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A
astalõpp on kätte jõudmas ja jõulutuled on meie 
ilusas mõisapargis ning mujalgi süüdatud, aga 
töiseid tegemisi on veel muidugi palju. 

Möödunud nädalal käisid meil külas head 
kolleegid päästeametist, politseist ja kaitselii-

dust. Rääkisime erinevatel elanikkonnakaitset puudutava-
tel teemadel. Muuhulgas saime teada, et Viimsi vald saab 
juba järgmisel aastal osa riigile sireenide soetamise meet-
mest. Kui suur osa vallast saab sireenidega kaetud, ei ole 
veel täpselt teada, aga igal juhul on tegemist väga hea uu-
disega. Loodetavasti avab riik järgmisel aastal ka uue ko-
halikele omavalitsustele kriisivalmisoleku tõstmiseks 
mõeldud toetusvooru, läbi mille toetati sel aastal gene-
raatorite ning alternatiivsete sidepidamisvahendite soe-
tamist.

Meie omalt poolt rääkisime, mida näitas elanikkonna 
kriisideks valmisoleku osas mõni aeg tagasi läbi viidud 
vastavasisuline küsitlus. Küsitlusest saate põhjalikumalt 
lugeda tänase Viimsi Teataja vastavast ülevaateartiklist, 
aga toon siinkohal esile mõned olulisemad aspektid.

Tänan kõiki 718 viimsilast, 
kes küsitlusest osa võtsid! See oli 
käesoleval aastal juba kolmas 
ülevallaline küsitlus, nii et elani-
kel, kes on nendest osa võtnud, 
on selleks omajagu aega kulu-
nud. Aga sellest ajakulust tõu-
seb kindlasti ka tulu, sest korral-
datud küsitlused on muuhulgas 
aluseks uue üldplaneeringu ja 
pikaajalise arengustrateegia 
väljatöötamisele ning elanik-

konnakaitse küsimuste lahendamisele.
Kui räägime elanikkonnakaitsest ja võimalikeks kriisi-

deks valmistumisest, siis siin on oma ülesanded nii riigil, 
omavalitsusel, kogukonnal (näiteks külade, alevike ja kor-
teriühistute tasandil) kui ka üksikisikul.

Mida siis küsitlus kokkuvõtvalt näitas ja millal me saa-
me öelda, et meie valmisolek erakorralisteks olukorda-
deks on hea? Toon paar näidet.

Inimene saab ilma toidu ja veeta hakkama väga lühi-
kest aega. Riik on loonud toiduvarud, aga nende kasu-
tuselevõtmiseks (laialivedamine, jagamine jms) kulub 
kindlasti mitu päeva. Seetõttu on oluline, et kodused toi-
duvarud kataksid ära vähemalt seitsme päeva vajadused. 
Toiduvaru on vähemalt viieks päevaks olemas 56% vasta-
nutest ja järelikult ka nende peredel. Ülejäänutel seisab 
piisava varu soetamine alles ees.

Millised võiksid selle teadmise põhjal olla järeldused 
riigile ja kohalikule omavalitsusele? Esiteks, kindlasti tuleb 
jätkata koduste toiduvarude olulisuse rõhutamist ja see-
läbi inimeste teadlikkuse tõstmist. Õnneks on olemas 
konkreetsed nõuanded, kuidas seda kõige otstarbekamalt 
teha. Teiseks, vähemalt praegust olukorda arvestades pea-
me olema väga kindlad, et riigi abi jõuab õigeaegselt ko-
hale. Selleks peab näiteks vallas olema välja töötatud väga 
selge logistikaahel, sest toiduabi laiali jagamine on oma-
valitsuse ülesanne.

Küsisime inimestelt ka, kuhu nad läheksid, kui kodus 
ei oleks enam turvaline. Vähemalt 55% läheks Viimsist ku-
hugi mujale, kas maakoju, oma teise elukohta või sugulas-
te juurde. 26% elanikest sooviksid minna evakuatsiooni-
kohta. Võib oletada, et sellises olukorras on ka ohutu eva-
kuatsioonikoht kusagil mujal kui Viimsis.

Mida sellest järeldada? Esiteks muidugi seda, et on 
väga tähtis, et elu oleks ka mujalt Eestis, mitte ainult 
Tallinnas ja selle lähiümbruses. Ja mit-
te ainult elu, vaid ka võimekus pak-
kuda vajadusel mingi aja vältel 
teenuseid, olgu selleks siis eva-
kuatsioonikohad, toitlustamine 
või midagi muud möödapääs-
matult vajalikku.

Küsitlus ootab põhjalikku 
analüüsi ja selle tulemuste ning 
tehtud järelduste tutvustamist 
kõigile viimsilastele. Nagu öel-
dud, alustame sellega juba täna-
ses lehes.

tilisest iseseisvusest ja julgeolekust sü-
gavalt poogen. Peaasi, et sai valimiste 
eel tasuta asju jagada ja lubada. Prae-
gusel ajal kütab pöörane elektrihind 
takka veelgi pöörasemat hinnatõusu ja 
meie kõigi üleüldist vaesumist st ostu-
jõu langust.

Kuidas kuuesendiline õiglane 
elektrihind saavutada? Esiteks tuleb 
universaalelektri hinnast välja võt-
ta CO2

  spekulatiivne kvooditasu. Tei-
seks peab vähendama elektrienergia 
käibemaksu Euroopa Liidus lubatud 
miinimumtasemeni. Tuule- ja päike-
separkide planeeringud tuleb läbi me-
netleda kuue kuu mitte kuue aastaga. 
Teisisõnu, Eestis on vaja järsult kii-
rendada uute tuule- ja päikesejaama-
de rajamist. Samuti tuleb päikeseener-
gia väiketootjad kiiresti võrku lubada 
ja võrku solkivad nn fantoomühendu-
sed tühistada. Samuti tuleb suurenda-
da energiaefektiivsuse toetusi senise-
ga võrreldes kordades.
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Viimsi vallas oleks aeg 
panustada tuulejaamadesse
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võitles Eesti tarbijatele välja kalli 20-sendilise universaalelektri ja teine jälle kukkus uljalt 
teise äärmusse, lubades kilovatti voolu kolme sendi eest.
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M
õlemad variandid ei ole 
lühemas ega pikemas 
perspektiivis võimali-
kud. Et mitte öelda, 

need on meile kõigile, sh keskkonnale 
kahjulikud. Kolmandal poliitilisel jõul 
ei jäänud kahe eelmise tuules muud 
üle, kui lajatada letti null senti kilovatt 
ehk elekter kõigile tasuta. Selle idee 
kohta ei oska muud öelda, kui et ise-
gi suremise eest peab maksma. Muust 
rääkimata.

Koos energeetikutega on välja ar-
vutatud, et optimaalne ja ka tootjale 
kasumlikkuse kindlustav elektrihind 
on kuus senti kilovatt-tunni eest. Jät-
ke meelde – õiglane hind on kuus 
senti. See on hind, mida tuule- ja päi-
keseenergia tootjad on nimetanud 
hinnatasemena juhul, kui Eestis oleks 
taastuvaid st tuule- ja päikesejaamu 
piisavalt. Praegu ei ole. Viimane tuule-
jaam avati Andrus Ansipi valitsuse ajal 
kümmekond aastat tagasi. Järgmine 
avaneb 2023. aastal Saarde vallas tänu 
Utilitase peremehe Kristjan Rahu in-
vesteeringutele. Viimsi vallas oleks ka 
aeg hakata tuulejaamasid planeerima 
ja ehitama, näiteks Prangli ja Naissaar 
oleksid tuulejaamadele head kohad.

Praegune kõrge elektrihind on tin-
gitud Euroopa, sh Balti riikide lühi-
nägelikkusest. Elektrihind on kõrge 
seepärast, et Eestis ega kusagil mu-
jal Euroopas ei ole lõputust loosungi-
te pildumisest hoolimata rohepöörde 
poole seni isegi vaatama hakatud, sel-
le elluviimisest rääkimata.

Kuigi Nõukogude Liidu taastami-
sest unistav president Putin sai võimu-
le juba 22 aastat tagasi, ei peetud kuni 
24. veebruarini halvaks tooniks Vene-
maalt odavat gaasi, naftat ja elektrit 
importida. Seejuures ei ole tsaar oma 
ametisse vannutamise hetkest alates 
varjanud, et tema eesmärk on Nõuko-
gude impeerium territoriaalselt taasta-
da ja muuhulgas ka meiesugused väi-
keriigid uuesti alla neelata.

Kõik viimase kahe kümnendi va-
litsused eirasid energeetikaga seon-
duvad ohte ja nuumasid Kremli pere-
mehe rahakotti silmagi pilgutamata. 
Samal ajal ei liigutatud lillegi, et ehi-
tada Eestisse mitmekesist elektritoot-
mise võimekust. Ühesõnaga, mitme 
kümnendi valitsustel oli Eesti energee-

J U H T K I R I

Samm-sammult 
parema valmisoleku 
poole

Tasub tähele panna, et universaal-
elektri kilovatt-tunni hinnast üle poo-
le moodustavad riigimaksud, sh CO
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kvooditasu. Kui neid märkimisväärselt 
vähendada, langebki elektrihind kuue 
sendi juurde. Mis juhtub, kui istuv va-
litsus ei tee järjekordselt mitte midagi 
ega alanda elektrihinda kuuele sendi-
le kilovatt-tunni eest? Sel juhul lähe-
me algavale talvele vastu teadmisega, 
et osa Eestis tegutsevatest ettevõtetest 
pankrotistuvad või kolivad oma tege-
vuse Eestist ära. Kui konkurentsivõime 
kaotanud ettevõtted lähevad hinguse-
le, tähendab see töötust ja vaesust ka 
nende töötajatele, neist saavad edas-
pidi töötukassa kunded.

Peale üleüldise kollektiivse vaesu-
mise jääme jätkuvalt sõltuma impor-
ditavast elektrist ja soomlaste heataht-
likkusest jagada Eestiga veeldatud maa-
gaasi. Heatahtlikkusega on nii, et kui 
silmapiiril terendab suur kriis, lööb 
lõkkele omakasupüüdlikkus mitte alt-
ruism. Seda nägime viimati COVIDi 
kriisi tipus, mil riikide solidaarsusest 
jäid järele ainult ebamäärased aval-
dused. Imporditav elekter ja Soomest 
saadav gaas ei kindlusta Eestile, st mei-
le kõigile taskukohast ja loodussõbrali-
kult toodetud elektrit.

Niisiis, Eesti võiks samuti elektri-
ga eksperimenteerida, aga pigem nii, 
et elektrimüügist saadav raha jääks 
Eestisse, meist saaks elektrit salves-
tav ja eksportiv riik. Ainult nii suuda-
me kindlustada Eesti majanduse kest-
mise ja arengu. 

Viimsi vallas oleks ka 
aeg hakata tuule-
jaamasid planeerima 
ja ehitama, näiteks 
Prangli ja Naissaar 
oleksid tuulejaamadele 
head kohad. 

Illar Lemetti
vallavanem

Küsitlus ootab 
põhjalikku 
analüüsi ja selle 
tulemuste ning 
tehtud järelduste 
tutvustamist 
kõigile viimsi-
lastele.

Atso Matsalu
vallavolikogu liige

Kas Viimsis oleks ruumi tuulejaamadele? Foto: Fotolia
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Viimsi Teataja artiklid ilmuvad 
ka valla kodulehel

I N F O L E H T 

Viimsi Teatajat on välja antud aastast 1989. 
Tänaseks on lehe tiraaž 10 860 ning lisaks 
paberlehele on artikleid võimalik lugeda ka 
Viimsi valla kodulehelt www.viimsivald.ee.   

Alates novembrist on Viimsi Teataja uudised 
lisatud Viimsi valla kodulehele uudiste rubrii-
gi lõppu. Seega on elanikel võimalik mugavalt 
ühest kohast lugeda nii Viimsi Teataja uudiseid 
kui ka otsida muud vajalikku infot.

Viimsi Teataja artiklid hakkasid veebis ilmu-
ma aastal 2019, kui Viimsi Teataja peatoimeta-
jaks oli Rain Uusen. “Mul on väga hea tunne ja 
mälestused, et sain ette võtta toona selle suu-
re ja sisuka töö muuta Viimsi Teataja tõeliselt 
kogukonna häälekandjaks. Ja see õnnestus! Li-
saks lehe sisu ja visuaali täielikule uuendami-
sele ning kohalike autorite kaasamisele viisime 
lehe veebi, mis andis kiire ligipääsu Viimsi tee-
madele laiemalt ja võimaluse muuta lehelugu-
de avaldamise rütmi igapäevaseks. Paljud kiired 
teemad said kohe üles veebi ja põhjalikuma ka-
jastuse juba lehes. Viimsi vald on üks paremini 
informeeritud vald Eestis,” sõnas Uusen.

Nelja aastaga on oluliselt suurenenud Viim-
si valla kodulehe külastatavus, sest lisaks valla 
ametlikule infole lisatakse kodulehele igapäe-
vaselt ka vallaga seotud uudiseid. Et hoida koos 
valla avalike kanalite infoallikaid, ilmuvad uuest 
aastat valla kodulehel ka Viimsi Teataja uudi-
sed. 

“Selle otsuse taga on mitu asjaolu. Kahe vee-
bilehe ülalpidamine ja arendamine on vallale 
kulukam. Nägime selgelt, et liiklus lehe veebi-
lehel polnud nii suur, kui soovisime – seega oli 
mõistlikum inforuumid koondada. Plaan, et 
Viimsi Teataja uudised oleksid ühises uudis-
voos nähtavad, oli tegelikult olemas juba va-

rem. Praeguse plaaniga sulgeme ajalehe kodu-
lehe uuest aastast ja siis informeerime inimesi 
kuni juunini,” selgitas valla avalike suhete osa-
konna juhataja Heiko Leesment.

Viimsi Teataja on valla infoleht, mis ilmub 
üldjuhul kaks korda kuus reedesel päeval, eran-
diks on juuli ja august. Endiselt saab Viimsi 
Teatajasse tellida reklaami. Täpsemat infot rek-
laamide suuruse ja hinnakirja kohta leiab ko-
dulehelt www.viimsivald.ee/uudised/reklaami-
hinnad.

Jane Saks  
Viimsi Teataja toimetaja

Ü
ldjuhul lepitakse ko-
halikele kogukonda-
dele ja elanikele oluli-
sed KAH-alad kokku 

kohaliku  omavalitsusega üldpla-
neeringu koostamise käigus. Üld-
planeeringu menetlemine on pika-
ajaline protsess, millega otsusta-
takse ära omavalitsuse territooriu-
mi ruumiline planeering pikemaks 
ajaks. Metsa majandamist võimali-
kel KAH-aladel ei ole aga võimalik 
seniks seisma panna, kuni üldpla-
neeringu koostamisega on jõutud 
planeeringu kehtestamiseni, sest 
tõenäoliselt võtab see mitu aastat 
aega. Viimsi metsad vajavad tähe-
lepanu juba täna, kokkulepitud

si riigimetsade majandamise osas 
on kohalikul kogukonnal võimalus 
kaasa rääkida. Viimsi vallavalitsus 
leiab, et kui elanikud saavad Viimsi 
metsade majandamisel kaasa rää-
kida, on ka rekreatiivsed ja loodus-
väärtused paremini hoitud. 

Tasakaalu leidmiseks erinevate 
huvide vahel teavitatakse seotud 
huvirühmasid plaanidest haka-

KAH-alad on aga omakorda sisen-
diks üldplaneeringule.

RMK on märkinud, et riigimet-
sa, mis asub asulate lähedal või mi-
da inimesed aktiivselt kasutavad, 
peab RMK KAH-alaks. Tulenevalt 
eeltoodust on Viimsi vallavalitsus 
koostöös RMK-ga määranud kõik 
Viimsi valla haldusterritooriumil 
paiknevad RMK haldusalasse kuu-
luvad riigimetsad KAH-aladeks 
ning kooskõlastanud KAH-alade 
ruumikujud. Täpsemalt on Viimsi 
vallas kaheksa erinevat KAH-ala:
1. Rohuneeme-Kelvingi – 195 ha; 
2. Leppneeme-Tammneeme – 241 ha; 
3. Krillimäe – 435 ha;  
4. Randvere-Tädu – 486 ha; 
5. Haabneeme – 2 ha;  
6. Äigrumäe-Metsavahi – 3 ha; 
7. Naissaare looduspark – 1722 ha; 
8. Prangli saar – 109 ha.

Huvi korral saab lisainfot veebi-
lehelt www.rmk.ee/metsatoode-

KESKKOND Eelmisel aastal kohtus Viimsi valla-
valitsus riigimetsa majandamise keskusega (RMK) 
ning kujundati ühine arusaam, millised Viimsi 
valla metsaosad on kõrgendatud avaliku huviga 
alad (KAH) ning kus tuleb metsa majandamisel 
avalikkust rohkem kaasata. Kohalik omavalitsus 
on RMK jaoks esmane partner KAH-tunnustega 
riigimetsade selgitamisel. 

Viimsi riigimetsad kui kõrgendatud 
avaliku huviga alad

kaart. Seal näeb ka Viimsi avalik-
ke kaitsealuseid alasid, KAH-ala-
de nägemiseks tuleb sisse lülitada 
kaardirakenduses “KAH-alad”.

Huvi on suur, aga mida see 
õigupoolest tähendab?
KAH-alade määramise tulemusel 
on kogukond metsaotsustel roh-
kem kaasatud ehk kõikide Viim-

ta koostama metsatööde kavasid. 
Avalike arutelude ja infovahetuse 
käigus täpsustatakse, millele met-
satööde planeerimisel tähelepanu 
pöörata.

KAH-alade majandamiseks on 
kokku lepitud järgmised üldised 
põhimõtted:
• lageraied tehakse maastikku so-
bituvalt;
• lageraielangile jäetakse säilik-
puud kasvama gruppidena;
• lageraie järgselt uuendatakse 
raiesmik raiele järgneval uuenda-
misperioodil;
• enne raiesmiku uuenemist ei teh-
ta uut lageraiet raiesmikuga piirne-
val metsaeraldisel;
• raietööde käigus tekkinud raid-
med koristatakse kasutatavatelt 
metsateedelt ja -radadelt;
• maapinna ettevalmistamise käi-
gus ei kahjustata kasutatavaid met-
sateid ja -radasid;
• turberaiet tehakse juhul, kui met-
sa kasvutingimused võimaldavad 
tagada metsa uuendamise.

Tasub märkimist, et KAH-alad 
kattuvad suuresti nii riiklike kui ka 
kohalike kaitsealadega ning seetõt-
tu tuleb metsamajandamisel arves-
tada ka nendele kaitsealadele sä-
testatud piirangutega. Kaitsealade 
kaitse-eeskirjad on leitavad veebi-
lehelt www.viimsivald.ee/teenu-
sed/keskkond/kaitsealad.

Toomas Luhse
keskkonna 
vanemspetsialist

Viimsi pool-
saare KAH- 
alad. Kaart: 
RMK

Viimsi Teataja ilmumis-
ajad aastal 2023

 6. ja 20. jaanuar; 3. ja 17. veebruar; 
10. ja 24. märts; 14. ja 28. aprill; 12. ja 
26. mai; 9. ja 30. juuni; 14. juuli; 25. august; 
8. ja 22. september; 6. ja 20. oktoober; 
3. ja 17. november; 1. ja 15. detsember

Viimsi Teataja toob viimsilasteni kõik olulised 
uudised. Foto: Jane Saks



Harjumaa aasta tegijad
Harjumaa aasta tegija on Põhja-Eesti 
suurim tunnustuskonkurss, mille raames 
hinnatakse silmapaistvaid tegusid Har-
jumaal. Tänavu laekus konkursile 11 ka-
tegoorias 97 ettepanekut, tunnustused 
anti üle Viimsi Artiumis.

Meie vallast valiti Harjumaa aasta pari-
maks Leader koostööprojektiks “Aktiivne 
ja sidus Viimsi kogukond“ – Annika Vaikla, 
Ene Lill, Raimo Tann – ja Harjumaa tervise-
tegijaks Anli Aja. Tunnustused anti üle ka 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt kor-
raldatud “Eesti kaunis kodu” konkursi võit-
jatele: Maarika ja Margus Varres (Raasiku 
vald), Terje Liivas ja Madis Lepik (Kiili vald), 
Ülle Kosk ja Matti Immonen (Viimsi vald).

Palju õnne tunnustuse saajatele! 
Jane Saks  

Viimsi Teataja toimetaja

Esimese advendi tähistamine
27. novembril süütasime advendiküünla ja tervitused andsid edasi 
vallavanem Illar Lemetti, EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku õpetaja 
Mikk Leedjärv ja Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. Esinesid 
Eesti sõjaväeorkestri brassansambel, lauljad Ita-Riina Muusika-
stuudiost ja tulede süütamisele olid abiks CFC suusakooli noored. 
Üritust juhtis abivallavanem Nikolai Bentsler.

”Advendiaeg toob aastalõppu valgust, jõuluootuse ja rahulikuma 
aja. Oleme aga sel aastal pidanud tõdema, et rahu ja headus ei olegi 
maailmas midagi enesestmõistetavat. Me saame ise olla aasta lõpus 
tavalisest veelgi sõbralikumad ja lahkemad ning lisaks oma lähedaste 
meelespidamisele kutsun üles aitama Ukrainat ja ukrainlasi.

