
65% Viimsi vallast 
jääb alati roheliseks

ARENEV JA KASVAV VIIMSI Valla kogupindala 
on 73 km2, millest poolsaareosa moodustab 
47 km2 ja saared 26 km2. Peamine areng on 

toimunud ja toimub jätkuvalt ka tulevikus Viimsi 
poolsaarel, kuid sellele vaatamata on ja jääb pool 

valla mandriosast roheliseks.

O
n siis tegu RMK metsadega, haljas-
aladega, parkidega, kaitsealade-
ga vm rohealadega – ligikaudu 50% 
Viimsi poolsaarest moodustab ka tu-

levikus roheline massiiv. Kui vaadata valda tervi-
kuna (sh saared), siis on roheluse osakaal terve 
valla pindalast 65% ehk ligi kaks kolmandikku.

Viimsi Teataja palus vallaametnikel üle vaa-
data ja poolsaare kaardile kokku joonistada kõik 
olulist mõju omavad (üle 10 elamuühikuga) keh-
testatud planeeringualad (mis annavad õiguse 
inimestel alustada arendustegevust), mis on 
koos planeeringualadega kõrvalolevale kaardi-
le kantud. See loob vallaelanikele ettekujutuse, 
kus on kehtestatud planeeringud ja kui suuri ela-
muühikuid (EÜ) arendada saab. Elamuühikuna 
on mõeldud järgnevat arvestust: üksikelamus 1 
elamuühik, paarismajal 2 elamuühikut, korter-
majal või ridaelamul vastavalt korterite või bok-
side arv elamuühikuid.

Kaardile ei ole kantud erinevaid arendajate 
poolt välja pakutud ettepanekuid, kuna tänaseks 
pole selge, kas üldse ja mis mahus algne soov 
realiseeruda võib.

Jätkub lk 24

Rain Resmeldt Uusen
teataja@viimsiteataja.ee

Kodukokad 
Viimsist
Sügissaaduste aeg 
muudab Viimsi kodu-
kokkade kaubavaliku 
sotsiaalmeedias 
rikkalikuks.

lk 18

Malevasuve 
kokkuvõte
Viimsi õpilasmaleva 
kaudu sai suvel töökoge-
muse 140 noort. Teeme 
20. sünnipäeva tähistanud 
malevast ülevaate.

lk 17
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Intervjuu

Viimsi kooli direktor 
ehitab parimat põhikooli 
“Õpetaja sõnad ei tohi minna vastuollu ta 
tegudega, sest sellest saavad lapsed, ka kõige 
väiksemad, kohe aru,“ ütleb Aime Niidas usutluses 
Viimsi Teatajale. “Koolis tundub praegu koos-
töine õhkkond olevat.“

lk 6–8

Ubinapäev Viimsi taluturul toimub 21. septembril kell 10–15. Registreeru mahlapressimise talgutele! Loe lk 10

  Olulisema mõjuga 
(10 ja enama EÜ-ga) kehtes-
tatud planeeringud Viimsis 
on märgitud sinisega.



13. september 20192  // ARVAMUS

N
ii kirjutas ligi 800 aastat tagasi preester 
Henrik tekstis, mida me tänapäeval teame 
Henriku Liivimaa kroonikana. 1216. aastal 
toimunud sündmuse kirjeldus annab aimu, 
et muinaseestlased tavatsesid piirkonna 

asju ühiselt arutada. Kogunedes ringi, sest nagu rahva-
luuleteadlane Mikk Sarv 2009. aastal oma blogis kirjutas, 
on kõik head asjad ümmargused. “Küllap sellepärast 
kogunesidki inimesed ammustel aegadel RINGI, kui 
tahtsid midagi olulist lahti arutada ja hea otsuseni jõuda. 
Ringi kaasnimeks on olnud kera või ka kära, millest 
ongi tuletatud taoliste arupidamiste muistne nimi 
KÄRAJAD. Sõna ainsuse vorm on KÄRA. Kärajad tähen-
dab seega mitmeid, korduvaid kokkuistumisi sama asja 
selgeks arutamisel.”   

Kärajad tõstis taas au 
sisse president Toomas-
Hendrik Ilves, kui kutsus 
2007. aastal kokku presi-
dendi kärajad. 

Vajadus asju selgeks rää-
kida on ilmselgelt olemas ka 
Viimsis. Otseselt ja kaudselt. 
Palju murelikke teematõs-
tatusi sotsiaalmeedias viis 
mõtteni korraldada arutelu-
koosolekuid valla kogukon-
na jaoks olulistel teemadel 
vahetult.

Pean otsesuhtlust väga oluliseks, sest silmast silma 
korraldatavad kohtumised, ühisest aruteluringist tekki-
vad “hullud” ideed, ratsionaalsed ettepanekud, aga ka 
emotsionaalsed väljaütlemised – see kõik on väärtuslik 
pagas juhtimisotsuste ja tulevikuplaanide tegemisel üks-
kõik missuguses kogukonnas. 

Sotsiaalmeedia ajastu annab küll võimaluse vaid hii-
reklikiga ja kiiresti erinevates aruteludes osaleda, posi-
tiivset või negatiivset arvamust väljendada, kuid vaata-
mata oma nime all kommenteerimisele on suhtlus kui-
dagi impersonaalne ja kauge. Mina väärtustan päris-
suhtlemist. 

Viimsi kogukonna kärajate eesmärk ongi võimalda-
da vahetuid nõupidamisi vallaelanike ja vallavalitsuse 
liikmete ning ametnike vahel. Kuulata elanike küsimusi, 
soove, muresid ning jagada faktidel põhinevat infot põle-
tavate teemade kohta.

Teemasid on seinast seina. Ehkki praeguseks on enim 
küsimusi laekunud planeeringute valdkonnast (mille 
kohta saab infot ka juba käesolevast lehest), on küsimusi 
nii bussiliikluse, koolide-lasteaedade, jäätmemajanduse 
kui ka kultuurielu kohta.  

Seepärast, hea viimsilane, kutsun Sind üles tulema 
ringi, kärajate ringi. Palun broneeri oma kalendris 25. sep-
tember kell 18–20, sest just siis toimub järgnevate aastate 
nõupidamiste sarja – Viimsi kogukonna Kärajate – sisse-
juhatav õhtu.

Esimestel kuudel koguneme Viimsi huvikeskuses 
(Nelgi tee 1), edaspidi toimuvad kärajad peagi avatava 
uue Viimsi raamatukogu ruumides. Küsimused saab ka 
ette saata e-posti aadressil laine.randjarv@viimsivv.ee.

Kohapeal vastame koos abivallavanematega nii pal-
ju kui võimalik. Vajadusel võtame aega, et vastata kirjali-
kult. Edaspidi katsume ette teavitada temaatilistest koh-
tumistest, et aja kohaletulemiseks ja kaasamõtlemiseks 
võtaksid just vastavatel teemadel arutleda soovijad. 

Kärajad salvestatakse ja neid saab järele vaadata.
Tere tulemast!

Laine Randjärv 
vallavanem

J U H T K I R I

Viimsi kogukonna 
Kärajad tulevad !

Palju murelikke 
teematõstatusi 
sotsiaalmeedias 
viis mõtteni kor-
raldada arutelu-
koosolekuid 
valla kogukonna 
jaoks olulistel 
teemadel vahetult.

õpilasi, siis on vajalik laiendada ka ole-
masolevat sööklat ning aulat. 

Kuivõrd 9-klassilises põhikoolis on 
õppekavas uute õppeainetena keemia 
ja füüsika, siis sellest muudatusest tu-
lenevalt on vajadus kooli rajada erine-
vaid õppelaboreid. Kooli juurdeehitu-
se blokki kavandame avastuskeskuse, 
kus hakkavad olema keemia, füüsika, 
bioloogia ja loodusõpetuse klassid. 

Samuti on plaanis rajada kooli loo-
vuskeskus, kuhu tuleksid kunsti, kä-
sitöö, kodunduse ja tehnoloogia õp-
peklassid. Väga oluline on mõelda ka 
laste ja noorte tervisespordivõimaluste 
laiendamisele. Selleks kavandame koo-
li juurdeehituses vajalikud ruumipin-
nad ka rekreatsioonikeskuse tarbeks, 
kuhu rajame uue ja kaasaegse ujula, 
jõu- ja aeroobikasaali ning seiklustoa. 

Rekreatsioonikeskus saaks olema 
avatud pärast õppetööd kogukonnale 
ja spordiklubidele, mis kindlasti elav-

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse  
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti.
Ajalehe järgmine number ilmub 27. septembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 19. september kell 16.
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www.viimsiteataja.ee
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Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee
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Randvere kool 
saab juurdeehituse ja 
kaasaegse ujula
KOLUMN Viimsi võimukoalitsioon kiitis põhimõtteliselt heaks 
idee rajada Randvere kooli juurdeehitus koos uue kaasaegse 
ujulaga. Investeeringu suurus on esialgsete arvutuste pinnalt ligi 
2,5 miljonit eurot. Selle raha eest saame projekteerida ja ehitada 
Randvere koolile kaasaegse ning õpilasesõbraliku juurdeehituse 
koos ujula ja spordikompleksiga.

K
valiteetne kodulähedane 
haridus ja sportimisvõima-
lused on väga tähtsad väär-
tused kogukonna jaoks.

Nii panustame lisaks moodsa raa-
matukogu ja Artiumi-nimelise haridus- 
ja kultuurikeskuse rajamisele Haab-
neemes ka valla idaranniku haridus-
keskkonna ja sportimisvõimaluste 
arendamisse.

Kooli juurdeehitus loob võimalu-
sed viia Randvere kool 1–9-klassiliseks 
täistsükli põhikooliks. Seda arengu-
stsenaariumit näeb ette ka valla hari-
dusvõrgu arengukava.

Lastele ja lapsevanematele on see 
kindlasti hea uudis, sest siis ei pea 
enam pärast 6. klassi lõpetamist ette 
võtma koolivahetust ning lapsed saa-
vad lõpetada ühes koolis põhikoo-
li täistsükli õppe. Koolihoone juur-
deehituse projekteerimiseks vajaliku 
haridusvajaduse ja koolikohtade ana-
lüüs käib.

Kooli juurdeehituse vajadus väga esi-
algse analüüsi kohaselt on ligi 2200 m2 
lisapinda. Randvere kooli oleks vaja-
dus luua täiendavalt 150 koolikohta, 
see on 6 klassikomplekti. Kuna koolis 
hakkab lähitulevikus õppima rohkem 

daks sporditegemist valla idaranniku 
külades. 

Randvere kooli juurdeehitus peaks 
valmima 2021. aasta sügiseks.

Randvere kooli avasime 2013. aasta 
septembris ning kool on ehitatud 450 
koolikohaga 6-klassiliseks. Randvere 
koolihoone oli Eestis esimene, mis on 
projekteeritud ja ehitatud integreeri-
tud lahendusena, kus õpivad nii üld-
haridust omandavad kui ka haridusli-
ke erivajadustega lapsed.

Hoone teeb ainulaadseks see, et 
1.–9. klassi hariduslike erivajadustega 
õpilastele on projekteeritud omaette 
40-kohaline plokk, kus on 7 õppeklassi 
suurusega 20 m2 kavandatud 5–10 õpi-
lasele ning kus lapsed omandavad ha-
riduse lihtsustatud õppekava järgi. 

Randvere koolis on ka kaasaegne 
raamatukogu, mis on mõeldud nii koo-
lile kui ka kogukonnale.

2015. aastal rajasime kooli juurde 
plastikkattega pallimängude väliväl-
jaku. 2017. aasta sügisest lisandus väli-
spordiväljak mitmete kergejõustiku- ja 
pallimängualade harrastamise võima-
lustega. Spordiväljakul asub loodusliku 
muruga jalgpalliväljak ning tartaankat-
tega ala 60 m jooksuks, kaugus-, kõr-
gus- ja teivashüppeks ning oda- ja pal-
liviske hoovõtuks.

Randvere kooli kinnistu on suur 
ning sinna saab lähitulevikus rajada 
erinevaid vaba aja veetmise ja sporti-
mise võimalusi.

Kvaliteetne kodu-
lähedane haridus 
ning sportimis-
võimalused on väga 
tähtsad väärtused 
kogukonna jaoks.

Jan Trei
Erakond Isamaa, fraktsiooni 
“Meie Viimsi” aseesimees, voli-
kogu liige, eelarve- ja arengu-
komisjoni aseesimees

“Õndsa Neitsi taevaminemise päeval aga tungisid nad 
Harju maakonda, mis on keset Eestimaad, kus ka kõik 
ümbruses asuvad hõimud tavatsesid igal aastal Raik-
külas (Raigele) nõupidamiseks kokku tulla.”

pane tähele!
  Viimsi kogukonna kärajad on avalik üritus, mis salves-

tatakse helis ja pildis. Salvestus on järelvaadatav kõigile 
soovijatele.

  Salvestuse kvaliteedi tagamiseks palun oota oma küsi-
musega, kuni sulle ulatatakse mikrofon. Oleme viisakad!
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UUENDUSED Vallavalitsus ootab kõigi ühis-
transpordi kasutajate ettepanekuid ja tagasisidet, 
millele tasub uue ootekoja juures lisaks tähele-
panu pöörata.

H
aabneeme alevikus 
Viimsi kooli ees asu-
vasse peatusesse Viim-
si Kool püstitati augusti 

viimastel päevadel vana bussioote-
paviljoni asemele uus ootekoja näi-
dis ehk uue peatuse prototüüp. Te-
gemist on eraldi Viimsi valla jaoks 
disainitud peatuse paviljoniga, mil-
liste vastu hakatakse ka teisi pavil-
jone välja vahetama.

Vallavalitsuse eesmärk on ku-
jundada Viimsi valla avalikku ruu-
mi Viimsile omase disainiga ning 
võtta see kasutusele erinevate väi-
kevormide puhul. Alates valla vä-
ravatest ja bussiootepaviljonidest, 
lõpetades külade viitadega – et al-
lutada erinevad rajatised ja ele-
mendid ühtsele ja Viimsile oma-
sele disainile.

Hooldusvaba ja 
valgusküllane
Uue peatuse ootekoja tootis ja pai-
galdas AVEN Metallitööd OÜ mees-
kond. Interaktiivse ekraani ja sisu 
valmistas AS Hansab. Peatuse pro-
jekteerimisel arvestati Viimsile 
omase piirkondliku isikupäraga ja 

Uute bussiootepaviljonide näidis Viimsi 
kooli ees ootab testimist ja tagasisidet

sooviga pakkuda vallaelanikele ja 
külalistele esteetiliselt silmapaistev, 
äratuntav ja praktilise disainiga oo-
tekoda, millelt võib ära tunda Viim-
si valla logol kasutatud elemente. 

Ootekoja viimistlusmaterjali-
de värvitoonid on kooskõlas valla 
uue stiiliraamatu ja teiste juba val-
minud väikevormidega. Samas pi-
di lähtuma ka Maanteeameti poolt 
bussiootepaviljonidele esitatud 
nõuetest.

Peatuse kaks iseloomulikku ja 
eemalt silma paistvat tugikonst-
ruktsiooni on V-tähe kujulised. 
Seinteks on kasutatud sinist ka-
rastatud klaasi. Katuse konstrukt-

sioon on merelaine motiiviga ja 
paviljoni sisemus tänu läbi kuma-
vale plastikule valgusküllane. Lai-
nemotiivi jätkava pingi lauad on 
puidu imitatsiooniga ja valmista-
tud vastupidavast ning hooldus-
vabast puitplastkomposiidist. Pea-
tusel on eraldi LED-valgustus, mis 
muudab selle bussiootajale turvali-
seks ja hubaseks ning liiklejale ker-
gesti märgatavaks.

September on aeg 
tagasisideks
Tegemist on ootekoja näidismude-
liga, mis tähendab, et seda katseta-
takse reaalsetes oludes. Vallavalit-
sus ootab ka kõigi ühistranspordi 
kasutajate ettepanekuid ja tagasi-
sidet, millele tasub ootekoja juures 
lisaks tähelepanu pöörata.

Tagasiside palume saata e-posti 
aadressil kommunaal@viimsivv.ee. 

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

Ööpimeduses 
on uus bussi-
ootepaviljon 
lumineeritud.  
Fotod: Alar Mik

Paviljoni 
disainiele-
mendiks on 
Viimsi vapilt 
tuntud V.

Ootekoda on 
varustatud 
ka ekraaniga, 
millelt saab 
vaadata bussi-
aegu ning 
värskeid valla-
uudiseid.

Kogume katsetuste tulemused sep-
tembrikuu jooksul kokku ja siis te-
hakse mudelile vajadusel paren-
dusi ja täiendusi ning muudatused 
viiakse sisse ootekoja projekti.

2018. aasta sügisel toimus Viim-
si vallal koostööprojekt Eesti Kuns-
tiakadeemiaga (EKA), mis oli seo-
tud õppeainega “Kasutajakoge-
mus: keskkond”. EKA tudengi-
te juhendajateks olid Maria Pukk 
(keskkonnadisain), Lauri Hirve-
saar (tootedisain) ja Heikki Zoova 
(tootedisain).

Tudengid külastasid valda, tut-
vusid olukorraga, teostasid taus-
tauuringuid ja pakkusid välja või-
malikke uusi lahendusi, pidades 
silmas materjalide valikuid (ilmas-
tikukindlus), objektide funktsioone 
ja tasakaalu ümbritsevaga.

Võidutöö autoriteks olid Anna-
maria Rennel, Kevin Laus ja Vitali 
Valtanen. Käesoleva aasta esime-
sel poolel arendas vald tööd eda-
si koos partneritega ja sügisel val-
mis esimene prototüüp.

LIIKLUSOHUTUS Septembri 
alguses valmisid vallas kahes 
kohas, Viimsis Aiandi teel 
ja Ranvere kooli juures Schüd-
löffeli teel testmiseks 3D 
ülekäigurajad.

Aiandi teel on kasutatud võrdse-
te kujundite illusiooni, kus kõik ta-
hukad on ruumiliselt kujundatud 
Aiandi tee tõusult alla suunas tul-
les. 

Randvere kooli juures Schüd-
löffeli teel on suunaga kooli poo-
le minnes kasutatud tehnikat, kus 
ruumilisus avaldub vaid ülekäigu-
raja suunas viiva sõiduraja poolt. 

3D ülekäigurada paneb oma op-
tilise illusiooni abil autojuhte üle-
käigule tähelepanu pöörama ja 
hoogu maha võtma. 

Aiandi tee tahukatega ülekäi-
gurada tõmbab lisaks veel täien-
davalt tähelepanu tänu kasutatud 
värvidele.

Vallavalitsus testib erinevaid 3D 
vöötraja ja teekattemärgiste lahen-
dusi, lähiajal lisandub neid veelgi.

Viimsi vald rajab teed turvalisemale elukeskkonnale: 
esimesed 3D ülekäigurajad leiad just siit

Aiandi tee 3D ülekäiguraja tegemine. Fotod: Alar Mik

Alar Mik
ehitus- ja kommunaalosakonna 
juhataja

3D ülekäigurada Schüdlöffeli teel. 
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Teated

Viimsi aasta pere tunnustamine
Viimsi vallas on kujunenud kenaks traditsiooniks tunnustada tubli-
sid tegijaid – õpetajaid, ettevõtjaid, sportlasi, kultuuritöötajaid jpt.  
On suurepärane, et juba palju aastaid on toimunud Viimsi aasta nai-
se ja Viimsi kauni kodu valimine. See on pannud meid rohkem enda 
ümber vaatama ja märkama neid, kes tõepoolest esiletõstmist vää-
rivad.  Tänu tunnustamisele saavad viimsilased teada, milliseid ime-
lisi inimesi meie kogukonnas leidub. Nad inspireerivad meid, 
teisi viimsilasi, samuti tublimad olema. Sellised eeskujud aitavad 
muuta Viimsi paremaks. 

Viimsi Ranna Lions Klubi on algatanud 
Viimsi aasta pere tunnustamise. Viimsi 
Ranna Lions Klubi on naisteklubi ja pere-
väärtused on meie jaoks olulised.  Klubi 
peamine fookus on aga heategevus, 
panustamine kogukonna heaks.  Siit siis 
ka meie ettepanek, et Viimsis märgataks 
ja tunnustataks neid peresid, kes oma 
igapäevatoimetuste kõrval leiavad või-
malusi kulutada aega ja energiat koha-

liku kogukonna heaks. Olgu see siis tegevus külaseltsis, koolis-laste-
aias, naabrivalve sektoris, kaitseliidus, naiskodukaitses, spordiklubis 
või üldse Viimsi vallas laiemalt. 

Kindlasti tekib siinjuures küsimus, kuidas määratleda pere mõiste. 
Peresid on ju nii erinevaid – suuremaid ja väiksemaid, lastega ja ilma, 
mitmest rahvusest segaperesid, üksikvanemaga peresid, mitut gene-
ratsiooni ühendavaid peresid ja kärgperesid. Maailm ongi mitmekesine 
ja erinevused rikastavad. Seepärast ei soovi me siin mingeid raame 
seada, vaid leiame, et pere mõistet tuleks käsitleda laialt, kogu oma 
mitmekesisuses. Pere mõistet saab paremini selgitada leibkonna mõiste 
kaudu. Pere – see on mitmeliikmeline leibkond.

Meie ümber on palju imetlust väärivaid peresid,  kus tegutsetakse 
ühtse tiimina ja koos tehakse ära midagi, mis muudab meie elu siin 
Viimsis paremaks.  Märgakem ja tunnustagem neid!

Viimsi aasta pere valimine hakkab toimuma kevadeti. Esimest korda 
kuulutame Viimsi aasta pere välja Viimsi valla 101. sünnipäeval, 11. mail 
2020. Nominentide esitamise nõudeid ja tähtaegu täpsustame Viimsi 
Teatajas juba edaspidi. 

Viimsi Ranna Lions Klubi

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega 
(ATH) inimeste tugigrupp

Eelnevalt registreeruma ei pea ja 
kõik on alati oodatud, sest see on üks 
võimalus suhelda inimestega, kes tões-
ti mõistavad neid raskusi ja probleeme, 

TUGITEENUSED Viimsi valla-
valitsuse peretoas Nelgi tee 1 
saab kord kuus kokku grupp, 
kellel on sarnased mured ja 
rõõmud. Nad on huvitatud 
aktiivsus- ja tähelepanuhäirega 
laste ja noorte toetamisest, olles 
ise kas nende laste ja noorte 
vanemad või muul moel nendega 
seotud inimesed.

Tugigruppi tuleku eelduseks ei ole see, 
et lapsele oleks diagnoos juba pandud, 
sest tuge ja abi saab pakkuda ka siis, 
kui on ainult tunnused või kahtlus või 
uuringud alles pooleli.

Kokkusaamised toimuvad koge-
musnõustamise põhimõttel, kus suu-
natud vestluses osapooled jagavad 
üksteisele oma kogemusi, saavad rää-
kida oma muredest ja küsida küsimusi.

Mis on ATH?
Neid inimesi seob suurem püsimatus, 
raskused tähelepanu hoidmise ja kes-
kendumisega, impulsiivsus. Nii nagu 
ei ole ühesuguseid inimesi olemas, nii 
on ka ATH diagnoosiga inimesed vä-
ga erinevad.

Mõnel on ülekaalus probleemid 
liigse aktiivsuse ja rahutusega, aga tei-
sel on raske keskenduda õpitavale ja 
ta tähelepanu hajub pidevalt ning nii 
on teadmiste omandamine keeruline.

Tugigrupp koguneb iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18–19.30 Viimsi 
vallavalitsuse peretoas Nelgi tee 1, sissepääs on Viimsi huvikeskuse 
uksest.

  17. september “Kohanemine lasteaia ja kooliga”
  15. oktoober “Trennid ja huviringid”
  19. november “Suhted kodus, kodused tööd ja õppimine”
  17. detsember “Suhted vanavanematega, ühised eesmärgid ja reeglid”
  21. jaanuar 2020 “Toitumine ja selle mõju ning abi”
  18. veebruar 2020 “Sõbrad, nende leidmine ja hoidmine”
  17. märts 2020 “Päevakava ja rutiin toetajana”
  21. aprill 2020 “Nutimaailma võlud ja valud”
  19. mai 2020 “Suvi – puhkus või kaos”

Teemad võivad muutuda, kui kohale tulnud huvilistel on ettepanek 
mõneks muuks hetkel oluliseks teemaks. Viimsi tugigruppi viib läbi Kristi 
Kirbits (kristi.kirbits@mail.ee, tel 5805 0967).

mis võivad tekkida kodus, lasteaias ja 
koolis.

Loodan, et üheskoos saame olla 
toeks üksteisele ja meie lastele.

