
ERIOLUKORD Alates 13. märtsist on Viimsi kooli 
õpilased distantsõppel. Õpetajate jaoks pole teema 
võõras – aasta jooksul jääb mitmeid õpilasi distants-
õppele, käidud on erinevatel koolitustel ning digi-
vahendeid kasutatakse ka igapäevases töös.

Digi-Eesti tõeline proovikivi: 
kõik lapsed õpivad kodus

K
ogu kooli distantsõpe on 
loomulikult väljakutse 
nii õpilastele, õpetajate-
le kui ka lapsevanema-

tele. Samas avab olukord ka uu-
si võimalusi distants- ja digiõppe 
arendamiseks. 

Viimsi kool hakkas distantsõp-
pele üleminekuks valmistuma pä-
rast Kristiine gümnaasiumi ajutist 
sulgemist.

Juhtkond kogunes kriisikoosole-
kule 8. märtsil ja koostati edasine 
tegevuskava juhuks, kui kool peaks 
minema karantiini. Juhtkond edas-
tas info nii kooli pidajale, persona-
lile kui ka lapsevanematele ja klas-

sijuhatajad tutvustasid kava oma 
klassidele.

Lepiti kokku, et 1.–3. klassi õp-
petöö korraldus toimub Stuudiu-
mi ja lapsevanemate e-posti kaudu 
ning 4.-9. klassi puhul Stuudiumi 
vahendusel.

Kaugõpe toimib ja annab 
vabadust
Õpetajad ja õpilased teadsid ju-
ba pärast vaheaega kooli tulles, et 
tundide kirjeldused Stuudiumis 
pidid olema võimalikult detailsed. 
Nii saavad pärast reisi koju jäänud 
õpilased sealt oma õppeinfo kätte.

Sama asjaga jätkame ka nüüd – 
keegi ei pea n-ö ümber õppima, kust 
infot saada. Tundide ja ülesannete 
planeerimisel saab õpetaja endiselt 
teha oma valikuid, lähtudes varem 
planeeritud õpieesmärkidest.

Nüüdseks on distantsõpe mõ-
ned päevad toiminud ning tul-
nud ka esmane tagasiside. Reede-
se e-õppepäeva kohta saime paarilt 
õpetajalt info, et kõik toimis, õpila-
sed said hakkama ja esitasid kok-
kulepitud tööd.

Õpetaja Rines kirjutab: “Me saa-
me hakkama, lapsed ka. Kui esime-
ne hirmumöll on möödas, elu ra-
huneb. Tsiteerides Ago Andersoni: 
“Kui probleemil on lahendus, po-
le ju mõtet muretseda. Kui problee-
mil lahendust ei ole, pole ÜLDSE 
mõtet muretseda!”.”

Õpilased teevad ülesandeid ise-
seisvalt ja kasutavad sotsiaalmee-
diat, et omavahel probleemkoh-
ti arutada ja teineteist aidata. Axel 
9. klassist kiidab võimalust ise oma 
aega planeerida: “No parem on 
kindlasti see, et mõned õpetajad 
annavad töid nädalakaupa, nii saab 
oma aega planeerida. Lisaks on pa-
rem, et sul on endal võimalik palju 
asju teha siis, kui sa ise tahad.”

Eva-Riin 9. klassist : “Mõned 
õpetajad hindavad kõike, mis on 
veidi halb. Matemaatikaõpetajad 
on jällegi asja kõige paremini läbi 

mõelnud. Meil on reaalsed tunnid 
Discordis. Seal saab suhelda ja nor-
maalselt tööd teha.”

Kogemuste jagamise aeg
Eesti õpetajad on sotsiaalmeedias 
üksteist toetama ja aitama koondu-
nud. Loodud on nii ainetepõhised 
kogukonnad kui ka üldine grupp, 
kus vahetatakse tööülesandeid, 
oskuseid ja digiplatvorme. Viimsi 
kooli haridustehnoloog ja õppekor-
raldusjuht on alati valmis õpetajaid 
ja vanemaid tekkinud probleemi-
dega aitama.

Loomulikult on ka väljakutseid, 
mida püüame ühtse kooliperena 
ületada. Kogu olukord on uus, nii 
et hetkel on veel raske ennustada, 
mis toimib ja mis mitte.

Kui distantsõpe on mõnda ae-

ga kestnud, kogume tagasisidet ja 
teeme selle põhjal muudatused. 
Ühe väljakutse seab tehnoloogia – 
Stuudium ja Opiq jm keskkonnad 
on hetkeolukorrast tulenevalt para-
tamatult ülekoormatud. Distants-
õpe aga ei pea tingimata tähenda-
ma e-õpet. Ka õpik ja töövihik ning 
erinevad arvutiekraanita toimuvad 
ülesanded on igati sobilikud dis-
tantsõppe vahendid ja meetodid.

Õpime oma aega 
planeerima
Väljakutse on ka õpilaste enesejuh-
timine. Paljude õpilaste jaoks on 
oma aja planeerimine ning ülesan-
nete iseseisev lahendamine keeru-
line. Distantsõpe annab võimaluse 
neid äärmiselt olulisi oskusi aren-
dada, kuid seda kindlasti õpetaja ja 
lapsevanema toega.

Väga põnev, kuidas õpetajad on 
asunud uut moodi mõtlema ja te-
gutsema. Loodame, et järgmised 
kaks nädalat distantsõpet saavad 
olema rahulikud. Oluline on ka 
perega aega veeta, niigi äreval ajal 
mitte liialt muretseda ning hoida 
oma tervist.

Lea Pullerits
Viimsi kooli kommunikatsiooni- ja 
noortejuht

Viimsi kooli haridustehnoloog 
ja õppekorraldusjuht on alati 
valmis õpetajaid ja vanemaid 
tekkinud probleemidega 
aitama.
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Hoia end: järgi kõiki ametkondade ja spetsialistide antud soovitusi, vajadusel küsi abi!

Jäta meelde olulised 
telefoninumbrid
16. märtsist on avatud üleriigiline kriisitelefon 
1247, mis nõustab inimesi koroonaviirusega 
seotud teemadel. Piirkonnapolitseinik vastab 
telefonil 602 8864.
Kõik olulised numbrid lk 11

Üritused  
jäävad ära!
Vastavalt valitsuse korraldusele 
ja kehtestatud eriolukorrale on 
kõik üritused Viimsis tühistatud. 
Palun jälgi infokanaleid ürituste 
uute toimumisaegade kohta!

Turvalisus eelkõige
Viimsi vallas jäi 2019. aastal registreeritud 
kuriteoteadete arv samale tasemele, võrreldes 
2018. aastaga. Varguste puhul on uueks
trendiks tõukerataste vargused. Jätkuvalt
varastatakse lukustamata jalgrattaid ja 
paatidelt mootoreid.  Loe lk 9

Kuigi distantsõpe 
tähendab suhtle-
mist õpetajaga 
digikanaleid pidi, 
on raamatud ja 
vihikud jätkuvalt 
osaks õppetööst. 
Foto: Adobe Stock
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ole ka toitumisharjumuse muutmisel 
mingit tulemust.

Meelemuutus toimub meis üldju-
hul siis, kui avastame enda jaoks uue 
viisi näha konkreetset nähtust või olu-
korda, kui oleme seda seni osanud nä-
ha. Samas, meeleheitele viib sageli just 
see, kui me ei näe võimalust muutu-
miseks, liikumiseks paremuse suunas. 
Kui aga särama lööb lootuskiir, siis on 
inimene võimeline ennast muutma.

Selleks aga, et inimesena end vei-
digi saaksime analüüsida, on meil va-
ja oma arusaamiste ja mõistmistega 
paigutuda väärtuste süsteemi, milles 
me inimestena üheskoos elame. Nä-
hes kaaslase näol naeratust, teame 
ju, et oleme suutnud teda rõõmusta-
da. Kui aga kulmukortsutust näeme ja 
teravat pilku kogeme, tuleb meil ana-
lüüsida enda tegevuse või sõnade as-
jakohasust. Ja väärtused on just selleks 
samaks abiks ja suunanäitajaks, mis ju-
hatavad inimest võtma ette seda rasket 
enesekasvatamise teed.

Meeleparanduse viljadeni jõudmi-
ne on aeganõudev teekond, sest esmalt 
on vaja headuse seemet, mis mõtte-
keerutuste ja muutuvate mustrite kes-
kel idanema saaks hakata. Ja alles siis, 
kui sellest idanenud seemnest on taim 
saanud ja see taim õitsemise järel vilja 

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

Facebook.com/ViimsiVald
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www.viimsiteataja.ee
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Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. 
Ajalehe järgmine number ilmub 3. aprillil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 26. märtsil kell 16.

Meeleheitest ja meelemuutusest 
meeleparanduseni
KOLUMN Soov ja püüd paremaks saada on peidus iga inimese hinges. Tulemuseni 
selles osas jõuavad aga üksnes need, kes on võimelised kohanema – need, kes on valmis 
muutuma ja oma käitumist korrigeerima, ennast parandama. Kuid enda muutmine on 
inimese jaoks üks keerukamaid ettevõtmisi, sest eelkõige oskame me ju puudujääke ja 
parandamist vajavat näha teistes ja ümbritsevas, mitte aga iseendas. Vajadus ennast ja 
oma käitumist analüüsida on aga aktuaalne kogu aeg, sest paremakssaamine käib 
väikeste sammudega.

O
leme praegu paastuajas, 
mis kestab ülestõusmis-
pühadeni. Ja läbi ajaloo on 
olnud paastuaeg inimes-

te jaoks ajaks, mil tegeleda just nende 
samade väikeste sammude astumisega 
enda paremaks saamise teel. Sest mi-
da paremaks, mida enam armastust ja 
headust väljendavaks inimeseks me 
saame, seda lähemale jõuame me ini-
mesele, kelleks meid tegelikult on loo-
dud. 

Kui lõpp-punktiks sellel teel on 
meil kõikidel ideaalini jõudmine, siis 
algus sel teekonnal on igaühel täies-
ti erilaadne. Nii ongi esmalt tarvis sel-
gusele jõuda, mis seisus ja olukorras 
mina just praegu olen. Kas ma olen 
rahul oma eluga ja tänulik kõige selle 
eest, mida oma elus kogeda olen või-
nud? Või näen ma kõiges puudujääke 
ja peamiseks harrastuseks on näpuga 
näitamine? Või hoopiski püüan mee-
lelahutuse toel iga hinna eest meele-
heitest jagu saada? Sest see näib ainus 
võimalik pääsetee.

Paastuajaga seondub aga tegelikult 
oluliselt rohkem mõiste meeleparan-
dus kui kontrollitud toitumine, sest 
üksnes siis, kui oleme valmis muutma 
enda mõttemustreid, üksnes siis on 
meil võimalik kasvada paremuse suu-
nas. Jah, ka kontrollitud toitumine, eel-
kõige siis lihasöömisest loobumine on 
üks võimalik viis paremaks kasvamise 
teekonnal, kuid sellele peab eelnema 
piisavalt suur meelemuutus, muidu ei 

kannab, on tulemus käes. Isegi meele-
muutuseni jõudmine võtab aega, mee-
lemuutusest meeleparanduseni seega 
veelgi enam. Kuid see ei saa üldse ala-
ta, kui inimene enda hinge eest hoole 
kandmisega ei tegele.

Meie hinged vajavad hoolt ja täna-
päeva maailmas võimegi me väga pal-
jude erinevate psüühiliste häirete ja 
haiguste keskel elades näha, kuidas te-
gelikult vägagi paljudel juhtudel oleks 
olnud võimalik kriise ennetada ja välti-
da, kui vaid oleks vaevutud veidikenegi 
hoolitsema oma hinge eest.

Nii võikski ehk paastuaega nimeta-
dagi hingehoolduse ajaks, et selle käi-
gus võiks me tõesti määratleda seda, 
mis takistab meie hingel vabalt len-
nata või mis kriibib teda, ja siis sel-
lest kõigest loobuda meelemuutuse 
ja meeleparanduse läbi. Masinate ja 
süsteemide puhul hoolduse vajadust 
mõistab meist ju enamus, kuid oma 
hinge hooldamise vajaduse mõistmi-
sest oleme eemale läinud, püüeldes 
edu ja aineliste saavutuste suunas.

Paastumine kusjuures ei ole ju ai-
nult kristluse meetod, aitamaks inime-
sel endas selgusele jõuda. Paastumist 
enda ja oma jumala suhte korrastami-
seks praktiseeritakse enamustes reli-
gioonides. Nimetus võib sel küll olla 
erinev, kuid eesmärk on üks – hoolit-
seda oma hinge eest.

Hoolitsedes oma hinge eest, võib 
meeleheitest saada meie jaoks ajalu-
gu. Ja nii õpime me järjest enam hin-
dama erinevate mõttemustrite kauni-
dust ning nii saavad meie elule suuna 
andjateks väärtused, mis on kandnud 
inimkonda läbi aegade. Üksnes hoo-
litsedes oma hinge eest saab inime-
ne edeneda paremaks kasvamise teel.

Üksnes siis, kui oleme 
valmis muutma enda 
mõttemustreid, on 
meil võimalik kasvada 
paremuse suunas.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

E R I O LU KO R D :  VA L L AVA L I T S U S  O O TA B  I N F O T  A B I  VA JAVAT E  I N I M E S T E  KO H TA !

  Kui tead kedagi Viimsi vallas, kellel puudub igasugune ligi-
pääs uudiste saamiseks – kui ei ole raadiot, televiisorit, ajalehte 
või internetti, siis palun anna meile sellest kiiresti teada! Nii 
saame tegutseda operatiivselt ja leida moodused, kuidas info-
väljast täielikult ära lõigatud inimesed infoni jõuaksid.

  Abi vajavate inimeste kohta palume info saata Viimsi 
valla sotsiaaltöö peaspetsialistile Risto Nigolile e-posti aadressil 
risto.nigol@viimsivv.ee või telefonil 5688 3350.

  Palume jälgida ka oma naabruskonda ja teavitada vallavalit-
sust puudega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa 

väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. 
Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate 
sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.

  Vallavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele tuge sotsiaal-
teenuste ja seda eelkõige koduteenuse näol.

  Vallavalitsus töötab e-posti ja telefoni vahendusel.  16. märtsist 
on avatud üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab koroonaviiru-
sega seotud teemasid. 
Samuti soovitame kindlasti jälgida usaldusväärseid kanaleid: 
terviseamet.ee ja valitsus.ee.

A
nname teile selles lehenumbris ülevaate meet-
metest, mida oleme rakendanud või rakenda-
mas, et eriolukorraga võimalikult hästi toime 
tulla. Kõigi vallaelanike paremaks informeeri-
miseks hakkame igapäevaselt korraldama valla-

valitsuse infotundi. Infotunnis vastame kõikidele teie kü-
simustele, mis on päeva jooksul laekunud ja mis võivad 
pakkuda laiemat huvi.

Palun saatke küsimused Moonika Orasele enne info-
tunni algust e-kirja teel moonika.oras@viimsivv.ee, tele-
fonil 512 1477 või läbi Viimsi valla lehekülje Facebookis. 
Tööpäevadel algab infotund kell 15 ja nädalavahetusel 
kell 17. Vastused ilmuvad Viimsi valla kodulehel ja Viimsi 
valla Facebooki lehel.

Eriolukorra lõppemiseni töö-
tab vallavalitsus kõigil nädalapäe-
vadel ja meie eesmärk on tagada, 
et viimsilased oleksid võimalikult 
hästi informeeritud ning varusta-
tud vajalike teenuste ja vajadus-
põhiste toetustega.

Soovin tänada kõiki vallaela-
nikke, ettevõtjaid ja kolleege, kes 

on sellel pingelisel perioodil panustanud lahenduste leid-
misse kas konkreetsete tegevuste või hea nõuga!

Eriliselt valmistab heameelt, et praegusel keerulisel 
ajal on kogukonnast tulnud elanikelt ja eraettevõtjatelt mit-
meid ettepanekuid teha vabatahtlikku tööd ja aidata olu-
korda leevendada. Hetkeolukorras ei ole veel abi vaja läi-
nud, aga heameelega kogume vabatahtlike kontakte, et 
vajadusel murede lahendamiseks vabatahtlikest võrgustik 
moodustada.

Kutsun veelkord kõiki üles pöörama tähelepanu nen-
dele vallaelanikele, kes seda hetkel kõige rohkem vajavad. 
Aitame vajadusel eakaid ja erivajadustega inimesi, et nad 
saaksid keerulised ajad haigestumata üle elada! Märkame 
ka kõiki teisi, kes võivad meie abi vajada! 

Illar Lemetti
vallavanem

Head viimsilased!

Eriolukorra 
lõppemiseni 
töötab valla-
valitsus kõigil 
nädalapäevadel.

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00
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ERIOLUKORD Viimsi vald on alates 12. märtsist võtnud 
kasutusele mitmeid meetmeid, et riske ennetada ja 
viimsilasi toetada, abistada ning vajadusel nõustada. 

Meetmed eriolukorraga toimetulekuks

V
iimsi vallas on alates 14. 
märtsist suletud kõik valla 
hallatavad asutused (kõik 
koolid, lasteaiad, raamatu-

kogud, noortekeskused, Viimsi huvi-
keskus, Rannarahva muuseum, huvi-
koolid ja Prangli rahvamaja). Viimsi 
vallavalitsus andis range soovituse, et 
ka Viimsi valla territooriumil tegutse-
vad eralasteaiad, lastehoiud, spordi-
klubid ja huviringid suletaks hiljemalt 
14. märtsiks. 