Heameel on aga selle üle, et loodetavasti juba paari nädala pärast 
saame Viimsisse korraliku liuvälja ja varsti avame siinsamas ka jõulumaa.

Olgu advendiaeg lumega või lumeta, sooja või külma ilmaga, üks on 
kindel – päkapikud hakkavad ringi käima ja oma tööd tegema. Loode-
tavasti jätkub väikeseid kingitusi ja maiustusi kõigile,” sõnas vallavanem. 

Jane Saks  
Viimsi Teataja toimetaja
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HINNATÕUS Elektrienergia märki-
misväärse kallinemise tõttu esitas 
AS Viimsi Vesi konkurentsiametile 
taotluse veeteenuste hindade 
muutmiseks. 10. novembril kin-
nitas konkurentsiamet uued vee-
teenuste hinnad ja need hakkavad 
kehtima alates 1. jaanuarist 2023.

1. jaanuarist hakkab vesi Viimsi vallas 
eraisikutele maksma 1,35 €/m3 + km ja 
juriidilistele isikutele 1,54 €/m3 + km. 
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise 
eest saab olema eraisikutele 2,19 €/m3 + 
km ja juriidilistele 2,40 €/m3 + km. 
Viimsi valla elaniku jaoks tähendab 1. 
jaanuarist toimuv muudatus vee ja ka-
nalisatsiooni hinnatõusu 1 kuupmeetri 
kohta 60 senti. Keskmine Viimsi elanik 
kulutab 3 kuupmeetrit vett, mis tähen-
dab hinnanguliselt hinnatõusu 1,8 eu-
rot kuus inimese kohta. 

AS-i Viimsi Vesi juhatuse liikme 
Raul Vanema selgitusel on varasemalt 
elektrienergiale tehtavad kulutused 
suurenenud ettevõtte jaoks juba üle 
kolme korra. “Varasemalt moodustasid 
elektrienergiale tehtud kulutused 10% 
müügikäibest, aga viimastel kuudel ju-
ba üle 35%. Nende märkimisväärselt 
suurenenud elektrihindade juures on 
teinud oma korrektuurid teenuste hin-
dades juba 30 vee-ettevõtet üle Eesti. 
Vanema sõnul on lisaks energiahinda-
dele oluliselt kasvanud ka paljude teis-
te majandamiseks vajalike toodete ja 
teenuste hinnad, mistõttu oli hinda-
de korrigeerimine hädavajalik. Ühtla-

si kinnitas juhatuse liige, et ettevõte on 
rakendanud mitmeid meetmeid ener-
giakokkuhoiuks ja näiteks planeerinud 
oma tegevusi vastavalt elektrienergia 
börsihinnale. “Sellega on saavutatud 
vaid osaline kokkuhoid ja tänased hin-
nad ei kata enam kõiki põhjendatud 
kulusid, mis ettevõte teenuse pakku-
miseks teeb,” ütles Vanem. 1.01.2023 
kehtima hakkavad hinnad on korrigee-
ritud üksnes elektrienergia kallinemise 
võrra, muude teenuste ja toodete kalli-
nemist uus hind ei kata.

Veeteenuse hind kujuneb 
mitmest komponendist
Vesi ja kanalisatsioon on eraldi teenu-
sed ning nende teenuste osutamiseks 
vajalike kulude osas peetakse eraldi 
arvestust. Üldiselt on kanalisatsioo-
niteenus veeteenusest märksa kallim, 
kuna reovee käitlemine on keerulisem 
ja kallim. 

Veeteenuse hind kujuneb vastavalt 

Uuest aastat muutub 
Viimsi veeteenuste hind

konkurentsiameti poolt välja töötatud 
metoodikale. Amet määratleb täpselt, 
millised kulud ja tegevused peab saa-
ma kaetud teenuse hinnaga: vee-et-
tevõtte põhjendatud tegevuskulud; 
investeeringud olemasolevate ühis-
veevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi-
de jätkusuutlikkuse tagamiseks; kesk-
konnanõuete täitmisega seotud kulud; 
kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise-
ga seotud kulud; põhjendatud tulukus 
vee-ettevõtja poolt investeeritud kapi-
talilt; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamine ning uuendamine.

Konkurentsiameti kodulehel saab ka 
tutvuda kõikide kooskõlastatud teenu-
se hindadega. Keskmiselt on pidanud 
vee-ettevõtted tõstma teenusehinda-
sid 30%. Viimsi valla veehinna viima-
ne muutus toimus 2020. aastal, kui vee 
hinda õnnestus tänu efektiivsele ma-
jandamisele langetada. Veeteenustega 
seotud küsimuste korral võtke meiega 
julgelt ühendust info@viimsivesi.ee.

Pille Arula
AS Viimsi Vesi

   

 Eraisik Eraisik Juriidiline Juriidiline Eraisik Eraisik Juriidiline Juriidiline Eraisik Juriidiline

 km-ta km-ga km-ta km-ga km-ta km-ga km-ta km-ga Hinnatõus Hinnatõus

Vesi 1.20 1.44 1.41 1.69 1.35 1.62 1.54 1.85 12.1% 9.2%

Kanalisatsioon 1.83 2.20 2.06 2.48 2.19 2.62 2.40 2.88 19.1% 16.2%

KOKKU 3.04 3.64 3.47 4.17 3.53 4.24 3.94 4.72 16.3% 13.3%

Hetkel kehtiv hind 2023. a kehtima hakkav hind Hinnamuutus

VEETEENUSTE HINDADE TÕUS

Viimsi valla veehinna viimane muutus toimus aastal 2020. Foto: Jane Saks

PAKENDID Leppneeme lasteaeda 
külastas hiljuti Keskkonnake, kes 
rääkis lastele pakenditest ja nende 
sorteerimisest, aga ka sõprusest, 
perekonnast ja üksteisest hooli-
misest.

Eesti Taaskasutusorganisatsiooni MTÜ 
(ETO) viib koolides ja lasteaedades lä-
bi keskkonnasäästlikku eluviisi tut-
vustavaid sündmusi ja mängulisi koo-
litusi, mille käigus selgitatakse lastele, 
miks on kasulik vähem jäätmeid teki-
tada, miks peab jäätmeid sorteerima 
ja miks peab pakendijäätmed prügist 
eraldi koguma ning taaskasutusse suu-
nama. Teemasid käsitleb suur ja rohe-
line Keskkonnake, kes lisaks rääkimi-
sele näitab osalejatele ka filmi “Meie 
sõbrad pakendikud” ning tunni lõpus 
proovitakse koos lastega ka pakendeid 
sorteerida.

Viimsi vallavalitsus on sõlminud 
taaskasutusorganisatsioonidega koos-
töölepingud, mille raames suunatakse 
neid haridusasutustes läbi viima kesk-
konna hariduslikke tegevusi. Leppnee-
me lasteaia õppejuht Anne Sepp ütles, 
et igal aastal käib keegi neil lasteaias 
keskkonnateemadel rääkimas. “Sar-
nastele esinemistele eelnevad ja järg-
nevad meil ka kinnistavad tegevused,” 
lisas Sepp.

Keskkonnake: pakend pole prügi

Kutsu Kesk-
konnake külla!

 Koolitus on koolidele ja laste-
aedadele tasuta ning sobib las-
tele vanuses 4–10, mis kestab 
umbes 30, koolides umbes 45 
minutit. Lisainfo: eto@eto.ee või 
keskkonnake@keskkonnake.ee.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Keskkonnake Leppneeme lasteaias. Foto: Jane Saks

Harjumaa tervisetegija 
Anli Aja. Foto: Rene Mitt
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Palju õnne, Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!

Tule süütamisel olid abiks CFC suusakooli noored. Foto: Tiit Mõtus
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TERVIS Eesti erinevates piirkon-
dades on selleks aastaks veel vabu 
aegu rinna-, emakakaela- ja jäme-
soolevähi sõeluuringule. Tervise-
kassa kutsub sihtrühma kuulu-
vaid mehi ja naisi kasutama või-
malust osaleda tasuta sõeluurin-
gul ja tuletab meelde, et kutse 
kehtib aasta lõpuni. 2021. aastast 
saavad sõeluuringutel osaleda ka 
ravikindlustamata inimesed!

“Ootame juba täna aegu broneerima 
kõiki, kes kuuluvad mõne vähi sõeluu-
ringu sihtrühma, kuid pole veel uurin-
gul käinud. Kuna sõeluuringuid korral-
datakse vaid kindlale vanuserühmale 
sõltuvalt vähitüübist kahe või viie aasta 
tagant, on regulaarne osavõtt äärmiselt 
oluline,” rõhutas tervisekassa juhatuse 
liige Maivi Parv. “Kui aja leidmisega te-
kib probleeme, võtke lahenduse leid-
miseks kindlasti ühendust meie klien-
diteenindusega,” julgustas Parv.

Novembri alguse seisuga on kõige 
rohkem osaletud rinnavähi sõeluu-
ringul, mille hõlmatus on 53%. Oluli-
selt vähem on käidud jämesoolevähi 
ja emakakaelavähi sõeluuringul, vas-
tavalt 41% ja 36% kutsututest. Kuigi vii-
mastel aastatel on Eesti elanikud sõe-
luuringutel aina aktiivsemalt osalenud, 
on keskmine osalusprotsent siiski lii-
ga madal. Riiklikud sõeluuringud täi-
davad oma eesmärki vaid siis, kui uu-
ringutes osaleb üle 70% sihtrühmast.

Keda oodatakse aastal 2022 sõeluu-
ringule?

• Rinnavähi sõeluuringule ooda-

takse 50–69-aastaseid naisi sünniaas-
taga 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 
1966, 1968, 1970 ja 1972.

• Emakakaelavähi sõeluuringule 
oodatakse 30–65-aastased naisi sün-
niaastaga 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 
1982, 1987 ja 1992. 

• Jämesoolevähi sõeluuringule ooda-
takse 60–69-aastased mehi ja naisi sün-
niaastaga 1954, 1956, 1958, 1960 ja 1962.

Rinna- ja emakakaelavähi sõeluu-
ringut teostavate raviasutuste kontak-
tid ja mammograafiabusside ajakava 
leiab veebiaadressilt www.haigekassa.
ee/soeluuringu-kontaktid.

Emakakaelavähi sõeluuringut saa-

vad sihtrühma naised aasta lõpuni te-
ha ka kodust lahkumata, tellides tasuta 
kodutesti komplekti internetipõhisest 
tellimiskeskkonnast hpv.synlab.ee.

Jämesoolevähi uuringul osalemi-
seks tuleb võtta ühendust oma pere-
arstiga, kes väljastab proovikomplekti. 
Proovi saab teha mugavalt kodus ning 
seejärel tuleb see saata laborisse.

Kutse sõeluuringule on leitav pat-
siendiportaalist www.digilugu.ee (Ter-
viseandmed → Saatekirjad). Sõeluurin-
gute kohta saab lisainfot küsida oma 
perearstilt või kirjutades info@haige-
kassa.ee ning helistades 669 6630. Vaa-
ta ka lisaks www.sõeluuring.ee.

Gerda Palts
Tervisekassa peaspetsialist

SISSEKIRJUTUS Aasta lõpus on 
taas põhjust üle kontrollida, kas 
oled ennast Viimsi elanikuna 
registreerinud. Kui see on jäänud 
tegemata, siis nüüd on aeg end 
oma koduvalda sisse kirjutada!

Oktoobri lõpuks oli Viimsisse sisse kir-
jutatud üle 22 300 inimese, kuid võib 
oletada, et lisaks neile elab valla mand-
riosal ning saartel umbes paar tuhat 
inimest, kes tarbivad valla teenuseid, 
aga erinevatel põhjustel ei ole end veel 
valda sisse kirjutanud. Seda tasub aga 
kindlasti teha!

Peamine ja olulisim argument on, 
et nii on Viimsi jätkuvalt hea koht, kus 
elada. Koht, kus on olemas piisavad 
võimalused hariduse omandamiseks, 
ootustele vastavad transpordiühendu-
sed, liikuvusvõimalused, sotsiaaltee-
nused ja kultuurielu. 2021. aastal lae-
kus registreeritud elanike maksudest 
Viimsi vallale 30 941 183 eurot. See on 
summa, mis võimaldab pakkuda siin-

setele elanikele head elukeskkonda, 
seda arendada ja kujundada elanike 
ootustele vastavalt.

Enda elanikuks registreerimisel on 
sügavam tähendus ja roll kui pelgalt 
andmeväli infosüsteemis. See mõju-
tab otseselt keskkonda meie ümber, 
mistõttu oma elukohana registreeri-
da omavalitsus, mille teenuseid ja hü-
vesid me tarbime, on vastutustundlik. 
See on meie ühine kodukoht ja meie 
kõigi huvides on, et Viimsi oleks hea 
koht, kus elada. Oma sissekirjutuse-
ga annate selleks selge panuse. See on 
vastutustundlikkuse ja hoolivuse märk!

“Hea viimsilane! Kui sa juba elad 

Hea viimsilane! On aeg end 
Viimsisse sisse kirjutada

Viimsi vallas, aga ei ole ennast siia 
veel sisse kirjutanud, siis palun tee se-
da kindlasti enne detsembrikuu lõppu. 
Nii laekuvad sinu maksud koduvalda 
juba alates järgmisest aastast,” sõnas 
vallavanem Illar Lemetti.

1. detsembrist alustasime kampaa-
niaga, millega juhime tähelepanu, et 
iga kodukohta sisse kirjutanud viim-
silane panustab oma küla või aleviku 
arengusse. Täpsemat infot leiad Viim-
si valla kodulehelt www.viimsi.ee/sis-
sekirjutus või www.eesti.ee lehelt. Kas 
sina ja su pereliikmed on juba Viimsis-
se sisse kirjutatud? Kui ei ole, siis nüüd 
hea aeg see ära teha.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Tervisekassa kutsub veel sel aastal 
osalema rinna-, emakakaela- ja 
jämesoolevähi sõeluuringul

Avati väikesaarte programmi 
taotlusvoor
28. novembril avanes taotlusvoor, kust saab taotleda raha projekti-
dele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatäht-
sate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte programmi eesmärk on muuta kohalikele elanikele osu-
tatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetse-
maks. Selle raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja 
saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare kes-
kuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatäht-
satele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, 
esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse 
kättesaadavust. Lisaks jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhi-
haridusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide 
kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

Väikesaarte programmi kuuluvad 15 saart, mis on püsiasustusega 
väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks 
on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Mani-
ja, Naissaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. 
Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või 
kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti 
kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundus-
ühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud programmi elluviimise 
eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus, kes korraldab vooru laeku-
nud taotluste hindamise ning hakkab jälgima projektide elluviimist. 
2023. aasta taotlusvooru projektid peavad olema lõppenud hiljemalt 
31.10.2024. 

Väikesaarte programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 28. no-
vembrist 2022 kuni 31. jaanuarini 2023. Taotluse esitamise tähtaeg on 
31.01.2023 kell 16. Taotlus tuleb esitada digitaalselt e-toetuse keskkon-
na kaudu aadressil etoetus.rtk.ee.

Piia Kauts  
Riigi Tugiteenuste Keskuse kommunikatsioonispetsialist

Teated

Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, 
sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud. Foto: Allar Lehtsalu
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DETAILPLANEERINGU MENETLUSE UUENDAMINE
  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.11.2022 vastu otsuse 

nr 42 “Viimsi vallas Leppneeme külas Miku I, II, IV, V, 
Põldmäe II, III, IV ja Koltse I, II, III, IV maaüksuste de-
tailplaneeringu menetluse uuendamine Leppneeme tee 
111 kinnistu osas”.

Viimsi Vallavolikogu 15.01.2002 otsusega nr 14 kehtestati 
osaliselt Viimsi valla Leppneeme küla Miku I, II, IV, V, Põld-
mäe II, III, IV ja Koltse I, II, III, IV maaüksuste detailplanee-
ring (DP).

2004. aastal võeti vastu looduskaitseseadus (LKS), millega 
jõustusid täiendavad piirangud ranna ja kalda kasutamisele 
ning sellest tulenevalt tekkisid planeeringualale rannast ja 
üleujutusaladest tulenevad LKSi kohased piirangud (vee-
kaitsevöönd, ehituskeeluvöönd, piiranguvöönd).

15.01.2002 kehtestatud DP menetluse ajal ehituskeelu-
vööndi vähendamist Keskkonnaametilt ei taotletud, kuna 
sel hetkel kehtinud ranna ja kalda kaitse seadus seda ette ei 
näinud. Kehtiv LKS näeb aga ette vajaduse taotleda Lepp-
neeme tee 111 kinnistu hoonestamiseks Keskkonnaameti 
nõusolek nimetatud kinnistule ulatuva ehituskeeluvööndi 
vähendamiseks.

Arvestades eelnimetatut, otsustati alustada Leppneeme 
külas kinnistu Leppneeme tee 111 osas DP menetluse uuen-
damisega, eesmärgiga vähendada nimetatud kinnistu osas 
ehituskeeluvööndi ulatust ning näha kinnistule ette ehitus-
õigus analoogselt kehtivale DP lahendusele.

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.11.2022 vastu otsuse 

nr 41 “Haabneeme alevikus kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähi-
ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine”, millega 
lõpetatakse Viimsi Vallavolikogu 22.01.2019 otsusega nr 4 
algatatud DP koostamine Haabneeme alevikus kinnistul 
Sõpruse tee 4 ja lähialal.

DP ei ole käesolevaks ajaks vastu võetud, avalikule välja-
panekule suunatud ega kehtestatud.

DP koostamise eesmärk algatamise otsuse kohaselt oli 
üldplaneeringukohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine 
haljasmaast äri- ja teenindusettevõttemaaks ning osaliselt 

Detailplaneeringud
tehnoehitisemaaks. DP-ga sooviti jagada kinnistu kaheks ja 
määrata planeeritavale ärimaa krundile ehitusõigus büroo-
hoone ehitamiseks ning tootmismaa krundile ehitusõigus 
olemasoleva katlamaja juurdeehitusele.

Viimsi Vallavalitsuse 01.04.2022 istungil tehti AS-ile Viimsi 
Vesi ettepanek esitada DP koostamise lõpetamise avaldus, 
kuivõrd vallavalitsus asus seisukohale, et alale ei ole mõistlik 
kavandada täiendavat hoonestust ning likvideerida haljas-
tust enne, kui on uue üldplaneeringuga lahendatud valla 
keskasula tervikuna.

14.04.2022 laekus huvitatud isiku AS-i Viimsi Vesi kirjalik 
avaldus DP koostamise lõpetamiseks.

Arvestades asjaolu, et planeeritava kinnistu omanik on 
esitanud vastavasisulise avalduse, on  põhjendatud DP 
koostamise lõpetamine.

AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIK ARUTELU
  Rohuneeme küla, Ees-Oti kinnistu detailplaneeringu 

avalik väljapanek toimus 24.10–7.11.2022. 
DP avalikul väljapanekul laekus lahenduse kohta 2 arva-

must. Arvamustest lähtuvalt on korrigeeritud DP põhijoo-
nist ja seletuskirja eelkõige hoonestusala ja teemaa-ala siht-
otstarbe osas. Sellest tulenevalt korraldab Viimsi Vallavalit-
sus täiendava DP avaliku väljapaneku, mis toimub Viimsi 
Raamatukogus 22.12–04.01.2023 ning millele järgneb DP 
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 12.01.2023 
kell 16.00 Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabnee-
me alevik) 2. korruse saalis.

Avaliku väljapaneku materjalid on kättesaadavad ka 
Viimsi valla kodulehelt alates 22.12: www.viimsivald.ee/tee-
nused/planeeringud/detailplaneeringud.

Arvamused DP kohta on võimalik esitada avaliku väl-
japaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@
viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viim-
si vald, 74001 Harju maakond.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik; 
tel 5688 2673) on avatud E–R kell 10–20, nädalavahetustel 
kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.

Planeeringute osakond

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 15.11.2022 VASTU VÕETUD 
OTSUSED
Nr 40 Viimsi valla valimiskomisjoni moodustamine
Nr 41 Haabneeme alevikus kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähiala 
detailplaneeringu koostamise lõpetamine (vt lisa detailpla-
neeringutest)
Nr 42 Viimsi vallas Leppneeme külas Miku I, II, IV, V, Põldmäe 
II, III, IV ja Koltse I, II, III, IV maaüksuste detailplaneeringu 
menetluse uuendamine Leppneeme tee 111 kinnistu osas 
(vt lisa detailplaneeringutest)

  Viimsi Vallavolikogu 15.11.2022 otsusega nr 40 moodus-
tati viieliikmeline valla valimiskomisjon järgmises koosseisus: 
Leevi Laever, Getter Martins, Merit Renlund, Liina Mugu, Aslan 
Liivak.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 15.11.2022 VASTU VÕETUD 
MÄÄRUS
Nr 19 Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

NB! Volikogu 15.11.2022 otsuste terviktekstidega on võimalik 
tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja 
võrguväljaande veebilehel.

Projekteerimistingimuste menetlemine
 Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud 

järgmised projekteerimistingimuste taotlused Viimsi vallas:
1. Randvere külas Vaablase tee 31 kinnistule üksikelamu püsti-
tamiseks;
2. Leppneeme külas Väike-Mihkli krundi kasutamise sihtotstar-
vete osakaalu täpsustamiseks;
3. Pärnamäe külas Kesk-Kaare tee 42 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks;
4. Pringi külas Reinu tee 7a kinnistule laohoone laiendamiseks.

Omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise 
avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. 
Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taot-
lused avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projektee-
rimistingimuste eelnõu vallavalitsuse veebilehel.

Volikogus

Viimsi valla
eakate jõulupidu
Laupäeval, 17. detsembril kell 15–17

Viimsi koolis, Randvere tee 8

Peojuht:
Peep Raun

Esinevad: 
Viimsi kooli vilistlaskoor,
dirigent Andrus Kalvet,
Hanna-Liina Võsa 
ja Olav Ehala

Kohv ja kook
Osalemine tasuta

Tantsuks musitseerib: 
Andrus Kalvet



tuuriline tegevus ongi hoidnud se-
da elu minu jaoks põnevana.

Kust tulevad ideed, et kogu aeg 
midagi uut ja huvitavat pakkuda?
Informatsioon tuleb siin käivatelt 
inimestelt ja minu headelt kollee-
gidelt hoolekandekeskusest. Ka ise 
kultuuriüritustel käies saab ideid 
ja mõtteid või satun kokku uute 
ja huvitavate inimestega. Samu-
ti on meil väga hea koostöö kõiki-
de Viimsi kultuuriasutustega. Näi-
teks on Viimsi muusikakooli lapsed 
käinud meil esinemas ja tihe koos-
töö on ka huvikeskusega, muuseu-
mitega.

Tutvustage päevakeskuses toi-
muvaid tegevusi!
Meie juhendajad ja treenerid on 
suurepärased ja tegevused oleme 
valitud nii, et need toetaksid inime-
se füüsist, vaimu ja meelt. Näiteks 
hoiame kätt pulsil infotehnoloo-
gial – meil on arvutiõpetuse kooli-
tused ja nüüd tulevad inimesed tih-
ti tundi koos oma sülearvutitega, et 
küsida abi just seal, kus neil on asi 
toppama jäänud, ning see toimib 
väga hästi.

Kultuuritegevusi on rohkesti 
planeeritud kuni jõuludeni välja. 
Lisaks on meil on toredad pann-
koogihommikud, novembris tähis-
tasime hõimupäeva, käisime Lahe-
maal ekskursioonil, tähistame ka 
kõiki tähtpäevi – mardipäeval te-
gime kummarduse meestele, kad-
ripäeval oli meil suur tantsutrall, 
mida tähistasime koos Randvere 
päevakeskusega, külas oli ka Loo 
memmede tantsurühm.

Huviringidest on kõige popu-
laarsemad liikumisrühmad, kaks 
tervisevõimlemise rühma. Lisaks 
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Minu praegune 
töö on kultuuriliselt, 
sotsiaalselt ja 
hariduslikult väga 
huvitav.

Olete Te ise viimsilane?
Ma elan küll Muugal, aga tunnen 
ennast rohkem viimsilasena, sest 
külastan siinseid kauplusi ja Viim-
si meeldib mulle väga.

Millal kandideerisite MTÜ Viimsi 
Päevakeskuse tegevjuhi ameti-
kohale (alates aastast 2021 Haab-
neeme päevakeskuse koordinaa-
tor)?
See juhtus 2007. aasta kevadel – 
kuulutus oli Õpetajate Lehes ja 
toona oli konkurss päevakeskuse 
tegevjuhi kohale. Nii see töö algu-
se saigi. Ütlesin veel endale, et jään 
siia viieks aastaks ja siis jään pen-
sionile, kuid tänaseks on sellest 
saanud lausa 15 aastat. Siia tulles 
ei osanud ma oodata, et see töö on 
nii tore! Ma võin öelda, et armastan 
oma tööd väga.

Mis motiveeris Teid oma praegu-
sele ametikohale kandideerima?
Olen hariduselt käsitöö- ja kunsti-
õpetaja, asutanud Eesti Käsitöö-
õpetajate Seltsi ja lükanud tagant 
poiste tööõpetuse seltsi loomist. 
Kui kandideerisin, töötasin ma 
Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esi-
mehena, kus tundsin, et vajan töös 
vaheldust. Organiseerimistöö on 
mulle alati sobinud ja minu prae-
gune töö on kultuuriliselt, sotsiaal-
selt ja hariduslikult väga huvitav. 
Alguses tuli mul siinsete inimeste-
ga tuttavaks saada, korraldada kul-
tuuriüritusi ja nii see samm-sam-
mult läks. Aastatega oleme oma 
tegevusi laiendanud ja juurde on 
tulnud mitmeid huviringe.

Mis Teid oma töö juures motivee-
rib?
Üheks minu eesmärgiks oli, et üks-
ki aasta ei oleks teisega sarnane – 
ikka tuleb midagi välja töötada, 
arendada, tuua majja uusi esine-
jaid ja korraldada kohtumisi. Kul-

ka edasijõudnutele. Koos käib näi-
tering, kus õpime lühemaid sketše 
või, nagu me ise ütleme, et need on 
“naerukavad”.

Huvikeskuses on meil ka vest-
lusklubid, kuhu tullakse lihtsalt 
kokku ja aetakse juttu. Ma ütlen 
ikka, et inimeste hulgas tuleb käia, 
muidu ununeb sõnavara ja nii see 
alla mäge minek algabki. Ei tohi en-
dale öelda, et “ah, ma olen nii va-
na”, juba enda kodust väljaajamine 
on suur asi.

Tahan kiita ka Viimsi mehi, sest 
meil tegutseb ka meesteklubi, kus 
on umbes 40 liiget. Praegu on neil 
pooleli piljardi- ja koroonaturniir, 
koos tähistatakse sünnipäevi, neil 
käivad ka külalised ning korralda-
takse väljasõite. Mehed on meil to-
redad ja rõõmsameelsed.

Uue asjana on meil kõnnijalg-
pall, tulemas on rahatarkuse klu-
bi ja bändi tahaksime ka teha. Siin 
loodame teha koostööd ka muu-
sikakooliga. Koos Viimsi teadus-
kooliga on toimunud juba üks 
keskpäevane teadustund 50+ ini-
mestele. Juba esimesel kohtumisel 
oli tarkust ja põnevust palju. Sel 
aastal korraldasime esimest korda 
vanavanemate tunnustamise üri-
tuse. Minu idee oli, et tunnustaksi-
me eakaid ka kogukonna tasandil. 
Alguses oli hirm, et kas keegi üld-
se esitab kedagi, kuid lõpuks sai-
me kokku lausa 17 kandidaati. Mul 
oleks hea meel, kui sellest saaks 
iga-aastane traditsioon.

Mida Te ise siin töötades kõige 
rohkem õppinud olete?
Inimestega suhtlemine ei ole mul-
le mitte kunagi probleemiks olnud, 
kuid siin olen ma õppinud suhtle-
ma eakatega ja neid ära kuulama. 
Kui istume kõik koos kohvilauas, 
siis pinge tekkimise korral tuleb se-
da ennetada – ka selle olen töö käi-
gus selgeks saanud. Samuti pean 
märkama, kui kellelgi on probleem 

PÄEVAKESKUS Haabneeme päevakeskuse 
koordinaator Lehte Jõemaa on rõõmus ja sooja 
südamega naine. Kuigi kohtusime temaga intervjuu 
ajal esimest korda, jäi mulle tunne, nagu räägiksin 
pikaaegse tuttavaga. Meie põgusa kohtumise pealt 
saan kindlalt väita, et proua Lehte teeb oma tööd 
suure pühendumusega.

Haabneeme päevakeskuses on iga päev 
eriline ja igavust seal ei tunta

veel seeniorjooga, -pilates ja kaks 
tantsurühma.

Kui liikumisrühmad on füüsise 
jaoks, siis käeline tegevus on loo-
me- ja mõttetegevuse ühtsus. Meil 
saab teha keraamikat, savi mätsida 
ja ma ise juhendan portselanimaa-
li. Käivitamise järgus on kunsti-
stuudio, kus praegu teeme tekstii-
likunsti, kevade poole plaanime 
teha kivimaalimist ja jõuda ka päris 
maalimiseni välja. Mulle tundub, et 
inimesed kardavad joonistamist, 
aga mina ütlen alati, et see on tun-
netuslik värvimäng. Olen märga-
nud, et loomingulistest tundidest 
minnakse ära heaolutundega.

Ka mälule on meil tegevust. Ni-
melt toimuvad päevakeskuses ing-
lise keele ringid nii algajatele kui 

või raske ning siis tuleb aidata lei-
da lahendus.

Kas Teie töö juures on ka mõni 
murekoht?
Ma ei oskagi midagi välja tuua. Pin-
geline on töö juures see, et igaks 
nädalaks tuleb leida esineja ja tee-
ma, kuid see ei ole alati nii kerge.

Kui keegi tunneb, et ta sooviks 
tulla päevakeskusesse mõnel 
teemal rääkima või esinema, siis 
kas tohib ennast Teile ka ise pak-
kuda?
See oleks väga tore, kui Viimsis 
oleks inimesi, kes tahaksid tulla kõ-
nelema kasvõi oma enda tööst või 
hobidest. Kui keegi tahab ise eest 
vedada mingit klubi või huviringi, 
siis palun väga – leiame alati selleks 
ruumi ja aja.

Esineja ja klubi eestvedaja ei pea 
olema ju eakas?
Ei, ei pea. Samuti meeldib meile, 
kui esinema tulevad lapsed ja noo-
red. Meil on käinud siin vabataht-
likeks ka koolide õpilasesinduste 
liikmed.

Ootame kõiki, kes tahavad esi-
neda või oma tegemistest eakate-
le rääkida!

Kuidas motiveerida eakaid, kes ei 
ole veel päevakeskusesse jõud-
nud?
Ikka peaks mõtlema selle peale, 
et inimeste keskel olemine annab 
energiat, jõudu ja rõõmu terveks 
päevaks. Aga eks on ka neid, kes 
käivad meie juures vaid kontserte 
kuulamas, kuid huviringides ei osa-
le. On ka neid, kes sügisel panevad 
ennast igale poole kirja, kuid ko-
hale ei jõuagi. Kui keegi leiab meie 
juures talle huvipakkuva tegevuse, 
siis soovitan meile helistada ning 
siis saame juba täpsemalt rääkida. 
Aga siia võib tulla ka niisama aja-
lehte lugema ja ennast mõnusalt 
tundma. Päevakeskuse aktiivsed 
külastajad – vedage oma sõbrad ja 
tuttavad endaga kaasa!

Kas tulemiseks peab ennast ka 
kuskil registreerima?
Kui huviringides on ruumi, siis 
saab nendega liituda terve aasta 
jooksul. Selleks võiks meile helis-
tada ja küsida, millises huviringis 
vabu kohti veel on. Kes soovib nii-
sama päevakeskusesse tulla või 
mõnel üritusel osaleda, siis regist-
reerima kuskil ennast ei pea.

Palju teete koostööd Randvere 
päevakeskusega?
Kohtume peamiselt laua taga nõu-
pidamistel, aga korraldame ka ühis-
üritusi. Näiteks kadripäeva tähis-
tasime koos, meil on olnud ka ühi-
sed väljasõidud ja jõulupeod.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

KO M M E N TA A R

 Lemme Palmet, Viimsi hoolekandekeskus juhataja: Lehte on pikaaegse 
kogemusega päevakeskuse juht, kes on lisaks viimase 15 aasta jooksul teh-
tule nüüd ka uue asutuse koosseisus näidanud valmisolekut eest vedada 
mitmeid uusi algatusi. Rõõmsameelne inimene, kes teeb vastavalt vajadu-
sele koostööd erinevate partneritega ning kes armastab üle kõige kunsti.

Rõõmsameelne, kunsti armastav inimene

Haabneeme päevakeskus
 Aadress: Kesk tee 1, Haabneeme
 Avatud: E–N kell 10–16, R kell 10–14
 Haabneeme päevakeskuse huviringid
 Tervisevõimlemine A-grupp – E ja R kell 10
 Tervisevõimlemine B-grupp – E ja R kell 11
 Kokaring Hõbekult – E kell 10
 Kunstistuudio – E kell 11
 Arvuti- ja nutiõpe – E kell 13
 Inglise keel algajatele – E kell 16
 Rahatarkuse klubi – E kell 17.30
 Seeniorpilates – T ja N kell 10
 Keraamika – T kell 10
 Käsitöö/õmblemine – T kell 11
 Telgedel kudumine – E–N kell 10–17
 Seeniortantsurühm Triinud – T kell 11
 Lauluansambel Põllulill – T kell 13
 Sõnakunst – T kell 14.30
 Jooga – K kell 9.30
 Portselanimaal – K kell 10
 Keskpäevane teadustund – K kell 12
 Inglise keel edasijõudnutele – K kell 15.30
 Seeniorite rahvatants – N kell 12.30 
 Seenioride kõnnijalgpall, alustab taas 
kevadel

 Haabneeme päevakeskuse klubid
 Bridž – E ja N kell 11
 Mängutunnid (piljard, koroona ja male) – 
E ja N kell 10–14, K kell 10–15
 Lauatennis – T ja N kell 16
 Vestlusklubi, kohvitund – N kell 11 (Viimsi 
huvikeskuses)
 Rannameeste klubi – N kell 15–18
 Raamatusõprade klubi – iga kuu kolmas 
neljapäev kell 13
 Aiasõprade klubi – alates märtsist
 Huviringide tasu: kui käia ühes tunnis 
nädalas, siis on kuutasu 2 eurot; kui kahes 
või enamas tunnis, on kuutasu 4 eurot

Lehte armastab tööd, mida teeb. Foto: erakogu

Lehte Rein 
Meresaare 
maalide 
taustal. Foto: 
Jane Saks
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Olulised riiklikud abi- ja infotelefonid, 
mida teada ja salvestada oma telefoni

 Hädaolukorras, kus on vaja appi politseid, päästet või kiirabi, 
tuleb helistada häirekeskuse numbrile 112. 

 Eestist väljast helistades on häirekeskuse numbriks +372 600 
0112. 

 Kui hädaabinumbrile 112 ei ole võimalik helistada, tuleks pöör-
duda lähimasse politseijaoskonda, päästekomandosse või medit-
siiniasutusse.

 Üleriigiliste või laiaulatuslike kriiside korral on kõige asjakoha-
sem infokanal riigiinfotelefon 1247 või veebileht www.kriis.ee.

 1247 – riigiinfo telefon, mis tegeleb keskkonnainfo (reostus, 
hukkunud loomad-linnud või keskkonnaalased õigusrikkumised), 
teid puudutava info (takistused teel või teehooldusprobleemid) ja 
päästeala nõuannetega.

 612 3000 – politsei- ja piirivalveameti infotelefon.
 16 662 – mürgistusinfo telefon (jagab nõu ja abi mistahes 

mürgistuste korral).
 1220 – perearsti nõuandeliin (meditsiinialased nõuanded, mis ei 

vaja kiirabi sekkumist).
 116 111 – lasteabi telefon (abivajavatest lastest teavitamine).
 5301 5855 – teemeistri infotelefon (teele langenud puud, talvel 

lumevallid jms).
 659 8970 – teevalgustuse rikked.
 715 0188 – Imatra Elekter rikketelefon.
 1343 – Elektrilevi rikketelefon (Prangli, Muuga ja Laiaküla võrgu-

ettevõte).
 511 7293 – Adven Eesti, kaugkütte rikked.
 5345 0240 – Viimsi Vesi, veekatkestused.

K
okku andis oma vastu-
sed 718 Viimsi valla ela-
nikku. Kõige suurem 
hulk vastanuid oli vanu-

segrupis 40-49, kus vastajaid kogu-
nes 254. Vanuses 30–39 vastanuid 
oli 211 ja 50–59 vanusegrupis 132. 
Teistes vanusegruppides jäi vasta-
nute määr alla saja.

Piirkondlikult oli enim vastajaid 
Haabneeme alevikust, kus kokku 
kogunes 172 vastust. Haabneeme-
le järgnes Püünsi küla, kust vastas 
97 elanikku, ja Pärnamäe küla, kust 
oli vastanuid 85. Kahjuks ei laeku-
nud seekord küsitlusele vastuseid 
Naissaarelt ja Kräsuli saarelt. 

Eraldi kaardistasime ka vastaja-
te elukoha tüübi. Üle poole vastaja-
test elasid oma majas (414 vastanut 
ehk 58%), 169 (24%) vastajat mär-
kis oma elukohaks korterelamu. 
Ridaelamu ja teiste elamutüüpide 
elanikke vastas alla saja.

Elanikkond vajab abi 
kriisialase teadlikkuse 
tõstmisel
Küsimustiku neljas küsimus kes-
kendus sellele, kas elanikud on 
teadlikud, kuidas kriisi ära tunda. 
Vaid 328 vastanut on kindlalt veen-
dunud, et oskab kriisi ära tunda. 

311 vastajat ei ole selles kindlad ja 
79 vastajat ütles, et neil ei ole va-
jalikke teadmisi kriisiolukorra ära-
tundmiseks. Ehk siis kokku 390 
vastanut vajaksid kriisi äratund-
miseks vajalikke teadmisi juurde. 

Vastustest selgub, et enamik 
küsitluses osalenuid ei ole täiesti 
kindlad selles, et nad teavad, kui-
das kriisolukorras käituda. Vaid 6% 
ehk 41 vastanut ütles, et on teadli-
kud, kuidas kriisiolukorras käituda 
ja on läbinud vastava ettevalmistu-
se. 150 vastajat (21%) vastas, et on 
teadlikud ja on ka lugenud vastavat 
infot. 431 vastajat (60%) aga nen-
tis, et loodab hakkama saada. 96 
inimest ehk 13% vastajatest tun-
nistas, et vajab sel teemal koolitust.

Silma torkab, et kortermaja ja 
oma maja elanike teadlikkus kriisi 
äratundmisest on erinev. Kui oma 
maja elanikest tunneb kriisi ära 
49% vastanutest, siis korterelamu 
puhul on see 39%. Oma teadmistes 
kriisi äratundmisest ei ole kindlad 
suhteliselt võrdne arv vastanuid 
ehk 41% kortermajade elanikke ja 
42% oma majade elanikke.

Silma torkab ka see, et kriisiala-
ne teadlikkus on madal pigem noo-
remate seas. Vanusegrupis 20–29 ei 
ole oma kriisi äratundmise teadlik-
kuses kindlad 59% vastanutest. 15% 
aga ütleb kindlalt, et ei suudaks 
kriisolukorda ära tunda. Kõrgem 
teadlikkus on alates vanusegru-
pist 40-49, kus koguni 52% vasta-
nutest oskab enda hinnangul kriisi 
ära tunda, sama trend on ka vane-
mates vanusegruppides.

Enamik suudab koduste 
toiduvarudega vastu pidada 
nädala
Kriisiolukorras hakkama saami-
seks vajalike varude olemasolust 
on viimastel aastatel räägitud pal-
ju. Tundub, et sellel on olnud ka 
oma positiivne mõju, sest näda-
la toiduvaru on olemas kogunisti 
300 vastaja kodus ja minimaalselt 
kahe nädala toiduvaru 100 vasta-
ja kodus. Ehk siis kokku 56% vas-
tanutest omab vajalikku toiduvaru, 
mis on hea tulemus, kuid kindlasti 
on veel arenguruumi. Kahjuks an-
dis 45 vastajat teada, et neil ei ole 
kodus joogi- ega toiduvarusid. 232 
inimesel (32%) on aga toiduva-
ru vaid kolmeks päevaks, mis jääb 
märkimisväärselt alla vajalikule ko-
gusele.

Eluruumide kütmise probleemi 
osas selgub, et alternatiivne elekt-
ritoitest sõltumatu küttevõimekus 
on olemas 411 vastanul ehk 57%. 
Märkimisväärne on selle võime-
kuse olemasolu erinevus alevike ja 
külade elanike vahel. Alevike elani-
kest pea kolmveerandil ei ole või-
malik toasooja saada, kui elekter 
kaob.

Kui kraanist enam vett ei tule, 
saab kodusest joogiveevarust va-
jaliku vee 305 inimest. Märkimis-
väärselt palju – 194 vastajat – mär-
kis, et ei tea, kust ta siis vee saab 

Vallaelanike kriisiks valmisoleku küsitluse tulemused näitavad suunda edasiseks

või et sellises olukorras tal vett ei 
olekski. Piirkondlikku kaevu teab 
vee saamiseks kasutada 150 vas-
tajat ja lisanduvad ka need, kellel 
on kasutada isiklik kaev. Samas an-
ti vabades vastustes teada, et vett 
minnakse tooma maalt. Vabadest 
vastustest leiab ka palve avalikus-
tada kaevude asukohad.

Vajalikud ravimid ja esmaabi-
tarbed on olemas kogunisti 78% 
vastanutel. Kokku 158 vastajat ei 
oma vajalikku esmaabitarvete ja 
ravimite varu kodus.

Kriisiolukorras muutub elektri-
energia ja kütusevarude olemasolu 
väga oluliseks. 419 vastajal (58%) 
on olemas alternatiivne energia 
salvestamise võimalus akupanga 
või muu taolise näol. Kahjuks on 
oma generaator olemas vaid 67 
(9%) vastajal. Vajalik kütusevaru 
generaatorile ja sõidukile on ole-
mas vaid 17% inimestest ehk 124 
vastajal.

Kriisiolukorras saab 
kriitiliseks informatsiooni 
hankimine ja sidepidamine 
Ametlikku kriisiinfot jagatakse krii-
siolukorras Vikerraadio vahendu-
sel ja selleks, et kriisiolukorras raa-
diot kuulda, on vaja patareidega 
raadiot. See on olemas vaid 42% 
vastajatel ehk kokku 301 inimesel. 
89% vastajatest ehk 636 inimest ei 
oma alternatiivset sidepidamisva-
hendit mobiiltelefonile. Samas on 
63 vastajal olemas raadiosaatjad ja 
kahel ka satelliittelefon.

