
Viimsi jõulusündmused:
18.-19. detsembril kell 11-18 Viimsi Jõuluküla Viimsi mõisa pargis
18. detsembril kell 17 ViikerKoori ja Viimsi Ukulele orkestri jõulukontsert Viimsi Huvikeskuses
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Fotokonkursi võitja 
Boriss Kapelin
Viimsilasele Boriss Kapelinile teeb 
rõõmu, kui õnnestub fotole tabada 
huvitav hetk. Ühe talvise fotoga läks 
tal korda võita Viimsi loodus-
fotode konkurss.  Loe lk 7

VABATAHTLIK SELTSILINE aitab suurendada turvatunnet ja pakub tuge. Loe lk 6 >>>

Viimsi äpi-
disainerid
Äritares tegutsevas sertifit-
seeritud Google’i disaini-
sprintide agentuuris Futurist 
tehakse missioonikriitilisi 
äpidisaine.  Loe lk 8–9

Haridusaasta 
on lõppemas
Lõppeva Viimsi haridusaasta 
suurim väärtus on see, et hariduse 
sõbrad on kokku saanud, tegemis-
tele kaasa elanud ja teiste kogemus-
test õppinud.  Loe lk 2 ja 10



J
õulusagin, jõulutulede sära, jõulutoitude lõhnad ja 
maitsed on meid juba mõnda aega oma meelevallas 
hoidnud. Usun, et jõuluaeg on igas peres alati ooda-
tud. Lisaks teeb maha sadanud lumi talvise olemise 
kõigile lõbusamaks ja nauditavaks.
Kui aasta tagasi valmistusime haridusaastat käivitama 

ja tegime ettevalmistusi, siis seadsime mõistagi väga 
ambitsioonikad eesmärgid – tuua esile põnevaid tegemisi 
erinevates haridusasutustes; rohkem õpilaste ja õpetajate 
tunnustamist; süsteemse ja sisulise koostöö käivitamine 
jne. Teadsime sedagi, et haridusaasta üks väljakutsetest 
saab olema keskkonnast tulenevate piirangutega arvesta-
mine. Selge oli ka see, et soovisime kõik asjad ära teha. 

Nüüd kokkuvõtteid tehes ja toimekale aastale tagasi 
vaadates kooruvad eelkõige märksõnadena välja koostöö 
ja koostegemine. Jah, see oli võimalik ka nendes tingimus-
tes. Suurima väärtusena võin välja tuua, et kasvasime tuge-
vaks, üksteist usaldavaks koostöövõrgustikuks. Me oleme 
meeskond, kes püsib koos ja kes soovib hariduse, huvi-
hariduse ja noorsootöö valdkonda pidevalt panustada ja 
seda arendada. 

Esmalt käivitasime regulaarsed kohtumised kõikide 
valdkonnaga seotud osapoolte vahel. Meie iganädalastesse 
kohtumistesse, mis toimusid MS Teamsi vahendusel, olid 
kaasatud kõikide koolide, huvikoolide, lasteaedade (sh 
eralasteaedade ja -hoidude), Viimsi noortekeskuse, noor-
tevolikogu, Viimsi muuseumite, Viimsi raamatukogu, Viimsi 

huvikeskuse, Viimsi vallava-
litsuse kultuuri-, sotsiaal-, 
avalike suhete ja arendus-
osakonna entusiastid. Virtu-
aalne koostöö oli väga vilja-
kas, mitmed koostegemised 
haridusasutuste vahel said 
just siit alguse. Tuleb märkida 
ka asjaolu, et füüsiliselt saime 
kokku vaid kahel korral – juu-
nikuus ja detsembri algul –, 
kui tegime kokkuvõtteid.

Teiseks leppisime kokku, millal on igal haridusasutusel 
võimalus Viimsi Teataja kaudu ennast tutvustada ja oma 
tegemistest rääkida. Valmistuti pikalt ja põhjalikult. Sisu-
kad ja rohke pildimaterjaliga varustatud artiklid said suu-
repärase tagasiside.

Kolmandaks. Kui valla haridusjuhtide koostöökoja töö 
käivitasime juba pisut varasemalt ehk 2020 sügisel, siis 
just nüüd tundus aeg küps käivitada ka alusharidusjuhtide 
koostöökoda, kuhu kuuluvad Viimsi MLA ja Viimsi valla 
tublide eralasteaedade ja -hoidude juhid ja juhtkonna 
liikmed. Külaskäigud lasteaedadesse ja kogemuste vahe-
tamine on kindlasti samm edasi ühiste eesmärkide poole. 
Pean väga oluliseks, et meie haridusasutused lähtuvad 
ühistest väärtustest, ning hindan nende soovi pidevalt 
areneda.

Toodud näited meie tegemistest oli vaid üks pisuke 
osa ja usun, et haridusaastat on saanud nautida kõik osa-
pooled sh lapsevanemad, sõbrad ja tuttavad. Haridusaas-
ta jooksul oli veel mitmeid tähenduslikke algusi ja alga-
tusi: kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artiumi ehituse 
algus; Randvere kooli juurdeehituse alustamine; Randvere 
koolis, Viimsi kunstikoolis ja Viimsi muusikakoolis on 
alustanud uued juhid. 

Viimsi haridusaastat 2021 on 
märgatud ka väljaspool Viim-
sit. Meie tegemistest on üle-
vaade talletatud haridus- ja 
teadusministeeriumi poolt 
välja antud välishindamise 
aastaraamatus 2021 “Kool 
iga õpilase jaoks”. 

Kõigile hariduse sõp-
radele, eestvedajatele ja 
tublidele tegijatele suur 
aitäh! Mis edasi? Meil on 
hoog sees ning hari-
duse ja noortevald-
konnal on mitmed 
uued eesmärgid 
juba mõtetes. 

on mööda saanud, kuid vaatamata se-
gastele aegadele ja hirmudele, ja ehk 
just eriti nende tõttu, on oluline pöö-
rata oma mõtlemist rohkem selles suu-
nas, mis on minu panus kogu inim-
konna heaks. Head saame igaüks teha 
omal moel ja hea tegemine ei ole üld-
se mitte kulukas ettevõtmine. Inimsu-
hete osas on hea tegemine parimaks 
investeeringuks, sest see tasub end sa-
ja- ja ehk parematel juhtudel isegi tu-
handekordselt ära, kui kogeme hiljem 
ise hoolimist ja sõbralikkust.

Vastandumine on kurjast, see on 
ilmselge tööriist selleks, et inimesi ti-
gedaks ajada, lükata neid nii kauge-
le, et teistele tehakse haiget. Selles-
ki on oluline näha avaramat pilti kui 
mina, minu perekond ja külarahvas. 
Kõikidest vastasseisudest aitab välja 
üksnes arutelu ja ühine lahenduste ot-
simine ja läbikaalumine. Tõsi, see võib 
olla ajamahukas ettevõtmine, kuid on 
kindlasti seda väärt. Samas on olukor-
dasid, kus ei ole võimalik võtta aega pi-
kemaks aruteluks ja siis tuleb usalda-
da asjatundjaid. Nii paistabki siinkohal 
välja vastastikuse usalduse ja vastasti-
kuse austamise olulisus heatahtlikkuse 
ja hea soovimise kõrval, mis aitab meie 
kõikide elul edeneda.

Võtame hoo maha
Jõuluaeg on rahu- ja rõõmuaeg, sel-
leks on oluline valmistuda, sest ar-
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
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Iga asi omal ajal – 
jõulud jõudvad
JÕULUAEG  Jõulud on eriline aeg, mis annab võimaluse perega 
koos olla, järele mõelda, mis on meile oluline ning mida tahaksime 
elu jooksul veel korda saata.

Toimetaja ja reklaamitoimetaja: Merilin Piirsalu, tel 5686 0007, 
e-post merilin.piirsalu@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 14. jaanuaril 2022. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 5. jaanuaril kell 16.

I
nimestena maapeal elades on 
meie jaoks järjest enam saanud 
oluliseks aja mõõtmine ja aja 
määratlemine. Nii ongi meid ala-

ti saatmas püüd aega võimalukult efek-
tiivselt tarvitada, et ikka rohkem tehtud 
saaks. Selle määratlemise ja mõõtmise 
käigus on teatud ajahetkedele omista-
tud tähendus, mis märgib nende eri-
lisemat olemust ja võimalust mõtisk-
leda teemade üle, milleks argipäevas 
ehk mahti pole. Nii olemegi advendi-
ajas, mille sisuks on jõuludeks valmis-
tumine, et see suur püha võiks saabu-
da meile just nõnda, nagu süda igatseb 
ja mõte soovib. Veel enne, kui jõuluaeg 
lõppeb, võimegi juba kokku võtta ühe 
aastaringi, et minna vastu uuele tuuri-
le ümber päikese.  

Valmistudes uueks 
aastaringiks
Nõndaviisi on inimkond pühade ringi 
käinud juba aastasadu. Selle juures on 
küll kombed muutunud ja nii mõned-
ki arusaamised teisenenud, kuid kese 
on jäänud pühadeajal ikka endiseks – 
headus on üle kurjast ja valgus on üle 
pimedusest. Nõnda ongi kogu adven-
di- ja jõuluaeg valmistumine uueks 
aastaringiks, et jätta maha kõik see, 
mis ei õnnestunud, ning paluda an-
deks puudujäägid, et uus aasta võiks 
tulla meie juurde uute rõõmudega.

Muutumine on elu ja kui ei toimuks 
mingit edenemist, manduks inimene 
väga kiirelt, tema mõtteteravus nüris-
tuks ja ind elus edasi rühkida raugeks. 
Oluliseks osaks muutustest on aga an-
deks palumine, andeks andmine ja sel-
le toel leppinutena tulevikku vaatami-
ne. Just advendi- ja jõuluaeg annavad 
meile selleks võimaluse. Leppimises, 
pingete ja vastasseisude lahendamises 
seisab ju tegelikult helge tuleviku võti.

Elus on nii, et kõik, mida teel kohta-
me, ei pruugi väga meeldida, kuid sel-
le juures on alati tarvis näha laiemat 
pilti, sest lõppkokkuvõttes on oluline, 
et rõõmustada võiks ikka suurem hulk 
inimesi kui ainult mina ja minu lähe-
dased. Nii on jõuluaeg hea soovimise 
ja hea tegemise aeg. See on aeg, kus se-
ni veel tegemata jäänud head saab ellu 
rakendada, et see rõõmustaks inimesi 
lähemast ringist väljapoolegi.

Heateod on parim investeering
Praeguses ajas võime tegelikult tõde-
da, et üks rahulikuma kulgemise aeg 

J U H T K I R I

Viimsi haridusaasta 
on jõudnud finišisse

Head saame igaüks 
teha omal moel ja 
hea tegemine ei ole 
üldse mitte kulukas 
ettevõtmine.

girütmis tõtates me üldjuhul ei suuda 
rahu ja rõõmu olemust tervenisti mõis-
ta. Kui südames on rahu, siis loomuli-
kult õnnestub ka tõttamine paremini ja 
meeledki on rõõmsamad. Selleks aga, 
et peale suurt segadust ja rööprähk-
lemist neid taas leida, on tarvis võtta 
hoog maha ja hingata.

Ilmselgelt on hingedes valguse igat-
sus, sest miks muidu juba hingedepäe-
vast mõnel pool kuused tuledes sära-
vad ja kaunistused silma rõõmustavad. 
Aga siiski, ootamise varasem alustami-
ne ei too pühi meile varem kohale. 

Jõuluevangeeliumis on salm: “Aga 
nende sealoleku aegu said päevad täis 
ja Maarja pidi sünnitama.” (Lk 2:6) Igal 
asjal on oma aeg. Maarja ja Joosep pi-
did ette võtma riskantse rännaku Pet-
lemma, et nende laps justnimelt selles 
linnas ilmavalgust näeks. Sest nõnda 
olid prohvetid kuulutanud, et selles 
linnas sünnib Päästja. Nad ohverdasid 
oma enese heaolu ehk täpselt teadma-
tagi miks, kuid nad usaldasid jumalat. 
Nüüd juba paar tuhat aastat on kogu 
maailm tähistanud nende poja sündi-
mise päeva headuse, rõõmu ja armas-
tuse pühana.

Hea tegemiseks ei ole tarvis heate-
gude festivali välja kuulutada, vaid se-
da teha saame eelkõige siis, kui oleme 
valmis andma oma panuse selleks, et 
teistel oleks parem. Iga heategu, ka kõi-
ge pisem sõbralik soov või hea sõna on 
need, mis soojendavad inimeste mee-
li ja südant. Vahel on selleks ka keele 
hammaste taga hoidmine või mõne 
kitsaskoha tähelepanuta jätmine.

Soovin teile, head viimsilased, ra-
hulisi ja rõõmsaid jõule! Soovin, et sel-
les ajas oleks meil hingesoojust, mida 
vormida heaks, mis puudutab ligimes-
te südameid ja rõõmustab neid. Aeg on 
head teha ja aeg on armastada ning 
kasvatada sellest enesele harjumus, 
millega uude aastasse minna.

Nüüd kokkuvõtteid 
tehes ja toimekale 
aastale tagasi 
vaadates kooruvad 
eelkõige märksõna-
dena välja koostöö 
ja koostegemine.  

Marju Aolaid 
Viimsi abi-
vallavanem

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

Pühade keskmes on valgus ja headus. Foto: Mikk Leedjärv



JÕULUAEG  Pühade meeleolu 
on Viimsis valitsenud juba kogu 
detsembrikuu. Seda tänu maha 
sadanud lumele ning muidugi 
Viimsi mõisa pargis säravatele 
jõulutuledele ja seal toimunud 
ettevõtmisetele.

Esimest adventi tähistati Viimsi mõi-
sa pargis jõulutulede süütamise ja 
väikese kontserdiga. Teisel advendil 
oli samas võimas valgus- ja heliinstal-
latsioon, mis pakkus unustamatu vaa-
temängu tervele hulgale viimsilastele, 
kes olid sellest osa saama tulnud. Kol-
manda advendi puhul võeti aga kätte 
laternad ja tähistati pühapäeva later-
namatkaga Viimsi ajaloo radadel. 

Üks jõulueelne nädalavahetus ja IV 
advent on veel ees, enne kui jõululauda 
istuda ja väikest jõulupuhkust nautima 
saab hakata. Ja siis tasub jällegi mõisa-
pargist läbi astuda, sest nii laupäeval, 
18. detsembril kui ka pühapäeval, 19. 
detsembril saab pargist imeline jõulu-
küla. Toimub jõululaat ning igal täis-
tunnil ootab jõuluvana Olle lapsi külla. 
Laidoneri parki kuuse alla on juba üles 
pandud jõuluvana postkast, kuhu saab 
pista veel viimase hetke jõulusoovid. 

Merilin Piirsalu 
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Viimsi mälumängusarja 
üldvõit läks Mähele
Detsembri alguses sai lõpu traditsiooniline Viimsi mälumängusari. 
Vabariigi Valitsuse piirangutest tulenevalt venis viiest mängust koos-
nev sari tavalisest pikemaks, kuid lõpuks said kõik mängud mängitud.  

Enne viiendat, otsustavat mängu hoidis üldarvestuses liidrikohta Räni-
rahnud, kuid viimase vooru tugev esitus tõstis üldvõitjaks Mähe võist-
konna. Mähe (Ragnar Luts, Urmas Johandi, Laur Radma, Maur Ranma) 
kogus viie mänguga kokku 211 punkti ning teiseks tulnud Ränirahnud 
(Tambet Drell, Adrus Kuus, Mikk Trave, Jaanus Jegorov) 204 punkti. 
Tasavägine heitlus käis ka järgmistele kohtadele ning üldarvestuses 
kolmandaks tõusnud Tammneeme (Ülar Maapalu, Raivo Vare, Indrek 
Herman; 198 punkti) edestas võistkonda Lisaküsimus Palun (197) vaid ühe 
punktiga. Esikuuikusse mahtusid ka Viimsi Porukas (190) ja Pitsiklubi (189).

Üldarvestuses kolme parimat võistkonda premeeriti auhindade ja 
karikatega. Käesoleval hooajal osales mälumängusarjas 37 võistkonda.      

Andres Kaarmann 
Andrese Mälumängud  

Viimsist on saanud jõulumaa

PÜHAD  Vabaõhumuuseum 
ootab kõiki jõulu- ja nääriturule, 
mis toimub 23. ja 30. detsembril. 

Viimsi taluturu sõbrad on harjunud 
käima turul küll laupäeviti, aga kuna 
detsembrikuu kaks viimast laupäeva 
langevad pühadeajale, toimub turg 
erandkorras 23. ja 30. detsembril. 

Haara kaasa kogu pere, sest lisaks 
turule, kust saab hankida head ja pa-
remat pühadelauale või jõuluvana kin-
gikotti, on nendel päevadel Viimsi va-
baõhumuuseumisse sissepääs prii. 
Lapsi on ootamas jõuluvana omaval-
mistatud kommimasinaga. Rehiela-
mus saab hullata heintes ja laudas võib 
valmistada jõulukroone. Kell 15–16 on 
kõigil soovijatel võimalus taluturu fo-
tonurgas teha koos jõuluvanaga püha-
dehõngulisi pilte. Ja seda täiesti tasuta!

Pea siis meeles, et pühade ajal ole-
me avatud 23.12 ja 30.12 kell 12–17. 
25.12 ja 01.01.2022 oleme suletud.