Uus teenus
• Viimsi vald avas koostöös Fertilitas 
AS-i ja Synlabiga viimsilastele mõel-
dud täiendava koroonaviiruse ana-
lüüside andmise ja nõustamise teenu-
se. Loodav koroonaviiruse analüüside 
tegemise võimalus ei asenda riiklik-
ku infotelefoni, kiirabi ega perearsti-
de poolt pakutavaid teenuseid, vaid 
on neile täienduseks. Palume teenuse 
saamiseks pöörduda otse Viimsi valla 
koroonaviiruse infotelefonile 605 9010 
või 5850 2328. Kõnedele vastavad kva-
lifitseeritud meditsiiniõed, kes oskavad 
hinnata terviseseisundit ja koroonavii-
ruse testimise vajalikkust. Haigestunud 
patsientide tasuta testimine toimub 
kehtivaid ohutusnõudeid rakenda-
des patsiendi kodus. Testid saadetak-
se Synlabi laborisse analüüsimiseks. 
Koduvisiidil hinnatakse ka patsiendi 
hospitaliseerimise vajadust. Rõhuta-
me, et teenust saavad kasutada Viimsi 
inimesed, kellel on selgelt avaldanud 
haigussümptomid nagu köha, palavik 
ja hingamisraskused. Nõustamine toi-
mub kõikidel päevadel (sh puhkepäe-
vadel) kell 8.00-20.00. 

Lasteaiad ja koolid
• Vallas töötab valvelasteaed (üks ma-
ja), kes pakub lapsehoiuteenust nen-
dele elanikele, kes riigi kestlikuks toi-
mimiseks töötavad hädavajalikel 
töökohtadel (nt meditsiin, pääste, po-
litsei, kommunaal- ja sotsiaalteenused, 
toiduainetetööstus, toidupood, trans-
port jms). Välja on töötatud erimeet-
med kaitsmaks COVID-19 viirusesse 
nakatumise eest valvelasteaia tööta-
jaid ja lapsi.

• Viimsi valla lasteaiad valmistavad 
hetkel ette distantsõppe võimalusi, et 
tagada lasteaialastele piisavalt erine-
vaid tegevusi koduses keskkonnas. 

• Lasteaiad jätkavad kaugtööga (töö 
ei katke), kuid Viimsi valla vähekind-
lustatud peredel on võimalik taotleda 
lasteaias või lastehoius kohatasust va-
bastamist. Toetust antakse tingimusel, 
et lapse mõlemad vanemad, hoolda-
ja või eestkostja on Viimsi valla ela-
nikud. Selleks tuleb täita taotlus vee-
biaadressil https://www.viimsivald.ee/
taotlused/lasteaias-lastehoiu-ja-koo-
lis-kohatasu-ning-toidu-eest-tasumi-
se-toetus.

• Alustasime alates19. märtsist kooli-
lõuna pakkumist lastele. Lähenemine 

on vajaduspõhine. Info (laste arv ja 
aadress) palume lapsevanematel saa-
ta otse haridus- ja noorsootöö peas-
petsialist Kadi Bruusile (e-post kadi.
bruus@viimsivv.ee, tel 5646 2962).

Eakad, erivajadustega ja 
üksikud inimesed
• Abivajajaid (eakad, erivajadustega ja 
üksikud inimesed) aidatakse nii kodu-
teenuste (ravimid, toit, esmatarbekau-
bad, rahaline toetus), e-teenuste kui 
ka vajadusel sotsiaaltranspordi küsi-
mustes (kriitilise tähtsusega raviprot-
seduurid jmt). Viimsi vallal on kodu-
hooldustöötajate brigaad, kes suudab 

vajadusel teenindada kuni 60 inimest 
ühe päeva jooksul (420 nädalas). Kui 
vajadus suureneb, siis korraldatakse 
töö ümber ja kaasatakse suurem hulk 
inimesi.

• Vallavalitsus on edastanud üleskutse 
haridustöötajatele, et nad märkaksid 
ning annaksid teada perekondadest, 
kel võib eriolukorraga seoses olla ras-

kusi majanduslikult toime tulla (toit, 
esmatarbekaubad, rahaline toetus), ja 
ka õpilastest, kes vajavad eraldi kohta, 
kus rahulikult õppimas käia, kui kodu-
ne elu seda ei võimalda. Abivajaduse 
olemusest lähtuvalt reageeritakse vas-
tava meetmega.

Jätkub lk 4

Olulised kontaktid 
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• Vallavalitsus on valmis võtma vastu 
suuremas mahus toetuste taotlusi, sh 
nii riiklik toimetulekutoetus kui koha-
liku omavalitsuse eelarvest makstavad 
toetused (lisainfo https://www.viimsi-
vald.ee/iseteenindus). Sotsiaaltoetu-
se ja -teenuste taotluste menetlemise 
kulgu kiirendatakse (otsus tehakse viie 
tööpäeva jooksul varasema 10 tööpäe-
va asemel). Samuti pakub sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond igal tööpäeval abi-
vajajatele telefoni teel 558 6869 sot-
siaalnõustamist.

Viimsi vallavalitsuse 
töökorraldus
• Viimsi vallavalitsus on läinud üle 
kokkuhoiurežiimile. Tehakse ainult 
neid rahalisi kulutusi, mille tegemine 
on tingimata vajalik. Ülevaatamisele 
läheb ka investeeringute nimekiri.

• Vald on välja töötanud juhised Viim-
si elanikele viiruse leviku tõkestami-
seks ja käitumiseks koroonaviiruses-
se nakatumise kahtluse korral – www.
viimsivald.ee/uudised/viimsi-elani-
kele-juhised-viiruse-leviku-tokesta-

miseks-ja-kuidas-kaituda-kui-kaht-
lustad-et.

Viimsi saared
• Seoses koroonaviiruse leviku laiene-
misega ning eesmärgiga kaitsta Viimsi 
vallas asuvate väikesaarte elanike ter-
vist piirati alates 15. märtsist liikumist 
kõigile Viimsi valla haldusterritooriu-
mil asuvatele väikesaartele selliselt, et 
väikesaartele on lubatud suunduda ai-
nult saarel alaliselt elavatel isikutel. Pii-
rangud ei kohaldu kaubaveole ja elu-
tähtsate teenuste osutamisele.

• Leppneeme – Kelnase parvlaevalii-
nil kehtestati alates 17. märtsist ajuti-
ne ja vähendatud mahus sõiduplaan 
eesmärgiga kaitsta Prangli saare ela-
nike tervist. Ajutine sõiduplaan kehtib 
esialgu kuni 29. märtsini 2020.

Ühistransport
• Valla siseliinidel ja maakonna ava-
likel bussiliinidel kehtestati lisanõu-
ded. Reisijatel on lubatud sõidukisse 
siseneda vaid keskmisest või tagumi-
sest uksest, kindlustamaks bussijuh-
tide võimalikult vähest kokkupuudet 

reisijatega. Esimest ust ei ole lubatud 
sisenemiseks kasutada, kui bussil on 
keskmine või tagumine uks olemas. 
Kui bussis ei ole validaatorit keskmis-
te uste juures, jääb sõit registreerimata. 
Piletimüüki bussis ei toimu! Meetmeid 
rakendatakse kuni Vabariigi Valitsuse 
eriolukorra otsuse lõpetamise või pi-
kendamiseni.

• Viimsi valla avalikus ruumis alusta-
ti täiendava puhastuse ja korrashoiu-
ga. Puhastus koos desinfitseerimisega 
viiakse läbi ka valla keskuse ja küla-
de keskuste bussiootekodades. Rõhku 
pööratakse paviljoni sisealale – pink, 
seinad, ooteala süvendatud puhastu-
sele desinfitseeriva vahendiga. Ees-
märk on hoida kontaktpinnad puhtad.

Lisaks pööratakse suurt tähelepanu 
siseliinide busside puhastamisele. Ju-
hid puhastavad busse õhtuti ja võima-
lusel ka kõigil liinivaheaegadel. Täien-
davalt teostab vedaja põhjalikku pesu 
desinfitseerivate vahenditega, kui te-
hakse bussi sisepesu. Vedaja AS Han-
sabuss teeb omalt poolt maksimumi, 
et tagada bussides lisaks tavakoristu-
sele ka desinfitseerivate vahenditega 
koristus.

Viimsi elanikele oluline info!
1. Vallavalitsus töötab jätkuvalt, kuid 
tavapärast elanike vastuvõttu ei toi-
mu. Kõik sissepääsud on suletud (v.a 
ligipääs perearstikeskusele). Valla-
ametnikud vastavad elanikele endi-
selt tööpäeviti kell 9.00-17.00, reedel 
kell 9.00-14.00. Viimsi vallavalitsuse-
ga saate ühendust e-posti või telefo-
ni teel, üldküsimustes palume pöör-
duda info@viimsivv.ee, tel 602 8800, 
täpsemad kontaktid ja informatsioon 
on kodulehel www.viimsi.ee. Taotlu-
si saab täita läbi kodulehe iseteenin-
duskeskkonna www.viimsivald.ee/
iseteenindus. Rahvastikuregistri toi-
minguid saab alates 19. märtsist teha 
www.rahvastikuregister.ee vahendusel 
(sh sünni registreerimine, enam ei pea 
tulema vallamajja kohapeale). Sünni 
registreerimise avaldust saavad esita-
da nii abielus, mitteabielus kui ka ük-
sikvanemad. 
2. Eakad ja krooniliste haiguste põde-
jad kuuluvad riskigruppi. Palume ea-
kaid inimesi külastada ainult mööda-
pääsmatu vajaduse korral. Samas tuleb 
nendega kindlasti igapäevaselt suhel-
da ja vajadusel varustada neid toidu, 
ravimite ja muu vajalikuga. Tuletame 
meelde, et palun ärge viige lapsi vana-
vanemate juurde.
3. Digiretsepti väljaostmine. Ravimi 
väljaostja peab apteekrile esitama en-
da isikut tõendava dokumendi, mil-
lel on foto ja isikukood. Juhul kui ra-
vimit ostetakse teisele inimesele, peab 
teadma ka tema isikukoodi. Isikukoodi 
alusel leiab apteeker retseptikeskusest 
üles õige retsepti. Väljaostja isikukood 
salvestatakse samuti retseptile. Kui ret-
septe on ootel mitu, tuleb teada ka ra-
vimi nime või toimeainet.
4. Toidu- ja esmatarbekaubad ning 
valmistoidu saab vajadusel kulleriga 
koju tellida.
5. Haiguslehte saab ajutiselt veebis 
vormistada digilugu.ee. Täpsem info 
www.haigekassa.ee.
6. Ühistransport – reisijatel on lubatud 
sõidukisse siseneda vaid keskmisest 
või tagumisest uksest, kindlustamaks 
bussijuhtide võimalikult vähest kok-
kupuudet reisijatega. Esimest ust sise-
nemiseks ei ole lubatud kasutada, kui 
bussil on keskmine või tagumine uks 
olemas. Kui bussis ei ole validaatorit 
keskmiste uste juures, jääb sõit regist-
reerimata. Piletimüüki bussis ei toimu!

Kuidas kaitsta eakaid koroonaviiruse eest?
Meie vanemaealine elanikkond on vastu pidanud mitu riigikorda, tulnud läbi tulest ja veest ning 
saanud hakkama ka kõige kitsamates oludes. Seetõttu võib paljudele tunduda, et praegused 
soovitused on üle reageerimine või eakate isoleerimisega tehakse neile isegi ülekohut. See ei 
vasta tõele. Eakatel on uue viirusega raskelt haigestumise risk väga suur: eakateks arvestame 
siin 60-aastaseid ja vanemaid, kusjuures eriti suur on risk üle 80-aastaste hulgas. Kui me ei rea-
geeri kohe ja väga jõuliselt, siis satuvad kõige rängema löögi alla meie eakad. Seetõttu palume 
alltoodud soovitustesse suhtuda äärmise tõsidusega. 

Uus koroonaviirushaigus COVID-19 levib Eestis ja on jõudnud juba paljudesse kogukonda-
desse. Haigestumine kulgeb küll ligi 90%-l juhtudest kergelt, aga eakate hulgas on kergete hai-
gusjuhtude osakaal palju väiksem. Raskest ja eluohtlikust haiguse kulust on enam ohustatud 
üle 60-aastased inimesed ja krooniliste haigustega patsiendid (südame-veresoonkonnahaigusi, 
diabeeti, hingamisteede kroonilisi haigusi põdevad, samuti kasvajavastast ja immuunsüsteemi 
pärssivat ravi saavad patsiendid). 

Praegu oleme jõudnud viiruse leviku sellisesse faasi, kus suure tõenäosusega enam ei õnnes-
tu viiruse edasist levikut takistada ja tähelepanu teravik tuleb pöörata raske kuluga haigusest 
kõige enam ohustatud inimestele. Kuna haigus levib inimeselt inimesele, on riskigrupi kaitsmine 
targalt käitudes võimalik.

SOOVITUSED VANEMAEALISTELE 
n TÜHISTAGE KÕIK MITTEVAJALIKUD JA VÄLDITAVAD KODUST VÄLJAS KÄIMISED JA KOH-

TUMISED. Praegu ei ole sobiv aeg pidada sünnipäevi, pulma-aastapäevi, katsikuid ega muid pidu-
sid. Jälgige ametlikke juhtnööre, riigi või terviseameti antud vastavasisulisi juhiseid. Ärge kutsuge 
endale külalisi (ka mitte pereliikmeid) ja ärge minge ise külla. Ärge kutsuge lapselapsi enda juurde 
hoida! Lapsed ei ole praegu riskigrupp ja nemad haigestuvad kergelt, kuid perekondlikus olukorras 
on Teie endi nakatumise oht suur. 

n TEHKE PLAAN SELLEKS PUHUKS, KUI PEAKSITE HAIGESTUMA. 
�	Leppige lähedastega kokku, kellele tuleb haigestumise korral helistada. Kui selliseid lähedasi 

ei ole, siis tuleks helistada perearstikeskusesse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale. 
Veenduge, et Teil on olemas vajalikud telefoninumbrid. 

�	Varuge tavalisi ravimeid, mida olete harjunud tarvitama ülemiste hingamisteede haiguste kor-
ral: palavikualandajaid, köharohtusid vms. Arvestama peaks umbes ühe kuu ravimivaruga. 

�	Tehke kindlaks, et Teie lähedased on kursis Teie igapäevase raviskeemiga või teavad, kust 
seda leida. Raviskeem peaks olema kirja pandud ning paigutatud nähtavale kohale, näiteks 
külmkapi peale. 

n PALJUD EAKAD ELAVAD KOOS INIMESTEGA, KES KÄIVAD TÖÖL VÕI LASTEAIAS. KA KOOS 
ELADES TULEB RAKENDADA NAKKUSE LEVIKUT TÕKESTAVAID VÕTTEID, NÄITEKS: 
�	kõik, kes tulevad koju, peavad esimese asjana pesema käsi;
�	eakas pereliige peaks võimalusel elama teistest pereliikmetest eraldi ja nendega lähikontakti 

vältima. Kui eraldi tuba pole võimalik, siis on soovituslik hoida teiste inimestega 1–2-meetrist 
distantsi; 

�	pindasid, mida palju puudutatakse, tuleks sageli puhastada. Siia kuuluvad näiteks lülitid, 
ukselingid, teleripuldid, arvutid, telefonid, vannitoa tasapinnad, köögilauad ja köögi töötasa-
pinnad, külmkappide uksed, öökapid. Puhastamiseks sobib spetsiaalsete puhastusvahendite 
puudumisel ka kõige tavalisem seebivesi. Koroonaviirused hävivad 60-kraadise kuumuse käes 
30 minutiga, seega tuleb ka puhastuslappe regulaarselt pesta; 

�	tubasid tuleb tuulutada nii sageli kui võimalik; 
�	kui keegi pereliikmetest on haigestunud, siis peaks ta kandma maski. Maski kandmine on 

otstarbekas kahes olukorras: haigestunu peab kandma, et ei nakataks teisi, ja samuti peaks 
kandma maski see (hooldaja, tervishoiutöötaja), kes haigestunut hooldab. Arusaadavalt ei ole 
igas peres maskid kättesaadavad, sellisel juhul peab haigestunud inimene rangelt kinni hoid-
ma elementaarsest hügieenist: sage käte pesemine vee ja seebiga vähemalt 20 sekundi vältel, 
eraldi sööginõud, ühekordsed taskurätikud, mida ei tohi korduvalt kasutada jne. 

n PLANEERIGE OMA ELU ETTE: VAADAKE ÜLE JA VARUGE KAHE NÄDALA TOIDUVARU JA 
ÜHE KUU RAVIMIVARU. 
�	Võimalusel ärge käige ise poes ja apteegis, selle asemel paluge seal käia lähedastel või koha-

liku omavalitsuse sotsiaaltöötajal. Kui peate siiski ise kauplustes ja apteegis käima, siis mida 
harvem, seda parem. 

�	Võimalusel koostage poe- ja apteeginimekirjad ning laske abistajatel kõik asjad ühe korraga 
tuua ja üle ukse anda. 

�	Digiretsepte saab välja osta ka teine inimene. Apteegis retseptiravimeid ostes on vaja selle 
inimese ID-kaarti, kes ostab, ning selle inimese isikukoodi, kelle nimele ravimid on välja kirju-
tatud (kelle jaoks ostetakse). 

�	Kui toidu ja ravimid toob keegi teine, tuleks hästi säilivad ja külmutamist nõudvad asjad pak-
kida eraldi kottidesse. Külmkapis hoitavad asjad tuleb tõsta külmkappi ja pärast seda hoolsalt 
käsi pesta. Kauem säilivad asjad võiksid ukse juures kotis seista pikalt: paberkottidel püsib 
viirus eluvõimelisena 24 tundi ja kilekottidel 2–3 päeva. 