Tugigrupis saab arutada, küsimusi esitada ja lahendusi leida. Foto: Adobe Stock
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UUENDUSED Sel aastal on energia-
ettevõte Adven Eesti AS võtnud 
Viimsis ja Haabneemes ette suure-
mahulised soojusvõrgu rekonst-
rueerimise tööd.

Viimsis uuendab Adven Eesti AS 600 
meetri jagu soojusvõrke, millest li-
gi pool on juba tehtud. Haabneemes 
on planeeritud kokku uuendada 2500 
meetri ulatuses soojustrasse, millest 
tänaseks on tehtud 1500 meetrit.

Viimsis teostatakse torutöid veel 
Aiandi tee 14, 18, 20 ja 21 piirkonnas, 
Väike-Sepa 2 parklas ning Roosi 10 
ja Nelgi tee 1 (vallamaja) piirkonnas. 
Haabneemes on soojusvõrgu uuenda-
mist jäänud teha veel 1000 meetru ula-
tuses. Töid teostatakse veel Kolhoosi, 
Mereranna ja Alpikanni teel, Randve-
re tee 13 ja 15 piirkonnas ning Kaluri 5 
taga asuval haljasalal.

Torustike rekonstrueerimise tööd 
tähendavad enamasti seda, et vana 
torustik kaevatakse mingi lõigu ulatu-
ses lahti ja siis tuleb see demonteerida. 
Alles siis saab alustada uue eelisoleeri-
tud torustiku paigaldamisega. 

Tööd võtavad mitu nädalat, mis tä-
hendab, et kõrvalisi abinõusid kasutu-
sele võtmata tekitaks nii pikk katkestus 
selles piirkonnas elavatele inimestele 
üksjagu ebamugavusi. “Selge on see, et 
kaugkütte mugavus ja varustuskindlus 
on oluline ning kõik ebamugavusi teki-
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Pidasime isamaalist piknikupäeva
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni (VEDA) eestvedamisel 
toimus juba neljandat korda Viimsi mõisapargis isamaaline pikniku-
päev –  Eesti taasiseseisvumise tähistamise pidu esimese Eesti Vaba-
riigi alusepanijate Maria ja Johan Laidoneri auks. 

Laidoneride mälestusmärgi juures peeti kõnesid ja asetati lilled. Pidu 
peeti mõisa ees ja mõisa sees. Muuseumis toimus giidi juhtimisel ekskur-
sioon. Vaadati Aksi saarest jutustavat näitemängu “Mis sa ilma paadita 
teed? Tee midagi”. Mõisa rõdul andis kontserdi ansambel Robirohi. Koos 
lauldi rahvalikke laule, eestvedajateks Andrus Kalvet ja Robirohi.

Musitseeris ka Tallinna Keelpillikvartett, soleeris Tähe-Lee Liiv. Kau-
neid viise nii klassikalisest muusikast kui ka Raimond Valgre loomin-
gust esitas sopran Maire Martinson, keda klaveril saatis Diana Liiv. 

Täname kõiki, kes õla alla panid: Eesti Sõjamuuseum – kindral Laido-
neri muuseum, Lubja külaselts, Rannarahva muuseumi esindaja Külvi 
Kuusk, Külli Talmari teatritrupp, Viimi naiskodukaitsjad, kodutütred ja 
Viimsi vallavalitsus. 

Ene Lill 
VEDA president  

tavad faktorid tuleb miinimumini viia. 
Nii ka kaugkütte torustike vahetusel. 
Kui tavapäraselt on harutorustike pu-
hul tegemist 2–3 nädalat kestva prot-
sessiga, siis magistraaltorustike ehi-
tamisel on see periood veelgi pikem,” 
täpsustas olukorda Adven Eesti AS-i 
arenduse ja investeeringute valdkon-
na juht Priit Tiit.

Klientide heaolu silmas pidades on 
ettevõte katkestuste lühendamise ees-
märgil võtnud kasutusele kaasaegse ja 
mõistliku lahenduse. “Oleme Advenis 
hakanud kasutama ajutisi torustikke, 
mis tähendab, et mitmenädalase kes-
tusega katkestuse asemel toimub ena-
masti kaks keskmiselt kuni 8 tunni pik-
kust katkestust. Üks siis, kui ühendame 
võrgu ajutise torustikuga, ning teine 
siis, kui ühendame võrgu juba uue, 
rekonstrueeritud ja eelisoleeritud võr-
gu osaga. Kahjuks on ka erandeid, kus 

Viimsi ja Haabneeme soojus-
torustike uuendamisel kasuta-
takse kaasaegset lahendust

pikkade magritraallõikude veest tüh-
jendamised ja täitmised võtavad pike-
ma aja. Haabneemes oli selline katkes-
tus 6.–8. septembril. Ajutiste torustike 
kasutamine võimaldab meil teha töid 
ka ilmadega, mil tavapäraselt majad il-
ma kütteta olla ei saaks,” selgitas Priit 
Tiit uuenduslikku ehituskorraldust.

Tööde käigus kahjustada saanud 
haljastus taastatakse pärast ehitustöö-
de lõppu. Asfaltteede taastamine toi-
mub etapiviisiliselt, tulenevalt tööde 
eripärast, ning need tööd on planeeri-
tud lõpetada 2020. aasta suveks.

“Vabandame elanike ees võimali-
ke ebamugavuste pärast, mida ehitus-
tööd endaga kaasa toovad, ja loodame 
mõistvale suhtumisele. Kokkuvõt-
tes muutub võrk efektiivsemaks ning 
see on kasulik kõigile,” sõnas Priit Tiit 
Viimsi Teatajale. 

VT

uued vallakodanikud
  Karin Victoria Kuuskemaa-Ivanovil ja Sven Ivanovil sündisid
12. juunil kaksikud Elisabeth ja Linda.

  Ana Vanessa Martinez Checal ja Christian Alejandro Almeida
Fuentesel sündis 7. juulil poeg Christian. 

  Kirke Moorvelil ja Aivo Avikul sündis 13. juulil tütar Adele. 
  Daria Baleevskaial ja Evgenii Baleevskil sündisid 14. juulil 
kaksikud Sofiia ja Matvei.  

  Teili Kivil ja Madis Mäemetsal sündis 20. juulil tütar Susanna.
  Sandra Loitil ja Timo Vaarmannil sündis 20. juulil poeg Hugo. 
  Eha ja Raido Mugamäel sündis 7. augustil tütar Mia. 
  Gerda ja Alar Laanel sündis 7. augustil poeg Rando. 
  Natalja ja Jonatan Kaskil sündis 23. augustil poeg Sebastian. 
  Mariliis Liival ja Kristjan Koikil sündis 23. augustil poeg Jakob. 
  Maarja ja Tarmo Külal sündis 26. augustil poeg Feliks. 
  Mari Mustjõgil ja Ats Nukkil sündis 26. augustil poeg Jaagup.
  Anna-Liisa ja Rolf Värvil sündis 26. augustil poeg Richard.

Sündmus

Kannatust tööde ajaks! Foto: Adven Eesti AS
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A
ime Niidase jaoks on 
uued olnud väljakutsed, 
millega ta praegusel töö-
kohal rinda pistma on 

pidanud – Viimsi kooli muutumi-
ne põhikooliks ja sellele järgnenud 
struktuurimuudatus, mis suve algul 
õpetajate ja lapsevanemate seas 
kirgi üles küttis. Praeguseks on di-
rektori sõnul olukord koolis stabili-
seerunud. “Usun, et uues energias 
muutub kõik paremaks,” läheb ta 
lootusrikkalt uuele õppeaastale 
vastu.

Aime ootab mind oma kabine-
tis. Koolis on veel vaikne, sest 1. sep-
tembrini on paar päeva aega. Ees-
ti suurimas põhikoolis alustab sel 
aastal õppetööd 1179 last, neist 
119 alustab kooliteed esimest kor-
da elus.

Kuidas Teist koolidirektor sai?
See ei olnud mu lapsepõlveunistus, 

le Ugala Teatrisse ja sealt edasi õp-
pima Eino Baskini Vanalinna õp-
pestuudiosse, kuhu võeti konkursi 
alusel ainult 7 tüdrukut 130-st. Siis 
jäi aga Baskin haigeks ja õpingud 
katkesid. Ju minust ei pidanud 
näitlejat saama. Kooli kõrvalt käi-
sin tööl, et Tallinnas üksi hakkama 
saada. Näiteks on mu tööraama-
tus tollest ajast kirjas kalakasvatu-
se projekteerimisbüroo kalakasva-
tusosakonna vanemtehnik. Olen 
teinud kunstnik-multiplikaatori-
na valmis ka ühe Tallinnfilmi nu-
kufilmi. 

Haridus- ja teadusministeeriu-
mis töötades tutvusin oma tulevase 
abikaasaga, kellega olen nüüdseks 
juba 32 aastat abielus olnud ja kel-
lega meil on kaks täiskasvanud last 
– poeg ja tütar. 

Kuna minu tädi, mees ja me-
he ema olid õpetajad, oli mu üm-
ber järsku väga palju õpetajaid ja 
ma tundsin, et ka mina ei saa keh-
vem olla.

Õpetajad tundusid mulle siis – 
ja tunduvad siiani – väga targad ja 
auväärsed isikud, mul oli nende 
suhtes suur aukartus. Nii läksingi 
pedagoogilisse instituuti (praegu-
ne Tallinna Ülikool) õpetajaks õp-
pima ja kooli kõrvalt 20. keskkooli 
tööle. Jäin sinna kooli, millest hil-
jem sai Tallinna Ühisgümnaasium, 
aastateks.

Töötasin seal seitse aastat hu-
vijuhina, korraldasin aktusi ja üri-
tusi, juhendasin õpilasesindust. 
Sealt edasi sai minust uuesti õpe-
taja, klassijuhataja, direktori pen-
sionile jäämisega seoses lühiajali-
selt tema kohusetäitja ja 15 aastaks 
õppealajuhataja.

Kui kõik need varasemad kooli-
ga seotud ametid olid minu juurde 
ise tulnud, neid oli mulle pakutud, 
siis Viimsi kooli direktori ametisse 
mind ei kutsutud, vaid ma kandi-
deerisin ise. Kuna olin aastaid koo-
lis töötanud ja täiendanud end vä-
ga paljudel koolitustel – näiteks 
olen läbinud koolijuhtide mentor-
koolituse ja osalenud kolm aastat 
haridus- ja teadusministeeriumi 
koolide sisehindamise töörüh-
mas, olnud Tallinna haridusasu-
tuste kvaliteediauhinna komisjonis 
assessor –, siis tundsin, et mul on 
ülevaade ja arusaam meie haridus-
süsteemist olemas ning ma saan nii 
suure organisatsiooni nagu Viim-
si kool juhtimisega hakkama küll.

Kuidas end juhina iseloomustak-
site? 
Olen nõudlik nii enda kui ka teis-
te suhtes, püüan alati hoida sihti ja 
sellest eemaldumiseks vajan argu-
mente. Ma ei ole väga suur lobise-
ja, pigem tegudeinimene. Arvan, et 
minu peal ei toimi tugevad, jõuli-
sed meetodid, ma ootan enda part-
neriks intelligentset läbirääkijat. 
Minuga ei ole lihtne manipuleeri-
da, sest tahan ise kujundada oma 
seisukohti ja arvamusi. Olen ana-
lüütiline ja süsteemne. Ma ei tee ot-
suseid emotsioonide pinnalt. 

Inimlikkus on mulle väga olu-
line – kui keegi vajab tuge, siis ma 
kindlasti toetan ja abistan. Väärtus-
tan õpetaja tööd väga kõrgelt. Ma 

noor inimene ju sellisest ametist ei 
mõtle. Mina tahtsin saada hoopis 
näitlejaks!

Olen sündinud ja kasvanud 
metsade vahel Lääne-Virumaal. 
Olin 11-aastane, kui mu isa raske 
haiguse tõttu suri. Mu vanem vend 
oli selleks ajaks juba kodust lahku-
nud ja me jäime emaga kahekesi. 
Sain korraliku töökasvatuse, sest 
meie hoole alla jäi 11 lammast, kel-
lele me emaga terve suve heina te-
gime, kuni enam ei jaksanud ja ot-
sustasime lambad maha müüa ja 
Tartusse kolida. Mu meditsiiniha-
ridusega ema leidis seal medõena 
tööd ja mina läksin uude kooli. 

Kooli kõrvalt lõin kaasa palju-
des näiteringides ja teatrites. Mi-
nu suurimaks unistuseks oli saada 
näitlejaks, aga ma ei julenud minna 
Tallinna Konservatooriumi sisseas-
tumiskatsetele. Kuigi olin lavastus-
tes peaosades mänginud, kahtlesin 
endas. Tänapäeva noored on palju 
enesekindlamad – näen seda töö-
vestlustel – ja see on väga tore! Mi-
na aga olin iseenda kõige suurem 
kriitik.

Teatriarmastus viis mind töö-

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

PERSOON Aasta aega Viimsi kooli direktoriametit pidanud Aime Niidas ei ole 
haridusmaastikul uus tulija, tal on selja taga 28 aastat koolitöö kogemust. 

Viimsi kooli direktor 
Aime Niidas: “Usun, et 
uues energias muutub 
kõik paremaks”

Aime Niidas 
õpib ka ise 
midagi uut ja 
kasulikku iga 
päev. Fotod: 
Tiit Mõtus

Arvan, et minu peal ei toimi 
tugevad, jõulised meetodid, 
ma ootan enda partneriks 
intelligentset läbirääkijat.
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tõesti usun, et õpetaja on inimene, 
kes võib muuta maailma, sest kõik 
tulevased teadlased, juhid, poliiti-
kud, arstid jt õpivad meie õpetajate 
juhendamisel. Ma usun, et ma olen 
õpetajat toetav juht. 

Miinuseks on vast see, et olen 
töönarkomaan ja pean leidma ta-
sakaalu, et ennast rohkem hoida.

Kas õpetajat on lihtne leida?
Vastupidi, see on väga keeruline. 
Reklaamisime ennast kõikjal, kus 
võimalik, ja nüüdseks oleme kõik 
inimesed leidnud. Toetame neid 
igati, et nad uues keskkonnas en-
nast hästi tunneksid ja samal ajal 
kooli ning lastevanemate ootuste-
le vastaksid.

Osades ainetes ju konkurents 
praktiliselt puudub, näiteks kõige 
raskem on leida matemaatikaõpe-
tajaid. Seadus küll nõuab õpetaja 
leidmiseks konkursi väljakuuluta-
mist, aga reaalsus on see, et me ise 
otsime neid taga ja teeme otsepak-
kumisi.

Milles asi?
Õpetajaamet on väga raske ja oo-
tused õpetajale väga kõrged – ta 
peab olema nagu ideaalinimene. 
Mitte igaüks ei taha õpetajaks tul-
la, sest see pole mitte lihtsalt amet, 
vaid kutsumus, millega käib kaasas 
suur vastutus.

Tänapäeva noored tahavad töö-
tada kodukontoris või talvel välis-
maal, aga õpetaja käib täpselt tun-
niplaani järgi koolis, ei tohi kunagi 
hilineda. Tal on väga ranged piirid 
ja see ilmselt ei tundu noorele ini-
mesel eriti ahvatlev.

Miks õpilased mõnda õpetajat ju-
maldavad, teist aga vaevu talu-
vad?
Eks see sõltub inimese isiklikust 
karismast ja sellest, kuidas ta suu-
dab lastega suhelda. Koolis on ju 
suhtlus kõige alus. On ka juhuseid, 
kus õpetaja sobib ühe klassiga häs-
ti, aga teisega üldse mitte. 

Igas koolis on oma n-ö staar-
õpetajad, kelle kohta levivad posi-
tiivsed legendid ja kellega kohtu-
mist lapsed juba aastaid ette oo-
tavad. Neid iseloomustab suur 
empaatia-, mõistmisvõime, oskus 
olla eeskujuks iga oma sammu ja 

teoga. Õpetaja sõnad ei tohi min-
na vastuollu ta tegudega, sest sel-
lest saavad lapsed, ka kõige väikse-
mad, kohe aru. Ja muidugi peab ta 
olema oma ala professionaal, rää-
kima oma aine huvitavaks.

Kuidas suhtute ideesse kaotada 
põhikooli lõpueksamid?
Mina arvan, et haridussüsteem ei 
tohiks liikuda ühest äärmusest tei-
se. Seda eriti, kui me ei tugine Ees-
tis tehtud uuringutele, vaid tahame 
võtta midagi üle välismaalt. See on 
ameerikalik suhtumine, et lapselt 
ei tohi oodata ühtki pingutust.

Mälu on vaja treenida ja ek-
sam on ju õpitu kinnistamine. Ka 
ajuteadlane Jaan Aru ütleb, et kui 
aju ei saa pingutust, siis ta ei are-
ne. Me peame ju valmistama lapsi 
eluks ette ja kui nad ei õpi raskusi 
ületama, siis ei suuda nad seda ka 
hilisemas elus.

Haridusministeerium ei ole veel 
täpselt öelnud, kas 9. klassi lõpuek-
samid kaovad ja kui, siis mis ase-
mele tuleb – kas testid või taseme-
tööd. Ma ei ütle, et peaks olema 
ilmtingimata eksamid, aga mul-
le meeldiks, kui lõputööde eest ei 
saaks õpilased mitte hindeid ühest 
viieni, vaid punkte ühest sajani.

Võiks olla nii, et ükspuha, kui 
palju laps punkte saab, saab ta põ-
hikooli lõputunnistuse ikkagi kät-
te ilma igasuguste järeleksamiteta. 
Meil on ju erineva õpijõudlusega 
ja erivajadustega lapsi, kes vajavad 
teistsugust lähenemist ning milleks 
neid hinnete ja läbikukkumise hir-
muga traumeerida.

Kui laps saab näiteks inglise 
keele eest head punktid, aga mate-
maatikas mitte, siis on ka järgmi-
sel õppeasutusel lihtsam aru saa-
da, millisele erialale last suunata. 
Nii tekiks selge ja aus pilt.

Mis on Teie töö kõrgem eesmärk?
See, et Viimsi kool kuuluks Eesti 
mainekaimate põhikoolide hulka 
– mitte ainult oma maja arhitek-
tuuri, vaid ka sisu ja õpivõimalus-
te poolest.

Mida teete, et lapsed oleksid koo-
lis õnnelikud?
Annan oma parima läbi õpetajate 
valiku, mis omakorda loob eelduse, 

et õpilasel on koolis hea olla ja õp-
pida. Kõige tähtsam on headus igas 
mõttes – see väljendub suhtluses, 
üksteisest hoolimises ja toetamises, 
mitte vastandumises. Head suhted 
on õnnelikuks olemise eelduseks.

Kuidas valmistate Viimsi koo-
lis lapsi tulevikuks ette, arvesta-
des seda, kui palju tehnoloogia 
maailma muudab? Ilmselt vaja-
me tulevikus rohkem kübertur-
valisuse eksperte, digiturunda-
jaid, finantsnõustajaid, äppide 
loojaid, müügiinimesi, psühho-
looge ja medõdesid, aga vähem 
autojuhte ja raamatupidajaid. On 
ameteid, mille võtavad üle robo-
tid, ja on ameteid, mis jäävad 
(vähemalt esialgu) inimeste pä-
rusmaaks. Kuidas kool muutuva 
maailma ootustele vastata plaa-
nib? Kas õpetate näiteks, kuidas 
meediat kriitiliselt tarbida?
Maailm muutub tõesti kiiremini 
kui kunagi varem ja me ei kujuta 
praegu täpselt ette, millised ame-
tikohad kümne aasta pärast vajali-
kud on. Kulleri ja kassapidaja amet 
on juba praegu kadumas. Praegu-

sed lapsed elavad ilmselt 100-aas-
taseks.

Nende elukaarest kaob kolme-
astmeline rutiin: haridus – tööelu 
– pension. Selle asemele tuleb 
uus süsteem. Juba täna lähevad 
40–50-aastased ülikooli uut eriala 
õppima. Magistrikraadi omani-
kud lähevad kutsekooli uut oskust 
omandama. Tänaste laste tööelu 
kestab 70.–80. eluaastani ja üm-
berõpe tuleb erinevatesse eluetap-
pidesse sisse mitmeid kordi, sest 
inimene ei suuda terve oma pika 
elu tegeleda vaid ühe alaga.

Henry Ford on öelnud, et kui ta 
oleks omal ajal inimestelt küsinud, 
millist transpordivahendit nad eelis-
tavad, oleksid nad vastanud, et va-
javad kiiremat hobust. Ford pakkus 
selle asemel välja auto ning inime-
sed võtsid uuenduse omaks.

Uusi õppeaineid meil otseselt ei 
ole, aga muutuvat maailma puudu-
tavad teemad on integreeritud ole-
masolevatesse. Lisaks pakume va-
likaineid. Sellest aastast tahame 
alustada koostööd huvikoolidega, 
kellel on oma õppekava ja mille 
aineid saaks õpilase tunnistuse-
le kanda, näiteks muusikakooliga 
ja Collegium Eruditionisega, mida 
veab fantastiline Peeter Sipelgas. 

Kuidas tagate lastele koolis nii 
füüsiliselt kui ka emotsionaalselt 
turvalise keskkonna?
Meil tegeleb lastele heaolu taga-
misega terve tugimeeskond: kaks 
psühholoogi, kaks sotsiaalpeda-
googi, kolm hariduslike erivaja-
dustega laste töö koordineerijat 
ehk HEV koordinaatorit, eripeda-
googid ja abiõpetajad. 

Füüsilise turvalisuse tagami-
seks on meil koolis turvamees. Li-
saks oleme just praegu vahetamas 
välja turvakaameraid kogu kooli-
maja välisperimeetril, sest vanad 
kaamerad oli 13 aastat vanad ega 
näidanud selget pilti. Nüüd on või-
malik kaameratega tuvastada ini-

Õpetaja sõnad ei tohi minna 
vastuollu ta tegudega, sest 
sellest saavad lapsed, ka kõige 
väiksemad, kohe aru.

mest, kes meie maja ümber mida-
gi halba plaanib või teeb.

Septembri jooksul loodame 
Tallinna koolide eeskujul minna 
üle kaardisüsteemile, mis tähen-
dab seda, et laps saab kooli sisene-
da kolmest erinevast uksest õpilas-
piletiga. Külalised saavad siis kooli 
siseneda ainult peauksest, kus neil 
on vastas turvamees, kes küsib, kel-
le juurde nad minna soovivad.

Kas ja kui suur probleem on Viim-
si koolis kiusamine? Mida selles 
osas ennetavalt või probleemide 
lahendamiseks teete?
Kindlasti seda probleemi esineb. 
Oleme liitunud KiVa ehk Kiusamis-
vaba Kooli programmiga, mis seis-
neb selles, et kõik 1.–6. klassi õpe-
tajad on koolitatud kiusamist või 
tõrjumist märkama ja sekkuma. 
Vajadusel hakkab olukorda lahen-
dama koolisisene KiVa meeskond. 

Tihti ei käitu laps kiusajana mit-
te tahtlikult, vaid ta lihtsalt ei oska 
teismoodi. Tihti on ta ise olnud 
mingis teises olukorras kiusatav, 
vaimse või füüsilise vägivalla all 
kannatanud. Vanemate abielula-
hutused on laste jaoks suureks 
probleemiks. Nad püüavad selli-
ses olukorras eriti tublid, mitte va-
nematele lisakoormaks olla, aga 
koolis me näeme teist pilti – laps 
ei saa sellises olukorras ilma toe-
ta hakkama.

Siinkohal üleskutse vanematele 
– kui kuulete kiusamisest või mär-
kate koolis probleemi, pidage pa-
lun esimese asjana nõu klassijuha-
tajaga, ärge jätke infot ainult enda 
teada.

  
Kuidas tagate õpetajate vaim-
se heaolu pingelisel ametikohal? 
Kes õpetajaid psühholoogiliselt 
toetab?
Ka nemad võivad alati pöörduda 
koolipsühholoogi poole. Eelmisel 
aastal alustasime lisaks kovisioo-
ni programmiga tugimeeskonna-
le – see on meeskonna kohtumine, 
kus üksteise kogemuste ja teadmis-
te koondamisel leitakse lahendusi 
oma tööalastele väljakutsetele.

Teie enda amet on pideva terav-
datud tähelepanu all. Kuidas end 
tasakaalustate ja maandate?
Mind on elus aidanud üks tore lu-
gu. Poeg läheb isa juurde ja kü-
sib: “Isa, kuidas sina alati nii rõõ-
mus ja rahul oled? Tundub, et sul 
läheb alati kõik hästi. Õpeta mul-
le ka, kuidas olla selline nagu sina!”

Isa vastab: “Selleks, et sa aru saak-
sid, pead läbima ühe katse. Siin 
on sulle kott. Alati, kui keegi sind 
solvab, pane sinna kotti üks kar-
tul. Aga pea meeles – sa ei tohi se-
da kotti seljast võtta, pead alati kaa-
sas kandma!”