Viimsi Taluturg 

Jõuluturg ja nääriturg 
Viimsi vabaõhumuuseumis

uued vallakodanikud
  Mari-Liis ja Marek Kursil sündis 2. novembril tütar Mette Kurs
  Kertu ja Vahur Lepvaltsil sündis 4. novembril poeg Sebastian 

Lepvalts
  Anna Linaskil ja Kirill Boldyrevil sündis 10. novembril tütar Alexandra 

Linask
  Ly Voosalul ja Reimo Rootsmal sündis 10. novembril tütar Aureelia 

Rootsma
  Aivi Tilgal ja Taavi Murul sündis 11. novembril poeg Oliver Johannes 

Muru
  Anna ja Sergei Grišinil sündis 11. novembril poeg Aleksander Grišin
  Natalja ja Jevgeni Fenkol sündis 12. novembril tütar Anastassia 

Fenko
  Anastasiia ja Mihail Kulmanil sündis 18. novembril poeg Idan Kulman
  Eve Vaiglal ja Henri Rammulil sündis 21. novembril poeg Harden 

Rammul
  Seidi ja Sven-Sander Sepal sündis 24. novembril tütar Säde Silvia 

Sepp
  Kristiina ja Tanno Pikandil sündis 24. novembril poeg Niklas Pikand
  Kristeli Kahrol ja Indrek Jaaksool sündis 26. novembril poeg Artur 

Jaaksoo
  Diana Pärnamaal ja Alvar Pällol sündis 27. novembril tütar Annabel 

Pällo
  Triin Lõokesel ja Jaan Sulinal sündis 1. detsembril poeg Benjamin 

Sulin
  Triin ja Tanel Pappelil sündis 1. detsembril tütar Heili Pappel
  Gaidi ja Aavo Kuusil sündis 1. detsembril poeg Mattias Robin Kuus

Viimsi mälumängusarja võidutiim. Foto: Andres Kaarmann

Jõuluvana postkast jääb avatuks 19. detsembri õhtuni. Foto: Viimsi Jõulumaa

Vabaõhumuuseumi jõulu- ja nääriturul saab nii kasulikku kaupa osta kui ka 
mõnusalt aega veeta. Fotod: Mairit Meite 

VIIMSI TUNNUSTAB 2021
20.12.2021  KELL 19.00
Viimsi Viva TV otseülekanne Viimsi Raamatukogust

VIIMSI TUNNUSTAB 2021
20.12.2021  KELL 19.00
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SADAMAD  Viimsi vallavolikogu 
andis 14. detsembril toimunud 
istungil vallavalitsusele loa 
alustada läbirääkimisi Kelnase 
ja Leppneeme sadamate üle-
andmiseks riigile. Eesmärgiks 
on tagada sadamate arenda-
miseks vajalike investeeringute 
elluviimine.

Koostöös AS-iga Saarte Liinid vaada-
ti viimase 1,5 aasta jooksul põhjalikult 
üle sadamate seisukord, teostati vaat-
lusi, käidi läbi dokumentatsioon, aru-
tati läbi vajadused sadamate laienda-

miseks ning arvutati välja hinnanguli-
sed ehituskohustused. 

Ühiselt leiti, et sadamad vajavad 
ühtekokku vähemalt 8,15 miljoni euro 
suurust investeeringut. Tänaste ehitus-
hindade juures võib see vajadus veel 
suuremgi olla. Selle info põhjal te-
gi majandus- ja kommunikatsiooni-
ministeerium ettepaneku anda sa-
damate kinnistud põhivarana riigile, 
et teostada mahukaid infrastruktuuri 
ehitustöid. 

Vallavalitsus esitas sadamate kin-
nistute võõrandamise ettepaneku vo-
likogule ja volikogu toetas ettepanekut. 

Sadamate väljaarendamiseks 
soovitakse teha koostööd riigiga 

Edasi on kavas koostöös riigiettevõtte-
ga Saarte Liinid täpsustada tegevuste 
ajakava ja ülesandeid, et leppida kok-
ku täpsemates sammudes. 

AS-ile Saarte Liinid kuulub täna-
seks 18 sadamaga võrgustik üle Eesti. 
Nende hulgas on ka Naissaare sadam, 
mis sai värskelt renoveeritud. Kelnase 
ja Leppneeme sadamate üleandmine 
riigile võimaldab sadamad välja aren-
dada. See loob juurde sadamakohti 
ning elavdab kohalikku ettevõtlust ja 
mereturismi.

Viimsi Teataja 

  Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi 
vallas Leppneeme külas Sepamäe tee 11  kinnistule detailplanee-
ringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud 
projekteerimistingimuste taotlus Leppneeme külas Sepamäe tee 11 
kinnistule abihoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kin-
nistu ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavalitsuse 21.06.2007 kor-
raldusega nr 431 kehtestatud Leppneeme küla Sepamäe tee 11 detail-
planeeringuga. 

Soovitakse nihutada hoonestusala 10% Leppneeme tee 100 kinnistu 
suunas vastavalt taotluse juurde esitatud skeemile. Antud juhul ei ole 
projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute 
õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi  para-
meetreid ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaber-
kinnistutele kavandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus 
täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. 
Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise 
avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja 
kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku 
istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eel-
nõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus 
projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 
10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest. 

  Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi 
vallas Randvere külas Tülli tee 24 kinnistule detailplaneeringu 
täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud 
projekteerimistingimuste taotlus Randvere külas Tülli tee 24  kinnis-
tule ärihoone püstitamiseks  detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu 
asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 12.03.
2002  otsusega nr 54 kehtestatud Randvere küla, Aadu M/Ü detailpla-
neeringuga. Soovitakse muuta krundi kasutamise sihtotstarvete osa-
kaalu 75% äri- ja 25% elamumaa 90% äri- ja 10% elamumaaks ning 
detailplaneeringus lubatud katusekalde 15–30 kraadi asemel 0–10 
kraadi. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vas-
tuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 1 võib pädev asutus 
täpsustada projekteerimistingimustega kasutusotstarvete aluseks oleva 
krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, kui vastavad sihtotstarbed 
on varasemalt detailplaneeringus ette nähtud. Omavalitsus korraldab 
projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadus-
tiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on 
lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada pro-
jekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvita-
tud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljen-
dada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest. 

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Projekteerimistingimused

  3.–17.01.2022 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul 
Metsakasti küla, kinnistu Osvaldi detailplaneering (edaspidi DP), 
mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 1.12.2021 korraldusega nr 610.

Planeeritava ala suurus on 5933 m² ja see hõlmab hoonestamata 
üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistut Osvaldi (89001:010:0371). 
Planeeringuala asub Metsakasti küla loodeosas ning on kahelt poolt 
ümbritsetud hoonestatud elamukvartalitega (Kesaniidu tee ja Riia-
söödi tee äärsed kvartalid). Põhjast piirneb planeeringuala kinnistu-
tega Kesaniidu tee 14 ja Kesaniidu tee 23, idast kinnistuga Jaanilille, 
lõunast Heinamaa teega ja läänest kinnistuga Lauri. Kõrghaljastust 
esineb planeeringualal vähe (kasvavad üksikud puud), krunti läbib 
kõrgepinge õhuliin.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 11-19) jagatakse planeeringu-
ala neljaks krundiks ning moodustatakse kaks tee- ja tänavamaa krunti 
(465 m² ja 1754 m²), üks loodusliku maa krunt (1594 m²) ja üks kaksik-
elamukrunt (2124 m²). Planeeringuala kinnisasja omanikega on sõl-
mitud leping DP-ga moodustatavate transpordimaa kruntide tasuta 
valla omandisse andmise kohta.

Elamukrundile määratakse ehitusõigus ühe kaksikelamu ja kahe 
abihoone ehitamiseks. Kaksikelamu maapealsete korruste arv on kaks 
(suurim lubatud kõrgus 8,5 m), lubatud on ka üks maa-alune korrus, 
abihoonetel üks maapealne korrus (suurim lubatud kõrgus 5,0 m). 
Krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m², suletud bruto-
pind 1000 m², abihoone on lubatud ehitada kuni 20 m² ehitisealuse 
pinnaga. Hoonestusala kaugus naaberkruntide piiridest on 7,5 m, abi-
hoonetele on määratud eraldi hoonestusalad, mille kaugus naaber-
kruntide piiridest on 4,0 m.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga ning 
liigilt üldisemate planeeringutega.

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

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

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi 
vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) on avatud esmaspäevast 

reedeni kell 10–20, nädalavahetustel kell 10–16. Iga kuu viimasel ree-
del on raamatukogu suletud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond 

Avalik väljapanek

KOHTUMINE  30. novembril koh-
tusid Viimsi noortevolikogu esin-
dajad ning mentorid Viimsi valla-
volikogu esimehe Lauri Hussari, 
aseesimehe Jan Trei ning noorsoo- 
ja hariduskomisjoni esimehe 
Antoon van Rensiga.

Ühisel kohtumisel andsid vallavoliko-
gu esindajad ülevaate volikogu komis-
jonidest ning nende tööst. Muuhulgas 
arutleti kohtumisel noortevolikogu 
ning volikogu võimalike koostöökoh-
tade üle. Enim kõneainet pakkus noor-
te vaimse tervise toetamine omavalit-
suses ning ühistransport Viimsi valla 
siseliinidel.

Viimsi noortevolikogu on vallavo-
likogu juures tegutsev Viimsi noortest 
koosnev nõuandva õigusega esindus-
kogu, mis esindab noorte huve vallas. 
Noortevolikogu 2021/2022 koosseisu 
liikmed osaevad Viimsi vallavolikogu 
komisjonide töös täis- ja vaatlejaliik-
metena.

Ave-Liis Kivest 
Viimsi noortevolikogu

Noortevolikogu kohtus 
vallavolikogu esindajatega

HARIDUS  Viimsi vallavolikogu 
otsustas 14. detsembril toimunud 
istungil, et 2022. aasta septembrist 
saab Randvere koolist täismahus 
9-klassiline põhikool.

2013. aastal avatud Randvere koolis 
saavad hariduslike erivajadustega lap-
sed õppida juba praegu I, II ja III koo-
liastmes (kuni 9. klassini) lihtsustatud 
riikliku õppekava järgi. Riikliku õppe-
kava kohaselt saab praegu aga Randve-
re koolis õppida I ja II kooliastmes (ku-
ni 6. klassini). 

Tänaseks on kooli lõpetanud kuus 
lendu. Seni on lõpetajad jätkanud õp-
petööd III kooliastmes (7. klassis) pea-
miselt Viimsi koolis. Seetõttu on Viimsi 
kooli õpilaste arv aga igal aastal suure-
nenud ning tänaseks on jõutud sisuli-
selt maksimaalse täituvuseni.

Randvere kooli õpilaste arv on ala-
tes avamisest järjest kasvanud ning 
järgmise kuue aasta jooksul on Rand-

vere kooli minemas üle 60 esimese 
klassi õpilase igal õppeaastal. 2022. 
aasta septembriks valmib kooli juur-
deehitus, mis võimaldab järgmise aas-
ta 1. septembrist Randvere koolil ha-
kata kasvama täismahus põhikooliks. 
Tänu sellele saavad kõik Randveres 
alustanud õpilased jätkata kooliteed 
tuttavas õppeasutuses. 

Randvere koolist saab 
riikliku õppekava kohane 
9-klassiline kool

25. novembril toimunud Randvere 
kooli hoolekogu avaldas samuti soovi 
ja toetust kooli täielikuks põhikooliks 
kasvamisele, sest kogukonna jaoks on 
väga oluline, et lapsed saavad põhiha-
riduse omandada kodulähedases koo-
limajas.

Merilin Piirsalu 
Viimsi Teataja toimetaja

Noortevolikogu kohtumine vallavolikogu esindajatega. Foto: Birgit Eesalu 

Randvere kooli hoolekogu avaldas toetust kooli täielikuks põhikooliks 
kasvamisele. Foto: erakogu
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Jõuluks koju – registreeri end 
Viimsi valla elanikuks!
Viimsi jaoks on iga elanik oluline, sest tulubaas, mida saab kasu-
tada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub just regist-
reeritud elanike arvust. Seetõttu on kõik Viimsi elanikud, kes pole 
veel siia registreeritud, oodatud seda tegema.  

Põhilise osa Viimsi valla eelarve tulubaasist moodustab tulumaks. 
Laekuvate vahendite eest osutab vald erinevaid teenuseid. Samuti 
võimaldab see investeerida sellesse, mis meie elu turvalisemaks ja 
paremaks muudab. Tahame ju kõik, et teed oleksid hooldatud ja täna-
vad valgustatud, et meil oleks piisavalt mänguväljakuid ja lasteaiakoh-
ti, et koduvalla avalikud hooned oleksid remonditud ja kaasaegsed, et 
kergliiklusteid tuleks veelgi juurde ja kultuurielu õitseks. Viimsi elani-
kuna toetad elukeskkonna ning vajalike valla poolt pakutavate tee-
nuste toimimist ja arengut. 

Registreeri elukoht: www.viimsi.ee/jouluks-koju.
Viimsi Teataja 

Käesoleva aasta lõpust asub 
Viimsi muusikakooli juhtima 
Edmar Tuul
Edmar Tuul on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koori-
dirigendina professor Tõnu Kaljuste õpilasena ning hiljem täiendanud 
end igal aastal Järvi Akadeemia meistrikursustel.  

Tegemist on noore dirigendiga, 
kellel pagasis on sümfooniaorkest-
rite ja kooride dirigeerimine, muu-
hulgas ka laulu- ja tantsupidudel. 
Ta on töötanud Pärnu muusikakoolis, 
samuti eest vedanud poistekooride 
tegevust.

Uus koolijuht peab suureks eeli-
seks kultuuri- ja hariduskeskuse 
Viimsi Artiumi õpperuumide ja kont-
serdisaalide valmimist, kuna suurte 
saalide kasutamise võimalus on 
muusikakoolide õpilastele harukord-
ne võimalus. Ühtlasi tuleb Edmar 
Viimsi muusikaelu juhiks sooviga 
viia Viimsi muusikud laulupidudele, 
konkurssidele ja festivalidele. Uued 
ruumid annavad võimaluse oluliselt 
laiendada muusikalist tegevust 

Viimsis, luua uusi orkestreid, koore ja bigbände. Miks mitte kutsuda 
avalikkuse ette ka pereorkestrid.

Viimsi huviharidus saab uute juhtide käe all kindlasti pärituule tiiba-
desse, kuna oodata on muusika, kunsti ja teaduse koostööd valmivas 
kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artiumi majas. 

Merilin Piirsalu

Edmar Tuul. Foto: erakogu

OHUTUS  Lendu lastud ilutulestik 
võib olla kaunis vaatepilt, kuid 
alati peab tagama, et see jääkski 
vaid positiivseks elamuseks. Püro-
tehnika kasutamine oskamatutes 
kätes võib olla väga ohtlik ning 
tekitada korvamatuid tagajärgi 
nii inimestele, loomadele kui ka 
hoonetele ja keskkonnale.

Loomulikult on kõige ohutum ilutu-
lestikku üldse mitte teha. Nii käitudes 
säästame loomi ja inimesi mürasaastu-
sest ning hoiame ära ilutulestiku tõttu 
tekkida võivaid õnnetusi. Kui aga siiski 
ilma ei saa, tuleb ilutulestikku teha kõi-
ki ohutusnõudeid ja konkreetse toote 
kasutusjuhendit järgides. Ilutulesti-
kurakett tuleb asetada lagedale väljale 
ning see kindalt toestada näiteks liiva 
või lumega. Läheduses ei tohi olla ini-
mesi, autosid ega hooneid. Rakette ei 
tohi lasta rõdult, aknast ega käest. Jäl-
gida tuleb raketi lennusuunda, et see ei 
lendaks inimeste poole, katustele või 
akendesse. Rakette ei tohi mingil ju-
hul paigutada otsapidi pudelisse – see 

võib ümber kukkuda ning suuna hoo-
pis inimeste poole võtta. Üks kindel 
tõsiasi on, et ükski lendu lastud rakett 
ei jää kunagi taevasse, vaid tuleb sealt 
alati alla ja võib põhjustada tulekahju-
sid. Sellele tasub mõelda iga kord, kui 
ilutulestikku lasete. Tuleb kindlasti te-
ha vahet signaalraketil ja ilutulestikul – 
esimest tohib kasutada vaid ohuolu-
korras, mitte oma lõbuks. 

Lisaks rakettidele ja pürotehnikale 
tuleb pühade ajal ettevaatlikult ringi 

Ettevaatust – ilutulestik!
käia ka lahtise tulega. Küünlad, kami-
natuli ning teised lahtise tule allikad 
tuleks kodunt lahkudes või magama 
minnes kustutada ning kontrollida, 
et pühade ajal täistuuridel töötavad 
elektriseadmed ei tekitaks vooluvõr-
gus ülekoormust. Lisaks, kui pühade 
ajal vanavanemaid külastatakse, võiks 
üle kontrollida nende suitsuandurid 
ning viia ahiküttega majadesse kingi-
tuseks vinguanduri. 

Päästeamet 

tasub teada

Vastavalt lõhkematerjali seadusele peab ilutulestiku korraldamise luba 
olema ilutulestiku korraldamiseks:

  avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega;
  tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise tootega.

F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel peab ilutules-
tiku korraldaja teavitama vähemalt kolm päeva ette avalikul üritusel või 
tiheasustusega asulas nii Politsei- ja Piirivalveametit kui ka Päästeametit.

Ilutulestiku korraldamise luba peab taotlema vallavalitsuse järelevalve-
osakonnalt.

Ilutulestiku korraldamise load

COVID-19  Tuletame meelde, et 
novembrist alustas Viimsis tööd 
PCR testimispunkt. Nüüd ei pea 
viimsilased enam koroonaviiruse 
PCR testi tegemiseks sõitma 
Tallinnasse, vaid saavad seda teha 
oma kodu lähedal.

Testimispunktis saab PCR testi te-
ha perearsti saatekirja alusel. Haigus-
sümptomite esinemisel tuleb saatekir-
ja saamiseks helistada oma perearstile. 
Kui see pole võimalik, siis võib helista-
da perearsti nõuandeliinile 1220, mil-
le kaudu saab saatekirju E–P k 8–22.

Pärast saatekirja laekumist testi-
mise süsteemi saadetakse täisealise-
le (alates 18. eluaastat) testitavale lü-
hisõnum (SMS) ning inimesel tekib 
võimalus proovi andmisele registree-
rida veebiregistratuuris. Vabade ae-
gade nägemiseks tuleb teha soovitud 
testimispunkti piirkonna valik “Vali 
piirkond” alt. Broneerides on vaja end 
identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID 
või Smart-ID abil.

Neile, kes veebibroneeringu teenust 
ei kasuta või kelleni lühisõnum tehni-
listel põhjustel ei jõua, helistatakse tes-
timise kõnekeskusest saatekirjade lae-

Novembris alustas Viimsis 
tööd PCR testimispunkt

kumise järjekorras ühe päeva jooksul 
(kõnesid tehakse esmaspäevast lau-
päevani). Kui kõnekeskusest ei ole 48 
tunni jooksul helistatud, soovitame 
ühendust võtta perearstiga, et kont-
rollida saatekirjal oleva telefoninumb-
ri õigsust ning saatekirja edastamist.

Viimsi testimispunkt asub Medi-
cumi telgis aadressil Sõpruse tee 4, 
Haabneeme. Ooteala on õues ja proo-
ve saab anda nii autoga kui ka jalgsi 
minnes. Kaasa tuleb võtta isikut tõen-
dav dokument.

Merilin Piirsalu 
Viimsi Teataja toimetaja

KOGUKOND  Viimsi vald on panus-
tanud jõulumeeleolu loomisse ees-
kätt valla keskuses. Pringi külas 
on vald jõulutuledega kaunilt val-
gustanud muuseumi ja vabaõhu-
muuseumi alad, kuid mujal on 
jõulutunnet märgata vähem.