�	Kui Teil ei ole Eestis lähedasi, kes saaksid Teid abistada, või on lähedased haigestunud, siis 
võtke palun ühendust kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga. 

n PEREARSTIKESKUSED JA HAIGLAD JÄTKAVAD TÖÖD.
�	Suurt osa probleemidest on võimalik lahendada telefoni või e-kirja teel ja need on praegu 

eelistatud suhtluskanalid. Pidage oma pereõe või -arstiga telefoni teel nõu, kuidas oleks Teie 
probleemi korral arukam talitada. 

�	Kui vajate vastuvõttu ja läbivaatust, antakse Teile vastuvõtule tulemiseks kindel kellaaeg – 
pidage sellest kellaajast kinni, ärge hilinege ja ärge tulge ka liiga vara. Praegu püütakse tava-
pärasest veel enam vältida seda, et palju patsiente peaksid ühe ukse taga korraga ootama. 

�	Kui Teil on tervisemure, siis ärge olge ka liiga tagasihoidlik, vaid parem helistage perearstikes-
kusesse nõu küsimiseks. Telefoni ootejärjekorrad võivad olla pikad, sellest ei maksa heituda. 

n PALJUD EAKAD KÄIVAD TÖÖL. PALJUD EAKAD TÖÖTAVAD KA MEEDIKUTENA. TÖÖL KÄIMI-
NE EI OLE KEELATUD, KUI JÄRGITAKSE HÜGIEENINÕUDEID JA LIHTSAID ETTEVAATUSABI-
NÕUSID. 
�	Võimalusel vältige ühistransporti ja sõitke oma autoga või minge tööle jalgsi. 
�	Käige ainult seal, kus tõesti on hädavajalik, eelistatult marsruudil töö-kodu-töö. 
�	Võimalusel hoidke inimestega kahemeetrist vahet.
�	Peske hoolsalt käsi pärast teiste inimeste läheduses olemist, pärast õuest tulemist, pärast 

tualeti kasutamist, enne sööki, pärast liftiga sõitmist jne. 
�	Lõpetage kätlemine, kallistamine ja muud välditavad kehalised kontaktid kõigi inimestega.
�	Vältige kätega näo puudutamist. 
�	Kui tunnete end haigena või isegi haiglasena, siis jääge koju ja vajadusel paluge töövõimetuslehte. 

n PALJUD EAKAD ELAVAD HOOLDEKODUDES.
�	Hooldekodude ja haiglate külastamine on praegu rangelt keelatud! 
�	Hoidke oma lähedastega kontakti telefoni teel, et isolatsiooni sattunud eakat emotsionaalselt 

toetada.
n PIIRAKE ÄREVUST VÕI STRESSI TEKITAVATE UUDISTE VAATAMIST, KUULAMIST VÕI LU-

GEMIST. Otsige informatsiooni ainult usaldusväärsetest allikatest ja eeskätt selleks, et saada 
juhiseid edasiste tegevuste planeerimise ning iseenda ja oma lähedaste kaitsmise kohta. Vaadake 
uudiseid kindlatel aegadel päeva jooksul, üks või kaks korda. Ehmatav ja praktiliselt lakkamatu 
uudisvoog käimasoleva pandeemia kohta muudab lõpuks igaühe murelikuks. 

n ÜKSI KOJU ISOLATSIOONI JÄÄMINE VÕIB OLLA EMOTSIONAALSELT VÄGA RASKE JA 
TUNDUDA ÜLEKOHTUNE. Leppige oma sõpradega või pereliikmetega kokku regulaarsed tele-
fonikõned või videokõned, lugege mõnda raamatut, mida olete ammu planeerinud lugeda, leidke 
võimalusi ka kodu piires liikuda ja kehalist aktiivsust säilitada. 

SOOVITUSED VANEMAEALISTE LÄHEDASTELE
�	Viige ennast kurssi ravimitega, mida Teie lähedane igapäevaselt tarvitab. Kõike ei pea pähe õppima, 

aga raviskeem koos ravimite nimetuste, päevas võetavate tablettide arvu ja ajastusega (hommik, 
õhtu) peaks olema arusaadavalt kirja pandud ning nähtaval kohal (nt külmkapi peal). 

�	Leppige kokku plaan juhuks, kui Te ise haigestute või Teie pere eakas liige haigestub. Kes võtab üle 
vastutuse toidu ja ravimite eest, kes helistab perearstikeskusesse või sotsiaaltöötajale? Leppige 
need asjad juba eelnevalt kokku. 

�	Leppige kokku ka regulaarsed telefonikõned või videokõned. Sotsiaalne isolatsioon võib inimestele 
mõjuda raskelt, eriti kui seni on inimene olnud iseseisev ja hästi hakkama saanud. 

SOOVITUSED VANEMAEALISTE TÖÖANDJATELE
�	Sageli ei pruugi tööandja teada oma vanemaealiste töötajate kroonilistest haigustest. Terviseand-

med on delikaatsed isikuandmed ja seetõttu tuleb kõiki vanemaealisi töötajaid vaadelda kui po-
tentsiaalselt suure riskiga isikuid.

�	Võimalusel tuleks praegu leida vanemaealistele töötajatele sellised tööülesanded, kus ei pea 
inimestega näost näkku kohtuma, maksimaalselt tuleks kasutada kodukontorit, telefonitööd ja 
digilahendusi. Kui see pole võimalik, siis tuleb töökohas rangelt järgida hügieenireegleid.

�	Võimalusel võiksid vanemaealised töötada eraldi kabinetis või vähemalt eraldi toanurgas teistest 
inimestest kahe meetri kaugusel. 

SOOVITUSED HOOLDEKODUDE OMANIKELE 
�	Palaviku või ülemiste hingamisteede haigusnähtudega personalil on hooldekodudesse tööle minek 

rangelt keelatud! 
�	Tungivalt soovituslik on hooldekodudes seada sisse kord, kus kogu klientidega kokku puutuv per-

sonal peab end enne tööle tulemist kodus kraadima. Palavikuga tööle tulek on keelatud. 
�	Hooldekodude omanikel on vaja varakult mõelda lahendustele olukorras, mil osa personalist on 

haigestunud või karantiinis.

Algus lk 3
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Eelinfo: Viimsi õpilas-
maleva kohad on täis
MALEVASUVI Töömalevaid 
on korraldatud Viimsi valla-
valitsuses aastast 1998. Osa-
leda soovivate noorte arv on 
pidevalt suurenenud ning 
Viimsi vallavalitsus on igal 
aastal võimaluse piirides 
suurendanud malevlaste 
arvu. Viimsi õpilasmalevat 
korraldatakse vallavalitsuse 
ja  Viimsi noortekeskuse 
koostöös.

Sellel aastal toimub planeeri-
tult kaks malevavahetust:
• 1. vahetus 10.-22. juunil, 
• 2. vahetus 10.-21. augustil.

Noortel on võimalus osaleda 
ühes malevavahetuses – see an-
nab võimaluse rohkematel soo-
vijatel malevas osaleda.

Registreerimine avati 16. 
märtsil valla kodulehel. Pärast 
registreerumist järgi palun val-
la poolt antud juhiseid ja in-
fot, mis puudutab kehtestatud 
eriolukorda.

Registreerumisele järgneb 
esimesel võimalusel vestlus-
voor, kuhu noored peavad kaa-
sa võtma motivatsioonikirja. 
Vestluste järgselt oli varase-
malt võimalus võtta tööle 150 
motiveeritud noort. Malevas 
osalejatele toimuvad maikuus  

tööõigust, -lepinguid ja -ohu-
tust puudutavad koolitused, 
mis korraldatakse koostöös 
Eesti Töötukassaga, ning seejä-
rel sõlmitakse lepingud.

Viimsi õpilasmalev on so-
bilik neile 13–19-aastastele 
Viimsis elavatele noortele, kes 
soovivad teha suvel tööd ning 
veeta koos eakaaslastega male-
vas vaba aega.  Lisaks 4-tunnis-
tele tööpäevadele pakub õpilas-
malev  noortele motiveerivaid 
üritusi väljaspool tööaega. Tööd 

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö 
peaspetsialist

ja vaba aja tegevusi juhendavad 
rühmajuhid Viimsi noortekes-
kustest, kes on läbinud laagri-
kasvataja koolituse. Lisaks tra-
ditsioonilistele töödele ootavad 
ka uued innovaatilised tööko-
had, seda eelkõige 15+ noorte-
le. Jätkub koostöö Viimsi ette-
võtjatega.

  Lisainfo: tel 602 8862, 
kadi.bruus@viimsivv.ee

Tung õpilasmalevasse oli suur juba eelmisel aastal, kohad said 
hetkega täis ka sel aastal. Foto: erakogu

TARKUSE HIND Hiljuti avalikustatud ülemaailmse 
OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 
2018 testi tulemuste järgi on Eesti põhikooliõpilaste 
oskused maailma tipus ning Euroopas kõigis kolmes 
valdkonnas esimesel kohal. Kõrgete sooritusvõime-
tega ei kaasne aga noortel heaolu- ega rõõmutunne. 

Suurepäraste PISA testi tulemuste varjus 
on õpilaste vaimsed probleemid

K
uulunud ka ise PISA 2018 
testi valimisse, tundus 
mulle “Plekktrummi” saa-
tes kajastatud teema eriti 

huvitav. Saate külaliseks oli Tallin-
na Reaalkooli ajaloo- ja ühiskonna-
õpetaja Madis Somelar, kes arutles 
Eesti haridussüsteemi ning õpilas-
te heaolu üle. 

PISA test on elektrooniline test, 
mida viiakse läbi kolmes erinevas 
grupis. Meie riigis olid nendeks 
loodusteadused, matemaatika ja 
eesti keel. Möödunud aastal oli li-
satud testidesse ka funktsionaalne 
lugemisoskus ning finantskirjaos-
kus. Testid sooritatud, analüüsitak-
se neid ning vaadatakse erinevate 
ülesannete raskusastmeid.

Juba pikemat aega on aktuaal-
seks teemaks olnud õpilaste vaim-
ne tervis. Kuigi tulemused on head, 

siis hetkeseisuga kannatab iga nel-
jas õpilane mingisuguse vaim-
se tervise probleemi all. Seetõttu 
on ka mõnda aega teemaks olnud 
põhikooli lõpueksamite kaotami-
ne, et vähendada koolistressi. So-
melar väitis aga, et lõpueksamid on 
mõeldud pigem õpilasele tagasisi-
de andmiseks ning riigi koostatud 
õppekava hindamiseks. Raskemaks 
läheb pigem just gümnaasiumiast-
mes. Arvatakse, et järsult suurenev 
õppekoormus on põhjus, mis õpi-
lastelt nii-öelda naeratuse näolt 
pühib. Tegelikkus on aga see, et 
gümnaasiumis arenevad õpilased 
väga erineva kiirusega, mistõttu ei 
pruugi neile kool, mille nad eda-
sisteks õpinguteks valisid, sobida. 
Usun, et Eestis on väga erinevate 
tasemetega gümnaasiumid. Ka Tal-
linna Reaalkooli ajaloo- ja ühiskon-
naõpetaja väitis, et on need koolid, 
mis annavad õpilastele keskhari-
duse, ning need, mis valmistavad 
ette tulevasi üliõpilasi. 

Mina väärtustan kõige rohkem 

õpilase isiklikku arengut. Pean olu-
liseks liikuda edasi oma eesmärki-
de suunas, keskendudes olulisele 
ning andes endast alati maksimum. 
Saates kerkis üles ka teema, kuidas 
saaksid õpetajad paremini märga-
ta õpilaste probleeme. Nagu mai-
nitud, kaasneb heade tulemustega 
Eesti õpilaste seas rahulolema-
tus ning õppimise naudingu kadu. 
Selle peale väitis Somelar, et tegeli-
kult on õpilaste kurvameelsus alati 
olemas olnud. Tänapäeval on muu-
tunud noored julgemaks, mistõttu 
ollakse konkreetsest probleemist 
teadlikumad. Vanasti ei juletud abi 
otsimiseks pöörduda näiteks kooli 

psühholoogi juurde, mistõttu jäid 
probleemid varju. 

Mulle väga meeldis Somela-
ri meetod enda õpilaste tundma-
õppimiseks. Nimelt on ta aastaid 
teinud ajaloo kursusel suulisi ar-
vestusi, mille käigus seob ta tee-
makohase küsimuse õpilase oma 
arvamusega, et näha, kes on see 
inimene, kellega ta vestleb, ning 
milline on tema teekond inime-
seks kujunemisel. Usun, et õpe-
tajate pühendumus enda töösse 
ning vastastikune austus ja vastu-
tulelikkus on võti usaldusliku suh-
te loomisel. Kui õpetaja on mõistev 
ning ei sea ennast õpilastest täht-

samale positsioonile, tunnevad ka 
õpilased, et nendega arvestatakse. 
See omakorda tagab aga tulemus-
liku õppimise ning üheskoos are-
nemise. 

Õpetajatel on kindlasti väga suur 
roll õpilase elus. Nemad on inime-
sed, kes kujundavad noortest Eesti 
ühiskonda kuuluvad liikmed, kel-
le üle oleks meil kõigil võimalik 
hiljem uhkust tunda. Refereerides 
taaskord Madis Somelari, on õpe-
tajad need, kellel on võimalik enda 
ainevaldkonna säde õpilastele eda-
si anda. See, kas sellest tulevikus ka 
leek süttib, mis neid kogu elu soo-
jendab, sõltub aga õpilase isiklikust 
valikust.

See ei tähenda aga seda, et ko-
gu vastutus peaks olema õpeta-
ja õlgadele pandud. Usun, et suu-
resti mängivad laste hariduses rolli 
ka nende vanemad. Nemad on ini-
mesed, kes peaksid õpetama lastele 
hariduse olulisust ning vajalikkust. 

Usun, et haridus on alus edu-
kaks eluks. Kindlasti on meie prae-
guses haridussüsteemis palju mu-
rekohti, mis vajaksid lahendamist, 
kuid tegelikult ei ole olukord nii 
hull. Koolis ei ole kõik negatiivne. 
Kuigi teha on palju ja aega on vähe, 
mistõttu võib sageli motivatsioon 
langeda, siis on vähemalt sõbrad 
need, kellega koolis uuesti kohtu-
mist pikisilmi saab oodata.

Ly Sepman
Hüpernoole kaasautor

Liigne õppe-
koormus võib 
viia ka hinge-
probleemideni. 
Foto: Emily 
Keersalu
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KÕNEVÕISTLUS Veebruari kooli-
vaheajal käisid muusikakooli ja 
kunstikooli õpetajad kahepäevasel 
õppreisil Riias sealsete munitsi-
paalhuvikoolidega tutvumas ning 
edaspidist koostööd loomas.

Kokku külastati kolme Riia huvikooli 
(Bolderaja muusika- ja kunstikool, Ma-
ras Muiznieces Rigas kunstikool ja Jo-
seph Medina Riga I muusikakool), kus 
meid rõõmuga vastu võeti. Lätlased on 
väga huvitatud edaspidistest koostöö-
projektidest ja kogemuste vahetami-
sest. Üksteiselt on palju õppida, kuid 
tore oli ka tõdeda, et hoolimata riigipii-
rist on meie huvihariduse väärtustami-
ne ning põhimõtted sarnased.

Bolderaja muusika- ja kunstikoolis 
õpib ca 240 õpilast muusika- ja ca 150 
kunstiosakonnas. Kool asub kasarmu-

Viimsi huvikoolid Läti huvikoolidega tutvumas ning 
edaspidiseid koostöösidemeid loomas

tüüpi majas ning õppetöö toimub ka-
hel korrusel. Majas on väiksem kont-
sertsaal, kus peamiselt harjutavad 
õpilasbändid ja orkestrid, ning ore-
li õppeklass. Munitsipaalhuvikool pa-
nustas Bolderaja festivali korralda-
misse, mis on kogukonnale suunatud 
festival koos töötubadega (kunst) ja 
esinemistega. Lisaks plaanib kool tä-
histada oma huvikooli 30. aastapäeva 
skulptuuriga Music and art.

Antud huvikool oli algselt muusi-
kakool, millele liideti kunstiosakond. 
Kahe osakonna võrdväärselt väärtus-
tamine ja arendamine on olnud di-
rektor Arturs Cingujevsi prioriteediks 
ja väljakutseks, alates ametisse astumi-
se päevast. Oluline on valdkonnaülene 
koostöö ning ühtne meeskond/õpeta-
jaskond, kelle fookuses on noorte õpe-
tamine ja arendamine.

Maras Muiznieces Rigas kunstikooli 
külastasime koos Viimsi kunstikooli 
õpetajatega. Vastu võttis meid projek-
tijuht ja kunstnik Vilnis Heinrihsons, 

kes oli väga uhke oma Saaremaalt pä-
rit vanaisa üle, muutes külastuse õhk-
konna kohe väga koduseks.

Kunstikoolis õpib õppekava alusel 
334 õpilast ning ringitegevuses osaleb 
6 õpilast. Õpilaskoha maksumus on 
128 eurot aastas. Huvikooli tegevust 
rahastatakse järgmiselt: 33% õpetajate 
palgarahast maksab riik ja 22% koha-
lik omavalitsus. Kohaliku omavalitsuse 
kohustuste hulka lisandub huvikooli-
de majanduskulud 18% ja andmistra-
tiivtöötajate palgakulude katmine 15% 
ulatuses. Õpetajate palgafondi tuleb 4% 
lapsevanemate poolt makstavast õppe-
tasust, millele lisandub lapsevanema 
poolt tasutud 8% materjalikulust.

Rahulolu-uuringu tulemusel hinda-
vad õpilased peamiselt kooli õhkkon-
da (40%), õpetajaid (37%) ja huvitavaid 
ülesandeid (23%).  

Kunstikool toob välja õpilastööde 
n-ö linnaruumi näitusele viimise po-
sitiivsed mõjud:

1) kooli maine kujundamine ning 
enda näitamine/tutvustamine;

2) pretsedendi loomine suuremate 
eesmärkide/projektide poole püüdle-
miseks;

3) õpilaste ja õpetajate enesekindlu-
se suurenemine uute väljakutsete vas-
tuvõtmiseks.

