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Kuri koer külavahel 
on kõigi mure
Lemmikute lugudesari selgitab ja 
õpetab, millised on loomaomaniku 
õigused ja kohustused, et kogukonnas 
koos elades keegi viga ega haiget ei 
saaks. Loe lk 6

Sisseastumised 
lähenevad
Jälle on kätte jõudmas see aeg, 
kui põhikoolilõpetajad asuvad 
langetama olulist valikut, kuhu 
minna edasi õppima. 
Loe lk 13

      Loe ka 
viimsiteataja.ee

Keskkonna-aasta 2020: sorteerimine teeb head keskkonnale ja rahakotile. Loe lk 10–11 >>> 

Uus vallavanem  
Illar Lemetti 
Head juhti klotsidest kokku ei pane, 
ütleb Illar Lemetti intervjuus. “Hea juht 
peab leidma inimeses üles töö jaoks 
vajalikud omadused ja laskma neid 
rakendada.“ Loe lk 4–5

V
iVa Viimsi! – Elagu Viimsi!  
on positiivse, kogukonda 
ühendava ja samas Viimsit 
väljapoole tutvustava nägu-

sa ja globaalselt mõistetava brändin-
guga kvaliteetne katusfestival Viimsi 
vallas toimuvatele kultuuri- ja spordi-
sündmustele, aidates läbi selle tutvus-
tada Viimsi valda tänapäevases vormis 
laiemalt.

Kutsume kõiki festivali avaüritusele 
“Viva Eesti” pühapäeval, 23. veebrua-
ril, et Viimsis üheskoos tähistada Ees-
ti iseseisvuspäeva! 

Kell 13 toimub Laidoneri mõisa 
õuel vabadussõja ajalooline taasla-
vastuslahing “Lõuna wäerind – 1919”. 
Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidone-
ri muuseum koostöös Saaremaa sõja-
vara seltsiga on juba mitmendat aastat 
Viimsis ning ka mujal Eestis iseseisvus-
päeva tähistamise raames põnevaid 
sõjaajaloo taaslavastuste sündmu-
si korraldamas. Need on olnud alati 
meeldejäävad ja publikurohked üri-

Pühapäeval tule festivalile!
ÜRITUS Viimsi ViVa festival on aasta jooksul Viimsis 
toimuvate sündmuste sari. ViVa Viimsi! 

tused, kus seekord on näidislahingus 
osalemas 80 osavõtjat sõjaajaloo klu-
bidest Eestist, Soomest, Lätist, Vene-
maalt ja Valgevenest  Lahingule järg-
neb pidulik lipuheiskamine ja Viimsi 
vallavanema Illar Lemetti tervituskõ-
ne. 

Kell 14 toimub Laidoneri mõisa 
õuel vabaõhukontsert “ViVa Eesti” 
tuntud viimsilastest artistide Eesti 
Vabariigi 102. aastapäevale pühen-
datud galakontsert, kus astuvad üles 
Rein Rannap koos ETV tütarlastekoo-
riga Aarne Saluveeri juhatusel,  Pearu 
Paulus, Laura, Sissi &  Liisa, Raul & 
Carlos Ukareda, Andrus ja Andreas 
Kalvet  jt. Kontserdi lõpus kõlavad tä-
naseks eesti muusika klassikaks saa-
nud Rein Rannapi “Eesti muld ja Eesti 

süda” (sõnad Lydia Koidula) ja “Rahu” 
(sõnad Urmas Alender). Kutsume kõiki 
isamaalisi laule ühiselt kaasa laulma! 

Üritusel pakutakse sõdurisuppi ja 
teed, sõjamuuseumis on põnevaid te-
gevusi lastele. Alates kella 15-st saab 
mõisa pargi kelgumäel teha vastlaliu-
gu. Kohapeal on vastlasõiduks tuubid, 
kuid kaasa võib võtta ka oma! Kõige pi-
kemat vastlaliugu saab teha iga ilmaga!   

Kell 16 toimub Viimsi raamatuko-
gu saalis Viimsi Talent’20. See on ta-
lendishow, kus astuvad üles Viimsi 
noored talendid. Välja antakse publi-
kulemmikute auhinnad. 

Pärast talendishowd kell 18 jätka-
vad Viimsi raamatukogus Raul & Car-
los Ukareda. Avatud on baar.

Kõik sündmused on publikule tasuta!

Liituge ja jagage
  www.facebook.com/pg/

ViimsiVivaFestival
  www.instagram.com/

viimsiviva_festival 
Jälgi värsket infot, uudiseid ja 

järelkajastusi!

Villu Veski
kultuuriosakonna juhataja

Parkimiskorraldusest 
pühapäeval, 23. veebruaril
Palume võimalusel tulla üritusele jalg-
si või jalgrattaga! Kui oled autoga liikle-
ja, jälgi ajutisi liiklusmärke! Auto saad 
parkida sõjamuuseumi parklasse aad-
ressil Mõisa tee 1 või Viimsi Mõisaplat-
si jalgpalliväljaku parklasse Pargi tee 7. 
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Ehk siis nii nagu Eesti Vabariigi sün-
niks algasid protsessid rahvusliku ene-
semääratluse kujunemise läbi juba pea 
200 aastat tagasi ühtseid väärtusi lei-
des ja nende läbi elu ja maailma mõ-
testades, vajame me ka praeguses het-
kes väga ühtset väärtuste süsteemi, et 
meil oleks võimalik jätkuvalt kasvada 
rahvusriigina. 

Nii nagu meie põhiseaduse pream-
bulis öeldakse muu hulgas, siis Ees-
ti riigi üheks oluliseks eesmärgiks on 
“eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi 
aegade”. Aga kas meie tänases päevas, 
selles avatud ja põnevusi täis maailmas 
oskame hoida seda rahvust ja kultuuri 
nii, et ka mitme saja aasta pärast eest-
lane oleks eestlane endist viisi?

Viimastel aegadel on kinolinal ja 
muudelgi ekraanidel olnud meil või-
malik kaasa elada nii mõnegi eestla-
se elutöö ilule ja nende mõtetele, mis 
seostuvad väga tihedalt meie kui rah-
va oskusega hoida oma elukeskkon-
da loomuliku ja tõeliselt elavana. Olgu 
see siis Tõnis Mägi elust kõnelev film 
“Valgus vaikuses” või film “Olemise 
ilu” Fred Jüssi elust ja mõtetest.

Keskkonnateemad on tänases päe-
vas esil väga teravalt, sest inimkond on 
majandusliku kasu saamise nimel hä-
vitanud omaenese elupaika. Mõõde-
takse ju tänapäevalgi riiklikku edu ik-
ka valdavalt majanduse kogutoodangu 
mahu järgi, mitte aga olemise ilu läbi 
tekkinud vaimuvalguse rohkuse kau-

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
Facebook.com/ViimsiTeataja

www.viimsiteataja.ee

Peatoimetaja: Rain Resmeldt Uusen, tel 602 8840, e-post rain.uusen@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee
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Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti ja seda levitatakse tasuta.
Ajalehe järgmine number ilmub 6. märtsil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 26. veebruaril kell 16.

Hoides Eesti Vabariiki
KOLUMN Demokraatlikust riigikorraldusest kõneldes ikka 
rõhutatakse seda, et kõrgeimaks võimukandjaks on rahvas. Ehk 
siis iga inimene, kes riigi kodanikuna valimistel oma häält andes ja 
esindajat valides panustab esindusdemokraatia toimimisse. Seda 
kõike lihtsustatult vaadates saabki öelda, et riik ongi rahvas.

N
ii olemegi rahvana jõudnud 
taas ühe pidupäevani, mil 
võime tähistada juba 102 
aasta möödumist ajast, mil 

kuulutati avalikult välja manifest kõi-
kidele Eestimaa rahvastele. Ning vaid 
mõned nädalad tagasi võisime tähis-
tada Tartu rahulepingu sõlmimise 100. 
aastapäeva. 

Ja kui need 100 aasta tagused sünd-
mused tunduvad ehk tänases päevas 
veidi ajaliselt kauged ja seepärast ka 
ebareaalsed, siis nendest sündmustest 
alguse saanu vilju võimegi meie täna-
ses Eesti Vabariigis maitsta. Kui ei oleks 
alanud 19. sajandil eestlaste rahvuslik-
ku ärkamist, oleks meie rahvas jätku-
valt olnud võõraste võimude lükata ja 
tõugata.

Maailm on pidevas muutumises 
ja selle sajandi jooksul, mis on Eesti 
Vabariigil seljataha jäänud, on olnud 
lahkhelisid, on olnud halbasid valikuid 
ja ehk valesid otsuseidki, sest 50 aas-
tat sellest sajandist tuli taas Eesti rah-
val rinda pista võõra võimuga, kes oma 
salakavalusega röövis meie rahvalt õi-
guse ise demokraatlikult oma elu eest 
vastutada.

Loodetavasti oleme rahvana sellest 
õppust võtnud. Ja kuigi inimestena 
on paljudel kange tahtmine omaene-
se nägemust maailmast teistele pea-
le suruda, vajame me rahvana oluli-
selt suuremal määral ühtehoidmist 
ja seeläbi ka oma riigi hoidmist. Sest 
riik ei ole ju mitte midagi muud kui 
meie. Need oleme mina ja sina, need 
on meie naabrid, meie kolleegid, meie 
sugulased ja sõbrad.

du. Numbreid ongi oluliselt lihtsam 
mõõta, kuid üksnes numbrite mõõt-
misega ei ole võimalik riiki hoida.

Meiegi vallas on väga teravalt esil 
kasvamise teemad ehk siis paljude ini-
meste jaoks, kes on juba mõnda aega 
Viimsis elanud, näib, et rahvast läheb 
liiga paljuks. Samas on endiselt palju 
neid, kes soovivad oma kodu luua sel-
lele mereäärsele ja metsalähedasele 
maanurgale, sest loodusrahvana me ju 
väga hindame looduse lähedust. Aga 
et selle läbi kaotab kogukond järjest 
enam rohelust ja loomulikku loodust, 
on urbanistliku elukeskkonna kasva-
mise paratamatus. Ja eks just see maa-
rahvast linnainimeseks saamise püüd-
lus on ka üks põhjuseid, mis loksutab 
ja proovib järgi meie kui rahva oskust 
hoida neid väärtusi, millele meie elu 
rajatud on.

Viimsi probleemiks ei ole mitte liig-
ne rahvahulk, vaid puudulikud osku-
sed hoida väärtusi. Teame ju, et ene-
sekeskne inimese saatuseks on vägagi 
sageli sattuda konfliktsetesse olukor-
dadesse. Ja kui neid enesekeskseid ini-
mesi juhtub olema rohkem kui üks või 
kaks, siis pinged muudkui kasvavadki.

Soov ja püüdlus hoida oma kodu-
maad, hoida Eesti Vabariiki ja kultuu-
ri läbi aegade, tähendab iga kodaniku 
jaoks panustamist ja pühendumist. 
See algab enda isiklike ja ka isiksuse 
probleemidega tegelemisega ja lahen-
damisega, koondab endas perekonna, 
kogukonna ja ühiskonna tegemistesse 
panustamist ning otse loomulikult on 
osa selles kõiges keskkonna hoidmisel.

Hoides end ja oma tervist, hoides 
perekonna- ja eluväärtusi, hoides kü-
lakultuuri ja kogukonda, saame me 
hoida selles praeguses ajahetkes just 
sedasama Eesti rahvust ja kultuuri ela-
vana.

Hoiame Eestit! 

Viimsi probleemiks ei 
ole mitte liigne rahva-
hulk, vaid puudulikud 
oskused hoida väärtusi. 

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik
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H
aridusega seotud küsimused on Viimsis sel 
aastal fookuses, on kinnitanud vallavanem. 
Seda kinnitas ka Viimsi vallavolikogu 18. veeb-
ruaril toimunud istungil, kiites heaks nii 2020. 
aasta lisaeelarve, mis lubab Viimsi koolide 

õpetajatele palga riiklikust alammäärast kõrgemat töötasu, 
kui ka koduse lapse toetuse.

Vallavolikogu kiitis teisipäevasel istungil heaks määru-
se, mis sätestab lasteaias või lapsehoius mittekäiva lapse 
toetuse rahastamise tingimused.

Uus koduse lapse toetus on mõeldud peredele, kus kas-
vab 1,5–3-aastane laps, kes ei kasuta kohta koolieelses laste-
asutuses või lapsehoius. Toetuse ühe kuu summaks kin-
nitati 250 eurot koduse lapse kohta. Sarnane toetus kehtib 
ka näiteks Saue vallas, kus koduse lapse toetuse suuruseks 

on 130 eurot, ning Rae vallas, 
kus mudilase koduse hoidmise 
eest makstakse perele 150-eu-
rost toetust.

Uus toetus võimaldab lapse-
vanemal olla pikemalt lapsega 
kodune või toetada muud tüü-
pi koduhoidu. Nii lapsevane-
mad kui ka laps, kellele toetust 

taotletakse, peavad olema aga kindlasti elanikena regist-
reeritud Viimsisse.

Uus vallavanem, kellega ka selles lehenumbris lähemalt 
tutvume, on kinnitanud, et haridusega seotud küsimused 
on sel aastal keskkonnateemade kõrval samuti fookuses, 
sest arutamist ja lahendamist vajavaid asjaolusid on hari-
duses esile kerkinud mitmeid. Need kaks konkreetset otsust 
on vaid jäämäe veepealne osa. Hoiame teid kursis!

Sel nädalavahetusel tähistame aga koos vabariigi ise-
seisvust ja kohtume ViVa-nimelisel festivalil! 
Kultuuriosakonna eestvedamisel on sündi-
nud Viimsis eri sündmusi koondav kogu-
konnafestival, millele anname üheskoos 
avastardi vabariigi 102. iseseisvuspäeva eel, 
pühapäeval, 23. veebruaril.

Viimsis aasta jooksul toimuvate 
sündmuste sari Viimsi ViVa festival 
hõlmab rida tasuta sündmusi läbi 
aasta, mis rahva kokku meelitab ja 
vabariigi aastapäeva eel kohalike 
muusikute kunsti nautida lubab.

Lisaks otsib Viimsi ka oma uusi 
talente. Niisiis vaatame sel näda-
lal nii minevikku kui ka tulevikku 
korraga. Vastlapäeval näeme! 

Rain Resmeldt Uusen
peatoimetaja 

Kodused mudilased 
said oma toetuse

Uus toetus 
võimaldab lapse-
vanemal olla 
pikemalt lapsega 
kodune.

T E EMA  ON  

“ VA BA T AH T L I K K U S E S T

J A

P E A L E  S U NN I T U S E S T "

2 6 .  V E E B R UA R I L  

K E L L  1 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0

V I I M S I  RAAMA T U KOGU  T R E P P I D E L

Mõtlemisõhtu

TULGE MÕTLEMA!

OSALEMISEKS LOE LÄBI LÜHIKE TEKST,
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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

Tule meile tööle Viimsi Rimisse!

VALI 
STABIILSUS SÕPRUS ARENG

Vaata lähemalt:
www.rimi.ee/too-rimis

SINU VALIKUID 
VÄÄRTUSTADES

Oled vähemalt 18 aastane, hea suhtlemisoskusega, 
abivalmis ja kohusetundlik?

Tule tööle:
TEENINDAJAKS 

Saada oma kontaktid e-posti aadressile 
kristi.vikk@rimibaltic.com või helista +372 5399 5608.

Tule meile külla, saame tuttavaks ja õpetame vajalikud 
tööoskused kohapeal selgeks!

NÄITUS Eesti Sõjamuuseumis – kindral Laidoneri 
muuseumis saab näha unikaalse fotomaterjali 
põhjal koostatud teabenäitust “Kellele iseseisvus, 
kellele autonoomia. 100 aastat soome-ugri ise-
olemist”, mis käsitleb eestlaste ja meie hõimu-
rahvaste autonoomiate ning iseseisvuse kujunemist 
saja aasta eest.  

S
ada aastat tagasi toimusid 
pöördelised sündmused 
kogu Venemaal ja Euroo-
pas. Lisaks Soome, Eesti  ja 

Ungari iseseisvumisele saavutasid 
samal ajal territoriaalautonoomia 

ka Nõukogude Venemaa suuremad 
soome-ugri rahvad: mordvalased, 
udmurdid, marid, komid ja karja-
lased. Kõigi nende rahvaste iseseis-
vumispüüdlustele ongi näitus pü-
hendatud.

“Näitus annab hea ülevaate 
soome-ugri rahvaste autonoomia 
ja enesemääramise käigust sada 
aastat tagasi. Läbi piltide ning kir-
jelduste on näha rahvaste territo-
riaalse autonoomia püüded, mis 
on üks osa rahvuslikust iseolemi-
sest,” sõnas näituse üks koostajaid 
Jaak Prozes.

