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Ettevõtja Viktoria 
Tuulas veab eest
”Kui pühapäeval tekib mingi ärevus 
seoses algava nädalaga, siis on miskit 
juba viltu,” räägib Viimsi Puhtaks 
eestvedaja läbipõlemisest.
Loe lk 6–7

Kuidas toituda  
kiirel tööpäeval?
Toitumisnõustaja Maia Vaab jagab 
nõuandeid ja ideid, kuidas ja mida 
süüa kiiretel päevadel, kui sobivat 
hetke söömiseks on raske leida. 
Loe lk 15

Õpetajate  
uhke pidupäev
Fotoreportaaž toob Sinuni 
meeleolud õpetajate päevast, 
kui abituriendid tunde andsid 
ja parimaid õpetajaid tänati!
Loe lk 5 ja 12–13

T
änavu toimus õunakoo-
givõistluski mitmendat-
setmendat korda ning pä-
rast mullust üsna tagasi-

hoidlikku osavõttu oli rõõm laual 
näha lausa kuutteist õunakooki! 
Küpsetajate seas oli nii kogenud 
küpsetajaid kui ka õige noori (noo-
rim osaleja, 11-aastane Ralf esitas 
võistlusele lausa 2 kooki), nii õpi-
lasi kui ka pensionäre, vahepealse-
test vanuserühmadest rääkimata. 

Samuti oli tore näha, et läbi oma 
esindajate osalesid ka mitmed 
Viimsi kohvikud-koogiärid: Miidu-
ranna Keskuses tegutsev kondiitri-
äri Sisters Cake House, poke-eineid 
ja erinevaid koduseid toite pakkuv 
Viimsi Tervis, üritustoitlustust pak-
kuv 200kraadi OÜ ning oma Haab-
neeme koduköögis kooke küpse-
tav Galina Elmik (vaata Facebookis 
@tordidviimsi).

Žüriis olid ubinapäeva idee 
autor Indrek Kaing, Rannarahva 
muuseumi esindaja Jekaterina Ali-
pova, ubinapäeva konferansjee Tiia 
Paist ning Nami-Nami retseptikogu 
esindaja ja õunakoogikonkursi kor-
raldajana mina ehk Pille Petersoo.

Kuigi söömine on ainus töö, mis 
kõhtu täidab, siis žürii töö ei olnud 
kergete killast. 16 erinevat magusat 
ja väga eripalgelist kooki tähendas, 
et parimatest parimate valimine oli 
üsna keeruline, ent lõpuks jõudsi-
me siiski esikolmikuni. Tänavuseks 
parimaks õunakoogiks kuulutasi-
me Viimsi gümnaasiumi abiturien-
tide õuna-Tosca (Gretel Põld ja Liis 
Paurson), järgnes põline viimsila-
ne ja kogenud õunakoogikonkursil 
osaleja Anne Mik oma hõrgu mure-
da õunapirukaga ning kolmanda-
le kohale platseerus Irina Mõskiv 
oma imeilusa õuna-kaneelirulliga 
“Sügis Viimsis”.

Oma lemmiku said kuueteist-
kümne koogi seast valida ka ubi-
napäeva külastajad ning seda või-
malust kasutati väga aktiivselt. Et 
koogid kurku kinni ei jääks, pak-
kusime turulistele õunakookide 
kõrvale ka kuuma õunakooreteed. 
Publiku lemmiku tiitli sai Mariann 
Hütt oma ricotta-iirise-karamelli 
õunakoogiga.

Üle Viimsi õuna-Tosca sai kroonitud
SÜGIS Septembri kol-
mandal nädalavahetusel 
toimus Viimsi vabaõhu-
muuseumis järjekordne 
ubinapäev ehk õuntele 
pühendatud turupäev, 
mille raames kutsusime 
viimsikaid taas ka õuna-
koogivõistlusele.

Auhinnad võistlusel osalejatele 
olid välja pannud Viimsi vald, Ran-
narahva muuseum ja Nami-Nami 
retseptikogu. 

Ubinapäeva ajalugu
Ubinapäev toimus Viimsi talutu-
rul juba kümnendat korda ja see-
ga võib seda juba traditsiooniks 
pidada. Toreda kogukonnaüritu-

se idee autoriks on Püünsis elav 
Indrek Kaing, kes aastaid tagasi ot-
sis võimalust oma suurele pere-
le (Indreku peres kasvab neli last) 
õunamahla pressida. Kuna sellist 
võimalust tollal Viimsi vallas ei ol-
nud, siis võttis Indrek Rannarahva 
muuseumiga ühendust ning tekitas 
ise sellise võimaluse kõikide viim-
silaste rõõmuks.

Õunamahlaaktsioonist on nüüd 
välja kasvanud korralik sügisfesti-
val, kus saab Viimsi taluturul värs-
ket kodumaist toidukraami osta, 
elavat muusikat nautida ja õuna-
mahla pressida. Aastate jooksul 
on ubinapäeva raames aset leid-
nud veel näiteks toidublogijate õu-
nakoogikohvik, ubinahoidise kon-
kurss jm. 

Pille Petersoo
Nami-Nami.ee
õunakoogivõistluse korraldaja

Kes võidu-
koogi retsepti 
tahab, peab 
võidutiimilt 
seda ise pa-
luma. Foto: 
Tiit Mõtus

    Kärajad
16.10  kl 18

Veerandsada aastat: EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus tähistab sünnipäeva! Loe lk 10 >>



Netovõlakoormuse näitaja on meil 
viimastel aastatel oluliselt paranenud. 
Kümme aastat tagasi oli Viimsi võla-
koormus (võlad miinus vabad kasuta-
mata vahendid) 180 protsenti. Oli aas-
taid, kui kohalike omavalitsuste hulgas 
oli Viimsi valla võlakoormus elani-
ku kohta Eesti suurim. Võlakoormuse 
näitaja on viimasel kümnel aastal pi-
devalt langenud ja tänaseks jõudnud 
allapoole 50 protsendi taset. Volikogu-
le arutamiseks ja kinnitamiseks saade-
tava uue eelarvestrateegia andmetel 
kerkib võlakoormus kuni 65 protsen-
dini vaid 2022. aastal. Laenukohustu-
sed hoitakse mõistlikul tasemel selli-
selt, et põhitegevuse tulem kataks ära 
nii laenu põhiosa tagasimaksed kui ka 
laenu teenindamise kulud.

Investeeringute kavandamisel on 
eelarvestrateegias esimesel kohal ha-
ridusvaldkond. Suurimad haridusvald-
konna investeeringud lähiaastatel on 
huviharidus- ja kultuurikeskuse Arti-
um ehitus, Randvere kooli ujula ning 
Pärnamäe lasteaia ja kooli ehitus. Ha-
ridusvaldkonna prioriteetideks on 
pedagoogide motiveerimine, palgad, 
õppetöö kvaliteedi tõstmine ning hu-
vihariduse võimaluste laiendamine. 
Alushariduse valdkonnas pööratakse 
suurimat tähelepanu lahenduste leid-
misele lasteaiakohtade puudujäägi 
vähendamisel, tugisüsteemi paranda-
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Viimsi valla finantstervis 
on heas korras
KOLUMN Viimaste aastate palgakasv ja arengud Eesti tööjõuturul 
on turgutanud kohalike omavalitsuste tulubaasi. Üksikisiku tulu-
maksu kogulaekumisest umbes kolm neljandikku läheb kohalikele 
omavalitsustele ja see tululiik on neile põhiline tuluallikas. Viimaste 
aastate kiire palgakasv on jätkunud ka tänavu. Tööhõive näitajad 
on väga head, tööpuudus on madal. Tulumaksust sõltub valla poolt 
pakutavate teenuste maht ja võimalused.

T
eatavasti ei kesta aga head 
ajad majanduses igavesti. 
Prognoosid näitavad majan-
duskasvu aeglustumist, hõi-

ve kasv järgmisel aastal peatub ja vii-
maste aastate kiire palgakasv hakkab 
aeglustuma. Kohal on esimesed mär-
gid tööturu jahenemisest. Nende aren-
gutega tööturul ja majanduses terviku-
na peavad arvestama kõik kohalikud 
omavalitsused oma järgmiste aastate 
sissetulekute kavandamisel.

Viimsi elanike palgatase ja meie 
inimeste tuludelt laekuv tulumaks 
ühe maksumaksja kohta on üks suuri-
maid Eestis. Aasta keskel ületas Viim-
si, Harku ja Rae valla elanike keskmine 
kuupalk 1700 euro piiri. Augustis lae-
kus Viimsi valla eelarvesse 2,1 miljo-
nit eurot tulumaksu, mida oli 12 prot-
senti enam kui eelmise aasta augustis. 
Eelarvestrateegias aastateks 2020–2024 
oleme järgmistel aastatel arvestanud 
6 protsendi tulumaksu kasvuga aas-
tas. Siin on arvesse võetud nii kesk-
mise palga kui ka maksumaksjate ar-
vu kasvu.

Meil on võimekust teha vajalikke 
investeeringuid. Investeerida tuleb 
targalt ja nii on ka meie valla inves-
teeringute üks suurimaid prioriteete 
haridusvaldkond. Uus eelarvestratee-
gia toetab investeeringuid haridusse, 
taristu arendamisse, kultuurivaldkon-
da, sotsiaalhoolekandesse ja muja-
le. Samas soove investeeringuteks on 
alati rohkem kui võimalusi.

Valla finantstervise põhilisteks näi-
tajateks on põhitegevuse tulem ja ne-
tovõlakoormus. Eelmisel aastal oli 
Viimsi valla põhitegevuse tulem üle 7 
miljoni euro. Põhitegevuse tulemi suu-
rus eurodes üksinda ei näita veel val-
la tegelikku finantsseisu. Lisaks selle-
le on vaja vaadata ka seda, kui suure 
osa jooksvast tegevusest üle jääv raha 
(tulem) moodustab kogutulust. Uues 
eelarvestrateegias jääb see vahemikku 
10–13 protsenti. Vabariigi keskmine oli 
eelmisel aastal 14 protsenti. Mida suu-
rem on põhitegevuse tulem, seda roh-
kem on võimalik teha jooksvate tulu-
de arvel investeeringuid, maksta tagasi 
laene ja sellest sõltub ka seadusega sä-
testatud netovõlakoormuse ülempiir. 

misele erivajadustega laste toetamisel 
ning lasteaiaõpetajate palga- ja moti-
vatsioonisüsteemi parandamisele.

Taristu arendamisel jätkub valla põ-
hiteede rekonstrueerimine, sealhulgas 
tolmuvabade katete ehitus. Jätkub uute 
teelõikude kavandamine ning on pla-
neeritud raha Tammneeme kergliik-
lustee ehituseks. Taristu arendamisel 
on suurimad investeeringud kavan-
datud tänavavalgustuse rekonstruee-
rimiseks, samuti bussipeatuste võrgu 
tihendamiseks. 

Vaba aja, kultuuri- ja spordivald-
konna eelseisvate aastate investeerin-
gute kavas tuleks ära märkida inves-
teeringud terviseradade ja mitmete 
spordiobjektide arendamiseks. Nä-
hakse ette vahendid Rannarahva muu-
seumi hoidla, Naissaare raudtee, Viim-
si vabaõhumuuseumi külastuskeskuse 
ning valla osaluseks riigipoolsele in-
vesteeringule Keri tuletorni rekonst-
rueerimisel. Sotsiaalvaldkonna in-
vesteeringutest võib ära märkida raha 
eraldamise tervisekeskusele ja eakate 
keskusele. Eelarvestrateegia hõlmab 
fiskaalraamistiku ja kirjeldab tegevu-
si, et täituks visioon kujundada Viimsi 
parima elukeskkonnaga kodupaigaks. 

Meil on teemavaldkondi, mille la-
hendamine väljub Viimsi eelarveraa-
mistikust. Liikluse arendamine ja um-
mikute vähendamine Viimsi ja Tallinna 
kesklinna vahel eeldab head ja tihedat 
koostööd Tallinna ja teiste pealinna 
ümbruse omavalitsustega. Pirita suu-
nal peaksid detsembris lõppema Rei-
di tee ja Russalka ristmiku ehitustööd. 
Tallinna linn soovib valmis ehitada 
Lasnamäge ja Piritat ühendava Mus-
takivi tee pikenduse. Narva maantee – 
Peterburi tee suunal peaksid järgmisel 
aastal algama ehitustööd Väo liiklussõl-
me Rahu tee, Peterburi tee, Lagedi tee 
mitmetasandilise ristmiku väljaehita-
miseks. Kaugem tulevik on ka trammi-
teed ja Laagna tee pikendus Iru suunal. 

Viimsi elanike palga-
tase ja meie inimeste 
tuludelt laekuv tulu-
maks ühe maksu-
maksja kohta on üks 
suurimaid Eestis.

Aivar Sõerd
eelarve- ja arengukomisjoni 
esimees

J U H T K I R I

kas teadsid, et...

  Tartu Ülikooli väärikate ülikooli järgmine loeng toimub 
Viimsi huvikeskuse suures saalis 18. oktoobril. Esineb 
Raul Rebane teemal “Mida meediast uskuda?”. 

V
iimsi valla arengukava aastani 2024 on val-
minud ja avaldatud tutvumiseks ning ette-
panekuteks, mida saab teha kuni 4. novemb-
rini. 16. oktoobril kell 18–20 toimuvad Viimsi 
valla kogukonna teised Kärajad Viimsi huvi-

keskuse suures saalis ja selle avaliku kogunemise ees-
märgiks on just Viimsi arengusuundade üle kaasa 
mõelda.

Arengukava mõiste on aastatega muutunud võib- 
olla veidi kantseliitlikuks, see paistab olema keerulise 
jutuga dokument paberil ja võib tekitada lugejas eel-
arvamust ühest rutiinsest materjalist. “Ent uskuge, 
selle valmimisele on kaasa aidanud kümned inimesed, 
aruteludes osalenud sajad ning tuleb tunnistada, et 
vaidlused, ajurünnakud, ideekorjed olid kõike muud kui 
formaalsed ja igavad,” kirjutab vallavanem Laine Rand-
järv valminud dokumendi eessõnas.

Arutelud on tõesti olnud sisukad ja kirglikud, 
murelikud ja lootusrikkad, haaravad ja mõnikord isegi 
natuke hullumeelsete ideedega pikitud. Aga see kõik 
käib asja juurde.

Hea on, kui arengudoku-
ment sünnibki vaidlustest ja 
kokkulepetest ning on loov ja 
dünaamiline samal ajal.

Neli aastat on väga lühike 
aeg, et realiseerida drastilisi 
muudatusi, et muuta kardi-
naalselt elustiili või mõtte-

maailma. Ent samas on tegemist siiski piisavalt pika 
perioodiga, mille jooksul saab ehitada uue kooli, 
kontserdisaali, rajada pargi või alustada mõne spordi-
rajatise projekteerimist.

Aga samal ajal peame ka olema mõistlikud realistid – 
ei jõua nelja aastaga korda kõiki teid, valmis kõiki 
matkaradu või mänguplatse.

Viimsi on unikaalne paik, kus on koos palju erine-
vaid eluviise – see on kui linna ja küla sümbioos. See 
mitmekesisus peab säilima. Igaühel, kes soovib siin 
elada, peab olema võimalus valida, kas elada ranna-
äärses külas, keset metsa või urbaniseerunud alevikus. 
Viimsisse tahab igal aastal tulla rohkem inimesi, kui 
siit lahkub. Ühelt poolt tekitab elanike juurdevool aju-
tisi või lühiajalisi ebamugavusi, aga teisalt näitab see, 
et Viimsit elukeskkonnana armastatakse.

Eelmiste vallavalitsuste poolt kinnitatud ja praegu 
kehtivate detailplaneeringute järgi võiks siin elada 
juba täna 30 000 inimest. Oma elukohana on Viimsi 
valla registreerinud 20 000 elanikku, uuringud näita-
vad, et tegelikult elab siin igapäevaselt ligi-
kaudu 24 000 inimest. Kuhu Viimsi reaalsu-
ses areneb ja kuhu seda arengut soovivad 
kohalikud kogukonnad suunata, kõik see 
peabki arengukavas olema lahti mõtestatud.

Arengukava ootab nüüd tutvumist ja 
ettepanekuid, kaasamõtlemist ja 
muidugi ka kompromisse – ajalisi, 
rahalisi, põhimõttelisi.

Viimsi Teataja paberleht, digi-
leht ViimsiTeataja.ee ja ka meie 
podcast aitavad neid arutelusid 
kokku võtta, vahendada ja jul-
gustada. Lood põnevatest viim-
silastest ja nende tegudest aita-
vad aga neid erisusi ja vajadusi 
ka laiemalt paremini mõista.

Rain Resmeldt Uusen  
peatoimetaja

Viimsi arengukava 
jõuab Kärajatele

Viimsi on 
unikaalne paik, 
kus on koos 
palju erinevaid 
eluviise.

Foto: Adobe Stock
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Projekteerimistingimuste menetlus 
detailplaneeringu olemasolul
Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnas on menetluses 
Viimsi Vallavolikogu 8.04.1997 otsusega nr 106 kehtestatud Pringi külas 
AÜ Männi detailplaneeringu alal asuvale Metsaveere tee 3 kinnistule 
projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringuga määratud 
ehitusala muutmiseks vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2. 
Projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiis on tutvumiseks kättesaadav 
Viimsi vallavalitsuse veebilehel  ja vallavalitsuse administratiivhoones 
(Nelgi tee 1, Viimsi alevik). 

VT

Miiduranna küla ja külaseltsi 
üldkoosolek
Koosolek toimub 5. novembril kell 18–20 Viimsi huvikeskuse (Nelgi tee 1) 
suures saalis.

Päevakorras on Miiduranna külaseltsi juhatuse koosseisu muudatus; 
külavanema 2019. aasta kokkuvõte ja 2020 plaanid; külavanemale 
laekunud küsimuste vastused (küsimused saata külavanemale hilje-
malt 29. oktoobriks); Miiduranna küla turvalisuse parendamine, naabri-
valve. Söömiseks pakutakse kringlit ja joomiseks teed.

Lisainfo: Eero Hammer, eero@fcc.ee, miidurannakyla@gmail.com, 
tel 505 1292. 