Õpilaste puhul, kes on palju puu-
dunud või muul põhjusel ei ole õp-
pekava läbinud, rakendatakse kursu-
se kordamist või täiendavat õppetööd 
(suvetööd).

Riia kunstikool kutsus meie õpila-
si osalema õpilastööde näitusel/võist-
lusel nimega Value Brooch. Õpilastöid 
hindab rahvusvaheline žürii.

Joseph Medina Riga I muusikakoo-
lis õpib ca 700 õpilast ning see on üks 
vanimaid muusikakoole Riias.

2009. aastal ühendati kaks vanimat 
muusikakooli: Jazeps Medinši ja Riia I 
muusikakool. Jazeps Medinši muusi-
kakooli eelkäija loodi 1927. aastal, es-
malt muusikaõpet pakkuva lasteaiana 
(musical kindergarten). 1941. aastast 
kannab tollane kool Läti muusikaõpe-

taja, helilooja ja dirigendi Jazeps Me-
dinši nime. Nimi jäi alles ka pärast 
koolide liitmist 2009. aastal.

Koolil on kaks huvihariduse oman-
damise taset: 1) esmane põhiõpe neile, 
kellel ei ole kindlat soovi saada profes-
sionaalseks muusikuks, kuid kes soo-
vivad muusikaharidust; 2) muusika 
süvaõpe gümnaasiumi tasemel. Lõ-
petanu võib minna muusikaakadee-
miasse (ülikooli).

Muusikakooli pakutud diktaadiko-
gumikku kasutatakse ka Viimsis. Koo-
li direktor hindab oma kooli taset kõr-
gelt ja rõhutas nende kõrgeid saavutusi 
kohalikel ja rahvusvahelistel konkurs-
sidel. Ta kinnitas, et pillimäng ongi elu-
stiil.

Viimsi huvikoolide tagasiside põh-
jal võiks nimetatud koolidega tiheda-
maid suhteid luua ning Artiumi valmi-
misel saab koos näiteks ühiskontserdi 
ja õpilastööde näituse teha. Saadav ko-
gemus rikastab mõlema riigi huvikoo-
lide õpetajate ja õpilaste kogemuste 
pagasit veelgi.

Kaija Mägi
huvihariduse vanemspetsialist

RAHVUSVAHELINE ELU 13. jaanuarist 3. veebruarini 
toimus Viimsi koolis diplomaatiline konverents. 
Kooli külastasid seitsme riigi saatkondade esindajad. 

Tarkuseterad kogu maailmast – diplo-
maadid Viimsi koolis teadmisi jagamas

K
olme nädala jooksul kü-
lastasid Viimsi kooli ja ja-
gasid teadmisi seitsme 
riigi saatkondade esinda-

jad: Brasiilia, USA, Kanada, Rumee-
nia, Austria, Rootsi ja Jaapan. Võima-
lus avanes tänu Helen Uusile ja tema 
mittetulundusühingule Diplomatic 
Relations Project, Viimsi kooli poolt 
vedas konverentsi arendusjuht Kir-
ke Kobi. Konverentsil osalesid Viim-
si kooli 8.-9. klassid, kokku ligi 300 
noort. 

Konverentsi avalöögiks tervitas 
õpilasi presidendi kantselei majan-
dusnõunik Heido Vitsur, kes julgus-
tas õpilasi kaasa mõtlema ja küsi-
musi esitama. Küsimusi valmistasid 
õpilased ette koolitunnis enne esit-
lusi. Rumeeniast ja oma tööst rää-
kisid Rumeenia suursaadik Mihae-
la Cãmãrãsan ja Cãlin Cãmãrãsan. 
Tutvustati Rumeeniat kui riiki, seal-
seid võimalusi ja suursaadiku tööd. 
Õpilased uurisid korruptsiooni 
kohta Rumeenias ning said aimu 
ka riigi raskustest ja nendega tege-
lemisest.

Austria suursaadik dr Julius Lau-
ritsch rääkis õpetlikult Austriast ja 
sellest, kuidas suursaadiku töö ajas 
muutunud on. Suursaadiku või 
saatkonna töö võib olla noortele 
põnev, kuna võimaldab kokku puu-
tuda teiste kultuuridega ja esindada 
oma riiki, aga samal ajal tähendab 
tihe reisimine ka seda, et sõprade 
ja perekonnaga on keerulisem si-
det hoida. 

USA saatkonna ajutine asjur 

Brian Roraff jagas USA lipuga müt-
se, kotte ja helkureid. Õpilased kü-
sisid aktiivselt küsimusi USA tege-
vuse kohta erinevates riikides nagu 
Iraak ja Venezuela. “Mulle meeldis, 
et teemad olid konkreetselt jaga-
tud ja saadiku vastus küsimusele, 
kas tuleb kolmas maailmasõda, oli 
ei,” kommenteeris üks konverent-
sil osalenud 9. klassi õpilane. Ka 
Rootsi suursaadikult Mikael Eriks-
sonilt küsiti palju küsimusi integ-
ratsiooni kohta Rootsis ja õpilased 
soovisid arutada keskkonnaaktivis-
ti Greta Thunbergi tegevuse üle. In-
tegratsioonist kõnelesid ka Brasiilia 
suursaadik Roberto Colin ja Kana-
da suursaatkonna esindaja Michael 
Eyeston. Eyeston selgitas, kuidas 
Kanadas on palju erinevatest kul-
tuuridest rahvaid nagu ka USA-s, 
kuid erinevalt USA “kultuuride su-
latusahjust” säilitavad Kanada ko-
danikud oma algupärase kultuuri ja 
omandavad Kanada kultuuri. Bra-
siilias aitas erinevaid gruppe kokku 
tuua karneval, kus kultuurid segu-
nesid ja teineteist rikastasid. Brasii-
lia oli paljudele seni üsna tundma-
tu – õpilased said hea ülevaate riigi 
mitmekesisest loodusest, kultuurist 
ja ajaloost ning veidi ka majandu-
sest. Suursaadik adresseeris julgelt 
muret vihmametsade pärast ning 
kummutas müüte, nagu brasiil-
lased ise vihmametsadest ei hoo-
liks. “Minu jaoks oli uus ja üllatav, 
et Brasiilia pealinn koliti mere ää-
rest kõrbe, et sealset piirkonda roh-
kem arendada ja esile tõsta,” ütles 
Eva-Riin 9. klassist.

Enne Tartu rahu aastapäeva kü-
lastasid kooli välisminister Urmas 
Reinsalu, Jaapani suursaadik Tema 

Ekstsellents Hajime Kitaoka ning ja-
panoloog, kirjanik ja tõlkija Agu Si-
sask koos abikaasaga. Aukülaline 
Agu Sisask pälvis detsembris Jaa-
pani suursaatkonnalt The Order of 
the Rising Sun, Gold and Silver Rays 
ordeni. Tartu rahu aastapäeva val-
guses ärgitas välisminister õpilasi 
vabadust hindama ja mitte võtma 
vaba kodumaad iseenesestmõiste-
tavana. 

Jaapani suursaadik Tema Ekst-
sellents Hajime Kitaoka tutvustas 
Jaapani ajalugu, kultuuri, Jaapani 
ühiskonna väljakutseid seoses iibe 
languse ja ühiskonna kiire vanane-
misega ning võimalusi Eestilt õp-

pimiseks. Vanessa 9. klassist leidis: 
“Jaapani oma oli naljakas, oli huvi-
tav kuulata. Mulle meeldib, et ta tegi 
nalja Jaapani lääne ja ida eristuste 
kohta.” Daniel 9. klassist lisas: “Hu-
vitav oli, kui põhjalikult ta Jaapani 
iibeprobleemi avas.”

Konverentsi lõpetas Kanada 
suursaatkonna esindaja Michael 
Eyeston, kes tutvustas Kanada rii-
gi loodust ja ajalugu, hetkepoliiti-
kat ning Eesti ja Kanada suhteid. 
“Mulle jäi meelde Kanada kaunis 
loodus,” meenutas 8. klassi õpila-
ne. Kuulaja 9. klassist lisas: “Mulle 
meeldis, kuidas ta konkreetselt üt-
les, et me oleme liitlased – me ole-
me the good guys.” Eyestoni saatis 
Kairi-Liis Ustav, kes tutvustas või-
malust töötada tulevikus saatkon-
nas ja esindada teiste riikide huve 
või edendada rahvusvahelisi suh-
teid.

Lea Pullerits
Viimsi kooli kommunikatsiooni- ja 
noortejuht

Konverentsil osalesid Viimsi 
kooli 8.–9. klassid, kokku ligi 
300 noort.

  Kirke Kobi, Viimsi kooli 
arendusjuht: Konverents 
osutus väga populaarseks, 
õpilased olid üle ootuste 
aktiivsed kaasarääkijad ja 
küsimuste küsijad. Jagatud 
siseinfo erinevate riikide 
kohta oli põnev ka täiskas-
vanud osalejatele ning sai 
teada palju põnevaid fak-
te, mida ongi võimalik vaid 
kohaliku kogemusest õppi-
da. Konverents tõi õpilaste 
igapäevaellu vaheldust ning 
laiendas rahvusvahelisest 
aspektist silmaringi. Plaa-
nime edaspidi analoogseid 
üritusi kindlasti veel korral-
dada.

Kommentaar
Urmas Rein-
salu ja Jaapani 
suursaadik 
Tema Ekstsel-
lents Hajime 
Kitaoka kätle-
mas. Foto: Lea 
Pullerits
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KODULOOMAD JA MARUTAUD Inimestel, kellel on 
aed, ja vahel ka neil, kellel seda ei ole, on kombeks 
lasta oma koerad ja kassid hommikul õue ning 
õhtul tuppa tagasi. Selline ettevaatamatu käitumine 
võib kaasa tuua ebameeldivusi nii loomale, tema 
omanikule kui ka võimalikele kõrvalistele isikutele. 

L
isaks ohtudele autode, ini-
meste või teiste loomade 
poolt võib loom nii saada 
kui ka edasi anda kõikvõi-

malikke nakkus- ja parasitaarhai-
gusi, milledest mõnedesse on oht 
nakatuda ka inimestel. Kõige oht-
likum nendest on marutaud. Tege-
mist on viirushaigusega, mis lõpeb 
alati surmaga. Viirus kandub eda-
si haige looma süljega. Inimene 
või teine loom nakatub marutau-
di haige looma hammustuse taga-
järjel või juhul, kui viirust sisaldav 
sülg satub vigastatud nahale või li-
maskestadele.

Marutaudi tuntakse ammu – esi-
mesed kirjutised pärinevad 3000 
aasta tagant. Igal aastal sureb maa-
ilmas marutaudi üle 55 000 inime-
se. Euroopas sureb igal aastal ma-
rutaudi kümmekond inimest ning 
enamik nendest saab nakkuse rei-
sil olles, enamasti Aasias. Inimeste-
le haiguse edasiandjateks on pea-
miselt koerad. Metsloomad võivad 
nakatada inimesi kas otseselt ham-
mustuse tulemusena või kaudselt 
koduloomade kaudu. 

Esmaste haigussümptomite 
tunnused loomal on rahutus ja är-
rituvus, tekkivate halvatusnähtu-
de tõttu hääl muutub, hiljem hää-
litsemisvõime kaob. Edasi tekib 
neelamistakistuse tõttu ilavool ja 
spetsiifiline vaht koonul, alalõua 
halvatuse tõttu ei saa loom enam 
suud sulgeda. Agressiivsus võib 
ilmneda teiste loomade ja inime-
se, aga ka elutute objektide vastu. 
Loomal kaob suunataju, tekib hul-
kumiskihu, mis soodustab haigu-
se edasikandumist. Marutaudi tun-
nused ei ole alati väga selgelt välja 
kujunenud. Näiteks on diagnoosi-
tud marutaud aeg-ajalt väljas käival 
kodukassil, kes muutus loiuks ning 
tekkisid kerged seedehäired. Mõne 
päeva pärast kass suri.

Enamasti toimub nakatumine 
hammustuse kaudu – viirus kan-
dub üle süljega. Vähem esineb vii-
ruse ülekandumist lakkumisega 
ning on teada juhtumid, kus nak-
kus on levinud piisknakkusena ja 
sarvkesta siirdamisel. Haiguste-
kitaja jääb ligikaudu nädalaks sis-
sepääsuväratisse, kus ta paljuneb. 
Viirus liigub mööda närvitüve-
sid selja- ja peaajju, edasi tungib 
silmadesse, südamesse, nahka ja 
suuõõnde. Viirus paljuneb sülje-
näärmetes ja eritub süljega. Viirus 
liigub sisenemiskohast aju suunas 
mööda närviteid, mistõttu haigus-
nähtude ilmnemise kiirus sõltub ka 
hammustuse kohast – kui viirus si-
senes organismi sealt, kus tee aju-
ni on pikem, siis kulub sinna jõud-
miseks aega rohkem. Keskmine 
inkubatsiooniperioodi pikkus on 
1–2 kuud, olles minimaalselt üks 
nädal ja maksimaalselt rohkem 

kui aasta. Eelnähtude periood al-
gab iivelduse, oksendamise, väsi-
muse, palaviku ja teiste mittespet-
siifiliste sümptomitega. Mõnedel 
kannatanutel esineb haava kohas 
valu, põletik, torkiv või kihelev tun-
ne. Haiguse kõrgperioodis tekivad 
hingamishäired, mis avalduvad sü-
gavas hingamises nn “ohkamistes”. 
Haiguspilt võib kulgeda erinevalt: 
mõnedel haigetel ilmnevad ärri-
tus- ja agressiivsusnähud, orientat-
siooni kadumine, lihastõmblused, 
krambid, mis kaelas ja kõrilihases 
tingivad tugeva valu neelamisel 
või isegi vedeliku nägemisel (hüd-
rofoobia ehk vee kartus). Marutõbi 
võib kulgeda ka pärsitud vormina, 
mille käigus saabub surm tavaliselt 
südame või hingamise seiskumise 
tõttu. Nakatunu muutub ise nak-
kusallikaks juba mõnda aega en-
ne haigustunnuste ilmnemist. Kui 
viirus on närvirakkudes tuvastatav 
ning välja on kujunenud entsefa-
liit, siis on ravimine võimatu ning 
haige inimene või loom on surma-
le määratud. Pärast kliiniliste tun-
nuste ilmnemist sureb loom küm-
ne päeva jooksul. 

Haiguse peamiseks tõrjemeet-
meks on vaktsineerimine. Ka na-
katumise järgselt on kiire vaktsi-
neerimine tulemuslik, sest viiruse 
aeglase edasikulgemise tõttu när-
vikanaleis jõuab organism välja 
kujundada immuunvastuse ning 
hävitada viiruse enne haiguse klii-
niliste tunnuste teket. Kui aga hai-
gusnähud võimaldavad juba maru-
tõve diagnoosi kinnitada, siis tõhus 
ravi puudub. Haiguse ärahoidmi-
se edukuse võtmeks on kiire tegut-
semine – hammustada saanu tuleb 
koheselt toimetada arsti juurde, et 
saaks alustada täiendavate kaitse-
süstidega, mida tänapäeval tehak-
se kokku viis korda.

Ehkki Eesti on tunnistatud ma-
rutaudivabaks, on marutaudist 
võimatu päriselt jagu saada selle-
pärast, et metsloomad, kes seda 
levitavad, saabuvad meile üle naa-
berriikide piiri. Lääne-Euroopas on 
juba mõnda aega kasutatud spet-
siaalset vaktsineerimissööta ning 
selle kasutusalal on marutõve esi-
nemissagedus tunduvalt vähene-
nud. Sellele ei tasuks aga loota ning 
enda ja oma neljajalgsete parimaks 
kaitseks on vaktsineerimine.

Vaktsineerimise järgselt kuju-
neb immuunreaktsioon mitte ot-
sekohe, vaid teatud aja jooksul. 
Seepärast ei tohi koeraga minna 
näitusele või välismaale enne, kui 
vähemalt kuu on vaktsineerimi-
sest möödas. Edaspidi tuleb vakt-
sineerimist aasta möödudes kor-
rata. Kindlasti tuleks sisse seada 
oma lemmikutele tervisepassid ka 
siis, kui nendega näitustel või piiri 
taga ei käida, sest nii mõnelgi pu-
hul võib osutuda oluliseks vaktsi-
neerimise täpne aeg, vaktsiini ni-
metus jms. 

Paar nädalat enne vaktsinee-
rimist tuleks loomadele anda us-

sirohtu. Kui ussitõrje ja ka muude 
parasiitide tõrjed on tegemata, on 
organismi immuunsüsteem nende 
vastu võitlemisega sedavõrd hõiva-
tud, et nakkushaiguste vastu ei teki-
gi piisavat immuunsust. Kutsikad ja 
kassipojad saavad ussid kaasa juba 
oma emalt, mistõttu neile peab tõr-
jet tegema enne esimest vaktsinee-
rimist ja ka järgnevate vaktsineeri-
miste vahel. Täiskasvanud loomale 
tuleb ussitõrjet teha 3–4 korda aas-
tas, kuna parasiidid tulevad enne-
kõike väliskeskkonnast sodi näri-
des ja ka ebakvaliteetsest toidust. 

Oluline on, et koduloomad ei 
puutuks kokku metsloomadega. 
Õuekoerale on igal juhul turva-
lisem olla kindlalt piiratud aedi-
kus. Ketikoerale pääseb marutõbi-
ne loom ligi ning ka põgenemisega 
ei saa ta ennast puremisest päästa.