Näituse materjal lähtub 2018. 
aasta sügisel EV100 välisprogram-
mi raames toimunud hõimupäeva-
de rahvusvahelisest konverentsist, 
kus pidasid ettekandeid soome-ug-
ri rahvaste väljapaistvad ajaloo-
lased. Kuna huvi seni käsitlema-
ta teemavaldkonna vastu oli suur, 

koostas Fenno-Ugria konverentsi 
ettevalmistamise käigus kogutud 
materjalidest ka laiemale üldsuse-
le mõeldud teabenäituse. Konve-
rentsil osalenud ajaloolased panus-

tasid haruldaste arhiivifotode ning 
tekstimaterjalidega, millele on lisa-
tud nende rahvaste ajalugu käsitle-
vat üldist informatsiooni. 

Näituse tekstid on koostanud 
ajaloolased Jaak Prozes ja Peep Pil-
lak, toimetanud Kadi Sarv, näituse 
kujundasid Peeter Laurits ja Kadri 
Liis Rääk. Näituse valmimist toetas 
EV100 välisprogamm. Esmakord-
selt esitleti näitust hõimupäevade 
ajal riigikogu galeriis ning nüüd jät-
kab ta ringkäiku Eesti haridusasu-
tustes, muuseumides ja kultuuri-
keskustes. Eesti sõjamuuseumis on 
näitus avatud kuni 10. maini. 

MTÜ Fenno-Ugria Asutus

Näitusega 
saad tutvuda 
terve kevade. 

Sõjamuuseumis avati näitus soome-ugri 
rahvaste iseseisvusest ja autonoomiast 

Teabenäitus sündis Fenno-Ugria konverentsi ettevalmistamise käigus kogutud materjalides 2018. aastal. Fotod: Erik Peinar
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Tutvudes uue vallavanemaga, saa me tuttavaks Illar Lemettiga

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

Olete sündinud Tartu maakon-
nas Rannus. Missugune oli elu 
Teie lapsepõlvekodus?
Rannu oli alles hiljuti iseseisev 
vald, nüüd kuulub ta Elva valla al-
la. Rannu on alevik, aga meie elasi-
me alevikust 4 km eemal külas, en-
dises talukohas ehk siis päris maal. 
Mul on kaks õde, vanem ja noorem.

Mu vanemad olid töölised – isa 
oli pikalt metsamees ja tegi ka sov-
hoosis erinevaid töid, ema töötas 
samuti sovhoosis.

Kust tuleb Teie perekonnanimi 
Lemetti?
Isa oli päritolult soomlane, sealt ka 
see perenimi. Tema pere sattus siia, 
kui inimesi sõja ajal ja pärast seda 
sunniviisiliselt ümber asustati. Kui 
meie õdedega sündisime, oli isal 
eesti keel selge, seega kodune keel 
oli meil eesti keel. 

Kelleks Te lapsena saada tahtsi-
te? 
Seda, kelleks ma 4–5-aastaselt saa-
da tahtsin, ma hästi ei mäleta. Ka 
Rannus koolis käies ei tekkinud 
mul plaani kindlat eriala õppida. 
Kindel kavatsus oli üksnes Nõo 
keskkooli edasi õppima minna. 

Kuidas tuli valik minna õppima 
Eesti Maaülikooli ja kuidas õpin-
gud sujusid?
Olin maal elanud ja kasvanud, see-
ga valiku tegemine oli küllaltki liht-
ne, ilma pikkade mõtisklusteta. 
Põllumajandus, metsandus või loo-
dusega seonduv tundus loogiline 
valik. Nii saigi erialaks agronoo-
mia valitud. 

Ülikoolis läksid õpingud väga 
hästi. Bakalaureuseõpingud lõpe-
tasin cum laude, seejärel kutsuti ka 
president Lennart Meri vastuvõtule. 

Kas Teil on eeskujusid? 
Otseseid eeskujusid, kelle järgi ma 
oleksin teinud valikuid õppima või 
tööle asumisel, ei ole. Kui ma ma-
gistrantuuri astusin, siis ülikoolis 
vaatasin küll, et millised on need 
õppejõud, kes on oma erialal head 
asjatundjad. Selle järgi tegin näi-
teks valiku minna õppima mul-
lateaduse eriala professor Raimo 
Kõlli juurde. Samuti väärivad esi-
letõstmist mõned auväärsed õp-
pejõud, kes olid eeskujuks oma 
tööle pühendumuse ja põhjalik-
kusega. Näiteks akadeemik Loit 
Reintam, kes andis mulle ökoloo-
giat ja keskkonnakaitset, mida ma 
ka ise pärast ülikoolis õpetasin. Te-
ma oli väga hea eeskuju sellest, mil-
line peab olema üks õppejõud, kes 
suudab üliõpilasi kaasata ja neid 
hästi õpetada.

Milliseid isikuomadusi peate en-
da tugevusteks?

Seda peaks teiste käest küsima, 
millised isikuomadused mul tu-
gevad on. Olen erinevatesse ame-
titesse asudes pidanud tegema 
erinevaid teste, kus mõõdetakse 
juhtimisoskusi ja kõike muud. Väga 
kõrge tulemuse saanud isikuoma-
dused on näiteks tegevusele orien-
teeritus, algatusvõime, saavutustele 
orienteeritus ja kohanemisvõime. 

Ma ise arvan, et mu tugevusteks 
on ka süsteemne lähenemine, loo-
giline mõtlemine, eesmärgikindlus 
ja tervikpildi nägemine.

Kas hindate samu omadusi ka 
end ümbritsevatel inimestel nii 
töö- kui ka eraelus?
Minu puhul on esile tõstetud seda, 
et oskan erinevate isikuomadus-
te ja kompetentsidega inimestest 
moodutada tulemuslikult töötavaid 
meeskondi. Kõik inimesed on eri-
nevad ja see on väga tore. Ma kind-
lasti ei otsi konkreetse inimese pu-
hul konkreetseid isikuomadusi, aga 
kui inimene on aus, heatahtlik, sii-
ras ja konkreetne, siis ongi juba te-
gemist toreda inimesega.

Milline on Teie arvates hea juht?
Hea juhi puhul on samamoodi, 
et teatud kindlatest klotsidest te-
da kokku ei pane. Häid juhte on 
väga erinevate iseloomuomadus-
te, tausta, kogemuse ja haridu-
sega, aga arvan, et hea juht peab 
kindlasti hoidma oma inimesi ja 
meeskonda. Ta peab kindlasti ole-
ma eesmärgikindel. Hea juht peab 
leidma inimeses üles töö jaoks va-
jalikud omadused ja laskma neid 
rakendada.

Kust pärinevad Teie avaliku hal-
duse alased teadmised, oskused 
ja kogemused?
Olen läbinud avaliku teenistuse 
tippjuhtidele mõeldud innovat-
siooniprogrammi, õppinud täiend-
koolitusena erinevates Eesti üli-
koolides ja mujal õiguse aluseid, 
finantsjuhtimist, finantsarvestust 
ja analüüsi ning avalike teenus-
te kvaliteedi arendamist. Avalikku 
haldust olen õppinud ka Harvardi 
ülikoolis.

Olen juhtinud hallatavat riigi-
asutust, valitsusasutust, teadus-
arendusasutust, töötanud ase-
kantsleri ning kantslerina minis-
teeriumis ning kuulunud erineva-
tesse nõukogudesse.

Kas Teile meeldivad väljakutsed?
Mul on olnud päris mitu töökohta, 
kuhu mind on kutsutud, kui on ol-
nud tegemist ümberkorraldustega. 
Näiteks on moodustatud uus asu-
tus, mis on tarvis käima panna. Sel-
liseid väljakutseid, kus määrama-
tus, kuidas asjad lähevad, on küllalt 
suur, olen ma vastu võtnud küll.

Kui mind kutsuti Eesti Maaüli-
kooli tagasi, kus ma 2005–2009 töö-
tasin põllumajandus- ja keskkon-
nainstituudi direktorina, siis oli 
instituut just moodustatud. Kui 

tööle läksin, oli instituudi esime-
ne tööpäev. See oli paras väljakutse.

Sarnaseid tööalaseid väljakut-
seid on veel olnud. Kui ma 2010. 
aastal Põllumajandusameti peadi-
rektoriks läksin, siis oli samuti an-
tud amet alles moodustatud mitme 
asutuse liitmise teel.

Ka Viimsisse tulek on omamoo-
di väljakutse. Kui vaatame valla-
valitsust kui asutust, siis kõikide 
valdkondadega, mis on seotud üld-
juhtimisega, olen ma kokku puu-
tunud ka teistes ametites töötades. 
Olgu nendeks siis haldus-, persona-
li-, finantsjuhtimise vm küsimused.

Aga mitmed valdkonnad, mis on 
seotud vallas elu korraldamisega, 
vajavad kindlasti põhjalikku tund-
maõppimist ja siin on juba abiks ol-
nud nii praegused kui ka endised 
kolleegid. 

Kas olete tänaseks ennast Viim-
si eluga kurssi viinud?
See võtab kindlasti veel aega, aga 

erinevaid praktilisi küsimusi la-
hendades olen pidanud nii mõnegi 
valdkonna endale juba päris põhja-
likult selgeks tegema.

On tulnud tegeleda lasteaeda-
de ja koolidega seotud küsimus-
tega, alates rendilepingutest kuni 
tulevikku suunatud küsimusteni 
välja. Arusaadavalt soovivad kõik 
osapooled, et muudatused olek-
sid põhjalikult läbi räägitud ja osa-
poolte kaasatus oleks maksimaal-
ne, enne kui lõplikud otsused vastu 
võetakse.

Olen jõudnud külastada prakti-
liselt kõiki valla allasutusi, kohtu-
nud inimestega, kes on soovinud 
erinevatele küsimustele vastuseid 
saada või probleemidest rääkida. 
See kõik on aidanud ka Viimsi asja-
dega ennast põhjalikult kurssi viia.

Mis on Viimsis eriti hästi?
Viimsis on aktiivsed inimesed, 
kes oma kogukonnast hoolivad ja 
soovivad erinevate küsimuste la-

Illar Lemetti 
on Viimsi valla-
vanem alates 
14. jaanuarist.  
Fotod: Tiit Mõtus

Juhi ülesanne on leida üles inimeste head omadused 
ja lasta neid rakendada, ütleb Illar Lemetti. 

PERSOON Illar Lemetti on mees, kes on valmis 
pakutavad väljakutsed vastu võtma. Üheks välja-
kutseks on ka Viimsi vallavanema ametikoht, mida 
ta on käesoleva intervjuu tegemise hetkeks pidanud 
ühe kuu.
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Tutvudes uue vallavanemaga, saa me tuttavaks Illar Lemettiga
hendamisel kaasa rääkida. See on 
minu arvates väga hea. Ka vallava-
litsuses töötab palju häid kolleege, 
kes on oma valdkonna pühendu-
nud eestvedajad, kompetentsed ja 
innovaatilised.

Väga hea on ka see, et Viimsis on 
palju lapsi ja noori. Hiljuti oli Ran-
narahva muuseumis pidulik vastu-
võtt uutele vallakodanikele ja saal 
oli täis noorte inimeste ja laste po-
sitiivset energiat. Selliste küsimuste 
lahendamist, mis nendele väikeste-
le ilmakodanikele hea lasteaiako-
ha või koolikeskkonna võimalda-
vad, ei saa ju nimetada mureks või 
probleemideks. Neid lihtsalt tuleb-
ki lahendada, et vald saaks areneda 
ja noortel peredel oleks põhjust siin 
hästi ja turvaliselt elada.

Kindlasti tuleb esile tõsta vääri-
kas vanuses olevate inimeste tege-
vust. Aidatakse hea nõuga ja jõuga 
kaasa erinevate mureküsimuste la-
hendamisele, aga väga populaarne 
on näiteks ka osavõtt väärikate üli-
kooli tegevusest.

Viimsilastel on põhjust uhkust 
tunda ka üldise elukeskkonna ja 
infrastruktuuri üle – selles osas on 
palju ära tehtud. Loomulikult on 
palju veel ka teha, sest vald areneb 
kiiresti.

Väga ilus on ka Viimsi loodus-
keskkond.

Kui palju jälgite sotsiaalmeediat? 
Näiteks Facebooki Viimsilaste 
gruppi?

Vallavanema 
esimene töö-
kuu on möödu-
nud kohtu-
miste tähe all, 
et Viimsis end 
kõigega kurssi 
viia. 
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Nominentide esitamine 8. märtsini
 KIRJUTA:

viimsidaamid@gmail.com või
Pargi tee 8, Viimsi, 74001, Harju maakond

VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE
 ASSOTSIATSIOON

Praktiliselt ei jälgi. Mul ei ole ühtegi 
sotsiaalmeedia kontot, mida kasu-
taksin. Mulle meeldib otsesuhtlus 
inimestega ja see ongi eelistatud 
suhtlusviisiks. Loomulikult kasu-
tan aktiivselt ka muid infovahetu-
se viise.

Mis aga puudutab Viimsilaste 
gruppi, siis avalike suhete osakond 
teeb mulle olulisemast lühiülevaa-
teid. Olulisemate teemadega olen 
seega kursis.

Eelpool mainitud grupis on jää-
nud kõlama mõte, et osadele 
viimsilastele on oluline, et valla-

vanem oleks viimsilane. Milline 
on Teie arvamus sellest? 
Loomulikult on oluline, et vallava-
nem ja vallavalitsuses töötavad ini-
mesed tunneksid kohalikke olu-
sid või tööle asudes ennast kiiresti 
nendega kurssi viiksid.

Sellele ametikohale kutsusid ja 
valisid mind inimesed, kes kõik 
on viimsilased, järelikult siin üht-
set seisukohta ei ole. On neid, kes 
arvavad, et sellisel ametikohal võib 
töötada ka inimene väljastpoolt 
valda, ja küllap on siis ka neid, kes 
arvavad, et vallavanem peaks ole-
ma päris kindlasti vallast. 

Aktsepteerin mõlemaid arva-
musi.

Pingeline töö tekitab kindlasti ka 
stressi. Kuidas seda maandate?
Arvan, et olen suure pingetaluvu-
sega, seega stressi maandamiseks 
mul midagi erilist teha tarvis ei ole. 
Elan maal oma majas, seega elu-
keskkond on väga rahulik. Kui on 
vähegi võimalus, siis teeme perega 
pikki jalutuskäike, lisaks loen pä-
ris palju nii ajalehti, ajakirju kui ka 
raamatuid.

Meil on alles minu sünnikodu, 
kus elab mu ema. Vähemalt igal 
teisel nädalavahetusel toimetan 
ma ka seal ja see loob alati hea tun-
de.

Kas Teil on hobisid?
Selliseid konkreetseid, mida esile 
tõsta, ei ole, aga meil on küllaltki 
suur majapidamine, nii et eriti su-
vel on palju tegemist ootavaid töid. 
Ja eks need tööd olegi hobiks.

Olen periooditi mänginud pä-
ris palju ka sulgpalli ja teinud üh-
te-teist muudki. Väga meeldib 
mulle jalgpall – varem oli rohkem 
mängimist, nüüd aga vaatamist.

Kas Teil on palju sõpru?
Ma ei oska öelda, kas palju, aga 
sõpru mul on. Osa sõpru on lapse-
põlvest, osa ülikooliajast, osad on 
tekkinud erinevatel töökohtadel 
töötades. Mõned sõbrad elavad lä-
hedal, teistega on distants suurem. 

Sellest tulenevad ka suhtlemisvii-
sid, kuid tänapäeval on neid palju 
erinevaid.

Milline on Teie kultuurisoovitus?
Kõigepealt muidugi 23. veebrua-
ril Viimsis Laidoneri mõisa hoovis 
toimuv kontsert “ViVa Eesti”, kus 
esinevad paljud vallas elavad tun-
tud artistid!

“Talve” film tasub ikka ka ära 
vaadata. Hinnangu annab igaüks 
ise, aga võib öelda niimoodi, et 
selles kajavad vastu eelmised fil-
mid, eriti “Kevade”. Arno Tali poeg 
Arnold ütleb Palamusel jalutades, 
et “isa räägitud lood justkui kasva-
vad maast välja”. Samasugune (se-
nini avastamata/teadvustamata) 
lugude kasvamise ja maailmapildi 
avardumise tunne tekib, kui luge-
da raamatuid möödunud aegadest, 
rahvastest. Mulle näiteks on meel-
dinud viimasel ajal lugeda teo-
seid nendest rahvakildudest, kes 
meil varem arvukamalt esindatud 
olid: baltisakslastest (näiteks Hen-
ning von Wistinghauseni koosta-
tud “Revali ja Peterburi vahel”) või 
rannarootslastest (näiteks Viktor 
Amani “Raamat Eestimaa roots-
lastest”) või siis naabrite elust-olust 
(just lõpetasin Vladimir Giljarovski 
“Moskva ja moskvalased” ja enne 
seda Martti Backmani “Spioonid” 
lugemise). Praegu loen Bill Brysoni 
“Inimkeha. Kasutusjuhend asuka-
le”, mille tõlkis mu abikaasa. Soovi-
tan neid raamatuid teistelegi.
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LEMMIKUD Tänases ja järgmises viies Viimsi 
Teatajas räägime lemmikloomadest, peamiselt 
koertest ja nende pidamise reeglitest. 