Nii otsustaski Pringi külaselts anda 
oma panuse küla avalikus ruumis jõu-
lumeeleolu loomisesse. Paigaldasime 
külas asuvatesse bussiootepaviljoni-
desse kaunistavad pärjad koos pühade-
tervitusega. Et tervitusele paremini tä-
helepanu tõmmata, tuli mõte seda rõ-
hutada pimedas helendava helkuriga.

Tänu Viimsi vallalt saadud helkuri-
tele saame pakkuda jalgsi liiklejatele 
lihtsaimat abivahendit enda nähtavaks 
tegemisel, sest iga soovija võib helku-
ri bussipeatusest kaasa võtta. Ja maias-
mokk võib leida sildi küljest kompveki.

Jõulutervitused jäävad üles kuni 
jõuludeni. Loodame, et ettevõtmisest 
tunnevad rõõmu mitte ainult bussioo-
tepaviljonis külma ilmaga ühistrans-
porti ootavad inimesed, vaid ka möö-
duvad jalutajad ja autojuhid.

Triin Hunt 
Pringi Külaselts MTÜ

Pringi külaselts lõi oma 
kodukandis jõulumeeleolu

Kaunistused loovad jõulumeeleolu, helkuri saab kaasa võtta iga soovija. 
Fotod: Triin Hunt
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jandik puudega inimestest vajavad 
aga pidevalt abi.

Vanuse kasvades üksinda ela-
vate inimeste protsent kasvab. Ku-
ni neljandik 85-aastastest või vane-
matest meestest elab üksi, umbes 
50% 65-aastastest ja vanematest 
naistest elab üksi; kokku ligi kol-
mandik puudega inimestest elab 
üheliikmelises leibkonnas (Eesti 
Puuetega Inimeste Koda, 2020).

2021–2023 aastatel viib Eesti Kü-
laliikumine Kodukant sotsiaalmi-
nisteeriumi tellimusel ja Euroopa 
Sotsiaalfondi toel läbi projekti “Va-
batahtlike kaasamise  koostöömu-
deli rakendamine hoolekandesüs-
teemi”. 

Selle projekti tegevused toimu-
vad üle Eesti, sealhulgas Viimsi val-
las, ning on suunatud just eakate-
le ja erivajadustega inimestele, et 
pakkuda neile vabatahtliku seltsi-
lise tugitegevusi. 

Kas seltsilise poolt pakutav tugi-
tegevus on samalaadne, mis ko-
duhoolduse teenus?
Ei ole. Toome siinkohal välja mõ-
ned näited tegevustest, mida va-
batahtlik seltsiline saab pakkuda: 
• abivajajaga koos olemine ja suht-
lemine (näiteks arutelud igapäeva-
teemadel, fotode vaatamine, aja-
lehe või raamatu ettelugemine, 
ühiste tegevuste korraldamine, nt 
koos ristsõnade lahendamine, füü-
siliste harjutuste tegemine vmt);
• saatjaks olemine koduväliste te-
gevustega tegelemisel, näiteks koos 
jalutamine või ühised külastused 
raamatukokku; 
• eaka või erivajadusega inimese 
toetamine avalike eluliste teenus-
te kasutamisel, näiteks abistamine 
arsti juurde minemisel ja sealt tule-
misel või aitamine ametkondadega 
asjaajamisel või teejuhuks olemi-
ne, kui on nt tegemist mäluhäire-
tega inimesega;
• tugitegevuse pakkumine lihtsa-
mate kodutööde tegemisel, mida 

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

Vabatahtlik 
seltsiline aitab 
suurendada 
turvatunnet 
ja vähendada 
sotsiaalset 
tõrjutust

M
õnikord on vaja abi 
näiteks eluliste tee-
nuste kasutamisel, 
olgu seda siis poes 

käimisel või haiglasse arsti juur-
de minemisel ja haiglakoridorides 
orienteerumisel. Sageli võib et-
te tulla, et inimene vajab rohkem 
suhtlemist ja ärakuulamise aega, 
kui sotsiaaltöötaja oma kiire töö-
tempo juures pakkuda saab. Eakas 
inimene tahab jagada oma mõt-
teid ja emotsioone, arutleda elu 
üle, aga võib-olla tal seda ärakuu-
lajat ei ole.

Üksilduse ja tervise suhted on 
kahepoolsed. Ühest küljest mõju-
tab üksildustunne tervist, teisest 
küljest põhjustab halb tervis ük-
sildust. Mis on üksildus? See ei ole 
lihtsalt üksinda olemine, üksindus, 
mis on vahel loomulik elu osa. Ük-
sildus on püsiv emotsioon, et mi-
dagi on väga puudu. Me võime olla 
ümbritsetud sõprade, pereliikme-
te, hoolekandeasutuses heade ja 
hoolivate töötajate poolt, aga en-
nast sellele vaatamata üksildasena 
tunda. See on püsiv sisemine äre-
vus, hingeline üksiolek, mille käi-
gus hing otsib kedagi või ka midagi, 
millega seda puudusetunnet kom-
penseerida. Üksildustunne võib 
tekitada ka hirme ja muremõtteid, 
halvemal juhul isegi depressioo-
ni. Meil kõigil on ju vahel tunne, et  
tahaks oma elu rõõme ja muresid 
kellegagi jagada, rääkida ja ärakuu-
latud saada. 

Lisaks vanemaealiste inimes-
te arvu üldisele suurenemisele 
elas 31.12.2020 aasta seisuga Eestis 
145 346 puudega inimest, mis moo-
dustas ligi 11% elanikkonnast. Suu-
rem osa puudega inimestest kuu-
lub samaaegselt ka vanemasse 
eagruppi: üle kahe kolmandiku 
neist on 55-aastased või vanemad 
(Eesti Puuetega Inimeste Koda, 
2020). Statistikaameti andmetel 
vajavad vähemalt pooled puudega 
inimestest vahetevahel abi, ligi nel-

abisaaja üksi ei teeks, aga koos toe-
tajaga oleks (kasvõi osaliselt) või-
meline tegema (näiteks ühisel 
poeskäigul kotikandmine või koos 
toidu valmistamine).

Tõestatud on, et vanemas eas 
vastastikku rahuldust pakkuv ning 
tulemuslik sotsiaalne aktiivsus vä-
hendab depressiivsuse sümpto-
meid (Croezen et alet al., 2013). 
Samuti on tõestatud, et optimism 
ja erinevad toimetulekumeetmed 
mängivad eaka vananemise puhul 
sama suurt rolli kui hea füüsiline 
tervis (T. Niiberg). 

Kuidas me leiame vabatahtlikke 
seltsilisi ja mis võiks olla nende 
motivatsioon oma abi pakkuda?
Vabatahtlike kaasamiseks kasu-
tame eelkõige  piirkondade vaba-
tahtlike organisatsioone ja kogu-
kondade eestvedajate võrgustikke. 
Samuti teeme maakondlikke teavi-
tuskampaaniaid läbi kohalike leh-
tede, perearstide, tervisekeskuste, 
maakonna tervisenõukogude, ko-
halike omavalitsuste asutuste,  raa-
matukogude, päevakeskuste, eaka-
te klubide jne.

Vabatahtlikud muudavad oma 
väikeste ja suurte heategudega 
maailma. Veelgi olulisem – sellega 
muutub ka inimese enda maailm. 
Vabatahtlik tegevus pakub positiiv-
set emotsiooni, vaheldust igapäe-
vasele rutiinile, võimalust ennast 
arendada ning oma maailmapilti 
avardada. Vabatahtlikuna avaneb 
võimalus tasuta õppida ja oman-
dada kogemusi oma ala spetsialis-
tidelt ning koolituse käigus saada 
lisateadmisi vabatahtliku tegevuse 
kohta. Noortele annab vabatahtlik 
tegevus võimaluse koguda koge-
musi ka tööelu alustamiseks. Üli-

õpilastel on võimalus teha oma 
koolitöö raames praktilist tööd, mi-
da saame ümber arvestada ka aine-
punktideks. Vabatahtlikena saavad 
liituda kõik vähemalt 16-aastased 
huvilised.  

Milline on kohaliku omavalitsuse 
roll?
Eelkõige on oluline abivajajate koh-
ta informatsiooni jagamine, sest 
just  omavalitsuste sotsiaalhoo-
lekande spetsialistidel on olemas 
suurem osa teadmisest abivajaja-
te, nii eakate kui ka erivajadustega 
inimeste kohta. 

Kuidas maakondlikult vabataht-
liku seltsilise tegevusi korralda-
takse?  
Maakonnas toimetab maakondlik 
koordinaator, kes koostöös omava-
litsusega neilt saadud info põhjal 
viib kokku vabatahtliku seltsilise ja 
abivajaja. Koordinaatori ülesanne 
on värvata vabatahtlikud ja teosta-
da neile eelnev taustakontroll. Sel-
le käigus koordinaator vestleb va-
batahtlikuga, selgitades eesseisvaid 
tegevusi ja veendudes vabatahtli-
ku heas tahtes. Koos vabatahtliku 
endaga kontrollib koordinaator ka-
ristusregistri väljavõtet, et välistada 
ebaeetilised riskid tulevases tege-
vuses. Vabatahtlikku seltsilist kont-
rollitakse ka seltsilise tegevuse ajal, 
seega on meie projekti vabatahtli-
kud ühed paremini kontrollitud 
abistajad vabatahtlike maastikul. 

Oluline on abivajaja ja vabataht-
liku kokkuviimine, nende sobivuse 
väljaselgitamine. Kui vastastikune 
sobivus ja ühishuvi on olemas, siis 
sõlmitakse ka vastav hea tahte kok-
kulepe nii vabatahtliku kui ka abi-
vajajaga. 

Vabatahtlike seltsiliste koordi-
naator maakonnas hoiabki töös 
terve maakonna vabatahtlike võr-
gustikku, toetab neid, leides moti-
vatsioonivõimalusi, ja on vajadu-
sel kõigis üleskerkinud küsimustes 
kontaktisikuks abivajajatele, vaba-
tahtlikele ja omavalistustele. 

Kuidas saab soovi korral  küsida 
endale (oma lähedasele), s.o 65+ 
või erivajadusega inimesele va-
batahtlikku seltsilist? 
Andke teada oma või lähedase soo-
vist ja vajadusest. Selleks on  kaks 
võimalust, võttes ühendust:
• Harjumaa vabatahtlike seltsiliste 
koordinaatori Karin Talalaevaga, 
tel 529 9161, e-post karin.talalaev@
gmail.com, kes suhtleb  omavalit-
suse sotsiaaltöötajaga ja tegutseb 
edasi Teie (Teie lähedase) huvides.
• Viimsi vallavalitsuse sotsiaaltöö 
peaspetsialisti Risto Nigoliga, tel 602 
8867, e-post risto.nigol@viimsivv.ee.

Eeldame, et vabatahtliku ja abi-
vajaja regulaarsete kohtumiste käi-
gus levib positiivne kogemus suust 
suhu ning leidub veel abivajajaid, 
kes soovivad vabatahtlike seltsili-
sega kohtuda või neid appi paluda. 

Kuidas saavad kirjeldatud tege-
vusteks enda abi pakkuda vaba-
tahtlikud?
• Andke teada oma koostöösoovist 
Harjumaa vabatahtlike seltsiliste 
koordinaatorile Karin Talalaevale, 
tel 529 9161,  e-post karin.talalaev@
gmail.com, kes võtab seejärel Teie-
ga ühendust ja  jätkab eesmärgipä-
rast tegevust.

Muudame eakate ja erivajadus-
tega inimeste elu turvalisemaks!

Eesti Külaliikumine Kodukant
www.kodukant.ee/seltsiline

Vabatahtlik 
seltsiline saab 
muuhulgas 
abivajajaga 
lihtsalt koos 
olla ja suhelda. 
Foto: Canva
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TUNNUSTAMINE  Viimsi vald 
tunnustas taaskord noori vanuses 
7–26, keda võib pidada eeskujuks 
erinevates valdkondades ning kes 
on viimase aasta jooksul panus-
tanud ühiskonna arengusse või 
saavutanud oma tegevuses kõrge 
taseme. Sel korral pälvis tunnus-
tuse ja toetuse viis tublit noort.

Mattias Kunder
Mattias on juba neljandast eluaastast 
tegelenud edukalt akrobaatikaga. Ala-
tes 5. klassist asus ta õppima Tallinna 
Balletikooli ning on juba esinenud mit-

Viimsi valla tunnustuse pälvis viis silmapaistvat noort
metes etendustes. Käes-
oleva aasta juulis osales 
Mattias edukalt Inter-
national Masterclass 
Croatia klassikalise bal-
leti ja kaasaaegse tantsu kursusel. 

Enri Lustus
Enri on Randvere kooli 
4.a klassi poiss, kes on 
tegelenud neli aastat 
motokrossiga. Trennid 
ja võistlused täidavad 
tema koolivaheajad, õhtud ja näda-
lavahetused. Tänavu lisandusid Eesti 
karikasarjadele maailmamõõtu võist-
lused – noormees osales Eesti koondi-
sega MM-il Kreekas ja EM-il Itaalias. 
EM-il saavutas ta 18. koha ja MM-i ka-
rika arvestuses 29. koha. Motokrossi 

jääraja Eesti karikavõistlustel võitis En-
ri selle aasta kokkuvõttes hõbemedali. 
Kestuskrossi Eesti karikavõistlustel sai 
ta hooaja kokkuvõttes samuti 2. koha. 
Eesti meistrivõistlustel motokrossis oli 
tulemuseks 6. koht. Sportliku ellusuh-
tumisega on Enri koolikaaslastele ees-
kujuks ning hoolimata igapäevastest 
treeningutest on tal õppimine korras 
ja hinded head.

 
Karolina Kibbermann
Karolina kuulub vaata-
mata noorele eale juba 
Eesti naiste võrkpalli 
rahvuskoondisesse. Tä-
navusel hooajal siirdus 
ta esmakordselt klubivõrkpalli mängi-
ma Prantsusmaa teise liiga naiskonda 
Volero Le Cannet. Neiu esindab klubis 

nii Prantsusmaa Lique A naiskonda kui 
ka 2FA Nationale teise liiga naiskonda. 
Ta on oma tubli mängu ja eeskujuliku 
käitumisega palliplatsil ja väljaspool 
hoidnud kõrgel ka Viimsi valla lippu.

 
Susannah Kaul
Susannah esindas Eestit 
maikuus Portugalis toi-
munud paraujumise 
Euroopa avatud meist-
rivõistlustel, pälvides hõ-
bemedali naiste võistlusklassi S10 50 m 
vabaltujumises. Ta on 2021. aastal osa-
lenud edukalt ka teistel rahvusvahelis-
tel paraujumise võistlustel. Kõige värs-
kemad saavutused on ette näidata 
Tokyo paralümpiamängudelt, kus sai 
väga tugevas konkurentsis 10. ja 13. ko-
ha, vastavalt 50 m ja 100 m vabaltuju-

mises. Susannah jätkab treeninguid 
ning on ujumistreener, olles suureks 
eeskujuks nii teistele ujujatele kui ka 
erivajadustega inimestele.

Tristan Aik Sild
Tristan lõpetas kevadel 
Tallinna Reaalkooli 8. 
klassi kiituskirjaga. Ta 
on esindanud edukalt 
kooli aineolümpiaadidel 
ja spordiüritustel. Suviti osaleb ta Viimsi 
õpilasmaleva tegemistes. Ta on ülerii-
gilise lingvistikaviktoriini võitja 8. klas-
side arvestuses. Lisaks on ta Harjumaa 
meister U18 vanuseklassis kõrgushüp-
pes, kuulitõukes, kettaheites ja odavis-
kes, saades kõikidel aladel kirja isiklikud 
rekordid. Tal on ette näidata ka Tallinna 
meistrivõistluste U18 hõbe kuulitõukes.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

malust looduse keskel elada, sest 
siis saab seda lähemalt vaadelda, 
uurida ja kõige looduse poolt paku-
tavaga tutvuda. Suuresti tänu selle-
le armastab Boriss ka loodusfoto-
sid teha. “Fotograafia on looduse 
vaatlemisel suureks abiks. See või-
maldab jäädvustada kõige huvita-
vamaid ja kiiresti muutuvaid ainu-
laadseid hetki,” ütleb ta. Vanahärra 
lisab, et fotograafia arendab tähe-
lepanelikkust, mis omakorda viib 
varem või hiljem looduse mõis-
tetamatuse ja tähenduslikkuse 
mõistmiseni. 

“Aja jooksul muutus pildistami-
ne harjumuseks ja sooviks avasta-
da midagi uut. Teeb rõõmu, kui õn-
nestub tabada mõni huvitav hetk ja 
seejärel seda üksikasjalikult uurida 
ning selles midagi erakordset leida. 
Selleks pole vaja professionaalselt 
fotograafiaga tegeleda, piisab vaid 
huvi ja motivatsiooni olemasolust,” 
leiab Boriss. 

Talle meeldib, et Viimsi kandis 
on avastamisvõimalusi küll ja veel. 
“Vahva on see, et ei pea kaugel käi-
ma või kuhugi autoga sõitma. Pal-
ju vaatamis- ja jäädvustamisväär-
set asub kodu lähedal. Viimsis on 
mitmeid imekauneid ja erilisi pai-
ku nagu näiteks Laiaküla või me-
rerannik. Igal aastaajal võib sama 
koht väga erinevat moodi ilus ol-
la,” ütleb ta.

Looduse ilu rahustab hinge
Kui õnnestub tabada mõni kaunis 
hetk, on alati tore seda ka teistega 
jagada. 

See oligi põhjuseks, miks Boriss 
oma foto konkursile saatis. “Pildil 
on restorani PAAT kõrval vabaõhu-
muuseumi rannas asuv kalamaja-
ke. Jäädvustama kutsus ebatavali-
ne loodusseisund – valgus, vaikus, 
rahulikkus ja müstika,” räägib ta fo-

“O
len endine konst-
rueerimisinsener 
ja tööõpetuse õpe-
taja. Praegu olen 

pensionär. Koos abikaasaga elame 
Viimsis alates 2010. aastast,” räägib 
Boriss. Viimsisse kolisid Kapelinid 
seetõttu, et soovisid olla looduse-
le lähemal ja tegeleda aiandusega. 
“Sellest lähtuvalt valisime koduko-
haks Laiaküla, mille läheduses on 
kaunid looduskaitsealad. Aastaid 
tagasi, kui sattusime esimest korda 
oma tulevase kodu asupaika, olime 
selle koha ilust lummatud. Lähedu-
ses laius põld kauni metsiku rohu 
ja lilledega, samuti mets arvukate 
ja hämmastavate hübriidpuudega 
ning oli suur hulk metsloomi, kes 
inimest eriti ei peljanud. Veel 10 
aastat tagasi ilmusid metskitsed, 
rebased, jänesed ja kährikud väga 
tihti tänavatele ja elasid majade lä-
heduses,” meenutab Boriss. 

