest 
noorsootööst.

Ühise eesmärgi nimel
Haabneeme õpilasesinduse liikme Lii-
si Kangro sõnul on noorsootöö ümar-
laud hea viis, kuidas end kurssi viia 
Viimsis toimuvate sündmustega, teiste 
asutuste toimetustega ning kaasa rää-
kida Viimsi noortega seotud teemadel. 
“Olen saanud palju uut informatsiooni 
noori puudutavate murekohtade kohta 
ning ka selles osas, kuidas saaks noor-
te motivatsiooni tõsta, kuidas neid ai-
data või suunata. Meile on tutvusta-

Viimsi noorsootöö ümarlaual 

tud erinevaid platvorme nagu Teeviit 
ning Euroopa noorte aasta 2022,” toob 
ta välja. 

Liisil on rõõm näha, et laua taga is-
tub nii palju aktiivseid noori ja mitme-
te valla asutuste juhte ning liikmeid. 
“Me suhtume üksteistesse võrdselt ja 
näeme vaeva ühise eesmärgi nimel – 
muuta Viimsi vallas elavate noorte ja 
loomulikult täiskasvanute elu võima-
lusterohkemaks, nauditavamaks ning 
paremaks. Loodan, et tulevikus lähe-
vad noorsootöö ümarlaua koosolekud 
sama ladusalt nagu need seni on kul-
genud. Mina olen hetkel kõigega väga 
rahul,” kinnitab ta.

Noorsootöö ümarlaua koosoleku-
tele on oodatud noored ja noortevald-
konnas tegutsevad töötajad, kes soo-
vivad aktiivselt kaasa rääkida valla 
noorsootöös ja noortevaldkonna ku-
jundamisel ning arendamisel. Huvi 
korral kirjutage kadi.bruus viimsivv.ee.

hea teada

  Vabariigi Valitsuse poolt kinnitati 2021. aastal Noortevaldkonna arengu-
kava aastateks 2021–2035. Arengukavas kirjeldatud noortevaldkonna 
visiooniks aastal 2035 on, et kõigis Eesti piirkondades elavad noored ter-
vislikku ja täisväärtuslikku elu ning on võimestatud muutma kogukonda ja 
riiki selliselt, et Eestis on maailma parim keskkond kasvamiseks, elamiseks 
ja eneseteostuseks. Uus arengukava on aluseks ka Viimsi noorsootööle. 
Oluline on osapoolte koostöö, infovahetus ja teemavaldkondade lõimitus. 
Noorsootöö ülesandeks on 7–26-aastastele noortele tingimuste loomine 
noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noorel vaba tahte 
alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.

Noortevaldkonna arengukava 

Noorsootöö ümarlaud koondab nii erinevad valdkonnas tegutsejaid kui ka noori. 
Foto: 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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A
avo Ots on läbi ja lõhki 
muusikainimene, sest 
sai muusikapisiku kül-
ge juba Võrumaal kas-

vades. “Minu isa oli pillimees ning 
Vastseliina koolis oli väga hea lau-
luõpetaja, kes oli lisaks dirigent ja 
koorijuht ning mulle suureks ees-

kujuks,” meenutab Aavo. Nii oli-
gi asjade loomulik käik, et noor-
mees läks muusikat õppima. 1976. 
aastal lõpetas ta trompetimängi-
ja ja koorijuhina Tallinna Riikliku 
Konservatooriumi (TRK). “Nende 
erialade koosmõju avardas minu 
instrumentaal- ja vokaalmuusika 
seoste mõistmist muusika esitus-
kunstis,” sõnab ta. 

Õppis meistrite käe all
Aavo ütleb, et just suurepärase 
õpetaja Tõnu Tarumi trompetikool 

MUUSIKAÕPETAJA Veebruaris kuulutas Eesti 
Kooriühing aasta orkestridirigendiks Aavo Otsa, 
kes on oma paljude muude tegemiste ligi 15 aastat 
olnud trompetiõpetaja Viimsi muusikakoolis.

Trompeti-
õpetaja 
Aavo Ots: 
kõige õigem 
õpetamine 
toimub 
kontserdi-
laval

TRK-s oli see, mis võimaldas eda-
si tudeerida Eestile lähimas muusi-
kametropolis ehk tolleaegse nime-
ga Leningradi Konservatooriumis. 
“Olen üks paljudest Peterburi trom-
petikoolkonna väljapaistva profes-
sori Juri Bolšijanovi õpilastest, kes 
viib tema õpetust ajas edasi. Tema 
klassis õppides tekkis julgus ja vaja-
dus vaadata kaugemale tulevikku: 
visandasin oma õppesüsteemi, mil-
les on tähtis roll kuulsal Bolšijanovi 
igapäevaste harjutuste – trompeti-
mängija professionaalsel süsteemil. 

Pean paljusid tema nõuandeid rah-
vusvahelisse trompetipedagoogika 
kullafondi kuuluvaks,” tõdeb Aa-
vo. “Sellest ajast pärineb minu põ-
himõte, et õppejõu tähtsaim mis-
sioon on kasvandikule ellu kaasa 
anda ideaalse trompetikõla kont-
septsioon.”

Kooliajast on tänasele muusi-
kaõpetajale ja dirigendile eriliselt 
meelde jäänud koorijuhtimise eriala 
õpetajad / laulupidude dirigendid 
Roland Laasmäe (Tartu Heino Elle-
ri nimeline muusikakool) ning TRK 

professorid Gustav Ernesaks ja Olev 
Oja. “Tänu neile õppisin sügava-
malt mõistma muusika interpretat-
siooni tähtsat komponenti laulvust 
ja esituse väljendusrikkust. Dirigee-
rimise õppimine andis mulle hiljem 
võimaluse juhatada üldlaulupidu-
del, festivalidel ja kontsertidel Eestis 
ja välismaal. Ernesaksa käe all õppi-
mine oli privileeg ja väga eriline aeg. 
Esimestest tundidest alates mõist-
sin, et algab tõsine muusika õppi-
mine,” lausub Aavo austusega ning 
lisab, et hiljem sai tema mentoriks 
Olev Oja. “On sümboolne, et esime-
sed dirigenditarkused õpetas Oja ka 
minu pojale Jaanile ning juhendas 
trompetimängijast poja Neeme diri-
geerimise algõpet,” toob mees välja. 
Siinkohal on paslik märkida, et Ot-
sade peres sirgunud viis last on kõik 
muusikaga seotud ning samas vald-
konnas tegutseb ka Aavo abikaasa. 

Teadmisi edasi andes
Küllap panid just suurepärased 
õpetajad aluse sellele, et Aavo te-
gutseb kõikide muude tegemiste 
kõrvalt muusikapedagoogina ju-
ba üle 40 aasta. 1977. aastal hakkas 
ta teadmisi edasi andma Tallinna 
muusikakeskkoolis ning 1982. aas-
tast on õppejõud Eesti muusika- 
ja teatriakadeemias (kuni 1989. 

aastani kandis õppeasutus nime 
Tallinna Riiklik Konservatoo-
rium). “Olen pidanud täht-
saks Peterburi trompeti-

koolkonna õpetamistradit-
sioone ja vaimsust. Kuid õpeta-

missüsteem on kujunenud mitme 
kultuuri mõjul. Oma rolli on män-
ginud nii vene, saksa, prantsuse, 
hispaania kui ka ameerika kool-
konnad,” selgitab Aavo. Mõistagi ei 
piirdu ta ainult õppejõu ametiga. 
Juba siis, kui ta konservatooriumis 
noorte harimisega alustas, algatas 
ta muusikakeskkooli ja konserva-
tooriumi trompetiõpilaste ühis-
kontsertide traditsiooni, mis jät-
kub tänapäevani.

Kes teeb, see jõuab
Aavo Ots peab väga tähtsaks rah-
vusvahelist erialalist suhtlemist ja 
muusikasündmusi. Kunstilise juhi-
na korraldab ta alates 1989. aastast 
iga-aastasi rahvusvahelisi trompe-

Aavo Ots on 
pühendunud 
trompeti-
õpetamisele ja 
dirigeerimisele. 
Foto: Jaan 
Heinmaa

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

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
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ti eriala ja brassansamblite meist-
rikursusi. Külalisprofessoritest on 
siin käinud vene trompetimuusi-
ka suurkujud Tomofei Dokšitser ja 
Juri Bolšijanov, Viini filharmooni-
kute soolotrompetist Hans Gansch 
ja Berliini filharmoonikute soolo-
trompetist Konradin Groth.

Aavo on pannud aluse trompe-
tiansamblile, mis on aastatepik-
kuse järjekindla tööga arenenud 
kontsertkoosseisuks. Alates 2017. 
aastast võttis ansambli juhendami-
se üle Neeme Ots. 

Trompetiklassi ansamblis män-
givad isa ja poja juhendamisel noo-
red muusikud muusika- ja teatri-
akadeemiast ning Tallinna muu-
sikakeskkoolist. Nad on üles astu-
nud nii Eestis kui ka rahvusvaheli-
selt. Viimane suurem kontsertreis 

toimus 2019. aastal Itaaliasse, kus 
esineti Giovanni Pierluigi de Pales-
trina nimelise konservatooriumi 
suures saalis ning Sardiinia pealin-
na Cagliari kirikutes. “Sellega täitus 
meie unistus esineda eesti noorte 
trompetistidega Itaalias. Ansamb-
lis mängis 11 trompetisti küll erine-
vatest vanuserühmadest, kuid kõigi 
ühine soov oli anda endast maksi-
mum ja see ka õnnestus. Esitused 
muutusid järjest küpsemaks,” mee-
nutab Aavo. Tal on hea meel, et täi-
tus ka tema unistus näha kontser-
tide läbiviijana poeg Neemet, kes 
sümboolselt näitab teed tulevik-
ku – noored viivad senitehtut edasi.

Itaalia reis ja sealsed kontserdid 
väärivad esiletõstmist seetõttu, et 
saapamaal on Aavo südames väga 
eriline koht. “Itaaliaga seotud het-

ked on muutnud minu elu väär-
tuslikumaks. Olen näinud ajaloo 
suurt pilti ja olen tänulik inimes-
tele, kes mind selle maaga seovad. 
Nagu öeldakse, miski siin aegruu-
mis pole juhuslik – kusagil on alge, 
mida võib pidada edasiste arengu-
te allikaks. Mind soovitas Itaaliasse 
hea kolleeg Adomas Kontatautas. 
Tänu sellele avanes võimalus Itaa-
lia maa ja kultuuri tundma õppimi-
seks ning muusikaliseks koostööks 
sealse suurkuju Massimo Spigaga,” 
räägib ta. Itaalias ning mitmel pool 
mujal on Aavo käinud ka vahetus-
õppejõuna. “Teises kultuuriruu-
mis õpetamas käia on väga huvitav. 
Itaalias on eriti lihtne, sest muusi-
katerminid on ju kõik itaalia kee-
les,” muigab ta. 

Viimsis on tore õpetada
Nagu eelpool mainitud on meie loo 
peategelasel väga hea meel selle 
üle, et poeg Neeme jagab temaga 
kutsumust muusika vastu ja jätkab 
tema eeskujul. Isa ja poeg on mõ-
lemad pühendunud trompetiõpe-
tajad ning nende käe all sirguvad 
noored trompetimängijad ka Viim-
sis. “Viimsi muusikakoolis on väga 
tore väike kollektiiv. Siin on väga 
hea trompetiklassi kontsertmeis-
ter Kaisa Laasik. Praegu õpib meie 
käe all Viimsis kokku 12 trompeti-
mängijat, kelle seas on nii poisse 
kui ka tüdrukuid. Ma pean siinset 
tööd väga tähtsaks,” sõnab ta. 

Aavo arvates võivad muusikat 
õppida kõik, kes seda soovivad. 