Hea oleks välja uurida, kes on 
piirkonna veterinaararst, kellelt 
vajadusel saab juhtnöörid käitu-
miseks marutaudikahtlase loo-
ma suhtes. Lastele tuleb selgitada, 
et rebased ja kährikud ei tule õue 

Karin Mägi
järelevalveosakonna juhataja

Mida teha, kui kahtlane loom hammustab?

Mida teha marutaudikahtluse korral
  Kui tekib kahtlus, et kassil või koeral on marutaud, tuleb sellest 

kiiresti teavitada oma loomaarsti või piirkondlikku volitatud looma-
arsti. 

  Kui teil on olnud kahtlane kontakt hulkuva- või metsloomaga, 
eriti kui saite temalt hammustada, tuleb ka ennast viivitamatult vakt-
sineerida. Ainult niimoodi saab haigestumist vältida. 

  Tallinnas vaktsineeritakse inimesi marutaudi vastu Ida-Tallinna 
Keskhaigla antiraabilises kabinetis. 

  Kõik marutaudikahtlusega loomaga kokku puutunud pereliikmed 
ja tuttavad peavad läbi tegema viiest süstist koosneva ravikuuri. 

  Kui teid pureb marutaudikahtlane või teadmata päritoluga 
loom, siis tuleb haava koheselt pesta rohke vee ja seebiga, katta 
sidemega ning pöörduda võimalikult kiiresti traumapunkti või 
perearsti poole. 

  Haava iseloomust ning situatsioonist johtuvalt võib vaja olla ka 
muu meditsiiniline sekkumine nagu haavaõmbluste paigaldamine, 
antibiootikumravi ning valuvaigistid.

  OLULINE! Eesti koera- ja kassipidajatel on kohustus oma loomi 
igal aastal marutaudi vastu vaktsineerida – ka neid, kes elavad 
ainult toas. 

Oluline on, et koduloomad ei 
puutuks kokku metsloomadega. 
Õuekoerale on turvalisem olla 
kindlalt piiratud aedikus.

peale mängima, vaid on tõenäoli-
selt haiged ning võimalike haiguste 
pikas loetelus on marutaud üks esi-
mesi. Mõistlike ja asjakohaste ette-
vaatusabinõude tarvitamine aitab 
hoida ära halvima.

Hammustada 
saanu tuleb 
koheselt toime-
tada arsti 
juurde. Foto: 
Adobe Stock



KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS (KIK) 
toetab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu 
rajamist. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot. 

T
änaseks on positiivse ra-
hastusotsuse saanud 2463 
taotlust kogusummas 6,9 
miljonit eurot. Taotluse 

esitamisel tuleb silmas pidada, et 
projekti abikõlbulikkuse perioodi 
lõpp ei või olla hilisem kui 31. det-
sember 2020.

Toetust antakse elamu ühenda-
miseks ühisveevärgi ja/või -kana-
lisatsiooniga ning elamu kogumis-
mahuti rajamiseks või ümberehita-
miseks isikutele, kelle majapidami-
ne asub üle 2000 tarbijaga reovee-
kogumisalas.

Kogumismahutitele jagatakse 
toetust piirkondadesse, kus puu-
dub ühiskanalisatsioon ning kus 
on teada, et seda lähima viie aas-
ta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi 
ja/või -kanalisatsiooni ühendamist 
toetatakse juhul, kui selleks on või-
malus olemas, aga mingil põhjusel 
ei ole liitutud.

Aadressi või katastritunnuse jär-
gi saab kontrollida, kas teie elamu 
asub toetataval alal: www.kik.ee/
et/toetatav-tegevus/eraisikute-
vee-ja-kanalisatsioonitaristu-raja-
mine.

Esita taotlus varakult
Tallinna ja ümbruse reoveekogu-
miseala (RKA0370010) hõlmab 

endas valdavat Viimsi valla mand-
riosa. Toetuse suurus on keskmiselt 
kaks kolmandikku tööde maksu-
musest ning sõltub rajatava torusti-
ku pikkusest. Toetuse summad jää-
vad vahemikku 1132–3792 eurot.

Toetust ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooniga liitumiseks ei anta ela-
musiseste torustike ehitustööde, 
sh veemõõdusõlmede rajamiseks, 
varasemalt teostatud tööde rahas-
tamiseks ning hoonestamata või 
ehitusjärgus elamutega kinnistule 
torustiku rajamiseks.

Soovitame eelnevalt liitumis-
sooviga pöörduda vee-ettevõtja 
poole. Viimsi vallas on vee-ette-
võtja AS Viimsi Vesi. AS Viimsi Vesi 
oskab vastata küsimustele, kas teie 
kinnistuni on välja ehitatud vajali-
kud trassid, ning väljastab toetu-
se saamiseks liitumistingimused. 
Liitumistaotlust saab vormistada 
veebilehel www.viimsivesi.ee. Kü-
simuste korral helistage AS-i Viimsi 
Vesi kliendiinfo telefonile 606 6848.

KIK-ile saab taotlust esitada 
e-toetuste keskkonnas etoetus.
struktuurifondid.ee või KIK-i ko-
dulehel avaldatud taotlusvormil 
e-posti teel (info@kik.ee).

Toetust saab taotleda kinnis-
tusraamatusse kantud kinnisasja 
või hoonestusõiguse füüsilisest isi-
kust omanik, ühisomanik või kaas-
omanik. Taotlejale kuuluva kinnis-
asja või hoonestusõiguse ühis- või 
kaasomanik ei tohi olla juriidiline 
isik.

 

Toomas Luhse
keskkonna vanemspetsialist

Taodelge vee- ja kanalisatsiooni-
taristu rajamise toetust

Taotlusvormi tarbeks: 
• Küsige vee-ettevõtjalt liitumistin-
gimused, mis sisaldavad liitumis-
punkti asukoha koordinaate ja infot 
selle kohta, kas liitumisvõimalused 
on nii ühisveevärgi kui ka ühiska-

nalisatsiooniga. Viimsi vallas on 
vee-ettevõtjaks AS Viimsi Vesi.
• Küsige kogumismahutite rajami-
sel vee-ettevõtja kinnitust ühisvee-
värgi ja kanalisatsiooni liitumisvõi-
maluste puudumise kohta 5 aasta 
perspektiivis.
• Esitage kolmandate isikute nõus-
olek tööde läbiviimiseks, kui kin-
nistu ühendamiseks ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooniga tuleb läbida 
nende kinnistuid. 
• Esitage volikiri, kui toetust taotle-
takse volituse alusel.

Toetuse kriteeriumid: www.riigi-
teataja.ee/akt/118052018001 või 
KIK-i kodulehel (kik.ee/et/toetatav-
tegevus/eraisikute-vee-ja-kanali-
satsioonitaristu-rajamine).

Taotlusvorm esitage KIK-ile toe-
tuste e-keskkonnas, KIK-i kodule-
hel avaldatud taotlusvormil e-pos-
ti teel või paberkandjal.

Edukat taotlemist!

Tallinna ja ümbruse reoveekogumisala Viimsi 
valla mandriosal. Allikas: Keskkonnaregister

Toetust 
antakse elamu 
ühendamiseks 
ühisveevär-
giga. Foto: 
Adobe Stock
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KODU KORDA Päikselised päevad 
kuulutavad peatse kevade saabu-
mist. Samas toob kevadpäike 
nähtavale talvejärgse igikeltsa nii 
toas kui ka õues.

Põrandal ja riiulitel uljalt liuglevad tol-
murullid ning pea läbipaistmatud ak-
nad ootavad kevadist suurpuhastust. 
Talvel kogunenud pahnal on räbalas 
enesetundes oma kindel roll. Nii tü-
hine kui see ka ei tundu on pahnal nii 
füüsilised, emotsionaalsed kui ka ma-
janduslikud mõjud, kuigi me igapäeva-
selt ei pruugi seda endale teadvustada.

Juba pelgalt mõte ees ootavast keva-
disest suurpuhastusest kurnab keha ja 
nüritab vaimu. Seda seisundit tavatse-
takse nimetada kevadväsimuseks. 

Samas ei pruugi see nii minna. Ees 
ootavaid vaimseid ja füüsilisi kanna-
tusi on kindlasti võimalik leevendada 
ning selles osas midagi ennetavalt et-
te võtta.

Millest alustada, kui ülesanne tun-
dub üle jõu käivat?

Tõtt-öelda on sellest palju kirju-
tatud. Ehk isegi liiga palju. Samas on 
loetut sageli üsna keeruline oma kodu 
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TURVALISUS Viimsi vallas jäi 2019. aastal 
registreeritud kuriteoteadete arv samale tasemele, 
võrreldes 2018. aastaga. 

Viimsi valla 2019. aasta õiguskord

V
iimsi vallas on registree-
ritud kuriteoteadete arv 
jäänud samale tasemele, 
võrreldes eelneva aasta-

ga. Langenud on registreeritud var-
gusjuhtumite arv. 

Positiivne, et teist aastat järjest 
langeb just eluruumidest vargused. 
Varguste puhul on uueks trendiks 
tõukerataste vargused. Jätkuvalt 
varastatakse kinnitamata jalgrat-
taid ja hoovides olevatelt paatidelt 
mootoreid. 

Tõusev trend on kelmused, mil-
le arv tõuseb aastast aastasse. Mit-
med investeerimiskelmuste ohvrid 
on pöördunud politsei poole. Tea-
tatakse suurtest summadest, mida 
on kelmidele kantud. Ennetamaks 
kelmuste ohvriks mitte sattumist, 
pandi 2019. aastal Viimsi avalikes-
se kohtadesse üles plakatid. Polit-
sei jätkab  ennetuskampaaniatega. 

Teist aastat järjest tõuseb regist-
reeritud vägivallakuritegude arv. 
Sealhulgas lähisuhtevägivalla pu-
hul on tõusnud nii kuriteojuhtumi-
te, infoteadete kui ka lastega seotud 
juhtumite arv. Hea on näha, et ini-
mesed saavad järjest teadlikumaks 
lähisuhtevägivalla olemusest ja ot-
sitakse julgemalt abi. 

Politsei koostöös Viimsi valla-
valitsuse lastekaitsetöötajate, ohv-
riabitöötajate ja MTÜ-ga Viimsi 
Naiste Tugikeskus HooliMine toe-
tab peresid. Mitmes peres on suu-
detud füüsilise vägivalla kasutami-
sele piir panna. Enamasti on olnud 
need juhtumid, kus osapooled on 
pidanud ikkagi lahku kolima. Nii 
politsei kui ka ohvriabi poolse 
nõustamise juures on olnud oluli-
ne abivajajate julgustamine helis-

tamaks lühinumbrile 112. Nt kahe 
pere puhul kutsuti korduvalt ahis-
tavale elukaaslasele patrull, kes toi-
metas ahistaja kas kainenema, tei-
se elukohta või andis korralduse 
lahkuda. 

Väärtegude arv on tõusnud kol-
mandiku võrra. Tõus on olnud lü-
himenetluste arvelt, mida kasuta-
takse enamjaolt piirkiiruse ületajate 
puhul. E-politsei süsteemi kasuta-
mise võimalus lühimenetluse läbi-
viimiseks politseisõidukites on liht-
sam ja kiirem. Positiivse poole pealt 
saab välja tuua, et 2019 suveperioo-
dil tuli piirkonnapolitseinikule vä-
hem kaebusi kihutavate ja müra te-
kitavate mootorratturite kohta. 

Inimkannatanutega liiklusõnne-
tuste arv on suurenenud kolman-
diku võrra. Haabneemes hukkus 
üks jalakäija. Enne seda oli viima-
ne hukkunuga liiklusõnnetus Viim-
sis 2016. aastal. Joobes juhi süül ei 
ole olnud ühtegi inimkannatanu-
ga liiklusõnnetust, kuid joobes ju-
hi süül juhtunud õnnetuste arv on 
suurenenud. Oluliselt on tõusnud 
õnnetuste hulk, kus vigastada on 
saanud jalgratturid, mootorrattu-
rid ja mopeedijuhid. Võib eeldada, 
et lähiaastatel suureneb tõukerat-
turitega õnnetuste arv. 

Jätkuvalt toimuvad liiklusõn-
netused peamiselt lõigul Muu-
li ja Ranna tee ristist kuni Heki ja 
Randvere tee ringini. Sügisel vaa-
dati üle Viimsi koolide juures ole-
vad liiklusmärgid ja teekattemär-
gistused. Randvere ja Püünsi kooli 
juures tehti mõned parendused, 
täiendused.

Positiivne, et joobeseisundis ja 
süstemaatiliselt juhtimisõiguse-
ta juhtimiste arv on väikeses lan-
guses, kuid jätkuvalt on joobesei-
sundis juhtimine tõsine probleem 
Viimsis.

Suur murekoht on Viimsis lem-
miklooma pidamise nõuetest mitte 
kinni pidamine. 2019 oli mitu tõsist 
juhtumit, kus koerad hammustasid 
inimesi või teisi loomi. Kui varase-
malt on olnud hammustamise juh-
tumid lahtiste koertega, siis 2019. 
aastal oli mitu juhtumit, kus koerte 
omanikud jalutasid koeri küll rih-
ma otsas, aga koertel ikkagi õnnes-
tus hammustada nii inimesi kui ka 
teisi koeri. 

Põhjuseid võib otsida selles, et 
omanikud lasevad koeral jaluta-
da liiga pika rihma otsas või teis-
te möödujate puhul ei tõmmata 
koera lähedale. Teisest küljest ka 
möödujad ei anna koeraomani-
kule piisavalt aega koera lähedale 
tõmbamiseks ning mööduvad pa-
haaimamatult lähedalt. Samuti ei 
kasuta jalgratturid endast märku 
andmiseks rattakella. Viimsis on 
väga hea kõnni- ja jalgrattateede 
võrgustik, samuti head tervisera-
jad, mida järjest enam kasutatak-
se. Sellega seonduvalt on nendel 
teedel koerte rünnakute ja looma-
omanike vaheliste konfliktide arv 
suurenenud. 

Relvade, laskemoona ja lõhkeai-
nepakettide loovutamise kampaa-
nia käigus anti Viimsi vallas ära 
mitmeid ebaseaduslikult inimes-
te käes hoiul olnud tulirelvi ja las-
kemoona. Näeme, et kampaaniast 
on kasu olnud.

Politsei tuvastas 2019 kevadel 
kontrollostuga ühes Viimsi val-
la kaupluses, et müüja müüs ilma 
dokumenti küsimata alaealistele 
nii alkoholi- kui ka tubakatooteid. 
Müüja võeti vastutusele.

Viimsi abipolitseinikud panus-
tavad jätkuvalt aktiivselt turvalisu-
se tagamisse. Iseseisva pädevusega 
abipolitseinikud teevad vabataht-
likult Viimsis autopatrulle. Samuti 
aitavad teha patrulle Prangli saarel 
ja aitavad ürituste ajal tagada ava-
likku korda. Abipolitseinike panus 
on hindamatu väärtusega.

Koostöös loome turvalisust!

Maria Bulak
piirkonnapolitseinik

Registreeritud süüteod Viimsi vallas 2018–2019*
Mõõdik 2018 2019 Vahe (+/-) Vahe (%)

Registreeritud kuriteod 206 205 -1 0%

Registreeritud väärteod 679 861 182 27%

Rasked tervisekahjustused 1 2 1 100%

Vägistamised 1 1 0 0%

Kehalised väärkohtlemised 32 47 15 47%

Röövimised 0 1 1 100%

Vargused 102 69 -33 -32%

Vargused eluruumist 9 5 -4 -44%

Vargused sõidukist 5 5 0 0%

Süstemaatilised vargused 62 29 33 -53%

Kelmused 11 25 14 127%

Narkokuriteod 2 6 4 200%

Internetis toime pandud kuriteod 1 21 20 2000%

Seksuaalkuriteod alaealise vastu 2 0 -2 -100%

Alaealise poolt toime pandud kuriteod 8 2 -6 -75%

Narkoväärteod 29 14 -15 52%

Väheväärtuslikud varavastased kuriteod 73 77 4 5%

Alaealiste poolt toime pandud väärteod 42 35 -7 -17%

Liiklusväärteod 538 739 201 37%

Inimkannatanuga liiklusõnnetused 11 15 4 36,4%

Liiklusõnnetustes hukkunud 0 1 1 100%

Liiklusõnnetused alkoholi/narko mõju all juhi 
süül

3 5 2 66,7%

Liiklusõnnetused inimkannatanuga alkoholi/
narko mõju all juhi süül 

0 0 0 0%

Juhtimisõiguseta juhtimised 45 41 -4 -8,9%

Joobes juhtimised 67 61 -6 -9,0%

…sh 0,1-0,24 mg/L 15 12 -3 -20%

…sh 0,25-0,74 mg/L 30 29 -1 -3,3%

…sh üle 0,75 mg/L või narkojoove 22 20 -2 -9,1%

Lähisuhtevägivalla (LSV) kuriteojuhtumid 32 48 16 50%

…sh LSV kuriteojuhtumid lapse osalusel 15 20 5 33%

LSV infoteated 89 109 20 22%

…sh LSV infoteated lapse osalusel 52 52 0 0%

* Andmed seisuga 11.03.2020 PPA (ALIS)

Ettevalmistused kevadeks

konteksti panna. Info on eklektiline, 
tihti vastuoluline ja ei pruugi vastata 
tegelikule olukorrale.

Miks mitte sellel aastal härjal õige-
aegselt sarvist haarata ja asuda tuulu-
tama oma riidekappe, panipaiku juba 
nüüd, kui väljas on tuuline ja kõleda-
võitu. 

Kasutult seisvad asjad, riided ja ja-
lanõud, mis on väikseks jäänud või 

enam rõõmu ei paku, võiks ära sortee-
rida ning rahulikult jätta kevadist ga-
raažikat ootama. Nii on piisavalt aega 
teha lõplik otsus asjadest loobumiseks.