Ta on pisut kurb, et elamuehitus 
Laiakülas kasvab iga aastaga. “Pa-
raku seetõttu metsaalad vähenevad 
ning metsloomade arv jääb väikse-
maks. On veel midagi, mis tekitab 
hingevalu – ATV-de ratastest san-
distatud ravimtaimedega metsa-
niitude nägemine,” muretseb ta. 
Üldjoontes on aga tema meelest 
Viimsis tore koos abikaasaga ra-
hulikult elada. “Tegeleme jõudu-
mööda aiamaa harimise ja erineva-
te taimede kasvatamisega, püüdes, 
nagu meie naabridki, väikesele ala-
le ilu luua,” ütleb ta.

Fotograafia abil 
loodusele lähemale
Pensionäripaar hindab kõrgelt või-

tost, mis pälvis konkursil kõige roh-
kem hääli. “Võit tuli mulle üllatu-
sena, kuna ma pole professionaal. 
Mul on väga hea meel, et pilt pal-

VIIMSILANE  Novembri alguses kuulutas Viimsi 
Teataja välja fotokonkursi “Aastaring Viimsis”. Võitja 
selgus Facebooki hääletusel, kus valiti parimaks 
Boriss Kapelini talvepilt. Sama foto ehib käesoleva 
lehe esikaant ning tänavust Viimsi vallavalitsuse 
jõulukaarti. Kes aga on selle autor ja kuidas foto 
sündis? 

Fotokonkursi võitja Boriss Kapelin naudib 
loodulähedust ja rahulikku elu

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

judele meeldis ning paljud saavad 
tuttavat kohta uuel viisil ajalehes 
ja valla jõulukaardil näha. Aga sel-
legipoolest, selle pildi puhul ütles 

loodus mulle ette, mida tuleb teha, 
ja mul tegelikult ei jäänudki muud 
üle, kui vajutada nuppu,” jääb Bo-
riss tagasihoidlikuks.

Ta vaatas ka teisi konkursile lae-
kunud fotosid ning arvab, et nende 
hulgas oli palju häid pilte. Ta toob 
esile Anton Birjukovi Põhjakonna 
trepi, Gea Kumpeli metskitse, He-
len Viilo jäise mere, Julia Kovalen-
ko talvise paadisilla, Margaret Mä-
sesi kuldse sügishommiku ja Mart 
Kallase foto “Kuidas siis nii...”. 

Borissi meelest näitavad pildid, 
et paljudel inimestel on elav huvi 
looduse vastu. “Eks looduse ilu ra-
hustab hinge, muudab meid lahke-
maks ja paneb mõtlema igavestele 
väärtustele,” arvab ta. Lõpetuseks 
on tal ka soov kõikidele viimsilas-
tele. “Jõulueelsetel päevadel soovin 
viimsilastele tugevat tervist, rõõm-
sat tuju ja meelerahu! Veetke või-
malikult palju aega looduses!”

Viimsi Teataja 
fotokonkursi 
võitja Boriss 
Kapelin leiab, 
et Viimsis on 
palju jäädvus-
tamisväärset. 
Foto: erakogu

Üks talvehetk. 
Foto: Boriss 
Kapelin
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mahukatele kavadele nii iseõppi-
mise oskuse kui ka vajaliku diplo-
mi,“ iseloomustab ta õpinguaas-
taid ja karjääri algust.

Suurest soovist jõuda rahvus-
vahelisse ärisse saatis Andres laia-
li CV-sid ja sattus Toyota Balticusse. 
“Paar aastat müügianalüütikuna 
töötades analüüsisin ja prognoosi-
sin müügitulemusi, järgnevad ne-
li aastat olin kogu Toyota Baltiku-
mi asetootejuht ning viimased neli 
aastat Baltikumi Lexuse müügijuht. 
Kokku lausa kümme pikka aastat,” 
kirjeldab ta Toyotas ja Lexuses te-
gutsemise kogemust.

Just Lexuse brändiga töötami-
se ajal oli tal võimalus käsi valgeks 
saada erinevate IT-projektidega. 
“Et tegutseda firma huvides targa 
tellijana, pidin paralleelselt väga 
palju õppima nii teenuse disaini 
kui ka IT-projektide juhtimise osas,”
räägib Andres oma IT-ajastu algu-
sest.

Tagasi koolipinki
Veel Lexuses ametis olles läks mees 
end kaugõppe eksternina täienda-
ma IT Kolledžisse, et olla kasvõi 
sammukese ees oma IT-partneri-
test. “Kolledži õppekava oli raske, 
aga samas eksternõppurile paind-
lik nagu restorani menüü. Ei pida-
nud alustama kohusetundlikult 
salatist-supist, sain minna kohe 
näiteks neljanda kursuse lemmik-
ainete juurde. Kuna meil olid just 
sündinud kaksikud, jätkasin kaug-
õppes ning valisin kohe alguses 
välja nii meelepärased back-end 
kui ka front-end progemisained, 
aga ka kasutajakogemuse ehk UX-i 
disaini eriala valikained. Ma ei ol-
nud väga kindel, et minus on prog-
rammeerija ainest. Arvasin, et ma 
ilmselt ei suuda päevas kuus tundi 
jutti vaadata ekraanil olevat rohe-
list täppi. Ainult filmides paranda-
takse tarkvaraviga või kirjutatakse 
kiirelt koodi murdosa sekundiga. 
Sellepärast tegin laiemapõhjalise 
ainete valiku,” lausub ta.

TEHNOLOOGIA  Kas oled kuulnud, et Viimsi 
Äritares tegutsevas sertifitseeritud Google’i disaini-
sprintide agentuuris Futurist tehakse missiooni-
kriitilisi erasektori, aga ka riiklikke iseteeninduse 
ja äpidisaine.

Viimsis 
disainitakse 
järgmise 
põlvkonna 
politsei- ja 
kiirabiäppe

E
t pisut paremini aru saa-
da, mis asi on disaini-
sprint ja millega Futuris-
tis ikkagi täpsemalt tege-

letakse, saime kokku firma looja 
Andres Kostiviga. Ta räägib lähe-
malt oma teekonnast IT valdkon-
da ning täpsemalt kasutajakoge-
muse disaini UX maailma. Andres 
seletab lihtsalt ja loogiliselt, kuidas 
on võimalik kuudepikkune kur-
nav tehniline töö veebidisaini kal-
lal muuta kaasahaaravaks ja meel-
divaks ning kuidas töö tulemused 
avalduvad juba nelja päeva pärast. 
Kindlasti kõlab see paljude jaoks 
pisut ulmeliselt, aga laseme nüüd 
oma ala spetsialistil rääkida.

Viimsisse tõi igatsus mere 
järele
Andres kolis perega Viimsisse viis 
aastat tagasi, kui sündisid kaksikud 
tütred. Tüdrukutel on ka suur ja 
tubli 10-aastane vend, kelle üle ko-
gu pere on väga uhke. “Varem ela-
sime Tallinna kesklinnas, kuid min-
gil hetkel leidsime, et tahaks tunda 
niidetud muru ja mere lõhna,” rää-
gib pereisa Viimsisse kolimisest. 
Ta on väga rahul sellega, et ela-
des Püünsi koolist vaid 200 meetri 
kaugusel, saavad lapsed iseseisvalt 
koolis käia. Samuti kiidab ta pool-
saarel valitsevat mõnusat õhkkon-
da, mis lausa inspireerib lennuka-
te ideede arendamist.

Kadunud tehasedirektor
“Erialaselt õppisin kunagi Tallin-
na Tehnikaülikoolis hoopis toot-
mistehnikat ja tehaste juhtimist. 
Mõnda aega jõudsin ka tehases 
töötada, aga sain üsna varsti aru, et 
maailm on suurem kui 1500-ruut-
meetrine tehase territoorium. Ma 
ei pea seda aega kindlasti maha-
visatuks, sest ülikoolist sain tänu 

Töö on metoodiline ja 
loominguline
Nüüd tegutseb Andres oma ette-
võttes kasutajakogemuse disai-
ni valdkonnas. Maakeeli seletades 
peavad teenuse kasutajakogemu-
se disaini (UX) spetsialistid tegema 
programmeerijale puust ja puna-
seks selgeks, mida täpselt tahetak-
se saavutada. Vastasel juhul kulu-
tatakse progemise peale võib-olla 
tuhandeid eurosid ning hiljem sel-
gub, et lahendus ei töötagi lõppka-
sutajate jaoks. Tänapäeval on ka 
paljud progejad sukeldunud UX-i 
maailma ning väiksemates firma-
des ongi need positsioonid ühen-
datud. Kuid antud loos kesken-
dume pigem suurtele ja riiklikult 
elutähtsatele projektidele, mistõt-
tu iga kingsepp jääb ikka oma liis-
tude juurde.

Andres peab ennast suhtlejaks 
ja inspiratsiooni otsijaks ning seda 
on igal sammul tunda ka meie vest-

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

luses. “Kasutajakogemuse disaine-
ri tööd saab võrrelda sisearhitekti 
omaga. See on metoodiline, aga ka 
loominguline. Enne seinte paika-
panekut peab olema teada, mispi-
di hakkavad uksed käima,” toob ta 
kujundliku näite.

Kui visata õhku sõna disain, siis 
erinevate alade inimestel on sel-
lega seoses oma arvamus, tunded 
jne. Näiteks EKA-s on tänasel päe-
val võimalus valida juba kahe disai-

ni eriala vahel, lisaks materjalidi-
sainile ka digivaldkond. Andresel 
on IT-maailma näide varrukast 
võtta. “Steve Jobs on öelnud, et 
disain ei ole see, milline asi välja 
näeb või kuidas tundub. Disain on 
see, kuidas asi töötab. Ehk inimene 
saab oma soovitud tegevuse tehtud 
siis, kui disain reaalselt töötab,” on 
lühike ja konkreetne selgitus.

 
Futurist – Google’i 
disainsprindi asjatundja 
Enne, kui Andres lõi päris oma fir-
ma, jõudis ta tegutseda ja kogemu-
si omandada nii Omnivas kui ka 
soomlastele kuuluvas Tietos. Te-
ma vastutada olid erinevad IT-pro-
jektid veebide ja äppide näol. Just 
Tietos töötades puutus ta esma-
kordselt kokku suurte riiklikke tel-
limustega.

Futurist loodi kolm aastat ta-
gasi Viimsis. Ettevõte keskendub 
peaasjalikult uutele ja moodsate-

Steve Jobs on 
öelnud, et disain ei 
ole see, milline asi 
välja näeb või kuidas 
tundub. Disain on see, 
kuidas asi töötab. 

Teisel päeval 
luuakse piltlugu 
prototüübile. 
Foto: erakogu

Andres Kostiv 
tegutseb oma 
ettevõttes 
Futurist kasu-
tajakogemuse 
disaini vald-
konnas.
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tasub teada

Andres Kostivi 10 nippi, kuidas kasvatada äri UX-i ehk kasutaja-
kogemuse disaini abil.

  Vaadake üle tänane kasutajakogemus, tuues välja nii kvalitatiivse 
kui ka kvantitatiivse poole.

  Mõelge välja, millist kasutajakogemust soovite luua ehk milline 
on teie kasutajakogemuse visioon.

  Vaadake üle siseprotsessi kasutusmugavuse ja ebaefektiivsusega 
seotud äri- ja/või ajakulu.

  Investeerige kasutajakogemuse parendusse, et kasvatada müüki 
ja kasumlikkust.

  Testige igal kuul olemasolevat või uut veebi kolme lõppkasutaja 
peal.

  Enne programmeerimist testige disaini prototüüpe lõppkasuta-
jatega.

  Pange paika prioriteedid ja tegevuskava, et jõuda tänasest olu-
korrast soovitud lahenduseni.

  Mõõtke oma tegevust, et jälgida tegevuse edukust.
  Küsige kliendi tagasisidet pärast igat ostu.
  Küsige igal kuul näiteks kolmelt kliendilt teenuse kvaliteedi kohta, 

et mis meeldib ja mis võiks paremini lahendatud olla.

10 soovitust

le, aga, mis kõige tähtsam – kiirete-
le ja reaalselt töötavatele lahendus-
tele UX-i disaini maailmas. “Meie 
firmas töötab kolm disainisprinter-
it ning lisaks kunstiline juht. Meie 
poole pöördutakse nii uusi äri-
sid alustades, aga ka juba firmade 
poolt, kelle e-lahendused või ise-
teenindused ei tööta muutunud 
turusituatsioonis või kes soovivad 
parandada oma teenuste ja toodete 
kasutajamugavust,” iseloomustab 
Futuristi looja firma portfelli. Sel-
lest umbes 40% moodustavad riik-
likud tellimused, ülejäänud start-
up firmad ja erafirmad.

Andres peab tähtsaks, et lisaks 
väliste teenuste ja toodete kasu-
tusmugavusele peavad töö efektiiv-
semaks muutmisel olema ka sise-
protsessid mugavad ja kiired. “Mi-
da efektiivsemalt on lahendatud 
firmasisene töökorraldus, seda pa-
remini saab ju kliente teenindada 
ja kasvab ka töötajakogemus ning 
töötaja lojaalsus,” ütleb ta. 

Google’i disainisprint on neli 
päeva kestev protsess loomaks ning 
parendamaks kiirelt tooteid või tee-
nuseid. “Neljapäevase workshopi 
tulemuseks on realistlik proto-
tüüp (prototüüp on kontseptsioo-
ni või protsessi testimiseks ehitatud 
proovtoode, mudel või versioon – 
toim.), mis on testitud päris ini-
meste peal ning mis ühtlasi on ka 

programmeerijale sisendiks. Sprin-
di tulemuseks on realistlik lõppka-
sutajate peal testitud prototüüp,“ 
selgitab Andres lühidalt ja konk-
reetselt. Boonusena on disaini-
sprint ka meeskonnatunde paren-
damise töötuba.

Riigiasutuste missiooni-
kriitilised teenused
Kui algselt oli Google’i disainisprint 
kasutusel peaasjalikult tehnoloogi-
aettevõtetes ja kiiresti kasvavates 
iduettevõtetes, siis üha rohkem on 
seda hakanud edukalt rakendama 
ka riigiasutused. Futuristi viimase 
paari aasta jooksul läbiviidud pea 
kolmekümnest disainisprindist on 
iga kolmas seotud just riigiteenuste 
parendamisega. Andres räägib lä-
hemalt kahest olulisemast projek-
tist, mille viis läbi Futurist. 

Üks neist on seotud politsei-
ga ja teine kiirabiga. “Kõige oluli-
sem on see, kuidas politsei ja kiir-
abi on oma teenuseid ja teenuste 
kasutusmugavust parendanud,” 
selgitab mees töö eesmärki. Ta kir-
jeldab samm-sammult protses-
si, mille tulemusel valmis uus töö-
laud politseiuurijate ja menetlejate 
jaoks. Nagu mitmed teised elutäht-
sad valdkonnad, kasutavad ka uu-
rijad igapäevatöös info kogumiseks 
mitmeid süsteeme. Politseil ja si-
seministeeriumi infotehnoloogia- 

ja arenduskeskusel (SMIT) tekkis 
koos meeskonnaga soov järgmi-
se põlvkonna uurijate ja menetle-
jate uue töölaua loomiseks, mida 
oleks mugav kasutada ning mille 
abil saaks info kätte ühest kohast. 
Lisaks oli oluline saada kätte va-
jalik lingikogu ja ülesanded ühele 
töölauale ning süüvida igasse in-
fokildu – olgu tegu isiku, objekti 
või seotud kuriteo esemetega. Vaja 
oli lahendada ka probleem, kuidas 
vältida seda, et erinevatest süstee-
midest ei saa piisavalt kvaliteetset 
infot kätte. Ning kuidas lahendada 
olukord, et oluline info oleks õigest 
süsteemist vastavalt kasutaja profii-
lile õigesti töölaual kuvatud.

“Neljapäevase Google’i disaini-
sprindi jooksul loodi kontsept-
sioon juhtumi vaatele, mis meenu-
tas “CSI Miami” stiilis uurija futu-
ristlikult sinakat töölauda, kus info 

tuleb ühte kohta kokku. Hämaras 
töötamise silmasõbraliku stilistika 
inspiratsiooniks oli võetud SpaceX 
Crew Dragoni kosmoselaeva kasu-
tajaliides,” kirjeldab Andres põne-
vat tööprotsessi.

Disainisprindi teisel päeval hää-
letati ja joonistati käsitsi mustand 
loodavale lahendusele, kus oluli-
ne oli navigatsiooni lihtsus kohe 
avalehelt alates ning see, et juhtu-

mi vaade annaks vajaliku info loo-
maks “võta ja lohista” stiilis me-
netlusplaani. Kolmandal päeval 
joonistati realistlik prototüüp ning 
neljandal päeval testiti seda üle rii-
gi uurijate ja menetlejate peal.

“Politsei järgmise põlvkonna 
menetluse töölaua prototüübi üldi-
ne kontseptioon toimis ning pärast 
testimisi parendati menetlusplaani 
loogikat koos SMIT-iga. Praegu on 
nelja päeva jooksul politsei Google’i 
disainisprindiga loodud kontsept-
sioon programmeerimise-eelses 
analüüsis,” ütleb Andres täna. See 
programmeeritakse eeldatavas-
ti uuel aastal koos süsteemi teiste 
tervikosadega.

Teine oluline projekt puudu-
tas kiirabi. Kiirabiautode meedi-
kud vajavad võimalikult täpset in-
fot, et kiirelt tuvastada kannatanu 
andmed, selged raviprotseduurid 
ning haiglasse toimetamise prot-
seduurid. Kiirabi brigaadijuht teeb 
ettevalmistused enne igat väljasõi-
tu. Hetkel on suuremateks väljakut-
seteks kiirabikaardi täitmise kasu-
tusmugavus ning see, et info oleks 
paremini liigendatud. 

“Samuti tuli leida lahendus, et 
patsiendi kohta ilmuks võimalikult 
palju infot automaatselt, sünkroni-
seerides digiloo või tervise infosüs-
teemiga ning et patsiendi tuvastus 
oleks kiirem ja efektiivsem. Nelja-
päevase Google’i disainisprindi 
jooksul lõime kontseptsiooni iPad 
tahvelarvuti rakendusele, mida 
meedikud väljakutsetel kasutavad,” 
sõnab Andres.