Poeg on nõus. Kartuleid aina li-
sandub kotti. Poeg läheb isa juur-
de ja kurdab: “Isa, tegin nii, nagu sa 
ütlesid, aga see kott on liiga raske, 
pealegi vanad kartulid haisevad.”

Isa pojale: “Aga kes käskis sul 
neid kartuleid sinna korjata? Sa 
teed ju ise valiku, mida kotti pa-
ned!”

Olen püüdnud ka ise selle isa 
soovitust järgida ning roiskuvaid 
kartuleid mitte kaasas kanda, ko-
gudes selle asemel rõõmukilde. 
Olen õppinud negatiivsusest lah-
ti laskma. Ja muidugi on mulle mu 
teel toeks pere ja koduaed Viimsis, 
kus õitsevad roosid.

Jätkub lk 8

Uus bussi-
koda Viimsi 
kooli ees. 

Viimsi kooli 
keskkond on 
hubane nii 
õpilastele kui 
ka õpetajatele.

Unikaalne 
Viimsi kool 
valmis 2006. 
aasta augustis. 
Foto: Merko
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Vahetult pärast eelmise kooliaas-
ta lõppu tegite teatavaks struktuu-
rimuudatuse kooli juhtimise. Uues 
struktuuris on uute ametitena direk-
tori asetäitja õppetöö alal ja õppe-
korraldusjuht, kes vastutab kogu lo-
gistika eest, mis koolis õppetöö ajal 
toimub – ruumide lahendused, õpe-
tajate asendused. Lisandunud on 
ka kommunikatsiooni- ja noortejuht. 
Miks te kooli struktuuri muutsite?
Sest vana struktuur ei toiminud. Õpe-
tajad olid jaotatud kolme õppeast-
messe, aga terviklikku ülevaadet koo-
lis toimuvast polnud. Õpetajal ei olnud 
piisavalt infot kokkulepete ega nõuete 
kohta teistes kooliastmetes. Eraldatus 
erinevate astmete vahel oli liiga suur. 

Koolis polnud inimest, kellel oleks 
tervikpilt õppetöös toimuvast, kuigi oli 
justkui kolm inimest, kes kõik valdkon-
da juhtisid. Aga kui mina organisat-
siooni juhina ei saa tervikpilti kätte, ei 
saa ma teha ka adekvaatseid otsuseid.

Info ei liikunud ja asjad ei toiminud 
nii, nagu oleks pidanud. 

Korraldasin õpetajate seas hääle-
tuse, kas jätkata sõnalise hindamisega 
või mitte. Selgus, et ainult 7 pedagoo-
gi 98-st oli jätkamise poolt. Süsteem ei 
toiminud enam.

Tagantjärele saan aru, et minult ooda-
ti, et ma oleks koolijuhina konstatee-
rinud fakti, et nii on ja peate hakkama 
saama. Aga see ei oleks olnud õige – 
ma ei saa panna õpetajat olukorda, kus 
ta ei saa aru, kuidas ta peab lapsele ta-
gasisidet andma.

Gümnaasiumiosa Viimsi koolist 
eraldumine ja uude majja kolimine 
oli suur muudatus. Nagu tordist oleks 
¼ ära lõigatud. Terve aasta püüdsime 
toimida nii, nagu seda poleks juhtu-
nud, aga lõpuks tuli ikkagi reaalsuse-
ga silmitsi seista, sest muutunud oli 
väga palju – keskkoolist oli saanud põ-
hikool, muutus põhimäärus, õpetajate 
ja õpilaste koosseis, traditsioonid, koo-
li nimi ja suurus.

Muutunud oli kõik, välja arvatud 
juhtimine. Ja vahetunud oli ju ka juht. 
Uue inimesena ei hakanud ma kohe 
muutma seda, mida ma veel ei tundud, 
aga kevadeks sain aru, et nii enam jät-
kata ei saa. Aimasin, et konflikt ei jää 
tulemata.

Miks valisite struktuurimuudatusest 
teatamiseks aja peale lõpuaktuseid?
Tegin nii selleks, et vältida õpilaste ja 
seeläbi nende vanemate konflikti tõm-
bamist. Sain seda teha ainult siis, kui 
lapsed olid läinud suvepuhkusele. Ta-
gantjärgi vaadates oli see õige otsus, 
sest minu kohustus koolijuhina on 
säästa õpilasi täiskasvanute problee-
midest ja vältida nende kaasamist.

Kas konflikti puhul oli tegemist ego-
de põrkumisega, võimuvõitlusega? 
See ei olnud puhtal kujul ei üks ega tei-
ne. Minu arvates olid inimeste prob-
leemid põimunud läbi struktuuri, mis 
ühelt poolt ei lasknud juhtimisel toi-
mida ja teiselt poolt oli juhtimine häi-
ritud isikutevahelisest konfliktist. Mee-
nutan, et eelmine direktor, kes püsis 
ametis 8 kuud, oli lahkunud konflikti 
tõttu. Mina otsustasin mitte alla anda.

Millised muutused on toimunud õpe-
tajate osas?
Juba enne minu tulekut oli palgatud 
Viimsi kooli 14 uut õpetajat, kuna 25 oli 
lahkunud – suur osa neist vastavatud 
gümnaasiumisse. Mina olen sel aastal 
võtnud tööle 16 uut õpetajat. Kokku 
on Viimsi koolis rohkem kui sada pe-
dagoogilist töötajat.

Miks on toimunud nii suur õpetaja-
te liikumine?
Sellel on mitmeid põhjuseid, üheks 
neist eelmainitud gümnaasiumisse 
minek koos kooli ümberkorraldami-
sega põhikooliks. Õpetaja, kes on õp-
pinud gümnaasiumiastme õpetajaks, 

soovib ennast sageli ka seal rakendada. 
Lisaks eeltoodule on lahkumise põh-
juseid erinevaid – kes läks välismaa-
le, kes kolis, kes läks õppima, kes lei-
dis uued väljakutsed, kolm õpetajat ei 
tulnud lapsehoolduspuhkuselt enam 
kooli, vaid soovisid lahkuda ja, mis 
seal salata – osad lahkusid ka konflik-
ti tõttu. Eelmisel aastal oli meil korra-
ga dekreedis või lapsehoolduspuhku-
sel 16 õpetajat.

Meil on koolis Eesti keskmisest roh-
kem noori õpetajaid ja tänapäeva noor 
ei tule kooli tööle mõttega töötada seal 
pensionini. Noor õpetaja on nagu iga 
teine noor – ta on liikuv, tahab vahe-
peal välismaal elada ja töötada.

Kutsekindlus on tänapäeva noortel 
oluliselt väiksem kui vanasti, aga lap-
sevanema ootus on, et üks õpetaja saa-
dab last ta haridusteel algusest lõpuni. 
Viimsi koolis on juba mitu aastat olnud 
suur liikumine. Näiteks võeti ka 4 aas-
tat tagasi tööle 14 uut õpetajat.

Mida see struktuurimuudatus õpila-
se jaoks kaasa toob?
Õpetaja vahetus nõuab ka õpilaselt ko-
hanemist ja uue inimesega harjumist. 
Pikemas plaanis peaks see aitama kaa-
sa õppekvaliteedi tõusule.

Mis muutub õpetaja jaoks?
Enam ei mängi rolli see, kas õpeta-
ja saab õppejuhiga isiklikult hästi läbi 
või mitte. Õpetaja jaoks muutub koo-
li juhtimine läbipaistvamaks, sest kao-
vad nähtamatud jõujooned ehk vaja-
dus pälvida õppejuhi soosing ning 
saada sellest tulenevalt omale “erisoo-

dustusi” – näiteks “lihtsam” või “ras-
kem” klass või mugavam tunniplaan. 
Eks nende jaoks, kes enne olid soosin-
gus olnud, tähendab see ümberharju-
mist, teiste jaoks aga uusi võimalusi. 

Miks struktuurimuudatus lapsevane-
maid nii väga ärritas?
Sest nad muretsesid, et nende lap-
se õpetaja läheb äkki ära. Nad soovi-
sid turvatunnet ja ma mõistan seda. 
Oleme juhtkonnaga terve suve koo-
li komplekteerimisega tegelenud, et 
võimalikult parimatest uus personal 
kokku panna.

Sellest on mul siiralt kahju, et lapse-
vanemad siiski suudeti konflikti kaasa-
ta ja muretsema panna. Vaadates koo-
li eelmiste aastate personaliliikumist, 
siis tegelikult on see olnud juba mitu 
aastat suur, mis ilmselt näitab konflik-
ti ulatust ja ajalugu.

Kas uus struktuur on juba ka positiiv-
set mõju avaldanud?
Jaa, meil on olnud väga töine august. 
Psühholoog Tiina Naarits-Linn tegi 
meile hiljuti koolituse, kus kõik õpe-
tajad said uue struktuuri teemal kaasa 
rääkida ja ideid pakkuda, valisime koos 
uute koostöökodade juhte.

Koolis tundub praegu koostöine 
õhkkond olevat. Inimesed tahavad ra-
hulikult oma tööd teha. Usun, et uues 
energias muutub kõik paremaks. Ma 
ei arva, et nüüd on kõik juba ideaalses 
korras, aga me liigume selles suunas. 
Kaasame abi väljast ja püüame jõuda 
ka inimese sisemise töörahuni. Mina 
olen optimist ja usun ikka parimat.

Õpetajad said uued tööalased võimalused ja töörahu
Algus lk 6

Viimsi kooli direktor Aime Niidas. 
Foto: Tiit Mõtus



Traditsiooniline Viimsi huvitegevuse infolaat ja turvalisuse päev 
toimub sel aastal laupäeval, 14. septembril kell 11–14 Viimsi koolis 
ja õuealal aadressil Randvere tee 8. Mõlemad üritused on tasuta!

Infolaat ja turvalisuse päev Viimsi kooli õuealal:

1. MTÜ Eesti Naabrivalve; 2. OÜ Autosõit, pöörlev auto; 3. Naiskodu-
kaitse; 4. Kaitseliit; 5. Politsei- ja piirivalveamet; 6. PPA identiteedi ja 
staatuse büroo; 7. Vanglateenistus; 8. Päästeameti põhja pääste-
keskus; 9. USS Security Eesti AS; 10. Tallinna kiirabi; 11. OLE – MTÜ 
Operation Lifesaver; 12. Masinajäätis ja suhkruvatt; 13. Prangli Vaba-
tahtlik Merepääste; 14. Tallinna Sadam; 15. Eesti NATO Ühing, Lions 
Viimsi Ranna; 16. G4S; 17. Eesti pandipakend OÜ; 18. CFC Spordiklubi; 
19. US Tenniseakadeemia; 20. Viimsi MRJK; 21. HC Viimsi; 22. Tallinna 
Käsipalliakadeemia; 23. Fredi Vöörmanni Tenniseakadeemia; 
24. Kalevi Jalgpallikool MTÜ; 25. Korvpalliklubi Viimsi/Estover; 
26. Militaarseiklus OÜ.

Infolaada ja turvalisuse päeva kava* 
  11.05–11.20 Ita-Riina Muusikastuudio
  11.30–11.40 Black & White Dance Viimsi Tantsustuudio
  11.55–12.10 JJ-Street Tantsukool
  12.00 Ekskursioonibuss Muuga sadamasse 
  12.20–12.25 Flamenco rütmid
  12.30–12.40 Eraõpetaja Marie-Helen Aavakivi viiulisoolo
  12.30 Lasteetendus “Kuidas Juku loodust hoiab” (30 minutit)
  12.45–13.00 Võimlemis- ja tantsuklubi Keeris
  13.00 Viimsi skatepargi avamine 
  13.30 Tõuksivõistlus – registreerimine võistlusele kell 12.30 kohapeal
  13.10–13.15 Martin Parmase tantsukool Golden Dance Club
  13.30 Ekskursioonibuss Muuga sadamasse
  13.35–13.45 Silver Ulvik ja löökpillid

Ekskursioonibuss Muuga sadamasse väljub Viimsi kooli eest. 
Ekskursioonile on vaja registreeruda Tallinna Sadama laua juures. 
Ekskursioonid on tasuta!

Kohapeal toimub jalanõude ja koolivormi müük ja tellimine ning 
Viimsi kooli kasutatud koolivormi müük. Lisaks saab osta kooliks vaja-
minevaid kilekaasi.

AS Ridango tutvustab ja müüb Ühiskaarte (bussisõiduks) – tasuda 
saab sularahas ja pangakaardiga!

Töötoad
  Viimsi noortekeskuse fotonurk
  Isemoodi Loovustuba – meisterdamine
  Robokaru robootika (roboti ehitamise aeg 45 minutit)
  Kersti Aave lille/taime ehete valmistamise töötuba

* Korraldaja Viimsi vallavalitsus jätab endale õiguse teha programmis 
muudatusi. Üritus on tasuta!

Kaija Mägi 
huvihariduse peaspetsialist 

INNOVAATILISUS “Viimsi gümnaa-
sium on ainulaadne,” on öeldud 
kogu viimase aasta jooksul, aga 
mis teeb selle kooli nii eriliseks?

Peale uue uhke maja, tugeva juhi ja 
kollektiivi, 75-minutiliste tundide ning 
kõiksugu 21. sajandi kooli iseloomus-
tavate põhimõtete on mitu õppekor-
ralduslikku uuendust, mis kooli põ-
hieesmärke toetavad ja igat õpilast 
mõjutavad. Olulisimad neist on men-
torsüsteem ja moodulõpe. 

Aeg õpilase märkamiseks
Mentorsüsteem toimib nagu tavapä-
rane klassijuhatajasüsteem, mida on 
efektiivsuse tõstmiseks veidi paranda-
tud. Nimelt on ühel mentoril umbes 
15 õpilast ehk menteed, kellest moo-
dustub mentorgrupp. Sama seltskond 
püsib oma mentori hoole all koos kõik 
kolm gümnaasiumiaastat. Kokku saa-
dakse vähemalt kord nädalas mentor-
tunnis, kus peale korraldusliku info 
jagamise tehakse ka rühmatöid, aru-
tatakse aktuaalsete teemade üle ning  
jagatakse rõõmu või murekohti. 

Üle 30 õpilasega klassi ees on men-
torgrupil suur eelis, sest õpetaja jõuab 
kõigiga individuaalselt suhelda, tekib 
tugevam side ja rohkem usaldust. Pi-
kaaegse klassijuhataja staažiga õpeta-
ja Hille Eek sõnab pärast esimest aastat 
mentorina: “Aega õpilase märkamiseks 
on rohkem.”

Veel lisab ta, et klassijuhatajana oli 
küll rohkem iseseisvust ja vähem ette-
kirjutusi, aga see, et mentorid saavad 
tundide läbiviimisel koolilt palju tuge, 
on pigem ikkagi positiivne.  

Süsteem paraneb läbi 
kogemuste
Eliis Daisi Kažjava, G2 õpilane, on 
mentorsüsteemiga väga rahul. “Mu 
mentor on nii mõistev ja oskab gruppi 
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ühtsena hoida.” Kui võrrelda klassiju-
hataja- ja mentorsüsteemi, kiidab neiu 
viimase kindlameelselt heaks: “Mulle 
meeldib mentorgrupp rohkem, ku-
na saad samas grupis olevaid inimesi 
paremini tundma. Üldse enamik ae-
ga, kui kokku saime, oli üksteise selt-
sis hea olla.” 

Pärast esimest õppeaastat on sel-
gunud ka mentorsüsteemi varjukülg. 
Tuli tõdeda, et mentorgrupid, kes koh-
tusid ainult üks kord nädalas, jäid tei-
neteisega kaugeks ja kuigi kõik plaa-
nipärased ülesanded said täidetud, ei 
tekkinud sidet ja n-ö tugigruppi. “Minu 
enda vaatenurgast mentorsüsteem toi-
mib, lihtsalt selle nimel peab pinguta-
ma, aga kahju on nendest gruppidest, 
mis ei ole nii lähedased,” teadis Kaž-
java öelda. 

Samuti oli töö võõras õpetajatele ja 
mõni mentor panustas eelmisel aastal 
aja või kogemuste puudumise tõttu vä-
hem kui teised. Ka Eek kinnitas, et pi-
gem võis probleemiks olla mentorite 
nõrkus. “Õpetajad pole seda varem ku-
nagi pidanud tegema,” selgitas ta. “Aga 
idee müüb ja ühel hetkel see õnnestub 
ka,” jääb õpetaja positiivseks.

Moodulid annavad paindlikkust
Teine uudne liitsõna – moodulõpe – tä-
hendab ainsana Eestis kasutusel olevat 
õppekorraldust, kus gümnaasiumi õp-
pesuuna asemel saab iga õpilane vali-
da mooduli ehk kolme valdkonnaainet 
koondava terviku.

Näiteks valides IT mooduli, läbitakse 

Uudsed süsteemid muudavad 
õppekorralduse paremaks

kursused “Sissejuhatus IT-sse”, “IT 
arendusprojekt” ning “IT sotsiaalsed 
ja eetilised aspektid”. Moodulite võlu 
on selles, et valik on lai ja igaühel on 
võimalus leida midagi endale huvipak-
kuvat. Kõikidele klassiastmele on ole-
mas majanduse, reaalainete, loodus-, 
humanitaarteaduste valdkonnad.

Lisaks on ka veidi ebatraditsiooni-
lisemad valikud, näiteks “21. sajandi 
meediaruum”, “Rekreatsioon” või “Õi-
gusruum ja politoloogia”.

Kuna üks moodul on üheks õppe-
aastaks, saab järgneval aastal valida 
midagi sarnast, näiteks “Inimene ja 
keemia” jätkuks sobib väga hästi “Ini-
mene ja tervis”, aga valik on vaba ja võib 
proovida ka midagi täiesti uut, et aru 
saada, mis õpilasele paremini sobib.

G2 õpilasele Emili Kellele moodul-
süsteem meeldib: “Olen õnnelik, et 
VGM-is ei ole traditsioonilisi suundi, 
kuna kolme aasta jooksul võivad ini-
mese huvid muutuda.” Kui eelmisel 
aastal valis neiu teatrimooduli, mis oli 
tema jaoks loogiline valik, siis sel aastal 
proovib ta kätt filminduses. “Moodu-
lid lasevad katsetada erinevate eriala-
dega. Näiteks, kui mooduleid ei saaks 
igal aastal muuta, ei oleks ma filmin-
dust valinud,” ütleb Kelle.

Õpilase arengut toetav kool
Viimsi gümnaasiumi eesmärk koolina 
on toetada õpilase arengut ning kes-
kendudes nn 21. sajandi ja tuleviku-
oskustele on loogiline, et ka õppekor-
raldus vastab sellele. Loomulikult ei 
loksu peale suuri muudatusi kõik pai-
ka üle öö ja veel on vara hinnata, kas 
need saavutavad maksimaalse positiiv-
se tulemuse.

Hetkel võib aga öelda, et esimene 
tööaasta oli küllaltki edukas. Õpilas-
te tagasisidele ja õpetajate analüüsile 
toetudes on juba tehtud mõned paran-
dused, et sel õppeaastal kool veelgi pa-
remini toimima saada.

Kokkuvõttes ollakse õigel teel, viga-
dest õpitakse ja seda kõike ikka õppija 
huvides. 

Mentorsüsteem 
toimib nagu tava-
pärane klassijuhataja- 
süsteem, mida on 
efektiivsuse tõstmiseks 
veidi parandatud.

Hedy Läets
Hüpernoole toimetaja

Viimsi turvalisuse päev ja 
huvitegevuse infolaat

Side mentori ja mentee vahel on oluline. Foto: Karl August Mikovitš
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N
ooremana kõlas ütlus, 
et klaver on pillide va-
litseja, mu kõrvus pa-
raja klišeena. Ja ometi 

on selles ütluses oma iva. Sest kla-
ver tõesti on üks võimas pill – ei ole 
muusikat, mida klaveril mängida ei 
saaks. Esiteks loomulikult akadee-
miline repertuaar klassitsismist 
romantismini ja moodsa klassi-
kani välja. Kui aga klassika kuula-
jat ei kõneta, on klaver suurepära-
ne džässipill. Ja kui džäss ei meeldi, 
ei saa popmuusikagi sageli klaveri-
ta hakkama.

Samal ajal on klaver üks ääre-
tult nõudlik instrument. Pianistide 
konkurents on maailma mastaabis 
tihe ning vaja läheb ühtaegu annet 
ja töökust, et sõrmede klõbistami-
sest muusika sünniks. 

Eestlased võivad siinkohal en-
da üle uhked olla. Sest oh, kui palju 
tipptasemel klaverimängijaid meilt 
tulnud on! Muusikapäeval avaneb-
ki võimalus meie pianistide raud-
vara kuulata.

Kes siis muusikapäeval Harju-
maal musitseerivad? Näiteks kla-
veriduo koosseisus Kai Ratassepp 
ja Mati Mikalai. Nemad on rikasta-
nud Eesti muusikamaastikku ligi 20 
aastat ning nende repertuaar ula-
tub klassikast kaasajani. Eriti olu-
line koht on Ratassepp – Mikalai 
esitustes eesti heliloojate uudisloo-
mingul. Sealjuures pole Ratassepp 
ja Mikalai sugugi ainus klaveriduo, 
kes muusikapäeval esineb, samuti 
kuuleb näiteks Jorma Tootsi ja Ebe 
Müntelit.

Mitte ainult duod
Kes aga eelistab sooloklaverit, võib 
seada sammud hoopis pianist Mar-
ko Martini kontserdile. Viimase 
mängustiili iseloomustavad ener-
gia ja lüürilisus, mis leiavad erilise 

väljundi Liszti, Brahmsi ja Schu-
berti interpretatsioonides. Roman-
tikutega tema repertuaar ei piirdu 
ning sama tähtsal kohal on 20. sa-
jandi heliloojate muusika.

Muusikapäeval kuuleb ka näi-
teks Mihkel Polli, keda iseloomus-
tab äärmiselt lai repertuaar Chopi-
nist Ligetini. “Sõrmede liigutamine 
ei ole iseenesest mingi kunst,” on 
Poll ise kunagi öelnud. Oluline on 
see miski, mis jääb motoorika taha.

Rõõmustada võivad ka Laulas-
maa elanikud. Nimelt esineb 1. ok-
toobril Arvo Pärdi keskuses suure-
pärane pianist Age Juurikas, kelle 
meelest on muusikapäev muusiku-
te jaoks üks suur ja rõõmus pidu. 
Seekord mängib ta Beethoveni 31. 
sonaati ja klaverisüiti Manuel de 
Falla balletist “Suur võlur armas-
tus”. “Beethoveni sonaat on üks 
mu vaieldamatuid lemmiksonaa-
te, mida olen varemgi mänginud. 
De Falla klaverisüidi kasuks otsus-
tasin aga seetõttu, et Pärdi keskuse 
tegid Hispaania arhitektid. Mängi-
des seal Hispaania helilooja loo-
mingut, teen ma ühtlasi kummar-
duse Hispaaniale.”

Suurepärast kuulamisvara pa-
kub ka Sten Lassmann, kes on esi-
nenud mainekates kontserdisaali-
des, alates Londonist ja lõpetades 

MUUSIKA Algamas on järjekordne rahvus-
vaheline muusikapäev, mis viib Eestimaa eri 
otstesse üle saja kontserdi. See aasta erineb 
mullustest muusikapidudest selle poolest, et 
muusikud võtavad igas maakonnas fookusesse 
ühe pilli. Harjumaal on see pill klaver. 

Suur sügisene klaveripidu Harjumaal

Maret Mikk
muusikapäeva juht

Pekingiga ning on tuntud suurepä-
rase Heino Elleri esitajana. Lisaks 
Stenile esineb muusikapäeval ka 
tema isa Peep Lassmann, keda ise-
loomustab samuti mitmekülgne re-
pertuaar Messiaenist Prokofjevini.

Eespool said loetletud vaid ük-
sikud killud. Samuti kuuleb muu-
sikapäeval Kristi Kaptenit, Kad-
ri-Ann Sumerat, Auli Lonksi ja 
Jakob Teppot, Karolina Žukovat, 
Joel-Rasmus Remmelit ja Joona-
tan Jürgensoni. Igaühte neist ise-
loomustab ainuomane isikupära 
– ning et sellest osa saada, tasubki 
seada sammud kontsertidele.

Eestlased võivad 
siinkohal enda üle 
uhked olla. Sest oh, 
kui palju tipptasemel 
klaverimängijaid 
meilt tulnud on!