Tänavu toimub Viimsi Garaažikas 
#kodusuvekskorda 16. mail. Garaaži 
registreerimine Viimsi Puhtaks kodu-
lehel veebiaadressil viimsipuhtaks.ee 
on avatud.

VT

Võta aega, et riidekappides kord majja lüüa ja mittevajalikud riided anneta või 
müü edasi. Foto: Adobe Stock



KÕNEVÕISTLUS 9. märtsil 
toimus Viimsi koolis Harjumaa 
kõnevõistluse lõppvoor teemal 
“Õppima peab terve elu”.

Ürituse avas Kristi Mänd, kes tõi 
välja prantsuse kirjaniku ja aforis-
miklassiku  Francois de La Roche-
foucauld` mõtte, et tõeline kõne-
osavus on oskus öelda kõik, mida 
tarvis, ja mitte rohkem, kui tarvis.

Teemavalik lähtus Eesti elukest-
va õppe strateegiatest 2020.

Kui olime veel keskkool, korral-
das meie kool viiel aastal vabariik-
likku internetipõhist kõnevõistlust. 
Sel aastal tegime samasuguse kor-
raldusega internetipõhise kõne-
võistluse Harjumaa põhikooliosale.

I voor toimus koolides ja se-

20. märts 202010  // KOGUKOND

Internetipõhine kõnevõistlus 8.–9. klasside õpilastele

da viisid läbi aineõpetajad. Viimsi 
koolis valmistasid õpilasi ette Ül-
le Hermlin, Liis Remmel, Riita Jär-
ve ja Dagne-Anete Soontalu kõigis 

Liis Remmel
Riita Järve
eesti keele ja kirjanduse õpetajad

8.-9. klassides. Kõned tuli  esitada 
elektrooniliselt. Laekus 26 kõnet. 
Esimese vooru žüriiliikmed olid 
Viimsi riigigümnaasiumi õpilased, 

kes hindasid meile saadetud video-
kõnesid.

Kõnesid oli saadetud kolmest 
koolist: Saue gümnaasiumist, Laag-
ri ja Viimsi koolist. 

Lõppvoorus esines 10 finalisti. 
Kõige raskem on selle vanuseast-
me õpilastel esineda publikule, 
sest neid võib tabada esinemis-
hirm. Mõned I voorust läbi saanud 
õpilased keeldusid aulas publiku-
le esinemast.

Žürii liikmed olid Kirsi Rannaste 
Viimsi gümnaasiumist, lapsevane-
mate esindaja Piret Simmo ja Mikk 
Leedjärv EELK Viimsi Püha Jaako-
bi kirikust.

I koha saavutas Viimsi kooli õpi-
lane Daniel Nemeržitski (juhen-
daja Liis Remmel), II koha Margot 
Lehtsalu Saue gümnaasiumist (ju-
hendaja Piret Uulma), III koha Eva-
Riin Järve Viimsi koolist (juhendaja 
Ülle Hermlin).

Kolm eripreemiat said Laura-
Liis Uussaar Viimsi koolist (juhen-
daja Ülle Hermlin), Anders Brand-
meister Laagri koolist (juhendaja 
Hele Kriisa) ja Helena Raivo Saue 
gümnaasiumist (juhendaja Piret 
Uulma).

Finaalis esinesid veel Meriliis 
Kivimägi Viimsi koolist (juhendaja 
Riita Järve) ja  Joosep Lukin, Kadri 
Eskor ning Mihkel Tuudur Väliste 
Laagri koolist (juhendaja Hele 
Kriisa).

Kõnevõistluse lõppvoor oli vä-
ga heal tasemel, esinejad olid oma 
sõnumis kindlad ja suutsid ka nn 
improkõne (kohapeal antud ja 
koostatud kõne teemal “Eesti keel 
on meie põhiväärtus”) edukalt esi-
tada. 

Kõnevõistluste pidamine on 
koolis oluline, eriti kui see saab al-
guse klassitasandilt ja kõik noored 
saavad konkureerida. 

FANSURF SURFIKOOL pöördus 2015. aasta 
detsembris Viimsi valla poole sooviga alustada 
Haabneeme rannas erinevate merelis-sportlike 
tegevustega, surfikoolitustega, laste ja noorte 
trennidega ning erinevate surfitegevuste 
pakkumisega Viimsi elanikele. 

Haabeneeme randa rajatav surfikool 
toob viimsilased veespordile lähemale

K
uigi kooli nimetus on sur-
fikool, on tegevuste ring 
siiski laiem – alates SUP 
lauaga joogast kuni me-

reohutuse õpetamiseni. 
Surfikooli rajamiseks sõlmiti ka-

sutusleping Viimsi vallaga Haab-
neeme rannaala 1  koosseisus ole-
va (Viimsi vallale kuuluva kinnistu 
Vahtra tee ja Männi tee vahelisele 
ala) ala kasutamiseks. 

Viimsi vallavalitsuse ehitus- 
ja kommunaalosakonna juhata-
ja Alar Mik rõhutab, et veebilehel 
viimsiuudised.ee on kajastatud va-
leinfot. “Väidetakse, et surfikooli 
hoone püstitatakse gaasitrassi ko-

hale või gaasitrassi kaitsevööndis-
se või et gaasitrassi omanikult pole 
saadud kooskõlastust.” Mik kinni-
tab, et surfikooli hoone püstitami-
ne on korrektselt ja õiguspäraselt 
läbi viidud (sh on toimunud kahel 
korral avatud menetlus läbi Viim-
si Teataja). Hoone ja selle püstita-
mine on muuhulgas kooskõlasta-
tud AS-iga Gaasivõrgud. Gaasitrass 
asub hoonest üle 2 m kaugusel, 
terrassist üle 1 m kaugusel ja kait-
sevöönd on kummalegi poole toru 
1 m. Hoone ei asu ühegi tehnovõr-
gu peal. 

Kuna surfikooli tegevuste tarvis 
on vajalik paigaldada Haabnee-
me randa ruumid, siis esitas Fan-
surf Surfikool ehitusloa saamiseks 
eelprojekti Viimsi vallavalitsuse-
le. Oluline on rõhutada, et tegu on 
eelprojektiga, mille puhul võib la-

hendus täpsustuda. Surfikooli ruu-
mid hakkavad paiknema merekon-
teinerites, mis kaetakse laudisega 
ja kujundatakse vastavalt projek-
tile. Eeltööna rajati kommunikat-
sioone ja seejärel toimub ajutise 
hoone paigaldus, pärast mida asu-
takse juba fassaadilaudist paigal-
dama. Vahtra tee pikendusele ra-
jati ümberpöördeplats (tagamaks 

ligipääs ja ka teenindavate sõidu-
kite ümberpöörde võimalus). Sur-
fikooli klientidele on mõeldud ka-
sutamiseks Lepa tee ja Mõisaranna 
tee parklad. Haabneeme ranna üks 
ala saab korrastatud ja valla elani-
kel on võimalus täiendavalt mere-
liste tegevustega tegeleda. Sellega 
kaasneb mingil määral keskkonna 
muutumine ja see on omakorda 

põhjustanud erinevaid arvamusi 
vahetus läheduses elavate inimes-
te poolt, mis on mõistetav ja mis 
omakorda on põhjustanud erine-
vaid postitusi sotsiaalmeedias. 

Surfikooli rajaja Margus Otsa sõ-
nul on surfikooli peamine eesmärk 
tuua Viimsi inimesi veespordi tege-
vuste juurde ning jagada inimes-
tele mere- ja rannaohutuse alast 
teavet. Juhtida tähelepanu ranna 
ja mere puhtuse hoidmisele. Li-
saks veespordile hakkavad Haab-
neeme rannas toimuma spordi ja 
vaba aja tegevused. Haabneeme 
Fansurf Surfikoolis saab tulevikus 
harrastada aerusurfi, rannajoogat, 
korraldada laste sünnipäevi ja pal-
ju muud ning rajatakse ka mõnus 
väike rannakohvik. Tugiteenused 
võimaldavad MTÜ-l oma tegevu-
si rahastada ja ühingut ülal pida-
da. Sarnane surfikool tegutseb Ka-
kumäel, kus treeningrühmasid on 
kokku kolm, mis jagunevad vanu-
se järgi laste, teismeliste ja noorte 
treeninguteks.

Elis Mäeots
sisekommunikatsiooni peaspetsialist

Osalised pä-
rast autasus-
tamist. Foto: 
Lea Pullerits

Surfikooli 
asukoht. 

  Lisainfo www.fansurf.ee.

Surfikool 
toob randa 
kasulikku 
tegevust. 
Fotod: Risto 
Kõrgemägi
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TeatedLoovus – mitte hobi, vaid elustiil!

KUNST Juba neljandat hooaega 
tegutseb Püünsis keraamika-
stuudio, mida juhendab stuudio 
perenaine Maris Akkerman.

Kuidas tuli mõte rajada Püünsi Stuu-
dio?
Nagu ikka, saab kõik alguse meie en-
di vajadustest. 

8 aastat tagasi oli mul rõõm käia ke-
raamikaringi juhendamas ühes kesk-
linna keraamikastuudios. See andis 
väga hea kogemuse edaspidiseks ise-
seisvaks toimetamiseks. 

Umbes samal ajal oli just koostami-
sel Püünsi küla arengukava ja mäletan, 
et kirjutasin küsitluse tagasisidesse, et 
nii tore oleks, kui meie oma külas oleks 
üks mõnus keraamikastuudio, kus oma 
küla ja ka ümberkaudsete külade ini-
mesed saaksid tulla end keraamika 
kaudu väljendama ja välja elama. Et ei 
peaks minema õhtul pärast tööd lin-
na, istuma ummikutes ja muretsema 
parkimise pärast. Sel hetkel ma veel ei 
teadnud, et see keegi, kes selle stuudio 
rajab, olen mina ise.

Meie seast lahkunud endisele küla-
vanemale Jüri Kruusveele jäi see mõ-
te aga kõrvu ja suuresti tänu tema jul-
gustusele võtsingi stuudio rajamise 
lõpuks ette. Mul on väga hea meel, et 
selle mõttega tuli kaasa ka Püünsi kool, 
mille keldrikorrusel stuudio asub.

Kuidas Te ise keraamikani jõudsite?
Esimesed kokkupuuted keraamikaga 
jäävad umbes 16 aasta taha. Sõbrad te-
gid jõulukingiks ühise keraamikakur-
suse, mis on siiani eredalt meeles. Siis 
tulid kiired ajad ja vahe sisse ning um-
bes 10 aastat tagasi jõudsin ma päriselt 
keraamika juurde. 

Pärast lapse sündi tundsin, et va-
jan aega iseendale ja sealt peale hak-
kasin käima erinevates stuudiotes kätt 
harjutamas ja nii see kõik kuidagi loo-
mulikku teed mööda Püünsi Stuudio-
ni jõudis.

Olgu öeldud, et keraamikaalast 
akadeemilist haridust mul ei ole. Olen 
suuresti ise õppinud ja käinud end eri-
nevate keraamikute juures koolitamas 
ning õpin veel siiani iga päev midagi 
uut. 

Oma erialalt olen üldse hüdrograaf 
ja igapäevaselt töötan sootuks karto-

graafina. Aga keraamikat tehes on ka-
su igasugusest tehnilisest mõtlemi-
sest, ka ülikoolis õpitud teoreetilisest 
mehaanikast.

Kaua stuudio tegutsenud on ja kel-
lega koos seda veate?
Stuudiol on praegu käimas juba neljas 
hooaeg. Töötajaid stuudios ei ole. Te-
gutsen seal õhinapõhiselt üksi ja võtan 
seda kui enda panust kohalikku kogu-
konda. Kuna käin ise igapäevaselt ka 
palgatööl, siis rohkemaks kui kahel 
päeval nädalas õhtuti keraamikaringi 
juhendada jaksu ei ole. 

Millal kursused toimuvad ja kas tul-
la võib ka ilma eelneva kogemuseta?
Keraamikakursused toimuvad teisi-
päeviti ja neljapäeviti kell 18-19.30 ja 
stuudiosse on oodatud kõik täiskasva-
nud huvilised. 

Eelnevad kokkupuuted keraamika-
ga ei ole vajalikud. Lähenen kõigile per-
sonaalselt ja kõik saavad stuudios val-
mistada just talle meelepäraseid asju. 

Kuna argipäevades on niigi palju 
pealesunnitud ja ettekirjutatud asju, 
siis sellele vastukaaluks on stuudios 
vaba kava! Kedagi ei sunnita tegema 
kaussi, kui hing ihkab teha näiteks ka-
pinuppe!

Põhiline on võtta julgus kokku ja 
tulla kohale ja edasi läheb juba lenna-
tes. Tuleb anda endale lihtsalt võima-
lus avastada oma varjatud andeid.

Savi on väga sõbralik materjal – nii 
kaua, kui seda ei ole ahjus põletatud, 
saab sellega mängida ja ümber teha.

Ideede puudust ei pea ka kartma. 
Riiulitel olevad kursuslaste tööd on 
alati inspireerivad ja neid nähes läheb 
endal ka mõte lendu, et mida ja kui-
das teha.

Kas kursused toimuvad ka suvel?
Olles ise sügavalt mere usku inimene 
ja veetes kõik võimalikud hetked me-
rel, siis sellest tulenevalt suvel stuudio 
puhkab ja laseb ka kursuslastel puha-

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

  Kontakt: tel: 513 9179, e-post: 
pyynsistuudio@gmail.com, Face-
book: www.facebook.com/Pyyn-
sistuudio/, aadress: Kooli tee 33, 
Püünsi

ta ning suvest ideid ammutada, näiteks 
taimi korjata, et nende ilu hiljem igave-
seks savisse jäädvustada.

Kas teete keraamikat ka müügiks?
Kui algselt sai stuudio rajatud selle 
mõttega, et hakkan ise ka kõvasti ke-
raamikat tegema, siis kahjuks päris nii 
see läinud ei ole. Teen küll vahel mi-
dagi enda tarbeks, aga omatoodangu-
ni ei ole jõudnud ja ka tellimusi ei jõua 
enam vastu võtta. Lasen asjadel kulge-
da omasoodu ja võib-olla ühel päeval 
on selleks kõigeks õige aeg.

Lisaks keraamikale oleme jõulu-
de eel õppinud tegema ka naturaal-
setest okstest jõulupärgi, mida igaüks 
on saanud siis meelepäraselt kaunis-
tada ja kodus väravale või välisuksele 
riputada. Sel aastal asendus pärja pu-
numise õpituba suuremat sorti vaniku-
te punumisega Püünsi noortekeskuses 
koos külaseltsi ja hakkajate püünsilas-
tega ning tulemus sai enam kui kena!

Kas huvilisi on palju?
Aastatega on stuudiost päris palju hu-
vilisi läbi käinud. Mõned on olnud 
meiega ühe hooaja, mõnel läheb juba 
kolmas aasta. Igal juhul on meil üks vä-
ga tore seltskond seal alati koos ja savi-
tamise kõrvale saab alati nii naljatatud 
kui ka päevakajalisi teemasid lahatud. 

Mul on tõeliselt vedanud, sest stuu-
dio on mind kokku viinud nii paljude 
toredate viimsilastega ja mul ei ole sin-
na minnes kunagi tunnet, et läheksin 
nagu tööle! Ka aastatetaguseid kursus-
lasi on alati nii tore ja soe tunne näha. 
Nii minu koduküla Püünsi kui Viimsi 
tervikuna on mulle tänu stuudios te-
gutsemisele väga südamelähedaseks 
saanud. Tunnen, et kuulun siia! 

Kes soovivad meiega liituda ja käe 
saviseks teha, siis kõige parema ülevaa-
te meie tegemistest saab Püünsi Stuu-
dio Facebooki lehel. Võite kirjutada, 
helistada või tulla hoopiski teisipäe-
va/neljapäeva õhtul lihtsalt kohapea-
le uudistama. 

Asume Püünsi kooli keldrikorrusel 
ja stuudiosse juhatab keldrisse viiva 
trepi kõrvale potti istutatud väike puu.

Püünsi Stuudio. Foto: Gytis Dovydaitis

Kunstil pole piire. Foto: erakogu 

Lähenemas on kohaliku omaalgatuse programmi kevadise taotlus-
vooru lõpptähtaeg 1. aprill. Prangli saare talurahvamuuseumi selts 
taotles 2019. aasta programmist toetust kangastelgede soetamiseks. 

Saime positiivse vastuse ning kangaspuud telliti Soomest ja eritelli-
musel. Projekt maksis kokku 2400 eurot. Kangaspuud toimetas meile 
otse Soomest saarele Tehokas OÜ, mille esindaja aitas need ka koos 
saare kogukonna esindajatega kokku panna. Tänaseks käib uutel kan-
gaspuudel töö täies hoos. 

Võime oma kogemusest väita, et programm võimaldab just väikse-
matel kogukonnaühendustel taotleda toetust oma kogukonna erineva-
te tegevuste jaoks ja Prangli saarele on see olnud väga suureks abiks. 

Rahandusministeeriumi poolt koordineeritud ja rahastatud siseriiklik-
ku programmi rakendab Harjumaa Omavalitsuste Liit. 

Maksimaalne toetussumma meetme ühe projekti kohta on 2500 ja 
kahe projekti kohta 4000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne 
määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Harjumaa 
Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@hol.ee hiljemalt taotluste 
esitamise tähtpäevaks, mis on 1. aprill kell 16.30. 

Tae Laurand, Prangli saarte muuseumi juhataja

  Viimsi Pensionäride Ühenduse (VPÜ) volikogu ja üldkoosolek lükku-
vad edasi maikuusse, millest täpsemalt teatame maikuu alguses. 

  Seoses tekkinud olukorraga riigis jääb “Viimsi Aasta Naine 2020” üritus 
ära. Anname teada uue toimumise aja, kui haiguspuhang on kontrolli all. 