V
iimsis tuleb viimasel 
ajal kahjuks liiga tihti et-
te olukordi, kus looma-
pidaja leige suhtumise 

tõttu oma kohustustesse leiab aset 
rünnak, mille käigus saab kannata-
da inimene või tema vara. Inimes-
tel on erinevad hobid ja huvid ning 
nii nagu kõigile ei pruugi meeldida 
autoteel kõrvuti sõitvad jalgrattu-
rid, nii ei meeldi teistele metsateel 
rihmastamata koeraga jalutav loo-
dusnautleja. Inimeste ärevustase 
ja hirmutunne on erinev ning loo-
mapidaja ei saa kunagi eeldada, et 
tema koer ei hammusta. Kõik koe-
rad hammustavad teatud tingimus-
te täitumisel. Ühiselt peame püüd-
ma selles suunas, et Viimsis oleks 
hea ja hirmuvaba koos eksisteeri-
da nii jalgratturil, jooksjal, lihtsalt 
metsas linnulaulu nautijal kui ka 
loomal ning tema omanikul. Sea-
dus asetab aga siinkohal suurema 
vastutusse loomapidajale.
Mõned näited viimasel ajal toi-
munud rünnakutest:
• Jalutaja kaitses oma koera, keda 
lahtine koer hakkas ründama. Ja-
lutaja sai hammustada ning ründe 
käigus murdus sõrmeluu.
• Loomaarsti juurest tulles ja koe-
ra autosse paigutades tõmbas koer 
kaelarihma üle pea ja jooksis ära. 
Koer sattus lahtiste värvatega võõ-
rasse aeda, kus hammustas aias vii-
binud koera. Hammustada saanud 
koer suri.
• Joobes relvaomanik lasi jahipüs-
sist teda ründavat tuttava koera. Vi-
gastada saanud koer suri.

Kui lähtuda järelevalvet teosta-
va ametniku vaatenurgast, siis on 
lisaks mootorsõidukitele ja ohtli-
kele ehitistele suurema ohu alli-

kaks ka loomapidaja poolt peetav 
loom. Suurema ohu allika iseloo-
mulikuks tunnuseks on asjaolu, et 
seda ei ole võimalik isegi kõrgenda-
tud hoolsusnõudeid järgides täieli-
kult kontrollida.

Looma puhul avaldub kõrgen-
datud oht selles, et ta võib käituda 
ettearvamatult ja teisi isikuid ohus-
taval viisil isegi siis, kui ta on tree-
nitud ja kogenud omaniku juhtimi-
se all. Tulenevalt mingist ärritajast 
võib loom inimest pureda, küünis-
tada, talle otsa söösta jne. Kui näi-
teks koera rünnaku tulemusel sai 
inimene kehavigastusi, on loetud 
kohtupraktikas selline kahju tekki-
nuks koerale kui suurema ohu al-
likale iseloomuliku riski tagajärjel.

Iga loomapidaja on kohustatud 
tutvuma valla lemmikloomade pi-
damise eeskirjadega. Omanik/loo-
mapidaja peab tagama järelevalve 
oma looma üle, et loomad hulkuma 
ei pääseks, ning tuleb välistada loo-
ma ärajooksmise ning teistele ini-
mestele või loomadele kallaletun-
gimise võimalus. Lemmikloomade 
pidamise eeskirjade rikkumise eest 
saab rikkujat (loomapidajat) karis-
tada juhul, kui rikkumine põhjus-
tas ettevaatamatusest varalise kahju 
või inimesele tervisekahjustuse. Ka-
ristuse saab määrata väärteokorras 
kuni 800 euro suuruses summas. 

Seega, kui võõras koer ründab 
teid või teie looma avalikus kohas 
või teie oma territooriumil ning tei-
le järgneb sellest varaline või tervi-
sekahju, saab selle koera omanik-
ku võtta vastutusele väärteokorras. 

Rünnaku ohvril tuleb võtta ko-
heselt ühendust valla järelevalvea-
metnikuga telefonil 5684 0612 või 
politseiga ning hiljem esitada kir-
jalik avaldus. Et tagada rikkuja vas-
tutusele võtmine, tuleb avalduses 
märkida kõik olulised asjaolud ja 
informatsioon: sündmuse toimu-
mise koht ja aeg ning võimalikult 

täpne kirjeldus, asjaosaliste nimed 
ja muud teadaolevad kontaktand-
med (kui võimalik, siis ka teid või 
teie looma rünnanud koera omani-
ku andmed), sündmuse täpne kir-
jeldus ning tunnistajate olemasolul 
ka nende andmed. Tekitatud vigas-
tuste osas tuleb kindlasti pöörduda 
arsti poole nii õigeaegse ravi kui ka 
arstitõendi saamiseks. Arstitõend 
on abiks edaspidi, kui tekib vajadus 
kahju väljanõudmiseks tsiviilkorras. 
Ei ole teada, kas teid rünnanud koer 
on vaktsineeritud ja teetanuse- ning 
marutaudiohu pärast on vaja kohe-
ne esmaabi või traumapunkti pöör-
dumine. 

Teise õiguskaitsevahendina on 
kannatanul kahju tekkimise korral 
võimalus esitada võlaõiguslik nõue 
kahju tekitanud isiku vastu (looma 
omanik). Hüvitatava kahju alla kuu-
luvad sellistes olukordades raviku-
lud, katkised riided, looma surma 
korral looma varaline väärtus, sa-
muti võib nõuda moraalse kah-
ju hüvitamist. Võlaõigusseaduse 
§ 1056 kohaselt vastutab suurema 
ohu allika valdaja või valitseja suu-
rema ohu allikaga tekitatud kahju 
eest sõltumata oma süüst. Võlaõi-
gusseaduse § 1060 kohaselt vastu-
tab loomapidaja looma poolt tekita-
tud kahju eest. Teisisõnu kohustub 
loomapidaja hüvitama looma poolt 
tekitatud kahju hoolimata sellest, 

kas tema tegevusele üldse mingeid 
etteheiteid teha saab. Tegemist on 
süüst sõltumatu vastutusega, mis 
kaasneb tavapärasest ohtlikuma 
tegevusega. Seaduse kohaselt loe-
takse loomapidamist tavapärasest 
ohtlikumaks tegevuseks, kuivõrd 
loomad võivad olla kontrollima-
tud ja ettearvamatud. Esialgu tu-
leks pöörduda kahjunõudega loo-
ma eest vastutava isiku poole ning 
nõude rahuldamisest keeldumi-
sel tsiviilkohtu poole. Kohtu poole 
pöördumisel soovitan kasutada ju-
risti abi, et asi ei jääks menetlema-
ta õigusteadmiste puudumise tõttu. 
Ka siinkohal on väga oluline kogu-
da vajalik tõendusmaterjal (vt ees-
pool). Ravikulude ja muude kaas-

nevate kulude tõendamiseks tuleb 
alles hoida kõik arved ja tšekid.

Samuti on koosseisu täitmisel 
võimalik teid või teie looma rünna-
nud koera omanikku võtta vastutu-
sele ka kriminaalkorras. Loomadele 
kohaldatakse asjade kohta kehti-
vaid sätteid. Karistusseadustiku 
§ 203 käsitleb võõra asja rikkumist ja 
hävitamist. Võõra asja rikkumise või 
hävitamise eest, kui sellega on te-
kitatud oluline kahju, saab karista-
da loomapidajat kriminaalkorras – 
rahalise karistuse või kuni viieaas-
tase vangistusega. See eeldab, et 
tekitatud on oluline kahju ning täi-
detud on kõik kriminaalvastutuse 
aluseks olevad eeldused – tegu vas-
tab süüteokoosseisu kirjeldusele, 
tuvastatakse tahtlus (isik pidi pi-
dama võimalikuks või vähemalt 
möönma, et saabub süüteokoos-
seisule vastav tagajärg) ning teo 
õigusvastasust ja süüd välistavad 
asjaolud puuduvad. Vastavate tun-
nuste esinemise korral saab looma 
omanikku vastutusele võtta krimi-
naalkorras ka inimesele raske ter-
visekahjustuse tekitamise eest või 
raske tervisekahjustuse tekitamise 
eest ettevaatamatusest.

Ka juhul, kui rünnaku ohvriks 
langes loom, kes oli avalikus kohas 
rihmastamata, võib kaasneda sel-
lele loomapidajale vastutus väär-
teokorras lemmiklooma pidamise 
eeskirja rikkumise eest. Seega on 
äärmiselt oluline tagada, et avalikus 
kohas oleks loom alati rihma otsas 
ning loomapidaja peab olema suu-
teline säilitama kontrolli looma käi-
tumise üle.

Vastutajaks on alati loomapidaja 
ning vastutus kaasneb ka tegevu-
setuse korral. Ükskõik, kui hoolikas 
loomapidaja ka ei oleks ja kui ran-
geid ohutusmeetmeid ka ei raken-
daks, vastutab ta tsiviilõiguslikult 
siiski alati oma looma tegude eest.

Lemmiklooma pidamise eeskiri 
on üleval Riigi Teataja kodulehel 
www.riigiteataja.ee.

Järelevalveametnike kontaktid 
on üleval Viimsi valla kodulehel 
www.viimsivald.ee.

Karin Mägi
järelevalveosakonna juhataja

Iga koer võib 
teatud hetkel 
ohtlik olla, 
sellega peab 
omanik arves-
tama. Foto: 
Adobe Stock

Koduloomad võivad käituda ootamatult

Kui koer hammustas
  Hinnake olukorda. Vaadake üle vigastused. 

Vajadusel helistage kiirabisse. 
  Pange võimalusel kirja loomaomaniku 

andmed. Võimalusel filmige või tehke pilt koe-
rast, omanikust ja vigastusest.

  Küsige loomaomanikult, kas koer on vakt-
sineeritud. Kui hammustas hulkuv koer, siis 
esimesel võimalusel helistage loomade varju-
paiga 24/7 töötaval numbril 514 1431 (Paljas-
saare tee 85 varjupaik) või Viimsi valla kontak-
tidel 5684 0612 või 602 8853. 

  Menetluse algatamise soovi korral esitage 
avaldus e-posti aadressil info@viimsivv.ee.

12. märts - 31. mai

Tunnid toimuvad 
neljapäeva õhtuti 18.30-20.00 
ja ühel pühapäeval (22. märts) 

peale jumalateenistust.

Leerikooli maksumus on 50.- eurot

Info ja registreerimine viimsi@eelk.ee 
või koguduse kodulehel 

w w w . v i i m s i j a a k o b i k i r i k . e e

VIIULIÕPE 
Viimsi huvikeskuses

Tunnid toimuvad alates 01.02.20

Tundi registreerumine ja lisainfo:
53414053 ja epost: mariehelen.aavakivi@gmail.com

Lisaks 
konsultatsioonid 
muusikakooli 
sisseastumis-
eksamiteks ja 
kontsertideks 
valmistumine

Marie-Helen Aavakivi
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TERVIS Näitleja Eva Püssa, kes lisaks näitlejatööle 
annab Alexanderi tehnika õpet nii Viimsis kui ka 
Tallinnas, räägib, millega on tegu ning kuidas tema 
selle imeni jõudis. 

Olete näitleja. Millal ja kuidas 
avastasite enda jaoks Alexanderi 
tehnika (AT)?
Näitlejana on Eestis vaat et kõige 
lihtsam selle tehnikaga kokku puu-
tuda, sest muusika- ja teatriakadee-
mias on juba palju aastaid tuden-
gitele andnud Alexanderi tehnika 
õpet Maret Mursa, kes teadupä-
rast on ka ise näitleja. See on het-
kel Eesti ainus kool, kus AT õpe on 
toimunud nüüdseks juba 17 aastat 
järjest. Ka paljudes teistes koolides, 
nagu näiteks Tallinna Ülikoolis, 
Georg Otsa nim Tallinna Muusika-
koolis, Tallinna Muusikakeskkoolis 
jne, on seda tehnikat õppeainena 
läbi viidud. Mujal maailmas on AT 
õppekavas juba alates 1950ndatest.

Minu enda AT kursusekaasla-
sed töötavad praeguseks Georg 
Otsa nim Tallinna Muusikakoo-
lis ja Tallinna Muusikakeskkoolis. 
Minu lend Eesti Muusika- ja Teatri-
akadeemia lavakunstikoolis oli aga 
esimene, kellele tuli seda tehnikat 
tutvustama välisõppejõud. Kum-
malisel kombel läks selle tehnika 
“ime” minust tookord kauge kaa-
rega mööda ja sellele kulutatud aeg 
tundus raiskamisena. Nüüd arvan 
päris kindlalt teadvat, et ju ma ise ei 
olnud tehnikast arusaamiseks val-
mis – minu jaoks oli see vale aja-
hetk. 

Alles aastaid hiljem jõudsin sel-
leni ringiga tagasi ja mitte kui näit-
leja, vaid kui valutava seljaga häda-
line. Sain tehnikast abi ja nüüdseks 
on see periood minu jaoks kui kau-
ge õudusunenägu. Ja kuna just sel 
ajal, kui olin ära tulnud Tartu teat-
rist Vanemuine, avas Maret Mursa 
Eesti Alexanderi tehnika stuudio, 

oli pilt selge – hoopis see hetk oli 
minu jaoks õige.

Mida see täpselt endast kujutab 
ehk mis on Alexanderi tehnika või 
mis see kohe kindlasti ei ole?
On äärmiselt raske, kui mitte või-
matu öelda, mida see TÄPSELT tä-
hendab. Täpselt võin ainult öelda, 
mis on selle tehnika rakendamise 
printsiibid – inhibitsioon ja suu-
nad. Neid printsiipe rakendades 
jõuab igaüks tunnetuslikult selge-
ma või ähmasema äratundmiseni 
sellest, mida see tehnika tema jaoks 
tähendab.

Igat oma kursust alustan selle-
ga, et tegemist on millegi väga ko-
gemuslikuga ja seetõttu on seda 
sõnadesse panna väga riskantne. 
Mina saan rääkida vaid oma koge-
musest, kuid kuidas keegi teine se-
da mõistab, on iseküsimus.

Olen enda jaoks koostanud oma 
termini, mis minu jaoks antud aja-
hetkel tehnika olemuse parimal 
moel lahti seletab: AT on mõtte-
tehnika harjumusliku reaktsiooni 
tuvastamiseks ja selle vältimiseks 
ning optimaalse enesekasutuse 
taastamiseks. Aga, nagu olen alati 
öelnud – seda kogeda on oluliselt 
lihtsam, kui püüda seda ilma koge-
museta sõnadesse panna. 

Palju lihtsam on vastata sellele, 
mis AT ei ole. See ei ole kindlasti te-
raapia, meditatsioon, mistahes eso-
teeriline praktika, jooga ega Pila-
tese treening. Kuigi viimasega, eri-
ti Pilatesega, leiab palju ühisjooni.

Pilatese süsteem on eelkõige 
treeningsüsteem, Alexanderi teh-
nika on paljus samade printsiipide 
rakendamise tehnika praktilises 
elus kasutamiseks, näiteks istu-
des, astudes, küüsi viilides, tennist 
mängides või autot juhtides. 

Aga miks muusikud ja näitlejad 
sellest justkui enim kasu saavad? 

Sest AT on supertehnika vabane-
maks ebavajalikust ja kahjulikust – 
esinemishirmust, liigsest lihaspin-
gest, sundmõtetest, liigse töö tege-
misest jne. Selle kasulikkust koge-
vad just näitlejad ja eriti muusikud 
otseselt ja vahetult, sest nende leib 
sõltub otseselt tehnika kasutusest.

Saab ju ka ilma tehnikata. Aga 
kui näiteks muusik, kes peab harju-
tama palju tunde päevas, saab aru, 
et AT printsiipe kasutades saavutab 
ta vähema ajaga parema tulemuse, 
siis ta tehnikast enam ei loobu. 