Joel Remmel.  
Foto: Sohvi Viik

Mihkel Poll.  
Foto: Kaupo 
Kikkas

Rahvus-
vaheline 
muusikapäev

Kadri Ann 
Sumera.  
Foto: Carol Liis 
Metsla

  Muusikapäeva tradit-
siooni algatas 1975. aastal 
maailmakuulus viiuldaja 
Yehudi Menuhin, kes tahtis 
maailma muusika abil kau-
nimaks muuta. Sama palju 
soovis Menuhin, et muusika-
kunst leviks kõigis ühiskon-
nakihtides, sõltumata rahvu-
sest, kultuurilisest taustast 
ja sotsiaalsest klassist. Ta 
mobiliseeris ühiskondliku 
muusikaelu, alates profes-
sionaalsetest ja lõpetades 
amatöörühendustega, ning 
muusika kõlas sel päeval 
kõikjal – televisioonis, 
raadios ja elavas esituses. 
Eestis tähistatakse muusi-
kapäeva Eesti Muusika-
nõukogu eestvedamisel 
alates 2002. aastast, mis-
puhul jagatakse sel päeval 
muusikapreemiaid ning kor-
raldatakse tasuta kontserte 
eri paigus üle terve Eesti-
maa.

  Vaata täpset kava aad-
ressil www.muusikapäev.ee.
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Viimsi valla septembri kultuurikalender
15. septembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
22. septembril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
22. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
22. septembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
25. septembril kell 19 piiblitund 
Viimsi Vabakirikus.
28. septembril kell 19 parvlaev 
ESTONIA hukkumise 25. aasta-
päeva mälestuspalvus EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
29. septembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
29. septembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
29. septembril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK Rand-
vere kirikus.
5. oktoobril kell 12 jumalateenis-
tus Naissaare Püha Maarja kabelis.
6. oktoobril kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
6. oktoobril kell 13 jumalateenistus 
armulauaga Rohuneeme kabelis.
6. oktoobril kell 14.30 jumalatee-
nistus EELK Randvere kirikus.
6. oktoobril kell 12 jumalateenistus 
leivamurdmisega, lastele püha-
päevakool. Viimsi Vabakirikus.

Kontserdid ja 
etendused

16. septembril kell 19 Rakvere 
Teatri etendus “Astuge edasi!” 
Viimsi huvikeskuses.
21. septembril kell 11 Pisimusa 
filmihommik muusikaga Viimsi 
huvikeskuses.
27. septembril kell 9.30, 11 ja 18 
Kuressaare Linnateatri laste-
etendus “Sipsik” Viimsi huvi-
keskuses.
1. oktoobril kell 11 rahvus-
vahelise muusikapäeva kontsert. 
Kadri-Ann Sumera (klaver). 

Eakatele

14. septembril kell 7–22 väljasõit 
Peipsiveere puhvetipäevale. 
Osalustasu 27 €. Korraldaja: Lehte 
Jõemaa, tel 511 4557. Väljasõit 
Viimsi keskuse busside lõpp-pea-
tuse spaapoolsest küljest kell 7.
15. septembril angerjafestival ja 
Jaan Tätte kontsert. Buss väljub 
kell 9.15 Mähe Aedlinna bussipea-
tusest ja 9.30 Haabneeme busside 
lõpp-peatusest. Korraldaja: Rand-
vere päevakeskuse reisiklubi, info: 
Aime Salmistu, tel 518 8125. Võrts-
järve ääres.
19. septembril kell 12 Viimsi 
Pensionäride Ühenduse volikogu 
koosolek. Päevakorras: 1. Sotsiaalse 
Innovatsiooni Labor tutvustab 
“Viimsi valla eakate vajaduste 
uuringut”. 2. Viimsi vallavalitsuse 
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 
ülevaade sotsiaalvaldkonna tege-
vustest. Info: Enn Teimann, tel 
504 1237; teimanne@hotmail.com. 
Viimsi päevakeskuse saalis (Kesk 
tee 1).
20. septembril kell 12–14 Vääri-
kate ülikooli avaloeng. Lektor 
David Vseviov. Osalemine tasuta. 
Viimsi huvikeskuses.
25. septembril kell 15 Randvere 
päevakeskuse sügishooaja ava-
mine. Ringidesse registreerimine. 
Kontsert. Randvere päevakeskuses.
26. septembril kell 16 Viimsi päe-
vakeskuse hooaja 2019/2020 ava-
mine. Tervituskontsert. Huvirin-
gidesse registreerimine. Viimsi 
päevakeskuses (Kesk tee 1).
29. septembril kell 19 Reet Linna 
juubelikontserdid 75 “Sõnadel on 
hind”. Eelregistreerimisega. Korral-
daja: Viimsi Pensionäride Ühen-
dus, Aime Salmistu, tel 518 8125. 
Alexela kontserdimajas.

Jumalateenistused

15. septembril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
15. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.

Eesti Sõjamuuseumis – kindral 
Laidoneri muuseumis.
1. oktoobril kell 12.15 rahvus-
vahelise muusikapäeva kontsert: 
Mihkel Poll (klaver). Viimsi koolis.
1. oktoobril kell 17 rahvusvahe-
lise muusikapäeva kontsert: Joel 
Remmel (klaver). Viimsi huvi-
keskuses.

Lastele ja noortele

12. septembril kell 10–12 Viimsi 
XVI Rannajooks Haabneeme 
rannas.
13. septembril kell 10.30 Väike-
laste loovushommik Viimsi huvi-
keskuses.

Meelelahutus ja 
muusika

13. septembril kell 21 PS Troika 
Black Rose pubis.
14. septembril kell 21 DJ Toomas 
Tuude Black Rose pubis.
18. septembril kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
20. septembril kell 21 Randers 
Black Rose pubis.
21. septembril kell 21 DJ Margus 
Kaukes Black Rose pubis.
25. septembril kell 18 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
27. septembril kell 21 Trio VTS 
Projekt Black Rose pubis.
28. septembril kell 21 VJ Lenny 
LaVida Black Rose pubis.
2. oktoobril kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
4. oktoobril kell 21 Pixels Black 
Rose pubis.
5. oktoobril kell 21 DJ Peterson 
Black Rose pubis.

Näitused

Septembris kell 11–18 näitus 
“NL vägede lahkumine Eestist 25”. 
Eesti sõjamuuseumis.
Septembris raamatuväljapanek 
“Edgar Valter 90” Prangli raamatu-
kogus.
Kuni 23. septembrini T–R kell 
14–18 Maret Olveti isikunäitus 

“Via una” EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
Septembris ja oktoobris Leeve 
maalinäitus “Minu staarid” Viimsi 
huvikeskuses.
Septembris ja oktoobris Viimsi 
raamatukogu läbi ajaloo. Viimsi 
raamatukogus.

Sport

28. septembril kell 12 rattamatk 
Randvere ja Tammneeme külade 
teedel. Korraldaja: MTÜ Kogu-
konna Klubi. Viimsi poolsaarel.
29. septembril kell 12–16.30 
Viimsi Sügisrull Tädu terviserajal 
ja Randvere kergliiklusteel.
23.–30. septembril kell 18.30–20 
Viimsi spordinädal Tädu ja Karu-
laugu terviseradadel.
3. oktoobril kell 15 XX Johan 
Laidoneri Olümpiateatejooks 
Viimsi mõisa pargis ja Haabneeme 
terviserajal.
5.–6. oktoobril Viimsi valla male-
festival Viimsi koolis.

Varia

14. septembril kell 11–14 Viimsi 
turvalisuse päev ja huvitegevuse 
infolaat Viimsi koolis ja õuealal.
21. septembril kell 10–15 ubina-
päev Viimsi taluturul. Mahlapres-
simise talgud, õunakoogivõistlus 
jpm Viimsi vabaõhumuuseumis.
22. septembril kell 14–18 õuna-
mahla pressimine ja tillukene 
sügisene laat. Pakkumisel Peipsi 

sibul ja küüslauk, sõstraistikud, 
punutud korvid, disainkaelarihmad 
pere lemmikutele, käsitöömütsid, 
vihmaussikompost ja palju muud. 
Mahlapressimine ainult etteregist-
reerimisega. Lisainfo: metsakasti.
ee või facebook.com/metsakasti. 
Metsakasti külaplatsil, Jäätma tee 
ja Angervaksa tee ristil.
25. septembril kell 18 Viimsi 
Kogukonna Kärajad. Kohtumine 
vallavanem Laine Randjärve ja 
abivallavanematega Viimsi valla-
volikogu saalis (Nelgi tee 1).

Õpi- ja jututoad

20. septembril kell 11 õpituba 
lapsevanematele “Lapsest areneb 
inimene – kas ja kuidas?” Viimsi 
huvikeskuses.
24. septembril kell 12 “Meeldivalt 
vanemaks” – tervisest teaduse kee-
les. Haiguste põhjused ja vanane-
misprotsesside teadlik juhtimine. 
Lektor TLÜ õppejõud Meeli 
Roosalu, pärast loengut personaal-
sed nõustamised Viimsi päevakes-
kuse saalis (Kesk tee 1).
26. septembril kell 10 beebimas-
saaži kursus “Kuidas ise oma beebit 
masseerida?“ Viimsi huvikeskuses.
4. oktoobril kell 11 õpituba lapse-
vanematele “Lähedus ja eetilised 
väärtused – lapse arengu võtmete-
gurid” Viimsi huvikeskuses.
5. oktoobril kell 12 õpituba 
“Ilus rasedusaeg, loomulik ja kiire 
sünnitus ja kiire sünnitusest taas-
tumine” Viimsi huvikeskuses.

Praktiline

lilleseade

E S I M E S T  K O R D A  V I I M S I  H U V I K E S K U S E S

ALATES 29. SEPTEMBRIST 

2 KORDA KUUS PÜHAPÄEVITI KELL 14.15 - 16.30

I N F O  J A  P R O G R A M M  W W W . H U V I K E S K U S . E E  

T E L  .  5 5 6 0 2 8 3 1

ASTUGE EDASI!
Komöödia esikus

Erki Aule

E, 16. sept kell 19 Viimsi huvikeskuses

Suvelugemises osales 188 last
Viimsi raamatukogu maskott Vimpsiku poolt mais avatud 8. suve-
lugemine on lõppenud.

Sel aastal toimub suvelugemise pidulik lõpuüritus tavapärasest 
hiljem – detsembrikuu alguses juba raamatukogu uutes ruumides 
Randvere tee 9.

Suvelugemises osales tänavu 188 last, kellest kutse lõpupeole saa-
vad 116 osalejat. Nemad jõudsid suve jooksul läbi lugeda 5 või enam 
raamatut. Tublimad lugesid üle 30 raamatu, mis tähendab, et lisaks 
oma vanuserühma raamatutele lugesid nad neid ka järgmise vanuse-
rühma valikust.
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O
n reede, kell saanud 11 
ja Viimsi huvikeskuses 
algamas järjekordne lap-
sevanemate õpihom-

mik koolitussarjas “Õppiv lapse-
vanem”. Koolituste eesmärk on olla 
lapsevanematele toeks lapse arene-
mise ja kasvatamisega seotud tee-
madel. Õppijad on lapsevanemad, 
kelle ühiseks huviks ja vajaduseks 
on mõista ning toetada seda, kuidas 
lapsest areneb inimene. On tähel-
datud, et arengut ei saa kiirendada, 
küll aga toetada või takistada. Mis 
areng on, kuidas see tekib või ei te-
ki, milles see väljendub ning kuidas 
seda toetada – seda koos õpitaksegi.

Õppimisvõimalusi loob erine-
vate tegevuste kaudu Kristi Aren-
di, kahe lapse ema, andragoogika 
magister, täiskasvanute koolitaja, 
lapsevanemate nõustaja ja suhtle-
mistreener. Õpihommikutel osale-
nud vanem tunneb end enesekind-
lamalt, tajub lapsi, maailma, teisi ja 
iseennast tõenäoliselt teistmoodi 
kui enne seda. Õppimine innustab 
teemasid ise sügavamalt edasi uu-
rima ning katsetama. 

Osalema on oodatud lapseoo-
tel, titade, väike- ja kooliealiste las-
te vanemad ja vanavanemad – kõik, 
kes on huvitatud inimese arengust, 
tervisest ja õppimisest. Soovitatav 
on osaleda koolitussarja kõigil või 
enamikul koolitustel, sest õpitee-
mad on üksteisega seotud ning 
moodustavad terviku. Koolitusgru-
pi suurus on 6-12 inimest. 

Õppimist saab lahti mõtestada 
erinevate küsimuste kaudu. Mis 
on õppimine, mida see tähendab? 
Kuidas ja millal õppimine toimub 
või ei toimu? Kas koolitusel käi-
mine on õppimine? Kas koolitu-
sest õppimiseks piisab? Mida õp-
pimine eeldab? Kuidas õppimist 
võimaldada? Kuidas täiskasvanud 
õpivad? Need on küsimused ja tee-
mad, millega tuleb täiskasvanute 
koolitamisel arvestada. 

Koolitamine on eetiline vald-
kond ja inimeste arengu toetami-
sega tihedalt seotud. Seetõttu oli 
minu, loo autori huvi adragoogika 
magistriõpingute ajal suunatud just 
lapsevanemate koolitajate eetiliste-
le väärtustele. Pere, laste ja suhe-
tega seotud teemad on eriti tundli-
kud, olulised ja haavatavad. Usun, 
et iga täiskasvanu saab aru, miks 
need teemad vajavad tähelepanu 
ja (p)arendamist. Sageli ei pruugi 
me seda endale teadvustada. 

Mida eeldavad sellised isiklikud 
eluliselt olulised teemad õppijalt, 
koolitajalt ja koolituselt? Koolita-
jalt eelkõige teatud isiksuseoma-
dusi, pidevat eneseteadvustamist 
ja reflekteerimist, erinevaid tead-
misi, oskusi ning isiklikku koge-
must. Mis teeb koolituse väärtus-
likuks? Milline koolitus(teema) on 
väärtuslik? Kas avaksin end ja aru-
taksin isiklikke teemasid meelsa-
mini suures auditooriumis või pi-
gem väiksearvulises ja hubases 
õhkkonnas? Kas eelistan loengu-
vormi, kus küsimustele ja arva-
mustele ning osalejate vajaduste-
le pole kohta, või õpin rohkem siis, 
kui saan ka ise aktiivselt osaleda –
kaasa rääkida, teha, küsida ja teiste 

lugusid kuulda? Kuidas ja kus saan 
õppida päevasel ajal koos sülelap-
sega ja kus ilma lapseta? Kas vajan 
kiireid “sotsiaalseid plaastreid” või 
tahan tervikpilti hoomata ja süga-
vamalt mõista, mis, miks ja kuidas? 
Millised on minu vajadused, har-
jumused, väärtused, uskumused, 
teadmised ja oskused? Miks vane-
maharidusse investeerida?

On paratamatu tõsiasi, et oleme 
kõik omavahel seotud. Kas sellele 
on alternatiivi, küsib mõtleja Gre-
gory Bateson. Albert Einstein ütles 
oma õpilastele, et ärge kunagi pi-
dage õpinguid kohustuseks, vaid 
hoopis kadestamisväärseks võima-
luseks õppida tundma vaimuvalla 
ilu vabastavat mõju nii isiklikuks 
rõõmuks kui ka kogukonna hüveks.  

Informatsioon koolitussarja 
“Õppiv lapsevanem” teemade, aja-
kava, koolitaja, osalemistingimus-
te ja registreerumise kohta leia-
te Viimsi huvikeskuse veebilehel 
ja Facebooki lehel “Emade Sõsar-
kond”. Küsimuste korral kirjutage: 
Kristi.arendi@gmail.com.

ÕPIHOMMIKUD Kui ema Annega huvikesku-
sesse jõudis, oli koolitus juba alanud. Avaras ja 
valgusküllases ruumis oli emasid ja isasid, lapse-
ootel, titadega, väikelastega, perega ja üksinda. 
Õpetaja kutsus saabujad lahkelt edasi ja ema 
sättis end pisikese tütrega mugavalt sisse. 
Õppimine võis alata. 

Õpime toetama lapse arengut

Kristi Arendi
koolitaja

 20.09: Lapsest areneb inimene – kas ja kuidas? Sissejuhatus 
koolitussarja. Laps kui meeleorgan ja potentsiaalne inimene. Lap-
se vajadused ja tervikliku arengu eeldused. Lapsepõlve eetilised 
ja füsioloogilised mõjud. Vanema ja lapse suhe – tähtsaim side 
terveks eluks. Eetika.

 27.09: Imetamise ABC – teadlikult ja loomulikult. Imetamise fü-
sioloogia, mured ja rõõmud. Efektiivse imetamise eeldused ja ta-
kistused. Imetamine kui loomulik toitmisviis ja mitte ainult. Lapse 
toiduvajadus, näljamärgid, tissirallid ja -streigid. Rindade erinevad 
seisundid, vaevused, põhjused, lahendused ja leevendused. 

 4.10: Lähedus ja eetilised väärtused – lapse arengu võtme-
tegurid. Lähedus on võtmetegur lapse füüsilises ja psüühilises 
arengus ning tervises. Esimesel eluaastal, mil laps areneb minuti-
tega, pannakse alus seotuse stiilile – suhtumisele endasse ja teis-
tesse, emotsioonidele ja käitumisele. Lapsevanema eetika ja eeti-
lised väärtused. 

 11.10: Lapse uni ja magamine – miks ta ei maga ja kuidas 
magab? Imiku ja väikelapse uni ning magamine. Uni kui keerukalt 
reguleeritud korrapärane protsess. Une funktsioon organismis, 
unevajadus ja und mõjutavad tegurid. Kuidas soodustada rahuli-
kult uinumist ja kvaliteetset und?

 18.10: Naerunägu, nutulaul ja jonnipusa – aitäh, et mõistate! 
Naer, nutt ja jonn – mis, milleks ja millal? Lapse emotsionaalne 
areng. Emotsioonid kui sisemised foorituled – mis toimub organis-
mis? Agressioon ja agressiivsus. Kuidas vanemana teadlikult ja 
turvaliselt käituda?

 1.11: Lapsega suhtlemine – kaosest koosloomiseni. Suhtlemine 
on suhete ja tervise alus, aitab vajadusi rahuldada. Vanema roll 
on osata suhelda last mõistes, mitte hukka mõistes ja olla lastele 
eeskujuks, et lapsel oleks turvaline kasvada ja olla hinnatud sõber 
ning mängukaaslane. Kuidas rääkida lapsega nii, et ta aru saaks? 
Kuidas end kehtestada, mitte lapsega manipuleerida?

 8.11: Mina olen mina – selgroog ja lihased. Enesehinnang ja 
enesekindlus – mis ja milleks? Kas ja kuidas mõjutab enesehin-
nang tervist? Kuidas lapse enesehinnangu ja -kindluse kujunemist 
toetada? 

 15.11: Lapse seksuaalne areng – loomulikult loomulikust.
Seksuaalsus on inimeseks olemise osa ja tihedalt seotud lapse-
põlves kogetuga, mõjutab enesehinnangut ja tervist. Mida teada, 
tähele panna, kuidas lapsevanemana käituda?

 29.11: Ainulaadne laps – armastusväärne ja andekas! Kes on 
armastusväärne ja kes on andekas? Võimed, anded, oskused. 
Intelligentsus, loovus ja pühendumus. Mida vanemana teada, 
tähele panna ja teha lapse andekuse väljendumisel?

 6.12: Lapsed nutikas maailmas – võta heaks või anna andeks? 
Neti ja nuti, küber ja digi – laps, telefon, arvuti ja internet. Oht või 
võimalus? Vajadus või sõltuvus? Eeldus või kohustus? Foobia või 
meelerahu? Mida me teame, näeme ja tunneme ning mida mitte?

lapsevanemale

Koolitussari “Õppiv lapsevanem”

Aitäh, ema!  
Foto: Pexels
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Sündmus

Metsakasti külaplatsil toimub pühapäeval, 22. septembril kell 
14–18 sügislaat ja õunamahla pressimine. 

Õunu tuleb taaskord pressima Triinu Õunamahla suur tööstuslik 
õunapress, mis ka eelnevatel aastatel meie küla õunad mahlaks on 
pressinud. 

Pressimine toimub ainult eelregistreerimisega. Mahlapressimise 
tasu on 30 senti liiter. Registreerumine avaneb nädal enne üritust.

Laadaosas avaneb võimalus teha viimaseid aiatäiendusi – kohal 
on Kobrit OÜ tõeliselt tõhusa vihmaussikomposti ja toitevedelikuga 
ning Aiatark Väino Eskla Eesti parimate sõstrataimedega, samuti 
paljudele juba hea tuttav korvionu Endel, kes pakub kõigile kauneid 
käsitöökorve. Kuuma joogi ja sõõrikutega kosutab meid külapäeval 
kõigile südamesse pugenud Tuudy OÜ. 

See pole kindlasti mitte kõik – lisame laadalisi jooksvalt juurde! 
Saladuskatte all võime öelda, et lootust on ka Peipsi kandi sibulale!

PS! Vihma ei pea kartma, sest külaseltsil on olemas suur varikatus/
telk, mille all vajadusel kõik varju leiavad. 

Täpsem info laadaliste ja registreerumise kohta Metsakasti küla 
Facebookis https://www.facebook.com/metsakasti/ ja kodulehel 
metsakasti.ee.

Kaia-Leena Pino 
Metsakasti Külaselts MTÜ

Õunamahla pressimine ja 
tillukene sügisene laat

Septembris tuleb õunasaagile leida sobiv rakendus – moosiks, 
mahlaks või keldrisse. Foto: Fotolia

Žürii, kuhu kuuluvad Rannarah-
va muuseumi esindaja Jekaterina Ali-
pova, ubinapäeva idee autor Indrek 
Kaing ja Nami-Nami perenaine Pille 
Petersoo, hindavad nii koogi välimust 
kui ka maitset. Auhinnad žürii ja ka 
rahva lemmikule õunakoogile on väl-
ja pannud Nami-Nami retseptikogu ja 
Rannarahva muuseum. 

Tegelikult on ubinapäeva raames ka 
varasematel aastatel toimunud õuna-
koogi ja/või -hoidiste konkursse. Pa-
rim õunakook valiti juba aastal 2012 
ning selle võitsid kolm Viimsi kooli-
tüdrukut, kes tegid pehme õunakoo-
gi pohladega.

TRADITSIOON Viimsi vabaõhu-
muuseumis toimub ka sel sügisel 
juba traditsiooniks saanud ubina-
päev. Õunasõpru oodatakse nii 
ostma, degusteerima, mahla-
pressimise talgutele kui ka koogi-
võistlusel osalema. Ubinapäev 
toimub 21. septembril kell 10–15 
ja on kõigile tasuta!

Nii nagu paljud ettevõtmised saavad 
alguse just iseenda vajadusest, sai ka 
ubinapäev 10 aastat tagasi alguse just 
idee autori Indrek Kaingi ja tema abi-
kaasa Saale vajadusest koduõuntest 
õunamahla pressida.

Kuna mahlapress on päris kallis 
ja seda läheb tarvis laias laastus vaid 
korra aastas, ei tundunud kulutuse te-
gemine kuigi mõistlik. Oma murest 
rääkis Indrek Rannarahva muuseu-
mi toonasele turundusjuhile Eha-Kai 
Mesipuule, kes ideest kinni haaras 
ning uskus, et sarnase murega inimesi 
on Viimsis veel.

Kümme aastat tagasi ei osanud kee-
gi veel mõelda, et pisikesest mõttest 
kasvab midagi suurt kogu Viimsi valla 
elanikele. Ent tänaseks on saanud ju-
ba traditsiooniks, et Viimsi ubinapäev 
toimub alati septembri kolmandal lau-
päeval. 

Suur õunakoogivõistlus
Õigele juubeliaastale kohaselt toimub 
ubinapäeva raames suur õunakoogi-
võistlus. Koostöös Nami-Nami toidu-
portaaliga selgitatakse välja see üks ja 
ainus “Viimsi õunakook 2019”. Võistlu-
sest osavõtt on tasuta, kuid vajalik on 
eelregistreerimine e-posti aadressil in-
fo@rannarahvamuuseum.ee, märksõ-
naks “Viimsi õunakook 2019”.

Üks osaleja võib tuua kuni kolm eri-
nevat õunakooki. Registreerimine lõ-
peb 20. septembri keskpäeval. Koogid 
koos retsepti ja nimega tuleb kaasa 
võtta ubinapäeva hommikul kell 11 
ning viia Viimsi taluturule.

Juubelihõnguline ubinapäev 
tuleb juba 21. septembril

Pille Petersoole on aga eriti meelde 
jäänud aasta 2015, kui toimus esimene 
hoidisekonkurss. Toona laekus võistlu-
sele 10 hoidist – 6 magusat ja 4 soolast. 
Võidu viisid koju hoidised nimega “Tä-
piline Kuldrenett” ja “Õrn ahjuõuna-
sinep”. 