Olulised kontaktid 
  Viimsi valla koroonaviiruse infotelefon 605 9010 või 5850 2328 – 

kõnele vastab meditsiinitöötaja.
  Üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab inimesi koroonaviirusega 

seotud teemadel.
  Kui oled saanud kinnituse, et oled nakatunud COVID-19 viirusesse, 

siis palume sellest tingimata teavitada Viimsi vallavalitsuse abivalla-
vanemat Annika Vaiklat (tel 5664 7630, e-post annika.vaikla@viimsivv.ee). 
Anonüümsus on kindlasti tagatud.

  Abi vajavate inimeste (puudega inimesed, eakad, üksikud inime-
sed) kohta palume info saata Risto Nigolile (tel 5688 3350, e-post 
risto.nigol@viimsivv.ee). 

  Viimsi valla koduteenused: tel 5678 0645.
  Viimsi valla sotsiaalteenused: tel 558 6869.
  Viimsi valla laste heaolu, turvalisus: tel 5302 9907, e-post

airi.vaaderpall@viimsivv.ee.
  Lasteabitelefon 116111 (24/7).
  Lastearsti tasuline nõuandetelefon 1599. Kõneminuti hind 1 euro. 
  Piirkonnapolitseinik: tel 602 8864.
  Viimsi valla saarte ja merenduse vanemspetsialist Mart Loik: 

tel 5623 2799, e-post mart.loik@viimsivv.ee.

kas teadsid, et ...

Poodiumi Leib otsustas teha oma leiva-, saia- ja sepikutooted valit-
seva eriolukorra tingimustes ja erandkorras viimsilastele kättesaa-
davaks kodutänaval.

“Nimelt sätime oma leiva-, saia- ja sepikutooted iseteenindavale 
“letile” Nelgi tee 4 tupiktänavale, sinisele pingile,“ ütles Viimsi Teatajale 
Kersti Rea. “Et Nelgi tee jt ilusate lillenimedega tänavatel elavad kaas-
kondlased saaksid jalutuskäigu kauguselt oma käega värsket juuretise-
leiba võtta või talupiima peal vanaema retsepti järgi küpsetatud saia 
kaasa haarata, et koos meega õhtul lastele maiuspalaks pakkuda.”

Leivapäevadeks on esmaspäev ja reede. “Kui jätkub, siis on leib ja 
sai saadaval ka teistel päevadel,” selgitab Rea plaani. Leib on pakitud 
ja pagari poolt kasti asetatud, kõik nõutud sanitaartingimused täide-
tud. “Sealt saab klient juba oma käega pakendatud toote kaasa võtta,” 
õpetab Rea ja lisab, et vihmase ilmaga on pink leivakastidega tõstetud 
katusealusesse väravaauku, kuiva ilmaga aga uhkeldab eksootilist tür-
kiisimerekarva värvitud tupiktänavaäärsel eestimaisel talupingil.

“Kui kõnnid tupiku lõppu, ei jää see ajutine müügiplatvorm kindlasti 
märkamata,” selgitab Kersti Rea. “Eksponeeritud on tooted kella 11-st 
19-ni, siis lähevad nad öömajale. Hommikul jälle välja juhul, kui nad ot-
sa pole saanud.”

Poodiumi leib oma naturaalse juuretise sisaldusega säilib harulda-
selt kaua. “Müüme tooteid loomulikult ainult ettenähtud tarneaega sil-
mas pidades, aga võime kinnitada, et säilimisaeg on leival tegelikult 
kolmekordne. “Püsi kodus ja terve!” on meie kodanikualgatusliku müü-
gileti mõte. Suhtuge väga tõsiselt kodus püsimisse, naabri ja kaas-
kondlaste kaitsmisesse ja hoolivusse.“

Lähemat infot saad uurida Facebookist Poodiumi Leib lehelt või 
küsida telefonil 564 1320.

VT

Käsitööleiva kontaktivaba ostu-
võimalus kodukandi inimestele

Prangli uued kangaspuud
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Detailplaneeringud
Avalikud väljapanekud
03.04–20.04.2020 on avalikul väljapanekul 
järgmised detailplaneeringud (edaspidi DP):

 Rohuneeme küla, kinnistu Rohuneeme 
tee 144 DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 
26.02.2020 korraldusega nr 111). 

Planeeringuala hõlmab kinnistu Rohu-
neeme tee 144 (katastritunnus 89001:003:0718, 
maakasutuse sihtotstarve elamumaa, suurus 
2002 m2), mis on hoonestatud ühekorruselise 
üksikelamuga ja abihoonetega. Planeeringu-
ala piirneb läänes Viimsi – Rohuneeme teega 
(riigimaantee 11251), idas hoonestamata ela-
mumaa kinnistutega Madruse tee 2 (2760 m2) 
ja Rootsi tee 1 (1822 m2) ning lõunas kinnistu-
ga Rohuneeme tee 142 (1984 m2), mis on hoo-
nestatud üksikelamuga. 

DP lahendusega säilitatakse krundi kuju 
ja suurus, krundile määratakse ehitusõigus 
ühe põhihoone (kaksikelamu) ja kahe abihoo-
ne ehitamiseks. Hoonestusala kaugus naa-
berkruntide piirist on 7,5 m ja teepoolsest pii-
rist 5 m. Kaksikelamukrundi suurim lubatud 
ehitisealune pind on 500 m², millest abihoo-
nete ehitisealune pind on 100 m². Arvestades 
krundi piklikku kuju, on kaksikelamule mää-

ratud ka suurim lubatud pikkus, mis on 30 m, 
kaksikelamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 m 
(kaks maapealset korrust ja üks maa-alune 
korrus), abihoonete suurim lubatud kõrgus 
on 5 m.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringuga.

 Randvere küla, kinnistu Mündi tee 16 DP 
(algatatud Viimsi Vallavalitsuse 20.11.2019 
korraldusega nr 721) eskiislahendus.

DP-alasse kuulub kinnistu Mündi tee 16 
(katastritunnus 89008:003:0052, maakasutuse 
sihtotstarve elamumaa, suurus 6152 m2). Pla-
neeringualaga külgnevad vahetult põhjas kin-
nistu Mündi tee 20 (elamumaa), idas kinnistu 
Ajaotsa (maatulundusmaa, mets), lõunas kin-
nistu Mündi tee 14 (elamumaa) ja läänes kin-
nistu Mündi tee L1 (transpordimaa). Kinnistul 
Mündi tee 16 kasvab mets ja lähtuvalt Viimsi 
Vallavalitsuse 19.12.2018 planeerimiskomis-
joni seisukohast on antud kinnistu kohta 
koostatud puittaimestiku hinnang (Sulev 
Järve, 29.05.2019), mida tuleb hoonestusalade 
planeerimisel arvestada.

DP-ga moodustatakse neli üksikelamumaa 

kasutamise sihtotstarbega ning üks tee- ja 
tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt. 
Üksikelamukruntidele on antud ehitusõigus 
ühe kuni kahekorruselise üksikelamu (maa-
aluseid korruseid ei planeerita) ja kuni kahe 
abihoone püstitamiseks (sh alla 20 m² ehitise-
aluse pinnaga abihooned). Üksikelamu 
lubatav katusekalle on vahemikus 20–40°, max 
harja kõrgus on 8,5 m (abs 17 m) maapinna 
keskmisest kõrgusmärgist. Abihoonete max 
kõrgus on 5 m (abs 13,5 m) maapinna keskmi-
sest kõrgusmärgist. Abihooned peavad koos 
elamuga moodustama ühtse terviku, katuse-
kalle on vaba.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringuga.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega 
on hiljemalt 3. aprillist võimalik tutvuda Viim-
si valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud.

Kehtestatud detailplaneering
 Viimsi Vallavalitsus võttis 26.02.2020 vastu 

korralduse nr 112 “Leppneeme küla, Lepp-
neeme tee 75//Kuusiku kinnistu detailpla-
neeringu kehtestamine”.

Planeeringuala hõlmab hoonestatud 
kinnistu Leppneeme tee 75 // Kuusiku (katast-
ritunnus 89001:003:0689, maakasutuse siht-
otstarve elamumaa, suurus 13 596 m2). Planee-
ringuala piirneb idas Leppneeme teega (riigi-
maantee), põhjas kinnistuga Leppneeme tee 
77 // Laane (elamumaa), loodes kinnistuga 
Mäelaane (maatulundusmaa), läänes kinnis-
tuga Hundiuru tee 9 (elamumaa) ja edelas 
Hundiuru teega (Viimsi vallale kuuluv tee). 

DP-ga (Optimal Projekt OÜ töö nr 336) 
moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbe-
ga krunti. Krundile pos 1 (10 218 m2) määra-
takse ehitusõigus ühe üksikelamu ja nelja abi-
hoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 
350 m2, krundile pos 2 (3378 m2) määratakse 
ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone 
ehitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2. 
Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 m 
ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmär-
gist, abihoonetel 5,0 m.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringuga. 

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla 
veebilehelt: https://www.viimsivald.ee/teenu-
sed/planeeringud/detailplaneeringud.

Projekteerimistingimused
tile 4 võib pädev asutus täpsustada projektee-
rimistingimustega hoonestusala ja kujundus-
likke tingimusi. Kohalik  omavalitsus korraldab 
projekteerimistingimuste andmise avatud me-
netlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alu-
sel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek 
on lahendada taotlus avalikku istungit korral-
damata ja avalikustada projekteerimistingi-
muste eelnõu Viimsi vallavalitsuse veebilehel. 
Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks kättesaadav 
ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones 
Nelgi tee 1, Viimsi alevik. Huvitatud isikutel 
on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu 
kohta väljendada oma arvamust 10 kalendri-
päeva jooksul, alates avalikustamisest. Kui ar-
vamuse andja ei ole kümne päeva jooksul pro-
jekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest  
arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud 
tähtaja pikendamist,  eeldatakse, et arvamu-
se andja ei soovi projekteerimistingimuste eel-
nõu kohta arvamust avaldada. 

 Projekteerimistingimuste andmine avatud 
menetluses Viimsi vallas Leppneeme küla, 
Reinu tee 114 kinnistule detailplaneeringu 
täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommu-
naalosakonnale on esitatud projekteerimis-
tingimuste taotluse Reinu tee 114 kinnistule 
Leppneeme külas üksikelamu püstitamiseks 
detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub 
alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi 
Vallavalitsuse 23.02.2007 korraldusega nr 120 
kehtestatud Sauna maaüksuse detailplanee-
ringuga. Soovitakse muuta detailplaneeringus 
määratud katuse 20 kuni 45 kraadist kaldenur-
ka 0- kuni 15-kraadiseks kaldenurgaks. Antud 
juhul ei ole projekteerimistingimuste väljasta-
mine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või 
avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud 
teisi  parameetreid ei suurendata. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punk-
tile 4 võib pädev asutus täpsustada projek-

teerimistingimustega detailplaneeringuga 
määratud arhitektuurilisi, ehituslikke või ku-
junduslikke tingimusi. Kohalik  omavalitsus 
korraldab projekteerimistingimuste andmi-
se avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 
ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakon-
na ettepanek on lahendada taotlus avalikku is-
tungit korraldamata ja avalikustada projektee-
rimistingimuste eelnõu Viimsi vallavalitsuse 
veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks 
kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administ-
ratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik. Huvita-
tud isikutel on võimalus projekteerimistingi-
muste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 
10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustami-
sest. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva 
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu ava-
likustamisest  arvates arvamust avaldanud ega 
ole taotlenud tähtaja pikendamist,  eeldatakse, 
et arvamuse andja ei soovi projekteerimistin-
gimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

 Projekteerimistingimuste andmine avatud 
menetluses Viimsi vallas Püünsi küla, Rohu-
neeme tee 82a kinnistule detailplaneeringu 
täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud projekteerimistingi-
muste taotlus Rohuneeme tee 82a kinnistule 
Püünsi külas hoone püstitamiseks detailpla-
neeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille 
ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 
12.02.2002 otsusega nr 29 kehtestatud Rohu-
neeme tee 82, Püünsi küla, Viimsi vald detail-
planeeringuga.

Soovitakse suurendada 10% hoonestusala 
põhja suunas kavandatava hoone ulatuses ja 
muuta katusekallet. Antud juhul ei ole projek-
teerimistingimuste väljastamine vastuolus 
õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. 
Detailplaneeringuga lubatud teisi parameet-
reid ei suurendata. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punk-
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VÕITLUSKUNSTID Mis spordiala see on, kus lisaks 
enesekaitsele ja relvade kasutamisele õpitakse 
olema ka aus, julge ja visa? Paljude jaoks esma-
kordselt kõlav Wing Tchun Kung Fu on Hiina enese-
kaitsesüsteem, mida on võimalik ka koduvallas 
WuDao Spordiklubis õppida.

Ala, mis arendab sind igakülgselt

T
reeninguid viib läbi mit-
mekordne Eesti meist-
rivõistluste võitja, 2019. 
aasta Euroopa meister 

ning 2020. aastal noavehklemi-
se Euroopa karika pronksi võitja 
Si-Hing Igor Juhkov. Juhkov rää-
kis lähemalt, kuidas ta spordialani 
jõudis, mil moel Wing Tchun meid 
arendab ning kellele see sobib.

Kuidas jõudsid Wing Tchun Kung 
Funi? Mis sind selle juures köi-
dab?
Kooli ajal ma üsna tõsiselt ja pi-
kalt tegelesin ujumisega, kaks kor-
da päevas trennid, erinevad võist-
lused jne. Ühel päeval tekkis mõte, 
et pean midagi muutma enda elus 
ning sõber kutsus mind proovi-
tundi. Nüüdseks on sellest päevast 
möödunud umbes 17 aastat. Wing 
Tchun on üsna lihtne võitlussüs-
teem, kuid mida sügavamalt sa se-
da õpid, seda huvitavamaks see 
muutub.

Mida see spordiala endast kuju-
tab?
Wing Tchun Kung Fu on sõjakuns-
tiliik, mis ajaga on muutunud se-
gavõitluskunstiks. Ta on kogunud 
parimad Hiina Wushu käte, jalgade, 
küünarnukkide ning põlvede teh-
nikad. See põhineb biomehaanikal, 
psühholoogial ja loogikal ning oma 
keha valdamisel. Wing Tchun on 
olnud varjatud Hiina võitlukuns-
tistiil, mis sai tuntuks rohkem kui 
65 erinevas riigis tänu Bruce Leele 

ja tema õpetajale Ip Manile. Täna-
päeval õpetatakse Wing Tchuni 
spordivõistlustel osalemiseks, 
stressi maandamiseks, vastupanu-
võime arendamiseks, enesekind-
luse tõstmiseks ning ka enesekait-
seks.

Millal jõudis see Hiina võitlus-
kunst Eestisse?
Stiil jõudis Eestisse aastal 2000, 
kui peatreener Sifu Dmitri Staše-
vitš sai tuttavaks meister Dai-Sifu 
Frank Paetzoldiga Saksamaalt. Sel-
lest hetkest alates hakkas ta aktiiv-
selt õppima seda stiili ning jagas 
oma teadmisi ka enda õpilastele. 
Mina olen üks nendest õpilastest, 
kes on olnud Sifuga praktiliselt al-
gusest peale.

 
Millal alustas WuDao Spordiklubi 
tegevust Viimsis?
WuDao on väga noor spordiklubi, 
mis alustas tegevust 2019. aasta 
septembris.

Millised on sinu eesmärgid spor-
dis?
Minu eesmärgid on otseselt seotud 
minu õpilastega, kuna endale olen 
ma juba kõik tõestanud. Tahan vä-
ga, et õpilased oleksid spordis edu-
kad ja teen selleks kõik endast sõl-
tuva. Sellest aastast on Wushu 
(Wing Tchun on üks Wushu liiki-
dest) esindatud noorte olümpia-
mängudel ning seega on mul unis-
tus, et minu õpilased olümpiamän-
gudel osaleksid ning võidu koju 
tooksid.

Miks võiks iga inimene sporti teha?
Iga inimene leiab omad põhjused 
spordiga tegelemiseks. Mõned leia-
vad spordis võimaluse tervise pa-

randamiseks, teised aga kuulsuse, 
enesekindluse, lõdvestamise või-
maluse või hoopis ägedate emot-
sioonide nautimise. Mina aga ar-
van, et sport annab võimaluse elu 
hoida tasakaalus. Ma naudin seda 
protsessi ja erinevatel ajavahemikel 
saan spordist just seda, mida teis-
test elu tegevusaladest ei ole või-
malik saada. 

Miks peaks proovima Wing Tchun 
Kung Fu treeningut?
Aga miks mitte? Meie moto on: 
arendame praktika kaudu. Kui ei 
proovi, siis ei saagi teada, mida 
kaotad. Klubi arendab inimest nii 
füüsiliselt kui ka mentaalselt, õpi-
takse psühholoogiat, filosoofiat, 
seadust ja esmaabi. Trennides õpi-
me, kuidas konflikte võimalusel ra-
hulikult lahendada, aga vajadusel 
olla ka valmis ennast ja lähedasi 
kaitsma. Tuginedes oma pikaajali-
sele töökogemusele Politse- ja Pii-
rivalveametis võin väita, et need on 
väga kasulikud ja tõhusad oskused, 
mis olen praktikal korduvalt ka-
sutanud! Väga tähtis on ka see, et 
sportlased saavad ennast proovi-
le panna võistlustel, et toime tulla 
stressiga, hirmudega jne. Võima-
lus on osaleda ka spordilaagrites, 
kus toimuvad intensiivsed trennid 
ning saab mõnusalt veeta oma va-
ba aega. 