Google’i disainisprindiga pan-
di esimesel päeval eesmärgiks, et 
e-kiirabi rakendus oleks standardi-
seeritud ja automatiseeritud ning 
vormi täitmiseks ei kuluks aega üle 
viie minuti. Seda isegi siis, kui tege-
mist on elustamisjuhtumiga. Kõi-
ge suurem väljakutse oli tagasiside 
saamine vormi edastamisel. Prob-
leemiks ostust see, et kui täidetud 
vorm ära saadeti, siis ei tulnud prot-
sessi järgmises sammus alati tagasi-
sidet, kas vorm sai õigesti täidetud. 
Väga oluline ülesanne oli ka kiirabi-
töötajate uue, e-kiirabi vormiga ko-
handumine ja omaksvõtmine.

Disainisprindi teisel päeval hää-
letati ja joonistati käsitsi vildikaga 
mustand loodavale lahendusele. 
Käsitsi joonistatud mustandil sai 
tuvastada õiget patsienti ja kanda 
tema andmed digitaalsele kaardile. 
Lisaks sai dokumenteerida saadud 
info põhjal patsiendi vigastused ja 
nende käsitluse. Kolmandal päe-
val tehti graafilise disainiga realist-
lik prototüüp ning neljandal päeval 
testiti seda üle riigi kiirabi meedi-
kute peal üle videokõne.

“Loodud lahendus ning sel-
le loogika oli arusaadav ning sai 
head tagasisidet lõppkasutajatega 
testimisel. Testijatele meeldis väga 
kompaktne ning informatiivne vaa-
de, kus olid nii patsiendi andmed, 
vajalikud kellaajad kui ka navigee-
rimisvõimalus. Samuti sai väga 
positiivset tagasisidet pildistami-
se funktsiooni lisamine, võimalus 
kellaaegu kiiresti fikseerida ning 
3D-kujutisel vigastatud piirkonda-
de märkimine. Haigekassa ja kiir-
abi Google’i disainisprindiga nelja 
päevaga loodud kontseptsioon on 
hetkel programmeerimises,” võtab 
Andres eelneva kokku.

Kindel on see, et töö Futuristis 
jätkub põnevalt ja pakub pidevalt 
uusi väljakutseid. Igav selles vald-
konnas tegutsedes juba ei hakka.

Kõige olulisem on 
see, kuidas politsei 
ja kiirabi on oma 
teenuseid ja teenuste 
kasutusmugavust 
parendanud. 

Töö tulemu-
sena valmis 
politsei-
uurijate ja 
menetlejate 
töölaua näidis 
ning uue põlv-
konna lahen-
dus kiirabi-
auto juhtidele 
ja meediku-
tele.

Töö ei käi 
ainult arvu-
tiga, tihedas 
kasutuses on 
ka paber ja 
pastakas.
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K
ohaliku omavalitsuse 
vastutus on juhtida piir-
konna hariduselu, siht-
grupiks kogu elanik-

kond, piltlikult väljendades sünnist 
surmani. Lähtudes seadustest kor-
raldab omavalitsus alus- ja üldha-
ridust, huviharidust, noorsootööd. 
Samas oleneb elanike heaolu oma-
valitsuse panusest ka täiskasvanu-
haridusse, lapsevanemate nõusta-
misse, koostöösse kultuurivaldkon-
naga. Lasteaia- ja koolilapsed õpi-
vad kõikjal: muuseumites, raama-
tukogus, looduses ja sotsiaalses 
suhtluses. Just eeltoodu tõttu saigi 
aastast 2021 haridusaasta.

Haridusaasta tõstis pildile laie-
ma publiku inforuumi, õppimise 
kaasaegses võtmes, väärtustades 
koostööd kultuurivaldkonnaga, eri-
nevate gruppide ja haridusasutus-
tega. Eesmärk oli tõsta esile veel-
gi enam põnevaid tegemisi, mida 
meie haridusasutustes ja noorte-
keskustes tehakse, väärtustada õp-
pimist ja rohkeid õppimisvõima-
lusi, tunnustada ja toetada meie 
tublisid haridustöötajaid ning või-
malust kogeda ühistes tegevustes 
uut ja huvitavat. 

Koostöökodade tegevused
Juba 2020. aasta oktoobris alusta-
sime kord kuus kooskäivate Viim-
si valla haridusasutuste juhtide 
koostöökodadega. Koostöökotta 
kuuluvad viie üldhariduskooli, rii-
gigümnaasiumi, kahe huvikooli, 
munitsipaallasteaia ja noortekes-
kuse juhid – kokku kümme juhti ja 
asutust. Olenevalt teemast on kaa-

Ühel haridusaasta infotunnil sün-
dis mõte koguda kultuuriosakonda 
haridusasutuste veebiaktuste sal-
vestused ja luua neist uus vallaüle-
ne aastapäevasündmus. Nii sai tal-
letada pisut ajalugu sellest erilisest 
ajast. Viimsi ViVa ehk virtuaalklubi 
andis välja jaanuaris haridusaasta 
erisaate. Emadepäevaks loodi las-
telaulude erisaade. Munitsipaallas-
teaia kaheksas majas toimus veebi 
vahendusel väga eriline laulupäev, 
samal ajal lauldi eri majades ning 
nii kujunes omamoodi laulupidu. 

Distantsõpe tekitas vajaduse 
leidlike lahenduste järele. Randve-
re koolis harrastati peredega õues 
liikudes GPS kunsti, väga omapä-
rased olid noortekeskuse virtuaal-
sed kokandusklubid. Nimelt said 
noored noortekeskusest kontakti-
vabalt toiduained ja seejärel suun-
duti koju koos perega kokkama, 
vahetades kogemusi ja emotsioo-
ne MS Teamsi keskkonnas. Püün-
si kooli õpetajad maandasid reede 
õhtuti pingeid virtuaalses Valli baa-
ris, kus tööst ei räägitud. Peamine 
väärtus seisnes vahvate kogemus-
te jagamises. 

Motivatsiooni ja vaimset 
tervist hoides
Üks haridusaasta peamisi tegevusi 
oli infovahetus. Jaanuarist juunini 
kohtusime igal neljapäeval ekraa-
nide taga hariduse sõpradega. Ring 
on suur, umbes 30 inimest val-
la munitsipaalharidusasutustest, 
eralasteasutustest, muuseumitest, 
vallavalitsuse kultuuri-, arendus-, 
avalike suhete ja haridusosakon-
nast. 

“Iganädalased kohtumised on 
olnud väga positiivsed ja motivee-
rivad, andnud häid mõtteid ja pan-
nud ka meid rohkem tegutsema 
distantsõppe ja piirangute ajal,” kir-
jutas Haabneeme kooli kogukond. 
“Koosolekud on olnud väga inspi-
reerivad ja andnud mõtteid, mida 
edaspidi ka Randvere koolis ellu 
viia, näiteks raamatu ja roosi päev,” 
vahendas Liina Randvere kooli 
meeskonnast. “Koosolekud on te-
kitanud tõeliselt ühise tunde valla 
hariduse eest seismisel ja tegele-
misel. Suur rõõm on olnud tutvu-
da erinevate haridusasutuste esin-

satud asutuste meeskondade liik-
med, näiteks haridusliku erivaja-
dusega õpilaste õppe korraldajad, 
juhiabid. Igal seminaril on olnud 
kindel teema, vajadusel ka külali-
sed seda avamas või kogemusi ja-
gamas. 

Alustasime 2020. aastal kontakt-
seminaridega, kuid uue aasta saa-
budes tuli paraku liikuda ekraanide 
taha. See aga ei vähendanud semi-
naride väärtust, pigem andis antud 
olukorras lisatuge üheskoos prob-
leemsete teemadega tegelemiseks. 
Üksi oma asutuses probleemipunt-
raga istudes olnuks emotsionaal-
selt palju hullem. 

Üheskoos tegelesime haridus- 
ja noorsootöö arengu kavanda-
misega, selleks kulus sisulist tööd 
pool aastat. Järgmine suur tee-
ma oli muukeelsete laste õpeta-
mine. Väga inspireerivalt esines 
Anu Luure Lilleküla gümnaasiu-
mist koos Kai Võlliga. Nii mõnigi 
asutus, kaasa arvatud lasteaed, sai 
julgust leida lihtsaid võtteid muu-
keelsete lastega toimetulekuks. 
Teemaga tegeleme edasi, mitmed 
üldhariduskoolid said klassidesse 
professionaalsed eestikeelsed õpe-
tajad ning suvel toimusid noorte-
keskuse eestvedamisel väga popu-
laarsed keelelaagrid. 

Jaanuaris kutsusime koostöö-
kotta Margit Timakovi Kutsekojast, 
kuna mitmed õpetajad olid valmis-
tumas kutsekvalifikatsiooni taotle-
miseks. Kvalifikatsiooni määratlus, 
eriti üldhariduskoolis, võib vahel 
vajada juristi abi, kuid pilt sai siis-
ki selgemaks. Veebruari koostöö-
koda oli pühendatud mentorluse-
le ja ambitsioonile saada alustavat 
õpetajat toetavaks ja kogenud õpe-
tajat väärtustavaks omavalitsuseks. 
Sarnaselt Rae vallaga on kõikides 

HARIDUSAASTA  Käesoleva aasta jaanuarikuu 
Viimsi Teataja kirjutas: “Oleme terekäe vastu võtnud 
Viimsi haridusaastalt. Aasta 2021 oleme kuulutanud 
Viimsis haridusaastaks ja see tuli õigel ajal. 2020 
pakkus meile eelnevalt palju väljakutseid, uusi 
võimalusi ja katsetusi kõikides haridustasemetes, 
samuti huvihariduse korraldamisel ja noorsootöö 
valdkonnas.” 

Haridusaasta tõi kokku hariduse sõbrad

Viimsi üldhariduskoolides ametis 
mentorid, kuid seni on olnud vähe 
koostööd ja kogemuste jagamist. 
Ka see teema ei lõppenud veeb-
ruaris, tegevusi jätkub vähemalt 
aasta lõpuni. 

Kes on koolis abiõpetaja, kes tu-
giisik? Mõisted ja kogemused said 
selgemaks tänu Tiina Kütile ja Ülle 
Teltveile Läänemaalt ja Tallinna 
Konstatin Pätsi Vabaõhukoolist. 

Maikuus tuli esimest korda kok-
ku alushariduse koostöökoda, ku-
hu on liitunud vallas tegutsevad 
alushariduse eraettevõtjad ja mu-
nitsipaallasteaiad. Soov on liiku-
da ühiste väärtuse väljaselgitami-
se poole, kuna alates aprillist olid 
toimunud alushariduses suuremad 
muudatused, mis on toonud nii 
eraettevõtjad kui ka munitsipaal-
lasteasutused ühtsesse valla alus-
hariduse süsteemi. 

Mitmekesine töö
Kas teate, mida koolid lisaks ta-
vapärasele “tunniandmisele” õp-
pe mitmekesistamiseks korralda-
vad? Ahelreaktsioonil põhineva 
Goldbergi masina ehitamise võist-
lus, animafilmide konkurss, Rubiku 
kuubiku huvilised… Kas teate, mis 
on potkakelk? 

Haridusaasta kommunikatsioon 
kajastas tegemisi, sündmusi ja pi-
kemaid haridusasutuste tutvustusi 
igas Viimsi Teatajas. Iga asutus on 
saanud soovitud leheruumi sünd-
muste kajastuseks. Lisaks ärgitasi-
me oma tegemisi laiemalt kajasta-
ma, sest Viimsi haridusasutuste töö 
on väga mitmekesine. 

Ühendasime hariduse 
ja kultuuri
Vabariigi aastapäeva aktused, sa-
muti valla sündmus pidid olude 
sunnil toimuma veebi vahendusel. 

dajatega ning jagatud kogemused 
on tekitanud sünergia uute idee-
de sünniks,” rääkis Merle Viimsi 
gümnaasiumist. Juunis piirangute 
vähenedes lõpetasime haridusaas-
ta esimese poolaasta rõõmsalt koos 
Viimsi vabaõhumuuseumi õuel. 

Väärt töö väärib 
tutvustamist
Kui vaadata tegevusplaani, siis see 
ei kubisenud erilistest sündmustest 
ja haridusaasta üritustest. Peami-
ne rõhk oli sellel, mida asutustes 
nagunii tehakse ja sellekohasel in-
fovahetusel. Nendele tegevustele 
aitasid kaasa head mõtted ja koos-
tööpakkumised kultuurist, muu-
seumitest, teistest haridusasutus-
test. Kasvõi õpihuvi laagrid, kus 
on suurepärane koostöö koolide 
ja noortekeskusega või teadushu-
vikool Collegium Eruditionisega. 
Teiseks oli oluline roll kommu-
nikatsioonil, tänu haridusaastale 
on haridusasutuste väga mitme-
kesine tegevus rohkes kajastuses 
Viimsi Teatajas, asutuste meedia-
kanalites. Väärt töö väärib laiemat 
tutvustamist. 

Hariduskoostöö ei lõpe 
Septembris algas teine Viimsi ha-
ridusaasta poolaasta. Jätkusid nel-
japäevased inspiratsioonihom-
mikud, võimalusel kohtusime 
erinevates asutustes. Samas oli ka 
ekraanide taga tore taas kohtuda. 
Kaasasime mõne haridusega seo-
tud lisateema ja külalise, taas al-
gas tasapisi rahvusvahelise koos-
töö taastumine. 

Huvihariduse ja üldhariduse 
koostöö saab teoks peagi valmivas 
kultuuri- ja hariduskeskuses Viim-
si Artium. Noortekeskuse ja koolide 
koostöös on kavas karjääriteekon-
dade tutvustus, kuna õppimisvõi-
malused on väga laialdased. 

Haridusaasta suurim väärtus 
on see, et Viimsi hariduse sõbrad 
on kokku saanud, tegemistele kaa-
sa elanud ja väga palju teiste ko-
gemustest õppinud. Viimsi hari-
duselu mitmekesisus on jõudnud 
suuremasse pilti Viimsi ViVa kana-
lil, Viimsi Teatajas ning väga palju-
de perede seas nii Viimsis kui arva-
tavasti ka kaugemal. 

Maiu Plumer
haridusosakonna juhataja

Viimsi kunsti-
kooli loodud 
haridusaasta 
logol on kuju-
tatud koostööd 
ja ühist koos-
tegemist. 

Haridus-
aasta sai 
väärika lõpu 
detsembri 
alguses pee-
tud peoga 
Laidoneri 
mõisa saalis.
Foto: Kristi 
Berggren
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Mäng on huvi-
tav ja arendav. 
Foto: erakogu

KLIIMAMÄNG  25. novembril 
oli Viimsi gümnaasiumi saksa 
keele õppijatel võimalus osa-
leda Goethe instituudi loodud 
simulatsioonimängus “Kliima-
neutraalne linn”. Mängu osale-
jaid valiti kolmest Eestimaa 
koolist, et pakkuda õpilastele 
kogemuslikku õppimisvõima-
lust ja tõsta teadlikkust kliima-
muutusest ning sellega kaasne-
vatest probleemidest.

Mängu eesmärk oli leida erinevaid 
võimalusi ja kompromisse roheli-
sema keskkonna loomiseks. Iga-
le õpilasele jagati kujutletavas lin-
nas roll, millest lähtudes pidid nad 
langetama otsuseid ja otsima eri-
nevaid meetodeid kliimamuutus-
te vähendamiseks. Kuna mängu tu-
lemus ei olnud ette määratud, said 
osalejad leida erinevaid lahendu-
si, pannes proovile läbirääkimisos-

Noored otsivad lahendusi kliimaprobleemidele

kused ja otsides kompromisse, mis 
sobiks erinevate vaatenurkade ja 
vajadustega. Õpilased said teadli-

kumaks erinevatest kliimamuutust 
soodustavatest teguritest ning või-
malustest nende vähendamiseks. 

Pikalt arutleti, kuidas vähenda-
da elektri ja soojuse tootmist fos-
siilkütuste abil, mis on üheks suu-
rimaks kliimamuutuse eelduseks. 
Samuti käsitleti probleeme, nagu 
tööstuse poolt toodetav reostus, 
liiklusest tulenevad heitgaasid ja 
liigne tarbimine. 

Murekohti on palju, ent lei-
dub ka lahendusi, et probleeme 
vähendada. Taaskasutamine ai-
tab madaldada ületootmist tehas-
tes, liikumine jalgsi või jalgrattaga 
vähendab süsihappegaasi heidet. 
Elektriautode või päikesepaneeli-
de kasutamine on suureks abiks, 
et tõsta praegu vaid veerandikult 
kasutusel olevaid taastuvaid ener-
giaallikaid. Mõistagi ei ole selline 
teguviis kõigile inimestele majan-
duslikel või tervislikel põhjustel 
võimalik, kuid mida rohkem on 
neid, kes tarbimise tagajärgede 
eest vastutavad, seda lihtsam on 
kliima soojenemist aeglustada. 
Õpilased püüdsid leida lahendu-
si, mis sobiksid suuremale enami-
kule inimestest. Ning teoreetiliselt 
on kliimaneutraalne eluviis võima-

lik peaaegu igaühele. 
Enda seisukohtade kinnitami-

seks oli õpilastel võimalus aren-
dada argumendi püstitamise ja 
läbirääkimise oskuseid, et enda-
ga kaasata teiste mõtteviise ja ar-
vamusi. Osalejad arvavad, et tege-
mist oli väga huvitava ning samas 
ka lõbusa mänguga, mis lisaks klii-
mamuutustega seotud teadmistele 
andis võimaluse üksteist paremi-
ni tundma õppida. Kõik nõustu-
sid, et kliimamuutus on väga suur 
probleem, ning noored, kelle kätes 
on tulevik, peavad selle probleemi 
tõsidust mõistma ja juba varakult 
mõtlema võimalikele lahenduste-
le. “Paljud inimesed on väga mu-
gavad ega soovi ellu muudatusi. 
Kui aga samamoodi jätkata, po-
le praegune terve eluviis tuleviku 
põlvkondadele enam võimalik,” üt-
leb kliimamängus osalenud õpila-
ne Joanna. 

Tõsiasi on, et keskkonna rohe-
lisemaks muutmine nõuab kõigilt 
vastutustunnet ning kliimamuutus 
ei lõppe enne, kui igaüks on valmis 
muutuma.

Eliise Lepp
Hüpernoole toimetaja

viiped, mida praktiseerima hakata,” 
jagab Kelly.

Tunnid on lastele nauditavad 
muusika ja laulu sees “kümblemi-
se” hetked ning võimaluseks tei-
si omaealisi uudistada. Ei saa aga 
eeldada, et laps õpiks viiplema vaid 
õpetajat vaadates. Oluline töö on 
lapsevanemal, kes õpitu kodus ka-
sutusele võtab. Sestap ongi beebi-
lauluring koht, kus õppida uut ning 
põnevat ka enda jaoks, mitte liht-
salt lasta õpetajal “etelda” ja lapsi 
lõbustada. 