Õ P I L A N E  Õ P E TA JA S T

 Viimsi noormees Laur Keller õppis Aavo Otsa juhendamisel trompe-
tit 13 aastat ning jätkab nüüd õpinguid Berliinis: “2006. aastal alustasin 
trompetiõpinguid Viimsi muusikakoolis, kust läksin kuus aastat hiljem Tallin-
na muusikakeskkooli. Pärast lõpetamist tudeerisin aasta Eesti muusika- ja 
teatriakadeemias. Kogu selle aja oli minu õpetaja Aavo Ots. Ta on inime-
ne, kes hoolib oma õpilastest väga ning talle läheb päriselt korda, kuidas 
hoolealustel läheb nii trompetiõppes kui ka elus üleüldiselt. Koos abikaasa 
Meeliga lõid nad meie jaoks alati akadeemias ja laagrites suurepärase ko-
gukonnatunde.

Praegu õpin Berliini muusikakõrgkoolis trompeti erialal ning Aavol on 
kindlasti oluline roll selles, kuhu ma välja olen jõudnud. Ta andis alati mõis-
ta, kui midagi hästi välja tuli, ja julgustas edasi õppima. Endal oli ka muidugi 
soov kõrgemal tasemel trompetimängu õppida, aga kui keegi toetab ja üt-
leb, et see eriala sobib sulle, ning julgustab edasi töötama, on see suur asi. 

Meil on siiani kontakt ja koostöö ning ta kutsub mind kontsertidele män-
gima või laagritesse esinema.” 

Trompetimuusika 
Viimsis

  Kevadel toimub Viimsis 
neljandat korda Aavo Otsa 
korraldatud kontserdi- ja 
koolitusprogramm “Viimsi 
Trompetikõla”. Täpne aeg ja 
koht on veel selgumisel.

Töökus on selle juures kõige olu-
lisem. “Mulle väga meeldib mõte, 
andekus on see, kui inimene töö-
tab oma võimed üles ja viib täius-
likkuseni.”

Ihu ja hingega muusikamees
Aavo on veendunud, et ainult pil-
litundides käimine heaks muusi-
kuks ei tee. “Kõige õigem õpetami-
ne toimub kontserdilaval,” arvab ta. 
Just seepärast loob ta ise noortele 
võimalusi lavale astuda. Kusjuures 
esinemine käib käsikäes kursuste-
ga. Siinkohal võib näiteks tuua mõ-
ned sündmused möödunud suvest. 
Juunikuus toimus esmakordselt 
Neeme ja Aavo Otsa trompeti su-
veakadeemia Hiiumaal, kui kursus 
ja kontserdid viidi läbi Suuremõisa 
lossis. Kümnele õpilasele kujunes 
suve tippsündmuseks osalemine 
juulikuus Gran Canarial rahvusva-
helisel trompetimuusika festivalil 
ja meistrikursustel. Augustis aga 
siirdusid noored trompetitalendid 
Suure-Jaanisse, kus toimus XIX Aa-
vo Otsa noorte trompeti suveaka-
deemia raames III Julius Vaksi ni-
meline klassikakonkurss. “Oli suur 
rõõm, et üle Eesti oli neljas vanuse-
rühmas võistlema tulnud 26 noort,” 
tõdeb Aavo. Viimsi muusikakool 
paistis konkursil samuti silma, sest 
kuni 11-aastaste seas pälvis esime-
se koha Hugo Blaat ning eripree-
mia Taavet Võõsa. 14–16-aastastest 
tunnistati parimaks Viimsi muusi-
kakooli õpilane Jan Marius Laur.

Suveakadeemia raames esine-
ti kuue kontserdiga Suure-Jaanis 
ja Viljandis ning suve lõppakor-
diks kujunes rahvusvaheline Võ-
ru vaskpillipäevade muusikafes-
tival, kus viiel päeval said noored 
trompetimängijad osaleda kursus-
tel ning esineda solistina, ansamb-

lis või orkestris. 
Nimetatud muusikasündmusi 

korraldab õppejõud eelkõige õpi-
laste arengut silmas pidades. “Muu-
sika õppimise puhul on üks olulise-
maid faktoreid huvi, aga seda peab 
äratama ning siis on vaja järjekind-
lalt edasi liikuda. Rahvusvahelistel 
trompetipäevadel käib palju tun-
nustatud külalisi. Kui noored näe-
vad häid mängijaid, siis nende huvi 
kasvab. Huvi tekitamiseks on väga 
tähtis ka ansamblites osalemine, 
sest lastele meeldib koos mängida 
ja esineda. See on samuti väga tähtis, 
et väiksemad saaksid esineda koos 
vanemate õpilastega ja tuntud muu-
sikutega, kellest eeskuju võtta. Kõik 
see käib meie õpetusega kaasas,” 
jagab Aavo oma põhimõtteid.

Kui selles loos oleme peaasjali-
kult rääkinud Aavo tegemistest seo-
ses õpetamisega, siis selle kõrval on 
tema jaoks väga oluline ka töö diri-
gendina. “Minu eesmärk dirigendi-
na on jätkata Eesti puhkpillimuusi-
ka ajaloolisi traditsioone. Seadsin 
sihi luua noorte puhkpilliorkestreid 
ning koolitada need tasemeni, mis 
võimaldab esitada kontsertmuu-
sikat, seal hulgas kõige nõudliku-
maid teoseid,” sõnab ta.

Soovime Aavole jaksu trompeti-
mängijate harimisel ja muusikaelu 
edendamisel!

Aavo (vasa-
kult neljas) ja 
Neeme Otsa 
(vasakult kol-
mas) trompeti-
klassi kont-
sert. Foto: Tiit 
Blaat

Viimsi Brassi 
kontsert, mille 
koosseisus 
on ka mitmed 
Aavo õpilased 
ja dirigent 
Neeme Ots.
Foto: Tiit Blaat
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Ülesannete 
selgitamine ei 
ole ainult õpe-
taja õlul, vaid 
seda teevad 
nüüd ka õpi-
lased ise. 
Fotod: Martin 
Männik

Miks on projekt “Matemaatika 
2.0” Viimsi gümnaasiumis ellu 
kutsutud? 
Liisu Jallai  Me ei otsustanud muu-

ta lähenemisnurka matemaatika 
õpetamisele ja õppimisele ainult 
seetõttu, et otsida ja katsetada mida-
gi uut, mis aitaks kaasa matemaati-
kapädevuse kujunemisele. Me taha-
me lõhkuda mustrit, et matemaatika 
olemus on ainult mudelid, õiged 
vastused ja tulemused. Matemaati-
ka on palju enamat – see on oskus 
mõelda, analüüsida ja põhjendada! 

Meie koolimatemaatika on se-
niajani üles ehitatud enamjaolt 
mudelite õpetamisele ja õppimi-
sele ning suuresti tegeletakse pea-
miselt just mudelite lahendamise 
harjutamisega. See, kas õpilased 
tegelikult mõistavad matemaatika 
olemust ja tähendust, on teisejär-
guline ning pigem selleni ei jõuta. 
Rääkimata matemaatilisest arut-
lusoskusest ning oma mõtete põh-
jendamisest. Kuna aega on vähe 
ja materjali palju, siis on õpilased 
harjunud õppima teemasid pinna-
pealselt. Puudub mõtestatult õppi-
mine ning üsna varsti on meelest 
läinud kõik õpitu. Õpilase jaoks 
kõige olulisem tundub praegu see, 
et ta saaks selgeks põhilise mudeli, 
mille järgi matemaatikat teha ning 
mille abil saaks tehtud kontrolltöö 
heale tulemusele. Selline lähene-
mine peatab täiesti matemaatilise 
loovuse – näha erinevaid mõttekäi-
ke ja lahendusviise või näha prob-

õppimise osa. Pannes rõhku teiste 
õpilaste mõttekäikude kuulamise-
le, koos üksteise vigade paranda-
misele ning oma mõtete väljen-
damisele ja kaitsemisele, anname 
matemaatika õppimisele hoopis 
sügavama tähenduse.

Kahe nädala tagant teeme mit-
tehindelisi vaheteste. Õpilane saab 
kirjaliku tagasiside, mis aitab ana-
lüüsida, mida peaks veel harjuta-
ma või mida ta pole täiesti mõist-
nud. Kursuse arvestustöö koosneb 
kirjalikust ja suulisest osast. Suuli-
ses osas peab õpilane sõnadega se-
letama probleemide ja ülesannete 
lahendamise mõttekäike ja põhjen-
dama mudelite kasutamist. 
Kairi Heinsalu  Kui varasemalt on 

alanud esimene kursus kohe põhi-
kooli ülesannete kordamisega, siis 
nüüd võtsime teadlikult aega suhe-
te loomiseks ning alustasime ma-
temaatilise arutlusoskuse ja tõesta-
misega, milles esialgu käsitlesime 
üheskoos mõtlemise hierarhili-
si tasandeid – formuleerimine, la-
hendamine, tõlgendamine. Tähtis 
on see, et õppija tunneks lahenda-
mise etappe ning oskaks ja julgeks 
ülesande lahendamise protsessis 
endale ja teistele küsimusi esitada 
ning mõelda valjult. Seetõttu oleme 
klassiruumis pingid asetanud nel-
jaliikmelistesse rühmadesse. Vara-
semalt ei lõimitud õppetöösse nii-
võrd palju IKT-d. Nüüd on see iga 

leemi hoopis teisest nurgast. Õpi-
lased on harjunud, et ülesandel on 
enamasti üks kindel lahendus ja la-
hendusviis ning kõige tähtsam on 
jõuda vastuseni ja just õige vastu-
seni. Aga tegelikult on pingutami-
ne ja õppimise protsess – arutlemi-
ne, tõlgendamine, põhjendamine 
ja erinevate viiside analüüs – need, 
mis õpetavad meile kõige rohkem! 
Kairi Heinsalu  Projekti raames 

on rõhuasetus arendada gümnaa-
siumis õppijatel matemaatilist kir-
jaoskust. Nägime, et traditsioonili-
ne matemaatika õppimise viis meie 
õppijate peal ei toimi. Kõige lihtsam 
on muidugi meetod, kus õpetaja on 
justkui tõekuulutaja – teema alguses 
on õpetaja ees, siis tuleb klass järe-
le ja hiljem toimub tüüpülesanne-
te lahendamine. Õppija ja ka õpe-
taja jaoks on see kõige mugavam, 
aga selline lähenemine ei toeta õp-
pija iseseisva mõtlemise ja õppimi-
se arengut. Meil Viimsi gümnaasiu-
mis kerkis soov hakata õpetamis- ja 
õppimisprotsessi muutma selliseks, 
kus just õppija on aktiivsem pool. 
Seda kõike eesmärgiga tekitada neis 
harjumus ise õppida, esitada enda-
le küsimusi ning julgeda teha vigu ja 
õppida oma vigadest. 
Maarja Urb  Õpilastel puuduvad 

vajalikud õpioskused matemaati-
ka õppimiseks. Kui küsida õppija-
te käest, milleks te matemaatikat 
õpite, siis enamasti saame vastu-
seks: et teha edukalt ühekordne 
sooritus testi või eksami näol. Sel-
le taga ei teadvustata, et õppimi-
ne võiks toimuda selleks, et tekiks 
arusaam matemaatikast kui kee-
lest, mille alusel lahendada erine-
vaid probleemülesandeid. Eks see, 
et matemaatika on üks riigieksa-

MATEMAATIKA Sellest õppeaastast algas Viimsi 
gümnaasiumis G1 astmele ehk 10. klassiastmele 
projekt “Matemaatika 2.0”, kus matemaatika õppi-
misele ja õpetamisele lähenetakse teisiti kui varem. 
Projektist räägivad lähemalt selle eestvedajad – 
Viimsi gümnaasiumi matemaatikaõpetajad Liisu 
Jallai ja Kairi Heinsalu ning õppe- ja arendusjuht 
Maarja Urb.

mi aine ning õppekava laias mate-
maatikas on tavakoolide jaoks väga 
mahukas, mida riiklikult ettenäh-
tud kursuste arvuga on keeruline 
läbida, panebki surve ka õpetaja-
tele. Vastused nagu seda läheb sul 
vaja selleks, et eksam hästi soorita-
da, on kerged tulema. Sest see ai-
tab (näiliselt) kaasa välisele moti-
vatsioonile, paneb justkui õpilased 
õppima ning võimaldab kiirelt eda-
si liikuda. Aga oleme oma koolis 
näinud, et ega väline surve eksami 
näol samuti ei toimi ja ei vii riikli-
kus õppekavas kirjeldatud eesmär-
gi saavutamiseni, milleks on mate-
maatikapädevuse kujundamine. 