Kõik õunad mahlaks
Traditsiooniliselt on ubinapäeva kesk-
mes mahlatalgud. Kõigi soovijate õu-
nad pressitakse kohapeal tervislikuks 
mahlaks ekstra Hiiumaalt kohale too-
dud mahlapressiga. Õunad ja anum, 
millega mahl koju viia, tuleb soovija-
tel endal kaasa võtta. Mahlapressimi-
se tasu on 30 senti liiter.

Lisaks on ubinapäeval avatud ka 
taluturg, toimuvad tegevused lastele, 
saab süüa pannkooki õunamoosiga 
ning muusikaliste elamuste eest hoo-
litseb Pisikeste Pillide Punt. Päeva ju-
hib Tiia Paist. 

Kohtumiseni ubinapäeval!

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

Laadalt saab osta kaasa kõike 
koduköögis vajalikku.

Ubinapäeval saab proovida kohalike talutoitu. Fotod: Pille Petersoo/Nami-Nami

  Mahlapressimine Viimsi 
vabaõhumuuseumis toimub sel 
aastal 20. ja 21. septembril. 
Registreerimine e-posti aadres-
sil Helen.kruusvee@gmail.com, 
tel 5620 1417.
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TOIT Viimaste aastatega on populaarsust kogumas 
kodus kokkamine ja küpsetamine ning seejärel hea 
ja parema müümine sotsiaalmeedias. Enne teenuse 
osutamist tuleb kodukokkadel end aga toidukäitle-
jana ka registreerida.

P
rotsess võib alguses tun-
duda hirmuäratavalt pikk 
ja keerukas, kuid tegeli-
kult möödub see suju-

vamalt, kui arvata oskate ning abi 
leiab selles valdkonnas ka siit, ko-
dukülast.

Kõigepealt tuleb aga selgeks te-
ha, millistel eesmärkidel eramus 
toidupoolist valmistatakse. Kui 
eesmärgiks on toidu valmistami-
ne otse tarbijale, kes tuleb toidule 
ise järele, tarbib selle kohapeal või 
tarnitakse toit otse tarbijale, piisab 
vaid teavitusest Veterinaar- ja Toi-
duametile (VTA). Kui ettevõtja soo-
vib tegeleda eramus loomset pärit-
olu toidu käitlemisega ning selle 
turuleviimisega ehk müümisega 
teisele ettevõttele, kes omakorda 
müüb toitu edasi, peab ta enne te-
gevuse alustamist taotlema tege-
vusluba Veterinaar- ja Toiduame-
tilt. See tähendab, et kui toitu ei 
müüda otse tarbijale, on vajalik te-
gevusluba. 

Eraelamu on toidu käitlemi-
se mõistes elukohana ja/või oma 
tarbeks kasutatav ehitis või ruum, 
mida kasutatakse lisaks regulaar-
selt ka toidu valmistamise kohana 
ja seal valmistatud toitu soovitak-
se turustada.

Vastutus käideldava toidu ning 
käitlemise nõuetekohasuse eest on 
ainuüksi toidu käitlejal. 

Toidu tellijad peaksid alati en-
ne veenduma, et kodukoka paku-
tava toidu kvaliteet on usaldusväär-
ne, kontrollides, kas vastav isik on 
teavitatud käitlejate nimekirjas või 
mitte. Seda saab teha, küsides ette-
võtte nime ning seejärel VTA veebi-
lehelt kontrollida, kas ettevõte on 
endast teavitanud ja millega tal on 
õigus tegeleda. 

Käesoleva aasta augustikuus 
võtsid viimsilased lahkelt vastu uue 
toidukoha Viimsi Poke Bowl. Firma 
asutaja Mariann Hütt leiab nii ko-
du kui ka muude kohustuste kõr-
valt aega, et pakkuda viimsilastele 
maitsvaid ja tervislikke Poke Bowl 
kausse, koduseid toite lõuna- ja õh-
tusöögiks, kooke ning muid peo-
lauatooteid.

Mariann rääkis oma tegemistest 
ning sellest, miks on oluline, et te-
gevus oleks ametlik, innustades ka 
kõiki teisi isehakanud kodukokka-
sid oma tegevusest teada andma.

Räägi Viimsi Poke Bowlist.
Viimsi Poke Bowli idee on pakkuda 
viimsilastele tervislikku toitu. Kuna 

Kodukokk Mariann Hütt: “Kodukokad 
peaksid end ametlikult registreerima, 
et tagada tarbijale ohutu toit”

ma ise õpin toitumisnõustajaks ja 
edasi toitumisterapeudiks, siis ter-
vislik toit on mul kogu aeg hinges. 
Mul on kolm last ning minu jaoks 
on oluline, et saaksin pakkuda nei-
le vaid parimat, mis võimalik. Tih-
tipeale ei olegi ainult teadmatus 
põhjus, miks inimesed pistavad su-
hu toiduaineid või tooteid, mida ei 
peaks. Väga paljudel on lihtsalt nii 
kiire, et nad ei jõua iga päev valmis-
tada endale ja oma perele puhtast 
toorainest kolme põhitoidukorda 
ja kaht vahepala. Siis tulebki appi 
“Viimsi Tervis” – minu kaudu saab 
tellida tervisest pakatavaid Poke 
Bowle ehk Poke kausse. Kausid või-
maldavad toituda mitmekesiselt ja 
tervislikult. 

Milline on olnud tarbijate taga-
siside?
Hetkel tundub, et minu hobi kattub 
Viimsi piirkonna nõudluspunktiga. 
Kliente on palju ning iga päev kir-
jutatakse mulle, kas täna ikka süüa 
valmistan ning mida saab. Kau-
si fänne on tohutu hulk ning ini-
mesed tulevad niisamagi ukse ta-
ha, et rääkida juttu, kiita ja toetada. 
Olen saanud ka sadu kirju, kus tun-
nustatakse mind sellise ettevõtmi-
se eest. Muidu on eestlane kiituse-
ga väga kitsi, aga see inimeste arv 
on tohutu, kui palju positiivset ta-
gasisidet olen toidu kohta saanud. 
Kiidetakse, kui maitsev kõik oli, kui 
tore ettevõtmine see on. Imestatak-
se, et lapsed, kes muidu midagi ei 
söö, sõid minu toitu isuga. See teeb 
nii rõõmsaks ja innustab veel roh-
kem tegutsema ja klientidele pa-
rimat pakkuma. Selles mõttes on 
väga hästi läinud, esimese päeva-
ga tuli juba Facebooki lehele Viimsi 
Tervis – esimene Poke Bowl Viim-
sis 500 jälgijat.

Miks on oluline kodukokkadel 
end toidukäitlejana arvele võtta?
Kõik kodukokad peaksid end amet-
likult registreerima, et tagada tar-
bijale ohutu toit. Kuna põhiees-
märgiks on ohutu toidu tagamine 
tarbijale ja võtta selleks kasutuse-
le kõikvõimalikud meetmed, siis 
enesekontrolliplaani luues ja VTA-
le teavitust tehes saab toidukäitleja 
tagada, et on läbinud kõik vajalikud 
protsessid ja on teadlik ohtudest, 
mis võivad ette tulla, ning oskab 
neid vältida. Ka tarbija peab enda-
le teadvustama, kust ja kellelt ta os-
tab ning kas toit on tervisele ohutu. 
Soovitan tarbijatel teha ostud usal-
dusväärsetelt kauplejatelt.

Oled teavitanud enda tegevusest 
VTA-d. Millised on sinu õigused?
Minu põhikäitlemisvaldkond on 
“eraelamus toidu valmistamine”. 

Müün toitu eraisikutele või ettevõt-
jatele, kes selle kohe ära tarbivad. 
See tähendab otse tarbijale müü-
ki, mitte teisele ettevõtjale, kes se-
da edasi turustab. Kui mul oleks 
soov müüa teisele ettevõtjale eda-
si (nt kohvikule), siis oleks mul sel-
leks tarvis tegevusluba. Seega, kui 
müüd tarbijale kaasa või kohapeal 
tarbimiseks, piisab vaid teavitusest.

Mis on enesekontrolliplaani roll?
Enesekontrolliplaani roll on taga-
da ohutu toit.  Protsess, mille abil 
koostada enesekontrolliplaan, et 
kõik vajalikud sammud ohutu toi-
du tagamiseks oleks kontrollitud, 
on HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Point – e.k ohtude 
analüüs ja kriitiliste kontrollpunkti-
de ohjamine). See aitab üle vaada-
ta, kuidas toitu käitlete, ja tutvustab 
toiminguid, millele peate käitlemi-
se käigus enam tähelepanu pööra-
ma, et tagada toidu ohutus. 

Mida tuleb ette enesekontrolli-
plaani koostamisel?
Alustuseks asendiplaanid, ruumide 
plaanid ja puhastusplaanid – need 
võib täitsa vabas vormis teha. Põ-
hiline, et kõik reaalselt ka toimiks 
nii nagu enesekontrolliplaani kirja 
on pandud. Joonised võib ise joon-
lauaga tõmmata, ei pea professio-
naalse programmiga tehtud olema. 
Põhimõtteliselt kujutab plaan seda, 
kus miski asub. Asendiplaani tuleb 
näiteks kirja panna, kus on jäät-
med, veevarustus, seadmed ning 
kus pestakse käsi. Puhastusplaani 
tuleb kirja panna, milliseid puhas-
tus- ja desinfitseerimisvahendeid 
kasutatakse, kui suurtes kogustes, 
kui tihti ning kes nende eest vas-
tutab. 

Seejärel toidu valmistamisega 
seotud etapid – toidu varumine/
hankimine/vastuvõtmine/jälgita-
vus, säilitamine, valmistamine ja 
käitlemine (tootekirjeldus, toidu 
tehniline kirjeldus, tehnoloogiline 
skeem ja lühikirjeldus).

Veel on tarvis läbida toiduhü-
gieeni koolitus. Kõige mõistlikum 
oleks läbida 24 tunni koolitus, sest 
sellest piisab nii-öelda eluks ajaks 

ning rohkem ei peaks seda korda-
ma. Mina hetkel toimetan üksi, aga 
kellel on veel töötajaid, siis neid 
oleks samuti tarvis koolitada ning 
nad peaksid tegema tutvust enese-
kontrolliplaaniga. Lisaks peab igal 
töötajal olema tervisetõend (kop-
suröntgeni ja bakteriaalse proov).

Laboratoorsed uuringud, nii 
vee- kui ka pinnaproovid saab mu-
gavalt tellida Terviseameti keskla-
borist – tullakse kohale ja võetak-
se proovid. 

Kas viid toidu oma transpordiga 
kohale?
Ka selle jaoks on omad reeglid. Kui 
eritemperatuuri vajavat toitu (nt 
salat) veetakse oma autoga, siis 
toitu transporditakse külmaahe-
la katkematuse tagamiseks näiteks 
külmaelementidega termoskas-
tis. Mul on olemas vajalikud kül-
makastid, mis on plastikust ja pu-
hastatavad. Külmaelemendid sisse 
ning tagades katkematu tempera-
tuuri kuni kliendini, tohin toidu ka 
ise, oma transpordiga kohale toi-
metada. Tuleb aga meeles pidada, 
et ise transportida tohib vaid siis, 
kui vastava transpordivahendi info 
ning puhastusplaan on lisatud ene-
sekontrolliplaani. Tulevikus, kui pi-
sike saab lastehoidu ja saan regu-
laarselt toitu valmistada, siis saan 
sõlmida lepingud ka kullerfirma-
dega, et kliendid saaksid mugavalt 
toidu endale sobivasse kohta telli-
da. Hetkel valmistan enamasti toi-
tu üle nädala, kui abikaasa on töölt 
vaba, või siis igal vabal hetkel.

Kui kellelegi tundus protsess hir-
muäratav, siis milliseid soovitusi 
annad?
Pool tegevusest teatamise ülesan-
netest on kindlasti väga elemen-
taarsed ja lihtsad, aga ülejäänud 
poolega saab näiteks aidata meie 
oma Viimsi Äritares asuv Green-
clean OÜ või teised sarnased ette-
võtted. See tasub end kindlasti ära. 
Enesekontrolliplaani koostamine 
on ühekordne projekt, edasi tuleb 
lihtsalt selle järgi toimetada. Ees-
märk on ikkagi toiduohutuse kind-
lustamine, hiljem kellelegi tervise-
kahjustuse tekitamine või trahvide 
maksmine ei tule odavam. Ees-
ti on nii väike, et üht- või teistvii-
si tuleb ebaseaduslik tegevus välja 
ning mõistlik on ikkagi ametlikult 
asju ajada.

Mariann Hütt. 
Foto: Anne-Mari 
Visnapuu

Ka tarbija peab endale teadvus-
tama, kust ja kellelt ta ostab ning 
kas toit on tervisele ohutu.

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

  Eraelamus toiduvalmis-
tajal tuleb oma tegevusest 
teavitada Veterinaar- ja 
Toiduametit. Ametit saab 
hõlpsalt teavitada maaelu-
ministeeriumi kliendiportaali 
kaudu. Või saates taotluse 
Veterinaar- ja Toiduameti 
Harjumaa keskuse e-mailile.

  Teavitatud eramus toidu 
käitlejate nimekiri on leitav 
VTA kodulehel.



alati saab paremini – meie oleme-
gi siin selleks, et seda ühtsust veel-
gi rohkem välja näidata ning kas-
vatada.

 
Kust teie brändi riideid osta saab, 
milline on hind?
Meie brändi riideid on endale või-
malik tellida läbi erinevate sotsiaal-
meedia kanalite – nii Facebookist 
kui ka Instagramist. Võttes arves-
se meie toodete kvaliteeti ning laia 
valikut peaks leidma igaüks mi-
dagi oma. Toodete hinnad on va-
rieeruvad, kuid soovitame kindlas-
ti meie valikule pilgu peale visata, 
sest tooted peaksid olema taskuko-
hased kõigile!

Mida arvate konkurendist Mu-
hoov?
Me ise ei kasutaks Muhoovi kohta 
sõna konkurent, sest meie eesmär-
gid on nende omadest erinevad. 
Muhoov üritab korraga meeldida 
kõigile, meie alustasime ja jääme 
ainult Viimsi oma brändirõivaste 
juurde. Kes tahab olla omanäoli-
ne, ostab endale ikkagi “Viimsist” 
kirjaga pusa.

Iga viimsilane peaks 
omama riidekapis 
vähemalt ühte 
Viimsist toodet, 
kuna selle tulemu-
sena muutuks Viimsi 
poolsaar omanäoli-
semaks.
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KOGUKONNAMOOD Brändi Viimsist asutaja 
Paul Siht teab, mis viimsilasele meeldib. Toode 
olgu lihtne, mugav ja kvaliteetne. “Viimsist” kirjaga 
pusa ei jäta kedagi külmaks.

Tutvustage lühidalt ennast. Kust 
tuli äriidee?
Idee sündis 2016. aasta suvel, ins-
pireerituna filmist nimega “Straight 
Outta Compton”. Selle filmi üks võt-
metegelastest kandis nokamütsi, 
millel oli peal kirjas “Compton”, mis 
tähistas tema kodukoha linnaosa. 
Sellest inspireerituna valmisid al-
guses ainult enda ning paari lähe-
ma sõbra tarbeks valged T-särgid, 
kus oli peal samas stiilis kiri “Viim-
sist”, nagu seda oli filmis “Comp-
ton”. Kui aga inimesed seda sär-
ki nägid, hakkasid paljud uurima, 
kust endalegi sellist saada. Kiiresti 
kasvav huvi ja nõudlus andis mõt-
te hakata tegema asja suuremalt. 
Pärast brändi viimist sotsiaalmee-
diasse sai ettevõtmine sisse sellise 
hoo, et juba paar kuud peale esi-
mese eksemplari väljalaskmist võis 
igapäevaselt Viimsi vahel liigeldes 
märgata inimesi meie loomingut 
kandmas.

 
Kuidas on teie arvates viimsilas-
te ühtsustundega?
Rääkides viimsilaste ühtsustun-
dest, siis võib esile tuua näiteks 
Facebooki grupis Viimsilased aset 
leidva, kus toimub aktiivne arutelu 
nii suuremate kui ka väiksemate 
igapäevaste probleemide üle – see 
näitab, et inimesed hoolivad üks-
teisest ja tahavad ainult kõige pa-
remat. Üldiselt on meie poolsaare 
inimeste omavahelise läbisaamise 
kohta öelda ainult head, kuid eks 

Viimsilane kannab brändi Viimsist

 
Viimsilane peaks teie brändi ost-
ma, sest…?
Iga viimsilane peaks omama riide-
kapis vähemalt ühte “Viimsist” kir-

jaga toodet, kuna selle tulemusena 
muutuks Viimsi poolsaar omanäo-
lisemaks. Meil oleks rohkem tradit-
sioone, meie hääl oleks kõvem ning 

selgem – ja otse loomulikult, kes ei 
tahaks kanda enda seljas värsket ja 
stiilset, enda kodukohas disainitud 
ja valminud loomingut!

Viimsist uus 
kollektsioon. 
Foto: Paul Siht

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

ELUKESTEV ÕPE 20. septembril alus-
tab Viimsis Tartu Ülikooli Väärikate 
ülikool. Õppeaasta kestab 2020. 
aasta maikuuni ja selle aja jooksul 
toimub 9 loengut. Väärikate ülikool 
on mõeldud huvilistele vanuses 55+ 
ja sissepääs loengutele on prii.

Tartu Ülikooli Väärikate ülikooli Viimsi 
õppeaasta toimub üks kord kuus reedeti 
kell 12–14 Viimsi huvikeskuse suures saalis.

2019. aasta loengud 
- 20. septembril toimub avaaktus. Esineb 
David Vseviov teemal “Kuidas mõista mi-
nevikku?”.
- 18. oktoobril esineb Raul Rebane teemal 
“Mida meediast uskuda?”.
- 15. novembril esineb dr Hele Everaus 
teemal “Kuidas võita vähki?”.
- 13. detsembril esineb Aivar Mäe teemal 
“Elu ooperis”.

2020. aasta loengud
Järgmise aasta loengud on seotud Viim-
sis toimuva keskkonna-aasta teemadega. 
- 17. jaanuaril esineb Hendrik Relve teemal 
“Eesti looduse eripärad maailma taustal”.

- 21. veebruaril esineb Raivo Mänd tee-
mal “Miks püsivad abielud lindudel pa-
remini kui tänapäeva inimestel?”.
- 20. märtsil esinevad dr Mihkel Zilmer ja 
Kaarel Zilmer teemal “Normaalsest toitu-
misest ja liikumisest”.
- 24. aprillil esineb Veiko Uri teemal 
“Miks on vaja metsa majandada?”.

Maikuus (kuupäev on selgumisel ja 
teatatakse osalejatele) toimub lõpuaktus 
Tartu Ülikooli aulas. Samas toimub ka eks-

Väärikate ülikool kutsub kaasa 
mõtlema ja arutlema

kursioon Eesti Rahva Muuseumisse, koh-
tumine ja loeng direktor Alar Karisega. 

Ootame aktiivset osavõttu! Registree-
rumine toimub kohapeal. Lõputunnis-
tuse saamiseks tuleb osaleda 80% loen-
gutest. Kohalviibimised registreeritakse. 

Kel sel aastal pole mahti või soovib 
tuleval sügisel edasi õppida, siis teadmi-
seks, et Tartu Ülikooli Väärikate ülikool 
jätkab ka järgmisel aastal.

VT

Õppimine väärikas eas annab juurde nii põnevaid teadmisi kui ka uusi sõpru. 
Foto: Adobe Stock
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60+ mootorsõidukijuhtide 
täiendkoolitus
Maanteeamet koostöös Viimsi vallavalitsusega korraldab 16. oktoob-
ril algusega kell 10 Viimsi huvikeskuse suures saalis (Nelgi tee 1) 
Viimsi valda sissekirjutusega eakatele mootorsõidukijuhtidele (60+) 
täiendkoolituse. Koolitusel osalemine ja toitlustamine on eakale tasuta. 
Koolituse 1. päev: teooria; 2. päev: praktika – sõitmine autokooli 
õpetaja ja autokooli autoga. Vajalik on kehtiv mootorsõidukijuhi tervise-
tõend ja vähemalt B-kategooria juhiluba.

Registreerida saab kuni 9. oktoobri tööpäeva lõpuni: info@viimsivv.ee, 
tel 602 8800. Lisainfo: Liis Sepp, Maanteameti ennetustöö osakond, 
tel 5683 8533.

Viimsi Vallavalitsus

Liikluskohvik eakatele
Liikluskohvik eakatele toimub 10. oktoobril kell 13. Vaatame Eesti Filmi-
arhiivi filme “Liikluskeerises” (1938) ning “Seda peab teadma!” (1954). 

Vestleme liikluse üldisest olukorrast ja anname praktilisi nõuandeid 
igapäevaseks liiklemiseks. Kohal on Põhja prefektuuri ja Maantee-
ameti esindajad. Osalejatel on võimalus esitada küsimusi ja teha ette-
panekuid liikluskorralduse teemal.

Võimalik on osaleda viktoriinis ja võita väärt auhindu. Jagatakse 
infomaterjale ning avatud on kohvilaud. Üritus on tasuta. Registreeri-
mine kuni 24. septembrini: info@viimsivv.ee, tel 602 8800.

Viimsi Vallavalitsus

Eakate vesivõimlemine
Seoses treeneri vahetumisega on muutunud eakate vesivõimlemise 
ja ujumise aeg Viimsi spaas. 

Ujumise uued kellaajad: teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9–11, vesi-
võimlemine esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 9.30–10.

Viimsi Vallavalitsus

Toetus vanaduspensionäridele
Vanaduspensionäridele makstakse toimetuleku parandamiseks 
ühekordset toetust. Toetust makstakse vanaduspensioni saajatele, 
kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas 
vähemalt alates 31.12.2018. Toetuse suurus on 80 eurot. 

Esmakordsel taotlemisel on võimalik esitada vormikohane taotlus 
Viimsi vallavalitsusele, alates 16.09.2019. Toetuse saajale, kes sai toe-
tuse eelmisel aastal arvelduskontole, kantakse sel aastal toetus üle 
automaatselt samale arveldusarvele. Toetus makstakse välja 15. ok-
toobrist kuni 15. detsembrini 2019.

Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast E kell 14–17 ja 
N kell 9–12 ja 14–17, tel 602 8825 või 602 8867. NB! Kui Teie arveldus-
konto number on aasta jooksul muutunud, palume sellest teada anda 
hiljemalt 1. oktoobriks tel 602 8825 või 602 8867 või e-posti aadressile 
info@viimsivv.ee.

Viimsi Vallavalitsus

Teadlaste Öö innustab mõtlema 
kestliku arengu teemadel
26. septembril on Viimsi kool taaskord üheks killukeseks mosaiigis 
Teadlaste Öö festivali (TÖF) korraldamisel. Tegemist on Eesti ja kogu 
Baltikumi suurima teadust populariseeriva üritusega, mis sai alguse 
2005. aastal Euroopa Komisjoni algatusel ja toimub juba 14. korda 
ning peateemaks on “101 eksperimenti”. 

Sel aastal soovime kaasata igat Viimsi kooli õpilast ja töötajat ning 
loomulikult on oodatud lapsevanemad ja kogukonna teised liikmed. 
Muudame senist TÖFi korralduse formaati, et leida üles meie inimeste 
väärt ideed, millel on positiivne eesmärk või väljund, mis muudaks elu 
paremaks nii koolis kui ka kogukonnas.

Kas tänaste teadmistega saame kujundada tulevikku? Mida on vaja 
teha selleks, et meie koduvald oleks ka 200 aasta pärast innovaatiline, 
turvaline ja kestlik omavalitsus? Muutustega ei tule alustada homme, 
vaid täna, ja igaüks meist saab teha midagi tuleviku heaks.

26. septembril kell 9-11 toimuvad klassides keskkonna ja kestliku 
arengu teemalised ideelaborid, kus sõelutakse välja igas klassis 1–2 
eesmärki koos tegevuskavaga, mis tuleb õppeaasta jooksul ellu viia. 
Ikka selleks, et leida tasakaal planeedi piiratud ökoloogiliste ressurs-
side ja inimeste heaolu loomisel vahel.

Õppeaasta lõpus teeme kokkuvõtte eesmärkide saavutamiseks teh-
tud tegevustest ja loomulikult on välja pandud parimatele teostajatele 
auhinnad.

TÖFi temaatika haakub suurepäraselt ka “Rohelise kooli” program-
miga ning aitab kujundada õpilaste üld- ja valdkonnapädevusi. Kui on 
küsimusi, mõtteid või ettepanekuid, siis kirjutage peeter@viimsi.edu.ee 
või veel parem – tulge lihtsalt rääkima!