Kui keeruline on kodus 
alustada?
Kõik osalejad kostavad, et keeruline 
pole, lihtsalt ise tuleb järjepidev olla 
ning mitte heituda, et esialgu kipub 
asi meelest minema. “Kõige keeru-
lisem on alguses, et üldse tuleks 
meelde viibelda, ja hiljem, et algu-
se ind ei kaoks. Tundides käimine 
annab motivatsiooni juurde,” rää-
gib 8-kuuse poja ema Airi Žmenja. 
Ta lisab: “Beebiviiplemises on mõ-
nus ja sõbralik õhkkond – pole hul-
lu, kui mõni viibe kohe meelde ei 
jää, laps näeb ka teisi viipelmas. Kui 
oled juba mõnda aega tunnis käi-
nud, siis avastavad, et tegelikult os-
kad päris palju ja tekib tahtmine vii-
peid ka kodus kasutusele võtta.”

9-kuuse tütre ema Riin Kibin 
leiab, et üsna loomulik on esialgu 
tunda lapsega viibeldes kohme-
tust. Viibete tegemist peab endale 
eraldi meelde tuletama, kuid pika-
peale muutub see loomulikumaks 

N
eli aastat on Eesti pered 
kohtunud beebiviiple-
mise lauluringides ning 
õppinud põnevat suht-

lusviisi, mis annab lastele võimalu-
se end väljendada ja olla mõistetud 
juba enne esimesi sõnu. Sügisest 
alustas beebiviiplemise grupp meie 
kodukandis, kus õpetajaks on julge 
ja positiivne Merle Blank. 

Viimsi huvikeskuses tundides 
käinud 8-kuuse poja ema Piibe 
Lind on võimalusest elevil. “Bee-
biviiplemise tunnid on lõbusad, 
mängulised ja hea energiaga. Mer-
le teeb tegevused vahvaks nii ema-
dele kui ka lastele – õpime küll bee-
bidele kohandatud viipekeelt, aga 
tunnen, et ka endal on värsken-
dav heita pilk viipekeele põnevas-
se maailma.”

 
Mis tundides toimub?
Ühest küljest on tegu justkui ta-
vapärase beebikooli tüüpi ringi-
ga, kus iganädalaselt 6–18-kuuste 
lastega kogunetakse. Teisalt aga on 
beebiviiplemise metoodika midagi 
ainulaadset. Kelly Visnapuu hakkas 
Viimsi tundides käima, kui poeg oli 
5-kuune. Kõige vahvamaks peab 
ta seda, et nii emmed kui ka bee-
bid saavad omavahel sotsialisee-
ruda. “Tund kulgeb mõnusas rüt-
mis ning iga kord saab kaasa uued 

ning viiped hakkavad automaatse-
malt tulema. “Kindlasti võiks seda 
proovida kõik, kes otsivad põnevat 
ja erilist viisi oma beebiga suhtle-
miseks. Lõbus ja arendav on see 
pealekauba,” ütleb ta.

Kuidas beebiviiplemise 
juurde jõutakse?
Enamik emasid kuulis sellest es-
makordselt sotsiaalmeedia vahen-
dusel ning esimesed viiped õpi-
ti beebiviiplemist tutvustavatelt 
kontodelt. Mõni entusiastlikum 
oli otsuse lapsega viiplema hakata 
teinud juba enne beebi sündi. Pii-
be Lind selgitab: “Olin asjaga va-
rem kursis ning mõtlesin, et kind-
lasti tahan seda proovida. Kui poja 
sai 6-kuuseks, avastasin, et saame 
Viimsis tundides käia.” Airi Žmen-

KOOSTÖÖ Üha olulisemaks saab, et beebide ja 
väikelastega vanemad ei jääks koduseinte vahele 
üksi, vaid leiaksid võimaluse kohtuda omasugus-
tega. Vaimse tervise turgutamiseks on hea leida 
mõttekaaslasi, õppida midagi uut ning end lihtsalt 
tuulutada. 

Emmed kodunt välja – mis toimub 
Viimsi beebiviiplemise ringides?   

Karoliine Piksarv
Beebiviiplemine

ja sõnul oli ta beebiviiplemise sõna 
erinevates virtuaalsetes beebigrup-
pides märganud, kuid päriselt tõu-
ke tundidega liituda sai pärast 
“Pealtnägija” lugu, kus teised pe-
red kogemusi jagasid. 

Kas tundides või omal käel?
Küsimusele, kas ongi mõtet seda 
asja õpetaja käe all õppida, kui ise 
võib internetist infot leida, vasta-
takse ühest suust, et kindlasti on. 
Kord nädalas koduseinte vahelt väl-
jasaamine ning teiste vanemate ja 
beebide nägemine on seda väärt – 
mõistad, et sa pole üksi, vaid teis-
tel on sarnased mured ja rõõmud. 
Vahva on ka oma kandi beebipere-
dega tutvuda.

Tundidest saab häid ideid, mi-
da beebiga kodus ette võtta, ning 

mõnusaid laulukesi ja tegevusi 
igapäevaelu rikastamiseks. Heaks 
võimaluseks peetakse sedagi, et 
veebimaterjalide toel saab hil-
jem mälu värskendada ja tundides 
õpitut korrata. “Beebiviiplemine 
on kõvasti silmaringi avardanud. 
Naudin sellisel viisil beebiga koos 
tegutsemist!” tõdeb Riin Kibin.

Beebiviiplemise tunnid jätkuvad 
Viimsi huvikeskuses kolmapäeviti 
alates 19. jaanuarist. 

  Esmased teadmised 
saad beebiviiplemisest: 
www.beebiviiplemine.ee/
minikursus

  Õpi viipeid ka sotsiaal-
meedias: @Beebiviiplemine

Beebiviiple-
mise tundi-
dest saab häid 
ideid, mida 
beebiga kodus 
ette võtta, ning 
mõnusaid lau-
lukesi ja tege-
vusi igapäeva-
elu rikasta-
miseks. Foto: 
Merle Blank
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nud suvel mängis Kasper ühe pea-
osalisena Külli Talmari lavasta-
tud Viimsi Rannarahva muuseumi 
muusikalises suvelavastuses “Mis 
sa ilma paadita teed?”. Läbikäidud 
kooliaastate jooksul on ta osa võt-
nud ja auhindu saanud paljudel 
etluskonkurssidel, mille hulgas on 
esikoht Viimsi gümnaasiumi kor-
raldatud kõnevõistlustel ja laureaa-
ditiitel õpilasetlejate 2021. aasta 
riiklikul konkursil. 

Kasperi lemmikharrastuste hul-
ka kuulub ka musitseerimine ja 
laulude kirjutamine. Viimsi koo-
li bändist, mille ta koos sõpradega 
asutas, kasvas gümnaasiumis väl-
ja ansambel Heating, mille solist ja 
kitarrimängija on Kasper. Nad on 
käinud esinemas Saksamaal elava-
tele eestlastele ning olnud meele-
olukujundajaks kohalikel üritustel.

Näidend ei sündinud üleöö
“Mulle meeldib esineda ja laval 
olla. Naudin esinemisi nii sõnali-
ses kui ka muusikalises vormis,” 
ütleb meie loo peakangelane ise. 
“Aga näidendit kirjutada ja lavas-
tada on hoopis midagi muud. See, 
mida koolilaval näha võis, ei val-
minud ühe hooga. Kui ma oma 
esimese variandi paberile olin pan-
nud, näitasin seda vanaisale (tun-
tud japonoloog Agu Sisask – toim.). 
Ta luges käsikirja läbi, vaatas mul-
le muheldes otsa ja küsis: “Aga mis 
žanri see lugu sul õieti kuulub? On 
see tragöödia või komöödia, fil-
mistsenaarium või näidend? Mis 
sisusse puutus, siis vanaisa arva-
tes olin ma püüdnud hüpata kõr-

NOOR TALENT  9. detsembril toimus Viimsi 
gümnaasiumis tähelepanuväärne sündmus – 
lavale jõudis näidend “Lõplik või lõpmatu?”, mille 
teksti autor, lavastaja ja muusika looja on gümnaa-
siumi abiturient Kasper Sebastian Silla ning 
osatäitjateks selle kooli õpilased.

Viimsi gümnaasiumis etendus erakordne 
näidend armastusest ja loomingust 

“L
õplik või lõpmatu?” 
on lugu näidendi 
sünnist näidendis, 
mille keskmeks on 

armastus. “Ma püüdsin kirjutada 
ja lavastada Faehlmanni muisten-
dist “Koit ja Hämarik“ saadud ja 
ümbertöötatud süžeed, vaadeldes 
seda oma ihu- või vaimusilmade-
ga. Võiks ka öelda, et see näidend 
jutustab kunstiloomingu sünnist, 
sellestsamast protsessist, mida ma 
praeguseni oma arenguteel läbi 
olen käinud,“ ütleb Kasper. 

Teatrimaailm kutsus
Huvi teatritegemise vastu tekkis 
Kasperil juba varases lapseeas. Veel 
enne kooliaja algust mõtles ta koos 
oma mängukaaslasega välja näi-
dendi, mis kodurahvale ette kanti. 
“Tegime seda suure õhinaga,” rää-
gib noormees naeratades. “Meie 
jaoks oli see tõsine ja tähtis töö.”

Pärislavaga puutus Kasper kok-
ku Viimsi Muusikaliteatris, kus talle 
mitmes muusikalis väiksemaid rol-
le anti. Esimene neist oli muusika-
lises lavastuses “Annie – homme on 
parem”. See “parem homme” saa-
bus Kasperile siis, kui ta koolitöö 
kõrvalt hakkas käima Hanna-Liina 
Võsa asutatud muusikalikoolis. Koos 
kaasõpilastega külastati õppereisil 
isegi New Yorki. Hanna-Liina Võsa 
muusikalikooli õpilaste kontsert 
New Yorgis Eesti Majas toimus 21. 
aprillil 2019.

Laval on õige koht
Edasi läks nii, et väiksemad rollid 
asendusid suurematega. Möödu-

gemalt, kui teadmised seda või-
maldavad,” meenutab Kasper. “Ja 
nii ta hakkas mulle rääkima kirjan-
dusest ja kunstist, psühholoogiast 
ja filosoofiast, religioonist ja usku-
mustest. Lühidalt öeldes rääkis ta 
kõigest sellest, mida autor teadma 
peaks, kui ta oma “loomingulist sõ-
numit maailmale tahab  läkitada”. 
Kirjutasin uue teksti, sest vanaisa-
ga vesteldes oli selgeks saanud, et 
midagi kirjutades tuleb see üle lu-
geda, nagu loeksid võõrast teksti. 
Ainult sel moel on võimalik iseen-
da võimeid hinnata. Lavastusel on 
omad reeglid. See on pingeline ja 
põnev protsess,” tõdeb Kasper ja li-

sab: “Lavastaja peab teadma, mida 
ta tahab, samuti suunama osatäit-
jaid soovitud tulemusteni ja näge-
ma igas üksikus episoodis kogu la-
vastuse tervikpilti.”

Magusad tööviljad
Vaatajad pidasid etendust elamu-
si pakkuvaks ja õnnestunuks ning 
avaldasid oma tunnustust vägeva 
aplausiga. Kui Kasperi vanaisa tõs-
tis esile noorte osatäitjate üllatavalt 
kõrget näitlejameisterlikkust, tõdes 
autor ja lavastaja ise: “Sellist taset 
pole võimalik mõne kuuga saavuta-
da. See kõik on aastatepikkuse töö 
vili, mille külvamist alustasid Viim-
si koolis Külli Talmar ja Külli Täht, 
kes oma entusiastliku suhtumisega 
kasvatasid armastust teatri vastu, ja 
mida viimane Viimsi gümnaasiumi 
teatrimooduli juhendajana edasi 
viib. Mul oli osatäitjatega väga hea 
koostöö ja olen tänulik, et nad mi-
nu ideedega kaasa tulid ning oma 
oskusi ja aega panustasid.”

Viimsi Teataja

  Etenduses mängisid 
Robin Kivirand, Grete 
Elisabet Trei, Alex Paul Pukk 
(VGM-i vilistlane), Gretel 
Abner, Gregor Krämann, 
Lars Leopold Briedis, 
Markus Valkna, Oona Linda 
Prohhorov, Ats Laanes, 
Aasa Ruukel, Lisette Vana-
toa, Elisabet Juhansoo, 
Annabel Jõearu, Otto 
Richard Habicht. 

  Lavastuse helirežiiga 
aitas kaasa Viimsi güm-
naasiumi õpetaja Andreas 
Kalvet, valguskunstniku ja 
produtsenditöö tegi Ristan 
Reintam.

  Projekt sai teoks güm-
naasiumiõppes tehtava õpi-
lase poolt valitud praktilise 
töö raames. 

“Lõplik või 
lõpmatu?”

Hetk etendu-
sest. Fotod: 
Hans Tammiste 
(VGM)

Teksti autor, 
lavastaja ja 
muusika looja 
Kasper Sebas-
tian Silla. 
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erinevaid aksessuaare, ehteid, jõu-
lukaunistusi, kaarte, isegi pärnaõi-
si, mett ja kivist kuumaaluseid ning 
mida kõike veel.

Vivika Kupper on veendunud, 
et kuigi kõik lapsed sünnivad hea-
dena, tuleks neid siiski pidevalt ju-
hendada märkama enda ümber 
ka inimesi, kel praegu ei lähe kõi-
ge paremini, kes vajavad ehk sinu 
abi. Samas, ega enne, kui ise pole 
midagi väga hullu läbi elanud, vist 
ei suudagi teise inimese murekoor-
mat adekvaatselt tajuda. 

Kooli HEV-koordinaator Riin 
Peeters on loonud aga uue jõulu-
traditsiooni õpetajatele. Kui varem 
tehti üksteisele väikeseid kingitusi, 
siis viimastel aastatel on Riinu eest-
vedamisel ühiselt toetatud mõnda 
heategevusprojekti. Viimati, näi-
teks, aitas õpetajate toetus soetada 
arvuti meie koolis õppivale raske 
puudega lapsele. Sel aastal kutsus 
Riin kolleege üles osa võtma hea-
tegevuslikust mänguasjade korja-
mise aktsioonist vähihaigete laste 
heaks – “Vapruse kastikeste” täit-
misest. Kuna kooli hoolekogu esi-
mees Antoon van Rens omalt poolt 
edastas Riinu üleskutse lapsevane-
matele, saime õpetajate ja lapse-
vanemate ühise panusena toetada 

HEATEGEVUS  Tõeline headus sünnib inimese 
südames ja piire sellel ei ole. Headus meis enestes 
ja soov teha head peaks olema kõigi inimeste jaoks 
samasuguseks enesestmõistetavuseks nagu iga-
päevane hügieen või kasvõi sõnavabadus, mida nii 
oluliseks peame.

Jõuluheateod Haabneeme kooli moodi

H
aabneeme koolis pee-
takse soovi väetimaid 
toetada täiesti ene-
sestmõistetavaks osaks 

elust. Heategevusse panustavad 
võrdselt nii lapsed, nende vane-
mad kui ka õpetajad. 

Tänane koolijuht Vivika Kup-
per oli see, kes 2008. aastal Viim-
sisse õpetajana tööle tulles algatas 
heategevuslike jõululaatade tradit-
siooni, mis on Haabneeme koolis 
edukalt toiminud siiani. Vaid üks 
kord – eelmiste jõulude ajal, kui ol-
di üleriigiliselt distantsõppel – on 
jõululaat ära jäänud. Seda suurem 
oli huvi ja elevus tänavu. Kolmel 
päeval, 6.–8. detsembrini oli koo-
limaja esimene korrus täis imelisi 
aroome, saginat ja puhast rõõmu. 
Ja kõike seda jagus nn müügilet-
tide mõlemale poolele. Aga müü-
gilettidelt vaatas vastu uskumatult 
kirev ja mitmekülgne “kaubava-
lik”. Oli kodutehtud moose ja mah-
lasid, kõiksuguseid küpsetisi torti-
dest piparkoogimajadeni, kiluleibu 
ja popkorni, isetehtud keraamikat, 

vähihaigete lastega seotud projek-
ti 772 euroga. 

Laste ja nende vanemate poolt 
heategevusmüügiks loodu-too-
du ning koolikaaslaste ja õpetaja-
te poolt selle soetamine tõi kokku 
samuti uskumatult suure summa – 
2294 eurot. Erilise panuse eest tä-
name siinkohal õpetaja Hille Savi 

Anne Martin
Haabneeme kooli 
kommunikatsioonispetsialist

Püünsi koolijuht osaleb haridus-
juhtide praktikaprogrammis

5.a klassi, kes teenis heategevuseks 
koguni 300 eurot.

Traditsiooniliselt toetab Haab-
neeme kool jõululaadal teenitud 
rahaga Viimsi Invaühingut – nii ka 
sel aastal. Invaühingu üks eestve-
dajaid psühholoog Jana Skripnikov 
võtab annetuse, aga eriti just selle 
läbi tehtud laste tahteavalduse vas-

tu pisaraga silmanurgas ning sõna-
dega: “Tänulikus südames on alati 
pidupäev ja õnnetunne.”

Ilmselt ongi heateoga see lugu, 
et andja heaolutunne on vähemalt 
võrdne saaja omaga. Seetõttu kut-
sume kõiki üles avama oma süda, 
ja miks mitte ka rahakott, et võima-
luste piires toetada abivajajaid.

Püünsi koolijuht Jekaterina Tšerepannikova. Foto: erakogu

JÕULULAAT  Heategevuslik 
jõululaat-kontsert on Rand-
vere kooli pikaajaline ja kogu-
konna poolt armastatud tradit-
sioon. Eelmisel aastal jäi  see 
seoses piirangutega ära. Kuna 
sel sügisel on olukord viiruse 
lainel veidi leebem ja kooli-
pere juba kevadest julgem 
suuremaid sündmusi õues läbi 
viima, siis saigi vastu võetud 
otsus - jõululaat-kontsert 
toimub ja koolimaja ees õues.

8. detsembril kella 18 ajal oli ma-
jaesine rahvast täis, tervitussõnad 
ütles koolijuht Stanislav ja mõnu-
sa jõulumuusika saatel saigi laada-
melusse sukelduda. 