Kellele see sobib? Kas AT on 
mõeldud rohkem inimestele, kel-
le üheks tööülesandeks on ava-
likkuse ees esinemine?
AT on mõttetehnika enese kasu-
tuse parandamiseks st kasutuses 
oleks kogu inimesele kaasa antud 
potentsiaal. Järelikult on tehnika 
mõeldud kõigile nutikaile, kes jaga-
vad ära, et sellest võib tõusta neile 
tõesti praktilist kasu – nii meelele 
kui ka kehale. Boonusena võib va-
baneda valudest, mis tingitud va-

lest enese kasutusest, nt arvuti ees 
“koogutamisest” või auto roolis 
lösutamisest. Rõhutan, et ravi see 
ei ole, enamik selja- ja õlavöön-
di valudest ja pingetest ongi põh-
justatud just ennast kahjustavatest 
harjumustest. 

Minu gruppides osalenud võlu-
vad daamid on ära märkinud, et AT 
kasutamine muudab nad ka kauni-
maks ja aristokraatlikumateks. Mil-
line suur rõõm sedagi kuulda!

Kas kursusel osalejad peavad 
teiste ees esinema?
Kursusel osaleja ei pea teiste ees 
esinema, igaüks tegeleb iseendaga. 
Selle tehnika õppimine on eelkõi-
ge enda tundmaõppimine vasta-
valt õpetaja poolt antud juhiste-
le. Kui ka teeme kursusel mingeid 
ülesandeid ühekaupa, on vaatle-
jail, kes parasjagu ei esine, samu-
ti oma ülesanne. Igaüks on teadlik 
enda ümber toimuvast ja väga ärk-
vel, püsides samal ajal teadlikult ka 
eneses. See on tundide eesmärk.

Kui palju Te ise Alexanderi tehni-
kat igapäevaelus rakendate? 
Mind on tehnika vägagi aidanud, 
nagu juba mainisin, ja selle print-
siipe rakendan kogu aeg. Kui oled 
tehnikal lasknud endale piisavalt 
juba naha vahele pugeda, ega te-
mast päris lahti saada polegi enam 
võimalik. 

Elus tuleb ette igasuguseid olu-
kordi ja alati ei ole võimalik mõelda 
endale ja kontrollida, kas kukal ik-
ka on vaba... Aga kui oled tehnikaga 
juba sina peal, on sul mis tahes ju-
bedast olukorrast väljudes võima-
lik välja koukida oma “tööriistakas-
tike” ja kasutada teadlikult võtteid, 
mis sind rahusse tagasi toovad.

Lisaks AT kursuse juhendamise-
le, mis alustab Viimsi huvikesku-
ses 5. märtsil – millised tööala-
sed väljakutsed Teil veel käsil on 
või ees ootavad?
Praegu olengi suures osas AT õpe-
tajana tegev, arvan, et see on prae-
gu ka hädavajalik. Lõpetasin kooli 

alles aasta tagasi ja praegu on õige 
aeg end n-ö soojaks õpetada.

Lisaks Viimsile on üsna edukalt 
käima läinud ka Õpetajate ma-
ja kursus Tallinnas ja individuaal-
tunnid. Suvel ehk tuleb jälle ka su-
vine näitemäng, mis on tervitatav 
vaheldus õpetajatööle. Ja noh, va-
bakutselise näitleja otsi – neid on 
ikka ka jooksvalt.

Kuidas Te Viimsiga seotud olete? 
Viimsisse sattusin nii, et ühel het-
kel ei suutnud ma lihtsalt Tallin-
na kesklinna korteris enam olla. 
Maakas lõi välja. Tulin siia ja is-
tutasin keset oma külvatud muru 
oma esimese lille, milleks oli po-
jeng. Sinna ümber hakkasin ladu-
ma kõike, mis jumal aianduspoest 
kätte juhatas. Ja nüüdseks olen 
seitsme aastaga suutnud ennast nii 
võssa kasvatada, et... See on minu 
Eedeni aed.

Palju Te ennast siinse eluga kur-
sis hoiate?
Kursis ei hoia. Ei julge hoida. Meel 
läheb jube kurvaks. 

Mina tulin siia vanale suvila-
krundile, läheduses oli paks mets. 
Sõitsime lapsega Vanemuisest öö-
sel etenduselt tagasi, suur põder 
seisis keset teed ja loivas jälle met-
sa tagasi. Seda metsa enam pole!

Kuna minu võimuses pole mi-
dagi muuta ja tean oma loomupä-
rast talenti ägestuda õigluse eest 
võideldes – kahjuks ka olukorda-
des, kus sellest mingit tulu ei tõu-
se –, hoian parem oma kukla vaba 
ja palvetan salamisi, et äkki kellel-
gi kuskil tuleb ikka mõistus pähe. 
Ja hästi ruttu!

Eva Püssa 
kutsub viim-
silasi Alexan-
deri tehnikat 
proovima, 
sest see on 
kogemuslik ja 
kasutatav prak-
tilises elus.  
Foto: erakogu

Alexanderi tehnika on justkui ime!

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

  Alexanderi tehnika 
kursus alustab Viimsi huvi-
keskuses juba 5. märtsil. 
Tunnid toimuvad igal nelja-
päeval kell 18-20 – kokku 
8 kohtumist. Juhendaja: 
Eva Püssa. Kursuse hind: 
110 eurot.
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Viimsi
Muusikaliteater esitab

BROADWAY MUUSIKALINE KOMÖÖDIA

Viimsi Huvikeskuses
Nelgi tee 1

28. veebruar kell 19
1. märts kell 12 ja kell 18

4. märts kell 19
6. märts kell 19
8. märts kell 18

Pilet 10 €, sooduspilet 5 €, 
perepilet 25€ müügil

Piletilevis, Piletimaailmas, 
Viimsi Huvikeskuses ja
enne etenduse algust 

kohapeal.

Lisainfo 5059043
kalle@huvikeskus.ee

VIIMSI VALD
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Viimsi mälumängus jätkab 
domineerimist Tempo
Haabneeme koolis toimus Viimsi mälumängusarja järjekordne voor, 
kus 49 punktiga võitis esikoha Tempo (Taivo Rist, Martti Suurorg, 
Renee Stamberg, Taave Tuutma). 

Haabneeme koolis toimus Viimsi mälumängusarja järjekordne voor, 
kus 49 punktiga võitis esikoha Tempo (Taivo Rist, Martti Suurorg, Renee 
Stamberg, Taave Tuutma). Võitjale järgnes 44 punktiga Muuga (Kaarel 
Allemann, Sandri Laurand, Juhan Perandi, Andrus Pihel) ning võrdselt 
43 punkti kogunud ALMAVÜ (Meelis Kärt, Priit Ilver, Rasmus Eesmaa, 
Oliver Sillaots), Ränirahnud (Tambet Drell, Mikk Trave, Valdo Jahilo, 
Jaanus Jegorov) ning Lisaküsimus Palun (Kati Esna, Ulli Puidak, Siim 
Kaare, Randar Lohu).

 Enne viimast ja viiendat mängu on Tempo endale kindlustanud üsna 
turvalise eduseisu. Nelja mänguga on kogutud 175 punkti ning teist 
kohta hoidvat Mähet edestatakse juba 15 punktiga. Mähest jääb oma-
korda vaid ühe punktiga maha Muuga. Esikolmikusse on väljavaateid 
kindlasti veel Ränirahnudel ja Lisaküsimus Palun, kes on kogunud vas-
tavalt 154 ja 152 punkti. 

 Viimsi mälumängusarja viimane voor toimub 18. märtsil. Kokku osa-
leb sarjas 34 võistkonda.

Andres Kaarmann 
mälumängu korraldaja

Toompeale lippu heiskama! 
Eesti Vabariigi aastapäeva hommikul, 24. veebruaril on kõik ooda-
tud Toompeale Kuberneri aeda pidulikule riigilipu heiskamisele. Lipp 
tõuseb hümni saatel kell 7.34. 

Kõne peab riigikogu esimees Henn Põlluaas. Õnnistussõnad ütleb 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Ette loetak-
se 1918. aastal vastu võetud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest.

Esinevad Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoorid ning Politsei- ja Piiri-
valveorkester.

Tseremoonia lõpeb orienteerivalt kell 8.05.
Alustame üheskoos Eesti riigi sünnipäeva!

Riigikogu kantselei

Teated

Võistkond Tempo koosseisus (vasakult) Taave Tuutma, Taivo Rist, 
Martti Suurorg, Renee Stamberg. Foto: Marje Plaan

MUUSIKAL 28. veebruarist saab 
Viimsi huvikeskuse suures saalis 
nautida Viimsi Muusikaliteatri
lustlikku muusikali “Juukselakk”. 
“Uue lavastaja Kaarel Orumägi, 
Eesti Noorte Muusikaliteatri looja 
ja kunstilise juhi liitumine on 
andnud trupile juurde uut hinga-
mist ja indu,” ütles Viimsi Teatajale 
projekti- ja muusikajuht Kalle Erm. 

“Minu jaoks on Tracy üks kõige kee-
rulisemaid tegelasi, keda kunagi olen 
kehastanud,” rääkis Viimsi Teataja-
le Hille Savi. “Meie isiksused on hästi 
erinevad. Hetkel olen veel otsingutel, 
kuidas leida tasakaalu üdini positiiv-
suse, haavumise, suure armumise ja 
unistuste täitmise soovi vahel. Tracy 
on oma olemuselt üdini positiivne ja 
püüab näha maailma alati ilusamast 
küljest, kuigi igalt poolt saab pidevalt 
solvanguid ja negatiivsust. Ka kaasajal 
võiksid inimesed rohkem püüda näha, 
mis on meie ümber ilusat.”

“Velma on väga kompleksne karak-
ter,” selgitab oma muusikaliosa Liis Re-
bane. “Oma kerges hullumeelsuses on 
ta samal ajal ka väga kindel ja jõuline, 
aga ka hooliv ja armastav, oma kum-
malisel moel. Tema püüd olla ise kau-
nis ja võimukas, olles samaaegselt mi-
nevikus kinni, upitada oma tütart aina 
kõrgemale ja sealjuures ka meeste va-
litseva võimu vastu võidelda, teeb kok-
ku ühe korraliku tohuvapohu.”

“Kui seda muusikali tegema hak-
kasime, siis mulle alguses tundus küll, 
et temaatika on tänapäeval pisut ae-
gunud, kuna nii suurt vahetegemist 
“sobivate ja mittesobivate inimeste” 
vahel, mingitel väga isiklikku laadi 
põhjustel (välimus, etniline päritolu, 
usk, sättumused) enam justkui ammu 
ei tehta ja pigem oleme jõudnud oluli-
selt sallivamasse ajajärku inimkonna-
na, vähemalt Põhja-Euroopas,” räägib 
Corny Collinsi osatäitja Aare Lepik-

Hoogne ja särtsakas “Juukselakk” 
räägib kuuluvusest ja eneseusust

saar. “Samas tuletavad viimatised po-
liitilised võimu(tõmbe)tuuled aeg-ajalt 
meelde, et see teema võib olla ka oota-
matult ajakohane.”

Me kõik oleme inimesed oma heade 
omaduste ja vigadega, tuletab ta meel-
de. “Püüdkem üksteist alati enne mõis-
ta, kui hukka mõista. Oluline on püü-
da näha inimestes seda sisemist sära, 
rõõmu ja armastust ning märgata tema 
andekust ja töökust,” lisab ta.

“Kõige olulisem minu jaoks on see, 
et pole ju vahet, milline sa oled – kõik 
sõltub sellest, kui suur on su unistus 
ja kui palju sa selle nimel tööd teed,” 
täiendab Hille Savi. 

“Kui millestki unistad – tegutse!”
hüüab Liis Rebane. “Maailm ei vaja 
robotina ühes rütmis töötavaid kloo-
ne. Me vajame muutuseid, erinevusi. 
Homogeenses ühiskonnas võib ju kõik 
pealtnäha olla korras, aga inimeste sar-
nasuse tõttu jääb kogu kupatus üsna 
pea loorberitele puhkama. Vastupidi-
ses ühiskonnas oleme aga seisus, kus 
võib tekkida küll konflikte, aga areng 
on märgatav. Ja just seda me vajamegi.”
“Soovitan kindlasti vaatama tulla,” kut-
sub Aare Lepiksaar. “Saab naerda ning 
tantsujala tatsuma. Ma tõesti loodan, 
et kohalik kogukond Viimsis mõistab, 
milline väärtus neil OMA muusikali-
teatri näol on olemas ja seda enam se-
da ka oma kohalolu ja tagasisidega toe-
tab!” 

Liisa Rebane lisab, et tantsud on oma-
näolised, erinevad, hoogsad ja ilmekad.

“Muusikal “Juukselakk” etendub 
Eestis ametlikult esmakordselt ja pub-
likule saan kinnitada, et mõnusa huu-
moriga vürtsitatud särtsakas ja voolav 
muusikaline komöödia ei jäta külmaks 
ühtki inimest,“ lubab Kalle Erm.

  Broadway muusikaline 
komöödia “Juukselakk” esi-
etendub Viimsi huvikeskuses 
reedel, 28. veebruaril kell 19.

Hakkab tulema! Esikaks on kõik selge. Fotod: Tiit Mõtus

Mark Oja pereema Edna rolli sisse 
elamas.

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja



Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
23. veebruaril kell 12 jumalatee-
nistus. Lastele pühapäevakool. 
Vaata www.viimsikogudus.ee. 
Viimsi Vabakirikus.
23. veebruaril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK Rand-
vere kirikus.
25. veebruaril kell 19 katoliku 
missa. Missat pühitseb isa 
Thomasz Materna. Eesti keeles. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
26. veebruaril kell 18 tuhkapäeva 
palvus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
26. veebruaril kell 19 piiblitund ja 
palvekoosolek. Vaata www.viimsi-
kogudus.ee. Viimsi Vabakirikus.
1. märtsil kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
1. märtsil kell 12 jumalateenistus 
leivamurdmisega. Lastele püha-
päevakool. Vaata www.viimsi-
kogudus.ee. Viimsi Vabakirikus.
1. märtsil kell 13 jumalateenistus 
armulauaga Rohuneeme kabelis.
1. märtsil kell 14.30 jumalatee-
nistus EELK Randvere kirikus.
1. märtsil kell 19 piiblitund ja 
palvekoosolek Viimsi Vabakirikus.
8. märtsil kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
8. märtsil kell 12 jumalateenistus. 
Lastele pühapäevakool. Viimsi 
Vabakirikus.
8. märtsil kell 14.30 jumalateenistus 
armulauaga EELK Randvere kirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

21. veebruaril kell 18 Marupe 
muusika- ja kunstikooli keelpilli-
orkestri kontsert EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
23. veebruaril kell 14 Eesti Vaba-
riigi iseseisvuspäev. Festivali 
“Viva Eesti!” vabaõhukontsert. 
Tasuta. Viimsi mõisa õuel.
23. veebruaril kell 16 Eesti 
Vabariigi iseseisvuspäev. Kontsert 
“Viimsi talent”. Tasuta. Viimsi 
raamatukogus.
23. veebruaril kell 18 Eesti Vaba-
riigi iseseisvuspäev. Raul ja Carlos 

Eakatele
21. veebruaril kell 12 Tartu Ülikooli 
väärikate ülikool. Esineb Raivo Mänd 
teemal “Miks püsivad abielud lin-
dudel paremini kui tänapäeva 
inimestel?”. Viimsi huvikeskuses.
23. veebruaril kell 11 eakate ühis-
kõnd. Kõnnikepid kaasa! 
Korraldaja: VPÜ, Raimo Tann, 
tel 517 2941. Kogunemine Põhja-
konna trepi juures.
25. veebruaril kell 13 peame vastla-
päeva Randvere päevakeskuses.
25. veebruaril kell 13 tähistame 
vastlapäeva “Uut moodi”. Lisainfo: 
Aime Salmistu, tel 518 8125. Rand-
vere päevakeskuses.
1. ja 8. kell 11 eakate ühiskõnd. 
Kõnnikepid kaasa! Korraldaja: 
VPÜ, Raimo Tann, tel 517 2941. 
Kogunemine Põhjakonna trepi 
juures.
4. märtsil kell 19 Georg Otsa ja 
Jaak Joala laulud. Lisainfo: Aime 
Salmistu, tel 518 8125. Alexela 
Kontserdimajas.
Kuni 9. aprillini N kell 12 digi-
valgustus 65+ inimestele Viimsi 
päevakeskuses.