Milles seisneb peamine muuda-
tus matemaatika õppimisel ja 
õpetamisel?
Liisu Jallai   Peamised muudatu-

sed on seotud suhtumisega, arut-
lemis- ja analüüsioskusega ning 
tagasisidestamisega. Soovime kin-
nistada suhtumist oma klassiruu-
mis, kus vastutus õppimise osas ei 
ole kellelgi muul kui õpilasel. Õpe-
taja, õpikud ja muud abimaterjalid 
on neile suuna näitajaks ja abili-
seks, õpetaja on õppijale mentoriks 
ja arengupartneriks sellel teekon-
nal, kuid põhilise vastutuse oma 
õppimise eest võtab õpilane ise. Ai-
dates samal ajal õpilasel mõista, et 
töö nõuab pingutust ning et pingu-
tus ja vigade tegemine on oluline 

Merle Nestra
Viimsi gümnaasiumi 
kommunikatsioonijuht

Matemaatika 2.0 
Viimsi gümnaasiumis

Viimsi gümnaa-
siumis soovitakse 
kinnistada suhtu-
mist, kus vastutus 
õppimise osas ei 
ole kellelgi muul 
kui õpilasel.

uue teema õppimisel saanud üheks 
oluliseks vahendiks. 
Maarja Urb  Selleks, et õpetaja suu-
daks eelnevalt kirjeldatut kavan-

dada ja ellu viia, oleme matemaa-
tikagrupid teinud väiksemad kui 
gümnaasiumis tavapärane. 

Milline on olnud õppijate taga-
siside uuele lähenemisele mate-
maatikas?
Kairi Heinsalu  Algus oli kahtle-

mata õppijatele uus ja esmapil-
gul harjumatu, kuid aja jooksul on 
muutunud nende iseseisvalt tööta-
mine ning koduste tööde tegemine 
paremaks ja on näha edusamme. 
Maarja Urb  Õpilaste tagasisidest 

nähtub, et neile meeldivad iga kahe 
nädala tagant toimuvad vahetestid, 
millele õpetajad annavad kirjelda-
vat tagasisidet ilma protsenti pa-
nemata. Testide alusel on õppijad 
aru saanud, mis on selge, mis va-
jab veel harjutamist. Õpilaste hin-
nangul meeldivad neile grupiarute-
lud, sest suhtlemine aitab ja arendab 
ning nad ei pea tundma end õppi-
mises üksi. Samuti hindasid õppijad 
loodud õpikeskkonda, mis on usal-
duslik ja turvaline, ja nagu me tea-
me õppimise teooriatest, siis on see 
pikaajalise või sügava õppimise alu-
seks. Toon siinkohal välja ühe õppija 
tsitaadi: “Arvan, et matemaatikatun-
didest on väga palju kasu olnud ning 
erinevalt põhikooliajast naudin ma-
temaatika õppimist ning mõtlemist.” 
Olgugi, et üldine reaktsioon on õppi-
jate poolt olnud pigem positiivne, on 
ka neid, kes arvavad, et õpetaja võiks 
ise rohkem seletada ja tahvlil lahen-
dada, selle asemel, et seda teeks 
kaasõpilane.

Muutused õppijate hoiakutes 
ning õpiharjumustes on pikaajali-
ne protsess.  Möödas on pool aas-
tat, mistõttu on veel vara rääkida tu-
lemustest, kuigi juba täna näeb nii 
mõndagi positiivset õpilaste klassi-
ruumi sisenemisest, tahtest ja moti-
vatsioonist seal tegutseda ning ise-
seisvatest töödest. Kui praegused 
noored jõuavad G3 ehk 12. klassi, 
on näha, kuivõrd on nende teadmi-
sed pikaajalised ning kuivõrd nad on 
iseseisvamad probleemilahendajad. 



Diana Kelleri digimaal. Allikas: Mondo pildipank

JALGPALL Viimsi JK alustas 
3. märtsil oma täienenud koos-
seisuga esiliiga hooaega. Täien-
dusi tegime peamiselt kolme män-
gijaga:  Kenert Anniste, Juhan 
Jograf Siim ning Nevil Krimm.

Hooaja algus on olnud konarlik, sa-
mas liigume tõusuteel. Kui esimeses 
mängus kohtusime FC Flora U21-ga 
nende kodustaadionil, tuli koju tuua 
õnnetu kaotus. Samas näitasid poi-
sid südikust ja jonnakust. Kindlasti ei 
tulnud võit Flora poistele kergelt. Esi-
mene värav õnnestus neil saada olu-
korrast, kus meie väravavaht pudistas 
palli käest, kõik jooksid värava alla, kes 
kaitsma, kes skoorima, ja lõpuks õn-
nestus see ikkagi Floral väravasse saa-
da. Teisel korral oli tegu potentsiaalse 
suluseisuga, aga kui vilet ei tule, siis jä-
relikult polnud. Flora asus mängu 2:0 
juhtima. Mängu tõi elu juurde Krimm 
ja Sõerde imeline koostöö, kus Krimm 
andis söödu Sõerdele, kes suunas palli 
filigraanselt värvasse. Seis tablool jäigi 
1:2, aga kindlasti on mõlemal osapoo-
lel sellest mängust palju kaasa võtta. 
Mängus olid: Armas (väravavaht), Kõ-
re, Kaljuvere, Lehtmets, Tammeveski, 
Jälle, Laidvee, Kala, Ollik, Mägi ja Siim. 
Pingilt olid valmis sekkuma: Vigla, Jõgi, 
Anniste, Krimm, Sõerde, Vaks, Kollist 
ja Valkna.

Hooaja teine mäng toimus 6. märt-
sil juba kodustaadionil Pärnu JK-ga. 

Publik hakkas staadionile kogunema 
15 minutit varem. On näha, et igatse-
takse. Traditsiooniliselt on staadionile
sissepääs tasuta, aga kõigil on võima-
lik osta staadionil toetajapilet, mille-
ga auhindu võita või lihtsalt meie te-
gemisi toetada. Pühapäevasel mängul 
saadud toetajapileti tulu annetasime 
Ukrainia kultuurikeskusele. Kogusime 
kokku 600 eurot. Aitäh, et aitasite sel-
le teoks teha!

Mängust rääkides tegi Tammeveski 
juba 12. minutil seda, mida talle kõi-
ge rohkem teha meeldib – lõi mängu 
avavärava. Algus oli hea, kuni hetkeni, 
mil vastaste kasuks määrati penalti ja 
nad selle realiseerisid. Mängu lõppseis 
jäi 1:1. Keegi midagi rohkemat seekord 
välja pigistada ei suutnud. Siiski usun, 
et just pealtvaatajatele oli see eriti mõ-

Viimsi JK ootab fänne 
tribüünidele kaasa elama 

nusaks elamuseks. Põnevus püsis ko-
gu mängu ja kaasaelamist oli häälekalt 
kuulda. Pinge oli õhus viimaste sekun-
diteni ega lahtunud isegi kohe pärast 
lõpuvilet. Ei saa öelda, et võimalu-
si poleks olnud, me lihtsalt ei kasuta-
nud neid ära. Pikk hooaeg on veel ees 
ja kõike võib juhtuma hakata. Usume, 
et koos suudame me rohkem!

Mängus Pärnu JK-ga olid põhikoos-
seisus: Armas (värvavaht), Jõgi, Kalju-
vere, Kõre, Tammeveski, Lehtmets, Jäl-
le, Kala, Mägi, Siim ja Sõerde. Pingil: 
Vigla, Anniste, Vaks, Krimm, Valkna, 
Ollik, Kollist.

Järgmine kodumäng toimub juba 
19. märtsil kell 12.30. Tule staadioni-
le!  Sissepääs tasuta, soe tee, kohv. Is-
tumisalused ja pleedid ootavad, poisid 
muidugi ka!
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Erle Meresmaa
Viimsi JK

Viimsi kooli õpilane Diana 
Keller oli edukas Mondo 
noortekonkursil

K U N S T

Mondo Maailmakool korraldas kliimamuutuste- ja rändeteemalise 
noortekonkursi, mille eesmärk oli innustada Eesti noori väljendama 
oma mõtteid ja tundeid globaalsetel teemadel. 

Konkurss osutus populaarseks, kokku esitati 52 tööd 106 noore poolt üle Eesti – 
Narvast Saaremaani ja Võnnust Viimsini. Nii noortekonkursi kui ka maailma-
päevade konkursi võitjad kuulutati välja pidulikul üritusel Tallinnas. Muu-
hulgas leidis žürii äramärkimist Viimsi kooli õpilase Diana Kelleri digimaal.

“Otsustasin konkursil osaleda, sest see teema huvitas mind. Oma maalil 
kujutasin metsatulekahju, sest suured tulekahjud on seotud kliimamuutus-
tega ning need näevad väga õudsed välja,“ räägib Diana. 

Kes pole digikunstiga kokku puutunud, siis nendele ütleb noor kunstnik, 
et see on tegelikult üsna sarnane tavalise joonistamisega. “Mina tegin oma 
töö iPadis ning joonistasin digitaalsete pintslitega. Pliiatsite või värvide ka-
sutamise ja digitaalse kunsti suurim vahe on see, et arvutis tehtud joonistust 
saab väga kergesti kustutada,” sõnab ta.

Diana ütleb, et oli rõõmsalt üllatunud, et tema töö ära märgiti. “Ma po-
le eriti palju konkurssidel osalenud ning olen väga õnnelik, et minu tööd tä-
hele pandi.” 

Noortekonkursi žanritest osutus kõige populaarsemaks video, aga töid esi-
tati ka koomiksi, maali, kollaaži, puutöö, esitluse, väitluse, animatsiooni, mõ-
minaräpi, lühifilmi ja laulu vormis. Mondo maailmaharidussuuna juhi Diana 
Tamme sõnul olid võidutööd tugeva emotsionaalse laenguga. “Noorte mure 
globaalsete teemade, eriti kliimamuutuste ning keskkonnaprobleemide pä-
rast on nendes töödes selgesti tajutav.” ütles ta. 

Viimsi Teataja

Viimsi jalgpallurid on fännide toetuse eest tänulikud. Foto: Raigo Tõnisalu

KOKAKUNST Prangli põhikooli 
õpilased osalesid koolinoorte kala-
roogade konkursil. Oleme väga 
uhked, sest just nende tursakot-
lettide retsept tunnistati parimaks 
kalaroaks.

Maaeluministeeriumi korraldatud kon-
kursile esitati rohkem kui 200 kalatoi-
tude retsepti üle Eesti. Nende hulgas 
oli nii eestipäraseid kalaroogasid, näi-
teks kiluvõileiba või pikkpoissi, aga ka 
teiste maade hõrgutisi nagu taipärast 
mereannisuppi või populaarset fish & 
chipsi.

Peaauhind läks seekord jagamisele. 
Parimateks tunnistati Prangli põhikoo-
li õpilaste tursakotlettide retsept ja Sa-
ku gümnaasiumi ahvenatakod.

“Meie koolis on väga populaarne 
kodunduse ring, kus muuhulgas tege-
letakse toidu valmistamisega. Ringi ju-
hendaja ja kodundusõpetaja Siiri Piiri-
saareni jõudis info konkursi kohta ning 
koos lastega tehti otsus osaleda,” ütleb 
Prangli põhikooli direktor Tiina Piiri-
saar. Liisk langes tursakotlettide val-
mistamise kasuks, sest saare kalame-
hed saavad ikka aeg-ajalt värsket turska 
ning sellest valminud road maitsevad 
nii suurtele kui ka väikestele.