Jõululaadale registreerus 33 
müüjat. Eriti minevaks kaubaks 
oli kuum jook ja kohapeal valmi-
nud soojad vahvlid. Müügilettidelt 
leidis veel palju põnevat: käsitööd, 
meisterdusi, magusaid ja soolaseid 
ampse, võimalus osaleda õnneloo-
sis. Meeleolu lisas vahva kontsert, 
kus erinevates blokkides astusid 
üles kooli mudilas- ja lastekoorid, 
6.a klassi tantsutüdrukud ja vä-
ga suur hulk rahvatantsijad. Ei ole 
kellegi jaoks uudiseks, et Randvere 
koolis on rahvatants au sees – sel-
lega tegeleb 124 õpilast 354-st! Li-
saks näitasid oma tantsuoskust vi-

Jõulumuinasjutt Randvere koolis

listlas- ja naisrühmad, kes samuti 
Randveres tegutsevad. Kontserdi 
lõputantsu said kõik soovijad kaa-
sa tantsida. Kui suviste kogupere-
ürituste hitiks on batuut, siis meil 
oli väiksemate laadaliste rõõmuks 
uhke lumemägi, millel sai turnida 
ja liugu lasta. Seega tegevust ja rõõ-
mu jätkus laadast-kontserdist küll 
kõigile.

Kuna tegemist oli heategevusli-
ku laadaga, siis ühiselt koguti pea 
850 eurot (50% iga müüja müügi-
tulust), mis enamuse registreeritud 

müüjate soovil annetatakse kodu-
tutele loomadele. Valisime toetu-
se saajaks Varjupaikade MTÜ, mis 
loodi 2007. aastal ja tegutseb kuues 
varjupaigas üle Eesti. Suur tänu 
kõigile panustajatele!

Jõululaat-kontsert on saanud vä-
ga palju positiivset tagasisidet oma 
mõnusa atmosfääri, kogukonna-
kesksuse, müüjate rohkuse ja kauni 
kontserdi eest ning see on koolipe-
rele suureks innustuseks järgmisel 
aastal veel ägedamalt sündmus ette 
võtta. Kaunist jõuluootust!

Liina Savolainen
Randvere kooli 
kommunikatsiooni- ja huvijuht

  Haridusjuhtide praktikaprogramm alustab kolmandat hoo-
aega. Uuest aastast lähevad tunnustatud juhtimiskultuuriga 
ettevõtetesse praktikale 11 koolijuhti üle Eesti. Nende seas ka 
Püünsi koolijuht Jekaterina Tšerepannikova.

Arenguprogrammi eesmärk on edendada koolijuhtimise kva-
liteeti. Koolijuhid saavad esmalt olla kümme nädalat mõnes 
kaasaegse juhtimiskultuuriga organisatsioonis täiskohaga prak-
tikal, seejärel naaseb osaleja oma kodukooli, kus asub kogutud 
teadmisi ja ideid rakendama.

Programm võimaldab vahetada kogemusi teiste tippjuhtidega 
hoopis teises valdkonnas, õppida teiselt organisatsioonilt ja 
leida võimalikke uusi lahendusi enda organisatsiooni jaoks. 
Samuti saavad osalejad rohkem teadmisi ettevõtjate ootustest 
koolidele ja luua suhteid tuleviku koostöö jaoks. 

Praktikaprogrammi avaüritus toimus 1. detsembril ning kogu 
programm kestab üheksa kuud, millest kaks ollakse praktikal. 
Jekaterina praktikakohaks on SEB pank.

Jekaterina on väga tänulik, et saab programmis osaleda. 
“See annab võimaluse omandada teadmisi ja ammutada inspi-
ratsiooni hoopis teist laadi ettevõttes. Loodan saadud teadmisi 
koolielus rakendades tuua värskust nii koolitöötajate kui ka õpi-
laste igapäevastesse tegevustesse,” lausub ta. 

Merilin Piirsalu

Tegevust ja 
rõõmu jätkus 
nii väikestele 
kui ka suurtele. 
Fotod: Priit 
Palomets

Jõululaat on 
Haabneeme 
koolis juba 
traditsiooniks 
saanud. Fotod: 
erakogu
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nusam ja kergem olla. “Pidetust, 
hirme ja muretsemist on sellel aas-
tal palju olnud, aasta lõpp võiks olla 
aga rahulikum ja harmoonilisem. Et 
tasakaal paigast ei kaoks, siis tuleks 
headust ja hoolimist rohkem mär-
gata ja toetada,” lisab ta.

Luues erilist ja kordumatut
Inga ja Toomas soovivad südames, 
et nende jõulukontsert puudutaks 
kuulajaid headuse ja helgusega 
ning jõuaks võimalikult paljude 
inimesteni. “Püüame luua nii erili-
selt tugeva energiavälja, mis jõuaks 
ka nendeni, kes mingil põhjusel 
kontserdile ei pääse,” ütleb Inga. 

Ta usub, et nende muusika, ju-
tud ja luuletused kõnetavad iga-
üht, kes praegust aega hoolivuse 
ja soojade tunnetega tasakaalus-
tada sooviksid. “Sisu luues mõtle-
sime sellele, mida ise kuulata soo-
viksime, millises tundes tahaksime 
viibida. Kui see meid puudutab, siis 
ehk suudame ka publiku südames-
se jõuda,” loodab ta. “Kontsert sün-
nib meie jaoks alati koos publiku-
ga, nii nagu iga etenduski on igal 
õhtul uus. Silmad on inimese hin-
ge peegliks ning õnneks ei tule neid 
maskiga varjata – oleme tänulikud 
igale inimesele, kel õnnestub mõ-
ni kontsertõhtu meiega veeta. Koos 
loome sel jõuluajal midagi erilist ja 
kordumatut.”

Head mälestused Viimsist
Viimsisse esinema tulevad Lunged 
väga hea meelega, sest selle paiga-
ga on neil pisut erilisem side. Ni-
melt, kui Inga ja Toomas tutvusid, 

JÕULUKONTSERT  Detsember on ikka olnud jõulu-
kontsertide aeg. Tänavu astuvad jõulukuul mitmel 
pool oma kavaga “Nagu Ingel” üles Inga ja Toomas 
Lunge. Esimesel jõulupühal, 25. detsembril on 
võimalus kuulata neid EELK Viimsis Püha Jaakobi 
kirikus.

Toomas ja Inga Lunge jõulukontsert 
viib mõtted ilusale ja heale

J õulukontserdid on eestlaste 
seas ikka armastatud olnud, 
aga viimasel kahel aastal ei 
ole saanud neid arusaadava-

tel põhjustel väga palju korraldada. 
“Ujume mõnes mõttes oma kont-
sertidega vastuvoolu, aga tundub, 
et praegusel ajal on seda vaja. On 
vaja rohkem hetki, mis suudaksid 
argimuredest eemale viia, suuna-
ta mõtted ilusale ja heale. Rohkem 
kui varasematel aastatel on tarvis 
jõulurahu tulemisele kaasa aida-
ta,“ leiab Inga. 

Et märgata olulist
Lunged on esitamiseks välja vali-
nud mitmed talve- ja jõululaulud, 
mis neid endid kõnetavad. Lisaks 
päris enda loomingule on kavas mi-
tu Silvi Vraidi poolt armsaks laulu-
dud laulu, lugusid Tõnu Raadiku 
loomingust ja paar eestlastele veel 
tundmatut põhjamaade jõululau-
lu. “Laulude vahepeal jutustame 
enda talvedest ja lapsepõlve jõu-
ludest. Mina sirvin luuleraamatut. 
Soovime, et kontserdilt lahkudes 
märgataks rohkem neid olulisi ini-
mesi, kes meie ümber alati olemas 
on. Aga mis peamine – et inimene 
märkaks ja armastaks ennast nen-
del pühadel just sellisena nagu ta 
on!” soovib Inga. Tema sõnul ongi 
kõige olulisem oskus ennast ja tei-
neteist väärtustada, sest siis on ka 
lastel ja sõpradel meie ümber mõ-

siis elas naine Viimsis ning mees 
sõitis talle sageli Tartust siia külla. 
“Kolisime perega Viimsisse, kui olin 
lõpetamas põhikooli. Viimsi vanas 
koolimajas olen kätte saanud oma 
põhikooli lõputunnistuse,” meenu-
tab Inga. Ta ütleb, et sai just Viim-
sis tagasi tunde, et läbi kirjutamise 
ja sõnade on võimalik inimesi posi-
tiivselt mõjutada. Inga õpetaja Mal-
le Ernesaks juhendas teda küll vaid 
lühikest aega, kuid andis just va-
jalikul hetkel õige tõuke. “Ammu-
sel ajal öeldud hea sõna on loonud 
vundamendi praeguste lauluteksti-
de tekkeks,” tunnistab Inga. 

Viimsist on tal palju ilusaid mä-
lestusi. “Lehmad põldudel, kus 
nüüd seisavad majad. Lasteaed ja 
kool, pikad jalutuskäigud mere ää-
res. Lumistel talvedel käisin prae-
guse lasteaia ja kooli territooriumil 
suusaringe tegemas. Viimsi oluli-
seks märksõnaks ongi ilmselt meri, 

kellega on paljud käinud jagamas 
nii ilusaid kui ka raskemaid aegu. 
Mina olen oma esimesed lavakõ-
ne harjutusedki Viimsi rannas tor-
misele merele ette kandnud,” nae-
rab Inga.

Koos veedetud aeg
Nagu paljude teise jaoks, on jõulud 
ka Lungede perele vaikuse ja koos-
olemise aeg, kus vaadatakse aastale 
tagasi ja meenutatakse, mida head 
ja õpetlikku möödunud aastast mä-
lestustena kaasa võtta. Nende perel 
jäävad lõppevasse aastasse mitmed 
märgilised hetked – Ingal teatritööd 
(näiteks Kihnu Virve ja tädi Ruthi 
rollid suvelavastustes), Toomasel 
raadiotöö Tartus. “Jõulud on meie 
jaoks peamiselt endasse vaatamise 
aeg, millele loob erilise atmosfääri 
laste elevus, piparkoogilõhn, kuusk 
toanurgas ja akna taga langev lumi. 
Oleme palju koos lastega, toome 

maalt Toomase tädi meie juurde – 
mängime lauamänge ja naudime 
head toitu,” räägib Inga. Eriline õh-
tu on nende jaoks jõululaupäev, 
sest siis tuleb külla jõuluvana, kel-
le auks korraldatakse perekontsert. 
“Meil on juba mitu aastat tradit-
siooniks jõuluvanale enne kinkide 
jagamist umbes kolmveerandtun-
nine kontsert anda. Paljud klassi-
kalised jõululaulud laulame sellel 
õhtul koos jõuluvanaga. Kõige täht-
sam kingitus on aga alati koos vee-
detud aeg – seda püüamegi hinna-
ta,” lausub Inga.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

ToomaToomas s &&Inga LungeInga Lunge

25.12  kell 17
Viimsi Püha Jaakobi kirik

www.kontsertkorraldus.ee

  Toomas ja Inga Lunge 
jõulukontsert “Nagu ingel“
25. detsembril kell 17 EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.  
Piletid Piletilevis ja kontserdi-
päeval kohapeal.

Inga ja 
Toomas Lunge 
soovivad koos 
publikuga 
luua jõuluajal 
midagi erilist 
ja kordumatut. 
Foto: erakogu
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Väärt raamatusoovitused saabuvaks 
jõuluajaks ja aastalõpuks
RAAMATUD  Pühade ajal saame rõõmu tunda lihtsate
asjade üle ja üks neist asjust on kindlasti lugemine.

Eva Koff
Sinine mägi
Varrak, 2017. 437 lk
Eva Koff on üllitanud kaks romaani ja 
mõlema eest on ta saanud Juhan Liivi 
muuseumis toimunud festivalil “Eesti 
kirjanik” aasta kirjaniku tiitli. Vastavalt 
aastatel 2018 ja 2021. Mõlema teose 
eest saadud tunnustus annab märku, 
et tegemist on väga tugeva kirjaniku-
ga, kelle teostes on sügavust ning need 
on kirjutatud heas eesti keeles. Teosed 
on kaasahaaravad ja tagantjärele võib 
üllatuda, et nad sööbivad mällu vä-
ga pikaks ajaks. Romaani “Kirgas uni” 
sündmused hargnevad tänapäeva Ees-
tis, kus erinevate tegelastega aset leid-
vad seletamatud olukorrad avardavad 
nii nende kui ka lugeja arusaamu maa-
ilmast. Koffi sõnul oli tema eesmärgiks 
näidata nelja võimalikult eripalgelise 
peategelase kaudu erinevalt tajutud 
ja mõtestatud maailma. Lisaks une 

Reet Kukk
Viimsi raamatukoguhoidja

ja reaalse maailma segunemisele on 
sündmustikku põimitud kaks muinas-
juttu. Tegevus leiab aset suvise pööri-
päeva aegu, mis autori sõnul ongi aasta 
kõige pöörasem ja ulmelisem aeg, mil 
pidev valgus inimesi veidi hulluks ajab.

Vastupidiselt romaanile „Kirgas uni“ 
on Koffi esikromaan “Sinine mägi” au-
tobiograafiliste sugemetega täiesti rea-
listlik teos, mis ei avane siiski kohe, vaid 
kiht-kihilt. Teose tuumaks on armastus, 
igatsus, aga ka elutragöödiad. Autori-
ga esikromaanist vesteldes ütles kirja-
nik, et tuleb ühenduses olla oma esi-
vanematega, sest meie elutunnetus 
pärineb just sealt. Eva vanaema elu-
lugu ja elupaik andsid romaanile alg-
tõuke. Elfi prototüübiks ongi autori va-
naema, samuti on kirjanik kasutanud 
inspiratsiooniallikana enese noorust ja 
ülikoolipõlve. Teoses põimuvad 20. sa-
jandi lõpu- ja alguskümnendid: peate-
gelase, meditsiinitudengi Liisi üliõpi-
laspõlv 1990ndatel, tema vanaema Elfi 
noorusaeg esimese Eesti Vabariigi al-
gusaastatel, vanavanatädi Adele noo-
rusaastad esimese maailmasõja eel. 

Vaatamata ajaliselt segi paisatud 
fragmentidele erinevatest aastaküm-
netest suudavad peategelaste lood el-
lu äratada nii lähemad kui ka kauge-
mad ajad ning neis keskendutakse 
kolme noore naise enese- ja õnneot-
singutele. Liis, Elfi ja Adele otsivad kõik 
elus oma sihti. Nad unistavad ja kaht-
levad, ootavad ja loodavad, nutavad ja 
naeravad. Ühesõnaga teevad kõike se-
da, mida alati on tehtud ja tehakse ka 
edaspidi. Raamat püüab lahti arutada, 
kuidas ja mis kaalutlustel inimesed va-
likuid teevad. Inimsuhete taustal rullub 
lahti ajalooline taust. 

Eva Koff kasutab teose kirjeldamisel 
labürindi kujundit, mis pakub hulgali-
selt võimalusi, ootamatuid keerdkäi-
ke, aga ka tupikuid. Inimese tee kulgeb 
justkui labürindis, kus ta püüab ette ku-

jutada, mis järgmise käänaku taga oo-
tab, aga vahel tee lõpeb ja tuleb tagasi 
pöörduda ning uus valik teha. Üle raa-
matu kaane jookseb punane niit, n-ö 
Ariadne lõng, millest peategelased loo-
davad tuge leida, aga mis neid omava-
hel võib-olla ka seob. 

Soovitus: tasub mõtiskleda mõlema 
teose pealkirja ja kaanekujunduse üle.

Jeanine Cummins
Ameerika pind
Rahva Raamat, 2021. 485 lk
Teos algab stseeniga, kus väike poiss 
on koos emaga peo ajal vanaema ma-
jas tualetis, kui lastakse maha 16 pere-
liiget, sealhulgas tema isa. Sündmustik 
on haarav esimesest lausest, liikudes 
sama kiires tempos, kui Luca ja tema 
ema Lydia üritavad põgeneda mõrva-
de taga oleva narkokartelli juhi käeula-
tusest. Ema ja poeg leiavad end peagi 
miilide ja maailmade kaugusel oma 
mugavast keskklassi elust, milles Ly-
dia oli Acapulco raamatupoe omanik 
ja Luca andekas kaheksa-aastane koo-
lipoiss. Raamat kirjeldabki kurnavat, 
enam kui 1000 miili pikkust teekonda 
USA-sse. Suur osa nende ohtlikust tee-
konnast tehakse Le Bestia, kurikuulsa 
Mehhiko kaubarongi katusel, millega 

reisib igal aastal ligikaudu pool miljo-
nit inimest, riskides rongi liikumise ajal 
pardale hüpates sageli oma eludega. 

“Ameerika pind” on ühtlasi nii mo-
raalne kompass kui ka põnev lugemine. 
Cummins ise väidab, et “see on meie 
aja lugu”. Immigratsioon on globaal-
ne probleem, millega kogu maailm on 
praegu sunnitud silmitsi seisma, isegi 
kui me seda ei soovi. Oleme ajakirjan-
duses rändelugudega harjunud ja võta-
me neid enamasti lihtsalt uudiste kõne-
ainena. Jeanine Cummins oma teosega 
laiendab lugeja arusaamist probleemist 
ja tuletab meelde, et sõnade taga on te-
gelikud inimesed, kes riskivad kõigega. 
Autor on veetnud kaua aega Mehhikos, 
teinud hulgaliselt intervjuusid legaalse-
te ja illegaalsete migrantidega. Seda ro-
maani kirjutas ta neli aastat eesmärgiga 
pöörata tähelepanu immigrantide ees 
seisvatele tragöödiatele. 

Teine suur teema teoses on emaar-
mastus. Kui oled ema, ei ole võimalik 
mõelda ainult oma valule, lähtuda ai-
nult enda impulssidest. Vaja on leida ot-
susekindlust ja jõudu lapse kaitsmiseks.

Raamat on Ameerikas tekitanud po-
leemikat, kellel on õigus rääkida im-
migrantide lugusid. Jeanine Cummin-
sit süüdistatakse, et ta kirjutab asjadest, 
mida pole ise läbi elanud. Samas läbib 
teost inimlikkus ja raskete teemade 
käsitlemine, miks on inimesed valmis 
jätma kõik ning põgenema uude ellu, 
teadmata, mis ees ootab. See on jutus-
tus inimestest, kes on valmis ohverda-
ma kõik ühe lootuskiire eest.

Lauri Räpp
Lihtsate asjade tähtsus 
Tähtsate asjade lihtsus
Rahva Raamat, 2021. 255 lk
“Lihtsate asjade tähtsus” sobib häs-
ti jõuluaja lugemislauale. Tegemist on 
luule- ja lühiproosa vormis kirjutatud 
sisekaemusraamatuga, mis näitab, et 
alati on lootust. Ka kõige raskematel 
hetkedel. See on raamat, mille võib lä-
bi lugeda ühe õhtuga, aga võib iga le-
hekülje juures korduvalt mõtiskleda. 