VT

Märka ja tunnusta!
1. oktoobrist rakendus Viimsi vallas uus tunnustamise kord, mille alusel 
on kõigil võimalus tunnustada Viimsi vallas tegutsevaid või vallaga 
seonduvaid inimesi ja organisatsioone. Vastavad vormid on leitavad 
valla kodulehelt. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Taotluse 
saab esitada e-posti aadressil info@viimsivv.ee või vallamaja valve-
lauas kohapeal. Tunnustus antakse üle 20. detsembril toimuval Viimsi 
valla taasasutamise aastapäeva pidulikul sündmusel. Vaata: viimsi.ee/
tunnustamine. 

VT

ETTEVÕTLUS VIIMSIS Kolmapäeval 
ja neljapäeval toimus ettevõtlus-
nädala raames Viimsi kinos valla-
valitsuse korraldatud networking 
Viimsis tegutsevatele ettevõtjatele.

Koos vaadati Nordic Business Forumi 
ülekannet Helsingist ja arutleti koos-
töövõimaluste üle rannarahva kesk-
konna-aasta 2020 planeerimisel ja õn-
nestumisel. 

VT

Viimsi kinos toimus ärifoorumi 
ühisvaatamine ja keskkonna-
aasta tutvustamine ettevõtjatele

Viimsi ettevõtjad ootamas otseülekande algust Helsingist.

Ärifoorumile eelnes keskkonnateemaline diskussioon heategevusorganisatsiooni, ettevõtjate ja valla esindajatega. 
Fotod: Rain Resmeldt Uusen 
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:
KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451

VIIMSI KINO pakub mugavas kinokompleksis 
maailmatasemel filmivalikut. 

Vana hea “Terminaator” on jälle tagasi

Norbert Kaareste
Viimsi Kino turundusjuht

“Kaksikmees”
“Kaksikmees” on lugu, mis püsis pea 
20 aastat filmistuudiote laual, kuniks 
Paramounti stuudio asja töösse pani. 
Nimekaid peaosalisekandidaate oli 
ulmepõnevikul läbi aegade erinevaid, 
kuniks Will Smith rolli enda katta võt-
tis. Film flirdib kloonimistemaatikaga, 
pannes vananenud palgamõrvari võit-
lema valitsuse agentidega, kelle seast 
leiab ka mehe enda, noorema kloonina. 

Teos on saanud reaalsuseks suu-
resti tänu arenenud arvutiefektidele, 
mis võimaldab aina enam tuua filmi-
linale tänaseid kuulsusi nende paari-
kümne aasta taguses välimuses. Hol-
lywoodi vananevatel staaridel on seega 
põhjust rõõmustada, sest aina vähem 
on vananemisel mõju nende rollisoo-
rituste ilule.   

“Pahatar: Kurjuse käskijanna”
“Pahatari” filmiseeria on värske avang 
Disney poolt, pakkudes armastatud 
muinasjutufilme uues võtmes, seekord 
siis pahalase vaatevinklist. Angelina 
Jolie teeb taaskord kirgliku filmisoo-
rituse, kehastades mitmetahulist Pa-
hatari, kelle südamesooviks on kasva-
tada üles korralik ristitütar. Nagu ikka 
loob kiilu ema ja tütre suhetesse viima-
se soov täiskasvanud naiseks sirguda, 
mis kulmineerub kauni printsi koh-
tamise ja abieluga. Pahatar näeb aga 
kaunis loos kurja ohtu ning seisab sir-
gelt neiu ämma (Michel Pfeiffer) soo-
lode vastu, mis vastset miniat oma se-
nise kodu vastu pööravad.

“Pahatar” on mõnus vaatamine pe-
re õrnemale poolele, kellele serveeri-
takse suurepärane kogus muinasjutu-
lisi seiklusi.

“Kiirtee põrgusse”
Eesti esimeseks täispikaks õudusfil-
miks tituleeritud “Kiirtee põrgusse” 
jõuab kindlasti Eesti filmiajalukku, 
sest ühtegi eestikeelset õudusfilmi vä-

vad. Üksilduses olles haaravad maad 
aga kummalised juhtumid, mis kurjast 
vaimust vaevatud naispeaosalise Dora 
(Kersti Heinloo) juhtimisel võtavad õõ-
vastavad pöörded. 

Filmitegijad näitasid ka kambale 
staaridele (Katrin Lust, Robert Rool jt) 
juppe filmist, kes ka Facebooki vahen-
dusel kinnitasid, et hirmuhetki on fil-
mis kuhjaga.

“Terminaator: Sünge saatus”
Arnoldi juhtimisel kuulsaks saanud 
filmiseeria muutus kultuslikuks kohe, 
kui vanameister James Cameron hin-
natud märulikangelase hoopis “Termi-
naator 2” kangelase rolli sättis. Sellest 
ajast peale pole filmivaatajate isu “Ter-
minaatori” ja Arnoldi järele raugenud 

ga meie mail siiani tehtud pole. Äkki 
“November” natuke oli? Filmis astu-
vad naiste rõõmuks üles peaosas ke-
nad meesterahvad Kristjan Kasearu ja 
Mait Malmsteini poeg Franz, kes tub-
lide ehitusmeestena ühte mahajäetud 
metsamajja küprokit panema lähe-

ja nii oleme jõudnud juba kuuenda (!) 
“Terminaatori” saaga filmini. 

Seekord on James Cameron taga-
si produtsenditoolil, olles ka üks stse-
naariumi autoritest. Esimese asjana tõi 
Cameron tagasi filmisaaga teisest osast 
Linda Hamiltoni, kelle juhtimisel rul-
lub lahti lugu, mida Cameron peab 
“Terminaator 2” filmi järjeks ning saa-
ga 3., 4. ja 5. osa on mehe silmis lood 
teisest maailmast. 

Seega Cameroni silmis kolmandas 
järjefilmis “Terminaatori” saagas on 
maailmalõpp ära hoitud ning inim-
kond elamas edasi oma tavapärast 
elu. Paraku pole kurjadel tulevikuro-
botitel ikka meelerahu leitud ja nii on 
John Connori lähedastel tükk tegu, et 
elus püsida. 

“Kiirtee põrgusse” 
jõuab kindlasti Eesti 
filmiajalukku, sest 
ühtegi eestikeelset 
õudusfilmi väga meie 
mail siiani tehtud pole.

Fotod: tootjad



TOIMUS Õpetajate päeva eelõhtul, 
4. oktoobril anti Noblessneri valu-
kojas PROTO avastustehase Nobeli 
saalis toimunud Viimsi õpetajate 
päeva peol üle tänud parimatele.

Kohal oli üle 350 Viimsi valla õpeta-
ja, oma esindatus peol oli ka Viimsi 
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Viimsi parimad õpetajad said märgatud ja tänatud

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja

gümnaasiumil. Peo avanud vallava-
nem Laine Randjärv rõhutas oma kõ-
nes, et õpetajatel on õigus ja kohustus 
olla oma töös nõudlikud, ning kutsus 
murede korral üles probleeme ja nen-
de võimalikke lahendusi silmast silma 
kohtudes ka vallavalitsuse esindajate-
ga arutama.

Peomeeleolu tipphetkedeks olid nii 
tänukirjade üleandmise tseremoonia 
kui ka Tanel Padari tempokas kontsert, 
mis tõi jalga keerutama ja kaasa hüp-
pama hetkega tantsupõrandatäie õpe-
tajaid.

tänud

  Täname Teid suurepärase klassijuhataja 
töö ja spordivaldkonnas aktiivse tegutsemise 
eest Viimsi Koolis – Ahmed Porkveli 

  Täname Teid silmapaistvate tulemuste 
eest Viimsi Muusikakooli tšelloõpilaste õpeta-
misel ja kõrgetasemeliste konkursitulemuste 
eest piirkondlikel ja vabariiklikel konkurssidel 
– Ann Kuut

  Täname Teid pühendumise ja töökuse
eest erivajadustega laste õpetamisel ja kaa-
samisel Randvere Koolis – Anna-Liisa Mäeots  

  Täname Teid Viimsi Kooli õpilaste indivi-
duaalse arengu toetamise ning eduka juhen-
damise eest maakondlikel ja vabariiklikel 
võistlustel – Annika Estna 

  Täname Teid pühendumusega tehtud töö 
eest õpetajana ja Haabneeme Kooli juhtimis-
struktuuri parendamisse panustamise eest – 
Ariel Kristel Mõtsmees 

  Täname Teid suure panuse eest Haab-
neeme Kooli õpilaste seas liikumisharjumuste 
propageerimisel ja kujundamisel ning spordi-
klassi koordineerimisel – Bert Tippi

  Täname Teid suurepärase koostöö ning 
Viimsi Kooli õpilaste eduka juhendamise eest 
maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel – 
Dagne-Anete Soontalu 

  Täname Teid pikaajalise pühendumuse ja 
kohusetundega tehtud töö eest inglise keele 
õpetaja ja meeskonna liikmena Haabneeme 
Koolis – Diana Rannala

  Täname Teid pühendunud ja viljaka töö 
eest kujutava kunsti õpetamisel Viimsi Kunsti-
koolis – Elo Tang

  Täname Teid TORE noorte juhendamise 
ja südamega tehtud töö eest Viimsi Koolis – 
Eve Ott

  Täname Teid Viimsi Kooli õpilaste indivi-
duaalse arengu toetamise ning eduka juhen-
damise eest maakondlikel ja vabariiklikel 
võistlustel – Eve Skoglund  

  Täname Teid pikaajalise töö ja kooli maine 
edendamise eest Püünsi Koolis – Gea Radik

  Täname Teid energilise, pühendunud ja 
viljaka töö eest kunstiõpetuse õpetamisel 
Viimsi Kunstikoolis, kaasates kunstiõppesse 
tänapäeva moodsat tehnikat – Ivar Reimann

  Täname Teid Viimsi Kooli õpilaste eduka 
juhendamise ja panustamise eest koolimaja 
dekoreerimisel – Kairy Nahkur  

  Täname Teid pühendumuse ja panuse eest 
muusikalise tegevuse arendamisse Haab-
neeme Koolis – Kati Põder

  Täname Teid keskkonnahariduse propa-
geerimise ja ülemaailmse Rohelise Kooli 
programmiga liitumise eest Viimsi Koolis – 
Kersti Ojassalu     

  Täname Teid järjepideva ja heasoovliku 
töö eest klassiõpetajana Haabneeme Koolis 
– Kersti Randmer

  Täname Teid tulemusliku ja pühendunud 
töö ning koolispordi arendamise eest Püünsi 
Koolis – Kristel Suurorg    

  Täname Teid Maria ja Johan Laidoneri 
perekonna loo lavastamise ja imeliste aktuste 
eest Viimsi Koolis – Külli Talmar

  Täname Teid tugimeeskonna juhtimise, 
mänguteraapia läbiviimise ja Koolimäng 2018 
loomise eest MLA-s Viimsi Lasteaiad – 
Lagle Reinup  

  Täname Teid kui laste ja lastevanemate 
poolt tunnustatud erakordset ja inspireerivat 
klassiõpetajat Püünsi Koolis – Liis Leuska

  Täname Teid pühendumuse ja panuse eest 
Haabneeme Kooli võõrkeelte aineühenduse 
käivitamisel ja koostöise meeskonda juhtimi-
sel – Lilian Raspel

  Täname Teid Viimsi Kooli õpilaste eduka 
juhendamise eest maakondlikel ja vabariik-
likel võistlustel – Maarika Koks 

  Täname Teid pikaajalise pühendunud töö 
eest Viimsi Koolis – Maido Saar

41 Viimsi õpe-
tajat said oma 
sihikindla töö 
eest tänukirjad. 
Fotod: Annika 
Haas

Viimsi koolide juhid.

Tänukirja saajad
  Täname Teid kohusetundliku pikaajalise 

töö ja igakülgse abi eest Prangli Põhikooli 
juubeli korraldamisel – Maime Linholm    

  Täname Teid pikaajalise ja pühendunud 
töö eest Püünsi Koolis – Maire Kajamäe

  Täname Teid MLA Viimsi Lasteaiad, digi-
õppe eestvedamise eest Laanelinnu majas – 
Mare Annimäe  

  Täname Teid eduka ja sihikindla töö eest 
Viimsi Muusikakooli saksofoniõpilaste õpeta-
misel ning mitmete kooli orkestrite juhenda-
misel – Maret Melesk 

  Täname Teid eesti keele kui teise keele 
õppematerjali loomise ning multifilmi “Oskar 
ja asjad” valmimise eest MLA Viimsi Laste-
aiad Laanelinnu majas – Merike Varandi   

  Täname Teid liikumistegevuste eestveda-
mise ja läbiviimise eest MLA Viimsi Lasteaiad 
Karulaugu majas – Merlin Vare  

  Täname Teid pikaajalise ja tulemusliku töö 
eest Püünsi Koolis – Monika Heinmaa  

  Täname Teid pühendunud töö eest Püünsi 
Kooli lasteaia sise- ja väliskeskkonna kujun-
damisel – Monika Nõgisto    

  Täname Teid Viimsi valla haridustöötajate 
7. arenduspäeva eduka korraldamise eest 
Haabneeme Koolis – Proomet Torga

  Täname teid tänuväärse töö eest KiVa 
programmi elluviimise ja rakendamise eest 
Randvere Koolis – KiVa meeskond: Liina 
Lüütsepp, Triin Hallik, Alari Allika, Mari-Liis 
Mugra

  Täname Teid pikaajalise, pühendunud 
ja eduka klassiõpetaja- ja mentoritöö eest 
Haabneeme Koolis – Reet-Ly Lindal 

  Täname Teid Viimsi Kooli õpilaste eduka 
juhendamise eest maakondlikel ja vabariik-
likel võistlustel – Reili Reintal 

  Täname teid eesti keele aasta tähtsusta-
mise ja tegevuste koordineerimise eest Viimsi 
Koolis – eesti keele õpetajate meeskond: 
Riita Järve, Liis Remmel, Kaie Saar, Kadri 
Kalm, Aime MIiile, Dagne-Anete Soontalu   

  Täname Teid pikaajalise pühendunud töö 
eest Viimsi Koolis – Rines Takel

  Täname Teid panuse eest Randvere Kooli 
õpilaste õpetamisel, inspireerimisel ja õnne-
likuks tegemisel – Roosika Kann    

  Täname Teid Prangli Põhikooli õpilaste 
eduka juhendamise eest pranglimise ja nuti-
spordi võistlustel – Siiri Piirisaar  

  Täname Teid professionaalse ja pühendu-
nud töö eest klassiõpetajana Püünsi Koolis – 
Urve Karner  

  Ära märgiti ka laulu- ja tantsupeole pääse-
nud koolikollektiivide juhid: Mariann Nirk, 
Mari-Liis Rahumets, Maido Saar, Lemme 
Randma, Meryt Pastak, Hele Pomerants, 
Kerlin Takk, Eteri Parts, Anli Soosaar, Kristi 
Kurist, Ott Kask, Laura Lindpere, Rines 
Takel, Kätlin Puhmaste, Andrus Kalvet, 
Age Kurrikoff-Herman, Kati Põder, Aarne 
Saluveer, Age Toomsalu

  Erilise tänu saanud koolijuhid: Jekaterina 
Tšerepannikova, Tiina Piirisaar, Leelo 
Tiisvelt, Aime Niidas, Sirje Toomla, Karmen 
Paul, Urvi Niidas, Maie Roos, Elle Soop
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Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

KOKKUVÕTE Magistrikraadiga jurist, endine Eesti 
peakonsul Peterburis, Viimsi Puhtaks ja garaaži-
müügi eestvedaja, Viimsi ettevõtlusnädala korral-
daja, ühiskontori Taru omanik ning õigusbüroo 
Justice Legal partner Viktoria Tuulas räägib läbi-
põlemisest. “Kui pühapäeval tekib mingi ärevus 
seoses algava nädalaga, siis on miskit juba viltu,” 
ütleb Viktoria, kelle unistuseks on rajada Viimsisse 
vaimse tervise keskus, kuhu inimesed probleemide 
ilmnemisel aegsasti pöörduda saaksid.

Te olete töötanud 24 aastat Ees-
ti riigi teenistuses, sellest 22 aas-
tat diplomaadina välisteenistu-
ses. See on pikk aeg.
Olen tõesti suurema osa oma 
elust töötanud välisministeeriu-
mis. Kuulun sellesse õnnelikku, 
nn võitjate põlvkonda, kellel tu-
li uue vabariigi alguses ilma sega-
vate eelteadmisteta nullist alusta-
da ja maailma parimad praktikad 
prauhti siia tuua. 

Minu karjäär oli üks suur juhus. 
1990ndatel, suurte muutuste ajas-
tul, lõpetasin Tartu Ülikooli õigus-
teaduskonna. Kuna riigiametis oli 
vaja juriste, tuldi ja koputati mi-
nu aknale ning kutsuti tööle koda-
kondsus- ja migratsiooniametisse. 
Anti valida – võta ükskõik milline 
ametikoht ja hakka pihta. Nii sai 
minust välismaalaste dokumen-
teerimise büroo juhataja. Lõpeta-
sin seal peadirektori asetäitjana ja 
lahkusin.

Siis kutsuti mind välisminis-
teeriumi konsulaarosakonda, kus 
töötasin kuni eelmise aasta lõpuni. 
Peterburis töötasin aastatel 2013–
2016. Pärast seda võtsin aja maha 
ning lõplikult lahkusin välisminis-
teeriumist detsembris 2018. Kaa-
lusin pikalt, mida edasi teha, sest 
samal viisil ma enam jätkata ei saa-
nud.

Miks Te ei saanud enam riigiame-
tis jätkata?
2009. aastal, ränga majandus-
kriisi ajal, algas riigiettevõtetes 
Exceli põhjal inimeste koonda-
mine. Samal ajal kasvas allesjää-
jatel tööülesannete maht, amet-
kond pandi stressi piirile. Ootuste 
ja tegelike võimaluste vahele tekkis 
suur lõhe ning sealt sai alguse mu 
läbipõlemine.

Miks see juhtub? Kuidas läbipõle-
mist ära tunda?
Ametnik põleb läbi, kui ta ei näe 
oma töö tulemust. Tihti põlevad 
läbi just keskastme juhid, kellele ei 
tule ülevaltpoolt selgeid juhiseid, 
aga kes vastutavad teiste inimeste 
töötulemuste eest. Toimub pidev 
üleplaneerimine, nn tulekahjude 
kustutamine.

Kuna mina olin sügavat depres-
siooni lähedalt näinud, oskasin se-
da ka enda puhul märgata.

Üks esimesi tunnuseid on see, et 
sa ei maga enam. 