Peeter Sipelgas 
TÖFi korraldusmeeskond 

Tehnoloogiaõpe kogub 
tüdrukute seas populaarsust

gruppi üle Eesti, neid jagus nii Saare-
maale, Pühajärvele, Elvasse, Otepää-
le, Tartusse kui ka mujale Eestis. Niisiis 
alustasimegi kevadel juba 16 grupiga, 
mis tegi  kokku umbes 200 tüdrukut. 

Hea asi ei jäänud märkamata ning 
selleks sügiseks on registreerunud juba 
50 gruppi, mis tähendab, et meiega on 
liitunud üle 600 tüdruku. Ilmselt oleks 
huvi veelgi suurem, kuid hetkel tõm-
basime 50 gruppi piiriks.

Teil on väga vahva suvelaager selja-
taga, räägi sellest.
Soovime, et suvelaagrist saaks tradit-
sioon. Et igal suvel tuleksid kõik meie 
tehnikaringides käivad tüdrukud üle 
Eesti kokku ja see oleks selline hea ka-
he kursuse vahepealne kokkusaamise 
koht, kus omavahel tutvuda ja muljeid 
jagada. Sel suvel toimus laager esimest 
korda 11.–13. juulil Viimsi koolis. Kok-
ku tuli 120 tüdrukut ja kolmepäevase 
laagri jooksul lahendati erinevaid füü-
sika-, matemaatika-, tehnika- ja mees-
konnatöö ülesandeid. Käidi ka Viimsi 
kohalikke kultuuriväärtusi vaatamas, 
näiteks külastati sõjamuuseumi. Te-
gime ka matka meie Miiduranna maj-
ja, kust kõik on alguse sai. Väljastpoolt 
Viimsit tulnud tüdrukud ei olnud maja 
näinud, kuid just seal on kõik õppevi-
deod filmitud, mille järgi nemad tunde 
läbi teevad. Me filmime siin enda ga-
raažis kõik videoõpetused, mis me see-
järel neile saadame. 

Laagrit käis avamas president Kersti 
Kaljulaid. Kuidas jõudis president teie 
juurde?
Kutsusime tõesti presidendi laagrit 
avama, kes oli üllataval kombel ko-
he nõus ja toetab meie tegevust väga. 
President innustas tüdrukuid jätku-
valt edasi tegelema tehnikaaladega ja 
rääkis tüdrukutega tehnoloogia vaja-
likkusest ja kuidas see igapäevaeluga 
seotud on. Suvelaagris oli ka presiden-
diga üks väga kihvt seik. Tüdrukud nä-
gid üksteist esmakordselt ning ei olnud 
omavahel tuttavad. Sellegipoolest, pä-
rast grupipildi tegemist otsustasid järs-
ku kõik 120 tüdrukut, et teevad presi-
dendile grupikalli. President oli sellest 
meeldivalt üllatunud.

Missugune on laste tagasiside?
Oleme lastelt saanud väga positiivset 
tagasisidet. Üleeile nägin ma just oma 
kahte unicorni tüdrukut, kes tulid ja 
teatasid, et nemad ei lähe siit ringist 
mitte kunagi ära. Meil ei ole puudumi-
si ja äralangemisi. Kõik tüdrukud, kes 
meil on, jätkavad järgmistel kursustel. 
Meie enda grupp jätkab juba 3. kursu-
sega ja kevadel esimese kursuse lõpe-
tanud alustavad 2. kursusega.

HARIDUS Tehnika- ja robootika-
ringides on liiga vähe tüdrukuid. 
Samuti on naiste esindatus IKT 
erialadel madal, jäädes umbes 
20% kanti. Miks arvatakse, et 
tehnoloogia on poiste ala, ning 
miks on arusaam, et tüdrukud ei 
ole huvitatud tehnikast ja tehno-
loogiaaladest? Just nendele küsi-
mustele püüab HK Unicorn Squad 
vastuseid leida.

HK Unicorn Squadi eestvedaja Liis 
Koser rääkis lähemalt kooli eesmärki-
dest ning võimalusest laiendada, ava-
des uusi gruppe.

Räägi lähemalt HK Unicorn Squa-
dist, mis see on?
See on liikumine, mis pakub huvihari-
dusena tehnoloogiaõpet ainult tüdru-
kutele. Senine segarühmade lahendus 
ei ole andnud Eestis soovitud tulemusi 
ning heal juhul tuleb kümne poisi koh-
ta üks tüdruk. Seetõttu soovisime kat-
setada teistsugust lähenemist ehk siis 
ainult tüdrukutest koosnevate gruppi-
dega. MTÜ asutati Miiduranna külas 
2018. aasta septembris Kerstin ja Taa-
vi Kotka poolt, kes on seni olnud ka ko-
gu ettevõtmise rahastajad.

Mis on liikumise eesmärk?
Eesmärgiks on äratada ja kasvata-
da tüdrukute tehnikaalast huvi läbi 
praktiliste ülesannete. Meie eesmär-
giks on uurida, kuidas tüdrukuid teh-
noloogiast rohkem huvituma panna, 
kas nende huvi püsib või kui vaibub, 
siis miks? Millised teemad ja ülesan-
ded neid rohkem motiveerivad ja kui-
das tõsta neidude enesekindlust teh-
nikavaldkonnas.

Kust sai kooli huvitav nimi inspirat-
siooni, kuidas see tekkis?
Nime eest leitavad tähed HK on ühe 
väikese, 10-aastase tüdruku Helena 
Kotka initsiaalid. Tema oligi liikumise 
ellukutsumise inspiratsiooniks. Talle 
meeldis robootikaringis käia, kuid 
mingil hetkel kärbiti seal kohtade arvu 
ning Helena jäi välja, põhjusel, et ta ei 
ole nii aktiivne kui poisid. Niisiis otsus-
tas Helena isa otsida mõttekaaslasi ja 
leida parem lahendus. HK juurde li-
sandus Unicorn Squad, sest nime va-
lides oli Helenal seljas ükssarvega kleit 
ning see tundus väga hästi sobivat, sest 
ükssarved on väga erilised olendid na-
gu kõik meie tehnikaringides käivad 
tüdrukud.

Kuidas sai kool üle-eestiliseks? 
Meil ei ole klassikaline huviring, mis 
algab septembris ja lõpeb mais, vaid 
õppeaasta jooksul on kaks kümne kor-
ra kursust. Üks on sügisel, 10 nädalat, 
ja teine kevadel, samuti 10 nädalat. Kui 
meie esimene 10 nädalat oli läbi saa-
nud, siis otsustasime, et nii head ideed 
ja toredat asja ei saa vaid endale hoi-
da ja tegime sotsiaalmeedias üleskut-
se meiega liituda. Meie poolt olid kõik 
vahendid ja vajalikud õppematerjalid 
tegevuste läbiviimiseks. See, kes soo-
vis meie ringi oma kooli või kodukoh-
ta, pidi vaid leidma tüdrukud, ruumid 
ja juhendaja. Koheselt tekkis juurde 15 

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

  Kui on huvi grupp avada 
või on tekkinud lisaküsimusi, 
kirjuta: liis@unicornsquad.ee!

Kool jaguneb kursusteks?
Just. Kümne korra kursus, kaks korda 
aastas.

Esimene kursus, millest kõik alus-
tavad, on lihtne, väga mänguline ja lõ-
bus. See hõlmab palju üldisi teadmisi 
ja tutvustab erinevaid tehnikavaldkon-
di. Teisel kursusel üritame juba kont-
sentreeritumaks minna ja toome na-
tuke raskemaid ülesandeid sisse. 
Kolmandal kursusel peavad tüdrukud 
veelgi rohkem tegema ja oskama. Siiski 
on kõik tegevused endiselt mängulised 
ja vahvad, see tähendab, et kindlas-
ti ei lase me sel koolitunniks muutu-
da. Kõik käib ikka lõbusa koostegemi-
se käigus. 

Kuidas saaks kooliga liituda?
Sügiskursusele naljalt enam ei mahu. 
Viimsis alustavad grupid Viimsi, Püün-
si ja Haabneeme koolis, igas koolis üks 
grupp, igas grupis 10–12 tüdrukut. Kui 
huvi on suur, saab gruppe kevadel ava-
da juba rohkem. Alati võivad aktiivse-
mad inimesed ka ise grupi moodusta-
da ning kursusi läbi viia. Meie poolt on 
õppevideod ja vajalikud vahendid. 

Kellel soov, võib ise grupi avada? 
Täpselt nii. Kõik vahendid tundide lä-
biviimiseks on meie poolt tasuta. Tu-
leb lihtsalt märku anda, et on tahe te-
ha grupp oma koolis või kodukohas. 
Ka aktiivne lapsevanem võib seda te-
ha kasvõi oma kodugaraažis. Kursus 
toimub kümme nädalat järjest, iga nä-
dal 1 tund. Kui kellelgi on huvi grupp 
ise avada, siis pole tarvis teha muud, 
kui leida vähemalt 6 tüdrukut, koht, 
kus huvitegevust läbi viia, ning vähe-
malt 2 juhendajat või põhijuhenda-
ja ja abilised ning oma soovist mulle 
teada anda.

Kui vanad lapsed on gruppi ooda-
tud?
Vanuserühmaks on 7–12. Ise me oma 
esimeses grupis jaotasime tüdrukud 
vanuse järgi kaheks, 9–10 ja 11–12. 
See juhtus seetõttu, et meid oli nii-
võrd palju, 18 tüdrukut. Tavaliselt on 
ühes tunnis kaks ülesannet ja alguses 
tegi üks grupp ühte ülesannet ja tei-
ne grupp teist ning seejärel toimus va-
hetus. Proovisime nii, kuna tundus, et 
väiksemad vajavad lihtsamaid tegevu-
si ja rohkem abi. Üsna pea saime aru, 
et ei ole mingit vahet ja tegelikult saa-
vad  7- ja 12-aastane väga hästi ka koos 
tegutseda.

Grupikalli presidendiga HK Unicorn Squadi suvelaagri avamisel. Foto: Siim Kotka
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NOORTE TÖÖKOGEMUS Taas on üks Viimsi 
õpilasmaleva suvi möödunud ning 140 noort on 
saanud töö- ja malevasuve kogemuse. Kui 20 aastat 
tagasi alustati mõnele noorele heakorratöö korral-
damisest, siis seekord osales malevas 40 noort 
rohkem kui eelmisel aastal, mis oli ka korraldajate 
jaoks väljakutse. M

aleva ettevalmistu-
ses ja läbiviimises 
osalesid mitmed osa-
konnad, lisaks hari-

Viimsi õpilasmaleva 20. töösuvi
dus- ning ehitus- ja kommunaal-
osakonnale olid kaasatud nii per-
sonali-, avalike suhete osakond kui 
ka rahandusosakond ning lisaks ka 
noortekeskus. Suured tänud kõiki-
dele kolleegidele, kes aitasid kaa-
sa maleva korraldamisel! Maleva 
rahastus tuli vallavalitsuse eelar-
vest ning lisarahastus taotleti ja ka 
saadi Eesti Noorsootöö Keskusest 

(ENTK). Projektitoetus oli eelkõi-
ge vaba aja veetmise võimalusteks.

Noored kandideerisid malevas-
se, kirjutasid motivatsioonikirjad, 
osalesid töövestlusel ning tööõigu-
se ja -ohutuse alasel koolitusel, töö-
tasid 10 päeva ning said võimaluse 
osaleda erinevatel vaba aja üritustel. 
Viis heakorrarühma töötas ehitus- ja 
kommunaalosakonna koordineeri-
misel erinevatel valla spordiväljaku-
tel, mänguväljakutel, rannas ja pargis. 
Lisaks said noored töötada MLA-s 
Viimsi Lasteaiad, Viimsi raamatuko-
gus ja Rannarahva muuseumis.

Vanemad noored said töökoge-
muse Viimsi ettevõtetest. Suur tänu 
meie koostööpartneritele, kes noor-
tele töökogemust, juhendamist ja 
mentorlust pakkusid: SPA Tours OÜ, 
Selver AS, Apollo Kauplused OÜ, 
Sportland Eesti AS, Koduekstra OÜ, 
Viimsi Hambakliinik OÜ, ToomDev 
OÜ. OÜ Starset (Taru), Saiakohvik 
OÜ (Viimsi Lyon), Põnnipesa, ABC 
Supermarkets AS ja Hawaii Express 
Viimsi. Lisaks täname MyFitness 
Viimsit ja Kuulsaali noortele vaba aja 
tegevuste pakkumise eest!

Seekordne malevasuvi on lõp-
penud ja aeg on kokkuvõtteid teha. 
Peatselt hakkame juba ette valmista-
ma 2020. aasta malevasuve. Suured 
tänud noortele, rühmajuhtidele, ette-
võtjatele, noortekeskusele ja vallava-
litsuse kolleegidele!

Maleva rahastus tuli valla-
valitsuse eelarvest ning lisa-
rahastus saadi Eesti Noorsoo-
töö Keskusest (ENTK).

Kertu Vahemets, Randvere noortekeskuse 
noorsootöötja / Viimsi õpilasmaleva rühmajuht

 Juubeliaastale kohaselt võtsime 
tööle rekordarvu huvilisi – lausa 140 
noorel avanes võimalus saada töö-
kogemus, teenida taskuraha ja 

leida uusi sõpru.
Kuigi õpilasmaleva vahetused toimuvad juu-

nis ja augustis, kokku 10 tööpäeva, siis etteval-
mistused malevaks algasid juba aasta alguses. 
Viimsi noortekeskuste noorsootöötajad planee-
risid ja viisid noortega läbi töövestlused, mille 
jaoks noored pidid koostama motivatsioonikirja. 
Vestlusel küsiti varasema töökogemuse ja hu-
vialade kohta ning mida noored malevalt oota-
vad. Samuti koguti infot, milliseid ühistegevusi 
malevlased sel aastal tahaksid. 

Noorte soovidest lähtuvalt pandi paika ühis-
tegevuste kava – peaaegu iga päev pärast 
tööpäeva lõppu oli noortel võimalus võtta osa 
erinevatest ühistegevustest. Esimene vahetus 
algas ühise piduliku rongkäiguga Viimsi valla-
majast kuni Viimsi Keskuseni, kust noored suun-
dusid edasi töökohtadesse. Koos käidi Viimsi 
Kuulsaalis bowlingut ja FK Arenas lasermängu 
mängimas, MyFitnessis noorte eritrennis ja 
Viimsi kinos õudusfilmi vaatamas. Haabneeme 
rannas said noored üksteisega mõõtu võtta 
rühmadevahelistes võistlustes jalg- ja võrkpalli 
mängides. Noortekeskuses toimusid maleva 
alguses meeskonnamängud ning noortel oli 
võimalus koguda rahatarkusi ning osaleda 
virtuaalreaalsuse töötoas.

Heakorrarühmades töötasid noored rühma-
juhi juhendamisel neli tundi päevas. Tööd, mida 
tehti, olid erinevad – prügikorjamine, rohimine, 
toolide, laudade ja akende pesemine jne. Lisaks 
töötegemisele pandi heakorrarühmades rõhku 
ka uute sõprussuhete loomisele ning toimus ka 
sõbralik rühmadevaheline rivaalitsemine. Nimelt 
oli malevlas sel aastal esmakordselt maskott, 
kes kandis Töölooma nime. Tööloom töötas iga 
päev uues rühmas ning lisas võistlusliku mo-
mendi töötegemisse. Rühm pidi Töölooma val-
vama ja kui see ei õnnestunud ja vastased 
looma röövisid, oli röövlitel võimalik mõelda väl-

KO M M E N TA A R I D

ja karistus, et maskott tagasi enda kätte saada. 
Karistused olid sportlikku laadi – ring ümber ma-
ja, kükid, kätekõverdused.

Viimsi õpilasmaleva pidulik lõpetamine toimus 
esmakordselt Viimsi kinos. Üheskoos vaadati 
malevas tehtud videoid suurelt ekraanilt ning 
tänati parimaid töötajaid. Kõik osalenud noored 
said ka tunnistuse malevas töötamise kohta. 

Tiiu Valm, Viimsi raamatukogu juhataja / 
tööandja

 Kuna Viimsi raamatukogul on 
perspektiivis võtta uutes ruumides 
kasutusele RFID tehnoloogial 
põhinev iseteeninduslik raamatute 

laenutus- ja tagastussüsteem, siis selle raken-
damisel on eelduseks, et igal raamatul on RFID 
turvaelement. Raamatukogul on üle 60 000 tea-
viku, mistõttu on turvaelementide kleepimine 
ja aktiveerimine igapäevase laenutustegevuse 
kõrval raamatukogu personali jaoks üsna aega-
nõudev. Meil on olnud pea igal aastal raamatu-
kogu riiulite korrastamisel abilisteks malevlased, 
loomulikult mõtlesime nii töömahuka uuenduse 
puhul kutsuda neid taas appi. Uskumatu, aga 
tublid tüdrukud Johanna Elisabeth, Kärt Lisanne 
ja Elis jõudsid kleebistega varustada peaaegu 
kolmandiku kõikidest raamatutest. Tänud neile 
tehtu eest!  

Hardi Kerde, Tallinn Viimsi SPA / tööandja
 Tallinn Viimsi SPA andis ka sel 

suvel tööd mitmele Viimsi valla 
malevanoorele, rakendades neid nii 
Atlantis H2O Aquaparkis, Viimsi

spaa restoranis, lastekeskuses, hotellis kui ka 
saunakeskuses.

Kõik osakonnajuhid hindasid väga malevlaste 
kohusetundlikkust. Samuti jäid mitmed malevla-
sed silma oma sõbralikkuse ja positiivse suhtu-
misega. Viimsi spaa restorani vahetusevanema 
Helina Värki sõnul jäi osakond malevlastega vä-
ga rahule. “Näiteks Erikul oli teisel päeval kogu 
töö juba selge ning meie osakonnal oli temast 
väga palju abi. Kogu restorani meeskond tänab 
Erikut hea töö eest!” sõnas Helina Värk.

Kindlasti jätkab Viimsi spaa õpilasmalevaga 
koostööd. “Soovime järgmisel aastal veelgi süs-
teemsemalt malevanoori oma töösse kaasata, 
andes neile rohkem tööd ja laiema ülevaate eri-
nevatest turismisektori töövaldkondadest,” lu-
bas Tallinn Viimsi SPA tegevjuht Hardi Kerde. 

Jaanika Lauk, Viimsi Hambakliinik / tööandja
 Viimsi Hambakliiniku jaoks oli see 

teine malevasuvi ning meie juures 
on nüüdseks töökogemuse saanud 
3 noort. Tööandjale annab malev-

laste kaasamine võimaluse oma tööprotsesside 
lihtsust ja loogilisust hinnata, noortele kohalikke 
ettevõtteid tutvustada, näidata, millise ameti 
esindajaid Viimsisse ka tulevikus oodatakse, 
ning muidugi toob see värskust kollektiivi. Ole-
me noori utsitanud töökogemuse omandamise 
raames võimalikult palju uurima ettevõtte, töö-
protsesside ja ametite kohta, julgustanud neid 
endid proovile panema, et kogemusest maksi-
mum saada. Eelmise suve malevanoor oli sel su-
vel meil puhkuseasendajana kliinikus abis juba 
malevast sõltumatult, mis näitab, et noorte jaoks 
avardab malev võimalusi ning annab häid kon-
takte ka tulevikuks. 

Tristan Aik Sild / malevlane
 Viimsi malevasuvi tegi minu koo-

livaheaja asjalikumaks ja vaheldus-
rikkamaks. Hommikul malevasse 
tööle, siis trenni ja seejärel vaba 

aega nautima! 10 päeva malevas mulle väga 
meeldisid, sest sain ennast uues olukorras proo-
vile panna, tutvuda uute inimestega ning neid 
tundma õppida ja nendega koostööd teha. Ju-
hendajad ja tööandjad olid positiivsed ja sõb-
ralikud, jagasid meile lahkesti ja arusaadavalt 
juhtnööre päevaülesannete täitmiseks. Kahju oli 
sellest, et mõni kaasmalevlane ei suhtunud oma 
tööülesannetesse kohusetundlikult ega osanud 
hinnata seda, mis võimalus neile antud on. See-
ga soovitus, et kui ikka ise ei taha ega viitsi mi-
dagi teha, siis ei tasu üldse malevasse tulla, sest 
mõni teine tuleks sinu asemel suurema heamee-
le ja innuga. Lisaks 4-tunnisele tööpäevale oli 

boonus see, et pea iga päev oli mõni tore ühine 
vaba aja tegevus. Kindlasti soovitan igal Viimsi 
noorel osaleda malevas, saab kulutada otstar-
bekalt enda aega ja enda kodukandi heaks mi-
dagi positiivset ära teha. Lisaks töökogemusele 
on hea võimalus leida uusi tutvusi ning teenida 
taskuraha.

Loore Lotta Rahula / malevlane
 Viimsi malevas osalesin teist kor-

da, mõlemal korral koos sõbranna-
ga. Seekord proovisime kätt Apollos 
töötades. Tagasi mõeldes olid emot-

sioonid enamjaolt ikka positiivsed. Tööandjate-
ga saime suurepäraselt läbi, seega vajadusel 
saime näiteks aja planeerimise osas läbi rääki-
da. Oli väga meeldiv, et meile usaldati mitmeid 
erinevaid tööülesandeid, mitte vaid lihtsamaid, 
mida malevast ootasingi. Näiteks saime tegele-
da nii kaubaga kui ka koristamisega. Tunneme, 
et teenisime oma palga ausalt välja. 

Maleva korraldajad ja noorsootöötajad olid 
samuti äärmiselt sõbralikud ja abivalmid. Kui 
mõni mure oli, võis selle neile kahtlemata usal-
dada. 

Vaba aja tegevused olid huvitavad. Kino ja 
bowling meeldisid mulle enim, aga ka teised üri-
tused näisid kõigile meeldivat.

Üldiselt jäin malevaga väga rahule ja plaanin 
ka järgmisel aastal võimalusel osaleda.

Robert Pappel / malevlane
 Mina sain Viimsi õpilasmaleva 

kaudu töötada TARU Viimsis ja olen 
igati rahul, et just sinna sattusin. 
Tööaeg oli paindlik ning nii TARU

kui ka Viimsi vald vastutulelikud. Kuigi kaks nä-
dalat oli lühike aeg, õppisin ma selle jooksul 
palju uut. Kõige olulisem oli minu jaoks kohvi-
puru kogumise projekti algatamine, mille raames 
saan ka edaspidi TARUga seotud olla. Kõige 
raskem oli käsitsi kirjutatud tekstide trükkimine 
tahvelarvutisse. Vaba aja üritustega jäin ma ka 
üldiselt rahule. Soovitan südamest TARU kõiki-
dele noortele, kes plaanivad tulevikus Viimsi 
õpilasmalevasse tööle minna.

Esimese töö-
kogemuse 
soov tõi kahes 
vahetuses kok-
ku palju rõõm-
said noori. 
Fotod: erakogu

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö 
peaspetsialist, maleva-
suve eestvedaja
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1. Kirbukas
Saare tee 4, Pringi
11–15
Tulge külla – müüki tuleb palju põne-
vat! Minu vana on Sinu uus!

2. Daalia tee Bazaar
Daalia tee 10, Viimsi
11–16
Tuleme taas sõbrannadega kokku ja 
tuulutame kappe. Müüki tulevad rii-
ded ja jalanõud tüdrukutele ja poiste-
le, naisteriided S-XL ja jalanõud 37-41, 
CD-plaadid ja DVD-d ning palju muud 
põnevat!

3. Viimsi Tervis Poke Bowl
Kesk-Kaare tee 35B, Pärnamäe
11–20
Viimsi ja Muuga garaažika raames pa-
kun Viimsis üha kuulsust koguvaid ter-
vislikke Poke Bowl kausse ja ka midagi 
magusat. Lisaks on pakkuda lasterii-
deid poisile 80/86, 140/146 ja tüdru-
kule 116/122/128. Naiste- ja meesterii-
deid, raamatuid, mänguasju, autosid... 
Niikaua, kui emmed-issid kaupa vali-
vad, saavad pisemad kiikuda või ba-
tuudil hüpata! 

4. Little Kitchen’i Garaaž
Miiduranna tee 19a, Miiduranna
11–16
Raamatud, plaadid, DVD-d, maalid, 
ehted, vanaemade valmistatud pit-
sid-satsid, suur hulk naiste-, mees-
te- ja lasteriideid ning jalanõusid. Kui 
Neptun on armuline, saab kaasa osta 
kuum- ja külmsuitsukala.

5. Viimsi Vanavara
Kaluri tee 5, Haabneeme
11–15
Mööbel, kodusisustus, kunst, portselan,
kristall, vintage, retro Skandinaaviast.