Aluseks võeti vanaema tursakotlet-
tide retsept, mida noored oma maitse 
järgi pisut kohandasid. “Võidu saladus 
peitub ilmselt värskes tooraines ja sel-
les, et roog on südamega tehtud,” ütleb 
Tiina Piirisaar. Ta tunnistab, et ka tema 
enda pere toidulaual on hõrkudel kot-
lettidel oma kindel koht.

Kogu Prangli koolipere on konkur-
sivõidu üle väga õnnelik. “Võit oli oota-
matu. Eriti rõõmsad olime siis, kui 
kuulsime, kui palju osalejaid kokku oli. 
Samuti teeb heameelt, et Eestis on ka-
la ikka au sees ning on paju lapsi, kes 
tõesti kala söövad,” sõnab Tiina Piiri-
saar.

Prangli vanaema 
tursakotlettide retsept
Prangli noored ütlevad retsepti sisse-
juhatuseks, et tursakala ujub põhiliselt 
Eesti põhjaranniku vetes ja selliseid 
kalakotlette on nad saanud maitsta ai-

Prangli noorte tursakotletid 
valiti parimaks kalaroaks 

nult oma vanaema juures. Kuna tursk 
on vähese rasvasisaldusega, siis lisa-
takse Pranglil kotletitainale soolapekki.

Koostisosad: 700 g tursafileed, 150 g 
soolapekki, 2 kooritud kartulit, 3 viilu 
saia, 2 sibulat, 6 küüslauguküünt, 2 mu-
na, jahu, riivsaia, soola, pipart, õli.

Valmista ette ja aja läbi hakklihama-
sina tursafilee, soolapekk, kartul, sibul, 
küüslauk ja sai. Klopi munad vahule ja 
lisa kotletitainasse. Maitsesta soola ja 
pipraga, aga arvesta, et pekk on soola-
ne. Sega riivsai ja jahu, seejärel valmis-
ta kotletitainast pätsikesed ning veere-
ta neid jahu ja riivsaia segus. Kuumuta 
õli pannil, keera kuumus mõõdukaks 
ja prae kotletid kuldpruuniks. Servee-
ri kotlette keedukartulite ning hapu-
koore ja marineeritud kurgi kastmega. 
Kaunistamiseks võid lisada maitsero-
helist.

Sellest kogusest jätkub kaheksale 
sööjale.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Hõrk kalaroog viib lausa keele alla. 

Ise tehtud, hästi tehtud. Fotod: Siiri 
Piirisaar

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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Väljapaneku tegemisega olid seotud väga paljud. Pildil on Kalle 
Erm, Heidi Kirsimäe, Külvi Kuusk, Kadri Metsaots, Nele Maipuu, Ott 
Kask ja Janek Šafranovski. Foto: Peep Kirbits

K
ui nõukaajal oli Nelgi tee 
1 hoone koduks kunagi-
sele Pirita lillekasvatu-
se näidissovhoosile, siis 

praegu asuvad seal Viimsi valla-
valitsus ja huvikeskus. Näitus on-
gi pühendatud Viimsi huvikeskuse 
25. juubelile ja Viimsi kultuuriaas-
tale, jutustades loo siinsest kultuu-
rielust ning sellega seotud inimes-
test ja sündmustest. 

25 aastat on pikk aeg
“25 aastat – seda on piisavalt, et ma-
jas oleksid oma legendid, oma kul-

rist, mis viis kasvuhoonetesse, ja ai-
nulaadsetest valgustipostidest, mis 
kaunistasid huvikeskuse aatriumi,” 
arvab ta ning soovitab kindlasti näi-
tust vaatama tulla. “Külastajad saa-
vad osaleda ajarännakul, mis räägib 
loo Viimsi jaoks olulise hoone ja ko-
haliku kultuuri ajaloost. Muuhulgas 
saab tutvuda ka huvikeskuse võima-
lustega tänasel päeval.”

Pilguheit ajalukku
Üks näituse kuraatoritest, Ranna-
rahva muuseumi direktor Janek 
Šafranovski ütleb, et näituse kok-
kupanemine oli huvitav protsess.

“Viimsi poolsaarel oli nõukaajal 
kaks edukat majandit: Kirovi kalu-
rikolhoos ja Pirita lillekasvatus-
sovhoos. Esimene neist on muidu-
gi tublisti rohkem tähelepanu saa-
nud tänu oma suurusele, edule ja 
kohalikule mõjule. Nüüd, kui ole-
me seoses uue näituse korraldami-
sega rohkem kokku puutunud Piri-
ta lillekasvatuse majandiga, tulevad 
ilmsiks omapärased võrdlused ja 
huvitavad faktid. Eriti avaldub ül-
dine mentaliteedi vahe – tundub, et 
lillekasvatussovhoosi ajalugu ongi 

tuur, oma mälestused ja oma hing. 
Huvikeskus on olnud poolsaare loo-
metegevuse süda ja Nelgi tee 1 on 
maja, millest algab Viimsi kultuur 
ning kultuuri on vaja jagada. See 
näitus on väga tähtis ka vallavalitsu-
se jaoks, sest vallakultuuri teekondki 
sai alguse aadressilt Nelgi tee 1,” üt-
leb abivallavanem Nikolai Bentsler. 

Ta kutsub kõiki viimsilasi näi-
tust külastama. “Näitus on huvi-
tav kõigile. Lapsed näevad, kuidas 
asjad kunagi olid ja millised need 
on praegu, ning hakkavad mõtle-
ma sellele, mida ja kuidas nemad 
võiksid teha oma tulevikus. Täis-
kasvanutel on aga huvitav jälgida, 
kuidas vald on arenenud ja kasva-
nud. Kultuuri mõttes on see näitus 
väga oluline, sest saadab selge sõ-
numi, et kultuur on alati arenemi-

NÄITUS Teisipäeval, 8. märtsil avati Viimsi valla-
valitsuse, huvikeskuse ja Rannarahva muuseumi 
koostöös valminud näitus ühest meie valla kõige 
paeluvamast kaasaegsest avalikust hoonest ja 
selle ajaloost. Jutt käib mõistagi Nelgi tee 1 asuvast 
majast.

Viimsi huvikeskuses avati uus näitus

ses ning meie käes on võimalus ja 
otsus Viimsi valla kultuuri säilitada 
ja edendada.”

Võimalus osaleda 
ajarännakul
Näituse idee autor on Viimsi huvi-
keskuse juht Heidi Kirsimäe. “Näi-
tuse tegemise mõte oli mul väga 
pikka aega. Huvikeskus tegutseb 
ajaloolises Pirita lillekasvatussov-
hoosi hoones ja mitmed meie rah-
vakultuurikollektiivide liikmed on 
selles asutuses varem töötanud. 
Kuulates nende lugusid, sai sel-
geks, et praegu on õige aeg lood 
kirja panna ja kokku koguda. Mõt-
tega tuli kohe kaasa Rannarahva 
muuseum, kes võttis hoone ajaloo 
materjalide kogumise enda pea-
le. Kuna sel aastal saab huvikeskus 
25-aastaseks ja on Viimsi kultuu-
riaasta, siis toome näitusel välja ka 
huvikeskuse ajaloo,” räägib ta.  

Väljapanek sisaldab kindlasti pal-
ju huvitavat, aga Heidi jaoks on eri-
ti põnev maja arhitektuuriga seon-
duv ja Pirita lillekasvatussovhoosi 
ajalugu. “Väga huvitavad on fotod 
imelisest talveaiast, pikast korido-

  Näituse kuraatorid: 
Heidi Kirsimäe ja Kalle Erm – 
Viimsi huvikeskus; Külvi Kuusk, 
Janek Šafranovski, Kadri 
Metsaots, Nele Maipuu – 
Rannarahva muuseum;
Ott Kask – Viimsi vallavalitsus.

  Kujundaja: Anneliis 
Aunapuu

  Näitus on avatud 
31. augustini.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

olnud mõneti lillelisem, rahulikum 
ja inimlikum,” võrdleb ta. 

Kuna näitusel on esil ainult killu-
ke sovhoosi ja maja lugu, siis plaa-
nib muuseumirahvas selle majandi 
ajaloost tulevikus kokku panna ka 
infomahukama meenutuse.

Tulge külla!
Näitus andis nii vallavalitsusele, 
huvikeskusele kui ka muuseumile 
võimaluse Viimsiga seotud mäles-
tusi koguda ja neid kogukonnaga 
jagada. Näitusega soovivad korral-
dajad tänada kõiki tegusaid inime-
si ja nende tööle austust avaldada. 

Välja on pandud infot erinevate Nelgi tee 1 hoonega seotud tahkude 
kohta. Saali ilmestavad laudadele seatud alpikannipotid, mis on 
otsene vihje kunagisele lillekasvatussovhoosile. Foto: Merilin Piirsalu Näitus kannab nime “Viimsi Huvikeskus – meie maja ajalugu” ning see on üles pandud huvikeskuse kahel korrusel. Foto: Merilin Piirsalu

Avamise puhul peeti meeleolukas kontsert, kus astusid üles mitmed huvikeskuse kollektiivid. 
Pildil on segakoor Viimsi. Foto: Peep Kirbits

Oleks mõeldamatu, kui avamiskontserdil poleks lavale astunud rahvakunstiansambel Pirita eesotsas 
elava legendi August Sarrapiga. Foto: Peep Kirbits
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Ühest keskusest teiseks
Esinduslik maja, selle lillepood 
ja kohvik ning talveaed olid laialt 
tuntud. Suureks külastajamagne-
tiks kujunesid seal korraldatud va-
rietee-etendused. Väga populaar-
ne paik oli ka keskuse Punane baar.

Paraku tekkis hoonega ka prob-
leeme. Kasutatud tellis ei olnud pii-
savalt kvaliteetne ja hakkas mure-
nema. Aja jooksul amortiseerusid 
ka fuajee imelised hiigelvalgustid. 
Kuid see polnud suurim probleem. 
Kogu nõukogude majandussüs-
teem murenes, näidissovhoos sat-
tus raskustesse ja järg jõudis ka kes-
kusehoone kätte. 

Lillekasvatussovhoosi pikaaeg-
ne juht Leo Tedremäe meenutas 
omanikuvahetust: “Suure punase 
majaga oli selge, et tühjaks see jääb. 
Siit sugenes mõte – anname valla-
le. Odavalt ta muidugi läks, kolme-
saja kahekümne tuhande krooniga. 
Kogu punane kompleks. Vald mak-
sis, raha tuli sovhoosile, edasi ja-
gunes osakute vahel. Me ei jäänud 
oma inimestele vähemalt võlgu na-
gu see mitmel pool mujal Eestimaa 
majandites juhtus.”

Hoone aadressil Nelgi tee 1, ku-
nagine tööka kollektiivi süda ja üks 
Viimsi tähtehitisi, on nüüd taas 
keskusehooneks saanud – kuigi 
hoopis teistsugusel kujul.

S
ee kompleks ehitati poo-
le sajandi eest Pirita lille-
kasvatuse näidissovhoo-
si keskusehooneks. Viimsi 

asulasse rajati sel ajal üha uusi 
kasvuhooneid, sovhoosi töötajate 
jaoks kerkis era- ja kortermaju, ma-
jandil aga puudus ikka veel korralik 
keskusehoone. 1977. aastal alusta-
ti Maaehitusprojektis projekteeri-
mist, kuid see käis üle kivide ja kän-
dude ning ehitustööd algasid mitu 
aastat hiljem. 