Kui vihm rikub tuju ära. See ei 
ole normaalne, kui vihastad pisias-

Ettevõtja Viktoria Tuulas: “Kui sa ei vihka esmaspäevi, oled sa õnnelik”

jade peale ja teed asju toore jõuga. 
Sa ei suuda enam adekvaatselt olu-
kordi hinnata ja reageerid väikeste-
le asjadele üle. 

Kui sul kaob rõõm. Naerad, aga 
sisemiselt oled rõõmutu.

Depressioon algab kohutava vä-
simusega. Sa oled juba hommikul 
ärgates väsinud. Sa ei puhka en-
nast ka puhkuse ajal välja. Esime-
sed kaks puhkusenädalat veedad 
haigevoodis, sest varem pole või-
malik olnud haige olla. Tuled puh-
kuselt tagasi ja postkastis ootab 500 
vastamata e-kirja. 200 neist kustu-
tad ära, aga 300-le pead vastama. 
Lõpuks ei tundu töö sulle enam to-
re, kuni lõpuks vihkad iga jumala 
päeva, mil pead tööle minema.

Ka alkoholism võib sind sel ajal 
tabada, aga minul oli õnneks keha 
targem kui pea, nii et sellest pää-
sesin. Mul vedas – võtsime perre 
kuldse retriiveri kutsika! Loomad ei 
tule meie ellu niisama... Ja see kut-
sikas sundis mind liikuma. Ma ei 
oleks voodisse jäädes depressioo-
nist välja tulnud. 

Eriti raske on selline olukord 
siis, kui kodune seljatagune pole 
tugev. Või kui pole piisavalt finant-
se, et võtta ennast töölt vabaks ja 
mõelda elu üle järele.

Probleem on selles, et inimesed 
ei tunnista avalikult oma läbipõle-
mist. Siin ongi põhjus, miks me lo-
hiseme sündmustel järel, mitte ei 
enneta neid. See on kasvav prob-
leem, aga läbipõlemise sündroo-
miga inimestel ei ole kohta, kuhu 
pöörduda. 

Mida teha, et end läbipõlemisest 
säästa?
Alustame juhtidest, sest see on 
puhas juhtimise teema. Juht peab 
suutma tööd korraldada ja aega 
planeerida. 

Näiteks kui töötasin Soomes, 
kus tööviljakus on teatavasti kõr-
gem, siis algul mind nende pikk 
planeerimine kohutavalt häiris, 
sest ma olin harjunud puusalt tulis-
tama. Lõpuks kohanesin soomlas-
te tempoga ja sain aru, et reedeks 

pole mõtet kohtumisi ega koos-
olekuid planeerida. Reede on seal 
Casual Friday, kus inimene hääles-
tab end juba eelseisvaks nädalava-
hetuseks. Sel päeval korrastatakse 
oma töölauda, töötaja analüüsib, 
kuhu ta on jõudnud, ja mõtleb, mi-
da ta teeb järgmisel nädalal. Ree-
desse ei panda ei lepitusmenetlusi 
ega välisdelegatsioonide vastuvõt-
te, vaid minnakse rahulikult näda-
lavahetusse. Minu soovitus ongi, et 

kui me ei oska kuskilt mujalt alusta-
da, siis alustagem reedest!

Meie siin Eestis ei hoia oma ini-
mesi. Paistame silma üleplanee-
rimisega, mis tuleneb närvilisest 
teadmisest, et kui ma hästi palju ei 
tee, siis ma ei ole tubli. Tegelikult 
on parem teha vähem, aga hästi. 

Inimestele tuleb aega anda ja 
see kodus oldud aeg tuleb tööand-
jal kinni maksta, kui ta veel tahab 
seda inimest tagasi saada. Üldiselt 

ma aga ei soovita kellelgi, kes on lä-
bi põlenud, samasse kohta tööle ta-
gasi minna. Ja parem on tulla ära 
siis, kui kõik on veel korras, mitte 
siis, kui sa enam olukorda välja ei 
kannata.

Kuidas Teist paar aastat tagasi 
ettevõtja sai?
Nagu enamus Viimsi inimesi käi-
sin minagi siin aastaid magamas 
ja töötasin “suures maailmas”. 

Kuulun nn võitjate 
põlvkonda, kellel tuli 
uue vabariigi alguses 
ilma segavate eel-
teadmisteta nullist 
alustada ja maailma 
parimad praktikad 
prauhti siia tuua.

Viktoria Tuulas 
soovitab pisi-
asjade peale 
kunagi mitte 
vihastada.  
Fotod: Tiit 
Mõtus
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Ettevõtja Viktoria Tuulas: “Kui sa ei vihka esmaspäevi, oled sa õnnelik”
Elan alates 1987. aastast Miidu-

rannas. Märkasin, et alates 2000. 
aastast, kui Viimsisse hakkas kerki-
ma uusi elamurajoone nagu seeni 
peale vihma, oli praeguse restora-
ni Noa juurest aina raskem parem-
pööret sooritada. Kui kunagi võttis 
Viimsist Tallinna südalinna sõitmi-
ne aega 15 minutit, siis aasta-aas-
talt pikenes see teekond 5 minuti 
kaupa. Proovisin hakata jala töö-
le käima, minu kodu juurest Islan-
di väljakule on 11–12 km. Enese-
tunne oli pärast pikka jalutuskäiku 
hea, aga ega see “kaubanduslik” 
välja ei näinud. Kolleegid küsisid, 
kas olen endale uusaasta lubadu-
se andnud.

Ma arvan, et inimene ei peaks 
sõitma igal hommikul kella 9-ks 
linna kontorisse, et passida seal 
kella 17-ni. Ka tööandja seisuko-
hast on kallis tagada igale töötaja-
le kontoris oma personaalne koht. 
Minu ühiskontor pakub sellele va-
nale mudelile alternatiivi.

Minu äriks noore ettevõtjana on 
avatud kontor ehk teistele ettevõt-
jatele tööpindade väljarentimine. 
Pakun juba kaks aastat inimestele 
Viimsi Äritares asuvas Tarus koos- 
töötamise võimalust.

Miks mitte selle asemel kodukon-
toris töötada?
Muidugi võib ka kodukontoris tööd 
teha, aga inimene on sotsiaalne 
elukas, ta tahab teisi inimesi näha, 
suhelda.

Mul oli kodus oma kabinet, aga 
see tõi kaasa selle, et ma ei saanud 
enam kodus puhata! Selleks, et pu-
hata, pidin alati kodust ära sõitma, 
sest kodu seostus tööga.

Kontoris töötamine pakub töö-
hügieeni – teed töö kontoris ära, ei 
tassi seda koju kaasa ja vaba aeg on 
sinu kvaliteetaeg.

Kodu lähedal asuv ühiskon-
tor pakub lisaks tööhügieenile ka 
paindlikku tööaega. Oluline on 
ju teha ära töö, mitte istuda tun-
nid täis. Töö tulemuslikkust ei saa 
mõõta tundides.

Iga tööandja peaks võimaldama 
tavatöö kõrvalt teha lisaks midagi, 
mis tasakaalustaks. Näiteks amet-
nike puhul peaks soodustama rii-
gitöö kõrvalt ettevõtluse ja inves-
teerimise õppimist. Muidu võib 
juhtuda nii, et kui inimene riigi-
töölt lahkub, ei oskagi ta midagi 
muud ja tal tekib tunne, et riik on 
talle võlgu.

Kas olete oma praeguse tööga 
rahul?
Jah, praegu on mul tore ja hea. Mit-
te lihtne, aga ma tunnen, et juhin 
oma elu. 

Kuidas Te aru saite, et Viimsis-
se on ühiskontorit vaja? Mis pani 
Teid sellesse äriideesse uskuma?

See on lihtne matemaatika – kui ca 
5000 inimest tiksub igal hommikul 
Viimsist Tallinna suunas venivates 
ummikutes, siis kindlasti on nen-
de seas 10, kes tahaks selle asemel 
Viimsis tööd teha. Õige pea tuligi 
mu esimene klient, mis kinnitas, 
et ideel on perspektiivi.

Olin oma äriga esimene asukas 
Viimsi Äritares, millest on nüüd-
seks saanud ärikeskkond, kuhu ko-
halikud ettevõtted kogunevad.

Kuidas ühiskontoris töö käib? Mil-
le poolest see erineb tavalisest 
avatud kontorist, milliseid leidub 
ju paljudes ettevõtetes?
Minu kaubamärgiks on vaikus – 
vaikne töötamine. Seletan uutele 
asukatele alati, et me eeldame siin 
vaikust. Telefon lülitatakse välja, te-
lefonikõnesid peetakse helikindla-
tes kuubikutes. Koosolekuid pee-
takse nõupidamiste ruumis. Olen 
õppinud ise nähtamatu olema – la-
sen inimestel rahulikult tööd teha.

Aga sünergia – kas seda ka te-
kib?
Jaa, need ükskikud hundid, keda 
siin omavahel kokku viin, on loo-
nud isegi uusi ettevõtteid! Mu kon-
toris käivad töötamas rahvusva-
helised inimesed, kes on tulnud 
Eestisse elama ja kes ei tea veel pal-
jusid asju – kuidas asjad Eestis käi-

vad, kuidas info liigub. Ma seletan 
neile kõike. Avatud kontori käivita-
misel alustasime Viimsi võimalu-
si tutvustava loengusarjaga, kus on 
käinud esinemas Taavi Kotka, Siim 
Kallas ja Raivo Vare.

Vaatamata sellele, et Viimsil on 
kalli kinnisvara ja magala kuvand, 
on mul ambitsioon püüda kinni di-
ginomaadid, kes hindavad vaikust 
ja võimalust jalutada pargis või me-
re ääres.

Usun, et meie tulevik on digi-
nomaadide vajadustega arvestav 
ökosüsteem – ärimaja koos rendi-
korterite, sportimisvõimaluste ja 
hea toiduga.

Kas olete mõelnud teha ka net-
workingu üritusi, kus sarnaste 
(äri)huvidega inimesed omava-
hel tutvuda saaksid?
Viimsis on toimunud kaks ettevõt-
jate ümarlauda ning viimasel rää-
kisime tarkade töökohtade loo-
mise vajadusest. Sel suvel küsisin 
meie uuelt vallavanemalt, kas vald 
oleks valmis ostma oktoobris Hel-
singis toimuva Põhjamaade suuri-
ma ärikonverentsi Nordic Business 
Forumi ülekande õiguse, et näida-
ta seda reaalajas Viimsi kinos. Vald 
panigi ideele õla alla ja 9.–10. ok-
toobril saab kinos 5 euro eest vaa-
data muidu ligi 2000-eurose pile-
tiga NBF-i ülekannet ning väikese 

lisasumma eest osaleda sellele 
järgneval vastuvõtul Black Rose 
pubis, kus vallavanem kuulutab 
välja keskkonna-aasta, mis on 
signaal ka ettevõtjatele. Järgmi-
sel aastal kuulutame välja Viim-
si kõige keskkonnasõbralikuma 
ettevõtte. 

Olete ka Viimsi garaažimüügi 
üks eestvedajatest, seega on 
keskkond Teie jaoks südame-
lähedane teema?
Jah. Vaadake seda prügi hulka, 
mis meil igapäevaelus tekib. Ja 
ülearuseid asju, mis kappides-
se kogunevad. See pahn ei ole 
mingi varandus. Garaažikas ei 
ole muud kui mentaalne harju-
tus, et säästlikumalt elada.

Kuidas keskkonda paremi-
ni hoida? Kuidas teha eetilisi 
tarbimisotsuseid?
Jõuga ei saavuta midagi, alus-
tama peab ikka endast, väikes-
test asjadest. Mina õppisin prü-
gi sorteerima kaks aastat.

Mul oli kodus hunnikutes 
kilekotte. Ühel päeval luge-
sin need üle ja mõtlesin, kust 
need tekivad. Analüüsi tule-
musel korraldasin kodus koos-
oleku ja käisin välja idee – teeks 
ühe kilekotivaba kuu! Tegime-
gi. Kui kuu sai läbi, tegime veel 
ühe kuu. Need kaks kuud har-
jutamist jätsid meie pere käitu-
misharjumustesse tugeva jäl-
je. Nüüd on nii, et kilekott tekib 
meie majja ainult siis, kui mõni 
külaline jätab.

Tegelikult inimesed tahavad 
teha eetilisi valikuid, aga nad 
tihti lihtsalt pole kuulnudki, et 
näiteks Ragn Sells pakub era-
majade omanikele võimalust 
kasutada “kollase koti” teenust. 
Minul läheb 80% pakenditest 
sinna kotti, mille prügifirma 
iga kuu mu aia tagant tasuta 
ära viib ja ümber töötleb. Õn-
neks asjad liiguvad paremuse 
suunas – kui 2016. aastal kasu-
tas Ragn Sellsi kollase koti tee-
nust Eestis 5000 majapidamist, 
siis nüüd on neid juba 80 000.

Kollasesse kotti võib panna 
plastiku, tetra, klaasi ja alu-
miiniumi. Vanapaberi võib si-
duda pakki ja anda samuti 
Ragn Sellsile kaasa, aga ku-
hu viia tekstiil?
Terved riided võib viia Maxi-

ma ette vastavasse konteineris-
se või Uuskasutuskeskuse kogu-
mispunkti, aga kasutuskõlbmatu 
tekstiili saab panna musta kilekotti 
ja anda tasuta ära anda Viimsi jäät-
mejaamas. 

Viktoria, ja see pole veel kõik – 
Teil on ka oma õigusbüroo Viim-
sis?
Jah, asutasin tõesti koos ühe noor-
mehega siia õigusbüroo Justice Le-
gal, et hakata pakkuma lepitustee-
nust. Aitame muuhulgas arvutada 
välja, millised on kulutused, kui 
kompromissile ei jõuta. 

Ebameeldiv õiguslik probleem 
on nagu haigus, mis laseb mõnda 
aega elada, aga aja jooksul läheb 
üldiselt hullemaks. Nii nagu arsti 
juurde tasub minna aegsasti, soo-
vitan ka juristiga konsulteerida õi-
gel ajal – enne, kui probleem eska-
leerub.

Usun, et kõik asjad on läbi räägi-
tavad ja ma saan oma elukogemuse 
põhjal pakkuda tülis olevatele osa-
pooletele rahulikku välisvaadet.

Mida Te veel tahaks Viimsis ära 
teha?
Olen kindel, et Viimsisse oleks va-
ja luua vaimse tervise keskus. Kui 
me praegu ei tegele läbipõlemise 
ja depressiooni märkamisega, siis 
varsti peame tegelema selle taga-
järgedega. Mul on hirm mõeldagi, 
mis siis saab. 

Ja teine unistus on, et Viimsis 
oleks oma keskus, väljak, kuhu ini-
mesed näiteks uusaastaööl saak-
sid mõnusasti koguneda, oma-
vahel tuttavaks saada ja mõtteid 
vahetada.

Nagu enamus 
Viimsi inimesi käisin 
minagi siin aastaid 
magamas ja töötasin 
“suures maailmas”.

Kes teeb, see 
jõuab. Hoogne 
tööpäev on 
algamas.

Igasse tööpäeva 
tuleb tuua ka ise 
värvi.

Taru on Viimsi ühistöökontor.
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TRIINU

Piletid hinnaga 19/16 eur müügil Piletilevis, 
Piletimaailmas ja Viimsi Huvikeskuses.

25. oktoobril kell 19.00 
Viimsi Huvikeskuses

"Maalime ja kuulame"
 Külas beebimaalija Katrin Mustonen, 

torukelli mängib Kaili Inno.
Viimsi Huvikeskuses 

13. oktoobril kell 11.00
Teeme kõrvale pai

MTÜ ERGAMUS
www.ergamus.ee

Info ja pileti broneerimine
 pisimusa@ergamus.ee 

        Pilet 10€ (vanem+laps)
  Perepilet 15€

(2 täiskasvanut
+lapsed)

BEEBIHOMMIK BEEBIHOMMIK 

MUUSIKA Tänavune juubelihõnguline Viimsi Happy 
Jazz Festival toimub 29. oktoobrist 3. novembrini. 
Nagu eelmistel aastatelgi, tutvustame ka tänavu 
erinevaid pille ja muusikastiile lasteaia- ja koolide 
esimeste klasside lastele. Esikohal on muidugi jazz-
muusika ning improvisatsioon ja seda kõike läbi 
lastele tuntud karakterite.

S
el aastal pakume lastele 
muusikalise muinasjutu 
“Buratino” Olav Ehala muu-
sikaga. Tegemist on Venno 

Loosaare dramatiseeringuga Carlo 
Collodi “Pinocchio” ja Aleksei Tols-
toi jutustuse “Kuldvõtmeke” aine-
tel. Peaosa mängib Märten Män-
niste, Malvinaks on tema õde Merit 
Männiste. Lavastuses teeb kaasa ka 
maestro Olav Ehala ise. 

Lüürilised šansoonid
Prantsuse šansoonid ja akordion 
on ajast aega kokku sobinud. Šan-
soone esitavad meie noorema põl-
ve akordionistid – klassikatähed 
Henri Zibo ja Mikk Langeproon.

Henri alustas akordioniõpin-
guid 10-aastaselt Haapsalu Muusi-
kakoolis (õp Sirje Roogla), õpingud 
jätkusid 2012–2015 Tallinna Muusi-
kakeskkoolis (õp Aivi Tilk) ning ala-
tes 2015. aasta sügisest EMTA-s (õp 
Tiina Välja).

Mikk alustas akordioniõpinguid 
Tallinna Muusikakoolis (õp I. Jõe-
leht ja K. Laas) ning jätkas G. Ot-
sa nimelises Tallinna Muusikakoo-
lis klassikalise akordioni erialal (õp 
T. Välja), mille lõpetas kiituse ning 
hõbemärgiga. Paralleelselt lõpetas 
ta ka Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 
kuldmedaliga. Bakalaureusekraadi 
omandas Mikk Helsingis Sibeliuse 
akadeemias (prof Matti Rantanen).

Külalised maailmast
Esimesteks külalisesinejateks on 
Peterburi jazzmuusika filharmoo-

Tänavune Viimsi Happy Jazz Festival

nia asutaja ja kunstiline juht David 
Goloschekin ja sama filharmoonia 
solist, kitarrist Gasan Bagirov. Nen-
de suurepäraste muusikutega liitu-
vad Toivo Unt kontrabassil ja Aivar 
Vassiljev trummidel. Kontsert toi-
mub koos õhtusöögiga restoranis 
Luu.