Kriisiolukorraks vajalikud pata-
reidega raadiod on olemas vane-
maealistel vastanutel. Näiteks va-
nusegrupis 70+ on raadio koguni 
82% vastanutest. Kuni 49-aastas-
te vastajateni on trend vastupidi-
ne ja kriisiks vajalikku patareidega 
raadiot majapidamisest enamas-
ti ei leia. See on olemas vaid 30% 
vastanutest. Vähem on patareidega 

KOKKUVÕTE Sellel sügisel viisime valla elanike 
seas läbi küsitluse, mis kaardistas, kuivõrd on meie 
kogukond valmis erinevateks kriisideks. Küsitluse 
tulemustest selgub, et tööd tuleb veel teha elanik-
konna teadlikkusega nii kriisi korral käitumise kui 
ka selle äratundmisega.

raadioomanikke kortermajade ela-
nike seas. Oma majas elavatel ini-
mestel on raadiod olemas ca pool-
tel, kortermajas aga 30%.

Küsitluses osalenud said vastata 
sellele, millisest kanalist nad eelis-
tavad kriisi korral saada infot. Kõi-
ge enam eelistasid vastajad asuko-
hapõhist SMSi teenust, mida riik 
on juba testimas. 374 vastajat soo-
viks saada infot uudiseportaalidest 
ja 296 raadiost. Olulisem erinevus 
on teavituskanali teises valikus. 
Näiteks 30–39 vanusegrupi vasta-
jad näevad teise valikuna uudiste-
portaale, samas kui vanemate vas-
tajate hulgas on vastuste seas juba 
ka televisioon ja raadio.

Enamik vastanuid lahkuks 
kriisi korral sugulaste juurde 
või teise elukohta
Küsimustikule vastanutest vaid 97 
(14%) inimest ei lahkuks kodust. 
30% vastanutest ütles, et läheks 
oma teise elukohta või maako-
ju, ning 25% läheks oma sugulas-
te juurde. 186 vastajat (26%) läheks 
võimalusel evakuatsioonikohta. 
Oli ka neid, kes ütlesid, et liiguksid 
Eestis ära.

Kohalejääjate hulk on suurem 
vanemaealiste seas. Vanusegrupis 
70 ja vanemad on Viimsisse jää-
jaid 40%. Kõige vähem kojujääjaid 
on kõige nooremas vanusegrupis 
20–29. Vastanud vanuses 30–39 lii-

Kas olete teadlik, kuidas 
kriisiolukorras käituda?

 Loodan, et saan hakkama

 Jah, olen lugenud vajalikku infot

 Vajan koolitust

 Jah, olen läbinud vastava 
ettevalmistuse

431 
(60.03%)150 

(20.89%)

96 
(13.37%)

96 (13.37%)

Kas olete teadlik, kuidas 
kriisiolukorda ära tunda?

 Jah

 Ei ole kindel

 Ei

328 
(45.68%)

311 
(43.31%)

79 
(11%)

Tänavu aprillis 
korraldas valla-
valitsus kriisi-
valmiduse 
koolituse kor-
teriühistute 
esimeestele, 
kus pääste-
amet tutvustas 
muuseas ka 
vahendeid, 
mis koduses 
majapida-
mises peaksid 
olemas olema. 
Foto: Heiko 
Leesment

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja
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Vallaelanike kriisiks valmisoleku küsitluse tulemused näitavad suunda edasiseks

Kas teil on olemas varu vajalikest 
esmaabitarvetest ja ravimitest?

 Jah

 Ei

560 
(77.99%)

158 
(22.01%)

Kas teil on olemas generaator?

 Ei

 Jah

651 
(90.67%)

67 (9.33%)

Kas teate, mis tuleks kaasa 
võtta, kui lahkute kriisiolu-
korras kodust?

 Jah

 Ei

377 
(52.51%)

341 
(47.49%)

tasub teada

Kriisiks valmisoleku soovitused
  Varu koju oma pere jaoks piisav kogus joogivett, ravimeid ja toitu, sh arvesta ka 

koduloomadega. Toitu varudes soeta toiduaineid, mida sööd ka tavaolukorras ja mis 
ei rikne liiga kiiresti.

  Varu koju taskulamp või patarei toitel lamp, varupatareid, küünlad, tikud.
  Varu koju piisav kogus sularaha.
  Veendu, et su telefon, nutiseade, arvuti jms on parooliga kaitstud. Võimalusel 

kasuta kaheastmelist autentimist. Ära ava kahtlaseid linke ega anna oma isikuand-
meid ja paroole ei telefoni ega e-kirja teel mitte kellelegi. Kui sul tekib kahtlus, siis 
teavita politseid.

  Kontrolli, et autol oleks kütusepaak alati vähemalt pooltäis.
  Soeta endale patareide, dünamo või päikesepatareidega töötav raadio. Uudiseid 

ja kriisiinfot saad kuulata ka autoraadiost.
  Mõtle läbi, kas sinu lähedased või tuttavad võivad kriisiolukorras abi vajada, ja 

lepi nendega kokku, kuidas omavahel ühendust hoiate. Arvesta seejuures, et kriisi 
korral ei pruugi tavapärased sidevahendid toimida.

  Koosta loetelu naabri, kogukonna olulisimate isikute ning omavalitsuse ja riigi 
asjaomastest kontaktandmetest, et saaksid kriisi ajal kiiresti ja tõhusalt tegutseda.

  Hoia akupank alati laetuna, et saaksid vajaduse korral mobiiltelefoni laadida.
  Võimalusel hoia autos mobiilitelefoni laadija, teede atlas, lumelabidas, soe tekk, 

taskulamp.
  Kontrolli enda ja oma lähedaste ID-kaardi kehtivust, vajadusel alusta pikendamist.
  Mõtle läbi, kuhu või kelle juurde sa saad minna, kui oma kodus mingil põhjusel olla 

ei saa (nt elektrikatkestus).
  Ole teadlik, millised kriisiolukorrad võivad teid ohustada, mis on nende mõju pere 

igapäevaelule ning kuidas nendeks ühiselt valmistuda.
  Rääkige omavahel läbi, kuidas erinevate ohtude korral käituda. Näiteks: kas kõik 

pereliikmed teavad, mis hetkel ja kuidas abi kutsuda; millistes olukordades on kind-
lasti vaja kodust lahkuda ning millistes olukordades tuleb jääda siseruumidesse;
kuhu te saate ohu korral ajutiselt minna (naabrid, sõbrad, sugulased, suvilasse).

  Veendu, et kõik pereliikmed teavad, kuidas vajadusel vett või gaasi kinni keerata 
ning elektrit välja lülitada.

  Veendu, et kõik pereliikmed teavad, kus asuvad olulisemad vahendid, mida kriisi-
olukorras võib vaja minna, näiteks mida tuleks kodust lahkudes võtta kaasa või 
millised peaksid olema kodused varud.

  Mõelge läbi, kas teie lähedased või tuttavad võivad mingites kriisiolukordades abi 
vajada, ning leppige nendega kokku omavaheline ühenduse hoidmine.

  Mõelge läbi, kuidas oma koduloomade eest erinevates kriisiolukordades hoolitseda.
  Tutvu naabritega ja vahetage telefoninumbreid.
  Tee endale selgeks, kes on kogukonna võtmeisikud (külavanem, korteriühistu 

esimees, asumiseltsi juht jne).
  Selgitage koos kogukonna võtmeisikutega välja piirkonna ohud ja eluliselt täht-

sate teenuste katkemise mõjud ning mõelge läbi, kuidas nendeks ühiselt paremini 
valmis olla (näiteks elektrigeneraatori, veepumba, tulekustutusvahendite ja muude 
abivahendite ühine soetamine vmt).

  Tehke selgeks, kes kogukonna liikmetest vajavad kriisiolukordades kõrvalist abi.
  Leppige kokku kogukonna liikmete ohust teavitamise korraldus ja omavaheline 

infovahetus kriisiolukorras ning mõelge läbi, kuidas te saate üksteist aidata (sh neid, 
kes vajavad kõrvalist abi – üksi elavad vanurid, puudega inimesed jne).

Allikas: Siseministeerium

Mida võtta kaasa 
evakueerudes

 Dokumendid (ID-kaardid, 
passid, juhiload jne), panga-
kaardid ja sularaha.

 Toit ja joogivesi – hästi 
säiliv ja valmistamist mitte-
vajav toit (konservid, kuivi-
kud, pähklid, maiustused 
jmt) ning vesi vähemalt 
üheks ööpäevaks. 

 Hügieenitarbed. 
 Esmaabivahendid ja 

ravimid. 
 Taskulamp, varupatareid.
 Kaasaskantav raadio, 

varupatareid, akupank või 
muu laadimisseade. 

 Magamiskott või tekk. 
 Muud olulised vahendid 

(taskunuga, konserviavaja, 
tikud, toidunõud, söögiriis-
tad jne).

guksid enamuses oma enda teise 
elukohta või maakoju või sugulas-
te juurde.

377 vastajal (53%) on selge tead-
mine sellest, mis tuleks kodust kaa-
sa võtta kriisolukorras. 

Küsimustiku lõpetas vabalt täi-
detav väli, kuhu sai märkida enda 
oskusi, mida saaks kasutada krii-
siolukorras toe pakkumiseks. Kok-
ku vastas sellele küsimusele 208 
inimest, kelle seast paljud omasid 
veoki juhtimisõigust. Samuti oma-
ti meditsiinialaseid teadmisi ja os-
kusi. Mitmed inimesed pakkusid 
end välja vaimse tervise abi and-
jatena. Lisaks oli märkimisväärne 
hulk neid, kes oma töö või väljaõp-
pe tausta poolest saaksid olla abiks 
kriiside lahendamisel.

Viimsi valla kriisideks valmis-
oleku küsitlus toimus valla kodu-
lehel 5. oktoobrist 7. novembrini. 
Kokku osales küsitluses 718 viim-
silast. 

Kriiside lahendamine Viimsi 
vallas
Viimsi valda puudutava kriisiinfo 
leiab valla kodulehelt www.viimsi.
ee/kriis. Vallaelanike küsimuste-
le vastamiseks ja info vastuvõtmi-
seks avatakse hädaolukorras tele-
fon 5684 0612.

Viimsi vallas juhib kriisiolu-
kordade lahendamist Viimsi valla 
kriisikomisjon, kuhu kuuluvad nii 
vallavalitsuse esindajad kui ka elu-

tähtsate teenuste (päästeamet, po-
litsei- ja piirivalveamet, AS Viimsi 
Vesi jne) osutajad. Kriisikomisjoni 
tööd juhib vallavanem Illar Lemet-
ti. Kriisikomisjoni peamised üles-
anded on koordineerida kriisiregu-
leerimist vallas, tagada operatiivne 
infovahetus ning abistada vallaela-
nikke ja asutusi. Samuti on kriisi-
komisjoni töös olulisel kohal ko-
misjoniliikmete koolitamine ning 
praktiliste õppuste läbiviimine.
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T
ammede pargi ala asub 
Haabneeme alevikus 
Tammepõllu tee ääres 
paikneval haljasalal, laiu-

des üldkasutataval pargimaal ja 
osaliselt ka ümberkaudsetel trans-
pordimaadel. Tammede pargi kin-
nistu pindala on ca 4,3 ha, sinna 
lisanduvad veel avalikel teemaa-
del ja avalike hoonete kinnistutel 
olevad haljakud, mis moodusta-
vad kokku tervikliku pargi, alates 
Randvere teest kuni Heldri elamu-
piirkonnani välja. Kokku on haljas-
ala maht piirkonnas ligi 5 hektarit.

Tammede pargi tegevused said 
alguse 2018. aastal, mil korralda-
ti ideekonkurss. Samal aastal val-
mis ka tööprojekt ning aasta lõ-
pul pandi üles esimene riigihange. 
Kahjuks osutusid ehitushinnad 
kõrgeks ja see projekt tuli mõneks 
aastaks ootele panna. Tuli teha va-
lik valla erinevate investeeringute 
vahel, ent samal ajal on pargiala ol-

nud loodusliku haljakuna elanike 
kasutuses.

Looduslähedane park
Tammede pargi kinnistu näol on 
tegu endise karjamaaga, selle kesk-
ne asukoht alevikus võimaldab par-
gist kujundada erineva funktsioo-
niga hooneid ühendava pargiala. 
2018. aastal valmis pargiala serva 
Viimsi riigigümnaasiumi hoone, 
kuhu kõrvale lisandub 2023. aas-
tal ajutine moodulklasside hoone. 
2019. aastal valmis pargialale koer-
te mänguala I etapp. 2021–2022 
valmis Tammede pargi Randvere 
tee poolse ala haljastuslahendus 
ja roheparkla. Lisaks pargile näeb 
detailplaneering pargiga piirneva-
tele aladele ette ka spordihoone, 
arengukeskuse ning kahe ärihoo-
ne rajamise. Kui 2018. aasta projek-
ti kontseptsioon lähtus aktiivse ja 
kaasaegse linnapargi põhimõtetest, 
siis nüüd on kavas lahendust muu-
ta. Soov on lahendada park erine-
vate aladega, kus on looduslikult 
kujundatud alad, märgalad jm elu-
rikkust toetav keskkond. Sealjuures 
on oluline, et maastikku oluliselt ei 
muudeta.

Teekond Tammede pargini

Pargi murualadest jäetakse osa 
pidevalt niidetavateks aladeks ja 
osasid niidetakse mõni kord aas-
tas. Need niidualad kannavad eda-
si kunagise karjamaa ja heinamaa 
funktsiooni, suurendades seelä-
bi üleüldist liigirikkust pargis. Sel-
lisena haakub pargi lahendus ka 
Viimsi Artiumi ümbruse ja valmi-
nud Randvere tee äärse roheparkla 
looduslähedase kontseptsiooniga.

Elurikas park
Alalt on leitud uuringutega 47 ni-
metust taimi, millest 30 on kodu-
maised. Seal on kokku 29 puud, 
mis on hinnatud II väärtusklassi. 

TAMMEDE PARGI rajamise eeltegevustega alustati 
neli aastat tagasi. Käesoleval aastal valmis osale 
alast haljastuslahendus ja pargi põhiosa ehitustege-
vusega on kavas alustada tuleval aastal.

2015. aasta pesitsusperioodil tu-
vastati seal 9 linnuliiki. Pargi raja-
misel säilitatakse osaliselt heinanii-
du alasid ja puistut, mis võimaldab 
lindudele sobilikku keskkonda. Säi-
litatakse vanad suure võraga hari-
likud tammed. Lehtpuu tee ela-
mute lähedal kasvavad harilikud 
männid ja harilikud kuused ning 
võimalikult palju suuremaid puid 
pargi servades säilitatakse samuti. 
Oluline on eksponeerida ja säilita-
da liigniiske võsastik tarna kasvu-
koha juures. See ala on pargi loo-
duskaitseliselt kõige väärtuslikum 
kooslus – ligi 30 aasta vanune tar-
nastik.

Alar Mik
abivallavanem

Tammede pargi 
planeeringu algne 
lahendus nägi 
ette asflatkattega 
parklat (lahendus 
paremal), projekti-
muudatuse käigus 
kavandati ja rajati 
säästlike lahen-
dustega rohe-
parkla. Asfaldina 
kasutati sõiduala-
del prügiplastikut 
sisaldavat asfalti 
ja dreenasfalti. 
Kogu pargi alal 
on kavas jätkata 
looduslähedaste 
lahenduste kont-
septsiooniga. 
Joonis Opitimal 
Projekt OÜ / Allar 
Lehtsalu 

Kogukonna park
Sel aastal valmisid esimesed haljas-
alad pargi serva alal Randvere tee 
poolses osas. Istutati tammesid, ra-
jati tiik, arendati madalhaljastust 
erinevatele haljakutele ja paigalda-
ti avaliku ruumi mööblit. Neid töid 
saab nimetada ka pargi rajamise I 
etapiks. Käesoleval aastal on alus-
tatud pargi projekti uuendamisega, 
et rõhku panna just loodusläheda-
sele lähenemisviisile. Lootuspro-
jekt OÜ uuendab pargi projekti sel-
liselt, et seda saab alade kaupa ellu 
viia, vähendatakse tehisrajatiste (va-
heteed, rajatised) arvu ja nähakse et-
te looduslähedasemaid lahendusi.

Teedevõrgu puhul lähtutakse 
tallatud pinnaseradadest ja uute 
planeeritavate hoonete funktsioo-
nidest tulenevatest liikumisvaja-
dustest. Liikumistrajektooride sõlm-
punktidesse on projekteeritud eri-
neva suuruse ja iseloomuga hari-
vad ning mängulised platsid. Par-
giala keskmesse tekib ruum, mille 
moodustavad üks suurem kogu-
konnaplats ning mitmefunktsioo-
niline varjualune.

Ühiselt rajatud park
Tammede pargi projekti uuenda-
misega on kavas saada valmis 2023. 
aasta alguses ning soov on hange 
läbi viia ja alustada ehitustööde-
ga 2023. aastal. Pargi teed ja taristu 
võiksid valmida 2024. aastaks. Val-
la eelarvestrateegia näeb ette par-
gi rajamiseks 750 000 eurot. Lisaks 
otsib vallavalitsus rahastusmeet-
meid, et saada täiendavaid vahen-
deid väliõppealade ja rohelahen-
duste rajamiseks.

Tammede istutamisel, aga ehk 
ka erinevate atraktsioonide rajami-
sel on kavas kaasata kogukonda, et 
Tammede pargi kui kogukonnapargi 
identiteeti tugevdada. Nimelt tekib 
kõigil võimalus soetada parki oma-
nimeline tamm. Tammed ostetak-
se ühishankena ja nende istutami-
se korraldab vallavalitsus, et saada 
ühtne lahendus. Seeläbi on kõigil 
vallaelanikel võimalus kaasa aidata 
ja panustada pargi rajamisse. 

Tammede pargi 
rajamise I etapiks 
saab lugeda 
roheparklat ja 
haljakuid Rand-
vere tee ääres, 
kuhu istutati esi-
mesed 25 tamme. 
Foto: Siim Jürima

Tammede 
pargi töörühm 
(vasakult): 
vallavanem 
Illar Lemetti, 
projekti autor 
Kersti Lootus, 
ehitus- ja 
kommunaal-
osakonna 
juhataja Taavi 
Valgmäe ning 
haljastus- ja 
heakorra-
teenistuse 
juhataja Allar 
Lehtsalu. Foto: 
Alar Mik

Vaade Tammede pargi alale 2021. aastal. Ortofoto: Maa-amet

Koerte mänguplats

Tarnade ala

Ärihoone ala
Riigigümnaasium

Spordihoone ala

Pargi keskväljak

Arenduskeskuse 
hoone ala

Ärihoone ala

Algne parkla 
lahendus Randvere 
tee äärsel alal

Uuendatud 
ja roheparkla 
põhimõttel 
ehitatud 
lahendus

Tammepõllu tee

>>

>>
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A
dvendiaeg loob meel-
diva meeleolu ning tu-
letab meelde võtta aega 
maha, sest jõuluaeg on 

teadagi rahu ja vaikuse aeg. See viib 
meid ometi kõiki ühte ning tuletab 
meelde, kui väärtuslik on koosvee-
detud aeg. Detsembrikuus on viim-
silastel mitmeid võimalusi ootus-
aeg veelgi maagilisemaks muuta, 
võttes osa erinevatest jõulueelse-
test üritustest.

11. detsember
Eesti sõjamuuseum ja Viimsi vald 
jätkavad Maria Laidoneri ellu kut-
sutud traditsiooni: pühapäeval, 11. 
detsembril toimub sõjamuuseu-
mis Viimsi mõisas Maria Laidone-
ri heategevuslik laste jõulupuu, ku-
hu on oodatud lapsed lähemalt ja 
kaugemalt.

Eesti sõjamuuseum, mis asub 
Viimsi mõisas ning oli kunagi su-
vekoduks Eesti vabadussõja kan-
gelasele kindral Johan Laidonerile 
ja tema poolatarist abikaasa Maria-
le, on jõuluaja ootuses täis maagiat 
ja soojust. Traditsiooniliselt korral-
das Maria küla lastele jõulude ajal 
peo, millest ei puudunud tuledesä-
ras kuusk ja hea-parem söögipoo-
lis ning mis oli laste seas alati ooda-
tud sündmus.

Kell 11 avatakse mõisa uksed ja 
juba kell 11.30 saabub jõuluvana, 
kes võtab koha sisse kuuse all saa-
lis ja kuulab heal meelel ära kõiki-
de laste jõulusoovid.

Päeva nael on teadusteater 
Kvark – midagi sellist pole veel 
mõisas enne nähtud. Et keegi vaa-

SA Minu Unistuste Päevale. Anne-
tust saab teha kohapeal.

17.–18. detsember
Ka sel aastal muutub meie ar-
mas mõisapark üheks nädalava-
hetuseks maagiliseks muinasju-
tumaaks. Jõulumaal ootab lapsi 
jõuluvana Olle ja tema kommima-
sin, esinevad meie oma kultuuri-
kollektiivid ja avatud on jõuluturg.