Läbimõeldud kavatisega 
hoone
Toona Kasvuhoonete Teenindus-
hoone nime kandva ehitise projekti 
autoriks oli arhitekt Tõnu Liigand, 
esimene ehitusjärk valmis 1981. 
aastal. Majja pidid tulema labora-
tooriumid, töökojad, medpunkt, 
kontori- ja laoruumid ning olme-
ruumid 490 töötajale. 

1982. aastal palus arhitekt Lii-
gand end keskusehoone teise ehi-
tusjärgu autori kohustustest vabas-
tada. Teise ehitusetapi projekteeris 
hoopis arhitekt Rein Heiduk. Töö 
arenes seekord kiiremini ja 1984. 
aastaks oli Viimsi asunduse ilme 
totaalselt muutunud. 

Lõputu kasvuhoonetevälja et-
te kerkis imposantne punane ma-
ja pilkupüüdva talveaiaga. Põhi-
tingimuseks mõlema ehitusjärgu 
projekti puhul oli kasvuhoonete 

sobinud talveaed ja põrandavalgus-
tid enam tänasesse päeva.

Fuajee ainulaadse terratsopõ-
randa kiirtena hargnev kujundus 
sidus ruumi suurepäraselt tervi-
kuks. Fuajee kasvuhoonepoolses-
se otsa, rõdu alla paigutati väike 
vaasikujuline purskkaev. Valgus-
tid, purskkaevu ja fuajeesse ava-
neva puhveti projekteeris ja teos-
tas kombinaat ARS.

ühenduskoridori pikenduse teel 
tekkinud telg, mis sidus kõiki hoo-
neosi – keskusehoone oli planeeri-
tud teljele, mis jätkas kasvuhoonete 
ühenduskoridori. Telje lõpetas lää-
nefassaadil paiknev klaasist seinte 
ja katusega talveaed kui hoone ar-
hitektuuriline dominant. See hoo-
neosa kandis algul toodangu näi-
diste ruumi nime.  

Teise ehitusjärgu hoone mahu-
tas kolmesajakohalise saali, söökla 
koos kondiitripoega, lillepoe, ühis-
kondlike organisatsioonide ruumid 
ja raamatukogu. Punast telliske-
handit ehtisid dekoratiivses be-
toonraamistuses aknaavad. Hoone 
teljel, saali ja söökla vahel, oli läbi 
kahe korruse ulatuv fuajee. Ruum 
oli tulvil loomulikku päevavalgust, 
mis tulvas sisse nii laeakende kui 
ka klaasist otsaseina kaudu – fuajee 
jätkuks oli algselt planeeritud talve-
aed. Katuseakende (nn seniitaken-
de) kasutamine oli üldse omaette 
saavutus – selleks oli ENSV Riik-
likult Ehituskomiteelt erandkor-
ras nõusolek saadud. Teise korru-
se osas moodustas fuajee galerii, 
kust pääses ühiskondike organisat-

AJALUGU Viimsi vallavalitsuse ja huvikeskuse 
maja on tänapäeval tuntud paik, mille ajalugu 
ulatub sügavasse nõukogude aega. 

Lugu tähtsast majast ehk sovhoosi 
keskusehoonest vallamajaks

sioonide ruumidesse. Galeriile viis 
fuajeest lahtine monoliitsest betoo-
nist trepp.

Sisekujundus lisas 
glamuuri 
Sisearhitektiks oli Piret Mudist, kes 
lähtus oma töös naturaalsetest ma-
terjalidest nagu tellis, puit ja rooste-
vaba teras. Olulisemad siseseinad 
saalis, fuajees, ühenduskoridoris, 
kondiitripoes ja teise korruse ga-
leriis laoti puhta vuugiga puna-
sest tellisest. Trepikäsipuu ja gale-
rii piire tehti orgaanilisest klaasist 
ja roostevabast terastorust, et mit-
te häirida vaadet talveaiale. Trapet-
sikujulise põhiplaaniga saal lõppes 
estraadikõrgendiga. Ruumile ta-
gas hea akustika puidust laineline 
ripplagi liimpuittalade vahel. Too-
lid valmistati eritellimuse alusel.

Fuajee valgustust täiendasid ligi 
neljameetrised dekoratiivvalgustid, 
mis oma suurejoonelise art décoli-
ku vormi, mattklaasi ja poleeritud 
roostevaba terasega tõid ruumi tub-
listi glamuuri. Sama autorikujundu-
sega laevalgusteid oli valmistatud 
ka teiste ruumide jaoks. Kahjuks ei 

Hoone aadressil 
Nelgi tee 1, kunagine 
tööka kollektiivi 
süda ja üks Viimsi 
tähtehitisi, on nüüd 
taas keskusehooneks 
saanud.

Keskuse-
hoone 
ehitustööd 
1984. aasta 
talvel. Fotod: 
Rannarahva 
muuseumi 
fotokogu

Talveaed 
Pirita lille-
kasvatuse 
näidissov-
hoosi kes-
kusehoones. 

Keskusehoone fuajeed kaunistasid Piret Mudisti konstrueeritud 4 meetri 
kõrgused valgustid. 

Keskusehoone 
oli planeeritud 
teljele, mis 
jätkas kasvu-
hoonete ühen-
duskoridori. 

Külvi Kuusk
Rannarahva 
muuseumi teadur
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Unistab tippspordile 
pühendunud koolist
Rein Ottosonil on selge visioon 
omamoodi spordikoolist, kuhu 
oleks kokku koondatud riigi hel-
geimad pead, parimad teadmised 
ja kogemused, kus sirguksid tule-
vased olümpiamedalistid. “Alad 
oleksid seal koolis erinevad, aga 
töö inimese arendamiseks on suu-
res plaanis sama. Mina arvan, et kui 
treener on haritud ja elukogemuse-
ga, siis võib ta ka edukalt teisi ala-
sid juhendada. Eestis on väga palju 
neid, kes on oma õpilastega maa-
ilmas läbi löönud. Kui teadmised 
ühe katuse alla koondada, saavad 
kõik silmaringi laiendada ja infot, 
mida raamatutest ei leia.”

Peab end heaks kuulajaks
Paljudel sportlastel on Ottosoni 
sõnul vaja vaid lihtsalt pihiisa ehk 
mentorit, sest just vaimselt ollak-
se väga nõrgad. “Mind peetakse ka 
ajutreeneriks, sest oskan sportlased 
kas või ühe ööga n-ö tagasi tuua. 
Hea näide on koostöö Karl-Martin 
Rammoga, kes ühel päeval püüab 
180 osalejaga Palma de Mallorca 
võistlusel viiekümnendaid kohti 
ning järgmisel päeval võidab kõi-
ki. Mulle see inimeste ärarääkimi-
ne istub, pihitoolis nad mul siin 

M
itme elutööpreemia-
ga tunnustatud ja 
purjetamismaailmas 
hinnatud kõrgeima 

kategooria eliittreeneri suurim 
unistus kuldsest olümpiamedalist 
on veel täitmata. Meenutuseks, et 
olümpiahõbeda võitsid tema õpi-
lased Toomas ja Tõnu Tõniste 1988. 
aastal Soulis ja pronksikarva meda-
li üle said nad rõõmustada neli aas-
tat hiljem Barcelonas. Täna valmis-
tub kogenud treener Kelvingi külas 
sirgunud Karl-Martin Rammo-
ga oma kaheksandaks olümpiaks 
2024. aastal Pariisis. “Juba ainuük-
si kolmele olümpiale jõudmine on 
ühe sportlase karjääri silmas pida-
des väga kõva saavutus, Prantsus-
maal toimuvad mängud oleks te-
ma jaoks neljas,” rõhutab Ottoson 
uhkusega.

Kui aktiivne koostöö kaksikven-
dadega kestis kakskümmend aas-
tat, siis Karl-Martiniga keerleb ta 
purjetamiskarussellil varsti juba 
pea veerandsada aastat. Külastatud 
riike ja sadamaid ei suuda treener 
kokku lugedagi. “Ainult Uus-Mere-
maal pole me käinud,” ütleb ta. 

Pühendunud tööle lastega
Erinevad tiitlivõistlused on küll 
olulised, kuid Rein Ottosoni süda 
ja hing kuulub siiski omanimelise 
purjespordikooli kasvandikele. Tä-
na on kooli hingekirjas umbes 100 
õpilast, kellest 65 on Viimsist ning 
ülejäänud käivad pealinnast, noo-
rimad on alla 10-aastased. 

Treener ei tee oma koolile rek-
laami ja tema ainsaks tingimuseks 
on see, et treenitavad koguneks 
kooli seinte vahele omal soovil. 
“Tervitan uusi tulijaid kommi ja li-
monaadiga, see võtab pinged ma-
ha. Uurin, kas nad on tulnud ise 
või kõrgelt motiveeritud lapseva-
nemate kihutustöö tulemusel. Kui 
huvi on siiras, jääb noor purjeta-
mise juurde pidama,” kinnitab ta 
veendunult. 

Rein Ottoson hoiab käes võluvõ-
tit, ta paneb tema juurde tee leid-
nud lapsed ja noored tööle, tut-
vustades neile esmalt purjetamise 
alustõdesid ning liikudes sealt eda-
si väga mitmekülgse üldfüüsilise 
treeninguni. Paljudele tuleb ala-
de mitmekesisus suure üllatusena. 
Noored purjetamishuvilised karas-
tuvad nii basseinis, jõusaalis, akro-
baatikatunnis, metsarajal joostes, 
suusatades, uisutades, korvpalli-
väljakul kui ka Pirita velotrekil lu-
mes jalgpalli mängides. Viimased 
seitse aastat on soovijad talvisel pe-
rioodil saanud ka tennist õppida. 

kama,” põrutab ta. “Miskipärast 
on trend liikunud selles suunas, 
et kõrgharidust ei ole enam vaja. 
Näen seda kõrvalt nii jõualade pu-
hul, ujumises, aga ka tennises. Ini-
mestel pole huvi pingutada, latt on 
madalal, keegi ei soovigi oma õpi-
lastega kuhugi jõuda. Veel vähem 
viitsitakse neid 70-aastaseid va-
namehi kuulata, kellel on teadmi-
sed olemas. Ühel hetkel võtab tae-
vas nemad ka endale ja ongi kõik. 
Olgu, tegelikult on olemas ka eran-
deid, aga tendents on momendil 
täiesti valele poole kaldu,” arvab ta.

Oma teadmisi on mees alati 
nõus lahkelt jagama ning on seda 
ka igal võimalusel teinud. Koha-
ti tunneb ta, et mujal maailmas on 
seda rohkem hinnatud. “Kui Tõnis-
ted esimest korda olümpiamedalile 
tulid, võtsid minuga ühendust jaa-
panlased ja tahtsid teada, kes on 
see mees, kes niimoodi maailma 
“peksab”,” teatab staažikas treener 
naerusuiselt. “Aastatel 1988–1998 
treenisingi jaapanlaste olümpia-
koondist ning nende treenereid ja 
rahastasin sellega oma kooli. Kui 
jaapanlased 1996. aastal Atlantas 
medalile tulid, siis tehti mulle et-
tepanek Yokohama ülikooli loen-
guid pidama tulla, kuid jäin kodu-
maale kindlaks,” meenutab ta.

Teooriatunnid on samuti tähtsal 
kohal, selleks kogunetakse õppe-
ruumi seinte vahele. Ühtviisi häs-
ti hakkama saavad tema hinnangul 
nii poisid kui ka tüdrukud, viima-
sed on vahel isegi püsivamad ja jul-
gemad, mis on Leppneeme lähedal 
avamerel hakkamasaamiseks väga 
oluline. 

Kurioossel kombel jõuavad pur-
jespordikooli ka lapsed, kes teiste 
alade juurde justkui ei sobi. “Mul 
on eraldi eesmärgiks nendele n-ö 
geeniustele, kes võtavad õiguse 
viieaastastele lastele öelda, et nad 
kuskile ei sobi, vastupidist tõesta-
da. Mina küll sellist vastutust en-
dale ei võta, et ütlen lapsele: “Si-
nust ei saa asja, ära seda asja tee!“ 
Püüdlen selle poole, et minu juu-
res üles kasvanud noored oleksid 
paremad kui need, kes nendest 
teistesse trennidesse maha jäid. 
Keskendun suunamisele ning leia-
me koos individuaalseid väljakut-
seid.”