Venemaa jazzilegend, Vene Fö-
deratsiooni rahvakunstnik David 
Goloschekin debüteeris profes-
sionaalse muusikuna jazzifestiva-
lil Tallinnas 1961. aastal. 1989. aas-
tal asutas ta Peterburis esimese 
riikliku jazzmuusika filharmoonia 
Venemaal, 1994. aastal rahvusva-
helise festivali White Night Swing, 
samuti noorte jazzmuusikute kon-
kursi “Sügismaraton”. Ta on män-
ginud paljude Ameerika jazzitäh-
tedega, sealhulgas Benny Golsoni, 
Monty Aleksandri, Wynton Marsa-
lise, Woody Shaw ja teistega.

Gasan Bagirov on muusik, üks 
juhtivaid Venemaa jazzkitarriste, 
õpetaja ja produtsent. Ta sündis 
Peterburis, lõpetas kiitusega Glinka 
koorikolledži. Ta on õppinud Peter-
buris Mussorgski nimelises kultuu-
ri- ja kunstiülikoolis. Praegu on ta 

Peterburi jazzi filharmoonia solist, 
Peterburi riikliku kultuuriinstituu-
di muusikateaduskonna õppejõud. 
Aserbaidžaani president Ilham  Ali-
jev andis 2018. aasta mais Gasan 
Bagirovile Aserbaidžaani austatud 
kunstniku tiitli.

Festivali esimesel suurkontser-
dil astub lavale parimas vormis 
Estonian Voices, seejärel naerutab 
rahvast armastatud Jan Uuspõld.

Mitme auhinnaga pärjatud Es-
tonian Voices on eksperimentee-
rimislembene vokaalsekstett, kelle 
ampluaa hõlmab jazzi, klassikalist 
muusikat ja folki ning repertuaar 
koosneb nii originaalloomingust 
kui ka rahvamuusikast, teiste hul-
gas isegi paarist popphitist. Kuui-
kus laulavad Mikk Dede, Rasmus 
Erismaa, Maria Väli, Mirjam Dede, 
Aare Külama ja Kadri Voorand, kes 
on grupi loominguline liider ja ena-
masti ka vokaalseadete autor.

Kodust huumorit
Hea muusika ja hea nali on kaks 
kõige toredamat asja, mida üks 
õhtu pakkuda saab. Nüüd on need 
mõlemad koos stand up-kontserdis 
“OMA JAZZ” ja pealegi veel suure-
pärase muusikalise trio esituses, 
mille solistina särab Monoteatri 
üks juhtfiguure Jan Uuspõld.

Trio koosseisus Jan Uuspõld, 
Mairo Marjamaa ja Rene Puura ei 
ole tavapärane ansambel lauljast, 
saksofonistist ja klahvpillimängi-
jast, vaid fantastiline kolmik, kes 
päästab teid sügispimedusest pari-
ma muusikalise huumoriga. Täiesti 
uutmoodi stand up-kontsert pakub 
üllatavaid ja vaimukaid eksperi-
mente pillide ja teada-tuntud lugu-
dega, muidugi Jani nalju oma tun-
tud headuses.

Auhinnatud talent
Selle aasta peaesineja on multita-
lent ja jazzisaadik Austraaliast Ja-
mes Morrison, kelle partneriks on 
Estonian Dream Big Band – ainus 
professionaalsetest muusikutest 
koosnev jazzorkester Eestis.

James alustas klaveriõpinguid 
kuueselt, seitsmeselt võttis kätte 
trompeti, üheksaselt moodustas 
oma esimese bändi ja kolmeteist-
kümneselt mängis professionaali-
na ööklubides. Sama kiirelt arenes 
ka tema rahvusvaheline karjäär, de-
büteerides Monterey Jazz Festivalil 
kuueteistkümneaastaselt. Edasi tu-
lid esinemised maailma suurima-
tel jazzfestivalidel nagu Montreux, 
North Sea, Nice ja Hollywood Bowl, 
mängides koos paljude jazzlegen-
didega – Dizzy Gillespie, Herbie 

Hancock, Dave Brubeck, Chick Co-
rea, George Benson, Quincy Jones, 
Ray Charles, B.B. King, Ray Brown, 
Wynton Marsalis jpt.

James mängib tihti ka maailmas 
tuntud jazzklubides nagu Birdland, 
The Blue Note ja Village Vanguard 
New York’is, New Morning Pariisis, 
Tokyo Blue Note ja Ronnie Scott’s 
Londonis. Teda on pärjatud luge-
matute auhindadega ja ta on mit-
mete ülikoolide audoktor.

Jämmiõhtud koolides
Festivali põhiprogramm algab tra-
ditsiooniliselt Viimsi Muusikakoo-
li kontsertidega “Noortelt noortele”, 
mille üritame korraldada näda-
la jooksul kõikides Viimsi kooli-
de saalides eesmärgiga tutvustada 
noortele jazzmuusikat ja laiemalt 
muusikaõppe võimalusi Viimsis.

Jämmiõhtud on saanud festiva-
lil tavaks ja majabändideks on oo-
data külalisi Ungarist, Saksamaalt, 
Taanist, Norrast ja Eestist. Just nii 
rahvusvaheline on noortest ande-
katest muusikutest koosnev bänd 
Foyl Aka.

Ungarlanna Maja Magedli ja 
eestlase Mathei Florea poolt loo-
dud koosseis sai alguse 2018. aas-
tal, õppides koos Berliini jazziins-
tituudis. Bändi põhifookuses on 
oma loodud souli ja jazzi mõjutus-
tega lood.

Soomest tulevad meile külla 
pianist Lasse Hirvi ja bassist Wade 
Mikkola ning Soomes resideeruv 
inglise lauljatar Caron Wuotila.

Festivali lõpetab eksklusiivse 
kontserdiga kitarritrio Triller koos 
Vaiko Epliku, Ain Agani ja Andre 
Maakeriga. Koosseis ühendab en-
das kolme erinevat eesti muusikut 
ja kolme erinevat stiili kitarri, esita-
des instrumentaalset kitarrimuusi-
kat, kus iga pill laulab.

Kontserdid toimuvad Ranna-
rahva muuseumis, Viimsi koolide 
saalides, restoranis Luu, kohvikus 
Lyon ja Laidoneride mõisas. Oleme 
jätkuvalt uute ning põnevate kont-
serdipaikade otsinguil. 

Vaata ka: www.happyjazz.ee.

Festivali lõpe-
tab eksklu-
siivse kontser-
diga kitarritrio 
Triller koos 
Epliku, Agani 
ja Maakeriga.  
Foto: Triller

Aivar Vassiljev
programmijuht

Peaesinejaks 
on James 
Morrison.  
Foto: erakogu
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Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
teenistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
20. oktoobril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
20. oktoobril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
23. oktoobril kell 19 piiblitund 
Viimsi Vabakirikus.
24. oktoobril kell 18.30 Vesper 
Muuga sadama meremeeste 
kodus (Lasti tee 4, Maardu).
27. oktoobril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
27. oktoobril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
27. oktoobril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
3. novembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
3. novembril kell 12 jumala-
teenistus leivamurdmisega, lastele 
pühapäevakool. Viimsi Vaba-
kirikus.
3. novembril kell 13 jumala-
teenistus armulauaga Rohuneeme 
kabelis.
3. novembril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere 
kirikus.

Meelelahutus ja 
muusika

11. oktoobril kell 21 Absolute 
Black Rose pubis.
12 . oktoobril kell 21 DJ Margus 
Kaukes Black Rose pubis.
16. oktoobril kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
18. oktoobril kell 21 Debüüt 
Black Rose pubis.
19. oktoobril kell 21 DJ Toomas 
Tuude Black Rose pubis.
23. oktoobril kell 18 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
25. oktoobril kell 21 Sulo Black 
Rose pubis.
26. oktoobril kell 21 DJ Lenny 
LaVida Black Rose pubis.
30. oktoobril kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.

Eakatele

12. oktoobril kell 13 Leesi ja 
Randvere seenioride sõpruskohtu-
mine Leesi rahvamajas.
13. oktoobril kell 11 ekskursioon 
eakatele 80+ Arvo Pärdi keskusesse. 
Eelregistreerimine: tel 5340 5287, 
Volli. Korraldaja: Viimsi Pensionä-
ride Ühendus. Buss väljub Haab-
neemest busside lõpp-peatusest 
spaapoolsest küljest.
16. oktoobril kell 10 eakate 
mootorsõidukijuhtide täiendkoo-
litus. Osalemine tasuta! Viimsi 
huvikeskuses.
18. oktoobril kell 12–14 Tartu 
Ülikooli väärikate ülikooli loeng. 
Lektor Raul Rebane: “Mida mee-
diast uskuda?”. Osalemine tasuta. 
Viimsi huvikeskuses.
22. oktoobril kell 11 Viimsi 
kaunimate sügisaedade külasta-
mine Randveres.
24. oktoobril kell 12 Meeldivalt 
vanemaks – tervisepäev “Vaimne 
tervis” Viimsi päevakeskuses.
24. oktoobril kell 15 oktoobri-
kuu tähtpäevade tähistamine, 
hõimupäev Randvere päeva-
keskuses.

Jumalateenistused

13. oktoobril kell 11 EELK Viimsi 
Püha Jaakobi koguduse 25. aasta-
päeva tänuteenistus armulauaga. 
Liturg Mikk Leedjärv, jutlustab 
Erkki Juhandi, kaasa teenib kogu-
duse kammerkoor. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
13. oktoobril kell 11 lõikus-
tänupüha jumalateenistus EELK 
Prangli Laurentsiuse kirikus.
13. oktoobril kell 12 lõikus-
tänupüha jumalateenistus, lastele 
pühapäevakool. Viimsi Vaba-
kirikus.
13. oktoobril kell 14.30 lõikus-
tänupüha jumalateenistus armu-
lauaga EELK Randvere kirikus.
17. oktoobril kell 18.30 Vesper 
Muuga sadama meremeeste 
kodus (Lasti tee 4, Maardu).
20. oktoobril kell 11 jumala-

Lastele ja noortele

11. oktoobril kell 10.30 väike-
laste loovushommik Viimsi huvi-
keskuses.
11. oktoobril kell 14 filmiõhtu: 
“Harry Potter ja segavereline 
prints” + viktoriin Randvere noor-
tekeskuses.
11. oktoobril kell 15 Viimsi noor-
tekeskuse väljasõit SkyLabi. 
Kohtade arv on piiratud! Viimsi 
noortekeskuses.
13. oktoobril kell 11 Pisimusa 
beebihommik “Maalime ja 
kuulame” Viimsi huvikeskuses.
15. oktoobril kell 14–16 Eesti 
mälumängu mängimine Randvere 
noortekeskuses.
17. oktoobril kell 14 kokandus. 
Eelregistreerimine kuni 15.10: 
randvere@viimsinoortekeskus.ee. 
Randvere noortekeskuses.
17. ja 31. oktoobril kell 17 filmi-
õhtu Püünsi noortekeskuses.
21.–23. oktoobril kell 10–17 
Viimsi tüdrukute koolivaheaja 
Chill Viimsi huvikeskuses.
21. oktoobril kell 13–15 käsitöö-
karpide meisterdamise töötuba. 
Töötoa läbiviija: Teeme Teistmoodi 
OÜ. Eelregistreerimine kuni 17.10: 
randvere@viimsinoortekeskus.ee. 
Randvere noortekeskuses.
25. oktoobril kell 14.30–16.30 
märkmikute valmistamise töötuba. 
Eelregistreerimine kuni 23.10: 
randvere@viimsinoortekeskus.ee. 
Randvere noortekeskuses.
28. oktoobril kell 13–19 joonistus-
võistlus “SÜGIS” Püünsi noorte-
keskuses.
29. oktoobril kell 11 Viimsi 
Happy Jazz Festival. Lasteetendus 
“Buratino”. Märten ja Merit 
Männiste, Venno Loosaar, Olav 
Ehala, Kelly Uustani. Piletid 7 € 
kohapeal. Rannarahva muuseumis.
30. oktoobril kell 11 ja 18.30 
Happy Jazz Festival. Lasteetendus 
“Buratino”. Märten ja Merit 
Männiste, Venno Loosaar, Olav 
Ehala, Kelly Uustani. Piletid 7 € 
kohapeal. Rannarahva muuseumis.

Sport

13. oktoobril kell 14 Viimsi JK 
duubelmeeskonna kodumängud: 
Viimsi JK II vs Läänemaa JK Viimsi 
staadionil.
16. oktoobril kell 20 Viimsi JK 
duubelmeeskonna kodumängud: 
Viimsi JK II vs JK Pärnu Poseidon 
Viimsi staadionil.
18. oktoobril kell 19 Eesti meistri-
võistlused korvpallis, Saku I liiga: 
KK Viimsi/Noto vs NORD Karulaugu 
Spordikeskuse korvpalliareenil.
19. oktoobril kell 13 Viimsi JK 
esindusmeeskonna kodumängud: 
Viimsi JK vs Nõmme United Viimsi 
staadionil.
26. oktoobril kell 12 Viimsi JK 
duubelmeeskonna kodumängud: 
Viimsi JK II vs JK Tulevik II Viimsi 
staadionil.

Õpi- ja jututoad

11. oktoobril kell 11 õpituba lapse-
vanematele “Lapse uni ja maga-
mine – miks ta ei maga ja kuidas 
magab?” Viimsi huvikeskuses.
13. oktoobril kell 14.15 floristika 
õpituba “Sügisseade köögiviljale” 
Viimsi huvikeskuses.
17. oktoobril kell 18.30 “Tervise-
toit” – leivaküpsetamise õpituba 
tervisekeskuses Harmoonikum.
18. oktoobril kell 11 õpituba lapse-
vanematele “Naerunägu, nutulaul 
ja jonnipusa – aitäh, et mõistate!” 
Viimsi huvikeskuses.
27. oktoobril kell 11 väikelaste 
esmaabikoolitus lapsevanematele 
Viimsi huvikeskuses.
31. oktoobril kell 18 “Tervise-
toit” – juustu- ja jogurtivalmista-
mise õpituba tervisekeskuses 
Harmoonikum.
23 ja 30. oktoobril kell 18 Hiina 
köögi saladused Viimsi huvi-
keskuses.

Näitused

Kuni 31. oktoobrini Leeve maali-
näitus “Minu staarid” Viimsi huvi-
keskuses.

Oktoobris ja novembris kell 
10–17 näitus “Viimsi 100” Ranna-
rahva muuseumis.
7.–31. oktoobril raamatuvälja-
panek “Eesti kriminaalromaanid” 
Prangli raamatukogus.
Oktoobris ja novembris E kell 
11–16 ja K kell 11–15 viimsilase 
Toomas Tuule loodusfotode 
näitus Randvere päevakeskuses.
Kuni 15. oktoobrini “Mees 
metsast” – viimsilase Endel Saare-
puu juubelinäitus. Puuskulptuurid, 
pliiatsijoonistused jm Tallinnas 
Art Space galeriis.

Kontserdid ja 
teatrietendused

18. oktoobril kell 18 “Seebi-
mulli show”. Pilet 8 €. Viimsi huvi-
keskuses.
19. oktoobril kell 14 EELK Kiriku-
muusikute Liidu konverentsi kont-
sert. Hille Poroson (orel), Viimsi 
koguduse kammerkoor (dirigent 
Andrus Kalvet), Toomkoguduse 
kammerkoor Laudate Dominum 
(dirigent Veljo Reier), Tallinna 
Kaarli koguduse naiskoor (dirigent 
Kersti Petermann) ja Tallinna Kaarli 
koguduse kontsertkoor (dirigent 
Piret Aidulo). Vaba sissepääs. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
25. oktoobril kell 19 Komöödia-
teatri etendus “Igaühel neli nägu” 
Viimsi huvikeskuses.
30. oktoobril kell 19 Viimsi Happy 
Jazz Festival. Vive la France. Akor-
dioniduo Henri Zibo ja Mikk Lange-
proon. Piletid 12/10 € kohapeal. 
Kohvikus Lyon (Paadi tee 3).

Varia

16. oktoobril kell 18 Viimsi kogu-
konna Kärajad. Kohtumine Viim-
si vallavanema Laine Randjärvega 
huvikeskuse saalis.
26. oktoobril kell 10.30 misjoni-
konverents “Sees või Väljas 2019”. 
Osalustasu 10 €. Eelregistreeri-
mine: misjonikeskus.eelk.ee/
konverents. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.

Piletid müügil Piletimaailma ja Piletilevi müügipunktides ning kaupluses Muusa Rahvusraamatukogus 

8.11 kell 19.00 Viimsi Huvikeskuses

SÜDAME SOSIN
TUKS-TUKS, KUNI ONGI TUKSIS 

Autor: Jevgeni Griškovets / Tõlkija: Toomas Kall / 
Lavastaja: Margo Teder / Kunstnik: Kaspar Jancis / 
Valguskujundaja: Triin Hook / Muusikaline kujundaja: 
Paul Daniel / Laval: Lauri Saatpalu
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KOGUDUS Tee kirikusse on meil kõigil erinev. 
Mõnel on kirik vaid paari sammu kaugusel, teisel 
kulub sinna jõudmiseks rohkem aega. Mõne tee 
on sirge ja hästi hooldatud, teise tee võib olla pikk, 
käänuline ja konarlik.

O
ma 25. tegutsemisaas-
tat tähistab EELK Viim-
si Püha Jaakobi kiriku 
kogudus. Eesti luterli-

ke koguduste seas on Viimsi Püha 
Jaakobi kiriku kogudus üks noori-
maid, sest Eestis on kogudusi, mil-
lel vanust 700 või lausa 800 aastat. 
Ka oma liikmeskonna poolest on 
Viimsi kogudus väga noor, sest ena-
mus koguduse liikmeid on vanuse-
vahemikus 30–50 eluaastat. 

Koguduse ja ka kiriku rajamise 
mõtted Viimsis keerlesid inimeste 
peades tegelikult juba enne 1994. 
aastat, sest Viimsisse asus Eesti 
taasiseseisvumise järel elama jär-
jest enam inimesi, kes olid olnud 
seni Tallinnas mõne koguduse liik-
med, kuid siin elades tekkis järjest 
enam soov kodu lähedal kogudu-
se elust osa saada. Koguduse loo-
misel liitus aga ka palju viimsila-
si, kes veel ei olnu kiriku liikmed. 
Teame ju, et 1990. aastate alguses 
leidsid kiriku juurde tee paljud, kes 
olid südames uskunud, kuid kes 
olid peljanud kiriku liikmeks saa-
da Nõukogude võimu repressioo-
nide hirmus. Ja nii algas koguduse 
tegevus 1994. aastal.