Jõulumaa lõpetab aga suur Val-
gusmäng Laidoneri pargis. 18. det-
sembril kell 18–21 ei saa märkama-
ta jääda tulede alla kattunud Viimsi 
mõisapark, mis taaskord  muutub 
valguse, helide ja muusika har-
moonilisel kooslusel valguse võ-
lumaaks. Jalutades pea 60 meetri 
pikkusel Valgusmängu rajal, satud 
sa laserite ja valguse maailma, kus 
sind saadavad müstilised heliefek-
tid ja muusika.

Jõulumaa on oma eesmärgiks 
seadnud, et tegevust jätkuks nii 
suurtele kui ka väikestele, sest pa-
rim kingitus on koosveedetud aeg. 
Tule korraks või naudi maagiat lau-
sa tunde! Jõulumaa on avatud L–P 
kell 11–18.

temängust ilma ei jääks, annab tea-
ter kaks etendust: kell 12 ja kell 14.

 Sõjamuuseumi seekordne töö-
tuba on mõistagi jõuluteemaline: 
kell 11–14 on lapsed oodatud män-
gustaapi piparkooke kaunistama.

Pidamaks meeles lapsi, kes ta-
haksid peole tulla, kuid see ei ole 
nende jaoks võimalik, tegutseb  
perepäeval Minu Unistuste Päeva 
kohvik, et koguda raha raskelt hai-
gete laste unistuste täitmiseks.

Loomulikult saab sõjamuuseu-
mi ekspositsiooni avastada kas nii-
sama või otsimismängu abil ning, 
mis peamine – külastajaid ootab 
vastavatud näitus “OMA VÄGI. 
Eesti riigikaitse 1920–1940 ja ala-
tes 1991”.

 Muuseumisse pääseb sel päe-
val piletita, kuid palume teha an-
netuse miinimumsummas 5 eurot 

JÕULUMAA Mis saaks olla veel parem, kui saabuva 
jõuluaja ootuses veeta aega üheskoos ning viia end 
jõulumeeleollu. Pühapäeval, 27. detsembril algas 
advendiaeg ja süüdati tuled Viimsi mõisapargi 
kuuskedel. 

Maagiline ja meeldejääv jõuluaeg

21. detsember
21. detsembril kell 19–22 on kõik 
matkahuvilised ja toredat selts-
konda nautivad viimsikad ooda-
tud ÖÖmatkale, millega tähistame 
kultuuriaasta teatepulga üleand-
mist liikumisaastale. Laternate 
ja pealampide valguses toimuva 
matka käigus külastame meie ko-
duvalla erinevaid kultuuriasutusi 
ning rajal ootavad meid nii kultuu-
rilised üllatused kui ka maitseela-
mused.

Kutsu sõbrad kaasa ja lööge 
kampa, sest huvitav ekskursioon 
ja mõnus seltskond on garanteeri-
tud! Matka algus ja lõpp on Viimsi 
mõisapargis ning üritus on osale-
jatele tasuta.

Siiri Visnapuu
Jõulumaa projektijuht 22. detsember

Jõulutrall Lotte ja Roosiga Viim-
si vabaõhumuuseumis toimub 
22. detsembril, mil Viimsi vaba-
õhumuuseumi kaluriküla muutub 
imeliseks jõulumaaks. Hubane at-
mosfäär ja tore seltskond tekitavad 
kindlasti meie südametesse sooju-
se ja ehtsa jõulutunde. 

Kell 12–17 on avatud Viimsi ta-
luturg, kus igaüks leiab oma jõulu-
lauale head ja paremat. Kell 16 oo-
tame kõiki Kingu tallu, et üheskoos 
pidada maha üks korralik jõulueel-
ne jõulutrall. Külla tulevad Lotte, 
Roosi ja muidugi jõuluvana Olle. 
Selleks, et üritus oleks maksimaal-
selt jõuluhõnguline, palume kõigil 
külastajatel panna pähe päkapiku-
mütsid. Jõulutrallil on lastel viima-
ne võimalus oma kiri postitada ka 
jõuluvana postkasti.

Teadaanne 
kõikidele lastele!

 Jõuluvana Olle on viinud 
oma postkasti Eesti sõja-
muuseumisse, kuhu ta ootab 
teie kõigi jõulukirju! Postkast 
on sõjamuuseumis kuni 
16. detsembrini.

Sõjamuuseumis ootab laste kirju 
jõuluvana postkast. Foto: erakogu

Kindlasti näeb ka jõuluvana.

Jõulumaal 
jagub tege-
vusi tervele 
perele. Fotod: 
Tiit Mõtus



2. detsember 202212  // NOORED

V
anemate soovil valisin 
sihtriigi põhjamaade 
hulgast, milleks osutus 
Taani. Soovisin kindlas-

ti jätkata õpinguid paralleelselt ka 
oma koolis. Seepärast valisin pe-
rioodiks ühe semestri.  Õppekoor-
muse mõttes tundus kõige sobivam 
aeg gümnaasiumi teine aste.

Kohe alguses leppisin endaga 
kokku, et see peab olema midagi 
enamat kui tore puhkus ja seiklus. 
Vahetusõpilase programmis osa-
lemine on seotud suure rahalise ja 
ajalise panusega. Projekti korralda-
va organisatsiooni ASSE (American 
Scandinavian Student Exchange) 
Eesti üks soovitusi oli, et osalejad 
leiaksid omale finantsilisi toetajad. 
Kogu see ettevalmistus oli esimene 
suurem katsumus. Toetajate leid-
mine ajal, mil kogu maailma räsis 
koroonaepideemia, ei olnud sugu-
gi lihtne. Selleks, et kogu raske töö 
end ära tasuks, sõnastasin endale 
eesmärgid, mida ma sellelt projek-
tilt ootasin:

kogeda, kuidas on õppida võõ-
ras riigis ja teises keeles;

näha, kui lihtne on leida sõpru 
võõrana uues keskkonnas;

mõista, mis tunne on elada koos 
täiesti võõraste inimestega – pere-
ga, kelle liikmeks pidin saama pea 
viieks kuuks;

tõestada endale, et saan hakka-
ma kõigi raskustega, mida elu mul-
le nende kuude jooksul ette veere-
tab. 

Taani kool
Asusin õppima Aarsi kohalikku 
gümnaasiumisse, mis oma suu-
ruselt ja õpilaste arvult oli võrrel-
dav Viimsi gümnaasiumiga. Viim-
sis on suurt rõhku pandud uudse 
õpikeskkonna loomisele. Minu 
ootused oli leida Taani koolis mi-
dagi sarnast või isegi veel ägeda-
mat. Esimesena jäi silma õpilaste 
ja õpetajate omavaheline suhtlus, 
mis oli võrdlemisi semulik. Vähem 
oli igasuguseid reegleid või piiran-
guid, millega õpilased pidid arves-
tama. Sealhulgas puudusid reeglid 
riietusele – silma jäi valikuid plätu-
dest kuni õhtukleitideni. Peamine 
õppevorm oli grupitöö. Õpetajatel 
oli teadmiste edasiandmisega sa-
mavõrd oluline õpilaste omavahe-
lise hea koostöö saavutamine.

Kahjuks jäi aga minu aeg Taa-
ni kooliga tutvumiseks planeeri-
tust oluliselt lühemaks. Problee-
miks sai kooli puudulik valmisolek 
vahetusõpilasi vastu võtta. Sel aas-
tal oli koolis kokku üheksa välisõpi-
last, kes kõik vajasid tuge kohaliku 
koolieluga kohanemiseks.  Vaata-
mata mu pingutustele koolielu Taa-
nis nauditavaks muuta see ei õn-

Olin vahetusõpilasena Taanis – sain 
kogemusi ja mälestusi kogu eluks

nestunud ja otsustasin aega mitte 
raisata ja varem tagasi tulla. Minu 
ootus oli, et sarnaselt Viimsi güm-
naasiumile on välisõpilasel tugi-
süsteem. See hõlmab tugiisikut 
õpetajate ja õpilaste hulgast. Aine-
õpetajad võiksid näha vahetusõpi-
lases võimalust oma aine huvitava-
maks muuta, lastes tal tutvustada 
oma riigi kultuuri, keelt, poliiti-
kat ja majandust. Kui aga tunnid 
toimuvad vaid kohalikus keeles ja 
teemadest arusaamiseks tuleb ka-
sutada telefoni tõlkeprogramme, 
siis asi ei toimi ja motivatsioon õp-
pimiseks kaob kiiresti. Vahetusõpi-
laste arvust peaks kooli jaoks oluli-
sem olema see, mis tunnetega need 
õpilased oma õppeperioodi lõpus 
koju sõidavad.

Sõprade leidmine
Uute sõprade leidmine oli üks mu 
suuremaid ootuseid. Tahtsin teada, 
kuidas Taani noored elavad, millest 
mõtlevad ja mida koos teevad. Vä-
ga lahe on ju omada tuttavaid, kel-
lega jääda kirjutama ja ehk kunagi 
taas kohtuda. Seegi eesmärk täitus 
kahjuks vaid osaliselt. Leidsin oma-
le head sõbrad vahetusõpilaste hul-

VAHETUSÕPILANE Juba pikemat aega oli mul 
tahtmine minna mõnel eluperioodil välismaale 
vahetusõpilaseks. 2021. aasta augustis otsustasin 
selleks astuda esimesed sammud.

gast. Kirjutame omavahel igapäeva-
selt ja oleme teinud juba ka plaane 
uuesti kohtumiseks. Sõpru Taani 
koolist mul paraku leida ei õnnes-
tunud. Mind määrati koolis teise 
õppeastme klassi. Üllatav, kuid see 
osutus päris tõsiseks probleemiks. 
Minu klassikaaslastel olid juba väl-
ja kujunenud kindlad suhtlusgru-
pid. Taani keelt oskamata osutus 
sissesulandumine keeruliseks. Ma 
ei saanud nii vabalt, kui vaja, nende 
igapäevases suhtluses osaleda. Olu-
korda oleks lihtsustanud kindlasti 
ka see, kui Taani kool oleks määra-
nud klassist vahetusõpilasele tugi-
isiku, kes vajalikku suhtlust oleks 
toetanud. Sarnane süsteem on vä-
ga hästi kasutusel Viimsi gümnaa-
siumis ja see toimib hästi.   

Uus pere
ASSE Eesti koolitustest ja teiste va-
hetusõpilaste kogemustest tead-
sin, et sobiva pere leidmine on 
keeruline. Harvad ei ole need ju-
hud, kui pere tuleb vahetada, sest 
kõik inimesed lihtsalt ei sobi koos 
elama. Minul läks väga hästi. Taa-
ni pere ootas minuga kohtumist ja 
oli mõelnud välja tegevusi, et mul-

le Taanit ja taanlasi parimast kül-
jest tutvustada. Minu soov oli ela-
da just uue pere igapäevast elu. 
Sõitsime koos ringi, kohtusin nen-
de pereliikmetega ja tegime koos 
süüa. Pidasime huvitavaid vestlusi 
elust Eestis ja Taanis. Minu pere oli 
mõelnud liitunud vahetusõpilase 
programmiga juba pikalt. Nad taht-
sid tutvustada noortele oma kodu-
maad ja panna ennast proovile 
asendusperena. Tegemist oli sport-
liku perega, kes armastas palju lii-
kuda. Nii sain tuttavaks küla pea 
kõikide tänavate ja matkaradadega. 
Söögi valmistamises on nad meist-
rid võileibade tegemises. Põhiline 
tooraine on kala, seda meeldis nei-
le valmistada igas võtmes.

Kogemused aitavad teha 
paremaid valikuid
Eesmärgiks oli ka seal olles endaga 
toime tulemine ja sealse elu nauti-
mine. Ausalt, ASSE Eesti koolitus-
te ja vahetusõpilaste kirjelduste 
põhjal tekkis mulle pilt ühest suu-
rest põnevast ja lõbusast seiklusest. 
Uus keskkond, põnevad avastused 
nii kultuuri kui ka toidu vallas, pal-
ju uusi sõpru.

Samas oli aga kuklas teadmine, 
et ootused ja tegelikkus ei pruugi 
alati kattuda. Just see mu vahetus-
õpilase programmi suurim õppe-
tund ka oli. Kui hea on tunne, kui 
kõik läheb nii, nagu oled oodanud, 
ja kuidas võib tuju nullida see, kui 
tegelikkus on oodatust hoopis mi-
dagi muud. 

Kaks kuud Taanis andsid mulle 
kogemuse, mida ei vahetaks mit-
te millegi vastu. Sain juurde kuhja-
ga julgust teha iseseisvalt otsuseid, 
sest alati ei ole su kõrval kedagi, 
kellelt nõu küsida. Alati on hea te-
ha põhjalikku eeltööd, kuid vajali-
ku kogemuse saab vaid siis, kui ise 
proovida. Soovitan kõigil vahetus-
õpilase programmi kandideerida – 
see on igal juhul seiklus.

Merilin Orav
Viimsi gümnaasiumi õpilane

ASSE eel-
orientatsioon 
Taani tulnud 
vahetusõpi-
lastele. Pildil 
vahetusõpi-
lased, kes on 
pärit maailma 
eri otstest. 
Fotod: erakogu

Merilin (vasa-
kult teine) 
koos oma 
Taani perega. 
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TUNNUSTAMINE Vallavalitsusele 
on poole aasta jooksul esitatud 
taas ettepanekuid noorte tun-
nustamiseks ja rahalise toetuse 
eraldamiseks. 

2. novembril kogunes taaskord 
noorte tunnustamise komisjon, 
et vaadata läbi laekunud taotlu-
sed. Komisjon, kuhu kuulusid ha-
ridusosakonna, noortekeskuse, 
noortevolikogu ja Viimsi gümnaa-
siumi õpilasesinduse esindajad, 
tegi ka sel korral tunnustuse või-
malikest saajatest oma ettepane-
ku vallavalitsusele. Vallavalitsuse 
korraldusega kinnitati 16. novemb-
ril komisjoni ettepaneku ning toe-
tuse sai 12 valla noort. Ootame jät-
kuvalt ettepanekuid viimase aasta 
jooksul silma paistnud noorte tun-
nustamiseks. Neid võib jooksvalt 
esitada valla kodulehel iseteenin-
duskeskkonna kaudu.

Seekord pälvisid tunnustuse ja 
valla toetuse järgmised noored: 

Anett Kunder lõpetas Tallinna 
balletikooli kiitusega, omandades 
lisaks kutsehariduse balleti ja kaa-
saaegse tantsu alal. On osalenud 

mitmetes Estonia la-
vastustes, esinenud 
eriprojektiga Tallin-
na kirjandustänava 
festivalil ning õppe-
aasta jooksul andnud 
tunde ka 3–6-aastastele balletihu-
vilistele.

Karl Robin Rillo 
on saavutanud suu-
repäraseid tulemu-
si motokrossis, ka 
Läti ja Eesti meist-
rivõistlustel. Eelmisel 
aastal oli Karl Robin noorim võist-
leja Eesti meistrivõistlustel Quad 
Open võistlusklassis. 2021. aasta 
hooajal saavutas ta Eesti meistri-
võistlustel 2. koha. 2022. aasta hoo-
ajal saavutas Eesti karikavõistluste 
sarjas 1. koha ja Eesti meistrivõist-
luste sarjas 2. koha. 

Henri Näppi on 
saavutanud häid tu-
lemusi kergejõus-
tikus, ta on aasta 
2 0 2 2  U 1 4  E e s t i 
meister Väike-Rootsi 
teatejooksus, 1200 m jooksus 2. 
koht, 800 m ja 400 m jooksudes 3. 
koht ning 2022. aasta U14 vanuse-
grupis Tallinna meister 400 m jook-
sus ja 2. koht 1500 m jooksus. Sa-
muti on Henri edukalt esindanud 
erinevatel jooksuvõistlustel Haab-

Valla noored pälvisid tunnustuse
neeme kooli, olles sealjuures väga 
hea õppeedukusega.

Hans-Kr is t jan 
Tisler on oma õpin-
gutes edukas, lõpe-
tades Haabneeme 
kooli kiitusega, ning 
saavutanud kõrgeid 
sportlikke tulemusi jäähokis, mil-
le treeningutega alustas juba aastal 
2012 ja väravavahina aastal 2013.

Kiira Paškov on 
saavutanud märki-
misväärseid tule-
musi tennises, või-
tes Eesti  noorte 
meistrivõistlustel va-
nuses U12 nii üksik- kui ka paaris-
mängus esikoha. U14 vanuserüh-
mas saavutas üksikmängus teise 
koha. Samuti on Kiiral ette näida-
ta mitme Tennis Europe’i  U12 ka-
tegooria võistlustel neli üksikmän-
gu ja viis paarismängu tiitlit. 

Laur -Markus
Sandberg on edu-
kalt esinenud Har-
jumaa 4.–6. klas-
side matemaatika-
olümpiaadi piirkonna-
voorus, kus jäi jagama 1. ja 2. koh-
ta. Samuti on tal head tulemused 
Eest malevavõistlustel, kus Värska 
Originaali turniiri noorte arvestu-
ses sai 6. koha.

Kirke Mõtsnik on 
jõudnud ujumis-
karjääris uuele ta-
semele, tema selle 
suve tippvõistluseks 
oli Põhjamaade noorte 
meistrivõistlused, kus Kirke kuu-
lus Eesti noortekoondisesse. Lisaks 
võitis Kirke Eesti avavee meistri-
võistlustel kuldmedalid nii noor-
te kui ka täiskasvanute arvestu-
ses kahel pikemal distantsil, 5 ja 
10 km ujumises. Samuti võitis Kir-
ke läbi suve toimunud avavee uju-
misvõistluste üldarvestuse 1. koha. 

Tristan Aik Sild on 
saavutanud suure-
pärased tulemused 
kergejõustikus. Sel 
suvel tuli Tristan Aik 
kolmekordseks Eesti 
meistriks – kuldmedalid odaviskes, 
kuulitõukes ja kõrgushüppes. Sa-

mad tulemused saavutas Tristan 
Aik ka Baltimaade meistrivõist-
lustel, kus sai kuldmedalid sama-
del aladel.

Joonas Lember 
saab tunnustuse
suurepäraste tule-
muste eest veemo-
tospordis, tulles sel 
aastal täiskasvanute 
paadiklassi Formula 125 MM-sarja 
ajaloo noorimaks maailmameist-
riks. 

Mia Meribel 
Puman saavutas 2. 
koha üleriigilise 
geograafiaolüm-
piaadi lõppvoorus 
2021.– 2022. õppeaas-
tal.

Siim Keerdo saa-
vutas 3. koha trom-
booni erialal rah-
vusvahelisel kon-
kursil “Wind Star” 
Lätis.

Konrad Kasemaa 
saab tunnustuse 
tublide saavutuste 
eest BMX krossis, 
saades Eesti meist-
rivõistlustel 3. koha, 
kolm poolfinaali kohta European 
CUP’il ning ühe veerandfinaali ko-
ha Euroopa meistrivõistlustel.

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö 
peaspetsialist

  Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 määruse 
nr 14 “Tunnustamise kord Viimsi vallas” punkt 
nr 12 näeb ette noorte toetamise ja tunnus-
tamise. Eesmärk on tunnustada ja innustada 
Viimsi valla noori vanuses 7–26, keda võib 
pidada noorte eeskujuks erinevates vald-
kondades ning kes on viimase jooksva aasta 
jooksul panustanud ühiskonna arengusse või 
saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

V
õrdlemisi keeruline on 
seda plaksupealt hoo-
mata, sest piiritletud 
aja jooksul toimub pa-

ralleelselt väga palju. Jääme siiski 
endile kindlaks, et sarnast laagrit 
peab ka järgmisel hooajal korral-
dama, et vaimse tervise teemasid 
igal võimalikul juhul valla laste ja 
noorte seas populariseerida.

Meie laagriprogrammi üheks 
missiooniks on kodudest välja 
meelitada ka need lapsed, kes en-
da initsiatiivil huviharidusest osa ei 
võta või teatud murede tõttu liht-
salt ei saa. Reaalne on seetõttu ka 
olukord, et esimesel päeval üle kes-
kuse ukseläve ilmuvad unised näod 
on pigem skeptilised ning osavõtt 
tegevustest okkaline. Vahel on ka 
emadele prahvatatud, et “eks ma 
käin esmaspäeva ära, teisipäeval 
ära loodagi, et lähen”, aga siiski tul-
lakse ja jäädakse! 

Hetkel meenub üks tore laps su-
velaagrist, kes enda soovil ei võt-
nud osa ka meie lõpukontserdist ja 
istus toa teises nurgas, näoga seina 
poole. Hetkel, mil Tuuli Rand hak-

erinevad Eesti muusikud, viimases-
se sügisvahetusse tuli külla Kristel 
Aaslaid, kellega koos mängiti pil-
le ja räägiti ka tõsisematel teema-
del, nagu näiteks koolikiusamine 
või motivatsioonipuudus. Just sel-
line siiras ja vahetu kohtumine ini-
mesega, keda muidu laps ehk imet-
leb läbi ekraani, on oluline – seega 
täname kõiki inspireerivaid muu-
sikuid ja säravaid juhendajaid, kes 

kas mikrofoni esitama selle lapse 
sõnadega kirjutatud laulu, keeras 
ta oma tooli pikkamööda ümber ja 
jälgis umbusklikult toimuvat. Pä-
rast kontserti teatas ta naeratuse-
ga juhendajale: “Kas kuulsid, Tuu-
li laulis seda minu kirjutatud laulu? 
Kas sa ikka kuulsid?!” 