 
Viimsist alustades jõuab 
tippu
Viimsis on Rein Ottosoni hinnan-
gul väga mitmekesised sportimis-
võimalused. “Alade valik on suur 
ning võrreldes pealinnaga on meie 
spordibaasid inimliku hinnaga. Kui 
tahad tulla olümpiavõitjaks, ei pea 
raudteed ületamagi – saad selleks 
oma kodu lähedal treenida. Siit 
jõuab kaugele, uurige kas või le-
gendaarse ujumistreeneri Bruno 
Nopponeni kasvandike käekäiku 
ning tuletage meelde, et ka Anett 
Kontaveit on viimsilane,” toob ta 
mõned näited.

Väärtustab haridust
Spordist tähtsamaks peab purjeta-
mistreener kvaliteetse laiapõhjali-
se hariduse omandamist ja on ka 
ise selles vallas heaks eeskujuks. 
Tema käe all on viimase poolesaja 
aasta vältel kasvanud ja oma suuna 
leidnud lugematul hulgal Eesti in-
senere, teadlasi, haridus-, ettevõt-
lus-, meditsiini- ja finantssektori 
tipptegijaid. Inimesed, kes on kas-
vanud treeneri sportlike põhimõ-
tete järgi ning rakendanud neid ka 
hiljem elus. 

Esimesed treeneriameti koge-
mused sai 10-aastaselt purjeta-
misega alustanud Rein Ottoson 
viieteistkümneselt. Kehakultuu-
rialaseid teadmisi läks ta esmalt 
omandama Tallinna Pedagoogilis-
se Instituuti ja suundus sealt Tar-
tu Ülikooli, kus loodi 1980. aasta 
olümpiaregati tuules eraldi purje-
tamise eriala. Diplomitööks tegi ta 
kaks õppefilmi koos multiplikat-
siooni ja muusikaga, mida näida-
ti hiljem üle kogu Nõukogude Lii-
du. “Valminud linateose kaasautor 
oli minu hea õpetaja Heino Lind,” 
täpsustab ta.

PERSOON “Olen nõus kõik oma auhinnad ja tiitlid 
loovutama, kui saaksin nüüd ja praegu olla jälle 
25-aastane!” põrutab Viimsi valla aasta treeneri 
tunnustuse saanud legendaarne treener ja oma-
nimelise purjespordikooli vedaja Rein Ottoson (68) 
resoluutselt. “Elada on nii äge!” hõiskab ta reipalt. 

Elumerel karastunud Rein Ottoson 
valmistab noori eluks ette 

Nõudlik nii enda kui ka 
teiste suhtes
Tänaseks on Ottosonil purjetamis-
treeneri 8. aste, samaväärne tase on 
Eestis ette näidata vaid sõudetree-
ner Matti Killingul, võrkpallitreener 
Peeter Vahtral, ujumistreener Siiri 
Põlluveeril ja korvpallitreener Märt 
Kermonil. Kõrged nõudmised on 
tal ka oma kooli treeneritele. “Mi-
nu parem käsi Raivo Randmäe on 
7. kategooria treener ja lõpetanud 
kehakultuuri eriala Tallinna Üli-
koolis,” toob ta näite ja paneb lap-
sevanematele südamele, et enne 
spordiala valimist tuleks lähemalt 
tutvuda seda juhendavate treene-
rite kvalifikatsiooniga.

“Tuleb olla nii teadlik kui ka 
nõudlik ning viia oma laps vähe-
malt 5.-6. taseme treeneri juurde, 
kel on ka erialane kõrgharidus ning 
pedagoogilise töö kogemus. Mada-
lama tasemete omanikud võivad 
töötada vaid abitreenerina,” rõhu-
tab ta.

Ottoson on väga kriitiline töö-
andjate suunal, kelle juures töö-
tavad vaid mõne kolmepäevase 
kursuse läbinud ja end treeneriks 
nimetavad inimesed. “See on suur 
äri, selge see, kuid sellised inime-
sed sobivad võib-olla ainult n-ö 
varustussportlastele palli ette vis-

Kogu Eesti 
võib uhke 
olla, et meil 
on selline 
purjetamis-
treener nagu 
Rein Ottoson. 
Foto: erakogu

Marta Vasarik
Viimsi Teataja 
kaasautor



11. märts 2022 PERSOON // 17

käivad. Leian, et psühholoogiat ei 
saa lõpuni ära õppida, see antakse 
kodust kaasa. Pead oskama inimesi 
kuulata, olema suure empaatiavõi-
mega ja hea mäluga,” lausub ta.

“Mõni sportlane võib pärast 
ebaõnnestunud sooritust jõuda vä-
ga kiirelt staadiumisse, mille pealt 
jõutakse otsuseni, et nende kehad 
ei kõlba mitte kuskile ja nad pole 
isegi mitte täisväärtuslikud inime-
sed. Tundub, et Anett Kontaveit on 
leidnud tee sellise treenerini, kes ta 
samamoodi ära rääkis, pani endas-
se uskuma ja tulemused on kõigile 
näha. Muu pool oli tennisistil ole-
mas, selles vallas polnud vaja mi-
dagi uut juurde õppida.”

Unistas saada lenduriks
2020. aastal ilmunud elulooraama-
tus “Rein Ottoson. Meri, mu kirg” 
on kirjas, et lapsena unistas mees 
ka lenduriametist. Selle nurjas üks 

tobe küünarliigese murruga lõp-
penud õnnetus, millest paranemi-
ne nõudis üle poole aasta. “Kalevi 
jahtklubi ees oli üks punane Ikaru-
se buss, mida ma näha tahtsin. Ro-
nisin paekividest laotud posti otsa, 
kuid selle ülemine plaat oli segust 
lahti tulnud ning vajus ära. Kukku-
sin nii õnnetult, et olin šokist kolm 
päeva tumm, suutsin ainult mõmi-
seda. Haiglas tuli veeta kaks ja pool 
kuud ning kips oli peal pool aastat. 
Selle eemaldamine tehti narkoo-
sis,” meenutab ta. “Nõudsin haig-
las olles endale lennukit, isa tõigi 
ühe sellise plekist mänguasja. Joo-
nistasin seda ajaviiteks ning unis-
tasin sõjaväelenduriks saamiseks. 
Läks nii, et see nelja-aastasena juh-
tunud trauma tõi mulle hiljem sõja-
väekomissariaadist valge passi, ar-
mee ei vajanud traumeerituid. See 
nurjas võimaluse lennukooli pää-
semiseks.” 

KO M M E N TA A R

Tõnu ja Toomas Tõniste hakkasid Rein Ottosoni käe all treenima 1980. 
aastal. Koostööd kroonivad kaks olümpiamedalit: hõbe aastast 1988 ja 
pronks aastast 1992.  

 Tõnu Tõniste: “Rein on täielik pur-
jetamise fanaatik ja sellele alale 100% 
pühendunud. Spordis on tänapäeval 
vaid mõned üksikud sellised inime-
sed. Kui meie trennis käisime, siis tree-
ner oli alati varahommikust hilisõhtu-
ni kohal, vahel nokitses öösiti ehita-
da, sest pidevalt oli vaja paate puti-
tada, midagi neetida, vaieritele otsa 
pleisida jne. 

Ta oli pigem karm treener, aga se-
da oli vaja, et kogu poistekampa kont-
rolli all hoida. Samas ta võitles meie 
eest väsimatult igal rindel nagu lõvi. 
Tänu temale jõudsime Eesti koondi-
sesse ja sealt edasi liidu koondises-
se. Ta pidi pidevalt tegelema selle 
korraldamisega, et meid välisvõistlus-
tele lastaks ning et me ei peaks vene 
treenerite pilli järgi tantsima, vaid saak-
sime teha oma asja. 

Rein oli psühholoogilises mõttes 
hästi tugev ning toetas ja aitas alati. 
Spordis tekib ju ikka momente, kui 

hakkad endas kahtlema, aga tema oskas alati eneseusu tagasi saada. Ta 
teadis, mis aitab halvad asjad peast visata. Näiteks täitsime pidevalt tree-
ningpäevikuid ning kui midagi oli läinud halvasti, siis soovitas treener luge-
da päevikust nende kordade kohta, kui sõit oli hästi välja tulnud. Ta andis 
eluks väga palju tuge ja kindlust.

Eks elu on suur juhuste kokkulangemine ning meil vedas, et sattusime 
just Reinu juurde. Ning temal vedas, et gruppi tulid poisid, kes tahtsid end 
purjetamisele pühendada. Meil oli suurepärane tiim, kus oli palju võrdseid 
poisse ning see tähendas, et ka sisemine konkurents oli tihe – liidu koon-
disesse pääsemiseks pidi kõigepealt teistest Eesti poistest parem olema.  

Rein on maksimalist. Ta ei teinud kunagi mingit hinnaalandust. Mäletan, 
et mõnikord istusime poistega kuuris ja vaatasime aknast, kuidas meri tor-
mab, ning arvasime, et täna me merele ei lähe. Aga siis tuli treener ja küsis: 
“Mis te passite? Hakkame purjetama!” Hea treener peabki õpilasi tagant 
sundima, sest rasked olud arendavad. 

Kõige kõrgemalt hindan Reinu täielikku pühendumist, sest ilma fana-
tismita ei saa suuri tulemusi saavutada. Talle meeldib purjetamine ja see 
on alati olnud tema prioriteet. Soovin, et ta ikka vastu peaks ning et tal 
energiat ja motivatsiooni jätkuks! Tal on väga palju kogemusi, mida eda-
si anda.”

Tõnu Tõniste: Reinul on väga palju kogemusi, 
mida edasi anda

Treeneriamet ei olnud otsene 
tahe, kuid väidetavalt just tänu oma 
lühikesele kasvule ei pääsenud an-
dekas purjetaja Nõukogude Liidu 
koondisesse. Füüsiliselt oli Rein 
Ottoson väga tugev ja vastupidav, 
kuid miskipärast said otsustavaks 
just need 167 sentimeetrit pikkust. 
“Minu andmed sobinuks kosmo-
sesse,” muigab ta. 

Tunneb rõõmu olulistest 
väärtustest
Eesti spordirahvas on sellest palju 
võitnud, et Rein Ottosonist lõpuks 
siiski treener sai. Tema panusel nii 
ala arendamise juures kui ka laste-
le eeskujuks olemisel on väga suur 
väärtus. 

Täna tunneb Ottoson kõige 
rohkem rõõmu teda ümbritseva-
test inimestest. “Olen õnnelik, et 
saan veel töökojas paate paranda 
ja sealt edasi lastele tunde andma 
minna. Minu kõrval on suurepära-
ne inimene, minu abikaasa Maire, 
kellega me elumerelainetel alates 
1976. aastast koos purjetanud ole-
me. Ilma temata poleks seda koo-
ligi. Poeg Taavi on samuti asenda-
matuks toeks ja temast saab ühel 
hetkel ka minu elutöö jätkaja. Het-
kel ongi mu peamiseks fookuseks 
natuke treeneritööd ja suurt rõõmu 
ning elevust pakkuv vanaisa roll.” 

Hoiab end vormis 
kõndimisega
Aktiivsest mitmekülgsest spordi-
tegemisest on Rein Ottoson loo-
bunud, isegi vette ujuma ta enam 
väga hea meelega ei roni. “Seda on 
elu jooksul küll piisavalt teha tul-
nud. Teatud eas tuleks passi vaa-
data ja tõdeda, et üle 60-aastaste-
le on kõige paremaks igapäevaseks 
spordiks kõndimine. Suvel laagrites 
meeldib mulle ka jalgrattaga sõita, 
eriti välismaal. Olen oma kokku-
pandava jalgrattaga vanale Mia-
mile korraliku ringi peale teinud,”-
sõnab ta uhkusega.