Kas see sobib kõigile?
Jah, muidugi. Wing Tchun Kung Fu 
sobib kõigile! Wing Tchuniga te-
gelevad nii väiksed lapsed kui ka 
täiskasvanud, mehed ja ka naised. 
Mõned tulevad trenni ise ja pärast 
toovad ka oma lapsi, juhtub aga 
ka vastupidi. Lõpuks tegeleb Wing 
Tchuniga terve pere nii saalis kui ka 
kodus.

Milliseid omadusi ala harrastami-
ne arendab?
Klubis on igakülgne arendamine – 
füüsiline ja mentaalne. Arendatak-
se kiirust, täpsust, jõudu, vastupi-
davust. Samuti ka isiklikke oma-
dusi nagu ausus, julgus, stressitalu-

vus, visadus, seltskondlikkus ning 
distsipliin.

Kas lapsed osalevad tihti võist-
lustel?
Viimsi lapsed muutuvad aina ak-
tiivsemaks. Kui varem osalesid 

võistlustel ainult mõned eriti vap-
rad, siis nüüd tuleb igale võistluse-
le rohkem soovijaid. Selle eest võib 
neid ainult kiita! 

Kindlasti vajavad mõned lapsed 

rohkem aega, et koguda julgust ja 
tahtmist ennast proovile panna. Te-
gelikult sama võib ka lapsevanema-
te kohta öelda.

Kus ja kui tihti Wing Tchun Kung 
Fu treeningud toimuvad?
WuDao klubi treeningud toimu-
vad Viimsi kooli spordikomplek-
sis. Hetkel viiakse trenne läbi ka-
hes grupis lastele: 7–10-aastased 
lapsed treenivad teisipäeviti ja lau-
päeviti ning 11–13-aastased kol-
mapäeviti ja laupäeviti. Treenin-
gud toimuvad nii eesti kui ka vene 
keeles. Küsimuste tekkimisel võib 
ühendust võtta wudao@gmail.com 
kaudu.

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

...mida sügavamalt sa seda 
õpid, seda huvitavamaks see 
muutub.

Viimsi koolinoored teenisid Wing Tchun Kung Fu 
võistlustel 8 medalit

  15.–16. veebruaril Tallinna lahtiste võistlusspordi mängude raames toimunud 
Wing Tchun Kung Fu turniiril saavutasid Viimsi klubi WuDao noored sportlased 8 
auhinnalist kohta.

Turniiril osales 8 WuDao klubi sportlast vanuses 9–13 aastat, kes võistlesid erine-
vates kaalukategooriates ning kellest kõik saavutasid kõrged kohad.

Kuldmedali tõi koju Jarek Ringo, hõbemedali saavutasid Armin Ainsalu, Maksim 
Melnikov, Aleksei Buzuev ning pronksmedali Nicole Mitrauska, Kristian Kase, Sander 
Erik Vihalem, Troy Rocco Menning.

Kokku võttis turniirist osa üle 40 sportlase kolmest Tallinna Wing Tchuni klubist 
ning Narva klubist. 

Wing Tchun Kung Fu turniir. 

kas teadsid, et ...

Igor Juhkov 
noorsportlastega. 
Fotod: Aleksei 
Karpov
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Õpe
Pikaajalise töökogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. 
Aitan ka korrata gümnaasiumi 
katseteks ja põhikooli lõpueksa-
miks. Hind kokkuleppel. Lisainfo 
tel 5340 0165, Mare.

Aiatööd 
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee.
Langetame ja hooldame puid ning 
freesime kände just Teie piirkonnas. 
Leiame koos lahenduse! Meid 
saab kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.ee. 
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse. 
Tel 5623 0373, Randy.
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.
Viljapuude ja hekkide lõikus. 
Tel 5663 0024.
Viljapuude ja põõsaste lõikamine, 
hekkide pügamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud haljas-
tustööd. Tel 5564 7029.
Teostame hekkide ja viljapuude 
hoolduslõikustöid, pikaajaline töö-
kogemus. Info telefonil 521 6037.

Ohtlike puude/okste langetamine, 
viljapuude lõikamine, trimmerda-
mine, heki lõikus ja pügamine.  
Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Tel 5348 7318, e-post 
igor@inkteenused.ee.   

Ehitus
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja 
viimistlustööd. Majade, kõrvalhoo-
nete ehitamine täislahendustega. 
Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Teostame vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitustöid, kõiki maja-
siseseid santehnilisi töid. Laadur 
ratastraktori teenus, veoauto 
(multilift) teenused, lammutus- ja 
koristustööd. Vanametalli tasuta 
äraviimine. Tel 507 4178.

Katuste pesu ja värvimistööd, 
remonttööd, veerennide puhastus 
ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Vannitubade ja korterite 
remont ning viimistlus. Küsige 
pakkumist: tel 525 7443, e-post 
info@remontjaviimistlus.ee. Kodu-
leht www.remontjaviimistlus.ee.

Hoonete soojustamine puistevillaga, 
objektiga tutvumine ja konsultat-
sioon tasuta. Puistemees OÜ, 
tel 501 6689.

Vihmaveesüsteemide ja katuse-
turvatoodete paigaldus. Rennid 
toodame kohapeale valtsimis-
masinaga – puuduvad liitekohad! 
Vihmaveerennid OÜ, info@vihma-
veerennid.ee, tel 527 1059.
Korter- ja eramajade krohvitud 
fassaadide puhastus samblast ja 
vetikatest. www.fassaadile.ee, 
Fassaadile OÜ, tel 5340 9561.

Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga 
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo 
tel 5656 2191.
Ehitus- ning remonditööd. Fassaa-
dide, katuste, vaheseinte, saunade, 
terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende, liistude paigaldus ja muud 
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083. 
Tänavakivi paigaldus. Sillutise- ja 
äärekivide paigaldus Tallinnas ja 
Harjumaal.  Kogemus 13 a, kvali-
teetne lõpptulemus! Tel 525 5851. 
www.ormikivi.ee, info@ormikivi.ee. 

Korstnapühkimine
Pikaajalise kogemusega litsentsee-
ritud korstnapühkija teenus. Teos-
tan ka sundventilatsiooni puhas-
tust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com.
Litsentseeritud korstnapühkija 
ja pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 
5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Muud teenused
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 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.
Kogemustega elukutseline õmble-
ja teostab Viimsis Aiandi teel pa-
randus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.
Kogemustega õmbleja Haab-
neemes teeb rõivaste parandus-
töid ja õmbleb kodutekstiile. Tel 
524 2109.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Autode kokkuost! Ostame kõiki 
autosid, sõidukeid, aparaate ja töö-
masinaid! Võib pakkuda remonti 
vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei 
pea olema arvel, ülevaatust ega 
kindlustust! Pakkuda võib kõike! 
Kuulutus ei aegu! Tel 5457 5055.
Müüa puitbrikett kandiline ja ümar 
130 €/960 kg, kuivad kütteklotsid 
110 €/48 kotti, pellet premium, kuiv 
lepp ja kask kottides. Laost Pähk-
limäe 4, Maardu saate osta paki 
kaupa: puitbrikett 1,5 €/10 kg, kütte-
klotsid 2 €/kott, pellet 3,2 €/15 kg. 
Tel 5692 4924.
Müüa segalehtpuu al 44 €/rm, 
valge lepp al 44 €/rm, sanglepp 
al 48 €/rm, kask al 58 €/rm, saar 
al 58 €/rm. Metsakuiv al 50 €/rm, 
30 cm lisandub 3 €/rm. Kontakt: 
tel 5697 5216.

Müüa lõhutud küttepuud 30-60 cm 
kohaletoomisega. Värsked lepp, 
sanglepp ja kask soodsalt. Küsi 
hinda! Kuivad lepp ja sangelepp 
54 €/rm. Tel 509 9598, e-post
pakhalupuu@gmail.com.
Müüa 3-rattaline naiste jalgratas 
täiskasvanutele. Väga heas töökor-
ras. Vähe kasutatud. Hind 250 €. 
Müügiga kiire, võta ühendust tel 
601 2588, Maie.
Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 
15 t – 220 €, mulda, killustikku, 
liiva ja täitepinnast. Tel 5697 1079, 
e-post taluaed@hot.ee.
Matkaauto rent. Võimsate auto-
maatkäigukastidega B-kategooria, 
paljude lisa- ja mugavusvarustus-
tega matkaautod. Väiksem 4-koha-
line ja suurem 7-kohaline. Lisainfo 
FB Rendipill ja rendipill@hotmail.com.

Teie krundil on 
vaba ruumi? 

Otsime kohta väikese 
näidismaja tähtajaliseks 

(kuni 24 kuud) 
püstitamiseks Pirital 

või Viimsis.

www.woodmo.ee, 
tel 502 8730, 
Mihkel Pukk

Sokisahtel
Kõik tavahinnaga tooted -20%
Kliendikaardiga kõik -30%
Pakkumised kehtivad 06.03–15.03

Pet City
Valik kaubamärgi Hills 
kassi- ja koeratoite -30%
Pakkumine kehtib 01.03–31.03

Sushi PlazaD päike 
Päikesekampaania!
Lae päikesekrediiti ja päevita 
kuni 45% soodsamalt!
Uuele kliendile esimene päevitus TASUTA! 
Pakkumised kehtivad 01.03–31.03

Daibosatsu-Jima vōi Vegan-Jima 
komplekti (40 tk) ostuga kaasa
Kuulsaali tunniajane bowling’u 
kinkekaart!
Pakkumine kehtib 01.03–31.03

Apollo
Kõik Pärlipesa ehted -20%
Pakkumine kehtib 04.03–16.03

Subway
Kana quesadilla’d (2 tk) 1 € 
Pakkumine kehtib 01.03–31.03

/viimsikeskus   www.viimsikeskus.ee Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa

Üllatusi täis kevad
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Kõik autod, üks ekspert!
• Hooldus  • Remont  • Diagnostika

TEENINDUS

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

PUITBRIKETT, KANDILINE RUF,
ÜMAR PREMIUM, PELLET PREMIUM.

TASUTA KOJUVEDU KOOS 
PARIMATE HINDADEGA!

Mob: 533 59 010
Tel: 682 7289
kutteladu@gmail.com
www.kutteladu.ee

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

Pirita Majandusgümnaasium 
kuulutab konkursi 

MATEMAATIKAÕPETAJA
ametikohale

Kandideerimiseks palume saata 
motiveeritud avaldus koos 

elulookirjelduse ning haridust 
kinnitavate dokumentidega aadressile 

pmg@pmg.edu.ee 

Lisainfo tel 6239 019

Tutvu reklaami 
avaldamise 

tingimustega 
viimsiteataja.ee/kontaktid
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:
KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451

Andrei Hvostov 
“Kirjad Maarale”
Petrone Print, 2019. 269 lk
Hvostov on kirjutanud teose 
oma lapselapsele Maarale, kes 
saab sajandi keskel kolmeküm-
ne kolme aastaseks. See on aeg, 
mil inimesel võib juba tekkida 
huvi eelnevate põlvede eluko-
gemuse vastu. Autor räägib, et 
on elus tähele pannud kordu-
vat tragöödiat: teatud hetkel 
jõuame sinnamaale, et tahaks 
hakata oma vanavanematele 
küsimusi esitama, aga on juba 
liiga hilja. Hvostovi teost võibki 
pidada käesirutuseks ja teejuhi-
seks noorele inimesele.

Andrei Hvostovi raamat ei 
ole laiahaardeline teos valitse-
nud oludest, vaid eelkõige elu 
tervikpildi mosaiigikillud tema 
jaoks olulistest sündmustest ja 
küsimustest. Autor ei kuuluta 
kindlat tõde.

Ta hoiatab lugejat, et meie 
mälestused on täis illusioone ja 
hallutsinatsioone, kõik ei pruu-
gi olla täpselt nii, nagu meie se-
da mäletame. Kohati me usume 
või tahame uskuda miraaži.

Autor on suutnud teha põh-
jendatult hea valiku teemadest, 
mida jäädvustada. Mõned näi-
ted: kuidas olla õnnelik, kuidas 
tajub maailma autist, millest sai 
alguse ajakirjanduse allakäik, 
mis toimub Eesti poliitikas jm. 
Tegemist on targa ja huvitava 
kirjanikuga, kes suudab olulist 

KIRJANDUST Mõtlemapanevat lugemist 
kodusteks päevadeks soovitab Reet Kukk 
Viimsi raamatukogust.

Igast olukorrast on võimalik välja tulla

Domenico Starnone 
“Seotud”
Gallus, 2018. 166 lk
Domenico Starnone on Itaalia 
kirjanik, stsenarist ja ajakirja-
nik. Tema romaani kohta võib 
väga  lihtsustatult öelda, et te-
gemist on ühe abielu allakäi-
guga. Mees petab naist noore-
ma armukesega ja naine teeb 
etteheiteid. Kannatavad, nagu 
ikka, lapsed ja süüdi on, nagu 
alati, teine pool.

Tegelikult ei ole selles su-
hete ja solvumiste sasipuntras 
midagi lihtsat. Starnone jälgib 
hüljatust kolmest vaatepunk-
tist: mehe, naise ja laste omast. 

Romaani pealkiri on väga tabav. 
Autor uurib sidemeid inimeste 
vahel, nende kujunemist ja sur-
vet. Teos ei kirjelda pelgalt abi-
elukriisi, vaid annab edasi ini-
mese sisepeegeldust ja pilti, 
mida omistavad talle teised. 
Vastavalt minajutustajale kal-
dub sümpaatia lugedes kord 
naise, kord mehe poolele.

Ühelt poolt võib mõista nai-
se meeleheidet, teisalt seda, et 
sellise naise kõrval ei olegi me-
hel võimalust teisiti käituda. 
Süüdistamine, allaheitlikkus, 
otsustusvõimetus, ärevus, kar-
tus, käskimine, keelamine, va-
letamine – kõik need vähenda-
vad armastust kuni selle lõpliku 
hääbumiseni.

Keeruliseks muudavad olu-
korra lapsed, kes ei suuda mõis-
ta, mis toimub. Mees ja naine 
hävitavad nii teineteise kui ka 
oma laste elud.  Kirjaniku tekst 
on neutraalne, võiks öelda isegi, 
et asjalik. Selgub, kui vähe tun-
nevad mees ja naine teineteist. 
Naine tegelebki peamiselt en-
daga: on rahulolematu enese ja 
kõige ümbritseva suhtes. Mees 
näeb maailma eelkõige selle lä-
bi, mida tal on võimalik naiste 
abil saavutada, aga mida tal tu-
leb naise tõttu ka kannatada.

märgata ja öelda ka seal, kus vä-
hem tarkadel puuduvad piisa-
vad oskused.

Kirjad pakuvad oma lugude-
ga otsekohesust, ausust ja eru-
ditsiooni. Nende tegelasteks on 
konkreetsed inimesed ning kõik 
kirjutatu mõjub väga loomuli-
kuna. Kirjaniku avameelsus ei 
tundu liiga isiklikuna, vaid ma-
hub enesestmõistetavana aja 
sõnumisse.

Raamatu kirjutamine ja sel-
le lugemine võib nii kirjutaja-
le kui ka lugejale mõjuda teraa-
piliselt. Hvostov ütleb, et tema 
poolt loodust võiks mingil mää-
ral olla abi neile, kellel on het-
kel elus raske, kes on hingelises 
ummikus.

Igast olukorrast on võimalik 
välja tulla. Lõpetades raama-
tu lugemise, näib nagu olekski 
kõik hädavajalik öeldud.

Virginie Despentes
“Vernon Subutex1”
Varrak, 2019. 336 lk
Prantsuse kirjaniku Virginie 
Despentes’i romaan “Vernon 
Subutex1” on esimene osa sa-
manimelisest triloogiast. Endi-
ne prostituut ja pornofilmide 
kriitik Despentes on üks prae-
guse aja populaarseimaid kir-
janikke Prantsusmaal. Teose 
näol võiks tegemist olla õpetli-
ku kursusega tänapäeva inime-
sele, kes ei suuda praegust ühis-
konda mõista ja sellega leppida. 
Leppida sellega, et väärtusteks 
on raha ja kiirus, vajadus ol-
la kõikjal ja kõigest osa saada. 
Ainsaks põhjendatud ja oluli-
seks küsimuseks on vaid see, kes 
töötab algoritme välja. Mõista, 
et ainult õigeid vahendeid vali-
des on võimalik ellu jääda.

Romaani tegevust on kuju-
tatud värvikalt. Siin ei ole te-
gemist piirsituatsioonide ja 
ühiskonna äärealade valusa ja 
kaebleva ahastusega, vaid sa-
tiiriga, mis püüab lugejat varja-
matu otsekohesusega mõistma 
panna nüüdisaja põletavamaid 
küsimusi.

Peategelane Vernon Su-
butex on endine plaadipood-
nik, kes on sunnitud digiajastu 
pealetungi tõttu oma poe ma-
ha müüma. Saadud raha on ta 
ära kulutanud, nii nagu ka riik-
likud toetused. Mõnda aega 
saab ta rahalist abi oma rokitä-
hest sõbralt Alexandre Beachilt, 
kuid kui too kahtlastel asjaolu-
del sureb, tõstetakse Vernon ka 
korterist välja.

Viie minuti jooksul kogu 
elu seljakotti mahutada püü-
des haarab ta kaasa videokas-
setid, millele on jäädvustatud 
kokaiiniuimas Alexandre’i pih-
timused, lootes nende eest hil-
jem raha saada. Vernoni ränna-
kutest ja olukordadest, millesse 
pealtnäha lootusetus seisundis 
mees satub, joonistub lugejale 
pilt kaasaegsest Prantsuse ühis-
konnast. Olulisemateks prob-
leemideks, millest romaan rää-
gib, on kindlasti läänemaailma 
intellektualismi allakäik, indi-
viidi seksuaalne identiteet, va-
nanemise traagika ja suutma-
tus oma noorusaja mõttelaadist 
lahti lasta.