Lastele ja noortele
23. veebruaril kell 12–14 Muuuv 
Seiklusmaa Lastehommik – meis-
terdamine – lima. Muuuv Seiklus-
maal.
23. veebruaril kell 15 krutskiga 
vastlaliug mõisa mäel. Võta kaasa 
oma tuub! Saab ka kohapealt! 
Korraldajad: Viimsi Sport ja Viimsi 
Vallavalitsus. Lisainfo: Jekaterina 
Alipova, tel 5694 6949. Viimsi mõisa 
mäel.
1. märtsil kell 12–14 Muuuv Seiklus-
maa Lastehommik – meisterda-
mine – nukud. Muuuv Seiklusmaal.
8. märtsil kell 12–14 Muuuv Seik-
lusmaa Lastehommik – õpituba – 
kendama. Muuuv Seiklusmaal.

Jumalateenistused
23. veebruaril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.

Ukareda kontsert. Tasuta. Viimsi 
raamatukogus.
28. veebruaril kell 19 Viimsi Muu-
sikaliteatri muusikaline komöödia 
“Juukselakk” Viimsi huvikeskuses.
1. märtsil kell 18 Viimsi Muusikali-
teatri muusikaline komöödia 
“Juukselakk” Viimsi huvikeskuses.
3. märtsil kell 19 Kaunimate 
Aastate Vennaskond “Kaunimad 
lemmiklaulud me elus” Viimsi 
huvikeskuses.
4. märtsil kell 19 Viimsi Muusi-
kaliteatri muusikaline komöödia 
“Juukselakk” Viimsi huvikeskuses.
6. märtsil kell 19 Viimsi Muusikali-
teatri muusikaline komöödia 
“Juukselakk” Viimsi huvikeskuses.
6. märtsil kell 19 meditatiivne 
lamamiskontsert Lea Dali Lioniga. 
Pilet 20/25 eurot. Elujõusaalis 
(Kaluri tee 5).
8. märtsil kell 18 Viimsi Muusi-
kaliteatri muusikaline komöödia 
“Juukselakk” Viimsi huvikeskuses.

Meelelahutus ja 
muusika

21. veebruaril kell 21 ansambel 
Player Black Rose Pubis.
22. veebruaril kell 21 VJ Peterson 
Black Rose Pubis.
26. veebruaril kell 18 Mati Kär-
mik Tallinn Viimsi SPA restoranis.
28. veebruaril kell 21 ansambel 
Riff trio Black Rose Pubis.
29. veebruaril kell 21 DJ Toomas 
Tuude Black Rose Pubis.
4. märtsil kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
6. märtsil kell 21 üritustesari 
KULD: Suur Naistepäevapidu – 
Uku Suviste, DJ Tiit Priidel ja Mike 
Sun. Piletid Piletilevist ja koha-
pealt. Black Rose pubis.
7. märtsil kell 21 VJ Lenny LaVida 
Black Rose pubis.
7. märtsil  naistepäeva tähista-
mine. Tantsuks ansambel Robi-
rohi. Prangli rahvamajas.

Näitused
Veebruaris Made Balbati illustrat-
sioonid Viimsi raamatukogus.

23. veebruaril Eesti Vabariigi 
aastapäeva tähistamine Prangli 
rahvamajas.

Õpi- ja jututoad
22. veebruaril kell 13 põhilõike-
lise seeliku konstrueerimine Viimsi 
huvikeskuses.
22. veebruaril kell 17 naisteõhtu: 
Sinu emotsioonid ja eeterlike õlide 
toetus. Vaata www.elujousaal.ee/
uritused. Elujõusaalis.
25. veebruaril kell 18-21 prakti-
liste ajurveedatarkuste töötuba: 
toitumine ja kehapuhastus. Vaata 
www.ajurveeda.ee. Elujõusaalis.
26. veebruaril kell 18 mõtlemis-
õhtu teemal “Vabatahtlikkusest ja 
peale sunnitusest”. Vestlust mode-
reerivad Igor Volke ja Annika 
Gorelova. Viimsi raamatukogus.
26. veebruaril kell 18 mõtteline 
galerii: renessansiaja kunstiimed. 
Lektor Helli Sisask. Viimsi raama-
tukogus.
27. veebruaril kell 18 Tunne 
Kelam kõneleb Eesti Kongressist 
ja Eesti valikutest 30 aastat tagasi. 
Viimsi raamatukogus.
1. märtsil kell 14 praktiline 
jumestuse töötuba 50+ Viimsi 
huvikeskuses.
3. märtsil kell 18.30-20.30 prakti-
liste ajurveedatarkuste töötuba: 
kuidas luua sisemist rahu. Ole-
mise jooga ja lihtne meditatsioon.
Vaata www.ajurveeda.ee. Lisainfo: 
Mirjam Hakkaja, tel 522 2725. 
Elujõusaalis.
2. ja 5. märtsil kell 19.30-21 
seltskonnatantsukursus õppi-
maks tantse, mida saab tantsida 
kaasaegse peomuusika järgi. Seal-
hulgas rumba (ruutrumba ja 
kuuba rumba), samba, džaiv, foks-
trott. Eelregistreerimine e-posti 
aadressil aruka.klubi@gmail.com. 
Juhendaja Taavi Ahven. Viimsi 
raamatukogus.
7. märtsil kell 12 ilus rasedusaeg, 
loomulik ning kiire sünnitus ja 
kiire sünnitusest taastumine. 
Viimsi huvikeskuses.
7. märtsil kell 12 punutised ise-
endale. Viimsi huvikeskuses.

Veebruaris “EV 100” raamatusari 
Prangli raamatukogus.
Veebruaris Triptühhon “Viimsi 
taevas”. Teos on valminud anneta-
tud lipsudest Rein Meresaare juhen-
damisel. Viimsi huvikeskuses.
Veebruaris Urmas Viigi koomiksi-
näitus “Ruve Rääsa ebaharilik 
juhtum” Viimsi raamatukogus.
Veebruaris ja märtsis E–N kell 
10-16 Ants ja Raigo Tõnisalu foto-
näitus “Elujõud Kaduvikus 2010–
2019” Viimsi päevakeskuses.
Kuni 22. märtsini kell T–R kell 
14–18 Virge Jõekalda graafika-
näitus EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
Kuni 15. märtsil Liis Selderi ja 
Erki Lindi akvarellid “Linnu-
lennult” Viimsi huvikeskuses.
Kuni 15. märtsil Henn Roode 
maalid, eskiisid ja joonistused 
“Meri ja rannarahvas” Rannarahva 
muuseumis.
Kuni 31. märtsini raamatuvälja-
panek “Georg Ots 100” Prangli 
raamatukogus.

Sport
21. veebruaril kell 19 Saku I liiga 
Jazz Pesulad eri: KK Viimsi/Noto vs 
Kadrina Karud Karulaugu spordi-
keskuses.
21. veebruaril kell 19 paarismängu 
ajatennis “Viimsi unetus”. Osa-
võtutasu 25 eurot. Viimsi tennise-
keskuses.
23. veebruaril kell 10 Impact 
Liiga 2019/2020 karates. Sissepääs 
tasuta. Viimsi koolis.
29. veebruaril Tädu Öömaraton. 
Lisainfo: Siiri Visnapuu, tel 501 
2517. Tädu terviserajal.
7. märtsil kell 17 Eesti MV rull-
iluuisutamise rühmakavades. Kor-
raldaja: Rulluisuliit, Gerli Marmor, 
tel 513 9896; gerli@foxartistic.com. 
Viimsi koolis.

Varia
23. veebruaril kell 13 Eesti Vaba-
riigi iseseisvuspäev. Näidislahing 
“Lõuna Wäerind 1919” Viimsi 
mõisa pargis.
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26. VEEBRUARIL 
KELL 18.00

MÕTTELINE
GALERII
 
R E N E S S A N S I A J A  
K U N S T N I K U D

O o t a m e  k u n s t i a j a l o o  h u v i l i s i  
V i i m s i  R a a m a t u k o k k u

L e k t o r  k u n s t i a j a l o o l a n e  
H e l l i  S i s a s k

H u v i l i s t e  r e g i s t r e e r i m i n e  
r a a m a t u k o g u s  v õ i  e - p o s t i  a a d r e s s i l

r e e t . k u k k @ v i i m s i r a a m a t u k o g u . e e

TUNNE

KELAM

Eesti valikud 30 aastat tagasi

Kas võinuks ka teisiti minna?

EESTI KONGRESS

27. VEEBRUARIL KELL 18.00

VIIMSI RAAMATUKOGUS

Sissepääs vaba

LUULEKOGU  ON  VÕIMALIK  OSTA  KOHAPEAL  KOOS  AUTOGRAMMIGA

TUNTUD LAULE VALLY OJAVERE
TEKSTIDEGA ESITAB VI IMSI  KOOLI  
ÕPETAJATE ANSAMBEL"LADVAÕUNAD" 

4.  MÄRTSIL  KELL 18 .00 VI IMSI
RAAMATUKOGUS

SISSEPÄÄS  VABA

VALLY OJAVERE LUULEKOGU 
"TUNNETE FILIGRAAN" ESITLUS

Foto: Tiit Tamme

VALIKU LUULETUSI  ESITAVAD
VI IMSI  PÄEVAKESKUSE
SÕNAKUNSTIRINGI  L I IKMED
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PUHTAM MAAILM Eesti kodudes tekib Eurostati andmetel iga 
aastaga kokku 430 000 tonni jäätmeid. Kui see kogus laotada 
ühtlase 10-sentimeetrise kihina laiali, saaks sellega katta 15 km2 
suuruse ala, mis on võrreldav Viljandi-suuruse linnaga. Ühe 
Eesti elaniku kohta tekib jäätmeid igal aastal 400 kg. 

Sorteerimine teeb head planeedile, Sulle ja rahakotile

K
õige rohkem on segaol-
mejäätmetes biolagu-
nevaid jäätmeid (31%), 
plaste 18% ning paberit 

ja pappi 13%, tekstiili 5% ja klaasi 
5%. Kui need jäätmed aga hoopis 
liigiti koguda, oleks segaolmejäät-
mete maht palju väiksem.

Riigi lähim suur eesmärk on, et 
alates 2020. aastast läheks Eestis 
ringlusesse vähemalt 50% kodu-
majapidamistest pärinevatest pa-
beri-, metalli-, plasti- ja klaasijäät-
metest ning muudest jäätmetest. 
Paberi, papi, metalli, plastiku ja 
klaasi tootmiseks kulutatakse suur-
tes kogustes energiat, vett ja muid 
ressursse. Hoolikam sorteerimine 
ja nende materjalide taaskasutus-
se suunamine aitab hoida Eestimaa 
loodust ja säästab ühtlasi majapida-
miste eelarvet. 

Jäätmete liigiti kogumine on ko-
hustuslik kõigile majapidamistele 
Eestis. Sellest hoolimata sorteeri-
takse viimaste andmete järgi Ees-
tis vaid 28,1% tekkinud olmejäät-
metest. 

Esimene hea põhjus, miks ko-
dus jäätmeid sorteerida, on raha-
line kokkuhoid. Paljud pered on 
avastanud, et peale jäätmete sortee-
rimisega alustamist on vaja harve-
mini tellida jäätmete äravedu. Kuna 
mitmeid jäätmeliike võetakse jäät-
mejaamades tasuta vastu ja ka pa-
kendijäätmete äraandmine on tasu-
ta, siis on kokkuvõttes vaja jäätmete 
eest ka vähem maksta. Neljaliikme-
line pere tekitab aastas jäätmeid li-
gi 1600 kg ehk ~8 m3 või ~8000 liitrit 
(1 m3 jäätmeid kaalub ligi 200 kg). 
Kuna segaolmejäätmetest üle poo-
le on biolagunevad (23% paber ja 
papp, 42% muu biolagunev mater-
jal) ning ligi kolmandik on paken-
did, siis juba nende jäätmeliikide 
eraldi kogumisega tekib 70% vähem 
segaolmejäätmeid kui varem. See-
ga tekib perel, kes kogub eraldi vaid 
pakendi ja biolagunevad jäätmed, 
8000 liitri asemel 2500 liitrit segaol-
mejäätmeid aastas. Kokkuhoid on 
rahas mõõdetav. 

Teine levinud põhjus, miks jäät-
meid kodustes majapidamistes ei 
sorteerita, on teadmatus, kuidas se-
da tegema peaks. Kas ketšupipude-
li peab seest puhtaks pesema? Mida 
hakata peale vanade CD-plaatide-
ga? Kas pakendite äraandmise eest 
tuleb raha maksta?

Samuti levib mõnes piirkonnas 
müüt, et sorteeritud prügi kalla-
takse hiljem prügiauto konteineris 
taas kokku. Liigiti kogutud prügi 
kokku ei kallata, kui jäätmekon-
teinerid sisaldavad õigesti kogu-
tud jäätmeid. Tihti juhtub aga, eri-
ti kortermajade juures, et keegi on 
olmejäätmeid visanud kas paberi ja 
papi või biojäätmete konteinerisse. 
Kui autojuht sellise konteineri kaa-
ne tõstab ja sinna mittekuuluvaid 
jäätmeid märkab, siis tulebki tal ko-
gu konteiner võtta kaasa olmejäät-
metena. 

Kuidas majapidamises 
jäätmeid sorteerida?
Pakendid
Kogu prügist ligi kolmandiku moo-
dustavad pakendid. Siia alla käi-
vad näiteks tühjad piima-, jogur-
ti- ja mahlapakid, konservikarbid, 
kaaned ja korgid, kilekotid (sh lei-
va- ja saiakotid), šampoonipudelid, 
hambapastatuubid, õli-, ketšupi- ja 
majoneesipudelid, pandimärgita 
pudelid, hommikusöögi- ja pudru-
karbid, pappkastid, tühjad kodu-
keemiapudelid ja värvipurgid.

Enne pakendikonteinerisse vii-
mist tühjenda pakendid ja vaja-
dusel loputa veega üle. Pakendi 
pesemine harja või nõudepesuva-
hendiga ei ole vajalik. Näiteks tühja 
ketšupipudeli võid kergelt üle lopu-
tada ja visata pakendikonteineris-
se, mille tunned ära kollasesse vär-
vi järgi. Ära visatav pakendijääde 
peab olema tootest nii puhas, et 
see ei määriks teisi sama konteine-
ri pakendijäätmeid. Endale lähima 
pakendikonteineri asukoha leiad 
veebiaadressilt kuhuviia.ee.  Täp-
semat infot jäätmejaama või jäät-
mete vastuvõtupunkti kohta saab 
Viimsi valla veebilehelt (Teenused 

> Keskkond > Jäätmejaamad). Mit-
mes piirkonnas pakuvad tootjavas-
tutusorganisatsioonid kohapeal-
set pakendijäätmete kogumist, kas 
konteinerite või pakendikoti teenu-
se kaudu. Kuidas teenusega liituda, 
selle kohta leiab samuti infot vee-
bist aadressidelt pakendiringlus.ee, 
tvo.ee ja eto.ee.

Erinevat liiki pakenditest saab 
hiljem valmistada uusi pakendeid 
ja see aitab kokku hoida nii energiat 
kui ka vett. Näiteks vanad piimapa-
kid leiavad uue elu joonlaudade, 
koolimööbli, diplomaatkohvrite ja 
ka näiteks kipsplaatide koostises. 

Plastpudelid ja pandimärgiga 
taara
Pandimärgistusega pakendid saab 
anda müügikohtade juures asu-
vatesse tagastusautomaatidesse ja 
seal tagastatakse ka pandipaken-
di raha. 

Pudelite-purkide kaaned ja kor-
gid käivad pakenditega kokku ja 
need tuleb koos pudeliga ära an-
da, vajadusel võib korki veidi lahti 
keerata, et pudeli kokku pressimisel 
õhk kergemini välja pääseks. 

Plastpudelid saavad uue elu uu-

te plastpudelite, põrandalaudade, 
aiamööbli, aiapostide, fliispusa-
de ja ka näiteks jalgpallisärkidena. 
Keskmise spordisärgi valmistami-
seks kulub umbes 10 pooleliitrist 
plastikpudelit ja magamiskoti val-
mistamiseks läheb vaja 114 plastik-
pudelit .

Kas teadsid, et ühe taaskasuta-
tud plastikpudeliga kokku hoitud 
energia võimaldaks 60W lambipir-
nil kuus tundi põleda? 

Pandimärgiga plekkpurgid jõua-
vad peale kokkukogumist uues-
ti uute purkide, autoosade, ehitus-
detailide, kruvide, mutrite, torude, 
konteinerite, aedade ja tööriistade 
tootmisse. 

Kas teadsid, et ühe plekkpurgi 
taaskasutus säästab kolm tundi 
töötava arvuti jagu elektrit? 

Paber ja papp
Vanapaberikonteinerisse kuuluvad 
ajalehed, ajakirjad, reklaamtrüki-
sed, joonistuspaber, raamatud, pu-
has paber ja papp jms. Ära visatav 
vanapaber peab olema kuiv ja pu-
has. Vanapaberi konteiner on mär-
gistatud vastava sildi või sinise vär-
viga. Lisaks võib vanapaberit viia 
lähimasse jäätmejaama. 