Koguduse esimene jumalatee-
nistus peeti 5. märtsil 1994. aas-
tal Püünsi koolimajas ning 13. no-
vembril 1994 toimus koguduse 
asutamise koosolek. 

6. detsembril 1994 võeti EELK 
Konsistooriumi otsusega Eesti 
Evangeelsesse Luterlikku Kirikus-
se vastu EELK Viimsi Püha Jaako-
bi kogudus.  

Viimsi Püha Jaakobi kirik, mis 
on püstitatud merel hukkunute 
mälestuseks ja tänuks pääsenute 
eest, pühitseti 25. juulil 2007. aas-
tal.

Püha Jaakobi kirik on täis 
valgust ja rõõmu
Pea aasta hiljem ehk siis augustis 
2008 hakkas Viimsi kogudust tee-
nima Mikk Leedjärv. “Kui ma 2007. 
aastal asusin vaimuliku lõppast-
mekoolitust läbima, oli tegelikult 
plaan hoopis teistsugune, kuid Ju-
mal seadis need plaanid ümber nii, 
et olengi nüüdseks juba päris pikalt 
viimsilasi teeninud.” Viimsi inimes-
test ja eluolust Mikul siia jõudes et-
tekujutust ei olnud. Nüüd, üksteist 
aastat hiljem, tunneb Mikk üha 
enam, et Jumal on olnud tema vas-
tu väga armuline, et ta just Viimsis-
se juhatas.

Maise ja inimliku poole pealt 
vaadates võib öelda, et Mikk on ki-
rikus üles kasvanud, mis oli ka põh-
jus, miks ta suundus usuteadust 
õppima. Teisalt võib öelda, et Ju-
mal on seda kõike ise nii juhtinud, 
teda selleks ette valmistanud, kut-
sunud ja seadnud. “See on olnud 
elukestev teekond, kujunemine ja 
kasvamine usus, mis jätkub tänases 

EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus 25!

olukorras koos Viimsi kogudusega. 
Olen väga tänulik ja rõõmus, et Ju-
mal juhatas mind Viimsisse, et ai-
data ehk enam mõista siinse maa-
nurga elanikel seda, mis on tõelised 
väärtused elus,” räägib Mikk.

“Omal moel on see maailma pa-
randamise töö,” leiab Mikk. Selles 
töös on palju eelarvamuste lahti-
harutamist ja nende kõrvutamist 
ajatute tõdedega, mille kandjaks 
on kristlus üle 2000 aasta olnud. 
Tegelikult on keeruline öelda ki-
rikuõpetaja ameti kohta töö, kuna 
see on teenimine ja kutsumus, mis 
sisaldab endas palju enamat kui 
vaid töö. “Suurimaks rõõmuks sel-
les töös ongi võimalus näha, kuidas 
inimene, kes tuleb kirikusse mõtli-
ku ja murelikuna, asub koduteele 
tänuliku ja rõõmsana,” ütleb Mikk, 
“sest miski on puudutanud tema 
südant ja koorma palju kergemaks 
muutnud.” 

Kogudus on oma 25 aasta jook-
sul kogenud kindlasti paremaid 
ja mitte ehk nii häid aegu. Täna-
sest kogudusest moodustub päris 
suur osa inimestest, kes on Miku 
ajal leeris käinud, seega suhteli-
selt värsked liikmed. Loomulikult 
on ka neid, kes on koguduse algu-
sest alates sellel teel kaasas olnud 
ja nii andnud juba vägagi märki-
misväärse panuse, et Viimsis oleks 
ikka enam neid, kes usuvad ja se-
da ka tunnistada julgevad. “Kogu-
dus on tegelikult pidevas uuenemi-
ses ja muutumises, sest aeg tõttab 
muudkui edasi ja inimestega kõ-
neldes ning arutledes avaneb ko-
guaeg mõni uus tahk, uus võima-
lus enam mõista Jumala õnnistusi 
ja juhtimist argielus,” arutleb Mikk. 

Oma tegevustes püüab kogu-
dus loomulikult pakkuda hingeabi 
kõigile, sõltumata vanusest. Seega 
võib kogudust vast iseloomustada 
noorusliku ja rõõmsana, kes vaatab 
rõõmsalt tulevikku, usub, loodab ja 
armastab, kuidas vähegi oskab.

Kui kõnelda kirikust Viimsi kon-
tekstis, siis toob Mikk välja kaks 
suurimat muutust: 2007. aastal 
ehitatud kirik ja kaks aastat tagasi 
pühitsetud orel. “Kiriku tegevuse 
keskmeks on loomulikult jumala-
teenistuslik elu ehk kõik jumalatee-
nistused ning erinevad kiriklikud 
talitused ristimiste, leeritamiste, 
laulatuste, matuste ja õnnistamis-
te näol. Samas on meie kirikus pi-
devalt toimumas kunstinäitused 
ning aastas toimub keskeltläbi 50 
erinevat kontserti. Pidevalt toimu-
vad väga erinevad tegevused, et an-
da võimalus inimestel leida hinge-
kosutust just sellisel viisil, mis on 
neile sobilik.”

“Koguduse liikmeks sobib iga 
inimene. Igaüks, kes usub, kes 
tunnistab oma usku ja kes seeläbi 
mõistab ikka enam, kuidas Jumal 
meid eluteel juhatab ja hoiab. Ko-
guduse liikmeks saab inimene ris-
timise läbi, nii et ka lapsed, kes ris-
titakse, on koguduse hingekirjas. 
Täiskasvanuna lihtsalt antakse li-
saks ristimise toimingule ka leeri-

õpetust, et inimesel oleks teadmisi 
uskumisest ja kirikus toimuvast. 

Kristluse kontekstis on loomu-
likult oluliseks võimaluseks osa 
saada lunastusest ehk võimalus 
andeks saada oma patte, neid tun-
nistades, kahetsedes ja andeks pa-
ludes ning seeläbi päev-päevalt ik-
ka paremaks inimeseks kasvada. 
Iga inimene on kirikus oodatud!” 
võtab Mikk jutu kokku.

Koguduse liikmed Jaanus ja 
Aivar
Jaanus Lember on EELK Viimsi 
Püha Jaakobi koguduse liige ala-
tes aastast 1998, kui kolis perega 
Viimsisse elama. “Ennekõike on 

kogudus olnud toeks rasketel ae-
gadel – kandnud nendest läbi. Esi-
mese asjana meenub tütre haiges-
tumine raskesse haigusesse ja selle 
diagnoosi saamise järgne jumala-
teenistus. See aitas palju, et esime-
sest šokist üle saada. Lisaks on ko-
guduses palju meeldivaid inimesi, 
kellega aeg-ajalt kirikus kohtumi-
ne on puhas rõõm,” räägib Jaanus. 

Ta leiab, et koguduse liikmeks 
sobib iga inimene, kes ei kahjusta 
kogudust ega riku teenistuse meel-
divat õhkkonda. 

Kirikuõpetaja Mikk Leedjärve 
kohta jagub Jaanusel vaid kiidusõ-
nu: “Mikk on noor, kirikuõpetajate 
“uue põlvkonna” esindaja. Ta omab 
selget visiooni ja see on hea. Tee-
nistused on loomulikud, pisut “tä-
napäevasemad”. Isikuna sobib ta 
hästi suhtlema ka lastega – Viimsi 
kooliõpilaste ja lasteaialastega, mis 
on minu arvates väga oluline. Na-
gu ütles mu poeg Joonas, et Mikk 
on asjalik.”

Aivar Põlda, kes on kiriku juha-
tuse esimees, sai EELK Viimsi Pü-
ha Jaakobi kiriku koguduse liik-
meks 2010. aastal. Võib öelda, et 
Aivari tee Jumalani sai alguse lap-
sepõlves. Nimelt pidi Aivar lapsena 
seitse aastat käima karkudega ning 
elama haiglas. Seal hakkas ta käima 
pühapäevakoolis ning tutvus piib-
liga. “Meie, inimesed, täna ei mõt-
le käimisele ja hingamisele. Need 
on justkui loomulikud asjad meie 
elus. Me isegi ei oska selle üle ol-
la enam tänulikud, et oleme elus 
ja terved. Tänada Jumalat iga uue 
päeva ja võimaluse eest hingata, 
ise liikudes, ilma abita. Mina teen 
seda, sest ma tean, mis on liikumi-
se hind. Tänapäeva ühiskond on 
ajanud meie elutempo nii kiireks, 
et, naljaga pooleks, pole isegi ae-
ga enam hingata,” mõtiskleb Aivar.

Aivar tõdeb, et kuigi kogudusse 
kuulub täna 791 liiget, käib juma-
lateenistustel inimesi pigem vähe. 
Ta mõistab, et tänapäevases ühis-

konnas on lisaks kiirele elutempo-
le veel terve hulk teisi kohustusi ja 
sündmusi, miks inimesed püha-
päeval kirikusse ei jõua. “Tähtis on, 
et me oleksime olemas,” jääb Aivar 
positiivseks. “Kogudusel võiks li-
saks kirikule olla veel mõni ruum, 
kus kohtuda ning erinevaid tegevu-
si korraldata,“ unistab ta. 

Mikk Leedjärve iseloomustab 
Aivar nii: ”Mikk on nagu vanakoo-
li rüütel. Ta soovib, et inimesed 
suhtleksid omavahel rohkem. Mikk 
usub, et inimesel on vaja hoida nii 
vaimne kui ka füüsiline keha tasa-
kaalus. Lisaks kõigele on ta ka väga 
abivalmis ja sõbralik!” 

“Oleks tore, kui koguduses oleks 
rohkem noori,” leiab Aivar. Noorte-
ni jõudmine pole aga lihtne. “Kui 
kellelgi on ideid, kuidas jõuda 
noorteni ja kuidas teha kirik viim-
silastele veelgi nähtavamaks, siis 
kõik head mõtted on teretulnud,” 
võtab Aivar jutu kokku.

Tänujumalateenistus
Tänujumalateenistus toimub 13. ok-
toobril kell 11 EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus. Liturgiks on kogu-
duse õpetaja Mikk Leedjärv, jut-
lustab diakon Erkki Juhandi ning 
muusikaga teenib kaasa koguduse 
kammerkoor, kes tähistab samuti 
25. tegutsemisaastat.

Viimsi Püha 
Jaakobi kirik.  
Foto: Jane Saks

Pidevalt toimuvad erinevad 
tegevused, et anda võimalus 
inimestel leida hingekosutust 
just sellisel viisil, mis on neile 
sobilik.

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

Aivar Põlda.  
Foto: erakogu

Jaanus 
Lember.  
Foto: 
erakogu



rati Kalju Ärm. Majand töötas kuni 13. 
novembrini 1962, kui see liideti Pirita 
aiandussovhoosiga. 1962. aasta lõpus 
oli sovhoosil 68 noorveist, 331 veist, 97 
siga ja 9 hobust. 

6. veebruaril 1963. aastal määrati 
aiandussovhoosi direktoriks Leo Ted-
remäe, kes juhtis sovhoosi kuni selle 
likvideerimiseni. Lillekasvatuse kes-
kus asus 1964. aastast Viimsi alevikus.

1. jaanuaril 1966. aastal liideti Pirita 
aiandussovhoosiga Viimsi kolhoos, 
mis asutati 5. märtsil 1950. aastal, kui 
Viimsi külanõukogusse kogunesid 
Lubja, Salu, Pärnamäe, Haabneeme 
ja Pringi külade talupered. Kolhoosi 
esimeheks valiti Väino Oja ja aseesi-
meheks Evald Kristjuhan. 1951. aasta 
märtsis sai Viimsi kolhoosi esimeheks 
Evald Kristjuhan, kes juhtis majandit 

AJALUGU Pirita lillekasvatuse 
näidissovhoos oli Nõukogude ajal 
omal alal vaieldamatu tipp. Üheks 
edu valemiks võib pidada mitme-
kümne aasta kestel toimunud 
tugevat meeskonnatööd.

2. novembril 1957. aastal moodustati 
kolmes erinevas kohas asunud aian-
dist Tallinna Puukool, mille ülesan-
deks oli kasvatada tallinlastele vilja-
puude ja marjapõõsaste istikuid, lilli 
ja lillesibulaid ning lisaks tegeleda ka 
kalakasvatusega. 

Puukool allus Riiklikule Aianduse ja 
Mesinduse Trustile, kus töötas tollal 40 
inimest. Trusti esimeseks direktoriks 
oli Jüri Metsaorg, kes töötas sellel kohal 
kuni  6. jaanuarini 1958. Järgmiseks di-
rektoriks sai Arved Mühle. 1959. aastal 
lisandus puukooli alluvusse kompost-
mulla osakond, mille ülesandeks oli 
varustada Tallinna  aiapidajaid ja asu-
tusi väetisega segatud turbamullaga. 

Puukooli õiglusjärglasena moodus-
tati 1. märtsil Pirita aiandussovhoos, 
kusjuures sovhoosi direktori ajutiseks 
kohusetäitjaks jäi edasi senine puu-
kooli direktor Arved Mühle. Aiandus-
sovhoosi keskus asus aadressil Musta-
mäe tee 51 ning tal oli neli osakonda, 
neist osakond nr 1 ehk kompostmul-
la tootmise osakond oli Iru-Laikü-
las, osakond nr 2 asus  aadressil Piri-
ta tee 26 (näidisaed ja tootmisbrigaad), 
osakond nr 3 Telliskivi 9 (talle allus ka 
Mitšurini ehk Vismari 33 asunud toot-
misbrigaad) ning osakond nr 4 ehk ka-
rantiiniaiand paiknes Saku külanõuko-
gus. 

13. novembril 1962. aastal liideti 
Pirita aiandussovhoosiga Viimsi küla-
nõukogus asunud Viimsi abimajand, 
mille asutamise ajalugu ulatub 1940. 
aasta riigipöörde aega, kui riigistati ka 
kindral Johan Laidonerile kuulunud 
Viimsi mõis. 30. detsembril 1940. aas-
tal moodustatud majand kandis algul 
Viimsi sovhoosi nime. Majandil oli 183 ha 
maad, sealhulgas põllumaad 54 ha, 
kultuurrohumaad 87 ha ja looduslikku 
rohumaad 42 ha. Majapidamises oli 11 
hobust (nende seas marssal Vorošilovi 
kingitud araabia tõugu täkk), 42 lehma, 
18 mullikat. 

1. novembril 1944. aastal muudeti 
Viimsi majand Eesti NSV Rahvakomis-
saride Nõukogu otsusega uuesti Viim-
si abimajandiks, mille juhatajaks mää-
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Pirita lillekasvatuse 
näidissovhoosi 
algatusel kujunesid 
traditsiooniks rahvus-
vahelised lillepeod 
Tallinna linnahallis.

Sündmus

Teisel sügispäeval käisid Randvere lasteaia koolieelikud “Veetarga 
retkel” Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe HEJ-s. 

Juba kell 9 ootas lasteaia parklas suur buss, mis viis meid Kostivere 
karstialale. Seal tervitas meid lambakari. Lapsed olid elevil, sest pal-
jud polnud nii lähedalt loomi näinudki. Selleks, et jõuda Jõelähtme 
jõe langatusalale, oli vaja läbida omapärane takistusrada. Läbisime 
lammaste karjamaa ja ronisime treppide abil üle aedade.

Jäänukpankade juures kuulasime huvitavat retkejuhi juttu maa-alu-
sest jõest, puhtast veest ja sellest, kuhu see vesi vahepeal kaob. Te-
gime põnevaid katseid veega, mille abil saime aimu veeringlusest 
looduses, ja paekivipuruga, mis näitas, kuidas happevihmad võivad 
meile pahandust põhjustada.

Enne, kui jõudsime näha Jägala juga ennast, kuulsime tugevat 
veekohinat, mis tekitas palju elevust. Veel rohkem kui juga ise pak-
kus lastele avastamisrõõmu joa all olev fossiilide ala. Kui retkejuht 
oli näidanud, mida kividel leida võib, oli lastel otsimist ja leidmist pi-
kemat aega. Lõpuks nägime kivistisi ka seal, kus neid tegelikult pol-
nudki. Põnev koht Jägala joal oli kahe jõe – Jõelähtme ja Jägala jõe 
– liitumiskoht. Jägala joa ümbruses oli väga kaunis loodus ja natu-
kene müstiline kuusik. Otsustasime seal ühel päikeselisel lagendikul 
piknikku pidada. Küll kaasa võetud söök ja jook ikka maitsesid hästi!

Oma retke lõpetasime Linnamäe hüdroelektrijaama juures. Jaluta-
sime üle rippsilla, mis pisut kõikus. See tekitas meis põnevat elevust 
ja natuke ärevust. Vaatasime tumedat, kohisevat ja vahutavat vett 
ning tajusime, kui kõrgel vee kohal me oleme. Retkejuht rääkis sel-
lest, kuidas jõkke on toodud suure autoga kalu ja kuidas nad mööda 
toru jõkke said. Veel saime teada Linnamäe ajaloost ja sellest, kui-
das inimesed seal juba väga vanal ajal elasid.

Lastel oli üks imeline ja päikesepaisteline sügispäev, täis avastamis-
lusti, seiklusi ja uusi teadmisi. Vaatamata sellele, et olime lõpuks pi-
sut väsinud, oli lastel suur soov kunagi veel sarnasel matkal osaleda. 

Kristiina Eessaar ja Marge Silm
Randvere lasteaia õpetajad

Randvere lasteaia laste 
huvitav sügispäev 

Pirita lillekasvatuse näidissovhoos 
varustas tallinlasi nii lillede kui ka 
erinevate istikutega pea 40 aastat

kuni selle likvideerimiseni. 1951. aas-
tal oli Viimsi kolhoosil 165 liiget, maad 
veidi üle 509 ha, sealjuures põlde ligi 
94 ha, heinamaad 211,5 ha ja karja-
maad 83,6 ha. Kolhoosil oli 95 noor-
veist, 69 lehma, 15 siga, 20 lammast 
ja 40 hobust. Pärast Viimsi kolhoosi ja 
Pirita aiandussovhoosi ühinemist oli 
majandi suuruseks 1667 ha. 1967. aas-
tal muudeti aiandussovhoos näidisma-
jandiks. 