Taolisi tõdemusi ja hetki reflek-
teeritakse laagri teises sektsioonis, 
n-ö terviseprogrammi osas, mille 
tegevusi juhivad terapeudid.

Kaks sõna: edu ja elamus
Pööratud tooliga lapsel puudus al-
gusest peale kogemus, et ta suudab 
midagi ise ära teha. Seega pakku-
sime talle olukorra, kus oma pin-
gutuse vilju koheselt näha ja kuul-
da saaks. Aga et taoline võimalus 
saaks päevavalgust näha, peab es-
malt eksisteerima ka turvaline ja 
toetav keskkond, sest lapsi, kelle 
toolid jäävadki usaldamatuse tõt-
tu näoga seina poole, on meie seas 
küll ja veel. 

Sarnase käitumise tuumpõh-
jused laagrikeskkonnas täielikult 
pinnale ei uju, ent siit koorub väl-
ja meie laagrite teine oluline mis-
sioon: laps saaks mängulisemas 
ja vabamas keskkonnas positiiv-
se kontakti terapeudi või psühho-
loogiga. Tajuks, et ta on ka inime-
ne ja võimalik, et isegi inspireeriv 

LAAGER Minevikulises, ent meeltülendavas meele-
olus arhiveerime meeskonnaga ajusopis kõiki neid 
toredaid laagrimälestusi, leides eest olukordi ja 
kogemusi, mis sinna nelja loovuse ja tervise laagri 
vahetuse ajast on kogunenud.  

Karulaugu loovuse ja tervise laager – 
hääl kõige vaiksemale!

inimene. Kui positiivne kontakt on 
loodud, on lapses juba käinud see 
oluline n-ö mikromuutus psüühi-
lisel tasandil, et asjad hakkaks lii-
kuma ülesmäge. Tihti on laagris 
osalenud lapsed jäänud meie kes-
kusesse käima veel pikemaks ajaks, 
liitudes näiteks mõne loovteraapia 
grupiga.

Niinimetatud inspiratsioonipäe-
vadel on laagrites külas käinud ka 

oma mõtete ja tunnetega on laag-
rivahetustesse panustanud!

Kellel loovteraapiad sobivad 
ja kuidas leida lapsele sobiv 
loovterapeut?
Laagris nagu ka igapäevaselt meie 
keskuses toimuvatel erateenus-
tel on rõhk positiivsel loovkontak-
til. Terapeut suhtleb lapsele sobi-
vaima meediumi abil, milleks on 
kunst, muusika või liikumine. Vi-
suaalkunstiteraapias saab hetkel 
meie keskuses terapeut Kai-Liis 
Gramakovskiga turvaliselt pabe-
rile panna hinge kriipiv sündmus 
või Mari-Liisa Taaleriga muusika-
teraapiatoas luua heliteos kogemu-
sest, mida võimatu niisama sõna-
desse panna. 

Loovteraapiatesse satub nii ras-
kemate traumadega lapsi kui ka 
n-ö ilma diagnoosita lapsi, kes 
vajavad lisatuge ja -toetust tea-
tud eluetappides, ent teenus so-
bib üldjuhul kõigile. Meie keskuse 
missiooniks on jooksvalt pakkuda 
toetavaid loovprojekte ja grupite-
raapiaid, millele on tihti olemas ka 
valla toetus – hetkelgi on veel vabu 
kohti mõnda loovteraapiagruppi. 
Veebruarist alustab ka näiteks bän-
diteraapia grupp.

Täname südamest ka Viimsi val-
da, kes lastele ja noortele mõeldud 
vaimse tervise projekte jätkuvalt 
toetab ja korraldama innustab!

Käll Kruusmägi
Viimsi Teraapiakeskuse asutaja,
Karulaugu laagrite korraldaja, 
muusikaterapeut

  Uuri loovteraapiate ja 
projektide kohta lisa: www.
viimsiteraapiakeskus.ee

Laager, kus 
iga noor saab 
olla tema 
ise. Foto: Käll 
Kruusmägi
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Millal saite aru, et Teie huvi teh-
noloogia vastu on ehk tiba suu-
rem kui teistel?
Ma arvan, et esimesed märgid olid 
olemas juba siis, kui ma olin pä-
ris väike. Lapsena olin ümbritse-
tud pigem poistest kui tüdrukutest, 
mistõttu ma väga tüdrukute män-
ge ei mänginudki ja osalesin roh-
kem poiste tegevustes. Kui poiste-
le ja tüdrukutele tuli koolis eraldi 
tööõpetus (praegune tehnoloogia-
õpetus) ja käsitöö, mõtlesin kade-
dusega, kuidas poisid saavad tun-
nis igasuguseid põnevaid asju teha, 
aga mina pidin käsitöötunnis hee-
geldama ja tikkima. 

Mul on isegi üks mälupilt koo-
li koridorist, kus ma protesteeri-
sin samas koolis õpetajana tööta-
vale emale, kui kohutavalt ebaaus, 
et poisid saavad kõiki neid ägedaid 
masinaid kasutada ja midagi ehita-
da, aga tüdrukud mitte. Ema mui-
dugi pööritas silmi ja lükkas mu 
käsitööklassi uksest sisse. Mitte, 
et mulle käsitöö ei meeldiks, aga 
kui ma saan valida, kas tikkimis-
nõel või tööriistad, siis eelistan vii-
maseid, eriti tore, kui need on veel 
mootoriga.

Umbes samal ajal tuli meie kooli 
ka esimene arvuti. Ma käisin maa-
koolis, nii et meil oli terve kooli 
peale üks arvuti, ilma internetita, 
kus sai algelisi mänge mängida. Nii 
ma siis igal vahetunnil istusin ning 
ootasin oma korda.

Kas oli ka “nõuandjaid”, kelle 
meelest tüdrukule/noorele nai-

sele tehnoloogiaga tegelemine 
ei sobi?
Digitehnoloogia tuli minu ellu ju-
ba täiskasvanueas ja siis enam kee-
gi ütlema ei tulnud, et “kuule, sa 
oled ju naine, sulle see ala küll ei 
sobi”. Aga kui me vaatame, kuidas 
me vanematena tüdrukuid kasvata-
me ning mis valikuid neile pakume, 
siis on üsna selge, et endiselt näe-
me kõike tehnoloogiaga seonduvat 
pigem poiste ja meeste alana. See-
tõttu ei suuna ega julgusta me tüd-
rukuid piisavalt. Kui sul tüdrukuna 
on kokkupuuteid valdkonnaga vä-
he või veel hullem, sul on tekkinud 
uskumus, et tehnoloogia on mida-
gi rasket ja hirmsat, siis loomulikult 
ei kaalu sa seda ka karjäärivõima-
lusena. Oma unicornide pealt või-

TEHNOLOOGIA Juba noorena tehnoloogia vastu 
huvi tundnud Liis Koser on täna tüdrukute tehno-
loogiaringi HK Unicorn Squad tegevjuht.  

Naised on tehnoloogiavaldkonnas tegijad

me öelda, et tüdrukud on sama uu-
dishimulikud, huvitatud ja nutikad 
nagu poisid, neile peab lihtsalt pak-
kuma võimalust proovida ja veidi 
rohkem neid julgustama.

Olete täna tüdrukute tehnoloo-
giaringi HK Unicorn Squad te-
gevjuht. Kuidas antud ametiko-
hale jõudsite?
Unicornid said alguse aastal 2018. 
Olin äsja lõpetanud informaatika-
õpingud ja vaatasin parasjagu uusi 
võimalusi otsides ringi. Unicorni-
de asutajatega Taavi ja Kerstin Kot-
kaga olime sõbrad juba varasemalt, 
nii et kui Taavi tuli ideega, et soov 
on teha tehnoloogiakooli, mis oleks 
ainult tüdrukutele, siis olin ma se-
kundi pealt nõus kampa lööma. 
Kohe järgmisel päeval hakkasime 
asjaga pihta – kogusime ühe gru-
pi tüdrukuid kokku, töötasime esi-
mesed tunnid välja ja nüüd toime-
tab samasugustes tehnoloogiaõppe 
gruppides juba enam kui 2000 tüd-
rukut üle Eesti.

Unicornide juhtimine nõuab en-
nekõike julgust, tahet ja usku, et sa 

teed õiget asja. IT-alased teadmi-
sed ja oskused on samuti kasuli-
kud, aga eelkõige pead sa ise olema 
valmis õppima, katsetama, proovi-
ma, läbi kukkuma, parandama ja 
siis uuesti proovima.

Mulle meeldib ütlus, et “sa ei 
kaota kunagi – sa kas võidad või 
õpid”. Seda ütlen ma endale alati, 
kui asjad ei lähe nii, nagu ma loot-
nud olen.

Ühel hetkel tundsin, et ma suu-
daksin unicorne veel paremini eda-
si viia, kui mul oleks rohkem tead-
misi haridusvaldkonnas, mistõttu 
läksin sellest sügisest Tartu ülikoo-
li magistrantuuri haridusinnovat-
siooni õppima. 

Karjääri kujundamine või kuju-
nemine ongi justkui klotsidest kiht 
kihi haaval terviku kokku ladumi-
ne. Lisades oma olemasolevate-
le oskustele ja teadmistele uusi, ei 
muutu eelnevad oskused ja tead-
mised kasutuks, vaid toetavad ja 
kinnistavad uusi.

IT õppimine on alati hea valik, 
sest kõik meid ümbritsev on sellega 
tihedalt seotud – saad hiljem tööta-

da täpselt sellises valdkonnas, mis 
sulle meeldib.

Mis Teile oma töö juures kõige 
rohkem meeldib?
Rutiini on vähe ning kogu aeg 
saab midagi katsetada ja proovi-
da. Unicornide kogukonnas tegut-
seb vabatahtlikena palju toredaid 
ja inspireerivaid inimesi, tänu kel-
lele kogu meie algatus üldse või-
malik on. See on uskumatu, kui 
palju saab ära teha, kui tegutsetak-
se koos ühise eesmärgi nimel. Ne-
mad ja kõik meie tüdrukud ongi 
minu suurimad motivaatorid.

Kuidas Teile tundub, kas tehnoloo-
giahuvi on võimalik kasvatada?
Kindlasti on võimalik tekitada ja 
arendada ning lihtsam on, kui alus-
tatakse juba varakult, nii 8–10-aas-
taselt.

Kus ja kuidas Te lisaks unicorni-
dele veel tehnoloogiaga kokku 
puutute?
Tehnoloogia on kõikjal meie üm-
ber, nii et puutun sellega kokku 
peaaegu igal sammul. Töö, kooli ja 
pere kõrvalt palju aega üle jää, aga 
mulle meeldib hobi korras tegele-
da videotöötlusega.

Mida on tehnoloogiahuvi ja 
-teadmised Teie elus muutnud?
Kindlasti on see teinud elu pal-
ju-palju lihtsamaks, tüütud toime-
tused saab kiiremini ära teha ja lõ-
busam on ka.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

  HK Unicorn Squad on 
liikumine, mille eesmärk on 
kasvatada 8–14-aastaste 
tüdrukute seas praktiliste ja 
põnevate ülesannete abil 
huvi tehnika, robootika ja 
loodusteaduste vastu. Täp-
sem info on leitav kodulehel 
unicornsquad.ee.

NÄITUS Eesti sõjamuuseumis 
Viimsi mõisas avati kaitseväe 
104. aastapäeval, 16. novembril 
uus püsinäitus “OMA VÄGI. 
Eesti riigikaitse 1920–1940 ja 
alates 1991”. 

Eestil on tulnud riigikaitse üles ehi-
tada kahel korral. 1918. aastal pidi 
noor riik hakkama kohe oma ise-
seisvust relvaga kaitsma vabadus-
sõjas. 1940. aastal katkestas Nõuko-
gude okupatsioon Eesti riigikaitse 
arengu, nii et 1991. aastal tuli taas 
alustada nullist. Näitus käsitleb 
neid kahte perioodi eri teemade 
võtmes paralleelselt: kuidas oli “en-
ne” ehk enne II ilmasõda ja “nüüd” 
ehk pärast taasiseseisvumist. 

Kahe erineva ajastu ühte ruumi 
mahutamine oli omaette väljakut-
se. Võrdlev lähenemine on huvitav, 
sest siis külastaja märkab, kuidas 
vormiliselt on küll palju muutu-
nud, kuid oma olemuselt on nii rii-

Sõjamuuseumis avati näitus Eesti riigikaitse ajaloost
gikaitse aluspõhimõtted kui ka sõ-
durielu jäänud ikka samasuguseks. 
Näiteks jookseb vitriini kõrval, ku-
hu on pandud 
välja kaitseväelase varustus aas-
tal 2022, filmilõik aastast 1992, kus 
kaitseväelase varustust tutvustab 
Kalevi üksik-jalaväepataljoni 1. kom-
panii ülem ja pataljoni staabiülema 
kohusetäitja nooremleitnant Riho 

  Näitus “OMA VÄGI. Eesti 
riigikaitse 1920–1940 ja 
alates 1991” jääb püsivalt 
avatuks sõjamuuseumi lahti-
olekuaegadel kolmapäe-
vast pühapäevani kell 11–18. 
Olete oodatud!

  Kuraator: Sandra Niine-
puu; konsultant: dr Kaarel 
Piirimäe; tekst: Hellar Lill, 
Toomas Hiio, Sandra Niine-
puu, Siim Õismaa; video: 
Ruwe Saare, Eesti kaitse-
vägi; kujundus: Pult/Expo-
rabbit; ehitus ja tehnilised 
lahendused: Alend Just, 
Aleksei Sorgin, Linex.

Unicornide suvelaager 2022. Foto: erakogu

Liis Koser. Foto: 
Ahto Sooaru

Terras, hilisem kaitseväe juhataja.
Näitus annab ülevaate ajatee-

nistuse ja reservväe arengust ja 
olemusest, vormidest, varustusest 
ja relvastusest, sõjalisest haridusest 
ja väljaõppest, koostööst liitlastega, 
Eesti kaitsetööstusest ning muidu-
gi sõdurielust. Unustatud ei ole ka 
musta peatükki Eesti riigikaitse aja-
loos – Nõukogude okupatsiooni ja 
kaitseväe likvideerimist, mis lõppes 
paljude Eesti ohvitseride jaoks van-
gistuse ja surmaga Siberis.

Näitus avati kaitseväe 104. aasta-
päeval.Pildid näituse avamiselt. Fotod: Ruwe Saare / Eesti sõjamuuseum

Sandra Niinepuu
Eesti sõjamuuseumi 
info- ja turundusjuht
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Kunstikoolis näeb näitust 
“Vilistlased”

N Ä I T U S

Viimsi kunstikooli galeriis on vaatamiseks 
näitus “Vilistlased”, kus on eksponeeritud 
kooli vilistlaste Rebecca Normani, Robin 
Nõgisto, Ly-Ann Kõllo, Kertu-Liisa Sarapi 
ja Valerija Oja uusi teoseid. Näitusega 
tähistame Viimsi kunsti- ja muusikakooli 
45. sünnipäeva-aastat.   

Näituse eesmärk on tutvustada Viimsi kunsti-
koolist oma loometeed alustanud noori kunst-
nikke, kes on edukalt läbinud kunstikooli 
põhikursuse ja viinud oma ande järgmisele ta-
semele, jätkates õpinguid teistes kunstikoolides, 
ka Eesti kunstiakadeemias. 

Kunstiõpetajal on võimalik tutvustada õpi-
lasele kunstitehnikaid, aga oma käekirja peab 
õpilane ise leidma. Et käekiri vastaks ka veel te-
ma iseloomule, tuleb õpilasel kirglikult pühen-
duta oma kunsti tegemisele, mis vajab ka pii-
savalt aega. Näitusel olevate kunstnike käekirja 
võib kirjeldada üllatuslikuks, värvikaks ja kaas-
aegseks, aga ikkagi traditsioonidele põhinevaks. 

Näituse teoseid ühendavad metafoorid ja 
sümbolid. Nende kaudu suhestuvad kunstni-

kud maailma sündmustega ja loovad lugusid 
elust enesest. Sellel näitusel on õigustatud üt-
lus, et üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. 

Näitus on avatud 3. detsembrini ning sisse-
pääs on kõigile tasuta.

Matti Vainio  
kunstikooli direktor

I
gal uuel õppekaval on det-
sembris toimumas tasuta ava-
tud eelregistreerimiseta tund, 
kuhu on oodatud lapsed koos 

vanematega. Kindlasti väärib mär-
kimist, et vanusegrupid ei ole ki-
visse raiutud ning sobiva tausta ja 
motivatsiooni korral on võimalik 
osaleda ka väljaspool fookusgruppi 
paigutuva vanusegrupi esindajail.

7–15-aastastele õppuritele on 
suunatud “Robootika I” ja “Elufüü-
sika alused”, mis lisanduvad juba 
toimivale “Elumatemaatika I” õp-
pekavale. Õppekavad on suunatud 
reaal- ja loodusteaduste elulisele 
avastamisele, samuti õppuri loovu-
se ning probleemmõtlemise aren-
damisele ja koostöövõime paren-
damisele.

“Robootika I” õppekava hoo-
gustab õppurit huvituma roboti-
tehnikast ning süvendada õppuri 
loov- ja raalmõtlemist praktiliste 
ülesannete kaudu. Õppekaval on 
esindatud nii mehaanika baastead-
miste omandamine, programmee-
rimise alused kui ka robootika alu-

ning eesmärke ka saavutada. Õp-
pur saab osa praktilistest ülesan-
netest õmblusdisainis ja -tehno-
loogias.

Kes on Viimsi teaduskooli 
uued õpetajad?
“Robootika I” ja “Robootika II” õpe-
taja Kelly Olvi on robootikaentu-
siast, kes hetkel töötab haridusteh-
noloogi ja informaatikaõpetajana 
Viimsi koolis. Kelly on robootikaga 
tegelenud aastast 2012 ning olnud 
seotud tihedalt nii robootikafesti-
valiga Robotex International kui ka 
võistlustesarjaga First Lego League, 
mistõttu on robootikaalaste tead-
miste edasiandmine Kellyle igati 
loomuomane tegevus.

“Elumatemaatika II” õpetaja 
Jelena Korotõts on mitmekülgse 
tarkvaraarendaja ja ärianalüütiku 
taustaga matemaatikahing. Jelena 

sed. Õppekavale oodatakse õppima 
puuduva või vähese varase robooti-
ka kokkupuutega õppurit.

Praktilisele füüsikale kesken-
duva “Elufüüsika aluste” õppe-
kaval õppur lahendab elulises võt-
mes füüsikaprobleeme. Õppekava 
põimib endas füüsikat teiste dist-
sipliinidega, võimaldades õppuril 
laiendada silmaringi ja saavutada 
valmisolek edasisteks õpinguteks 
loodusteadustega seotud valdkon-
dades. Õppur saab ülevaate täna-
päevasest füüsikalisest maailmapil-
dist, astronoomia alustest, optika 
alustest ja elektriõpetuse baastead-
mistest.

14–19-aastastele õppuritele on 
lisaks “Robootika II” õppekavale 
lisandumas “Elumatemaatika II” 
ja valdkondi põimiv “Moedisain I”. 
Õppekavad on suurepäraseks ene-
setäienduseks põhikooli viimastel 
aastatel või gümnaasiumis, sobides 
ka valikaineteks.

“Elumatemaatika II” õppekavas 
keskendutakse matemaatika kasu-
tamise oskuse arendamisele iga-
päevases elus. Huviala aitab mate-
maatikateadmisi õppurile lähema-
le tuua, sidudes distsipliine mate-
maatilisse võtmesse. Õppekavasse 
kuuluvad tõenäosusteooria, statis-
tilised analüüsid, arvutustarkvara 

UUED ÕPPEKAVAD Viimsi teaduskoolis on õppe-
aasta saanud sisse võimsa hoo ning jaanuarist 
alustavad uutel õppekavadel õppetöö läbiviimisega 
neli uut õpetajat. 

Teaduskooli viis uut õppekava

kasutamine ja lihtsamates andme-
baasides orienteerumine.

Edasijõudnud robootikahuvilis-
tele mõeldud “Robootika II” õppe-
kavas keskendutakse füüsikalis-
matemaatilises võtmes praktiliste 
probleemülesannete lahendamise-
le. Õppekava põimib endas prakti-
list robotitehnikat ja matemaatikat, 
võimaldades õppuril laiendada sil-
maringi ja saavutada valmisolek 
edasisteks õpinguteks mõlemas 
valdkonnas. Õppekava hõlmab sis-
sejuhatust tänapäeva robootikasse, 
robotitehnilisi harjutusi reaalelu 
probleemide lahendamiseks ning 
automatiseerimise harjutusi ja ko-
durobootika praktilisi katsetusi.

Läbi loovuse isiklike võimete 
piire kompiva “Moedisain I” õppe-
kaval saab õppur õmblemiseks va-
jalikke praktilisi teadmisi ja oskusi. 
Huviala aitab õpilases kujundada 
oma isikupärast riietusstiili, kas-
vatada teotahet ning oskust oma 
tegevust praktikas eesmärgistada 

eesmärk on iga õpilane panna rõõ-
mu tundma arvude maailma mit-
mekesisuse ja lõputute võimalus-
te üle.

“Elufüüsika aluste” õpetaja Iti-
Kärt Lehtmets on ökoloogia ja ana-
lüütilise keemia taustaga spor-
difanaatik, kes hetkel toimetab nii 
Viimsi koolis füüsikaõpetajana kui 
ka Kalevi jalgrattakoolis treeneri-
na. Itit võlub füüsika selgitamine 
läbi katselise tegevuse, mis sage-
li on värviline ja silmipimestavalt 
efektne.