Vanapaberist saab teha uut pa-
berit ja pappi, munakarpe, vihikuid, 
ajalehti, WC-paberit, pakkepaberit 
ja muid pabertooteid. Iga tonn taas-
kasutatud paberit aitab säästa kuni 
31 puud, 4000 kWh elektrienergiat, 
270 liitrit naftat ja 26 000 liitrit vett. 

Biolagunevad jäätmed 
Sellised jäätmed on näiteks köögi- 
ja sööklajäätmed, puu- ja köögivil-
jad ning nende koored, pagaritoo-
ted (leib, sai), kohvi- ja teepaks koos 
paberfiltriga, määrdunud papp ja 
paber, majapidamispaber, salvrä-
tid, paberist munakarbid, väikse-
mad taimed jms. 

Biolagunevatest jäätmetest saab 
aiaomanik valmistada head kom-
posti. Kui mullatöödeks komposti 
vaja ei lähe, võib viia sellised jäät-
med biolagunevate jäätmete kon-
teinerisse, mis on märgistatud sildi 
või pruuni värviga. Aia- ja haljas-
tusjäätmeid on võimalik viia jäät-
mejaama.

Riided ja jalanõud
Kui majapidamises jääb üle puh-
taid ja terveid riideid ja jalanõusid, 
voodiriideid, kardinaid, käterät-
te või muud tekstiili, siis võib need 
viia uuskasutuskeskusesse, jäätme-
jaama või riidekonteinerisse.

Segaolmejäätmed (olmeprügi)
Sellise prügi alla käivad kõik muud 
jäätmed, mida liigiti ei koguta, näi-
teks laste pehmed mänguasjad, 
toidujäätmetena tekkivad suured 
kondid, vanaks läinud kosmeeti-
ka, mähkmed ja hügieenitooted, 
kassiliiv, CD-plaadid, pastapliiat-
sid, hõõgniidiga lambipirnid, jah-
tunud tuhk jms. Segaolmejäätmed 
tuleb eraldi koguda ja need lähevad 
segajäätmete konteinerisse. 

Erinevat liiki pakenditest 
saab hiljem valmistada uusi 
pakendeid ja see aitab kokku 
hoida nii energiat kui ka vett.

Mida täpsemalt pead kinni prügi liigiti kogumisest, seda vähem kulub tööressurssi selle sorteerimisel jäätmejaamas. Foto: Adobe Stock



OHTLIKUD JÄÄTMED

Jäätmete liigiti 
kogumine on Eestis 
kohustuslik kõigile 
majapidamistele. Liigiti 
on oluline koguda 
pakendeid, klaasi, 
paberit ja pappi, bio-
lagunevaid jäätmeid 
(nii aia- kui köögi-
jäätmed), ohtlikke 
jäätmeid, tekstiili, 
plaste, puitu, metalle, 
probleemtooteid ja 
suurjäätmeid.

Avalikud pakendi-
konteinerid asuvad 
kõikjal üle Eesti. Jälgi 
konteineri peal
olevat juhist, mida võib 
sinna panna. Täpsema 
asukoha kohta saad 
infot Viimsi vallavalit-
susest või
kuhuviia.ee

Pakendikonteinerisse 
sobivad tühjad 
pakendid. Pakendeid 
võib loputada, kuid 
nende puhastamine 
harja ja nõudepesu- 
vahendiga ei ole 
vajalik. Vesi on 
väärtuslik, ära raiska!

Ära põleta jäätmeid!
Nii lõkkes kui maja-
pidamises asuvas 
küttekoldes võib 
põletada ainult puhast 
paberit, pappi ning 
immutamata puitu.

Täpsemat infot 
jäätmejaama või
vastuvõtupunktide 
kohta leiad Viimsi valla 
kodulehelt viimsi.ee
või veebilehelt
kuhuviia.ee.

Et vähendada jäätmete 
tekkimist ja oma 
jalajälge, tee võimalusel 
oma ostuotsused vähem 
pakendatud toodete 
kasuks. Kanna kaasas 
korduvkasutatavat 
veepudelit ja kohvitopsi 
ning püüa vältida 
ühekordselt kasutata-
vaid plastiknõusid ja 
kilekotte.

Viimsi vallas saavad 
korteriühistud tellida 
omale pakendi-
konteineri ja eramaja-
pidamised pakendikoti 
tühjendamise teenuse 
TASUTA. 
Uuri lähemalt 
pakendijäätmete 
taaskasutus-
organisatsioonidest:
pakendiringlus.ee
tvo.ee
eto.ee

TAVAJÄÄTMED

Ohtlikud jäätmed ja 
probleemtooted tuleb 
kindlasti koguda eraldi 
ning neid ei tohi visata 
muu prügi hulka.
Vii need asjakohasesse 
vastuvõtupunkti või 
jäätmejaama.

Probleemtooted 
kuuluvad tootja-
vastutuse alla, mis 
tähendab, et toote 
hinna sisse on 
arvestatud käitluskulud 
ning tarbijal on õigus 
vanad tooted tasuta 
tagasi anda.

Säästupirn ja ledlamp
on ohtlikud jäätmed, 
vii need jäätmejaama.
Hõõgniidiga ja 
halogeenlambipirn 
pane prügi hulka.

Ohtlikud jäätmed vii 
jäätmejaama, mille 
kohta leiab info 
aadressilt viimsi.ee.

Rohkem infot jäätmete 
sortimise kohta leiad 
keskkonnaministeeriumi 
kodulehelt
www.envir.ee/et/
jaatmed.

patareid ja akud
lambipirnid
elektroonika
rehvid
ehitusjäätmed
eterniit
ravimid
kraadiklaas
kemikaalid

Ohtlikud jäätmed on: 

biolagunevad jäätmed
pakendid
pandipakendid
tekstiilid
vanapaber
plastid
remondijäätmed
mööbel ja 
suurjäätmed

Tavajäätmed on:
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Sorteerimine teeb head planeedile, Sulle ja rahakotile

  Sellelt veebiaadressilt 
leiad juhiseid, mis on abiks 
jäätmete sorteerimisel:
www.envir.ee/et/jaatmed.

Remondijäätmed
Pärast kodu värskenduskuuri jääb 
ikka üle paar värvirulli, maalriteipi, 
plaate, tapeete või muud taolist. Kui 
remondijäätmete kogus on väike 
(mahub kodusesse prügikasti), siis 
võib panna nad segajäätmete kon-
teinerisse. Suures koguses remon-
dist ülejäänud esemed tuleb viia 
jäätmejaama või tellida ehitusjäät-
mete konteiner kohapeale. 

Mööbel ja suurjäätmed
Sellised kogukad esemed nagu dii-
van, tugitool, madrats, vaip, voodi, 
kapp, kraanikauss, vann, WC-pott, 
aiamööbel, jalgratas, lapsevanker 
jms tasub vaadata üle hindava pil-
guga, kas neist oleks mõnele sõb-
rale või tuttavale rõõmu. Kui mitte, 
siis tasub viia nad jäätmejaama, kus 
nad vajadusel edasi liiguvad ja jup-
pideks tehakse, et leida neile uusi 
kasutusvõimalusi. 

Suurem plast
Siia kuuluvad koduses majapi-
damises katki minev plastkauss, 
-kelk, -kell, -mänguasjad, -ämb-
rid või muud suuremad plastikese-
med. Need võib viia jäätmejaama, 
kus nad saavad uue elu mõne kasu-
liku esemena, näiteks ehitusmater-
jali, aiamööbli, pargipingi või seina-
paneeli näol. 

Klaas
Igasugused klaasesemed tasub 
viia klaasikogumise konteinerisse. 
Klaaspudelitest tehakse uusi pude-
leid ja purke, vaase, vaagnaid, kaus-
se ja muid klaasist tooteid. Akna-
klaas ja mõni muu lehtklaas tuleb 
viia jäätmejaama.

Kas teadsid, et klaas on 100%-
liselt taaskasutatav materjal, mil-
lest ei lähe uuesti kasutamisel rais-
ku mitte midagi? 

Ohtlikud jäätmed
Lisaks tavapärasele prügile tekib 
majapidamistes ka ohtlikke ja prob-
leemseid jäätmeid, millega tuleb 
eriti ettevaatlikult ümber käia. Mit-
te mingil juhul ei tohi neid visata ol-
meprügi hulka ega lõkkesse. 

Lambipirnid
Säästupirn ja LED-lamp on ohtli-
kud jäätmed, need tuleb viia jäät-
mejaama. Hõõgniidiga ja halogeen-
lambipirni võib panna olmeprügi 
hulka. 

Patareid ja akud
Väikesed patareid, laetavad pata-
reid, mootorsõidukite akud, mobiil-
telefonide akud, MP3-mängijate ja 
muu elektroonika akud ja sarnased 
tooted võib tasuta ära anda poodi, 
kus sellist liiki patareisid ja akusid 
müüakse. Samuti saab neid jäät-
meid viia jäätmejaama. 

1 www.maailmakoristus.ee/maailmakoristuspaev/
faktid-prugi-kohta/
www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Municipal_waste_statistics
2 www.recycleandrecoverplastics.org/consumers/
kids-recycling/plastics-can-become/
3 www.envir.ee/sites/default/files/vaheleht_kkm_
2016_loplik.pdf
4 bioneer.ee/mida-tehakse-sorteeritud-jäätmetega
5 HELCOMi koostatud uuringuaruanne ravimijääkide 
kontsentratsioonidest ja mõjudest Läänemeres (2016) 

Rehvid
Lähim jäätmejaam võtab tasuta 
vastu ka auto-, traktori-, haagise või 
mõne muu liikumisvahendi rehvid. 

Suuremad ehitusjäätmed
Pärast ehitustöid saab viia jäätme-
jaama ka aknad, uksed, kipsplaa-
did, lehtklaasi, tellised, ehitusvil-
la, torud, lakitud ja värvitud puidu 
ja muu taolise. Samuti võib tellida 
kohale spetsiaalse ehitusjäätmete 
konteineri. 

Eterniit ja muud asbesti 
sisaldavad materjalid
Sellised ehitusjäätmed tuleb viia lä-
himasse jäätmejaama. 

Elektroonika
Kui majapidamises on mõni va-
nanenud külmik, pliit, pesumasin, 
raadio, föön, lokitangid, kõrvakla-
pid, arvuti, printer, mobiiltelefon, 
mp3-mängija, patareidega män-
guasi või muu elektrooniline seade, 
siis võtab lähim jäätmejaam selle 
tasuta vastu. Samuti võib tagasta-

da vana elektroonikat uue ostmisel 
ostukohta.

Ravimid
Kui kunagi soovitati aegunud ravi-
meid kraanikausist alla lasta, siis 
tänaseks on teada, et sellisel viisil 
satuvad nad loodusesse ja teevad 
kahju loomadele-lindudele ja kesk-
konnale ning suur osa neist saastab 
pinna- ja põhjavett ning võib nii lei-
da tagasitee meie joogivette. 

Kas teadsid, et Läänemerre 
jõuab igal aastal hinnanguliselt 
kuni 2200 tonni ravimijääke, mis 
on peaaegu 30% müüdud ravi-
mitest? 

Hormoonpreparaadid võivad 
põhjustada kaladel ja kahepaikse-
tel sigimisvõimetust ja soomuutu-
si, antibiootikumid võivad tekitada 
mikroorganismidel resistentsust. 
Ravimid võib ilma pakenditest 
eraldamata anda tasuta üle aptee-
kidesse või lähimasse jäätmejaama. 
Jäätmejaama võib viia ka katkised 
kraadiklaasid. Kui elavhõbedaga 
kraadiklaas peaks purunema, tu-

leb välja voolanud elavhõbe eelne-
valt purki koguda. 

Kemikaalid
Siia alla käivad kõik vanaõlid, vär-
vid, lakid, liimid, pestitsiidid, mür-
gid (rotimürk, tigude mürk), küü-
nelaki eemaldaja, torupuhastus-
vahend ja muud ohtlikud ja tund-
matud kemikaalid. Need tuleb viia 
jäätmejaama.

Ära põleta jäätmeid
Koduses küttekoldes jäätmeid põ-
letada ei tohi! Põletada tohib ainult 
puhast paberit, pappi ja puitu, mi-
da pole värvitud ega immutatud. 
Ülejäänud esemed eritavad mürgi-
seid gaase ja saasteaineid, mis teis-
te terviserikete seas võivad põhjus-
tada vähki, laste väärarenguid ja 
arengupeetust. Samuti kahjustavad 
need mürgid keskkonda. Mürgine 
suits hajub ümbruskonnas ka aeda 
ja põllule, tulles sealt inimeseni toi-
duna tagasi. Kui jäätmeid põletusse 
suunatakse, siis toimub see rangelt 
kontrollitud kõrgetel temperatuuri-
del, milleni kodused küttekolded ei 
ulatu. Tähelepanu tuleb pöörata ka 
asjaolule, et plast ja muud jäätmed 
ei põle tavalise küttekolde tingi-
mustes täielikult ning jääkproduk-
tid hakkavad kogunema suitsukäi-
ku – lõõri ja korstnasse. Tulemuseks 
on suitsukäigu “plastik-nõega” um-
mistumine, nii et ka korstnapühki-
jad seda enam eemaldada ei saa.

Vähenda jäätmete teket
Kõige suurem samm loodusele 
koormuse vähendamiseks on vä-
hendada üldse jäätmete teket. Iga 
pere saab vaadata kriitilise pilgu-
ga üle, kui palju koju tegelikult eri-
nevaid potentsiaalseid jäätmeid 
poest või tarbimise teel tuuakse 
ja kui palju annaks asju taaskasu-

Artikkel on valminud Keskkonna-
ministeeriumi tellimusel, 

SA Keskkonnainvesteeringute toel

tada või poes liigset pakendamist 
vältida.

Mõned näited tegudest, mille 
eest rahakott ja keskkond on 
tänulik: 
• Kasuta riidest poekotte. 
• Väldi uute asjade ostmist, selle 
asemel paranda vanu.
• Kleebi postkastile “ainult telli-
tud post” kleebis, mille saad tasu-
ta postkontorist ja tellida Omnivast.
• Osta mõistlikult, kasuta ostuni-
mekirja. 
• Prindi vähem. 
• Kasuta kohvi ostmisel oma topsi, 
tassi või termost.
• Osta kasutatud asju (riided, raa-
matud, mänguasjad, mööbel, elekt-
roonika). 
• Anneta seisma jäänud asjad neile, 
kes neid vajavad. 
• Laena tööriistu. 
• Eelista laetavaid patareisid ja taas-
täidetavaid tooteid. 

Jäätmete teke 
liikide kaupa.  
Infograafika: 
envir.ee

MILLISEID JÄÄTMED ME TEKITAME?

31%

13%

18%

5%

Keskmise leibkonna segaolmejäätmete prügikasti sisu koosneb 
biolagunevatest jäätmetest, pakendijäätmetest ja paberist. 

5%

Biolagunevad jäätmed

Plastid

Tekstiilid

KlaasPaber



idee, siis pöördu mu poole ja tee-
me selle ära!” 

Mida õieti tähendab see moe-
joonistamine? See on kiire figuu-
ri visandamine koos rõivastega ja 
tihti kunstilisemas võtmes. Algu-
ses tuleb palju harjutada hariliku 
pliiatsiga ning kui juba käsi jooks-
ma hakkab, saab edasi liikuda vär-
viliste joonistuste juurde, kus kasu-
tatakse erinevaid vahendeid: tinti, 
akvarelle, akrüüle, lõiketehnikat, 
sütt ja pastelle.

“Igasugune erinevate tehnika-
te kasutamine ja läbiproovimine 
tuleb ainult kasuks, sest laiendab 
võimaluste silmaringi, seepärast 
soovitan alati värvipliiatsitest ikka 
edasi minna,” annab soovitusi Kad-
ri. Peale moejoonistamise kursusi 
saab alati omal käel ise edasi arene-
da kasvõi moeillustratsioonini, mis 
on palju rohkem viimistletud ja ju-
tustab meile juba lugu.

Moejoonistamisel figuuriga ei 
saa kuigi pikka lugu juurde rääkida, 
aga kindlasti on ka need kunstilised 
teosed omaette vaatamisväärsused 
ning igal joonistajal tekib harjuta-
des oma käekiri. 