1960. aastate lõpus algas sovhoosis 
hoogne ehitustegevus. 1969. aasta lõ-
puks valmisid esimesed 400 m2 suuru-
sed kasvuhooned, hiljem 600 ja 1989. 
aastal juba 1200 m2 suurused kasvu-
hooned. Majandil oli keskkatlamaja, 
mis töötas gaasiküttel ja varustas soo-
jaga kogu majandit. Kasvuhoonetes 
kasvatati ainult lilli müügiks, põhili-
selt Tallinna vajaduseks. Sovhoos ehi-
tas kolm 60 korteriga elamut ja hulk 
väiksemaid maju. Aiandussovhoosil 
oli oma automajand ja töökojad.

1978. aastal oli sovhoosil 1206 ha 
maad, sh haritavat maad 847 ha, töö-
tajaid oli 386. Lilli kasvatati nii avamaal 
(12 ha) kui ka katmikalal (2,6 ha), lille-
seemneid 10 hektaril. Lillesibulaid pal-
jundati 2,8 miljonit tükki. Toodangut 
turustati samal aastal 2,6 miljoni rubla 
eest. 1989. aastal toodeti ca 2,9 miljonit 
lõikelille, 1,76 miljonit potilille ning li-
gi miljon istikut. Tollal töötas ettevõt-
tes 520 töötajat.

Pirita lillekasvatuse näidissovhoosi 
algatusel kujunesid traditsiooniks rah-
vusvaheliseks lillepeod Tallinna lin-
nahallis. Algselt oli iga lillepidu seo-
tud kindla lillekultuuriga. 1983. aastal 
oli see seotud krüsanteemidega, 1984. 
aastal roosidega ja 1985. aastal nelki-
dega. 1986. aastast alates oli see pü-
hendatud kõikidele lilledele. Üritus 
tutvustas lillekasvatuse ja lilleseade-
kunsti saavutusi, aitas info ja kaubasi-
demete laiendamisele. Lillepeod koos-
nesid lillenäitusest, aiandustehnika ja 
-tarvete näitusest, lilleseadekonkurssi-
dest ning selle raames toimunud kont-
serdist.

Sotsialistliku majandussüsteemi 
kokkuvarisemine ning Eesti iseseis-
vuse taastamine muutis kardinaalselt 
seniseid tingimusi. Vene turu ja oda-
va tooraine kadumine sundis meie 
ettevõtteid uutes oludes ümber ko-
hanema. 1990. aastail sattus ettevõte 
majandusraskustesse ning 1998 lõpe-
tas tegevuse.

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

Täpselt õige koht grupipildi jaoks. Foto: Kristiina Eessaar

Allikas: Nerman, Robert “Viimsi vald 90”, 
Tallinn 2009.

Pirita lillekasvatussovhoosi keskusehoone, kasvuhooned ja kortermajad 
2006. aastal. Foto: arhiiv

Vanemagronoom Põder (paremal) ja metoodik Lehiste avatavat näitust seadmas. 
Foto: Rahvusarhiiv 

Söökla köögipool. Foto: Rahvusarhiiv

kursused

Alexanderi tehnika võimalused
  Alexanderi tehnika (AT) on praktiline eneseabimeetod, mille 

printsiipide rakendamine võimaldab inimesel teadlikuks saada oma 
kehakasutuse kahjulikest, pingeid tekitavaist harjumustest ja neist 
vabaneda. AT annab meile võimaluse kasutada maksimaalselt ko-
gu inimese käsutuses olevat potentsiaali igapäevastes tegevustes.

AT-st on abi otsitud ja saadud näiteks selja- ja kaelavalude puhul, 
valude puhul liigestes, lihastes, ärevuse, depressiooni puhul, hinga-
mis- või hääleprobleemide puhul jne. Siiski – tegemist ei ole raviga, 
vaid mõtlemistehnikaga enesekasutuse muutmiseks. Kõlab keeruli-
selt? Ära muretse, tehnikat on kergem kogeda/praktiseerida kui sõna-
desse panna.

Alexanderi tehnikat õpetatakse üle maailma paljudes draama- ja 
muusikakoolides. Mina isiklikult jõudsin selleni läbi seljavalude, mis, 
nagu tunde võtma hakates selgus, olid tekkind tänu elustiilile – veet-
sin tollal suure osa oma ajast autoroolis. Proovisin ära hulgaliselt tab-
lette ja teraapiaid, lõpuks andsin alla ja leppisin mõttes olukorraga, 
et aeg-ajalt tuleb võtta aeg maha ja pühendada valule ja valuvaigis-
titele. Sattudes õnneliku juhuse läbi AT tundidesse vabanesin sellest 
piinast täielikult ja armusin tehnikasse. Nüüdseks olen koolitatud AT 
õpetaja ja annan nii grupi- kui ka individuaaltunde.

Alates oktoobri teisest nädalat alustan grupitundidega Viimsi 
huvikeskuse ruumides. Kursus toimub üks kord nädalas treeningsaalis 
nr 2. Kokku 10 kohtumist. 

Lisainfo ja kursusele registreerimine: eva.pyssa@gmail.com või 
tel 508 9543.

Eva Püssa
Alexanderi tehnika õpetaja
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V
iimsi gümnaasiumis 
võeti hommikul õpeta-
jad vastu gümnasisti-
de küpsetatud magusa-

te pannkookidega ning mõnusalt 
sooja kohvi ja teega. Edasi oli õpe-
tajatel terve päev planeeritud, nad 
käisid erinevates tundides, mida 
andsid kaheteistkümnenda klassi 
õpilased, ning päeva lõpetas abitu-
rientide poolt korraldatud südam-
lik aktus.

Abiturientidel olid aga sel päe-
val käed-jalad tööd täis. Viimsi 
gümnaasiumi abituriendid käisid 
sel päeval Haabneeme koolis pise-
matele tunde andmas, nii ka mina. 
Andsin tundi neljandale ja viienda-
le klassile – neljandale klassile ai-
nult kehalist kasvatust ning viienda-
le eesti keelt ja kehalist. Päeva lõpus 
viisin läbi kehalise kasvatuse tunni 
ka üheteistkümnendale klassile. 

Kuna tunde saime anda kahe-
kesi, siis oli tunduvalt kergem ja 
kindlam minna klassi ette. Meel-
div oli ka asjaolu, et õpetajad and-
sid meile vabad käed, mida tunnis 
teha – nii saime nooremate tunnid 
ka veidi vaheldusrikkamaks ja lõ-
busamaks muuta. 

Esimesed kaks tundi
Hommikul olid esimesed kaks ke-
halise kasvatuse tunnid. Need jäid 
mulle kõige helgematena meel-
de, kuna neljanda ja viienda klas-
si tüdrukud olid väga sümpaat-
sed ning tõesti tahtsid kaasa teha 
ja kuulasid meid hoolega. Oli küll 
tunda märgatavat vahet neljanda ja 
viienda klassi vahel, kuid mõlemad 
olid omamoodi armsad ja tegusad. 
Algselt oli muidugi natuke hirmus, 
kuna me ei teadnud, millised lap-
sed meid ees ootavad ning kuidas 
hakkama saame. Õnneks sujus kõik 
plaanipäraselt. Kehalise kasvatuse 
õpetaja töö tundub väga mõnus ja 
tänuväärne. 

Kolmas ja neljas tund
Järgmised kaks tundi olid viienda 
klassi eesti keeled. Kuna meil oli 
niivõrd hea kogemus kahe esime-
se tunniga, siis olime kindlad, et 
kaks järgmist lähevad sama libe-
dalt, kuid eksisime rängalt. Nüüd 
oli klassis koos umbes 20 pois-
si ja tüdrukut, eelmistes tundides 
oli vaid 10 tüdrukut. Saime kohe 
aru, et järgmised tunnid tulevad 
märksa keerukamad ja raskemini 
kontrollitavad. Enamuse ajast va-
litses klassis kaos ning õpilased na-
gu polnudki teineteise kuulamisest 
midagi mitte kunagi kuulnud. Plaa-
nitavatest tegevusest tunnis jõud-
sime teha vaid pooled ning saime 
aru, et õpetaja amet on veidi när-

vesööv. Proovisime siis tundides 
erinevaid tehnikaid, et õpilaste tä-
helepanu endale saada. Asi, mis lõ-
puks päriselt ka töötas, olid tunni 
jooksul erinevatel hetkedel läbi vii-
dud vaikuseminutid, mil õpilased 
ega me ise ei rääkinud ning meil 
oli kogu nende tähelepanu, et ko-
heselt tunni teemaga jätkata. Kui 
tegime harjutusi ja  andsime nei-
le tegevust, keskendusid nad palju 
paremini ja olid vaiksemalt. Teise 
tunni lõpus olime päris kurnatud, 
kuid arutasime siis omavahel toi-
munut ja jõudsime arusaamale, et 
tegelikult oli neile kogu olukord ja 
inimesed uued ning see tekitaski 
suurt elevust, mis õpilasi nii käitu-
ma pani. Usume, et tegelikult ei ole 
asi lootusetu ja kogenud õpetajad 
oskavad nendes olukordades kind-
lasti paremini käituda kui meie.

Viimane tund
Pärast sellist trianglit oli lausa rõõm 
minna üheteistkümnendale klassile 
kehalise tundi andma. Tegime nei-
le alguses korralikumat trenni ning 
hiljem ka mängisime. Tegelikult oli 
aru saada, et neile oli samuti selli-
ne vaheldus meeltmööda ning nad 
rõõmustasid, et abituriendid tulid 
tundi andma, kuna enamasti tahe-
takse hoopis nende kõige pisemate 
juurde minna. Tõepoolest oli tund 
üheteistkümnendikega suurepära-
ne ning nad olid samuti väga innu-
kad ja sümpatiseerisid meile väga.

Haabneeme koolis õpetaja rol-
lis olles tulid mulle meelde ajad, 
mil ise olin veel seal koolis viien-
da klassi õpilane ning ei teadnud 
absoluutselt, mis mind ees ootab 
– millised uued võrratud sõbrad 
ma endale gümnaasiumist leian 
ning kui ägedad ja hoolivad õpeta-
jad on mul privileeg endale saada. 
Ma tõesti saan vaadata tagasi oma 
kooliteele positiivselt ja ühel päe-
val võtan endale missiooniks täna-
da kõiki neid suurepäraseid inime-
si südamest, kes on sellel teekonnal 
aidanud mul lõpusirgele jõuda. Ar-
van, et seda peaksime aeg-ajalt te-
gema me kõik, olenemata tee-
konna sihtmärgist või pikkusest. 
Arvan, et õpetajate ees suutsime 
tänu üheskoos juba veidi üles näi-
data kooli aktusel, kus kõigil abitu-
rientidel läks süda sees soojaks, nii 
ka õpetajatel.

ÕPETAJATE PÄEV Oktoobri alguses toimub igal 
aastal traditsiooniliselt õpetajate päev. Sel aastal 
toimus Viimsis õpetajate päev eelmisel reedel, 
4. oktoobril. Sel päeval on traditsiooniks, et abi-
turiendid asendavad kõikide õpetajate tunde ning 
õpetajatele on koolis organiseeritud erinevad 
tegevused. 

Grete Maria Ivanov
Hüpernoole toimetaja

Õpetajad kehastusid õpilasteks ja abituriendid õpetajateks

Õpetajad andsid 
meile vabad käed, 
mida tunnis teha, 
nii saime nooremate 
tunnid ka vaheldus-
rikkamaks ja lõbu-
samaks muuta.

Andre ja Jorgen matemaatikatundi andmas. 

Abiturient Janis juhendamas õpetajaid rütmikatunnis. 

Tööõpetuse tunnis. 

Abituriendid Kätlin ja Anne-Mari. 

Õpetajate päeva aktusel esitavad õpetajad äsja omandatud tantsu. Fotod: Tobias Tikenberg ja Jüri-Andreas Järviste



19. oktoobril avab Põhja-Tallinnas Noblessneri sadama-
linnakus uksed maailma esimene hariduslik virtuaalreaal-
suskeskus PROTO, mis toob külastajateni maagiliste leiutis-
te maailma. Enam kui 30 virtuaalreaalsuse ja “käed-küljes” 
eksponaati annavad võimaluse avastada ja proovida maail-
ma muutnud leiutisi. 

PROTO avastustehas lennutab tagasi 19. sajandi lõppu. Sel 
ajal jõudsid masstootmisesse näiteks jalgrattad, ilmusid esi-
mesed autod, merele sõitsid rauast laevad ja allveelaevad 
ning taevas lendasid kuumaõhupallid. Kõik need leiutised ja 
see inspireeriv olustik on PROTO-s kaasaaegsete tehnoloo-
giate abil taasloodud.

Avastustehase ekspositsiooni ühe autori ja Viimsi valla ela-
niku Andrus Kõresaare sõnul sai avastustehase idee alguse 
PROTO asukohast ajaloolises Noblessneri sadamalinnakus. 
“Meie eesmärgiks on luua salapärane tehas, kus saab katse-
tada ajastutruid ja põnevaid leiutisi. Virtuaalreaalsus on väga 
kaasaegne ja hea vahend nende leiutiste sisu ja funktsiooni 
edasi andmiseks,” selgitas Kõresaar.

Koguperekeskuse eksponaadid jagunevad kaheks. VR ehk 
virtuaalreaalsuse prillidega saab külastaja tehisreaalsuses 
loodud keskkondi näha 360 kraadi ulatuses ning ise selles 
osaleda, täites talle seatud ülesandeid. Üks atraktsioon, mis 
keskusesse sisenedes kohe pilku püüab, on elusuuruses kuuma-
õhupall. “Inimene astub õhupalli gondlisse, paneb pähe VR 
prillid, järsku hakkab puhuma tuul, tekib väike vibratsioon 
ning inimesel tekib tänu tehnoloogiale tunne, nagu ta päriselt 
lendakski,” kirjeldas Kõresaar. Õhusõiduki liigutamiseks tuleb 
selle suunda oma keha pööramisega muuta ning kangi liigu-
tades üles-alla liikumist juhtida.

PROTO avastustehas ühendab põnevuse ka haridusliku 
poolega. Nii-öelda “käed-külge” eksponaatidel saab külastaja 
mõista füüsikalisi nähtusi hoopis uue nurga alt, mänguliselt ja 
põnevalt. Füüsikareeglite mõistmine nende näitlikustamise ja 
proovimisel on üks parimaid viise teadmiste kinnistamisel. Ise 
katsetamine ja kogemine võib nii mõneski noores ereda tea-
dushuvi sütitada ning loodetavast kasvavad PROTO väikes-
test külastajatest meie tuleviku Einsteinid ja Edisonid.

Neid elamusi pakuvad mitmed sajandivanuste leiutiste 
mudelid ja teaduskatsed. Nii näiteks saab külastaja õhuju-
gade abil ise palle hõljuma panna või Tesla generaatoritega 
muusikat teha. “Arvatavasti ühe ekstreemseima elamuse 
kõigist eksponaatidest pakub protoroller, millega saab teha 
100-meetrise lennu üle terve avastustehase vuhisedes,“ mär-
kis Kõresaar. Antud eksponaat on saanud inspiratsiooni 19. 
sajandi alguses loodud monorelsi prototüübist, mis tol hetkel 
teadusmaailmas laineid lõi. PROTO-s on ammune leiutis pöö-
ratud tagurpidi – üksik raudteerööbas on paigaldatud lae alla, 
mille külge inimene rakmetega kinnitatakse.

PROTO hoone ja asukoht Noblessneri sadamalinnakus 
on ajaloolises mõttes väärtus omaette. 1913–1917 toodeti 
Noblessneris 12 moodsat allveelaeva, mis tegi sellest ühe 
tähtsaima allveelaevade tehase Venemaa Keisririigis. Eesti 
iseseisvudes allveelaevade tootmine Noblessneris küll lõp-
pes, kuid veepealsete laevade ehitus ja remont kestsid seal 
2018. aasta augustini.

Põneva ajaloo tutvustamiseks toimuvad majatuurid, samu-
ti hakkavad järgmise aasta algusest haridusprogrammid ning 
teaduse huvikool kõigile huvitatud kooligruppidele ja noortele.

Avastustehas asub Noblessneri sadamalinakus aadressil 
Peetri 10. PROTO on avatud esmaspäevast neljapäevani ja 
pühapäeval kell 11–18, reedel ja laupäeval kell 10–19. Lisainfo 
www.prototehas.ee.

VT
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Õpetajad kehastusid õpilasteks ja abituriendid õpetajateks Sündmus

PROTO avastustehas – 
maagiliste leiutiste maailm 
avab uksed 

Avasta PROTO-s virtuaalmaailma sügavusi. Foto: Aron Urb

Abiturient Jakob õpetajate päeval klassi ees. 

Siim ja Algred inglise keele tunnis. Kevin klassi ees.
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Roll Spot Viimsi osanikud Andra ja 
Jennifer. Foto: Anne-Mai Visnapuu

PROTSEDUUR Keha salendamine, 
naha pinguldamine ja lõdvestav 
keha üldmassaaž – seda kõike 
pakub rullmassaaž. Rullmassaaži 
masinate tööpõhimõte on, et pöör-
leval trumlil paiknevad rullid teevad 
kindla arvu pöördeid minutis.

Roll Spot Viimsi osanik Jennifer 
Einbach rääkis lähemalt rullmassaaži 
kasulikkusest ja selle omapärast.

Kuidas alustasite rullmassaaži stuu-
dioga, kust tuli idee?
Rullmassaaž on Eestis olnud veidi üle 
3 aasta ja meie oma stuudioga alusta-
sime tänu  sellele, et olime ise alguses 
kliendid. Nähes, kui hästi see mõjub, 
otsustasime võimalusest kinni haara-
ta ning lõime enda koha, et oleks hea 
kodu juures käia.

Kuidas rullmassaaž kehale mõjub?
Rullmassaažil on palju kasutegureid, 
mis kõlab nagu muinasjutt, aga vas-
tab tõele. Põhirõhk on seni pandud 
kaalualandamisele ja ümbermõõtude 
vähendamisele ning naha siledamaks 
muutmisele, mis on ka tõsi. Samas aga 
üldine enesetunde parandamine võiks 
olla isegi esikohal. Lisandub ka tugev 
massaaž. Rasvakihti ja tselluliiti aitab 
rullmassaaž vähendada väga efektiiv-
selt ja naha siledamaks muutumist 
saab näha juba pärast mõnda korda.