“Moedisain I” õpetaja Katri 
Randma on tulihingeline käsitöö- 
ja moehuviline, kelle fookus on 
aastaid püsinud õpilaste motivee-
rimisel ja arendamisel elurõõm-
sateks ühiskonnaliikmeteks. Katri 
eesmärk on sütitada igaühes elu-
kestev huvi eneseteostuse ja -väl-
jenduse vastu.

Kadri Saluri
teaduskooli direktor

Matti Vainio kutsub näitusele. Foto: erakogu

  Kõigi õppekavade täpse sisuga saab tutvuda Viimsi teadus-
kooli kodulehel www.viimsiteadus.ee, kus on leitavad ka õpetajate 
kirjeldused ning õppekavale registreerimise link Arno keskkonnas.

  Avatud tasuta tunnid detsembris:
 7. detsembril kell 16–17 ruumides 237 ja 238 “Moedisain I”
 13. detsembril kell 17–19 ruumis 228 “Robootika I” ja “Robootika II”
 14. detsembril kell 16–17 ruumis 135 “Elufüüsika alused”
 19. detsembril kell 17–18 ruumis 228 “Elumatemaatika II” 
  Õppetöö alates 9. jaanuarist:
 teisipäeviti kell 16–17.30 ruumis 228 “Robootika I”
 teisipäeviti kell 17.45–19.15 ruumis 228 “Robootika I”
 kolmapäeviti kell 16–17.30 ruumis 135 “Elufüüsika alused”
 kolmapäeviti kell 17–18.30 ruumides 237 ja 238 “Moedisain I”
 reedeti kell 17–18 ruumis 217 “Elumatemaatika II”

Fotol on 
seene eos-
trükk rohelise 
bioloogia 
tunnist. Foto: 
Kadri Saluri

Registreeru konkursile Noor Pärimusbänd 2023
  Demovoorus osalemiseks oodatakse sooviavaldusi kuni 23. detsembrini. Pärimusmuu-

sikute ansambleid hinnatakse kahes vanuserühmas: noorem (kuni 18-aastased) ja vanem 
(19–26-aastased). Peapreemiad on välja pannud Eesti Kultuurkapital – nooremale vanuse-
grupile 500 eurot ja vanemale 1000 eurot. Vanusegruppide võitjad saavad võimaluse üles 
astuda Viljandi pärimusmuusika festivali põhiprogrammis.

Demovoorus osalemise tingimused on kättesaadavad Eesti Pärimusmuusika Keskuse kodu-
lehel: www.folk.ee/uudised/1841-konkurss-noor-paerimusbaend-2023-ootab-uusi-ansambleid.

Kristjan Priks  
Eesti Pärimusmuusika Keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht
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V
iimsiga seovad Marit te-
ma mõningad head sõb-
rad, kellel muusik aeg-
ajalt külas käib, ning va-

rasemalt Viimsi Püha Jaakobi kiri-
kus antud kontserdid, mis on tal 
siiani eredalt meeles ja südamesse 
läinud. “Teekond Tallinna kesklin-
nast Viimsisse on imeilus ja seetõt-
tu alati nauditav,” ütles ta.

Tänavuse talvekontserdi otsus-
tas Mari anda Viimsi Artiumis koos 
pianist Aivar Survaga. “Aivar on mi-
nu hea sõber ja imeline muusik. 
Oleme palju koos esinenud nii Ees-
tis kui ka välismaal. Seega tunneta-
me teineteist laval hästi ja mul on 
alati väga inspireeriv temaga koos 
musitseerida,” sõnas Mari. Kont-
serdil tulevad esitusele nii Mari va-
nemad kui ka uuemad laulud, aga 

ka paar päris uut lugu, mille hul-
gas on ka eelmisel aastal jõuludeks 
kirjutatud laul. “Kava panime kok-
ku nõnda, et see tänasesse aega 
hästi klapiks ning inimestele rõõ-
mu ja rahutunnet pakuks. Ma ar-
van, et muusika saab suu-
reks toeks olla sellisel 
veidi äreval ja pime-
dal ajal ning aidata 
luua jõulutunnet,” 
lisas muusik, kel-

Kaunis talvekontsert meie koduvallas
lele endale meeldivad kõik aasta-
ajad, ent jõule ootab ta alati. “Elan 
nüüd läbi ka oma laste rõõmu jõu-
lude saabumisest.”

Hiljuti lahkus meie seast muu-
sik Riho Sibul, kellega koos on ka 
Mari mitmel korral musitseeri-
nud. “On märgiline, et minu ja Ri-
ho kõige esimene ühine kontsert 
toimus samuti 2011. aasta jõulude 

ajal Viimsi Püha Jaakobi kirikus. 
See oli mulle väga oluline õhtu. 
Esiteks oli Riho mulle suureks 

toeks ja inspiratsioo-
niks minu muu-

sikuteel. Tema-
ga kohtudes 
olin alles oma 
muusikutee
algus es  ja
ta julgustas 

  22. detsembril kell 19 – 
MARI JÜRJENS: talvekont-
sert Viimsi Artiumis. Lisainfo 
ja piletid: Fienta.ee.

KONTSERT Mari Jürjens on tuntud muusik, laulu-
kirjutaja ja näitlejanna, kes on oma loominguga 
paljudele hinge pugenud. Jõulude eel esineb Mari 
esmakordselt ka Viimsi Artiumis. “Ootan väga 
juba publikuga kohtumist ja oma esimest kontserti 
Viimsi Artiumi saalis,” sõnas muusik.

mind väga. Aga kõige enam õpetas 
ta mind oma kohalolekuga muu-
sikas ja elus. See, kuidas ta suhtus 
muusikasse ja inimestesse, oli ime-
line. Ta tundis alati ära, kui miski oli 
aus ja päris, ega jätnud enda teada, 
kui miski teda liigutas. Ta oli eriline 
inimene!” meenutas Mari.

  “Kuna 22. detsembri talve-
kontsert Viimsi Artiumis on 
osutunud ootamatult popu-
laarseks ja oli hommikuks 
juba välja müüdud, tegime 
täna kiire vangerduse ja 
tõstsime kontserdi suurde 
saali,“ kirjutas Mari Jürjens 
oma sotsiaalmeedias jaga-
tud foto allkirjaks. Foto: era-
kogu.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Mari Jürjensi jaoks 
on jõulueelsed kont-
serdid alati väga 
erilised. Foto: Kaupo 
Kikkas

Lavastus, kus publik muutub 
vaimse tervise eksperdiks

O S A LU S T E AT E R

Kas ma tahan, et minust sõltuks midagi, või 
lepin, et teised otsustavad minu eest? Need 
ilmselt on põhiküsimused osalusteatri poolt 
või vastu. Osalusteater eeldab, et ma tahan 
vähemalt kaasa mõelda, midagi teada saada 
ja osaleda selles, et miskit läheb paremaks.   

Kas ma sekkun, kui näen, et keegi teeb liiga – 
iseendale või teisele? Või on turvalisem jope-
krae kõrgemale tõsta ja mööda kõndida? Kes 
meist poleks nii mõelnud? Siis tasub külastada 
osalusteatri etendust Viimsi Artiumi kunstikooli 
galeriis, sest reede, 9. detsembri õhtul saab kor-
raks katsetada olla ise vaimse tervise ekspert ja 
inimhingede insener.

Luguteater Moreno laseb publikul pakkuda, 
kes vajab abi ja millist. Teatrisaalis on kõik tur-
valine, sest tegu on mänguga, mis valmistab ette 
elulisteks situatsioonideks. Näitlejad kannavad 
ette sketše elust endast ehk tavalisi lugusid, kus 
ka ennast või oma lähedasi ära tunneme. Vahe 
on üksnes selles, et elus olukorda tagasi kerida 
ei saa. Etendusel aga saab koos psühholoogi-
ga analüüsida, mis päriselt pereisa üles keeras, 
et ta lähetusse mineku asemel murtud käeluu-
ga EMOs lõpetab. Mida teha, kui dementne isa 
küsib muudkui passi ja pereema ei jaksa talle 
enam vastata ning hakkab oma meest vältima? 
On naine siis südametu? Mis toimub lapse hin-
ges, kui lahutatud vanemad kaklevad, kas laps 
peaks minema emaga teatrisse või isaga trenni?

Lisaks kirjeldatule saab etendusel päris pal-
ju ka naerda. Esietendusel käinud noored leid-
sid, et naer võttis raskete teemade puhul pinged 
maha, sest olukorrad olid kohati tragikoomili-
sed.

Aga selle naeru ajal saame vaadata sõnade 
ja tegude pealispinna alla. Haruldane võima-

lus on kuulda psühholoogi kommentaare oma 
enda antud loole, mille näitlejad kohapeal ma-
ha mängivad.

Külmaks ei jäta see teatriõhtu kedagi, sest tsi-
teerides Vene lavastaja Popovskit: “Tuleviku-
kunst saab aina enam olema publiku sisemise 
mina peegeldus ja koht enesearenguks”, lihtsat 
meelelahutust jääb vähemaks. Eks näis, aga kat-
setada võiks, sest mine tea, millal on vaja kee-
rulises olukorras olla ja siis kulub ära oskus en-
nast ning teisi analüüsida. Võib-olla  jääb mõni 
pahandus olemata või elu alles, kui oskame õi-
gel ajal õigesti reageerida. Ja endal on kindlas-
ti parem tunne.

Heili Vaus-Tamm  
MTÜ Ajumängud kontserdi- ja sündmuste 

korraldaja

 Vaimse tervise sarja “Teaduse ja 
kunsti mängud” etendust “Lood elust 
endast” mängitakse 9. detsembril kell 19 
Viimsi kunstikooli galeriis.

Lavastuses on oma roll nii näitlejatel, publikul 
kui ka psühholoogil. Foto: erakogu
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Kuidas Kringlikoda alguse sai?
Päris alguse sai Kringlikoda suurest 
kirest küpsetamise vastu ja need 
ei olnud üldse kringlid, vaid kõik 
muu – leivad, koogid, tordid jm. 
Aastal 2017 läbisin pagar-kondiitri 
kursuse, mille raames hakkasin te-
gema ka kringleid. Siis tekkiski mõ-
te, et kui sulle väga meeldib mida-
gi teha, siis pakuks seda ka teistele. 
Vahepeal tuli mõte teha kohvik-pa-
garitöökoda, kuid ma ei ole Viimis 
leidnud sellist pinda, mis selleks 
täpselt sobiks.

Kui tuli koroona, oli rohkem 
aega mõelda ja eelmisel suvel sai 
küpseks plaan, et kui kohvikut ei 
saa, tuleb teha oma küpsetusko-
da. Kõige riskivabam tundus see 
teha oma koju. Eelkõige lõin ette-
võtmise selleks, et saaksin tegut-
seda koos tütrega, sest minu jaoks 
on küpsetamine siiani ikkagi pigem 
hobi, nüüd aina töömahukam ho-
bi, kuid ma naudin selles igat het-
ke.

Kuna mul on ikkagi soov teha ka 
kohvik koos küpsetuskojaga, kust 
saab kringleid iga päev osta, siis kui 
kellelgi on hea mõte, kus see asuda 
võiks, või teab, kus on sobiv vaba 
koht Viimsi südames, oleksin vih-
je eest väga tänulik!

Kes Kringlikoda veavad?
Täna vean seda igapäevaselt mi-
na – küpsetan siis, kui tellimusi tu-
leb ja aega on. Mulle see sobib, sest 
olen suhteliselt varajane ärkaja.

Millist enda toodet soovitate 
kindlasti proovida?
Kui meeldib klassika, siis kaneeli 
või vaniljekreemiga kringel. Eba-
traditsioonilistest näiteks pistaat-
sia-mooni kringel.

Milline on olnud kõige positiiv-
sem tagasiside?
See, kui kujunevad välja püsiklien-

KRINGEL Metsakastis tegutseb Kringlikoda, mida 
veab perenaine Katrin Riisalu. Isuäratavad kringlid 
valmistab ta hetkel koduköögis, kuid pikemas 
plaanis on soov avada ka kringlikohvik. 

Kringlikoja magusad ja soolased kringlid 
on pehmed ka peojärgsel päeval

kõige menukamad klassikaline 
singi-juustu, kuid ka juba maini-
tud erilised kringlid. Võib-olla suvi-
kõrvits tundub alguses imelik, kuid 
tegemist on imelise mahlase kring-
liga. Palju tellitakse ka gluteeniva-
bast toorainest tooteid – vegan-, 
juuretisega ja ka rukkileivakring-
leid. Viimane on vaieldamatult ka 
minu lemmik.

Milliseid tooteid pakute?
Põhiline tootevalik on ikka kring-
lid – valikus on ligi 40 erinevat 
maitsekombinatsiooni. Kuid soo-
vi korral teen ka torte, jõulukeekse, 
vastlakukleid ja magusaid või soo-
laseid minimuffineid, millega saab 
katta näiteks suupistelaua. 

Toorainena kasutan kvaliteet-
set kraami – taigna tegemisel ikka 
piima, võid ja mune. Näiteks õu-
nad tulevad omast aiast, rabarber 
ka oma või naabri aiast ja suvikõr-
vits tuleb hooajal sõbranna põllult. 
Kringlitäidised teen üldjuhul kõik 
ise.

Kuidas kujunes välja tootevalik?
Ikka katsetuste tulemusena. Eelkõi-
ge alustasin toodetest, mis mulle 
endale väga maitsevad: kitsejuus-
tu–peedi kringel, feta-spinati krin-
gel, suvikõrvitsa-praejuustu krin-
gel, õuna-soolakaramelli kringel 
jne. Tahtsin teha selliseid tooteid, 
mida tavalistes pagarikodades väga 
ei pakuta. Juhul, kui mõnele pärm 
ei sobi, saab meilt ka juuretisega 
kringleid.

Millised tooted on klientide lem-
mikud?
See sõltub hästi hooajast. Näiteks 
rabarberiga kringleid tellitakse 
rohkem suvel, tummisemaid šo-
kolaadikringleid sügisel ja talvel. 
Kui klient valida ei oska, siis küsin, 
millised maitsed talle meeldivad – 
teen kringli vastavalt sellele.

Kõige rohkem meeldib inimes-
tele ikka šokolaad ehk siis erinevad 
kombod: moon-šokolaad, õun-ka-
neel-šokolaad, õun-soolakara-
mell-valge šokolaad, mango-pas-
sion-toorjuust jne. Soolastest on 

did, kes tellivad kogu aeg uuesti ja 
katsetavad uusi maitseid. Tagasi-
sidet antakse väga palju, see teeb 
meele rõõmsaks. 

Miks inimestele kringel üldjuhul 
ikkagi alati maitseb?
Kringel on üks parimaid lahen-
dusi saiast täidisega ja kombinat-
sioon pirukast – kellele siis piru-
kad ei maitse! Muidugi ei tohiks 
seda üleliia palju süüa, kuid ükski 
pidu ei saa mööduda ilma kringlita!

Mis on hea kringli saladus?
Kindlasti tooraine, selle värskus ja 
kvaliteet. Taigen peab olema hästi 
kerkinud ja täidist palju. Kvaliteeti 
saab hinnata ka selle järgi, kui üh-
te kringlit saab süüa mitu päeva jär-
jest nii, et ta ei muutu kivikõvaks ja 
kuivaks.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

  Kringlikojale saab telli-
musi esitada e-posti teel 
tellikringel@gmail.com, 
telefonil 504 2758 või saa-
tes Facebooki sõnumi.

Kringlid igale maitsele!

Katrin Riisalu 
kringlid valmi-
vad tervise-
ameti loaga 
köögis. Fotod: 
erakogu



2. detsember 202218  // KULTUUR

Toetuse saaja Toetuse eesmärk Toetuse 
summa

Rinel Pius Euroopa triatloni MK etapp 7.–10.2022, 
Ceuta, Hispaania, osalemine

250 eurot

Bo Aaron 
Kooser 

Euroopa purjetamise MV 12.–21.11.
2022, Hyere, Prantsusmaa, osalemine

250 eurot

TEAM TENNIS Turniiri Viimsi Open Tennis 10.12.2022,  
Forus Spordikeskus, korraldamine

500 eurot

Korvpalliklubi 
Viimsi 

KK Viimsi EMV, karikasarja ja EST-
LAT sarja kodumängud 09.10.2022 – 
31.05.2023, korraldamine

1000 eurot

Viimsi/Tallinna 
Ülikool

Viimsi/Tallinna Ülikooli võrkpallinais-
konna kodumängude korraldamine

1000 eurot

Armin Evert 
Lelle

Ujumise MM 13.-18.12.2022, Melbourne, 
Austraalia, osalemine

310 eurot

Korvpalliklubi 
Viimsi

Viimsi harrastajate korvpalli meistri-
võistlused 1.11.2022–28.02.2023, 
Forus Spordikeskus, korraldamine

500 eurot

Maleselts 
Apones

Viimsi malefestival 3.–4.12.2022, 
Viimsi Kool, korraldamine

500 eurot

Projektitoetused, eraldatud Viimsi vallavolikogu spordi ja liikumis-
harrastuse komisjonis 10.10.2022

Toetuse saaja Toetuse eesmärk Toetuse 
summa

Külli Täht Viimsi gümnaasiumi näitetrupi Ekspe-
riment ettevalmistus ja osalemine 
rahvusvahelisel teatrifestivalil NAKS 
Paides 2.–5.11.2022 

1080 eurot

MTÜ Aavo 
Otsa Muusika-
stuudio

Viimsi noorte trompetistide külalis-
kontserdid Cagliaris Itaalias 12.–16.10.
2022 festivalil “Fiati – il Res piro della”

1000 eurot

MTÜ Laulu- ja 
Liikumisstuudio 
Mariel

Maire Eliste Muusikakooli 20. juubeli-
kontsert Viimsi Artiumis 4.12.2022

1600 eurot

MTÜ Viimsi 
Muusikaliteater

Muusikalilavastuse “Noor Franken-
stein” etendused 1.–8.04.2023 Viimsi 
Artiumis

6310 eurot

MTÜ Viimsi 
Draamateater

Teatrilavastuse “Meelespea” eten-
dused Viimsi Artiumis ja Blackbox 
stuudios 17.11.–21.12.2022

2300 eurot

Projektitoetus, eraldatud Viimsi vallavolikogu kultuurikomisjonides 
11.10.2022 ja 31.10.2022

Aastal 2022 eraldatud 
rahalised toetused

TO E T U S E D

Avaldame Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noor-
sooprogrammide ning -ürituste toetamise korra alusel Viimsi 
vallavalitsuse poolt eraldatud ühekordsete projektitoetuste 
ülevaate.    

Järgmine toetuste taotlemise tähtaeg on 5. jaanuar 2023. Taotlusi 
saab esitada Viimsi vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas.

Ott Kask  
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

MLA Viimsi Lasteaiad 
ootab enda kollektiivi tööle

ERIVAJADUSTEGA 
LASTE RÜHMA ÕPETAJA 

(koormus 1,0)

ABIÕPETAJAT 
(koormus 1,0)

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

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

E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee
Tel: 5622 0121

Kontserdid ja 
teatrietendused

3. detsembril kell 11 Viimsi huvikes-
kuse laste jõulukontsert. Viimsi huvi-
keskuses. Tasuta.
4. detsembril kell 19 Maire Eliste 
Muusikakooli 20. aastapäeva kontsert 
“Maailm samme täis”. Viimsi Artiumis. 
Tasuline.
7. detsembril kell 18 Maire Eliste 
Muusikakooli väike jõulukontsert. 
Viimsi raamatukogus. Tasuta.
8. detsembril kell 18 Eesti Rahvusraa-
matukogu naiskoori jõuluootusaja lau-
lud. Viimsi raamatukogus. Tasuta.
10. detsembril kell 20 pianist Sten 
Lassmanni soolokontsert. Viimsi 
Artiumis. Tasuline.
11. detsembril kell 17 kontsert 
“Helendused – Eesti Sinfonietta“. Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Tasuline.
11. detsembril kell 19 lavastus 
“Lennart. Pöördtooliaastad“. Viimsi 
Artiumis. Tasuline.
13. detsembril kell 19 Komöödiateat-
ri etendus “Kui palju maksab mees?”. 
Viimsi huvikeskuses. Tasuline.
13. detsembril kell 19 Põhjamaade 
Sümfooniaorkestri galakontsert 
“100 Tali“. Viimsi Artiumis. Tasuline.
14. detsembril kell 18 Eeva Trei ja 
Sergei Pederseni jõulukontsert “Cheek 
to cheek’’. Viimsi raamatukogus. Tasuta.
14. detsembril kell 19 kooride kont-
sert “Jõuluvõluaeg”. Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus. Tasuta.
14. detsembril kell 19 noored klassi-
kud: Piret Mikalai (klaver). Viimsi 
Artiumis. Tasuline.
17. detsembril kell 19 Johan Rand-
vere ja kõlisevad klahvid Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus. Tasuline.
18. detsembril kell 14 Big Bandi jõulu-
kontsert. Viimsi huvikeskuses. Tasuta.
18. detsembril kell 17 Viimsi Jazz sar-
jakontsert – Lembit Saarsalu. Eesti sõja-
muuseumis. Tasuline.
18. detsembril kell 19 lavastus 
“Lennart. Pöördtooliaastad”. Viimsi 
Artiumis. Tasuline.
19. detsembril kell 19 lavastus 
“Lennart. Pöördtooliaastad”. Viimsi 
Artiumis. Tasuline.
21. detsembril kell 14 Viimsi päeva-
keskuse jõulukontsert. Esinevad Maria 

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Listra (sopran), Pavlo Balakin (bass-
bariton), Piia Paemurru (klaver). Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
21. detsembril kell 19 klaveritrio Poll – 
Varema – Poll “Beethoveni klaveritriod”. 
Viimsi Artiumis. Tasuline.
22. detsembril kell 19 Mari Jürjensi 
talvekontsert. Viimsi Artiumis. Tasuline.