Lauri Räpp kirjutab sellest, mis talle en-
dale korda läheb, kuid suudab seda te-
ha moel, mis puudutab veel väga palju-
sid. Tähenduslikud luule- ja mõtteread 
sünnivad siis, kui oskad märgata elu ja 
selle ilu ning kõike, mis sellega kaasas 
käib. Vahel me aga vaatame üksteisest 
mööda või ei oska vaadata.

sa muudkui otsid
oma kohta
selles maailmas,
märkamata,
et sellel maailmal
on koht
sinus eneses
Asjad võivad olla keerulised, aga 

tuleb mõelda, kuidas edasi minna. La-
hendused on alati olemas või vähe-
malt lootused. Selleks, et keerukad ja 
“tähtsad asjad oleksid võimalikult liht-
sad, tuleb mõista lihtsate asjade täht-
sust”. Samas võiks mõelda, milline on 
sõnum nende pealtnäha tavaliste, ker-
gete sõnade taga tegelikult.

Debora Vaarandil on luuleread: “As-
tusin lihtsate asjade juurde, toetusin 
lihtsale heale... Lihtsatelt asjadelt kogu-
sin jõudu küsida, nõuda ja kosta.” Me 
kõik võiksime proovida rõõmu tunda 
väikestest lihtsatest asjadest ning oma 
elu iga päevaga järjest paremaks elada.
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maagi ehk tarka – Kaspar, Melchior 
ja Balthasar.” 

Helilooja noorem vend oli mil-
legipärast veendunud, et Kaspar oli 
kõva kuulmisega… Nii saidki las-
teooperis karjuspoiss Amahli öis-
teks külalisteks kolm tarka, kellest 
ühel oli üpris kehv kuulmine.

Südamlik jõululugu
Ooperi tegevus toimub Petlemma 
lähistel. Amahl on vigase jalaga 
karjuspoiss, kes on käimise hõlbus-
tamiseks vestnud endale lihtsa kar-
gu. On hiline õhtutund, kristalselt 
puhas talvine taevas on tähtedega 
üle külvatud, nende keskel särab 
jõulutäht. Hütist väljas, mitte kau-
gel uksest, istub kivil suurde plee-
di mähkunud Amahl ning puhub 
karjasevilet. On aeg magama heita, 
aga imeliselt helklev taevas ja sa-
baga täht ei anna Amahlile kuidagi 
asu ning alles ema tungival peale-
käimisel heidab ta vastumeelselt ja 
rahutuna asemele. Keset ööd kõlab 
vali koputus, Amahl avab ukse ning 
tema mõõtmatuks imestuseks sei-
savad seal kolm võõrast. Nad on rii-

JÕULUETENDUS  Pühapäeval, 19. detsembril 
etendub Viimsi huvikeskuses Gian Carlo Menotti 
lasteooper “Amahl ja öised külalised”. Jõululoo toob 
lavale kollektiiv Opera Veto. Vaatama on oodatud 
nii väikesed kui ka suured.

Viimsis tuuakse lavale jõuluteemaline  
lasteooper “Amahl ja öised külalised”

G
ian Carlo Menotti  (1911–
2007) oli Itaalia/Amee-
rika helilooja, libretist 
ja kahekordne Pulitzeri 

preemia laureaat ooperite “Kon-
sul” ja “Püha Bleeckeri täna” eest. 
Ta kirjutas ise kõikide oma oope-
rite libretod. 28-le ooperile lisaks 
on ta loonud ühe balleti, klaveri- 
ja viiulikontserdi ning sümfoonia. 

Amahli lasteooperi inspiratsioo-
niallikaks on Hieronymos Boschi 
maal “Maagide austamine”.

Inspiratsiooni sai 
maalikunstist
Helilooja rääkis lavastuse saamis-
loost järgmiselt: “Otsisin inspirat-
siooni jõuluteemalise teleooperi 
tarvis ning sattusin nägema Boschi 
maali. Itaalias (Menotti sündis Itaa-
lias, kasvas üles ja töötas Ameeri-
ka Ühendriikides – toim.) ei too-
nud kingitusi jõuluvana, vaid kolm 

des uhkelt nagu kuningad ja palu-
vad öömaja, olles sabatähe kannul 
käinud läbi pika, pika maa… Täht 
näitab neile teed ühe erilise lapse 
juurde. Lõpuks sünnib jõuluime, 
Amahl läheb kuningatega kaasa, 
et viia ka enda poolt kingitus Pü-
hale Lapsele.

Kes lavale astuvad?
Opera Veto ooperistuudio on asu-
tatud kolme laulja poolt: Aule Urb 
(metsosopran), Atlan Karp (bari-
ton) ja Aivar Kaseste (tenor). Nen-
de eesmärk on tuua lavale nii Eestis 

kui ka mujal maailmas vähemtun-
tud ja unustatud kammer- ja lü-
hioopereid, anda eneseteostus- ja 
täiendamisvõimalusi Eesti laul-
jatele, lavastajatele ja pianistide-
le. Nad on Eestis ainsad, kes kam-
mer- ja lühiooperitega järjekindlalt 
tegelevad. Alates 2020. aastast kor-
raldab Opera Veto koostöös Vello 
Jürna pärijate, Väike-Maarja Muu-
sikaseltsi ja Väike-Maarja omavalit-
susega Vello Jürna nimelist vokalis-
tide konkurssi.

Opera Veto soovib laiendada ja 
teha koostööd erinevate muusika-

liste- ja draamakooslustega Eestis, 
propageerida seeläbi ooperižan-
rit, anda võimalus praktiseerida 
oma elukutset (artist kasvab ai-
nult laval!), kaasata ooperiteadmi-
si ja oskusi ka väljastpoolt Eestit. 
Selle kõige eelduseks on hästi lä-
bimõeldud koolitustegevus – head 
vokaalcoachid, töö näitlejameister-
likkusega ja väga põhjalik muusika-
line ettevalmistus.

Aivar Kaseste
Opera Veto

  Gian Carlo Menotti 
“Amahl ja öised külalised”
Viimsi huvikeskuses
19. detsembril kell 19

  Lavastaja Thomas 
Wiedenhofer (Saksamaa), 
kunstnik Helen Moon, koreo-
graaf Katharina Wieden-
hofer (Saksamaa), TMKK 
orkester, dirigent Jaan Ots, 
muusikaline juht Toomas 
Kaldaru (Itaalia), klaver 
Marko Martin, Aarne Talvik.

  Osatäitjad: Amahl – Ka Bo 
Chan, Anneliis Volmer, ema – 
Aule Urb, Kaspar – Aivar 
Kaseste, Melchior – Atlan 
Karp, Balthazar – Aarne 
Talvik, paaž – Arno Jürjens, 
karjused (koor K.O.O.R.), tant-
sijad (Eesti Tantsuagentuur).

  Piletid müügil fienta.com 
keskkonnas.

Hetk lavastuse 
proovist. Foto: 
Meeli Jõgiste

Otsime oma suurepärasesse meeskonda 
uusi töötajaid:

ÕPETAJA 
(koormus 1,0)

ABIÕPETAJA 
(koormus 1,0)

MUUSIKAÕPETAJA 
(koormus 0,4)

EESTI KEELE ÕPETAJA 
(koormus 0,6)

LOGOPEED
(võimalikud erinevad töökoormused)

Tööle asumise aeg on poolte kokkuleppel.

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

E-posr: mirje@viimsilasteaiad.ee
Telefon: 5622 0121
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R E A K U U LU T U S E D

Aiatööd 
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.
Ohtlike puude/okste langetamine, 
viljapuude lõikamine, lume koris-
tamine, heki lõikus ja pügamine. 
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.  

Ehitus
Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja 
viimistlustööd. Pakume võtmed 
kätte lahendusi hoonete ja majade 
ehitusel. Tel 5352 9476, mehitus@
gmail.com.

Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus Tal-
linnas ja Harjumaal. Kogemus 13 a, 
kvaliteetne lõpptulemus! E-post 
info@ormikivi.ee, tel 525 5851, 
www.ormikivi.ee.
Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, 
parandustööd ja kivide müük. 
info@viimsikivi.ee, tel 5667 6629,  
www.viimsikivi.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd, 
vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Teenustööd kaubikuga. Tel 
507 4178.
Katuste, fassaadide ja aedade 
pesu, värvimistööd, remonttööd, 
veerennide puhastus ja akende 
pesu. Lumetõrje ja jääpurikate 
eemaldamine katustelt. Tel 5638 
8994, kpe.kpe@mail.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Kogenud santehnik pakub oma 
teenuseid. Tel 551 8837, Pavel 
(vene keel).
Teostan erinevaid üldehitus- ja 
remonditöid. Vundamendi ehitus, 
siseviimistlus, välisviimistlus, san-
tehnilised tööd, elektritööd (olemas 
B2 pädevus). Tel 552 7217.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemi-
de puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
Tel 5689 0125, kuldnoop@gmail.com.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Muud teenused
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, töö-
riistad, pliidid, ahjud, vannid, kraa-
nid, mahutid, pesumasinad, aia
võrk, autoosad, akud, kaablid, boi-
lerid jne. Õuest, garaažist tasuta. 

Korterist, majast väljavedu alates 
10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. 
Lõikamine, lammutamine kokku-
leppel. Tel 5550 5017.
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kui kord on läinud käest garaažis, 
pööningul, keldris või panipaigas – 
aitame korrastada, vajadusel 
utiliseerida või turundada. Helista 
julgelt tel 565 3489.

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.
Ostame igasuguses seisukorras 
autosid. ARK-ist arvelt mahavõt-
mine litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel 5823 8310.
Müüa puitbrikett RUF 180 €/960 kg 
ja ümar 190 €/960 kg, pellet pre-
mium 6 ja 8 mm 210 €/960 kg, 
kütteklotsid 2,5 €/40 l kott, lepp 

3,60 €/40 l kott, kask 3,80 €/40 l 
kott. Tel 517 0257.
Pellet al 185 €/alus, RUF brikett 
al 135 €/alus, küttepuud al 47 €/
ruum. Kõik ühest kohast! Head 
hinnad! Tel 600 0136, 520 0093, 
Puu24.ee.
Müüa kuiv küttepuu 30 cm, võrk 
40 l – lepp 3 €, kask 3.50 €. Tel 
527 0884.
Too oma liigsed asjad müüki 
Realiseeri.ee-sse. Ostame vana-
vara, tarbeklaasi ja keraamikat. 
Info tel 688 8300, 502 4439, 
e-post pood@realiseeri.ee.
Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Kohapeal kiire vormis-
tamine ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või tel 
5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee.

Tõõpakkumine
Otsime välitööde spetsialiste 
autobrigaadi, brutopalk 1200 eurot. 
Täpsema info saamiseks helista 
5682 1503.

“E elmisel korral osales küünlaümbriste 
jahis koguni ligi 450 kooli ja lasteaeda, 
ligi 12 000 noort üle Eesti ja kokku ko-

guti üüratu kogus – üle nelja miljoni küünlaümb-
rise,” kirjeldas kampaania korraldaja Mari-Liis 
Vaher. “Sündmus pakub võimalusi rühmatööks, 
ühistegevuseks ja selle tunnustamiseks, kuid 
muidugi tõstab noorte keskkonnateadlikkust ja 
muudab seeläbi meie kõigi jalajälge väiksemaks 
ning kodupaiga puhtamaks.”

Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisi-
tamm märkis, et kampaania olulisim eesmärk 
on kooliõpilaste keskkonnateadlikkuse suuren-
damine ning taaskasutuse ja jäätmesorteerimise 
vajalikkuse rõhutamine. “Teadlikkus järjest kas-
vab – taaskasutatavad materjalid ei lenda enam 

Keskkonnakampaania toob 
noored küünlaümbriseid jahtima

K E S K KO N N A H O I D

Kuusakoski eestvedamisel toimub juba 
kuuendat korda lastele ja noortele suunatud 
keskkonnakampaania “Küünlaümbriste 
jaht”, mis toob noored üle Eesti kokku 
koguma võimalikult palju tühjaks põlenud 
alumiiniumist teeküünlaümbriseid.

kergekäeliselt tavaprügi sekka. Paraku alumii-
nium ei lagune looduses, mistõttu annab küün-
laümbriste kogumine märkimisväärse panuse 
looduse hoidmisse,” ütles Viisitamm.

Kampaanias osalemiseks tuleb põletatud tee-
küünlaümbrised üksi või oma rühmaga kokku 
koguda ja need enne 31. märtsi 2022 Kuusakoski 
sobivasse esindusse toimetada. Seejärel on või-
malik enda kampaaniakood registreerida ning 
auhindade loosis osaleda.

Üksikkoguja peaauhinnaks on elektrijalgra-
tas ja kiiver Electrarattad poolt, seltskonnas ko-
gujatele on auhinnaks 1000 eurot näiteks ekskur-
siooni või klassiõhtu korraldamiseks. Lisaks on 
kampaaniapartneriks MySnack ning Kalev Spa, 
kes jagavad lisaauhindu.

Kuusakoski

V ald on paigaldanud korter- ja paarisma-
jade piirkondadesse kolm ajutist jõulu-
kuuskede kogumisplatsi, mille asuko-

had on:
• Aiandi tee 6 (Viimsi alevik); 
• Tammede pargi ala Viimsi gümnaasiumi kõr-
val (Haabneeme alevik); 
• G. H. Schüdlöffeli tee 4 (Randvere kooli staa-
dioni parkla).

Kuused, mis tuuakse kogumispunkti, ei to-
hi olla pakitud kilesse. Küljes ei tohi olla ehteid, 

Uue aasta alguses korraldab 
vald jõulukuuskede kogumise

K U U S K E D E  KO G U M I N E 

Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosa-
kond korraldab ka tänavu pärast pühi 
jõulukuuskede kogumist. Kuuski kogu-
takse ajutistel platsidel 2.–17. jaanuarini 
2022.

plastikut, riiet või muud purustamiseks mitteso-
bivat materjali. 

Kokku kogutud kuusepuudest tehakse hak-
kepuru Viimsi valla terviseradade katteks. Kuus-
ki saab platsidele tuua kuni 17. jaanuarini 2022.

Ühepereelamutega külapiirkonnad korral-
davad soovi korral kuuskede kogumise ise. Näi-
teks võib jõulupuud viia Lubja külas paiknevale 
Viimsi Puidutööstuse OÜ territooriumile (Metsi-
se tee 11). Kuused võetakse vastu tasuta. Samu-
ti saab neilt tellida tasulist äravedu telefonil 503 
3567 või kirjutades info@puidukaitlus.ee.

Alati on võimalus koguda kuused kokku kü-
la lõkkeplatsile. Paneme südamele, et suuri ko-
gunemisi kuuskede põletamise ürituse näol kor-
raldada ei tohiks. 

Viimsi Teataja

  Vaata “Küünlaümbriste jahi” kohta 
täpsemalt kuusakoski.com/kuunlajaht.

Alumiiniumi on võimalik lõputult ümber töödelda – teha sellest näiteks limonaadipurke, 
jalgrattaraame, telefone, fooliumi või lausa paate, lennukeid ja maju. Foto: Vallo Kruuser

Kuuski kogutakse ajutistel platsidel 2.–17.01.2022. Foto: Fotolia
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 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 
 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

Lume ja jäätõrje katustelt
MEIEGA SAAB ÜHENDUST
kpe.kpe@mail.ee • tel 5638 8994 •          K.P.E. OÜ

Aadress: Viimsi Äritare, Paadi tee 3-212, Viimsi 

E-post: info@viimsihammas.ee                          Tegevusloa nr. LO4228 

Soovid jõuluvanalt

terveid hambaid?

Tule parem

  Viimsi Hambakliinikusse!

60 999 10

www.viimsihambakliinik.ee

Tutvu 
reklaami avaldamise 

tingimustega 
viimsi.ee/uudised/
reklaami-hinnad

Tutvu 
ilumisgraafikuga 

viimsi.ee/uudised/
ilmumisajad
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spaahotellid.ee

Hooli oma
lähedastest,

tee kingitused
kontaktivabalt!

KORRALDA MEELEOLUKAS 
FIRMASÜNDMUS VIIMSI SPA 

ELAMUSTEKESKUSES!

• Viimsi kino 3 kinosaali

•  3 eriilmelist seminariruumi

•  115 hotellituba

• Rikkaliku valikuga buffet-restoran

•  Inglise pubi Black Rose ja elav muusika

• SPA ja saunakeskus

• SPA18+ saunakeskus ainult   
   täiskasvanutele

• Ilukeskus

• Spordiklubi, rühmatreeningud 
   ja saunajooga

• Eesti suurim veekeskus
    Atlantis H2O Aquapark

spatallinn.ee
konverents@spatallinn.ee

Haigekassa lepingupartner. Tegevusluba nr: L02451   tel: 6099910    e-post: info@olenterve.ee   Pood: Viimsi Äritare, Paadi tee 3-212, Viimsi 

TÄHELEPANU
PÄKAPIKUD!

www.olenterve.ee
kõik lastetooted 

detsembris
-10%!



17. detsember 202120  // REKLAAM

Aasta
oodatuim aeg

R, 24.12

Selver 9-19

Kauplused 10-18

Söögikohad 11-18

MyFitness 9-17

Kuulsaal suletud

Muuuv suletud

L, 25.12

Selver 10-22

Kauplused suletud

Söögikohad suletud

Hesburger 10-20

MyFitness suletud

Kuulsaal 10-23

Muuuv 10-21

Teenused suletud

Oleme pühade
ajal avatud

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

Juust Old Saare, 
laagerdunud 
vähemalt 3 kuud 
Mo Saaremaa

280 g

Eesti õun 
Cortland 
kg

-20%

1,591,59
tavahind 1,99 tavahind 1,99 

Krõbe meepart
Rannamõisa

kg
-22% -39%

-33% -30%-22%-20%

6,996,99
tavahind 8,99tavahind 8,99

Eesti taluvõi 82% 
Estover

150 g

1,091,09
tavahind 1,79 / 7,27/kg tavahind 1,79 / 7,27/kg 

Caesari salat 
kanaga 
Delice

kg

9,199,19
tavahind 11,59tavahind 11,59

Jahvatatud 
mahekohv 
Organic
Löfbergs

450 g 

3,993,99
tavahind 5,99 / 8,87/kgtavahind 5,99 / 8,87/kg

2,692,69
tavahind 3,49 / 9,61/kgtavahind 3,49 / 9,61/kg

13,9913,99
tavahind 19,99tavahind 19,99

Jõulukohver
Põltsamaa

1 komplekt

Pakkumised kehtivad 14.12.2021-03.01.2022 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

HEAD-PAREMAT lähedalt ja kaugelt!

14.12.2021-03.01.2022