Kellel keha kaldub vett kinni hoid-
ma ja tursesse minema, siis aitab see 
väga efektiivselt ka selle probleemi vas-
tu. Seda probleemi esineb tihemini ini-
mestel, kellel on istuv või seisev töö.

Vereringesüsteemis liigub kah-
te tüüpi vedelikku: veri ja lümf. Ve-
ri, süda ja veresooned moodustavad 
kardiovaskulaarse süsteemi. Lümfi-
vedelik, lümfisõlmed ja lümfisooned 
moodustavad lümfisüsteemi. Mõle-
mad koos – südame-veresoonkond ja 
lümfiringe – moodustavad keha vere-
ringesüsteemi. Rullmassaaž koostöös 
infrapunakiirgusega masina sees pa-
neb lümfi ja vereringe kiiremini liiku-
ma ning viib sellega kaasa kehasse la-
destunud mürkained, mis on leidnud 
endale koha naha all ja samuti siseor-
ganite ümber. Samuti viib rullmassaaž 
kehast välja liigse kogunenud vedeliku, 
mis sageli tekitab paistetuse tunnet, 
mida võid tunda tihti jalgades ja kätes. 
Pealegi on rullmassaaž väga tõhus li-
hasmassaaž. Seda võiks pidada ka ak-
tiivsete inimeste vajalikuks lihashool-
duseks, mis aitab kiiremini trennist 
taastuda, muudab lihaskudet elastse-
maks ja sitkemaks ning see omakorda 
aitab vigastusi vältida.

Kuna tegu on lümfimassaažiga ja 
lümfide kaudu väljuvad meil organis-
mist mürkained, mis sinna kogunevad 
ja kinni jäävad, siis muudab rullmas-
saaž ka immuunsüsteemi tugevamaks 
ja annab lisaenergiat. Läbi selle para-
neb ka une kvaliteet.

Kindlasti tekitab massaaž rohkem 
janu nendel, kes ei tarbi piisavalt pal-
ju vett. Samas võib see tekitada ka pea-
valu, kuid siis tulebki rohkem vett juua, 
sest toksiinid hakkavad liikuma. Une 
kvaliteedile ja magusaisu vähenemise-
le aitab samuti rullmassaaž kaasa – sel-

Turguta oma immuunsüsteemi 
Roll Spot Viimsi rullmassaažis

le oleme avastanud ise, kuid ka klien-
did on sama tõdenud. Suudetakse oma 
isusid paremini kontrollida ning ma-
gus ja rämpstoit ei isuta enam. Samu-
ti väidavad vanemad kliendid, et see 
annab nendele rohkem energiat – kui 
muidu olid reedeks väsinud, siis nüüd 
on tunda vahet.

Mille poolest eristub see tavalisest 
massaažist?
Rullmassaaži puhul ei ole lamamist, 
vaid iga 4 minuti tagant on positsioo-
ni vahetamine. Ise saab tugevust ja kii-
rust reguleerida ning valida, kui palju 
oma keharaskusega veel lisaks peale 
suruda. Masin on varustatud infrapu-
nalambiga, mis soojendab lihast ja ai-
tab kudet elastsemaks muuta ning ka 
vigastusi vältida. Infrapuna kiirendab 
vereringet ja aitab kiiremini kaasa ras-
varakkude lagundamisele. Oluline on 
juba enne rullimist palju vett juua, aga 
ka rullimise ajal ning pärast seda.

Kui tihti peaks rullimas käima?
Soovituslik oleks teha 10 korra kuur (2–
3 korda nädalas) ja siis käia kas kord 
nädalas või vastavalt tundele. Kolm 
korda oleks minimaalselt vaja käia, et 
saada aru, kuidas rullmassaaž just Si-
nule mõjub, sest iga inimese organism 

on erinev. Lisaks on ka eesmärgid eri-
nevad ning sellest me alati lähtumegi. 
Ideaalis võiks teha 2 korda aastas 10 
korra kuuri ja vahepeal vastavalt en-
da tundele.

 
Kas see sobib kõigile?
See sobib nii meestele kui ka naistele, 
sportlikele inimestele kui ka vähem ak-
tiivsetele.

Kõigile mitte, sest tegu on väga tõ-
husa protseduuriga, mis alguses viib 
keha heas mõttes šokiseisundisse, sest 
paneb mürkained liikuma ning kiiren-
dab organismis ainevahetusprotsesse. 
Vastunäidustatud on see näiteks rase-
datele.  

Milline näeb protseduur välja?
Protseduur kestab 60 minutit, kus on 
15 erinevat positsiooni ja iga posit-
sioon keskendub ühele kehapiirkon-
nale 4 minutit. Kõik 15 positsiooni on 
välja toodud tahvlil ja ekraanil ning li-
saks on kohal ka instruktor, kes abis-
tab. Iga 4 minuti tagant jääb masin 5 
sekundiks seisma, et saaks uue posit-
siooni võtta.

Lisaks on võimalik erinevate prog-
rammide ja kiiruste kasutamisega 
muuta protseduur mitmekülgsemaks 
(programmid alakehale, ülakehale, 
bodyshaping jne).

Manuaalne programm on selline, et 
inimene ise otsustab, millal ta järgmi-
sele positsioonile läheb.

Mida peaks huviline veel teadma en-
ne Roll Spot Viimsi stuudiosse tule-
kut?
Paljud kliendid olid enne tulekut pi-
kalt hoogu võtnud, sest kogu asi teki-
tab palju küsimusi. Pigem ütleks, et ei 
tasu liiga palju mõelda, vaid tulla proo-
vima, sest selleks ei ole vaja eelnevaid 
teadmisi. Oluline on lihtsalt, et vastu-
näidustusi ei ole. Samuti on tähtis vee-
joomine enne protseduuri, selle ajal ja 
ka pärast protseduuri.

 
Kas saab ka mitmekesi tulla?
Meil on hetkel stuudios kolm masi-
nat, seega kolm inimest saab korra-
ga kohal olla ja olemegi loonud spet-
siaalselt “sõbrapaketi” soodsa hinnaga, 
mida väga klientide poolt armastatak-
se. Saab koos sõpradega suhelda, kuid 
soovi korral on võimalik ka privaatselt 
olla.

Lisaks toimuvad meil erinevad ter-
viseõhtud ja töötoad oma ala asjatund-
jatega. Meie tegemistega saab kursis 
olla läbi sotsiaalmeedia. Facebookis 
ja Instagramis – rollspot.ee.

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Hubane Roll Spot Viimsi stuudio ootab sind. Foto: erakogu

Rullmassaažil on palju 
kasutegureid, mis 
kõlab nagu muinasjutt, 
aga vastab tõele.

TASUTA KOHV+CROISSANT
VIIMSI LYONIST!
Osta Viimsi Lyonist 4 korral 
vähemalt 5 euro eest 
hommikusööki, saad 
kohvi + croissant`i 
TASUTA!

cafelyon.ee



KORVPALL Septembri lõpus 
tutvustas Korvpalliklubi Viimsi/
Estover esindusmeeskonda, 
kes ka sel hooajal mängib 
Saku I liigas KK Viimsi/Noto 
nime all.

Meeskonna peatreenerina jätkab 
Valdo Lips, kes on komplekteeri-
tusega rahul ja kinnitab, et lisa-
jõude juurde ei otsita. Üheks suu-
rimaks eesmärgiks sel hooajal on 
jõuda põhiturniiril veerandfinaali 
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KK Viimsi/Noto uus hooaeg on alanud

ja sealt edasi finaalturniirile. Lisaks 
loodab Lips, et nii nagu igal aastal 
tõuseks ka sel aastal just noored 
rohkem üles liidriteks. See trend 
võiks meeskonnas jätkuda.

Treener Martin Toomas kiidab 

kogu meeskonda ja leiab, et pilt on 
isegi parem, kui alguses tundus. Li-
sab aga juurde, et parandamisruu-
mi on meeskonnal alati. Tema sil-
mis on hetkel algviisik küll paigas, 
kuid samuti nagu peatreener loo-
dab ta, et noored trügivad sinna va-
hele.

Meeskonna kapten Kristjan 
Evart usub, et algav hooaeg tuleb 
möödunust parem. Ning lisas, et 
noored peavad näitama ja tõesta-
ma, et soovivad algviisikusse kuu-
luda, kuid ega vanad seda koh-
ta kergelt ei loovuta. Kokkuvõttes 
usub ta, et see viib meeskonda vaid 
edasi.

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

Viimsi/Estover esindusmeeskond. Fotod: Riina Vaikmaa

Meeskonna kapten Kristjan Evart, 
klubi tegevjuht Tanel Einaste ja 
peatreener Valdo Lips.

TERVISLIK TOIT Kiiretel päevadel on tihtipeale 
raske leida sobivat hetke söömise jaoks. Osa toidu-
kordi võib jääda vahele ja õhtuks on platsis hundi-
isu, mis ei anna armu ei kohukestele, jäätistele, 
krõpsudele ega saiakestele. Pikemalt selliseid 
toitumisharjumusi viljeledes võib tulemuseks olla 
kaalutõus või muu vaikselt hiiliv terviseprobleem.  

K
õik päevad ei ole vennad 
ning selleks puhuks tu-
leb vastutus oma elu ja 
tervise eest võtta enda 

kätte ning olla varustatud regulaar-
selt vahepaladega, mis aitavad kii-
red hetked valutumalt üle elada. 
Regulaarne söömine on eriti tähtis 
neile, kellel on juba probleeme ke-
hakaaluga.

Vahepalad ja nende 
eesmärk
Vahepalad on väikesed snäkid, 
mida süüakse põhitoidukordade 
(hommiku-, lõuna- või õhtusöögi) 
vahel. Vahepalade eesmärk on jao-
tada toidust saadav energia ja toit-
ained päevapeale ühtlasemalt laia-
li, vältida õhtust ülesöömist ning 
liigset veresuhkru taseme kõiku-
mist.

Veresuhkruga arvestamine
Võib-olla oled kuulnud veresuhk-
rut mainitavat suhkruhaiguse kon-
tekstis. Tasakaalustatud toitumise 
seisukohalt on samuti oluline ve-
resuhkruga arvestada. Veresuhk-
ru tase tõuseb alati, kui me sööme, 
eriti siis, kui sööme süsivesikute-
rohket toitu. Kuidas aga reageerib 
veresuhkru tase meie toitumisele? 
Kui sööme näiteks tüki šokolaadi, 
mis sisaldab suhkrut, siis suhkur la-
guneb kehas glükoosiks. Selle tule-
musena glükoosi tase veres tõuseb. 
Vastuseks kõrgenenud glükoosita-
semele hakkab kõhunääre tootma 
hormooni nimega insuliin. Insulii-
ni ülesanne on viia glükoos verest 
ära keharakkudesse, et teda saaks 
kasutada kütusena. Kui inimene 
tarbib süsivesikuterohket toitu liiga 
palju, siis jõuab vereringesse liigne 
kogus glükoosi, millega organismil 

Toitumisnõustaja soovitab: kiiretel 
päevadel vali toitaineterohke vahepala!

pole midagi peale hakata, sest ta ei 
vaja korraga nii palju energiat. Ke-
ha ladustab üleliigse energia rasva-
na, et näljaajal oleks hea võtta. Vii-
mati mainitud protsessi toimumist 
ilmselt keegi meist eriti ei soovi.

Mida siis teha, et ei tekiks olu-
korda, kus keha saab liiga palju glü-
koosi korraga? Siinkohal tulevad 
appi õiged toiduvalikud.

Kiired ja aeglased 
süsivesikud
Et paremini aru saada, mida va-
hepaladena toiduks valida, tuleks 
lähemalt rääkida kiiretest ja aeg-
lastest süsivesikutest. Kiired süsi-
vesikud on need, mis lagunevad 
kehas kiirelt glükoosiks ning tõs-
tavad veresuhkru taseme kiires-
ti peadpööritavasse kõrgusesse ja 
sama kiiresti liigub veresuhkru tase 
ka alla. Sellisteks toiduaineteks on 
suhkur ja enamik rafineeritud-töö-
deldud toiduaineid, näiteks valgest 
jahust koogid, saiad, pirukad, pas-
ta. Nad on ka üsna toitainetevae-
sed.

Aeglased süsivesikud seevastu 
on pigem töötlemata toiduained, 
mille kohta võiks öelda terviktoi-
dud. Sellisteks süsivesikuteallika-
teks on suhkruvaesed ja kiudai-
nerikkad puuviljad ning marjad, 
täisteraviljatooted ning köögivil-
jad. Aeglased süsivesikud tõsta-
vad veresuhkru taset aeglasemalt 
ja mitte nii kõrgele, kui kiired süsi-
vesikud seda teevad.

Vahepala valimine
Tuginedes saadud teadmistele on 
ideaalsed pidevalt kiirustava ini-
mese vahepalad puuvili koos pähk-
lite või seemnetega. Lihtne on kot-
ti pista mõni õun, banaan, pirn, 
ploomid vms puuvili ja väikese ko-
tikese või karbiga seemne-pähkli 
segu. Neile, kes puuviljadega mäs-
samist ei pelga, sobib ka apelsin, 
ananass või muu pisut töötlemist 

seemneid ja pähkleid, mis sisalda-
vad häid rasvu ja valke ning lisaks 
ka palju kasulikke mineraalaineid. 
Nende tarbitav kogus ühe söögi-
korra ajal võiks olla sööja peope-
sa suurune.

Vahepala valimine poes
Kui oled juhtumisi poes ja nälg nä-
pistab, siis mida valida vahepalaks, 
mida kohe sööma saab hakata? Esi-
mese variandina soovitaksin ter-
viktoite: banaan + pähklid-seem-
ned. Minu enda lemmik on banaan 
ja mandlid, neid saab kohe ja ilma 
pesemata sööma hakata. Järgmise 
valikuna pöörduksin müslibatoo-
nide poole. Kuna nende puhul on 
tegu juba töödeldud toitudega, siis 
esimese asjana tasuks uurida koos-
tist. 

Eelistada võiks võimalikult lü-
hikese ja arusaadava koostisainete 
nimekirjaga tooteid. Kui üks müsli-

vajav puuvili. Lihtne puuvili ning 
seemned-pähklid sobivad vahepa-
lana hästi ka lastele kooli või tren-
ni kaasa panna. Lastele sobib üs-
na lihtsateks, kohe tarbitavateks 
vahepaladeks võtta ka mõnusaid 
krõmpsuvaid pestud ja pakenda-
tud porgandeid (müüakse köögi-
viljaletis). 

Ilmselt on nüüdseks selge, miks 
on soovitav vahepalaks valida puu-
vilju koos seemnete-pähklitega. 
Nagu varem mainitud on puuviljad 
põhiliselt süsivesikud koos kiudai-
netega (sõltuvalt puuviljast), kuid 
et aeglustada veresuhkru taseme 
tõusu, tuleks süüa veel lisaks ka 

Toitumisnõus-
taja Maia 
Vaab: “Kiire 
vahepala olgu 
tervislik!” 
Foto: Anne-
Mari Visnapuu

batoon sisaldab kakaod, mandleid 
ja datleid ning teine väga pikka ni-
mekirja erinevatest sh e-ainetest, 
siis valida tuleks ikka see esimene, 
kus koostisosade nimekiri on aru-
saadav.

Vältima peaks batoone, mis si-
saldavad glükoosi-fruktoosi siiru-
pit. Kui müslibatooni koostises on 
glükoosi-fruktoosi siirup, siis pole 
kahjuks enam väga tegemist vere-
suhkru taseme seisukohast toetava 
tootega. See on magustaja, mida on 
suhteliselt odav toota ning seetõttu 
lisatakse teda paljudesse valmistoi-
tudesse (ka soolastesse). Nagu ni-
migi ütleb koosneb ta kaht tüüpi 
suhkrust: lihtsuhkrust ehk glükoo-
sist ja liitsuhkrust ehk fruktoosist. 
Oma toime poolest kehale sarna-
neb ta tavalise suhkruga.

Vältima peaks batoone, millele 
on lisatud suhkrut. Tavaliselt sisal-
davad müslibatoonid juba kuiva-
tatud puuvilju, mis on ise ka suhk-
rurohked. Kui sinna on veel lisaks 
suhkrut pandud, siis pole enam te-
gu veresuhkru taseme sõbraliku va-
hepalaga.

Maia Vaab
toitumisnõustaja

Eelista võimalikult lühikese 
ja arusaadava koostisainete 
nimekirjaga tooteid.

  Eelista lihtsaid, võimalikult 
vähe töödeldud toiduaineid!

  Kiire vahepalana söö näi-
teks puuvilju koos pähklite-
seemnetega!

  Valmistoitude puhul loe 
pakendi pealt koostisainete 
nimekirja, et mitte tarbida 
liigset kogust suhkrut!

idee
  Võileib. 1 viil leiba + kat-

teks (vali üks) avokaado/
kodujuust/muna/kala. Lisa 
võileivale köögivilju, näiteks 
kurki, idusid, salatilehti, pap-
rikat, tomatit vms.

  Isetehtud jogurt. 150 g 
maitsestamata jogurtit + mar-
jad (omal valikul) + supilusi-
katäis seemneid-pähkleid.

  Köögiviljadipp. Tükel-
datud toored köögiviljad 
(seller, kapsas, paprika 
porgand jne) + 100 g kodu-
juustu, mis on segatud tilli 
ja värske kurgiga.



Autode kokkuost
Autode kokkuost. Ostame kõiki 
sõidukeid ja töömasinaid. Võib 
pakkuda remonti vajavaid ja seis-
vaid sõidukeid. Sõiduk ei pea 
olema arvel, ülevaatusega ega 
kindlustusega. Pakkuda võib kõi-
ke! Kuulutus ei vanane. Tel 5457 
5055.

Töö
Puhastusfirma Sanomar Kinnis-
varahooldus OÜ pakub tööd osa-
lise ja täistööajaga Viimsi piirkon-
nas. Info tööpäevadel E–R telefonil 
5814 8460.
Rannarestoran PAAT otsib osalise 
tööajaga remondimeest, kellel oleks 
oskus toime tulla erinevate väikes-
te ehituslike ning remondialaste 
olukordade lahendamisega. Lisa-
info: info@paat.ee või tel 511 4633.
Pirita Lasteaed (E. Bornhöhe 10, 
Tallinn) pakub tööd õpetaja abile. 
Info tel 623 8783.