“Praegu meeldib mulle peami-
selt mere ääres jalutada. Esimesest 
maist algab aktiivsem periood, siis 
saan lisaks kõndimisele koormuse 
kätte ka merel rappumisega, mis on 
oma intensiivsuselt võrreldav mäe-
suusatamisega,” toob treener võrd-

KO M M E N TA A R

Viimsi 2021 aasta parim meessportlane Karl-Martin Rammo alustas pur-
jetamistreeninguid 1998. aastal. Noorte klassis on ta jõudnud poodiumi-
le nii MM-il kui EM-il, OM-il on parimaks kohaks Tokyos 15. koht. Reinuga 
koos lähevad nad vastu neljandale ühisele olümpiale. 

 Karl-Martin Rammo: “Esimene mälestus Reinu treeningust on läbivalt po-
sitiivne lähenemine treeningutele, mis teda tänaseni saadab. Konkreetselt 
meenub esimene päev trennis, kus väikeste põnnidena viis treener lapsed 
merele kaatriga kihutama, et tekitada neis kihk mere ja kõige veega seotu 
vastu. Purjetamine, tehnilised oskused jm tulid kõik hiljem. 

Eelpool kirjeldatu iseloomustabki 
ehk kõige paremini Reinu ja tema või-
met hoida treeningprotsess ka pro-
fessionaalse spordi tasemel huvita-
va, vahelduva ja emotsionaalselt ra-
huldust pakkuvana. See on selgelt te-
ma tugevamaid külgi.

Reinuga on oluline suur pilt ja psüh-
holoogiline pool, tehnilised detailid la-
hendatakse nende taustal ära nii ehk 
naa. 

Soovin väga, et tööloomana os-
kaks ta oma soliidse ea juures kes-
kenduda enam kogu purjespordi ko-
gukonna suunamisele ja mentorluse-
le nii, et igapäevane trennide andmi-
se koormus jääks järgmistele põlv-
kondadele. Nii võidaks enim purjeta-
miskogukond ja Reinul jääks rohkem 
aega lapselastega mängimiseks.” 

Karl-Martin Rammo: olulised on suur pilt ja 
psühholoogiline pool

Karl Martin Rammo ja Rein Ottoson 
valmistuvad neljandaks ühiseks 
olümpiaks. Foto: erakogu

2019. aastal ilmus Andrus Nilgi 
sulest elulooraamat “Meri, mu 
kirg. Rein Ottoson”. Tõnu Tõnistel 
on selles loos samuti tähtis roll. 
Foto: erakogu

luse ja lisab, et tihedama graafiku-
ga päevadel tuleb kokku ligi 25 000 
sammu. 

Tähistab elu ja vaatab 
lootusrikkalt tulevikku 
Aasta 2022 tuleb tema jaoks üsna 
tähelepanuväärne. “Minu spor-
dikool saab 1. juunil 25-aastaseks 
ning ka treeneritöö aastaid on aja-
ga lausa 50 kogunenud. Olen uh-
ke, päriselt! Loodan, et minu koo-
li jõuavad noored ja treenerid, 
kes seavad sihte ja tahavad saada 

olümpiale. Iga laps on uus ande-
kus, kellelt on midagi õppida. Tar-
gutamise asemel peame meie ai-
tama neid elukogemusega ning 
näidetega teistelt aladelt, andma 
kindlust ja usku iseendasse. Ena-
mus asju jäävadki usu ja julguse 
taha pidama, ei taheta latti kõrge-
le panna. Aastal 1976 vaadati mind 
kui hullu, kes unistab olümpiast, 
käib lastega talvel vutti mängimas 
ja jookseb kümneaastastega Pirita 
ringrajal. Mitte keegi ei uskunud, et 
ma kunagi kuskile jõuan.”

Rein on 
kogu hingest 
pühendunud 
purjetamisele 
ja õpilaste 
treenimisele. 
Foto: erakogu

Paadid 
ootavad lapsi 
Leppneeme 
sadamas. 
Foto: Rein 
Ottosoni Purje-
spordikool
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PESITSUSAEG Linnud hakkavad 
varsti valima neile sobivaid pesit-
suspaiku. Keskkonnaamet soovitab 
majaomanikel ja korteriühistutel 
kontrollida üle ning vajadusel takis-
tada lindude ligipääs võimalikele 
pesaehituskohtadele hoonetes.

Sigimisperiood on looduses kõige olu-
lisem ja tundlikum aeg. Lindude ja loo-
made häirimine sellel ajal on ebaeetili-
ne ning seadusega keelatud.

“Linnud on looduse loomulik osa. 
Kui majaomanikul on varasematel aas-
tatel olnud konflikte pesitsevate lin-
dudega, siis just praegu, enne suure-
ma pesitsushooaja algust, on mõistlik 
ehitised üle kontrollida. Kevadeti ta-
sub katused, räästaalused ja -avaused, 
pööningud, voodritagused, rõdud, aga 
ka laoplatsid, pooleliolevad ehitised ja 
muud inimese poolt tihti kasutatavad 
kohad hooldada ja vajadusel takista-
da lindude ligipääs. Pesitsusajal on sel-
leks juba hilja,” ütleb keskkonnaameti 
looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

Paljud asulates elavad linnuliigid 
on inimkaaslejad, kelle pesitsuspai-
gad on seotud hoonetega. Näiteks ha-
kid võivad ehitada oma pesa ventilat-
sioonisüsteemidesse, varblased või 
kärbsenäpid maja voodri vahele. Tu-
vid pesitsevad sageli hoonete karniisi-
del, kajakad aga katustel.

Asulates pesitsevate lindude elu on 

Teated

Märtsis startis suvise aialinnu-
päeviku uus hooaeg
Märtsist kuni oktoobrini saavad kõik aiapidajad kaasa lüüa suvise 
aialinnupäeviku pidamises, tähendades veebipäevikus üles oma aias 
kohatud ja pesitsevad linnud.

Aialinnupäeviku pidamine on lihtne: veebilehel www.eoy.ee/aed tu-
leb luua oma veebipäevik ja panna sinna kirja 1. märtsist kuni 3. ok-
toobrini oma aias märgatud ja pesitsevad linnud. Päevikusse saab 
lisada ka tähelepanekuid imetajate, roomajate, kahepaiksete, putuka-
te ja õitsema puhkenud taimede kohta. Kaasa saab lüüa iga huviline, 
kel on aed linnas või maal. Alustada võib ka peale 1. märtsi.

Aialinnupäeviku pidamine aitab Eesti Ornitoloogiaühingul jälgida lin-
dude kevadrändelt saabumist, pesitsemist, kuid ka levinud aiataimede 
õide puhkemist, imetajate, putukate ja kahepaiksete mitmekesisuse 
kevadist elavnemist. Mida rohkem silmapaare kevade tärkamist jälgib, 
seda põhjalikum saab olema käesoleva aasta andmekogu.

Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Eesti Ornitoloogiaühing 

Märtsi alguse seisuga on vaatlejate andmetel Eesti aedades kohatud 
lindudest kõige rohkem tihaseid. Foto: Canva

huvitav jälgida. Samas on keskkonna-
amet saanud igal aastal teateid kaja-
katest ja varestest, kes ründavad oma 
poegade kaitseks inimesi. “Samuti võib 
inimesi häirida, kui pesapojad rooja-
vad pesa lähiümbrust või juba vara-
hommikul lärmakalt toitu manguvad. 
Sellised probleemid tabavad maja-
omanikke mais või juunis. Kui soovite 
neid ennetada, on õige tegutseda just 
praegu, enne peamise pesitsushooaja 
algust,” sõnab Tõnu Talvi.

Paljusid liike meelitab inimeste lä-
hedusse pesitsema lihtsasti kättesaa-
dav toit. “Lihtsad toitumisvõimalused 
suurendavad oluliselt näiteks vareste, 
hakkide ja kajakate arvukust ning pe-
sitsemise tõenäosust inimese lähedal. 
Seetõttu on mõistlik vältida lindude-
le lihtsaid toidu leidmise võimalusi 
meie kodude juures – linnalinde mit-
te toita, katta kompostihunnikud ning 
kasutada suletud prügikaste,” möönis 
Tõnu Talvi.

Märtsis on viimane aeg ennetada 
kevadisi ja suviseid konflikte 
hoonetes pesitsevate lindudega 

Looduse loomulikku eluringi tuleks 
sekkuda nii vähe kui võimalik – sekku-
mine on põhjendatud äärmisel juhul 
näiteks inimeste vara ja tervise kaitseks. 

Keskkonnaamet

tasub teada

  Majaomanikel ja korteriühistutel on ka hoonete renoveerimis- ja remon-
ditööde õigele ajale planeerimisel oluline roll. Kui tööde eel tekib küsimu-
si seoses looduslike asukatega, tasub võimalikult varakult võtta ühendust 
keskkonnaametiga e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Nii saab 
ennetada olukordi, kus kevadele või suvele plaanitud tööd tuleb lindude 
pesitsemise tõttu mõneks ajaks edasi lükata.

Planeeri targalt 

Praktilisi nõuandeid
  Kata võrguga või paranda 

võimalikud avaused ja augud 
räästaalustes ning mujal. 

  Hoia oma katused risust ja 
muust võimalikust pesamater-
jalist puhtad. Lamekatusel ja rõ-
dul ära hoia tarbetuid esemeid. 

  Vajadusel kasuta sobivaid 
peletusvahendeid, näiteks 
röövlinnu kujutisi, ridva otsas 
hõljuvaid tuulelohesid vms.

  Paigalda ümbrusesse sobi-
vatesse kohtadesse pesakaste. 
Vaata Eesti Ornitoloogiaühingu 
juhised nende veebilehelt.
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Heitgaaside test
Lisaks keskkonna hoidmisele või-
maldab heitgaaside test tuvasta-
da probleemi, mille olemasolust 
autoomanik teadlik pole. Tihti on 
heitgaasi testi põrumise põhjuseks 
mõni andur, mis ei tee enam kor-
ralikult oma tööd ning mille tule-
museks võib olla auto suurenenud 
kütusekulu.

Klaaside kontroll
Lisaks kõigele vaadatakse üle ka 
klaasid. Mõra või täkke olemasolul 
tuleb jälgida, et see ei segaks liik-
luses liiklemist. Madala päikese või 
vastutulevate autode valgusvihus 
tekivad mõra juures valguse mur-
dumised, mis pimestavad juhti.

Kordusülevaatus. Mis nüüd 
edasi?
Ülevaatuse mitteläbimisel on vi-
gade likvideerimiseks aega 30 päe-
va. Saades kordusülevaatuse Rem-
Autos, ei pea sa otsima töökoda, 
kes teeks sinu auto korda. Meie 
salongis saad koheselt selleks aja 
broneerida – spetsialistid juba tea-
vad, millega on vaja tööd teha. Pä-
rast auto kordategemist viime läbi 
kordusülevaatuse. Autosid teenin-
dame elavas järjekorras, seega ae-
ga selleks ette broneerima ei pea.

RemAuto

Töökorras pidurid
Pidurite kontrollis vaadatakse, kas 
mõlema poole pidurid toimivad 
võrdselt. Enamikes remonditööko-
dades piduristend puudub, seega 
on ülevaatuspunkt ainus võimalus 
hindamaks nende nõuetekohast 
efektiivsust. Omalt poolt soovita-
me regulaarselt ka käsipiduri ka-
sutamist. Vastasel juhul võivad de-
tailid kahjustuda ning ülevaatusel 
pidurite testimisel kinni jääda või 
puruneda.

Keskmine liikleja ei ole rallisõit-
ja kogemusega, seega on oluline ka 
ABS-pidurisüsteemi toimimine. 
Süttinud märgutuli näitab tõrget 
süsteemis, mis ei ole töökorras. 
Äkkpidurdusel, eriti libedates olu-
des võib auto käituda ettearvama-
tult, mil ABS-süsteem aitab säilita-
da juhitavuse.