6. Hämariku pood
Hämariku tee 4, Viimsi
11–16
Meie juurest leiab iga inimene enda-
le midagi: riided, käsitööna valminud 
poolvääriskividest ehted, jalanõud, ko-
dusisustus või hoopis suu magusaks 
koogi näol!

7. Randvere täika, grill & chill
Laanepüü tee 1, Randvere
10–18
Lasteriided, mänguasjad, meesterii-
ded, naisteriided, mööbel ja kodusi-
sustus. Meie müügikoht on kergesti 
tuvastatav, lõbus ja silmapaistev, sest 
asub kohe Randvere tee ääres bussi-
peatuse taga – mööda sõita on äärmi-
selt keeruline! :)

8. Rüstla kirbukas
Rüstla tee 1, Rohuneeme
11–17
Lasteriided, mänguasjad, naisteriided 
ning laste sporditarbed (jooksurattad, 
jalgratas, iluuisud, suusad). Rõõmsa-
meelsed müüjad ja aus kaup!

9. Preilide Kirbubutiik
Ojakääru tee 14a, Muuga 
11–17
Antiik- ja retrokaup, laste- (poisid 4–7 a) 
ja naisteriided, raamatud, kunstiteo-
sed, kodusisustustarbed ning avatud 
kunstistuudios keraamika ja klaasi-
maalide müük.

10. Kesk-Kaare Garaažikas
Kesk-Kaare tee 13, Pärnamäe
11–16
Head ja veel paremad pakkumised 
uutele ja vähekasutatud tüdrukute ja 
naiste riietele, jalanõudele ja mängu-
asjadele.

11. Nugise Villa Garaažikas
Nugise tee 1, Haabneeme
11–15
Müügil on tüdrukute riided ja jalanõud 
4-10 a, beebivann jalgadega, nõud, 
naiste- ja meesteriided ja jalanõud, 
palju mänguasju ja igasugu muud hu-
vitavat! Avatud on ka kohvik maitsva 
ja magusaga! Kõik, kel endal puudub 
võimalus või soov oma hoovis müüki 
teha, olete oodatud meiega liituma – 
seltsis ikka segasem ja toredam! :)

12. Mündi müük
Mündi tee 21, Randvere
11–16
Lasteriided, mänguasjad, naisteriided, 
mööbel ja kodusisustus. Head pakku-
mised tüdrukute riietele ja jalatsitele.

13. Hea hind!
Kiviaia 5, Leppneeme
10–16
Lasteriided, mänguasjad, meesterii-
ded, naisteriided ja raamatud. Retro-
kaup!

14. Cadillac garage
Lumemarja tee 5, Haabneeme
11–16
Cadillac garage’ist leiate: naiste jalg-
ratas, gaasigrill, kalastustarbed (võr-
gud, landid jne), lauanõud, naisterii-
ded, korvmööbel, arvuti monitorid ja 
kõike muud, mis välja tuleb. Kui ilm 
soosib, siis on saadaval ka soe SUIT-
SULEST otse ahjust! Cadillac teeb ka 
lustisõite!

15. Garaaž lagedaks
Lageda tee 34, Pärnamäe
10–16
Lasteriided, mänguasjad, meesterii-
ded, naisteriided, mööbel ja kodusi-
sustus.

16. Punker
Kaluri tee 3, Haabneeme
11–14
Tootevalikus mööblit, raamatuid, män-
guasju, lasteriideid, jalatseid, naisterii-
deid, Ikeast asju jne.

17. Krati tee
Krati tee 6, Randvere
11–15
Lasteriided, mänguasjad, meesterii-
ded, naisteriided ja suveniirid.

18. Casa Remmelga garaaž
Remmelga tee 24, Haabneeme
10–16
Lasteriided, mänguasjad, meesterii-
ded, naisteriided, mööbel ja kodu-
sisustus. Jalgratas, koerapuur, vaip, 
värsked ploomid ja palju muud. Ga-
raažimüügilt võib leida kõike, nimeki-
ri siia isegi ei mahu. Tule läbi ja veeda 
lihtsalt mõnusalt aega!

19. Pihlaka tee 25 garaažikas
Pihlaka tee 25, Haabneeme
11–16
Lasteriided, mänguasjad, meesterii-
ded ja naisteriided. Lastega peredele 
ideaalne, lastele on seikluspark.
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Liikumiskoosolek on parim 
koosolekuviis
Tänapäeval kulutab inimene istumisele keskmiselt rohkem aega kui 
magamisele. Istumine on meie jaoks niivõrd tavaline, et me isegi ei 
pane tähele, kui suure osa ajast me istudes veedame. Kuna näeme, 
et ka teised teevad seda, ei tule pähegi, et see võib olla probleem. 
Tänapäeval peetakse vähest liikumist neljandaks riskifaktoriks sure-
muse põhjuste seas maailmas. 

Ühe hea viisina end päevas rohkem liigutada ning jalgadele tööd 
anda on korraldada koosolekuid vabas õhus. Selle asemel, et pidada 
koosolekut kohvitassi taga või kunstvalgusega nõupidamisteruumis, 
kutsu inimesi jalutuskoosolekule. Viimsis on mitmeid terviseradasid, 
kus puude energia on palju ergutavam kui kontoris seinte vahel viibi-
mine. Mõjutab seda kas loodus või liikumine, kuid kindlasti üllatud, kui-
das mõtted käima lähevad ning niimoodi genereerid sa oma elus palju 
uusi ideid. Kõndimine parandab loovat mõtlemist keskmiselt 60%.

Töönädala lõpus imestad, kui palju tegelikult nädala jooksul värskes 
õhus jalutuskoosolekul kilomeetreid maha kõndisid. Tervise eest hoo-
litsemine ning kohustuste täitmine ei pea toimuma nii, et ühte saab 
teha teise arvelt. 

Sellist viisi koosolekuid rakendas ka Steve Jobs, kes on öelnud, et 
tema parimad mõtted sündisidki just nimelt ringi liikudes. 

Viimsi vallavalitsuse spordi- ja rahvatervise peaspetsialist Kaie 
Mamontov on sellist koosolekumeetodit juba töökaaslastega koos 
katsetanud ning on positiivselt üllatunud selle mõjus. “Hommikune 
liikumiskoosolek on andnud energiat ja värskust kogu ülejäänud 
päevaks,” selgitab Mamontov.

Anne-Mari Visnapuu

Eha Rikberg võitis Karate JKS maa-
ilmameistrivõistlustel hõbemedali
Karateklubi Tengu osales 23.–25. augustil Dublinis, Iirimaal Japan 
Karate Shoto Federation maailmameistrivõistlustel (The 5th JKS 
Karate-do International Cup & International Para Cup 2019). 

Võistlusest võttis osa 30 riiki ning 81 kategoorias osales kokku 
1013 võistlejat. Eestit esindas seekord neljaliikmeline JKS Estonia 
delegatsioon – võistlejatena Kaido Rätsepp, Eha Rikberg ja Marit 
Kasemets ning kohtunikuna Tiina Pajuste.

Eha Rikberg võitis naiste katas N40 teise koha ning naiste kumites 
N40 viienda koha. Meeste kumites M40 võitis viienda koha Kaido 
Rätsepp.

Lisaks võistlusele toimus ka seminar JKS peainstruktor Masao 
Kagawa sensei 9. dani juhtimisel. Seal nähti ja kogeti karated kõige 
kõrgemal tasemel.

Kõik osalejad andsid endast parima ja tulid koju taas ühe kogemuse 
võrra rikkamana.

Parima tulemuse tegi Jaapan, saavutades 16 kuldmedalit, 5 hõbedat 
ja 2 pronksi. Teiseks jäi Inglismaa 15 kuld-, 8 hõbe- ja 5 pronksmedaliga. 

Kolmanda koha teenis Šotimaa 8 kuld-, 7 hõbe- ja 16 pronksmedaliga. 
Koos Argentiinaga jäi Eesti medalistatistikas 21. kohale.

Järgmine JKS International Cup toimub 2021. aastal Brasiilias. 
Kaido Rätsepp 

 

Teated

Poodiumi II kohal on Eha Rikberg. Foto: Marit Kasemets

Liikumiskoosolek annab energiat ja värskust. Foto: Adobe Stock

JALGPALL Suvi on möödas ning 
Viimsi Martin Reimi Jalgpallikooli 
(MRJK) jaoks on see olnud tegus. 
Jalgpalli on mängitud kodumurul 
ja võõrsil, on võidetud ja kaotatud 
ning üheskoos rõõmustatud ja 
kurvastatud. Korjatud on erilisi 
emotsioone, mille najale ehitada 
uusi mänge.

Selle hooaja kõige suuremaks rõõ-
muallikaks osutus vaieldamatult ko-
dupublik. Eelnevatel aastatel on kesk-
mine pealtvaatajate arv olnud headel 
päevadel 40. Sel aastal on kõik teisi-
ti – keskmine kaasaelajate arv on 153. 
Pealtvaatajate märgatav kasv on and-
nud juurde indu mängijatele võidelda 
ning teha seda võib-olla isegi rohkem, 
kui plaanis oli. See on tore, et nii pal-
jud on leidnud tee staadionile, ja siiralt 
loodame, et teid saab olema veelgi roh-
kem! Senine praktika on näidanud, et 
kes korra staadionile on ära “eksinud”, 
see leiab tee üha enam mängudele.

Mängudel on korraldajate prioritee-
diks poolehoidjate mugavus ja mõnus 
olemine. Seetõttu pakutakse publikule 
teed ja kohvi. Vahel lõhnavad laual ka 
kaneelisaiakesed ning suvel teeb suu 
magusaks jäätis. Igal mängul saab osa-
leda õnneloosis, mis on suunatud toe-
tajapileti ostnutele. Mängule sissepääs 
on alati tasuta, kuid soovijatel on või-
malus MRJK tegemisi toetada, ostes 
toetajapileti, millele igaks mänguks pa-
nevad õla alla Viimsis tegutsevad ette-
võtted. Nii näiteks üllatab ahvatlevate 
auhindadega Sportland, laste rõõmuks 
on alati midagi välja pannud FK Arena, 
Kuulsaal ning Muuuv. Samuti on loo-
sis meie omad fännikaubad. Populaar-
seteks auhindadeks on olnud ka Eesti 
koondise mängijate autogrammidega 
pluusid ning pallid.

Kuna jalgpall koosneb teadaolevalt 
kahest poolajast, siis otsustasid korral-
dajad, et nendevaheline aeg peab saa-
ma mõnusalt sisustatud ja nii alustati 
traditsiooni teha poolajamänge suuna-
ga lastele. Siinkohal ei jää võitja kind-
lasti ilma ka auhinnast. Auhindade 
eest hoolitseb Viimsi kino, kutsudes 
osavaima võistleja koos sõbraga kinno. 
Nii on üheskoos võisteldud kinopile-
tite nimel kosmonaudi hüpetes, karu-

kõnnis, kukerpallides, penaltite löömi-
ses, 400 m jooksus ja kõikides muudes 
“hullustes“, mis parasjagu korraldajate-
le pähe kargavad. Nalja ja naeru saab 
alati!

Siinkohal tuleb kiita ka kõiki Viim-
si JK ja Viimsi JK II mängijaid. Kui ne-
mad ei suudaks mängudes piisavas 
koguses põnevust pakkuda, oleks ini-
mesi staadionil kindlasti vähem. Vahe-
peal oli peaaegu nagu traditsioon või-
duvärav just viimasel minutil lüüa. Nii 
näiteks on Viimsi JK ridades mängi-
vad Tammeveski, Suurpere ja Aasmäe 
väravalööjate TOP 10-s. Ükski teine 
meeskond ei ole nii uhkelt esindatud. 
Oma nimele on praeguseks kirjutanud 
Suurpere 17, Tammeveski 16 ning Aas-
mäe 13 väravat. Ainuüksi see on tuge-
vaks näitajaks, kui mõnusa ja ühte-
hoidva meeskonnaga on tegu. 

Nii asub esiliiga B-s mängiv Viim-
si JK esindusmeeskond hetkeseisuga 
FC Nõmme Unitedi, FC Nõmme Kal-
ju U21, Vändra JK Vapruse ning Pärnu 
Jalgpalliklubi järel 42 punktiga viien-
dal kohal. Eespool seisvast klubist on 
lahutamas vaid 4 punkti. Teises liigas 
baseeruv Viimsi JK II on hetkel ühek-
sandal kohal ja kindlustab sellega ka 
liigasse jäämise. Samas on kõrgemad 
kohad käega katsutavad.

Võib uhkusega öelda, et klubist on 
kutse saanud Eesti noortekoondises-
se mitmed mängijad. Nii käisid näiteks 
Gregor Lehtmets, Robin Kane, Oscar 
Ollik ja Karl Erich Kaljuvere Eesti U16 
koosseisus Põhja-Iirimaal Eestit esin-
damas ning Georg-Marten Meumers 
ja Raoul Rocco Riigov U19 koosseisus 
Uus-Guineal. Kõige vahvam on see, et 
need poisid on kõik oma kooli kasvan-
dikud. See tähendab, et on alustanud 

Toetame omasid – teeme 
tribüünid punaseks!

oma treeninguid Viimsi Martin Reimi 
Jalgpallikooli ridades. 

Ega klubi tüdrukudki poistele alla 
jää. Suisa viiekesi käidi Eestit esinda-
mas U15 koondise ridades Balti tur-
niiril, kust naasti koju võidukarikaga. 
Balti turniiril mängisid Eesti eest Liisa 
Liimets, Carolin Helendi, Liselle Palts, 
Natali Sigijane ning Miia Malm.

Tegemist ja sõitmist mängijatel ja-
gub. Vahel isegi natuke liiga palju, aga 
mida rohkem teed, seda rohkem jõuad! 
Võib öelda, et kõik klubis armastavad 
jalgpalli ja ei oska enam oma plaane 
ilma selleta teha. Nagu on iga asjaga, 
on ka jalgpalliga – algul ei mõista, miks 
seda tehakse, kuid kui hakkad midagi 
taipama, hakkad mängu ka nautima. 
Hetkest, mil saad aru, miks seda män-
gitakse, mõistad, kui ebaaus võib pall 
vahel olla ning iga kord ei saagi seda 
väravasse. Vahel on viimased sekun-
dit olulisemad kui kõik ülejäänud 89 
minutit. Piisab vaid sellest energiast, 
emotsioonist ja suurest rõõmust ning 
tekibki tunne, et kõik mängus kaotatud 
närvirakud saavad taastatud. 

Tule staadionile ja saa sellest osa! 
Üheskoos aitame mängu mõista ja sel-
lest parima emotsiooni saada. Mida 
rohkem on kaasaelajaid, seda ägedam 
on tunne. Ja uskuge, seda rohkem män-
gijad pingutavad! See on kirjeldamatu, 
millise tunde annab kaasaelav publik 
mängijale platsil. See on parim tunne!

Järgmine mäng kodustaadionil on 
15. septembril kell 17, kui Viimsi JK as-
tub vastamisi Keila JK-ga. 

Viimsi MRJK tegemisi saab jälgi-
da nii Facebookis kui ka Instagramis. 
Sealt leiad ka info, kus ja kellega män-
gud toimuvad. 

Kohtume Viimsi kooli staadionil!

Erle Meresmaa
MRJK kogukonnajuht

Viimsi JK ja Viimsi JK II koos treeneritega. Foto: Päivi Palts

Poolajamängu võitjad auhinnaga. Foto: Erle Meresmaa
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R E A K U U LU T U S E D

Autode kokkuost
Autode kokkuost. Ostame kõiki sõi-
dukeid ja töömasinaid. Võib pak-
kuda remonti vajavaid ja seisvaid 
sõidukeid. Sõiduk ei pea olema 
arvel, ülevaatusega ega kindlustu-
sega. Pakkuda võib kõike! Kuulu-
tus ei vanane. Tel 5457 5055.

Aiatööd
Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 
5663 0024.
Hekkide pügamine, puude ja 
põõsaste lõikamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud haljas-
tustööd. Tel 5564 7029.
Ohtlike puude langetamine, kännu 
freesimine, võsalõikus ja väljavedu. 
Tel 5373 5212.

Langetame ja hooldame puid 
just Teie piirkonnas. Leiame koos 
lahenduse! Meid saab kätte tel 
5626 3857, www.puumehed.ee.
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321.

Õpe
Soovid olla sisemiselt tasakaalus, 
leevendada kergelt oma tervise-
vaevusi? Tule Hiina tervisevõim-
lemise tundi, mis sobib igale 
vanusele, ka pensionärile. Viim-
si Elujõusaal K kell 11. Info: tel 510 
3886, Heidi.

Hispaania keel. Kutsume Teid his-
paania keele kursustele. Tunnid 
kolmapäeviti Viimsi huvikeskuses, 

edasijõudnud k 17.30-18.45, alga-
jad k 18.45-20. Info ja registreerimi-
ne: a.s.wesman@gmail.com.
Pikaaegse kogemusega ülikooli 
õppejõud annab inglise keele era-
tunde. Tel 506 3950. 
Pikaajalise tõõkogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan 
ka korrata gümnaasiumi katseteks 
ja põhikooli lõpueksamiks. Hind 
kokkuleppel. Lisainfo: tel 5340 
0165, Mare.
Heliloomingu-, elektroonilise muu-
sika, solfedžo- ja klaveritunnid las-
te ja noortele Viimsis. Tel 5688 
1357, welysian.ee.

Ehitus
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Fassaadid, üldehitus, plekitööd, 
krohvimine, viimistlus. Tel 5787 
8925.
Vastavalt projektile teostame Teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Täna-
va-, ääre- ja aiakivide paigaldus. 
Kontakt: tel 5656 7690, Enno.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja 
võrkaedade ehitus, haljastustööd, 
prügivedu, lammutustööd, terras-
side ehitus. Tel 5639 1093, e-post 
eleanor31@online.ee.

Tänavakivi paigaldus. Kivisillutise 
ja äärekivide paigaldus Tallinnas 
ja Harjumaal. Kogemus 12 a, kvali-
teetne lõpptulemus! Tel 525 5851, 
www.ormikivi.ee.
Paigaldame erinevaid piirdeaeda-
sid: puitaed, võrkaed, paneelaed. 
www.iis.ee, tel 525 9045.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimi-
ne (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi 
survepesu ja värvimine. Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.
Katuste pesu ja värvimistööd, 
remonttööd, veerennide puhastus 
ja akende pesu. Tel 5638 8994.
Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ja hooldust Viimsis 
ja Pirital. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.
Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga 
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo: 
tel 5656 2191.
Vannitubade renoveerimine. 
Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 
5372 8382.
Teostame kaevetöid mini-
ekskavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija 
ja pottsepa teenused. Ventilat-
sioonisüsteemide puhastus, 
ka korterelamutes. Küttekollete 
ehitus, paigaldus ja remont. 
Akti väljastamine Päästeameti 
ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, e-post 
korsten.korda@gmail.com.

Korstnapühkija Tallinnas ja 
Harjumaal. Teeme küttesüsteemid 
puhtaks ja ajame paberid ka 
korda! Uuri lisaks: www.lõõr.ee või 
tel 5821 6554.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.
Korstnapühkimistööd. Küttesead-
mete remont ja hooldus. Töödele 
garantii ja akt. Tel 5692 1395.
Kutsetunnistusega korstna-
pühkija. Töö puhas ja korralik. 
Tehtud tööde kohta akt. Tel 5689 
0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim. 
Aia-, värava-, tõstukse- ja auto-
maatikalahendused parima hin-
naga Eestis. Kvaliteetne liugvära-
vakomplekt kuni 4 m avale 1595 
eurot. Tiibväravakomplekt kuni 
5 m avale 1150 eurot. www.kodu-
värav.ee, tel 5895 8809, e-post 
info@koduvärav.ee.
Müüa puitbrikett, turbabrikett, pel-
let 8 mm ja 6 mm, kuiv lepp ja kask 
kotis, kuivad kütteklotsid 48 kotti / 
110 €. Tel 5692 4924. 
Meilt saab taas tellida kartulit, 
köögivilju ja mett! Tellimusi võta-
me vastu igapäevaselt. Tellimiseks 
ja lisainfo saamiseks helistage tel 
5865 2190. 

Kohaleveoga liiv, muld, killustik, 
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Kuni 2 tonni tel 509 2936. Kuni 
12 tonni tel 507 9362. 
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev!
Tekstiilipesuri rent Viimsis 15 € / 24 h. 
Puhasta ise ja lihtsalt: vaibad, 
diivanid, autoistmed jne. Kaasa: 
Kärcher pesuri komplekt, puhastus-
tabletid, juhend ja õpetussõnad. 
Tel  5605 5089, Andri.

Varia
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.  
Bänd, üksi või kahekesi 60+ sünni-
päevaks, taust, ühislaul, tants. Tel 
510 4628, Endel.
Kogemustega elukutseline õmb-
leja teostab Viimsis Aiandi teel 
parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.
Tekstiil- ja roomakardinate disain 
ja õmblemine, mõõtude võtmi-
sest kuni paigalduseni. Rohkem 
infot: tel 508 1021 ja e-post
disainkardin@gmail.com.
Nimed ja numbrid hauakividele 
kalmistul. Tel 5190 8750.
Õunamahla pressimine teie aia 
õuntest Rohuneemes. Väikseim ko-
gus umbes 35 kg. Tel 5593 5863.

Tule Viimsi Selverisse tööle

• TEENINDAJAKS (kassa)

• INFOTEENINDAJAKS
• KÄRUPAIGUTAJAKS-
   TAARAVASTUVÕTJAKS
• TRANSPORDITÖÖLISEKS
• ÖISEKS KAUBAPAIGUTAJAKS

Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate ootuste 
kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega 

liituda, siis palun saada oma CV personal@selver.ee või täida 
kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis. 

Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 667 3785
või 5343 5337, personalispetsialist Kristi Aasa.

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.
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Õunamahla 
pressimine

teie aia õuntest Rohuneemes

Väikseim kogus umbes 35 kg 
Tel 5593 5863

 
          

 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 
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Pakkumised KLIENDIKAARDIGA

 2
 7

 4
Hoiukott

60x45x30 cm

Murureha varrega

REDELID

Pleed
125 x 150 cm

AKNAKATTED, -KARDINAD
JA -TARVIKUD

Vaata ka: Facebook.com/Magaziin
Randvere tee 1b, Viimsi • E-R 10-20 • L 10-18 • P 10-18

Lai valik, mõistlik hind!

Pakkumised kehtivad 29.08.-02.10.2019 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.

-20% -20%

Ametlikud teated
VIIMSI VALLAVOLIKOGU POOLT 10.09.2019 
VASTU VÕETUD OTSUSED:
nr 52 Viimsi valla valimiskomisjoni koosseisu muut-
mine
nr 53 Viimsi vallavalitsuse struktuuri uue töökoha 
loomine ja täiendavate rahaliste vahendite eralda-
mine töötasuks
nr 54 Lubja külas kinnistute Allika, Randvere tee L6 
ja Randvere tee 28 detailplaneeringu vastuvõtmine 
ja avalikule väljapanekule esitamine
nr 55 Naissaarel Lõunakülas/Storbyn külas kinnistu 
Rooseni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule 
väljapanekule esitamine
nr 56 Prangli saar, Kelnase küla, kinnistu Tiitovi 
detailplaneeringu kehtestamine
nr 57 Muuga külas kinnistutel Lääne-Pööli, Pööli 2, 
Pööli 3 ning Pöölimetsa detailplaneeringu ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise algatamine
nr 58 Viimsi valla hallatava asutuse Prangli Rahva-
maja asutamine ja põhimääruse kinnitamine

 Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 52 
muudeti Viimsi valla valimiskomisjoni koosseisu. 
Valimiskomisjoni liikmeteks nimetati Getter Martins, 
Kadi Bruus, Imre Saar ja Liina Mugu, asendusliik-
meteks Svetlana Kubpart ja Kristi Pukk.

 Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 53
nõustuti palgafondi suurendamisega seoses Viimsi 
valla ametiasutuse struktuuri vallavanema otseallu-
vusse täiendava töökoha loomisega (1,0 teenistus-
kohta).

 Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 54 
võeti vastu ja esitatakse avalikule väljapanekule 
Viimsi vallas Lubja külas kinnistute Allika, Randvere 
tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneering (Viimsi 
Haldus OÜ projekt nr 09-18), millega tehakse ette-
panek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ko-
haste maakasutuse juhtotstarvete muutmiseks pers-
pektiivsest väikeelamute maast üldkasutatavate 
hoonete maaks ja metsamajandusmaast üldmaaks 
(puhkeotstarbeliseks maaks) ning osaliselt üldka-
sutatavate hoonete maaks. DP-ga moodustatakse 
2 krunti: 1 haridus- ja lasteasutuse maa (50%) ning 
puhke- ja spordirajatise maa (50%) krunt (pos 1) ja 1 
puhke- ja spordirajatise maa (95%) ning haridus- ja 
lasteasutuse maa (5%) krunt (pos 2). Krundile pos 1 
määratakse ehitusõigus huvikooli ehitamiseks ning 
krundile pos 2 määratakse ehitusõigus endiste mili-
taarobjektide ümberehitamiseks olemasolevas 
mahus kunsti, kultuuri ja spordiga tegelmiseks ning 
vaba aja veetmiseks mõeldud hooneteks. Lisaks 
määratakse DP-ga ehitusõigus Karulaugu tervise-
spordiraja pikendamiseks, kõnniteede ehitamiseks 
ja endise tuletõrjeveehoidla rekonstrueerimiseks. 