Õpe
Staažikas matemaatikaõpetaja 
ootab eratundidesse 8.-9. klassi 
õpilasi, et valmistuda gümnaasiumi 
sisseastumiskatseteks. Olemas 
palju lisamaterjali. Viimsi vallamaja 
juures. Tel 609 1084, 5389 1356.
Viimsi kooli 6. klassi tüdruk otsib
endale toredat klaveriõpetajat. 
Laps on käinud klaveritundides 
õppimas üks aasta. Elukoht Heki 
tee, Viimsi. Tel 5454 5457, e-post 
elle.voksepp@uniontravel.ee.

Annan järeleaitamistunde reaal-
ainetes põhikooli- ja gümnaasiumi-
õpilastele. Tel 514 9154, Andrus.
Pikaajalise tõõkogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. 
Aitan ka korrata gümnaasiumi 
katseteks ja põhikooli lõpueksa-
miks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 
5340 0165, Mare.
Otsime 6. klassi tüdrukule inglise 
keele õpetajat. Võimaluse korral 
sooviks lapsele koduõpet, aadress 
Heki tee 12. Tel 5454 5457, e-post 
elle.voksepp@uniontravel.ee. 

Korstnapühkimine
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö-
de kohta akt. Tel 5689 0125, e-post 
kuldnoop@gmail.com.
Korstnapühkimistööd. Küttesead-
mete remont ja hooldus. Töödele 
garantii ja akt. Tel 5692 1395.
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686, e-post 
korsten.korda@gmail.com.

Aiatööd
Langetame ja hooldame puid just 
Teie piirkonnas. Leiame koos 
lahenduse! Meid saab kätte tel 
5626 3857, www.puumehed.ee. 
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 

Helista julgelt ja leiame lahenduse. 
Tel 5623 0373, Randy.
Ohtlike puude langetamine, kännu 
freesimine, võsalõikus ja väljavedu. 
Tel 5373 5212.
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321.

Ehitus
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike 
traktor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, 
ääre- ja aiakivide paigaldus. Kon-
takt: tel 5656 7690, Enno. 
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, 
graniitkillustik, freesasfalt, täide jm 
puisteveod hea manööverdusvõi-
mega soodsal väikekalluril kuni 
6 tonni. Tel 525 2632.
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 
12 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 
525 5851, www.ormikivi.ee.
Teostame vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitustöid, kõiki maja-
siseseid santehnilisi töid. Laadur 
ratastraktori teenus, veoauto (multi-
lift) teenused, lammutus- ja koristus-

tööd. Vanametalli tasuta äraviimine. 
Tel 507 4178.

Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Katuste pesu ja värvimistööd, 
remonttööd, veerennide puhastus 
ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, 
krohvimine, viimistlus. Tel 
5787 8925.
Vannitubade renoveerimine. 
Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 
5372 8382.
Köögid, liuguksed ja garde-
roobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 502 9075, e-post 
liuguksed@kallion.net.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev!
Müüa puitbrikett 155 €/960 kg, tur-
babrikett, pellet premium, kuiv lepp 
ja kask 40 L kotis, kuivad kütteklot-
sid 48 kotti/110 €. Tel 5692 4924.
Meilt saab taas tellida kartulit, 
köögivilju ja mett! Tellimusi võtame 
vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja 
lisainfo saamiseks helistage tel 
5865 2190.

Aia-, värava-, tõstukse- ja auto-
maatikalahendused parima 
hinnaga Eestis. Kvaliteetne liug-
väravakomplekt kuni 4 m avale 
1595 eurot. Tiibväravakomplekt 
kuni 5 m avale 1150 eurot. Vaata 
www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, 
e-post info@koduvärav.ee.

Kohaleveoga liiv, muld, killustik, 
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 
12 tonni: tel 507 9362. 

Kõrgharidusega puhas korralik 
inimene otsib 1–2-toalist korterit 
või majaosa. Kontakt: SMS tel 
501 1022, tuulist@yahoo.com.

Varia
Eraisikutele ja firmadele basseini-
automaatika (era)korraline hooldus, 
süsteemide ümberehitus, UV-tehno-
loogial veepuhastusseadmed, bas-
seinikemikaalid, konsultatsioonid. 
www.basseinihooldus.ee.

Kogemustega elukutseline õmb-
leja teostab Viimsis Aiandi teel 
parandus- ja õmblustöid. Tel 
5625 1195, Tiiu.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, mahu-
tid, tööriistad, autoosad, seadmed, 
pliidid, vannid, pesumasinad, aia-
võrk, akud jne. Õuest, garaažist 
tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, 
telerid al 10 €. Tel 5550 5017.

Õunamahla pressimine teie aia 
õuntest Rohuneemes. Väikseim 
kogus umbes 35 kg. Tel 5593 
5863.

R E A K U U LU T U S E D
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Kuulsaal otsib kuldsete kätega

HOOLDUSTEHNIKUT
Viimsi Kuulsaal otsib
BAARITEENINDJAT!
Saada sooviavaldus emailile 
personal@kuulsaal.ee

Tel. 605 1101      www.kuulsaal.ee

Viimsi Koduekstra kauplus  
ootab enda sõbralikku meeskonda

klienditeenindajaid
Lisainfo saamiseks palume julgelt  

helistada kaupluse telefonil: 56 991 060  
või kirjutada: maret.harm-tilk@koduekstra.ee

 
          

 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 
 

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

Õunamahla 
pressimine

teie aia õuntest Rohuneemes

Väikseim kogus umbes 35 kg 
Tel 5593 5863
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Detailplaneeringud
30.10–12.11.2019 esmaspäevast neljapäe-
vani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning 
reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärg-
nevad detailplaneeringute (DP) eskiis-
lahendused:

 Pringi külas Makrilli tee 4 detailpla-
neering (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 
28.05.2019 korraldusega nr 316).

DP alasse kuulub Makrilli tee 4 kinnistu 
(89001:003:0313, suurus 1119 m², maaka-
sutussihtotstarve 100% üldkasutatav maa). 
Planeeringualaga vahetult külgnevad: põh-
jas Makrilli tee (transpordimaa), läänes ja 
lõunas Makrilli tee 2 (tootmismaa), idas Va-
napere (tootmismaa). Makrilli teest põhja 
poole jäävad elamumaa kinnistud. DP koos-
tamise eesmärgiks on olemasolevast üldka-
sutatava maa kinnistust moodustada äri- ja 
tootmismaa ning moodustatavatele äri- ja 
tootmismaa sihtotstarbega krundile ehitus-
õiguse määramine kolmekorruselise hoone 
püstitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt 
määratakse hoonete arhitektuurilised ja ku-
junduslikud ning ehituslikud tingimused. 
Samuti määratakse hoonestusala, tehnovõr-
kude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse 
põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse 
põhimõtted. Viimsi valla üldplaneeringu ko-
haselt on Vahepere tee, Reinu tee, Rohunee-
me tee, Makrilli tee ja Talveaia tee vaheline 
ala määratud tootmismaa juhtotstarbega.

 Metsakasti külas Pikapõllu ja Jaanilille 
kinnistute detailplaneering (algatatud 
13.08.2019 korraldusega nr 478).

Planeeringualasse kuuluvad kinnistud: 
Pikapõllu (89001:001:0488, pindala 29 127 m², 
maatulundusmaa), Jaanilille (89001:001:0487, 
pindala 30 547 m², maatulundusmaa), Hobu-
vankri haljak H1 (89001:001:0491, pindala 
2017 m², üldkasutatav maa) ja Riiasöödi tee 
L1 (89001:001:0620, pindala 6811 m², trans-
pordimaa). Planeeringuala ligikaudne suu-
rus on 6,8 ha. DP koostamise eesmärk on 
tiheasustusviisil elamumaa, teemaa ja loo-
dusliku maa kruntide moodustamine, ela-
mumaa kruntidele ehitusõiguse määramine, 

sidusa teedevõrgustiku, sh Riiasöödi tee 
pikenduse rajamine (Riiasöödi tee ühenda-
mine Randvere teega) ja roheala moodusta-
mine. DP lahendus näeb ette 23 elamumaa 
sihtotstarbega krunti ehitusõigusega üksik-
elamu või paarismaja ja abihoonete ehita-
miseks, kaks transpordimaa sihtotstarbega 
krunti ning ühe üldkasutatava ja ühe maa-
tulundusmaa sihtotstarbega krundi. DP ka-
vandatav vastab Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringu kohasele maakasutuse juh-
totstarbele, mis on planeeritaval alal väike-
elamute maa. 

30.10–28.11.2019 esmaspäevast neljapäe-
vani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning 
reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallama-
jas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul all-
järgnev detailplaneeringu eskiislahendus:

 Metsakasti külas kinnistu Kaasiku ja 
lähiala detailplaneering (algatatud Viimsi 
Vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 36).

Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa 
sihtotstarbega kinnistut Kaasiku (89001:010:
3449, pindala 2765 m2), mis paikneb väljaku-
junenud elamupiirkonnas. Planeeringuala 
on hoonestamata ning piirneb läänest kahe-
korruseliste üksikelamutega, idast Jäätma 
teega, põhjast Jäätma tee koosseisu kuuluva 
haljakuga ning lõunast planeeritud elamu-
kruntidega. Juurdepääs planeeringualale on 
olemas Jäätma teelt. Planeeritavat ala läbib 
kuivenduskraav, muud tehnorajatised Kaa-
siku kinnistul puuduvad. DP koostamise 
vajadus tuleneb eesmärgist laiendada kin-
nistu Kaasiku arvel Jäätma tee teemaa laiust 
ning planeerida üks üksikelamukrunt. DP-ga 
muudetakse Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringu kohane maakasutuse juhtotstarve 
looduslikust rohumaast ja maatulundusmaast 
tee- ja tänavamaaks ning väikeelamute maaks.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP 
eskiislahendustega on võimalik tutvuda ka 
valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
eskiisid-avalikul-valjapanekul.

Kõik autod, üks ekspert!
• Hooldus  • Remont  • Diagnostika

TEENINDUS

• Hooldus  • Remont  • Diagnostika• Hooldus  • Remont  • Diagnostika

Volikogus
Viimsi vallavolikogu poolt 08.10.2019 
vastu võetud otsus:

Nr 59 Nõusoleku andmine Interreg Kesk-
Läänemere programmis osalemiseks ja 
rahastustaotluse esitamiseks

 Viimsi Vallavolikogu 08.10.2019 nr 59 
otsusega anti nõusolek Interreg Kesk-Lääne-
mere programmis osalemiseks ja programmi 
taotluse esitamiseks. Viimsi vallavalitsuse 
ehitus- ja kommunaalosakond kavandab 
taotleda välisvahendeid EL Interreg Kesk-
Läänemere programmist, mille eesmärk 
on testida uusi lahendusi, vähendamaks 
kahjulike/ohtlike ainete koguseid, mis 
sattuvad Läänemerre läbi sademeveesüstee-
mide.

Viimsi vallavolikogu poolt 08.10.2019 
vastu võetud määrused:

Nr 18 Viimsi valla 2019. aasta III lisaeelarve 
vastuvõtmine
Nr 19 Viimsi valla kultuuritöö ja kogukonna 
arendamisega tegelevate mittetulundus-
ühingute toetamise kord
Nr 20 Õppetoetuse kehtestamise tingimused 
ja kord eraüldhariduskoolis õppivatele õpi-
lastele 
Nr 21 Viimsi valla noortevolikogu põhi-
määrus

NB! Volikogu 08.10.2019 otsuse terviktekstiga 
on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
ning määrustega Riigi Teataja võrguvälja-
ande veebilehel.

Randvere Kool otsib administraatorit!

Peamised tööülesanded on:
• kooli elektroonilise valvesüsteemi haldamine;
• külastajate vastuvõtt ja suunamine;
• võimalike kriisiolukordade lahendamine koostöös kooli personaliga;
• turvalisuse tagamine väljaspool klassiruume vahetundide ajal ja 

pärast tundide lõppu;
• järelvalve teostamine kooli ümbruse, ruumide ja inventari (va IT-

inventar) korrasoleku ja hoolduse üle;
• koostöö tegemine puhastusfirma ja Viimsi Haldusega;
• kooli väikebussi tehnilise korrasoleku ja kasutamise haldamine.

Kandidaadilt eeldame
• vähemalt keskharidust;
• väga head suhtlemis- ja koostööoskust;
• täpsust ja tõhusust;
• võimet välja töötada uusi lahendusi ja neid ellu viia;
• suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid ja vastutada nende eest;
• kannatlikku meelt;
• B-kategooria autojuhilubade olemasolu.

Pakume täistööajaga tööd inspireerivas töökeskkonnas ning vahvate 
inimeste seltsis!

Kandideerimiseks palume esitada elulookirjeldus ning haridust 
tõendava dokumendi koopia hiljemalt 15. oktoobriks e-posti 
aadressil leelo@randverekool.edu.ee

Õppimine teeb õnnelikuks!
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NAUDING Sügise külmem ja pimedam aeg 
meelitab rohkem koduseid õhtuid veetma ning see 
on hea võimalus need uute ja hõrkude maitsetega 
täita. Põnevaid valikuid ja uudseid delikatesse 
leidub Viimsi Keskuse Juustukuningate ja Krugeri 
kauplustes ning ka Itaalia hõrgutisi pakkuva 
Eugenio’se letis.

J uustukuningatel on hea uudis 
Emmentaali tüüpi juustu aus-
tajatele: nii Leerdammer De-
lacreme kui ka Leerdammer 

Caractere on saadaval heade hin-
dadega. Leerdammer Delacreme 
sobib ideaalselt igapäevaseks või-
leivakatteks – 1–2 kuud laagerdust 
jätab juustule mõnusa pehme teks-
tuuri ja meeldivalt maheda mait-
se. Leerdammer Caractere on na-
tukene kauem laagerdnud (ca 5–6 
kuud) pikantsem juust, mis sobib 
hästi punase kuiva veini kõrvale. 
Emmentaali tüüpi juustudele an-
nab iseloomuliku augulise välimu-
se juustu valmistamisel kasutatav 
bakter (bakteri poolt eraldatavad 
gaasimullid tekitavad auke). Em-
mentaali juustud sobivad väga 
hästi ka fondüü segudesse (koos 
gruyere’i juustuga), kastmetesse ja 
grillvõileibade vahele.

Juustukuningad on uuenda-
nud oma juustuvaagnaid: neid on 

nüüdsest valikus kahes mõõdus ja 
kolmes versioonis klassikaliste, te-
ravate või uute maitseelamustega. 
Vaagnale lisatakse ka snäkke: pähk-
leid ja komme. 

Uuenenud on ka kingipakki-
de välimus ja sisu, milles lisaks 
maitsvatele ampsudele ka punast 
või valget alkoholivaba veini, Pöide 
Linnase limpsi ja tervislikku kom-
bucha teejooki. Juustukuningates 
saab tellida ka maitsvaid kingipak-
ke, kuhu saab lisada näiteks ette-
võtte logoga meeneid, visiitkaarte 
vms vastavalt soovile. Pakendami-
sel saab valida kinkekottide, karpi-
de ja korvide vahel. 

Krugeri veinipoe valikusse lisan-
dusid suvel kaks veinimõisa Por-
tugalist, Vinho Verde piirkonnast 
Quinta d’Amares ja Casa de Vilace-
tinho veinikeldrist, mis on lühike-
se ajaga võitnud paljude klientide 
südamed. Vinho Verded on tuntud 
oma värskuse, mahlaka puuviljasu-
se, madala alkoholisisalduse ja ilu-
sa mineraalsuse poolest, mis teeb 
neist ideaalse kaaslase paljude toi-
tude kõrvale: salatid, mereannid, 

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

kalaroad, Aasia toidud. Samuti so-
bivad need veinid iseseisvalt nau-
timiseks ja aperatiivina.

Samuti on Krugeris nüüd saa-
daval maailmakuulsad Itaalia ki-
hisevad veinid Lambruscod Emi-
lia-Romagna piirkonnast Puianello 
veinikeldrist.

Puianello Lambruscod on de-
likaatsed, värskendavad ja kergelt 
kihisevad. Lambrusco sobib palju-
de toitudega: ideaalne kooslus on 
Parma sink ja Parmesani juust, aga 
ka erinevad pastad, pitsad, lasan-
je ning samuti on Lambrusco vah-
va kaaslane kergemate liharoogade 
ja grilli kõrvale.

Suvi on nüüd läbi ja järjest roh-
kem soovitakse punaseid veine. Lä-
hiajal täieneb kaupluse suur Bor-
deaux’ valik uute punastega nii 
vasakult kui ka paremalt kaldalt 
ning enne talve jõuavad sortimenti 
stiilsed ja elegantsed veinid Prant-
susmaalt Burgundia piirkonnast.

Alanud sügisel on lisandunud 
palju uut ja põnevat ka Eugenio’se 
gastronoomiasse, näiteks uusi maits-
vaid pastasid, millest mõned on 
valminud ka muna baasil. Lihavali-
kus on nüüd Nduja ja Pancetta cop-
pata – seapeekon, mis on rullitud 
coppa ümber. Juustudest on saa-
daval uus suitsutatud ricotta, mis 
pakub suurepärast maitseelamust 
tavapärase ricotta asemel. Müügil 
on ka kuivatatud puravikud, mis on 
ideaalseks lisandiks risotole.

Avasta ja naudi uudseid maitseelamusi

Sügisesed maitsenaudingud Viimsi Keskuses. 
Laadalt leiad nii värskeid kui ka suitsutatud tooteid, 

kodust sinki, pagaritooteid ja palju muud.

Laat toimub Viimsi Keskuse 1. korrusel kell 10–19. 

Suvi on nüüd läbi 
ja järjest rohkem 
soovitakse punaseid 
veine.

  Viimsi Keskuse I korrusel 
asuvad kauplused Juustu-
kuningad, Kruger ja 
Eugenio’s on avatud 
E–L k 10–21 ning P k 10–19. 
Vaata www.viimsikeskus.ee!

Uhke juustu-
valik mõjub 
peolaual kui 
kunstiteos.
Foto: Juustu-
kuningad
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Martin Parmas kutsub!
• võistlustants
• klassikaline tants
• showtants
• jazz

Tunnid toimuvad KARULAUGU SPORDIKESKUSES Viimsis. 
Registreeri laps trenni www.goldendance.ee

SELTSKONNATANTSU KURSUSED
ALGAJATELE

Esmaspäeviti kell 19.30-21.00 
Esimene tund 28. oktoobril

Toimumiskoht: Golden Dance Club, Karulaugu spordikeskus.
Töötab lastehoid.

Registreerimine www.goldendance.ee