Tulede kontroll
Tehnoülevaatuse käigus veendu-
takse, et tuled oleksid õigesti re-

sukorda. Harva sõidetavad rehvid 
kipuvad seistes pragunema. Eriti 
levinud probleem on see haagistel 
ja hobikorra autodel.

Veermiku kontroll
Veermiku korrasolek pole oluline 
ainult liiklusohutuse seisukohast. 
Kulunud detailidega sõitmine võib 
tulevikus kaasa tuua suuremaid 
väljaminekuid, sest veermiku de-
tailid on üksteisest sõltuvad. Üks 
lõtkuga detail võib kahjustada teist. 
Näiteks roolivarda otsa lõtku tule-
musel kuluvad rehvide servad, mis 
toob vahetusega tihtipeale kaasa ka 
uute rehvide soetamise.

guleeritud. Samuti hinnatakse 
esitulede seisukorda. Tuhmunud 
klaaside tõttu väheneb tulede val-
gusjõud, mistõttu on raske märgata 
pimedal teel toimuvat. Oluline on 
kasutada laternates ettenähtud val-
gusallikaid: paigaldades halogeen 
lähituledesse LED-pirnid, võib 
valguse murdumisjoon muutuda. 
Sellega on oht pimestada teisi või 
tekitada tulede valgusvihku eba-
ühtlaselt valgustatud alad.

Kuna LED-pirnid ei eralda piisa-
valt soojust, võib talvel tekkida olu-
kord, mil tuledele sadanud lumi ja 
jäävihm ei sula ära. Tulemuseks on 
hoopis vastupidine võimsamatest 
lampidest soovitud efekt.

Toonitud klaasid 
Toonkilede eesmärk on vähenda-
da klaaside läbipaistvust. Eesmis-
te küljeklaaside läbipaistvus on aga 
oluline, kuna liikluses tekib olukor-
di, mil on vaja luua kaasliiklejatega 
silmsideline kontakt.

SISUTURUNDUS Auto tehnoseisundi kontrollimine 
on iga-aastane protsess, mille eesmärgiks on tagada 
turvalised sõidud, veenduda sõiduki liiklusohutuses 
ning jälgida keskkonnasäästlikkust. RemAuto toob 
sinuni spikri, mis aitab veenduda, kas sinu auto 
vajab eelnevalt remonditööde teostamist või julged 
kindlalt minna tehnoülevaatusele.

Millega tuleks arvestada enne 
tehnoülevaatusele minemist?

Kere kontroll
Pindmine rooste võib tunduda vaid 
silmale kole vaadata, ent läbivalt 
roosteline auto põhi, raam või mõ-
ni muu kandev element on ohuks 
avarii korral. Pehmeks muutunud 
detailid ei summuta auto kere kok-
kupõrke jõudusid. Samal põhjusel 
pole aktsepteeritav ka keredetailide 
täielik remont ehitusvahu ja paht-
liga.

Rehvide kontroll
Suverehvide minimaalne must-
ri sügavus on 1,6 mm, talverehvi-
del 3 mm. Lisaks mustri sügavusele 
tasub jälgida ka rehvide üldist sei-

Auto tehno-
seisundi kont-
rollimise ees-
märgiks on 
tagada turva-
lised sõidud, 
veenduda 
sõiduki liiklus-
ohutuses ning 
jälgida kesk-
konnasääst-
likkust. Foto: 
RemAuto

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
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Laias valikus ja soodsa hinnaga
madratsid ja voodid

(erimõõtudes tellimise võimalus)
Hea hinnaga kasukad ning naiste-

riided ja jalatsid – otse USA-st

poes Riietering 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel 

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

Aiatööd
Ohtlike puude raie, võsalõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse. 
Tel 5623 0373, Randy.
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt tel 
5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine, lume ko-
ristamine, heki lõikus ja pügamine. 
Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.
Teostame hekkide ja viljapuude lõi-
kustöid, pikaajaline töökogemus. 
Info tel 521 6037.
Viljapuude ja hekkide lõikus. Oks-
te äravedu. Kogemust 15 aastat. 
Teostan ka teisi haljastustöid. He-
lista või kirjuta, teen hea hinnapak-
kumise! Tel 5396 2258, rpappel@
gmail.com, Raido.
Viljapuude lõikamine. Murude, istu-
tusalade ja hekkide rajamine ning 
hooldus, ohtlike puude langetus. 
Vaata lisa https://mljhaljastus.ee/ ja 
küsi pakkumist info@mljhaljastus.ee 
või tel 5691 0487.

Ehitus
Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd, 
vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Teenustööd 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.
Tänavakivide paigaldus. Parklate 
ja kõnniteede ehitus. Ormikivi OÜ, 
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee, 
tel 525 5851.
Teostame sise- ja välistöid, terras-
sid, septikute paigaldus. Tel 5627 
6785, tiidukuldkaedou@gmail.com.
Teostan erinevaid üldehitus- ja 

remonditöid. Vundamendi ehitus, 
siseviimistlus, välisviimistlus, san-
tehnilised ning elektritööd (olemas 
B2 pädevus). Tel 552 7217.

Korstnapühkimine
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.
Korstnapühkija teenused. Telli-
mine tel 5877 1665 või www.puhas-
kolle.ee.

Muud teenused
Kogemustega õmbleja Haab-
neemes teeb õmblus- ja parandus-
töid ning õmbleb kodutekstiile. Tel 
524 2109, Heljo.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kogenud santehnik pakub oma 
teenuseid. Tel 551 8837, Pavel 
(vene keel).
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Vahetan segisteid, valamuid, 

WC-potte, boilereid. Väiksemad 
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.
Pehme mööbli remont, taastami-
ne, ümbertegemine. Tel 523 6279, 
Viktor.
Kutsume märtsis algavale hispaa-
nia keele algajate kursusele. Tun-
nid neljapäeviti 19.15-20.30 Viimsi 
huvikeskuses. Info ja registreerimine:
hola@hispaaniakeeletunnid.ee 
või facebook.com/hispaaniakeele-
tunnid.

Ost, müük, rent
Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARK-ist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente, 

vanaraha ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. 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 sula-
rahas. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks www.seisev-
auto.ee.
Uuemate ja vanemate raamatute 
ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed 
jm) ost. Tel 514 0618, Andres.

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
Otsime kojameest. Täpsema info 
saamiseks helista tel 5682 1503.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

 
          

 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 
 

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

TREENING Igal teisipäeval, 
neljapäeval ja reedel tulevad 
Viimsi huvikeskuse treening-
saali naised, et osaleda järje-
kordsel treeningul balletitun-
nis. Mis toimub meie balleti-
tunnis, kuhu osalejad ikka ja 
jälle kohale tulevad?

See on kaunis ja kunstiline sport, 
millega võivad harrastaja tasemel 
tegeleda kõik, olenemata vanusest, 
kehakaalust või painduvusest. Ka 
eelnev balletikogemus ei ole tingi-
mata vajalik. Iga keha on ilus ja iga-
üks on võimeline balletisaladuste-
ga tuttavaks saama ja seda kunsti 
nautima, sest iga treening on kui 
klassikalise muusika kontsert.

Treening balletitunnis muudab 
keha ilusaks ning rühikaks, pin-
gutab  mõnusalt lihaseid ja pakub 
suurt naudingut. Päevast väsinud 
või tülpinud treeningulised saavad 

siit kindlasti uut vaimset jõudu ja 
alati hea tuju ning rõõmsa meele!

Pakume teile võimalust külasta-
da meie balletitunde pealtvaataja-
tena lahtiste uste päevadel teisi-
päeval, 15. märtsil ja neljapäeval, 
16. märtsil algusega kell 11.30 ning 
reedel, 18. märtsil kell 19, kui teeme 

Lahtiste uste päevad balletitrennis

oma järjekordseid treeninguid Viim-
si huvikeskuse treeningsaalis nr 1.

Huvilised saavad osaleda tasu-
ta proovitunnis algajatele laupäe-
val, 19. märtsil kell 11.30.

Uksed on avatud. Astuge läbi, et 
oma silmaga näha, mis balletitun-
nis tehakse.

Tiina Rebane
balletiõpetaja

Balletitree-
ning muudab 
keha ilusaks ja 
rühikaks ning 
annab hea 
tuju. Foto: 
Tiina Rebane

Tutvu 
reklaami avaldamise 

tingimustega 
viimsi.ee/uudised/
reklaami-hinnad

Tutvu 
ilumisgraafikuga 

viimsi.ee/uudised/
ilmumisajad
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Kui Sa armastad lapsi,  

loodust ja õues liikumist ning sul on lastega 
tegutsemise kogemus, ootame Sind  
VÄIKE PÄIKE VIIMSI LASTEHOIU 

täis- või osakoormusega 

LAPSEHOIDJAKS

Väike Päike Viimsi Lastehoid 
Soosepa põik 2a,  Pärnamäe küla 

Meie juurde pääseb ka ühistranspordiga.

Huvi korral saada oma CV  
hiljemalt 18.03.2022: 

 
personal@lasteklubi.ee 

503 7408  

www.väikepäike.ee

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.

 
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

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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Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee

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

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

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 
Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

25€
VARAJASE

BRONEERIJA
SOODUSTUS

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

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

Meister on vaid
kliki kaugusel:

KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS
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Head söögikohad 
Viimsi Keskuses

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

KAUSS
tel 505 7791
kausspoke.ee

UULITS
tel 5860 0881
uulits.ee

SUSHI PLAZA
tel 5884 8889
sushiplaza.ee  
 
CHI
tel 631 3090
chirestoran.ee

PIZZAKIOSK
tel 612 8080
pizzakiosk.ee

SUBWAY
subway.ee

HESBURGER
hesburger.ee

Telefon: +372 606 1160
E-post: spa@spatallinn.ee
www.spatallinn.ee

Info ja
broneerimine

GUINOT DÉTOXYGÉNE HAPNIKUGA
RIKASTAV NÄOHOOLDUS  

GUINOT SLIM LOGIC KEHAHOOLDUS

GUINOT SALENDAVAD KEHATOOTED

GUINOT SÄRAANDVAD TOOTED NÄOLE

79,20€

53,10€

-15%

-15%

Tavahind 94€

Tavahind 65€

Ujula
Jõusaal

Kardiosaal
Rühmatreeningud
Saunatreeningud

Personaaltreening
Kehakoostise analüüs

 

spatallinn.ee

SPORDI ILMA SIDUVA
LEPINGUTA

AVAME KEVADEL 2022 UUENDATUD SPORDIKLUBI!
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Šašlõkk sibula-
äädikamarinaadis
Delice

kg

Tuunikala steik 
jaapanipärase 
dekooriga
Delice

kg

-20%
Juustupitsa
Delice

~680 g
-27%

-28% -20%-18%

Rukkileib 
seemnetega
Delice

600 g

Kodune 
kartulisalat
Delice

kg

Wrap suitsulõhega
Delice

kg

Pakkumised kehtivad 15.03-11.04.2022 või kuni kaupa jätkub. Piltidel on illustreeriv tähendus.

Head-paremat lähedalt ja kaugelt!

15.03-11.04.2022
37,9037,90
tavahind 47,90tavahind 47,90 

~5,43~5,43
tavahind ~7,47 / 7,99/kgtavahind ~7,47 / 7,99/kg

1,791,79
tavahind 2,39 / 2,98/kg tavahind 2,39 / 2,98/kg 

-25%

-21%

Broileri kintsuliha 
mee-sinepi 
marinaadiga
Delice

kg

Parim valik
Delice í 
kokkade� !

6,896,89
tavahind 8,49tavahind 8,49

5,995,99
tavahind 7,59tavahind 7,59

3,593,59
tavahind 4,99tavahind 4,99

11,9911,99
tavahind 14,99tavahind 14,99