Kadri on saanud läbi katsetada 
ka väga palju erinevaid värvimisva-
hendeid, näiteks on ta maalinud nii 
akrüülide kui ka õlivärvidega. Kõi-
ge huvitavamaks peab ta akvarelle. 
“Akvarellvärvid on kõige mänguli-
semad, sest värv ei jää tahkena pin-
nale, vaid valgub vee ja spetsiaalse 
akvarellpaberi toimel laiali ning ei 
ole alati võimalik ette ennustada, 
milline tulemus parasjagu tuleb,” 
õpetab ta. “Muidugi saab akvarelle 
kasutada ka kuivemana ning täpse-
malt juhtida pintslivajutusi, aga siis 
minu arvates kaob akvarellide võlu 
ära. Võlu seisnebki juhuslikkuses ja 
spontaansuses.”

Turgutab spontaansust
Kadri sõnul tuleb inimestele, kes 
väga oma elu ja olukordi kontrol-
livad ning ei armasta spontaan-

Kadri joo-
nistas endale 
pool kehast 
juurde ja pani 
veel enda 
joonistusega 
koti ka käe-
vangu.  Fotod: 
erakogu

Alguses tuleb palju 
harjutada hariliku 
pliiatsiga ning kui 
juba käsi jooksma 
hakkab, saab edasi 
liikuda värviliste 
joonistuste juurde.
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HUVITEGEVUS Viimsi huvikeskuses annab nii 
moejoonistamise kui ka maalimise kursusi juba 
kolm aastat Kadri Veisner, kes julgustab kõiki 
tulema proovima. 

Kas joonistada või maalida? Ikka mõlemat!

“J oonistamine sobib kõigi-
le, kellel selle vastu huvi 
on ja kes pliiatsi käeshoid-
misest ära ei tüdine. Kui te 

avastate ennast ikka ja jälle joonis-
tamast või unistamast sellest,” rää-
gib õpetaja Kadri. “Mulle meeldis 
juba lapsena joonistada paber-
nukke ja neile rõivaid selga. Asi oli 
selles, et nõukaajal ei olnud Barbi 
nukke kusagilt saada ja siis tuligi ise 
endale joonistada paberist nukke,”  
meenutab ta.

“See andis suured võimalused 
ka rõivaid ise disainida, sest võisid 
ju joonistada, mis süda lustis ja pä-
he parasjagu tuli. Ja vaadake nüüd 
mind, olen ringiga tagasi nukkude 
joonistamise juures!” 

Nukkude joonistamise juur-
de viisid teda tagasi õpingud EKA 
moestilistika erialal. “Lõpetasin 
ülikooli 2014. aastal ja olen diplo-
meeritud moestilist. Töötan iga-
päevaselt stilistina ja annan nõu 
inimestele, kuidas end riietada, 
millised värvid ja lõiked ning ma-
terjalid sobivad kõige paremini. 
Moeteemad on mulle väga hinge-
lähedased ning läbi selle satun ka 
seltskondadele stiiliõhtuid korral-
dama,” räägib ta.

Kuidas ta aga teistele joonis-
tamist õpetama hakkas? “Tekkis 
sundolukord, kui Tallinna Töös-
tushariduskeskuses oli vaja tule-
vasi rätsep-stiliste õpetada joonis-
tama enda ideid, mida õmblema 
hakata. Süvenesin teemasse üle-
peakaela ning lõin endale loogili-
se süsteemi, mis on  kolmnurkade-
ga süsteem. Kui selle selgeks saad, 
siis võid juba igasuguseid inimesi ja 
igasugustes asendites joonistada!”

Visandid jutustavad lugu
Mida tähendab moejoonistus te-
ma jaoks? “Anna paber ja pliiats, 
võta asend ning ma kohe joonistan 
sind sekunditega. Minu joonistu-
sed ei pruugi olla nii viimistletud, 
kui on seda moeillustratsioonid. 
Tihti ei lähe ma liialt detailidesse, 
aga mulle meeldib lasta käsi vabaks 
ning joonistada, mis pähe tuleb,” 
selgitab naine. “Samas anna mul-
le ette foto endast ja ma visandan 
sind moejoonisena ümber paberi-
le. Mood ja inimesed on minu ins-
piratsiooniks, kuid kui sul on endal 

sust, taoliste värvidega proovimi-
ne ainult kasuks. “Nad saavad selle 
abil ennast vabamaks lasta. Üleül-
diselt maalimine on teraapiline te-
gevus, ehk et see rahustab ja aitab 
välja lülitada igapäevaelu kohustus-
likest teemadest ja seda on meile, 
kes me nii palju tööd rügame, lisaks 
veel kõik muud kohustused, minu 
arvates vaja!” 

Suveti külastab Kadri alati koos 
väiksemate seltskondadega oma 
tuttavat Gülnara Tartest, kellel on 
tervendav aed Nõmmiku Hobihäär-
beris ning kelle juures aiast lilli vali-
des saab otse neid maalida, juhen-
dajaks on Kadri ise.

Linna kiires elutempos mõjuvad 
taolised üritused väga rahustavalt ja 
kosutavalt. “Olen väga paljusid ini-
mesi näinud esimest korda akva-
rellidega maalimas ja näen, et nad 
saavad juba peale esimest korda 
pisiku sisse. Killukene kunstile pü-

henduda tuleb ainult kasuks ja eel-
arvamustega sellesse suhtuda ei to-
hiks. Kes mõtlevad, et oh, mis nüüd 
mina, pole kunagi mingi kunstiini-
mene olnud ja ei tea, kas oskangi, 

et sellise jutu võib kohe ära unusta-
da ja tulla proovima, sest maalimis-
kursustel ei ole eelnev joonistamise 
või maalimise oskus üldse oluline,” 
julgustab ta.

Tuleb lihtsalt kohale tulla ja olla 
avatud meeltega ning valmisolekus, 
et pintsel kätte võtta ja õpetaja sõ-
nade järgi proovida. “Siiani on kõik 
toime tulnud ja keegi ei ole korda-
gi öelnud, et kahetseb. Pigem on 
emotsioonid positiivsed ja soovi-
takse aina edasi areneda. Nii et jul-
gustan aga kõiki tulema ja seda oma 
nahal proovima ja, mis veel – vanu-
sepiirangut ei ole!”

Joonistused tarbeesemetel
“Kui asusin rohkem joonistama, siis 
hakkasid inimesed uurima, et kas 
äkki saaks minu joonistusega kot-
ti endale ja sealt tekkis idee proo-
vida enda joonistusi veel padjale, 
t-särgile ja ka pusale,” räägib nai-
ne. “Viimasel ajal olen märganud, 
et rohkem on hakanud inimeste-
le meeldima idee maalitud pildi-
ga kottidest ning mis on kõige tore-
dam, siis osad pildid, mis on minu 
kursusel või üritusel inimeste endi 
poolt maalitud, olen aidanud ke-
nasti kotile trükkida. Seda suurem 
rõõm, et ikkagi enda maalitud pilt 
kotil ringi käia saab! Ise tehtud ja 
uhkem tunne!”

4. märtsist alustab ta moejoo-
nistamist Viimsi huvikeskuses las-
te- ja noortegrupiga esmakordselt, 
kus vanus võib olla 10–14 aastat. 
Sügisel saavad taas ka täiskasva-
nud tulla proovima. “Siiani oleme 
teinud segagruppides, aga kuna 
tempod on erinevad noorematel ja 
täiskasvanutel, siis püüan esimest 
korda noortegrupiga eraldi. Kursu-
sel liigume ühtlases tempos, et kõik 
jõuaksid ilusti järgi.”

Tema käest on ka küsitud, et mis 
vanusest võiksid lapsed joonistama 
tulla. “Olen kõige nooremad võtnud 
vastu 9-aastasena, sest kolmnurka-
dega joonistamissüsteem on pisut 
keeruline nooremas eas ja süsteem 
eeldab kannatlikkust ning järjepi-
devust, mida mingis eas lastel juba 
rohkem on, et vastu pidada ja õpi-
võimelisem olla.”

Ta julgustab kõiki, isegi ka neid 
noori, kes kunstikoolides käivad, 
tulema proovima, sest igasugune 
erinev joonistamistehnika on aren-
dav ning aitab asju näha teise nurga 
alt. “Ootan kõiki Viimsi huvikeskuse 
kursustele kaasa lööma!”

Heidi Kirsimäe
Viimsi huvikeskuse 
turundus- ja partner-
suhetejuht

Kadri räägib 
maalimisnippi-
dest ja käes 
on tal enda 
maalitud pilt 
roosiõiest. 

Kadri maalitud pilt kotil on uus 
trend.

Õpilane joo-
nistab õpetaja 
Kadrit, kes 
seisab toolil ja 
on modelliks 
kõigile.

Näide sellest, 
kuidas Kadri 
on joonistanud 
fotolt maha 
ning see on 
nüüd jõudnud 
pusa peale. 



KOOLILÕPP Viimsi gümnaasiumi 
üheks lõpetamise eelduseks on 
küpsuseksami sooritamine. See 
koosneb mitmest osast: vabatahtlik 
töö, töövarjutamine ja külalis-
lektori analüüsid. Otsustasin sel 
teemal küsitleda meie kooli karjää-
rikoordinaatorit Kaisa Tamvere 
ning koolijuhti Karmen Pauli. 

Esimesena intervjueerisin sel 
teemal Kaisa Tamveret 
Mida küpsuseksam endast täpse-
malt kujutab?
Küpsuseksam on Viimsi gümnaa-

siumi koolieksam, mis hõlmab endas 
21. sajandi oskuste arendamist, mil-
leks on ettevõtlikkus, enesejuhtimine, 
koostööoskused, suhtlemisoskused ja 
loovus. Just neid oskusi arendab iga 
õpilane kolme õppeaasta vältel. Küp-
suseksam annab õpilasele võimaluse 

21. veebruar 2020 HÜPERNOOL // 13

Küpsuseksam: milleks on seda vaja? 
kool lõpetada eluliste oskustega, mi-
da on elus päriselt vaja ja mida ilmselt 
teistes õppeainetes ei õpi. Need osku-
sed aitavad igaühel edukalt oma elus 
toime tulla ning teha õige karjäärivalik.

Kuidas toimub küpsuseksami esita-
mine?
Küpsuseksami esitamine toimub juu-
nikuus. See on tavaline eksam, mis 
toimub vestluse vormis ja G3 õppija 
analüüsib oma 21. sajandi oskusi. Tei-
sisõnu analüüsib iga õppija seda, mi-
da on kahe (G2-l kolme) aasta jooksul 
õppinud, toetudes oma töövarjupäe-
va kogemustele ja vabatahtliku töö 
kogemusele ja kõikidele lektori ana-
lüüsidele. Õppija analüüsib iseennast 
ehk kuidas ta on gümnaasiumi väl-
tel arenenud. Esitamisel osaleb kol-
meliikmeline komisjon, mis koosneb 
mentoritest, kes hindavad õppija küp-
suseksamit. Küpsuseksami esitamisel 
toimub üks ühele vestlus komisjoniga.

Miks on õpilastel küpsuseksamit 

mõttekam sooritada kui teise õppe-
aine eksamit?
Kui õpilane õpib koolieksamiks (näi-
teks bioloogia), siis ta õpib ühekord-
seks teadmistekontrolliks. Õpilase aju 
unustab suure osa nendest teadmistest 
mingisuguse aja jooksul ära. Küpsus-
eksamiks valmistub Viimsi gümnaa-
siumi õpilane kolm aastat (praegune 
G3 kaks aastat). Küpsuseksam on terve 
gümnaasiumi vältel toimuv protsess, 
mis annab oskuse elus keerulistes olu-
kordades toime tulla ning seetõttu on 
küpsuseksam inimesele pikas perspek-
tiivis palju kasulikum kui muu õppeai-
ne eksami sooritamine.

Küsitlesin samal teemal ka 
koolijuhti Karmen Pauli
Kust jõudsite küpsuseksami mõtteni?
Küpsuseksami mõtteni jõudsime lä-
bi mitme erineva sammu. Loengu-
te mõtte saime Põlva gümnaasiumist 
(ka riigigümnaasium), töövarjupäeva-
del osalemise kogemuse saime Viimsi 
koolist ja vabatahtliku tegevuse mõte 

on mul endal juba aastaid olnud, et se-
da kohustusliku tegevusena õppetöös-
se integreerida. Nii panime kolm asja 
kokku ja nimetasime selle gümnaa-
siumi küpsuseksamiks (see nimetus 
on Soomes lõpueksamina kasutusel).

Miks on küpsuseksami sooritamine 
õpilastele kasulikum kui mingisuguse 
muu õppeaine eksami sooritamine?
Teadmistepõhist kontrolli tehakse koo-
lis kogu aeg jooksvalt läbi kõikide aas-
tate ja kursuste. Ka riigieksamid on 
teadmiste kontrolliks. Riiklikus õp-
pekavas on teadmiste ja oskuste kõr-
val olulised ka üldpädevused. Lisaks 
on meie üheks oluliseks õpikäsituse 
osaks 21. sajandi oskuste arendami-
ne. Nende arendamine on fookusesse 
tõstetud ka riigigümnaasiumide kva-
liteedikokkuleppes, kus on kirjas järg-
mine: kooli õppetöös peetakse oluli-
seks 21. sajandi oskuste arendamist, 
teadmiste praktiliste tegevuste kaudu 
rakendamist, õppe elulähedust, üld-
pädevuste ja väärtushoiakute kujun-

damist. Seega tahame küpsuseksami-
ga mõõta, kuidas iga õpilane on endas 
arendanud koostöö, suhtlemise, kriiti-
lise mõtlemise ja probleemilahendmi-
se, loovuse ja ettevõtlikkuse ning ene-
sejuhtimise oskusi. Oluline on ka see, 
et kõik need analüüsid ja arutelud aita-
vad kaasa eesti keele riigieksamiks val-
mistumisel. Seda on meie eesti keele 
õpetajad ka öelnud, et nad näevad õpi-
laste loodud tekstides juba analüüside 
mõju. Need on eneseväljendusele kaa-
sa aidanud.

Me soovime, et meie kooli lõpetaja 
on teadlikum oma valikutest ja võima-
lustest. Praktikute loengute ja töövarju-
tamise kaudu jõuab õpilane teadliku-
ma valikuni, mida pärast gümnaasiumi 
edasi õppida või teha. Sageli ollak-
se edasiste valikute tegemisel hädas 
ja püütakse alles siis erinevaid eriala-
sid katsetades leida endale sobiv. Ma 
usun, et küpsuseksami erinevad osad 
ja ka moodulid aitavad seda segadust 
vähendada ning teadlikumaid samme 
astuda.

Sanne Taveter
Hüpernoole kaasautor

SISSEASTUMINE Kevade lähenedes muutub üha 
aktuaalsemaks põhikooli lõpetajatele gümnaasiu-
misse sisseastumine. Kaalutakse erinevaid güm-
naasiume ning tehakse valikuid kooli maine ning 
asukoha suhtes. 

Gümnaasiumidesse sisseastumisega 
seotud olulised kuupäevad

S
elleks aga, et gümnaasiu-
misse üldse pääseda, on va-
ja teha esimene samm ning 
panna end kandideerijate 

sekka kirja. Igal koolil on ette näh-
tud mingi kuupäev, mis ajaks tuleb 
end katsetele registreerida ning see-
järel neist ka osa võtta. Koolide roh-
kuse tõttu on ka palju erinevaid kuu-
päevi, millest tuleb kinni pidada. 
Kuna see pole kõige lihtsam, siis 
oleme kokku kogunud erinevate 
koolide sisseastumiskatsetega seon-
duvad olulised kuupäevad ja info.

Viimsi Gümnaasium 
• G1 klassi kandidaadiks registree-
rimise aeg: 6.–19. märts. 
• Sisseastumistest või vestlusvoor: 
28. märts. 

Võimalus on pääseda ka otse 
vestlusvooru, millest antakse tea-
da enne 20. märtsi. Kui kutset ei saa, 
tuleb minna 28. märtsil testi soori-
tama. Testi tulemused teatatakse 
hiljemalt 9. aprillil. 

Vestlused toimuvad 20. aprillil, 
kus edukale kandidaadile antakse 
vestluse lõppedes kinnituskiri, mis-
järel kandidaat kinnitab oma õppe-
koha G1 klassis.

Pärast koha kinnitamist ja põ-
hikooli lõpetamist tuleb sisseastu-
misdokumendid esitada elektroo-
niliselt vastava lingi kaudu hiljemalt 
25. juunil. Hiljemalt 26. juunil teavi-
tatakse kooli vastuvõtust. 

Gustav Adolfi Gümnaasium, 
Tallinna 21. Kool, Tallinna 

Inglise Kolledž, Tallinna 
Reaalkool – ühiskatsed
• Sisseastumiskatsetele registreeri-
mise aeg: 1.–11. märts.
• Sisseastumiskatsete sooritamise 
aeg: 14. märts kell 10.00.

Katsete tulemused ja vestlustele 
kutsumine avalikustatakse infosüs-
teemis 20. märtsil kell 16.00.