Eakatele

2. detsembril kell 10 pannkoogi-
hommik ja vaimse tervise loeng “Eri-
nevad ajud töötavad erinevalt” – Tauri 
Tallermaa. Viimsi hoolekandekeskuse 
Haabneeme päevakeskuses. Osalus-
tasu 2 eurot.
5. detsembril kell 17.30–19 Raha-
tarkuse klubi investeerija Tiiu Lumbergi 
eestvedamisel. Eelregistreerimine: 
marje.plaan@viimsihoolekandekeskus.
ee. Viimsi hoolekandekeskuse Haab-
neeme päevakeskuses. Osavõtutasu 
2 eurot.
7. detsembril kell 12 keskpäevane 
teadustund Aare Baumeri juhendami-
sel. Kumerpeeglid jõulukuusel. Viimsi 
Artiumi ruumis 125. Osavõtutasu 
2 eurot.
7. detsembril kell 17 meeleoluõhtu 
külalisega – Andrus Kalvet. Haabneeme 
päevakeskuses. Tasuta.
8. detsembril kell 14–18 jõuluoote-
päev. Käsitööringide jõululaat ja kont-
sert Haabneeme päevakeskuses. 
Tasuta.
12. detsembril kell 17.30–19 Raha-
tarkuse klubi investeerija Tiiu Lumbergi 
eestvedamisel. Eelregistreerimine: 
marje.plaan@viimsihoolekandekeskus.
ee. Viimsi hoolekandekeskuse Haab-
neeme päevakeskuses. Osavõtutasu 
2 eurot.
16. detsembril kell 11 jõuluhõnguline 
pannkoogihommik. IT turvalisus. 
Maria Bulak ja Anna-Liisa Kreitzmann. 
Haabneeme päevakeskuses. Osalus-
tasu 2 eurot.
17. detsembril kell 15–17 Viimsi valla 
eakate jõulupidu. Esinevad Viimsi kooli 
vilistlaskoor, Hanna-Liina Võsa ja Olav 
Ehala, tantsuks mängib Andrus Kalvet, 
pakutakse kohvi ja kooki. Viimsi koolis 
(Randvere tee 8). Tasuta.
22. detsembril kell 10 jõulupäev välja-
sõiduga Hindreku tallu Järvamaal. Lisa-

info: Aime Salmistu, tel 5690 7520. 
Tasuline. Korraldab Viimsi hoolekande-
keskuse Randvere päevakeskus.

Näitused

2.–4., 7.–9., 16.–18., 21.–23., 28.–30. 
detsembril Olga ja Priit Pärna kaksik-
näitus “Ole paigal – las ma vaatan!” ja 
“Läks lendu”. Viimsi Artiumi kaasaegse 
kunsti galeriis. Tasuline.
3. detsembrini Viimsi kunstikooli 
näitus “Vilistlased”. Viimsi kunstikooli 
galeriis. Tasuta.

Noortele

6. detsembril kell 15 ruumiliste lume-
helveste meisterdamise töötuba. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.
8. detsembril kell 17.30–20 heatege-
vuslik jõululaat-kontsert. Randvere 
koolimajas.
18. detsembril kell 13 pühapäevakool. 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus. 

Varia

3. detsembril kell 13 jutu- ja mängu-
hommik kogu perele. Viimsi raamatu-
kogus. Tasuta.
3. detsembril kell 16–18.30 maali-
õhtu. Jõuluingli maalimine koos Helen 
Toateriga. Viimsi huvikeskuses.
10. detsembril kell 19 Viimsi heatege-
vusball. Viimsi koolis. Tasuline.
11. detsembril kell 11 Maria Laidoneri 
jõulupuu lastele. Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis.
17. detsembril kell 12–16 jõululaat. 
Prangli rahvamajas.
17.–18. detsembril kell 11–16 Viimsi 
jõulumaa. Laidoneri pargis.
20. detsembril Viimsi 32. taasasutamise 
aastapäev “Viimsi tunnustab 2022”. 
Viimsi Artiumis. Kutsetega.
21. detsembril kell 16 jõulutrall Viimsi 
vabaõhumuuseumis. Tasuta.

Sport

3.–4. detsembril kell 11 X Viimsi valla 
malefestival. Viimsi koolis.
4. detsembril kell 12 Eesti meistri-
võistlused tänavatantsus ja III karika-
etapp breiktantsus. Viimsi Artiumis.
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Laias valikus ja soodsa hinnaga
madratsid ja voodid

(erimõõtudes tellimise võimalus)
Hea hinnaga kasukad ning naiste-

riided ja jalatsid – otse USA-st

poes Riietering 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel 

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

K
otka ja Vestmanni ühi-
ne eesmärk on, et ko-
gukonnas oleks ratas-
te tehniline seisukord 

väga hea ning viimsilased teaksid, 

HOOLDUS Rattapoe Bike Shop juhataja Siim Kotka 
sai rattapisiku Hawaii Expressis töötades. Tema 
kolleeg Rain Vestmann alustas aastal 1991–1992 
rattaspordiga ning aastal 1999 tööd mehhaanikuna. 
Täna on mehed oma elu ja töö Viimsisse sättinud 
ning avanud Randvere teel rattahoolduspunkti. 

Värskelt avatud rattahoolduspunkt

et võivad iga murega nende poole 
pöörduda. 

“Alles hiljuti helistas meile lap-
sevanem, kes küsis, et kas laps võib 
pärast tunde meie juurest läbi tul-
la, sest rattal on rehv katki,” rääkis 
Kotka tõestisündinud loo. Teisisõ-
nu võib rattapoodi pöörduda iga 
murega, mis puudutab jalg-, tõu-
ke- ja ka jooksurattaid. Mehed an-
navad hea meelega ka nõu, millist 

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja Külasta Bike 

Shop rattapoodi!
 Aadress: Randvere tee 17
 Telefon: 5345 8199
 Avatud: E–R kell 10–19, 

L kell 10–15

RMK ootab kõiki riigimetsa 
endale meelepärast jõulupuud 
valima. Sobiva koha kuuse 
võtmiseks koos maksmisinfoga 
leiab RMK Loodusega koos 
äpist ja kodulehelt www.rmk.
ee/kuuseke. 

Jõulud on koosolemise aeg ning 
pere või sõpradega ühiselt ette võe-
tud retk metsa jõulukuuse järele 

loob kõigile rahuliku ja hea jõulu-
meeleolu. RMK pakub riigimetsast 
jõulukuuse toomise võimalust juba 
alates 2008. aastast, et aidata elus 
hoida meie kaunist pühadetradit-
siooni.

Kuuske tohib riigimetsast võt-
ta vaid neist kohtadest, kus tal po-
le lootust suureks kasvada: teede ja 
kraavide servadest, elektriliinide ja 
vana metsa alt. RMK mobiiliraken-
dusest ja kodulehelt www.rmk.ee/
kuuseke leiab abistava veebikaar-
di, mis positsioneerib kuuseotsija 
asukoha ning näitab lähimaid pai-
ku, kust jõulupuud võib langetada.

Taas saab tuua jõulupuu riigimetsast
Kuuske ei tohi võtta metsanoo-

rendikust ega kaitsealalt. Nooren-
diku tunneb ära selle järgi, et puud 
on korrapäraselt hooldatud ning 
ühekõrgused. Kaitsealad on riigi-
metsa kaardil pruuni tooniga väl-
ja toodud ja piiritletud ning loodu-
ses ka valdavalt siltidega tähistatud. 
RMK hea koostööpartner Elektrile-
vi paneb omalt poolt südamele, et 
elektriliinide alt kuuske valides tu-
leb eelkõige veenduda ohutuses.

Kuuse eest tuleb maksta enne 
selle mahavõtmist, tasudes mobii-
li- või pangamaksega. Kuni meet-
rine jõulupuu maksab 3 eurot, 1–2-

meetrine 8 eurot ning 2–3-meet-
rine 13 eurot. Osta saab ka kõrge-
maid kuuski, mille hinnad on väl-
ja toodud RMK kodulehel. Makse 
tegemist tõendav kinnitus peab 
metsas kaasas olema – seda võivad 
kontrollida metsas kohatud RMK ja 
keskkonnaameti töötajad. 

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna 
juhataja Lisainfo

 Andres Sepp, RMK pea-
metsaülem, e-post: andres.
sepp@rmk.eeAlates 24. novembrist saab taas jõulupuu tuua 

riigimetsast. Foto: Jane Saks

jalgratast endale või oma pereliik-
mele osta.   

Rattahoolduspunkti loomist oli 
Siim Kotka juba pikalt planeeri-
nud ja hiljuti saigi see teoks. Toe-
tudes oma kogemustele, usub Kot-
ka, et teab, mis on kliendile tähtis. 
“Ei ole vahet, kas kliendi ratas mak-
sab 100 või 15 000 eurot – oma va-
ra teiste inimeste kätte usaldami-
ne on alati keeruline. Seetõttu on 
meile tähtis, et teenus, mida paku-
me, oleks läbipaistev,” mõtiskles ta. 
Kotka tõi näite, et kui enamasti vii-
vad kliendid jalgratta hooldusesse, 
esitavad mehhaanikud rattale järgi 
tulles lihtsalt pika arve. Bike Shopis 
aetakse asju aga tiba teisiti. “Kui me 
hakkame varuosi vahetama, pea-
me pidevat kommunikatsiooni ka 

kliendiga, sest oluline on kliendi 
usaldus,” täpsustas Kotka. Teenuse 
sisse kuulub alati ka ratta hoolikas 
pesu ja puhastamine. Kotka lisas, et 
vahel ei olegi rattal midagi tõsist vi-
ga, vaid vajas üksnes korralikku pu-
hastamist.

Peamehhaanik Rain Vestmann 
sõnas, et põhiline viga, mida rat-
taomanikud teevad, on ebaregu-
laarne hooldus. Tema sõnul tuleks 
vähemalt korra aastas jalgratas 
hooldusesse tuua. Teine viga on ke-
ti õlitamine – seda kas ei tehta üld-
se või pannakse õli liiga palju. “Kui 
klient tuleb rattaga siia, siis me ei 
eelda, et tal on täis teadmine, mis 
rattal täpselt viga on. Selle väljasel-
gitamine on ikka meie töö,” märkis 
Siim Kotka, kes julgustab oma rat-

taid hooldusesse tooma ka sügi-
sel või talvel, sest nii on hea keva-
del kohe korras rattaga sõitmisega 
peale hakata.

Lume tulekuga rattapood oma 
uksi mõistagi ei sulge. “Me paku-
me ka suusahooldust nii murdmaa- 
kui ka mäesuuskadele ja teeme se-
da sama hoolsalt kui rattahooldust,” 
kinnitas Kotka.

Siim Kotka 
(vasakul) ja 
Rain Vestmann 
annavad oma 
panuse, et 
kogukonna 
rattad ikka 
terved oleksid. 
Fotod: Jane 
Saks

SÜNNIPÄEVAL, R, 9. DETS KINGIME:
     kõigile ostjatele toidu kõrvale klaasi kihisevat!
     3 külalisele Õnnetaldrikuga osturaha tagasi!
     Lastele õhupalle!
Viimsi Café Lyonis on ka lastenurk!

VIIMSI CAFÉ
SÜNNIPÄEVANÄDAL

100€ ÕHTUSÖÖGI
+ IGA PÄEV 800 g KRINGLI!

Paadi tee 3, Haabneeme  / cafelyon.ee

Naudi 5.-11. dets Viimsi Lyonis lemmik-
hõrgutisi, täida loosikupong ja võid võita
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Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

www.viimsivald.ee

Mälestame Miiduranna küla 
elanikku

Otto Liigendit
Südamlik kaastunne omastele.

Miiduranna Külaselts

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

Aiatööd
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja püga-
mine. Tel 5348 7318, e-post: igor@
inkteenused.ee.

Lõikame võsa, hekke ja väiksemaid 
puid. Teeme lumekoristust, vihma-
veerennide puhastust ja erinevaid 
haljastustöid. Helista tel 5396 
2258 või kirjuta rohelineemerald@
gmail.com. Teen hea pakkumise! 
Raido.

Ohtlike puude raie, võsalõikus, 
lumekoristustööd, aiakujundus-
plaanide tegemine. Küsi hinnapak-
kumist: info@mljhaljastus.ee või 
tel 5691 0487.

Ehitus
Tänavakivide paigaldus ja paran-
dustööd. Teede ja platside ehitus. 
Kivide müük. Haljastustööd. Tel 
5667 6629, info@viimsikivi.ee, 
www.viimsikivi.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.

Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja 
viimistlustööd. Kortermajade reno-
veerimine MTR EEH011474. Paku-
me erinevaid lahendusi hoonete 
ja majade ehitusel. mehitus@
gmail.com või tel 5352 9476.

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

Teostan maalritöid, santehnilisi 
töid (ka avariikorras), pisiehitustöid, 
krohvimist, katuse ehitust ja elekt-
riöid. Vastav pädevus olemas! Tel 
552 7217.

Worx OÜ teostab Viimsi, Pirita ja 
Mähe piirkonnas elamute erine-
vaid ehitus- ja renoveerimistöid. 
Info tel 511 4761, info@worxest.ee.

Kvaliteetne plaatimisteenus ning 
saunade ehitus nii era- kui äriklienti-
dele. Usaldusväärne ja pikaajaline 
kogemus. Tel 5564 1910.

Muud teenused
Lumetõrje ja jääpurikate eemal-
damine katustelt. Tel 5638 8994, 
kpe.kpe@mail.ee.

Kutsetunnistusega korstnapühkija, 
4. tase. Töötan kiirustamata, töö 
puhas ja korralik. Tehtud töö regist-
reerin Päästeametis. Tel 5689 
0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

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.

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, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.

Veoteenus/kolimine. Akuraatsed 
kolijad. Vana mööbli demontee-
rimine ja äravedu, sh rämpsu 
äravedu. Metallijäätmeid (sh kodu-
masinad) viime ära tasuta. Töö-
tame ka nädalavahetustel. Tel 
502 8148.

Vahetan boilereid, WC-potte, 
segisteid, valamuid, pesumasinate 
ühendamine ja vanade äravedu, 
väiksemad elektritööd. Tel 5904 
8011, e-mail looduse.3@hot.ee.

Viimsi kooli 9. klassi õpilane otsib 
endale keemiaõpetajat. Sooviks 
võtta järeleaitamistunde keemias. 
Täpsem info: ev@uniontravel.ee, 
tel 5454 5457.

Viimsi kooli 9. klassi õpilane otsib 
endale füüsikaõpetajat ja soovib 
võtta füüsikas järeleaitamistunde. 
Täpsem info: ev@uniontravel.ee, 
tel 5454 5457.

Viimsis asuv kogenud santehnik 
tuleb teile appi. Tel 551 8837, Pavel 
(vene keel).

Ost, müük, rent
Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARKist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.

Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte ja fotosid, trükiseid ja doku-
mente, vanaraha ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsioneerimi-
se esemeid. Hea hinnaga! Tel 602 
0906 ja 501 1628.

Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toi-
mivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Kohapeal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan sei-
sevauto@gmail.com või tel 5618 
8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt ma-
ha võtan ise. Vaata lisaks www.sei-
sevauto.ee.

Uuemate ja vanemate raamatute 
ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed 
jm) ost. Tel 514 0618, Andres.

Kuiv küttepuu, lepp ja kask, 30 cm 
40 l võrkkotis. Kohaleveoga. Tel 
527 0884.

KÜTTEPUUD. Müüa saetud ja 
lõhutud küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Kojuvedu. TEL 522 7345, 
e-post marek406@gmail.com. Pak-
kuda ka kuivad küttepuude toot-
misjäägid võrkkotis (pikkusega 10–
28 cm). Tellimusi võtame vastu iga 
päev!

Müüa korralikku toidukartulit Tallin-
nasse ja lähiümbrusesse kohale-
toomisega 15 €/30 kg kott. Alates 
60 kg kohaletoomine tasuta! Sordid 
Princess (salati), Secura (muredam), 
Laura. Tel 524 6035, www.kartulid.ee.

Ostame Eesti parima hinnaga kas-
vava metsa raieõigust. Küsi pakku-
mist juba täna! www.skpinvest.ee, 
info@skpinvest.ee, tel 551 5513 või 
550 0343.

Soovin osta garaažiboksi Viimsis. 
Tel 515 2099, Raido.

Kuivad küttepuud 40 l võrkudes: 
lepp 6 eurot võrk, kuusk 6 eurot 
võrk, sanglepp 7 eurot võrk. Hin-
nad sisaldavad transporti koju kät-
te. Tel 528 8224.

Pakun tööd
Võtame tööle autojuht-kauba komp-
lekteerija. Tööaeg E–R hommikul
kell 9–11 ja õhtul kell 17–19.30. 
Wellnuts OÜ, Kaluri tee 5, Haab-
neeme, Viimsi. Tel 516 4847, e-post 
wellnuts@wellnuts.ee.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsivald.ee/uudised/reklaami-hinnad

                            
VIIMSI VÄIKE PÄIKE  

otsib oma päikselisse perre  
täiskoormusega: 

ABIÕPETAJAT 
LAPSEHOIDJAT

Asukoht: 
 

Väike Päike, Pärnamäe küla, Viimsi 
Meie juurde pääseb ka ühistranspordiga.

Huvi korral saada oma CV  
hiljemalt 15.12.2022: 

 
personal@lasteklubi.ee 

505 6510  

www.väikepäike.ee

ja

Avame uue
kaupluse!kaupluse!
07.12 Peterburi tee 47c, Tallinn

Avame uue

Sina valid elustiili,
meie aitame Sinul seda nautida!

07.12 Peterburi tee 47c, Tallinn
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04.12 
Maire Eliste Muusikakooli 20a. 
juubelikontsert

10.12 
Sten Lassmann (klaver)

11., 18., 19.12
Karl Laumets 
“Lennart. Pöördtooliaastad”

13.12 
Põhjamaade Sümfooniaorkestri 
galakontsert: “100 TALI”

14.12 
Noored klassikud @Viimsi Artium: 
Piret Mikalai (klaver)

21.12
Viimsi Artium esitleb: 
klaveritrio Poll-Varema-Poll “Beethoveni 
klaveritriod”

22.12
Mari Jürjensi talvekontsert

26.12 
Hele Kõrve, Lauri Saatpalu ja 
Peeter Rebane: “Ära kingi mul lilli”

29.12 
Black Velvet 25

Jõulukuu 
Viimsi 
Artiumis

Lisainfo ja piletid: 
viimsiartium.ee
 
Randvere tee 20, Viimsi

Trio Poll-Varema-Poll. Foto: Kaupo Kikk

as

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
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

      Asume 
Viimsi Äritares 
    ja Viimsi SPA 
               majas

Oleme Haigekassa lepingupartner. Tegevusluba nr: L02451
Laste ja täiskasvanute ravi, proteesihüvitis.

Sinu                  
HAMBAKLIINIK 

Viimsis      
kadaka

Drive In

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

Tel: 623 7052; viimsi@abctehno.ee
Kadakas: Pilvetee 8/2

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Viimsis

LAI VALIK,
MÕISTLIK HIND!
Randvere tee 1b, Miiduranna
E–R  10–20
L–P  10–19

Vaata ka e-poodi: pood.magaziin.ee

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

REMONT 
tervikliku lahendusena



2. detsember 2022 REKLAAM // 23

Jõulusalme 
õpime ise, 
muu saab 
poest. 
ANNIKA ja ROMET, viimsilased

viimsikeskus.ee viimsikeskus

KUNI 40% SOODSAMAD SPAAPÄÄSMED
OOTAVAD SIND VIIMSI SPAAS JUST

NÄDALASISESTEL AEGADEL

E-R 09:30-15:00

HIND AL

12€
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Tantsuks mängib10. detsembril kell 19.00 Viimsi kooli

Ballikutsed müügil Viimsi Vallavalitsuse infoletis ja Viimsi Kooli 
kantseleis (tööpäeviti kella 9.00-15.00). 
Võimalik tasuda ülekandega (Swedbank,EE842200221026358968, 
MTÜ Viimsi Invaühing, selgitusse märkida: ball ja laua broneeringu teinud 
inimese nimi). Info ja müük: inva@viimsiinva.ee, 50 59 388 (Jana).

MTÜ Viimsi Invaühing kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Õhtut juhivad: Emily Bruus ja
Hans-Joosep Hanson

VIIMSIS OOTAB SIND
Rehvivahetus, -müük
ja -hoiustamine

ALAJAAMA TEE 10, VIIMSI
REMAUTO.EU

MUGAV 
TEHNOÜLEVAATUS

Meie ooteruumis saad

juua
kohvi

sirvida
ajakirju

kasutada
meie WiFi’t

jälgida 
ülevaatust

AUTOTEENINDUS

Hooldus ja luksepatööd

Sildade reguleerimine

Kliimahooldus

TEHNOÜLEVAATUS: 5848 0707
AUTOTEENINDUS: 5556 2216