Koolihoone krundi ehitisealune pind on 4500 m² 
(koolihoone suletud brutopind on 12 000 m² ja 
kinnistul asuvatel muudel objektidel – tuletõrjevee-
hoidla, mahuti ja pumbamaja – 60 m²). Hoone maa-
pealsete korruste suurim lubatud arv on 4, põhi-
mahus on koolihoone 2-korruseline, 4-korruseline 
hooneplokk asub hoone keskosas. DP-ga on lubatud 
ka 1 maa-alune korrus. Koolihoone suurim lubatud 
kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgus-
märgist on 31,0 m. Krundil pos 2 on lubatud olemas-
olevate mahutite rekonstrueerimine, suurim luba-
tud ehitisealune pind on 1200 m², suurim lubatud 
korruste arv on 3.

Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detail-
planeering on avalikul väljapanekul 1.–30.10.2019 
tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 12.00–14.00), 
reedeti kella 12.00-ni Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1). 
Samuti on avalikule väljapanekule esitatava detail-
planeeringuga võimalik tutvuda valla veebilehel 
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/
detailplaneeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-valja-
panekul.

 Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 55 
võeti vastu ja pärast Keskkonnaametilt ehituskeelu-
vööndi vähendamisega nõustuva seisukoha saamist 
korraldada avalik väljapanek Viimsi vallas Nais-
saarel Lõunakülas/Storbyn külas kinnistu Roose-
ni (89001:001:0390) detailplaneeringule (OÜ LOOB 
Projekt töö nr ADP-53/16, PJ kpv. 18.04.2019). DP-ga 
tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähen-
damiseks kahe 3,5 m kõrguse paadikuuri ehitamise 
eesmärgil 20,0 m ja 26,4 m kaugusele põhikaardile 
kantud veekogu piirist, ühtlasi jagatakse planeeringu-
ala kinnistu kolmeks üksuseks ja moodustatakse 
2 üksikelamumaa krunti, suurustega 5408 m² ja 8257 m² ,
ning üks 62 m² suurune tee- ja tänavamaa krunt. 
DP-ga määratakse ehitusõigus mõlemale krundile 
1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks, ehitisealu-
se pinnaga 250 m², põhihoone suurim lubatud kõr-
gus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmär-
gist on 7,0 m, abihoonetel 4,0 m, v.a paadikuurid. 
Tee- ja tänavamaa krunt on planeeritud üksnes juur-
depääsuks elamukrundile pos nr 2, planeeritavaid 
elamukrunte läbib avaliku kasutusega läbipääsuser-
vituudi ala, millel liikumine on võimalik ja lubatud 
kuni ajaloolise tee taastamiseni.

 Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 56 
kehtestati Viimsi vallas Prangli saarel Kelnase külas 
kinnistu Tiitovi (89001:002:0432, pindalaga 3404 m²) 
detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 10-
16), millega tehakse ettepanek Prangli saare üldpla-
neeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähenda-
mise osas, kinnistu Tiitovi jagamiseks kolmeks üksu-
seks: 1 üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega 

krundi  (2222 m² – pos 1), 1 hooajalise kasutusega 
elamumaa sihtotstarbega krundi (704 m² – pos 2) 
ning 1 tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega 
krundi (478 m²) moodustamiseks ning ehitusõiguse 
määramiseks elamukrundile pos 1 ühe 7,0 m kõrguse 
üksikelamu ja viie 4,5 m kõrguse abihoone (ehitus-
alune pindala kokku 150 m²) ehitamiseks ja elamu-
krundile pos 2 ühe 7,0 m kõrguse suvila ja 4,5 m kõr-
guse abihoone (ehitisealune pind kokku 80 m²) 
ehitamiseks. DP avalikes huvides elluviimiseks sõl-
miti Tallinna notari T. Puri büroos 04.04.2019 isik-
liku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigus-
leping DP kohase tee- ja tänavamaa krundi (pos 3) 
isikliku kasutusõigusega koormamiseks valla kasuks, 
tee rajamiseks, hooldamiseks, ümberehitamiseks, 
liikluse korraldamiseks ning kõikide perspektiivsete 
tehnovõrkude ja teega seotud taristu rajamiseks, oma-
miseks ja hooldamiseks ning transpordimaa kaeve-
tööde ning tehnovõrkudega seotud ümberehitus-
tööde teostamiseks ja tee avalikuks kasutamiseks.

 Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 57 
algatati detailplaneering Viimsi vallas Muuga külas 
kinnistutel Lääne-Pööli (89001:010:3201, pindala 
7,19 ha), Pööli 2 (89001:010:3202, pindala 7,12 ha), 
Pööli 3 (89001:010:3203, pindala 8,67 ha) ning Pöö-
limetsa (89001:010:3204, pindala 6,44 ha). Planeeri-
tav ala (ca 29 ha) piirneb läänest ja lõunast üksikela-
mutega, idast Muuga sadamaga ning põhjast Muuga 
lahega. Planeeringuala on hoonestamata ning kae-
tud tiheda kõrghaljastusega. DP eesmärk on rajada 
Muuga sadama vahetusse naabrusesse kaasaegne, 
kõrgtehnoloogiline ning keskkonda minimaalselt 
häiriv teadus- ja tehnopark Muugatron. DP-ga te-
hakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks 
metsamajandusmaast äri- ja tootmismaaks, haljas-
alamaaks ning osaliselt transpordimaaks, krundipii-
ride moodustamiseks, ehitusõiguse määramiseks, 
kruntidele juurdepääsu, liikluskorralduse ja parki-
mise lahendamiseks, tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtete lahendamiseks ning krundi haljastuse ja 
heakorrastuse põhimõtete määramiseks. DP-ga la-
hendatakse peamiselt planeerimisseaduse § 126 lg 
1 p.-des 1-9, 11, 12, 17, 19, 20 ja 21 määratud ülesan-
ded, mille loetelu võib DP koostamisel uute asjaolu-
de ilmnemisel muutuda või täieneda. Vajalikud 
uuringud: topo-geodeetiline uuring, maapinna 
radoonisisalduse uuring, dendroloogiline uuring, 
mürauuring.

Eelnimetatud vallavolikogu 10.09.2019 otsusega 
nr 57 otsustati ühtlasi algatada detailplaneeringule 
keskkonnamõju strateegiline hindamine.

 Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 58 
otsusega asutati Viimsi vallavalitsuse hallatav asutus 

Viimsi huvikeskus
RENDIB RUUME 
ERINEVATEKS 

SÜNDMUSTEKS
INFO: 

viimsi@huvikeskus.ee, 
tel 602 8838,

www.huvikeskus.ee, 
www.facebook.com/

ViimsiHuvikeskus, 
www.instagram.com/

viimsihuvikeskus 

Teostame vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitustöid, kõiki maja-

siseseid santehnilisi töid. Laadur 
ratastraktori teenus, veoauto 

(multilift) teenused, lammutus- ja 
koristustööd. Vanametalli tasuta 

äraviimine.Tel 507 4178.

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

Prangli Rahvamaja ja kinnitati hallatava asutuse põhi-
määrus.

Detailplaneeringuid puudutavate otsustega on 
võimalik lähemalt tutvuda valla veebilehel https://
www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detail-
planeeringud.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU POOLT 10.09.2019 
VASTU VÕETUD MÄÄRUSED:
nr 13 Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava 2019-2030
nr 14 Tunnustamise kord Viimsi vallas
nr 15 Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine
nr 16 Viimsi Vallavolikogu 27. aprilli 2016 määruse 
nr 17 “Planeerimisseaduse rakendamine Viimsi val-
las” muutmine
nr 17 Viimsi Vallavolikogu 29. märtsi 2016 määruse 
nr 13 “Viimsi valla ehitusmäärus” muutmine

Volikogu 10.09.2019 otsuste terviktekstidega 
on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning 
määrustega Riigi Teataja võrguväljaande veebi-
lehel.

VIIMSI VALLAVALITSUS ON VASTU VÕTNUD 
ALLJÄRGNEVA KORRALDUSE:

 27.08.2019 korraldus nr 510 “Lubja küla, Pae-
välja tee 2 ja Paevälja tee 4 kinnistute detailplanee-
ringu kehtestamine”. 

Planeeringuala suurus on 4997 m² ja see paik-
neb Lubja külas klindipealsel alal, hõlmates elamu-
maa sihtotstarbega Paevälja tee 2 (89001:010:3653) 
ja Paevälja tee 4 (89001:010:3655) kinnistuid. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planee-
ritava ala jagamine kolmeks üksikelamu maa siht-
otstarbega krundiks ning moodustatavatele krun-
tidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja 
ühe abihoone rajamiseks. Kolme moodustatava 
krundi suurused on 1624 m², 1624 m² ja 1749 m². 
DP-s arvestatakse üldplaneeringu teemaplanee-
ringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määra-
mine. Elamuehituse põhimõtted.” tingimusi. Piir-
konna üksikelamukrundi minimaalne lubatud 
suurus on 1500 m². DP-ga kavandatav vastab 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele 
maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas 
piirkonnas on väikeelamute maa. Kehtiva Lubja 
küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu järgi 
on planeeringualale kavandatud ridaelamumaa 
(kehtiva DP-ga on krundile lubatud kuni 6 rida-
elamuboksi). Ridaelamumaale üksikelamute 
kavandamine vastab kehtivale üldplaneeringule.

Terviktekstid: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
kehtestatud-detailplaneeringud-2018.

Ilusalong Brigitte
Heki tee 6-1  

teenused: Lash Lift, 
pediküür, maniküür, 

näohooldused, 
depilatsioon, kõrvaaugud 

Tel 507 7114  
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LAPSE TERVIS Muretult mänguline ja soe suve-
aeg on selleks aastaks läbi saanud, ilmad on juba 
külmemad ja meie organism peab suutma võidelda 
mitmesuguste viiruste rünnakutega. Muidugi tuleb 
tervisele mõeldes vaadata üle oma toidulaud ning 
tegeleda spordiga, kuid kuidas veel iseenda ning 
eelkõige just laste tervist turgutada?

Et meie lapsed oleksid terved ja rõõmsad

V
iimsi Keskuse Biomar-
keti kaupluse tervise- ja 
iluvaldkonna juht Ireen 
Reilandt soovitab lisaks 

tasakaalustatud toidule tarbida 
ka toidulisandeid. Kuid milliseid 
toidulisandeid lastele valida? Te-
ma kinnitusel on Biomarketi toi-
dulisandite sortimenti koostades 
pöördutud selle küsimusega mit-
mete Euroopa juhtivate loodus-
toodete tootjate poole ja nii leiab 
kaupluste riiulitelt terve rea las-
tele mõeldud tooteid. “Eksperti-
de arvamustele ja uuringute tule-
mustele toetudes on selge, et tihti 
nõuavad laste toidueelistused, toi-
dutalumatused ja madala toitaine-
sisaldusega töödeldud toitude tar-
bimine läbimõeldud lähenemist, 
mis toetaks kasvavat organismi va-
jalike ainetega,” selgitab Reilandt. 
“Et toidulisandite tarbimine oleks 
lastele mugav ja meeldiv, tasub va-

lida kas tilgad, lusikaga võetav ve-
del preparaat või suhu pihustatav 
toode. Vähetähtis pole ka toiduli-
sandite meeldiv maitse, mille osas 
loodustootjad kompromisse ei tee.”

Ireen Reilandti kinnitusel kaa-
sab Biomarket oma tootevalikusse 
vaid kontrollitud loodustooteid, 
mille kvaliteedis võib kindel olla. 
“Pidades silmas nii suuri kui ka väi-
keseid kliente, vaatame klassikalise 
tootevaliku kõrval ringi innovatiiv-
sete lahenduste järele,” selgitab ta. 
“Seepärast oleme võtnud Biomar-
keti tootevalikusse uudsed suu-
kaudsed pihustid Ühendkuning-
riigi tootjalt Better You.” 

Esmapilgul ebaharilik tootefor-
maat on loodud põhjusel, et sis-
sevõetavate toidulisandite puhul 
võib terve rida tervist toetavat see-
detraktis imendumata jääda. Ol-
gu siis põhjuseks erinevate ainete 
imendumist raskendav toiduvalik 
või seedimisega seotud problee-
mid. Reilandti sõnul teeb Better 
You koostööd Cardiffi ülikooliga ja 
sealsete uuringute käigus on selgu-
nud, et suu limaskestale pihustades 

  Viimsi Keskuse I korrusel 
asuv Biomarketi kauplus 
on avatud E–L k 10–21 ning 
P k 10–19.

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik imenduvad brändi läbinisti loodus-

like toidulisandite toimeained ligi 3 
korda paremini ja tablettidega võr-
reldes ka poole kiiremini. 

“Pere kõige väiksematele pa-
kume Better You D-vitamiini pre-
paraati, mis on suurepärane im-
muunsüsteemi toetaja,” märgib 
tervise- ja iluekspert. “Septembrist 
jõudis müügile multivitamiin laste-
le, alates 1. eluaastast.” Naise sõnul 
on vaarikamaitselise pihuse koos-
tis kasvava organismi vajadusi ar-
vesse võttes väga nutikalt kompo-
neeritud:

- A-vitamiin toetab naha tervist 
ja nägemist;

- D-vitamiin aitab tugevdada im-
muunsüsteemi, hoolitseb luude ja 
hammaste tervise eest ning toetab 
lihaste tööd;

- C-vitamiin toestab immuun- ja 
närvisüsteemi tööd, aitab leeven-
dada väsimust ja kurnatust;

- K-vitamiin toetab luude tervist 
ning kindlustab korrapärase vere 
hüübimise;

- B-vitamiini kompleks tugevdab 
energiavahetust ning vähendab vä-
simust;

- jood toetab kognitiivseid ja 
neuroloogilisi protsesse;

- seleen hoolitseb küünte ja juus-
te tervise eest.

Spetsialisti kinnitusel on teine 
uudne teema Biomarketi riiulitel 
sünbiootikumid. “Probiootikumide 
ehk kõhubakterite tervislikku tasa-
kaalu toetavate toidulisandite olu-
lisusega on kursis vist kõik,” ütleb 
naine. “Sünbiootikumides on pro-
biootikumide kõrval ka prebiooti-
kumid ehk kiudained, mis soodus-
tavad probiootikumide tänuväärset 
tööd ja nii on preparaat eriti tõhus.” 

Imikutest kuni 12-aastastele 
lastele sobiv Viridiani ema ja bee-
bi pulber sisaldab piimhappebak-
terit Lactobacillus rhamnosusGG, 
mis on kõige paremini dokumen-
teeritud hea bakter. Seda tüve on 
teaduslikult uuritud just raseda-
tel ja imikutel. “Uuringud näitavad 
muuhulgas, et selle bakteritüve 

kasutamisel on ekseemi esinenud 
oluliselt vähem, kui tüve on ma-
nustatud kuu aega enne ja 6 kuud 
pärast rasedust,” selgitab Reilandt. 
Ka on rõõmustavad uuringute tule-
mused, mille kohaselt aitab see 
preparaat päevahoius teiste laste-
ga kokku puutuvatel lastel vähen-
dada haigestumise riski. Soodne 
on sünbiootikumi mõju ka toidual-
lergiate, nahaprobleemide (sh ak-
ne, ekseem), seedeprobleemide ja 
kõhulahtisuse korral. Lihtsasti ka-
sutatavat pulbrit võib segada vet-
te või külma toidu ja jookide sisse.

Asendamatute rasvhapete (eel-
kõige oomega-3 ja oomega-6) olu-
lisust organismi oluliste funktsioo-
nide toimimiseks on raske ülehin-
nata. “Õnneks on möödas päevad, 
mil ainus lahendus selles osas oli 
kalaõli,” muigab Reilandt. “Ühend-
kuningriigi toidulisandite tootja Vi-
ridian on loonud lastele spetsiaal-
se “kalavaba” õli, mille koostises 
on linaseemne-, avokaado-, kõr-
vitsaseemne- ja kanepiõli. Maitse 
teevad meeldivaks apelsinikoore- 
ja vanilliõli. See suurepäraselt aju 
tööd ja arengut soodustav toiduli-
sand sobib lastele alates 1. eluaas-
tast kuni teismeeani.”

Better You 
vitamiinid.  
Fotod: tootjad

Viridiani 
pulber emale 
ja beebile.  

Liitu Viimsi
Keskuse
uudiskirjaga!

 
/viimsikeskus   www.viimsikeskus.ee   Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa
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Kehtestatud planeeringud 
lubavad rajada 2000 elamu-
ühikut 
Viimsi on populaarne elukeskkond, 
kuhu lisandub igal aastal uusi ela-
nikke, kes kõik soovivad ehitada 
maju või kolida uutesse korterela-
mutesse. Viimsi tänased elanikud 
muretsevad aga valla kiire kasvu 
valguses rohe- ja puhkealade ka-
dumise pärast.

Planeeringute menetluse käigus 
on tihti keeruline mõista, kuhu, mi-
da ja kui palju ehitatakse ning mil-
lised piirkonnad jäävad siiski aren-
dustest puutumata või mis on ja 
mis ei ole tulemas.

Nii näiteks esitatakse vallava-
litsusse mitmesuguseid soove, 
mis sagedasti võivad olla ulme-
lised (pilvelõhkujatest kilomeet-
rise ridaelamuni) ega pruugi ku-
nagi teostuda. Seetõttu on oluline 
järgida, millised planeeringud on 
kehtestatud ja mis mahud on nen-
de alusel lubatud. Kõrvalolev tabel 
esitleb valla asumite kaupa reali-
seerimata, aga kehtestatud planee-
ringute mahte, mida on ligikaudu 
2000 elamuühikut. Nendest on esi-
lehel olevale kaardile kantud vaid 
olulisema mõjuga kehtestatud pla-
neeringud (alla 10 EÜ-ga planee-
ringuid kaart ei kajasta – kinnistute 
jagamised, 3–9 krundi planeerimi-
sed, talumaade planeerimised pä-
rijate vahel vms alla 10 EÜ-ga pla-
neeringud), mille kohta saab infot 
planeeringute veebikeskkonnast. 

Kust saada lisainfot?
Planeeringute kohta saab infot vee-
bikeskkonnast service.eomap.ee/
viimsivald.

Planeeringutega tutvumiseks 
tuleb valida vasakul ülaservas tee-
makiht “Detailplaneeringud”, kaar-
dil suumida huvipakkuv ala hiire 
ja navigatsioonitööriistaga välja ja 
siis valida vasakult ülaservast info-

65% Viimsi vallast 
jääb alati roheliseks

Valla rohealad ja RMK metsad ei 
kao, Viimsi mandriosast pool on 
ja jääb roheliseks.

Alevik / küla Ligikaudne 
elamuühikute arv

Haabneeme alevik 440

Viimsi alevik 260

Laiaküla 70

Metsakasti küla 150

Miiduranna küla 5

Muuga küla 8

Randvere küla 60

Tammneeme küla 60

Rohuneeme küla 40

Püünsi küla 40

Pringi küla 200

Lubja küla 500

Kelvingi küla 10

Äigrumäe küla 250

KOKKU 2093

Kehtestatud elamuõigust 
lubavad, kuid elluviimata 
planeeringud

Keskkonna- ja planeerimisosakond
Vastuvõtuajad esmaspäeviti kell 14-17.30 ja 
neljapäeviti kell 9-12 ning 14-17. 

  Keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja 
Peeter Rüütel, tel 5695 9113, e-post 
peeter.ryytel@viimsivv.ee

  Planeeringute peaspetsialist Tatjana 
Nikolajenkova, tel 602 8849, e-post 
tatjana.nikolajenkova@viimsivv.ee

  Planeeringute vanemspetsialist Anne Siitan, 
tel 602 8822, e-post anne.siitan@viimsivv.ee

  Planeeringute vanemspetsialist Piret Kõo,
 tel 602 8881, e-post piret.koo@viimsivv.ee

  Planeeringute vanemspetsialist Birgit Mägi, 
tel 602 8871, e-post birgit.magi@viimsivv.ee

  Keskkonna vanemspetsialist Aet Põld, 
tel 602 8859, e-post aet.pold@viimsivv.ee

  Maakorralduse vanemspetsialist 
Gerli Sveta Pajupuu, tel 5666 5226,  
e-post gerli.pajupuu@viimsivv.ee

  Maakorralduse vanemspetsialist Eve Leesment, 
tel 602 8848, e-post eve.leesment@viimsivv.ee

  Mõõdistuste ja maamaksu vanemspetsialist 
Stella Laur, tel 602 8816, e-post 
stella.laur@viimsivv.ee

  Tehnovõrkude registri vanemspetsialist 
Marek Viiklaid, tel 5683 0204, e-post 
marek.viiklaid@viimsivv.ee

  Aadressiandmete vanemspetsialist 
Estella-Marie Kõiv, tel 602 8876, e-post 
estella-marie.koiv@viimsivv.ee

Ehitus- ja kommunaalosakond
Vastuvõtuajad esmaspäeviti kell 14–17.30 ja 
neljapäeviti kell 9–12 ning 14–17. Palun eel-
registreeri oma soov osakonnajuhataja ja 

peaspetsialistidega kohtumiseks telefonil: 
602 8818.

  Ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja 
Alar Mik, tel 602 8827, e-post alar.mik@viimsivv.ee

  Spetsialist Maarja Kudrjavtseva, tel 602 8818, 
e-post maarja.kudrjavtseva@viimsivv.ee

  Ehitusvaldkonna peaspetsialist Jüri Kurba, 
tel 602 8878, e-post juri.kurba@viimsivv.ee

  Arhitekt – vanemspetsialist Kaja Kuldkepp, 
tel 602 8820, e-post kaja.kuldkepp@viimsivv.ee

  Ehituslubade vanemspetsialist 
Anastassia Prokofjeva, tel 5625 6520, e-post 
anastassia@viimsivv.ee

  Ehitisregistri vanemspetsialist Piret Haas, 
tel 602 8846, e-post piret.haas@viimsivv.ee

  Tehnovõrkude vanemspetsialist Mart Kraut, 
tel 602 8830, e-post mart.kraut@viimsivv.ee

  Kommunaalvaldkonna peaspetsialist 
Taavi Valgmäe, tel 602 8842, e-post 
taavi.valgmae@viimsivv.ee

  Transpordi vanemspetsialist Imre Saar, tel 
602 8835, 5690 2914, e-post imre.saar@viimsivv.ee

  Teede vanemspetsialist Timmo Aleksandrov, tel 
602 8861, e-post timmo.aleksandrov@viimsivv.ee

  Heakorra vanemspetsialist Kai Utt, tel 
602 8853, e-post kai.utt@viimsivv.ee

  Kommunikatsioonide vanemspetsialist 
Siim Reinla, tel 602 8882, 5626 6190, e-post 
siim.reinla@viimsivv.ee

  Taristu vanemspetsialist Margus Sööt, tel 
5685 1755, e-post margus.soot@viimsivv.ee

  Merenduse vanemspetsialist Igor Ligema, tel 
602 8834, e-post igor.ligema@viimsivv.ee

  Haljastuse vanemspetsialist Allar Lehtsalu, tel 
5695 9880, e-post allar.lehtsalu@viimsivv.ee

  Projektijuht Tanel Mätlik, tel 510 2705, e-post 
tanel.matlik@viimsivv.ee

Kõikide Sinu elupiirkonda puudutavate tekkida võivate 
küsimuste korral on vallas alati olemas spetsialist, kes aitab 
leida vastused ja lahendada tekkinud probleemid.

kontaktidikoon (tähistatud “i” tähega) ning 
teha hiireklikk huvipakkuval alal. 
Avaneb aken tulemustega – seal 
saab klikata päringu tulemustele 
ja vastav planeeringuala joonistub 
akna all asuvale kaardile. Paremale 
tekib menüü, kus on võimalik tut-
vuda planeeringudokumentidega, 
joonistega, seletuskirjaga. 

Vanemad planeeringud võivad 
olla süsteemi sisestamata, sellisel 
juhul soovitame külastada kesk-
konna- ja planeerimisosakonna 
spetsialisti, kes tutvustab planee-
ringute arhiivis leiduvaid materjale.

Kaunis Viimsi 
on elukesk-
konnana 
populaarne.  
Foto: Oliver 
Liidemann