Õpilased, kes on üleriigiliste ai-
neolümpiaadide lõppvooru jõud-
nud, on võimalus katsetest va-
bastust taotleda ning peavad end 
ühiskatsetele registreerima hilje-
malt 7. märtsil.

Praktilistele töödele tuleb kaa-
sa võtta isikut tõendav dokument, 
ühiskatsete infosüsteemist kandi-
deerija koodi väljatrükk, kirjutus- 
ja joonestusvahendid, kalkulaator, 
vahetusjalanõud. Lubatud on sildi-
ta veepudel.

Jakob Westholmi 
Gümnaasium, Kadrioru 
Saksa Gümnaasium, 
Tallinna Ühisgümnaasium – 
kolme kooli katsed
• Registreerimine kolme kooli ühis-
katsetele: 7.–17. märts.
• Praktilised tööd viiakse läbi 21. 
märtsil kell 10.00.

Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt 
aprillikuu jooksul. 

Praktiliste tööde tulemused ava-
likustatakse ühiskatsete infosüstee-
mis hiljemalt kolmanda nädala al-
gul pärast praktilise töö sooritamist. 

Tallinna 32. Keskkool
• Sisseastumiskatsetele registreeri-
mine: alates 1. veebruarist.
• Sisseastumiskatsete I voor (kir-
jalikud testid): 27. veebruaril kell 
11.00.

Neile, kes 27. veebruaril sisseas-
tumiskatsetel osaleda ei saa, toi-
muvad kolmapäeval, 4. märtsil 
algusega kell 14.00 järelkatsed. Sis-
seastumistestidele tulijal peavad 
kaasas olema:

registreerimise kood, ID-kaart 
või õpilaspilet, kirjutusvahend, 9. 
klassi tunnistuse või e-kooli/stuu-
diumi tunnistuse/hinnetelehe kin-
nitatud koopia.

II vooru, milleks on vestlusvoor, 
edasipääsemise info jõuab õpilas-
kandidaatideni hiljemalt 18. märt-
sil. 

Vestlused ajaloo-õiguse, kesk-
konna-majanduse, multimeedia ja 
humanitaaria õppesuunda toimu-
vad 23. märtsist 17. aprillini. Teat-
risuuna erialased katsed toimuvad 
29. märtsil.

Kooli vastuvõtmise otsusest tea-
tatakse hiljemalt 30. aprillil.

Rocca al Mare Kool
• Õpilaskandidaadi ankeet tuleb 
täita hiljemalt 6. märtsiks.
• Akadeemilise võimekuse test toi-
mub 11. märtsil kell 16.15.

Testi tulemuste ja varasemate 
hinnete põhjal edukad kandidaadid 
kutsutakse koos perega vestlusele.

Vestlused toimuvad aprillis, täp-
sed vestlusajad teatatakse kandi-
daatidele eraldi.

Vastu võetud õpilaste nimekiri 
selgub hiljemalt 8. maiks ja õppeko-
ha vastuvõtmisest või sellest loobu-
misest tuleb koolile kirjalikult teada 
anda 20. maiks.

Tallinna Saksa Gümnaasium
• Õpilaste vastuvõtt toimub 21. ap-
rillil, katseid on võimalik sooritada 
kell 9.00; 11.00; 13.00 ja 15.00.
• Registreerimine on juba avatud. 

10. klassi võetakse vastu õpila-

si katsete sooritamise tulemuste ja 
põhikooli lõputunnistuse alusel, 
vestlus mängib samuti olulist rolli. 

Saksa keele eksami sooritanud 
B1 tasemel õpilane ei pea katse-
tel saksa keele testi sooritama ning 
tema tulemuseks loetakse maksi-
maalne punktide arv.

Pirita Majandusgümnaasium
• Registreerimine gümnaasiumi 
koolikatsetele: 1. märts – 7. aprill.  
• Tasemetest: 8. märts kell 16.00-
17.00.

Alates 15. aprillilst algavad vest-
lusvoorud ning nädal pärast vest-
luste lõppu saadetakse kutse güm-
naasiumisse ja ootenimekirja. 
Kaasa tuleks võtta isikut tõendav 
dokument, klassitunnistuse kinni-
tatud koopia/väljavõte 9. klassi õp-
petulemustest, kirjutusvahend ja 
joonestusvahendid.

Grete Maria Ivanov
Hüpernoole toimetaja

Enne güm-
naasiumisse 
sisseastumiste 
algust tee 
ära põhjalik 
kodutöö! Foto: 
Alisa Stoten
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TOIT LakeFish Kalapood on väike butiikpood, 
mille lettidelt võib iga päev leida vaid värsket 
kala. Lisaks kalale leiab siit ka muid mereande ja 
muudki põnevat, näiteks eestimaist täismahla või 
käsitöösiidrit. 

Ainult kõige värskem kala

Suitsutame kohapeal
Kala suitsutamisega tegeletakse La-
keFishi kalapoes igapäevaselt ning 
suitsukala on võimalik ka ette telli-
da. Värske ja suitsutatud kala kõr-
val pakutakse lisaks veel erinevaid 
marinaade, hakkliha ja muid ka-
lakulinaariatooteid ning külmu-
tatud mereande. Valik on lai ning 
alati natuke erinev, mis tähendab, 
et teada-tuntud lõhe ja forelli kõr-
vale võib leida alati midagi uut. Vii-
masel ajal on poe perenaise Agnese 
sõnul kujunenud eriliselt populaar-
seks suitsukalasalat. Huvitavat leiab 
iga kalasõber, valikus seisab muu-
hulgas näiteks kalaseljanka, anger-
jas koduses marinaadis või silmud 
marinaadis. Viimaste fenomeniks 
on letilt kaduda pea samal hetkel, 
kui need sinna jõuavad. 

Kust tuleb meie kala
Kala jõuab poodi nii meie siseve-
test kui ka avamerest ning erineva-
test kalakasvandustest Eestist Hol-
landi-Taanini.

Tuur tuleb näiteks eestimaistest 

kalakasvandustest, ranniku- või si-
sevetest saabub aga näiteks ahven, 
haug ja koha. Eksootilisemad mait-
seelamused saabuvad jällegi kau-
getelt ilmameredelt. Selles mõttes 
sõltub tootevalik alati saagist, mis 
parasjagu merelt püütud.

Palju vaieldakse selle üle, et 
kumb on parem ja tervislikum – 
vabavee või kasvanduse kala. Lake-
Fishis pakutakse nii üht kui ka teist. 
Kuigi kasvanduskalade toidulauda 
rikastavad erinevad toitainevalikud, 
kinnitab Agnes, et muretsemiseks 
pole põhjust. Kalakasvandusi kont-
rollitakse väga rangelt, nii et inime-
seni jõuab kindlasti värske ja tervis-
lik kala.

Poest saab nõu küsida
Nagu teada, on meie rahvas tih-
tipeale ainult lõhe- ja forellius-
ku. See on kindel valik. LakeFishis 
saab müüjalt aga kindlasti ka soo-
vitusi, milliseid teisigi kalu kuidas 
kokata. Valge kala võib olla mait-
sev ja lihtsasti valmistatav, aga se-
da tuleb kindlasti õrnemini käsitle-
da. Agnes proovib ka ise võimalikult 
palju leti taga olla ja inimestele soo-
vitusi jagada, kuidas maitsestada ja 
küpsetada või mida kala juurde li-
saks pakkuda võiks.

Maitse üle ei saa vaielda. Näiteks 
angersäga töötab justkui indikaa-
torkala. Seda kas väga armastatak-
se või ei maitse see kohe üldse. Poo-
di minnes võib aga avastada midagi 

sellist, millest aimugi pole, aga mis 
tegelikult väga maitsvaks osutub. 
Hea näide on esimest korda paltust 
ehk hiidlesta ostnud klient. Seesa-
ma hommikune klient tuli õhtul ta-

gasi ja ostis kogu poe paltusest tüh-
jaks – lihtsalt nii hea oli! 

Kaup, mida mujalt ei leia
Kalatoodete kõrval võib LakeFishist 
leida ka muid kvaliteetseid kaupu, 
mida kusagilt mujalt ei saa. Koos-
tööd tehakse Rõngu Mahlaga, kes 
pakub Küllus kaubamärgi all eri-
nevaid mahlu ja moose. LakeFishi 
kalapoes on ainukesena saadaval 
mahlade täisvalik, mida pakutakse 
kolmeliitristes kraaniga pakendites. 
Neid pakendeid on mugav käsitle-
da ning mahl säilib avatud pakendis 
toatemperatuuril vähemalt 3 kuud. 
Uue tootena pakutakse Küllus VA-
BA sarja mahemoose, mis ei sisalda 
lisatud suhkrut, kuid tänu loodusli-
kele suhkrutele on magusad.

Vabariigi sünnipäevaks jõuab 
poe müügilettidele ka Suislepa 
käsitöösiider, mis sobib väga hästi 
valge järvekalaga ning mida meie 
poodidest mujalt ei leia. Selle siid-
ri lugu sai alguse Suislepa mõisa 
kõrval asuval paadisillal, mille nä-
gemisulatuses on võrratud õuna-
aiad, mis inspireerisid siidri toot-
misse suurema nostalgialaksu. 
Tule ja proovi!

Geera Vorontsova
Alliance VGJ OÜ

  LakeFish asub Pärnamäe 
keskuses, aadressil Pärna-
mäe tee 4a. Tellimusi saab 
esitada telefonil 5556 2123 
või poes kohapeal.

Angersäga.  
Foto: Hannes 
Virkus

JOOK Viimsi Keskus sai hiljuti täiendust uue 
kauplusega – I korrusel on nüüd avatud Raasiku 
Õlletehase pood. Möödunud aastal Aasta ettevõte 
2019 tiitliga pärjatud firma juhi Oksana Bandura 
kinnitusel pruulitakse nende õlletehases vaid seda, 
mis inimestele meeldib ja maitseb. 

Käsitööõlu asjatundlikele nautlejatele

R
aasiku 1990ndatel tege-
vuse lõpetanud meie-
reisse hakati õlletehast 
ehitama 2012. aastal. Ok-

sana Bandura sõnul on Eesti ligi 50 
pruulikojast Raasiku sarnaseid kä-
sitööõlle tegijaid kümne ringis, too-
dangu mahu poolest platseeruvad 
nad kolmandale-neljandale ko-
hale. “Raasikul valmistatakse kä-
sitööõlut, mille pruulimine võtab 
rohkem aega kui tööstuslikul õllel, 
kuna käsitööna valmiv õlu on na-
turaalne ja selle valmimist ei kii-
rendata keemiliste ainetega,” sel-
gitab ta.

Raasikul valmistatakse õlut na-
gu vanasti – värsketest tooraine-
test ning ilma kontsentraatideta ja 
keemiliste ühenditeta. “Õlle val-
mistamiseks vajalikud koostisosad 
on humal, linnased ja vesi, millest 
keedetud virre pannakse pärmi ja 
suhkruga käärima ning seejärel laa-
gerduma,” selgitab Bandura. “Laa-
gerdamismahutis seisab õlu sõltu-
valt sordist 25-50 päeva. Aeg-ajalt 

võtab pruulimeister sellest proo-
ve ning hindab joogi värvi, lõhna, 
maitset, tihedust, samuti mõõdab 
alkoholisisaldust. Vastavalt siis tu-
leb otsustada, kas on vaja midagi 
lisada või muuta näiteks tempera-
tuuri.” Valminud õllest filtreeritak-
se humala- ja linnasejäägid, siis 
villitakse jook vaatidesse või pude-
litesse. “Kasutame õlle tootmisel 
vaid hea kvaliteediga tooraineid ja 
Raasiku põhjaveeallika vett,” lisab 
tegevjuht.

Hetkel valmib Raasikul mit-
meid õllesorte: klassikalised he-
ledad õlled Pilsner ja Lager, ka-
ramellimaitsega vaskne Märzen, 
merevaigukuldne Meeõlu ning tu-
meda šokolaadi maitseline Tume. 
Valikus on ka naturaalne käärita-
tud kali. Möödunud aastal lisandus 
sortimenti Medovuha, mis on õlle 
ja mõdu vahepealne jook. “Medo-
vuhat kääritatakse pärmiga, kuid 
joogile lisatakse palju mett, samu-
ti apelsini, sidrunit, laimi ja maitse-
aineid,” selgitab Bandura. “See jook 
meeldib eriti naistele ja on hetkel 
üks meie armastatumaid tooteid.”

“Me ei ole moodsad hipsterid, 
kes pruulivad kibedat ja haput või 
kapsa ja nõialuudega õlut,” mui-

gab Bandura. “Oleme klassikalised 
pruulijad, kes teevad hästi ja armas-
tusega hea maitsega elavaid õllesid 
ja kodust kalja. Pruulime nendele, 
kes soovivad nautida.”

Ettevõte on saanud ka mitmeid 
tunnustusi. Lisaks juba mainitud 
Aasta ettevõte 2019 tiitlile pälvis 
Raasiku Õlletehase toodetud Pils-
ner 2018. aastal tiitli Parim väi-
kepruulijate käsitööõlu Eestis ja 
aasta tagasi sai sama tiitli ka Tume 
õlu.

Viimsi Keskuses avatud poes on 
saadaval värskelt valminud lahti-
sed õlled, kali, samuti klaaspudeli-
tes joogid, kingipakid ja ka brändi-
tud rõivad.

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

  Viimsi Keskuse I korrusel 
asuv Raasiku Õlletehase 
pood on avatud E–R 10–21 
ning L–P 10–19. Vaata ka 
www.raasiku-olletehas.ee.

Viimsi Keskuse Raasiku Õlletehase poes on muu kõrval müügil ka lahtine õlu. 

Pastöriseerimata Raasiku õlu ärkab 
ellu esinduslikes roostevabades 
mahutites. Fotod: Raasiku Õlletehas



21. veebruar 2020 SISUTURUNDUS // 15

HEA PAUS Viimsis Haabneeme rannas asuva OKO 
leiavad suviti üles paljud viimsilased ja tallinlasedki, 
sest laineid kuulates ja päikeseloojangut nautides on 
mõnus heas seltskonnas või romantiliselt einestada. 
Aga ka hilistalvel on OKO-sse asja, näiteks selleks, et 
väärtustada nädalavahetuste jahedaid hommikuid 
vitamiinide, soojade vestluste ja silmailuga. 

OKO brantš meelitab maitsete juurde

B
rantšimine on muutumas 
aina populaarsemaks ka 
Eestis. OKO on siin mait-
semärgi maasse löönud ja 

teab, mida teeb. 
Brantšimise põhimõtteks on 

nautida vaba aega oma parimate-
ga, olgu nendeks siis hea raamat, 

muusika kõrvus, pilk kaugusse, pa-
rimad sõbrad või pereliikmed, kel-
lele nädala tuhisedes ei jõuagi va-
hel silma vaadata.

OKO hilise ja naudeldava hom-
mikusöögi menüü on lihtne – vali-
kute langetamine pead valutama ei 
pane. Samas sisaldab pakutav kõi-

ke seda, mida ühelt “mäletad, kui 
me koos hommikust sõime” istu-
miselt oodata. On muna, on küp-
setisi, on üllatusi. Lihtsus ja oota-
matus koos samal taldrikul.

Minu lemmikuks sai sel korral 
mõnus ja mahlane müslikauss 
värske jogurti, marjade ja pähklise 
röstise kiudainega. Aga tegelikult 
on see lemmikute edetabel mul nii 
komakohtades kinni, et Benedicti 
munad Hollandi kastme ja suitsu-
lõhega istuvad kohe kukil. Ja ära 
sa ütle – nii Hollandi kastet kui ka 
voolavaid munarebusid on lihtne 
untsu keerata.

Üllatuseks oli mu kaaslase proo-
vitud avokaado-mozzarellasalat. 
Värske, ilus laotus ja pealegi toitev. 

Tõsi, tegelikult olime terve brant-
ši vältel näppupidi üksteise toi-
dukaussides. Ja seda üks mõnus 
pühapäevahommik minule ka te-
gelikult tähendab: jagad meeleolu, 
mõtteid ja maitseid. Kohv – hea. 
Mimosa värske veriapelsinimahla-
ga – ka hea.

Halb oli ainult see, et aeg lendas 
kiiresti. Lõppu sai ära kugistatud 
veel üks kaneelirull (mis on mee-
letult suur ja kaneeline ja päriselt 

ka suussulav ja maitsev!) ja sport-
likud-lõõgastavad tegevused või-
sid alata.

Mina soovitan endale järgmi-
seks korraks alustada kohe kella 
10-st ja võtta rahulikumalt. Võib-ol-
la läheks isegi tasa ja targu lõunaks 
üle, sest nii see päris brantšimine, 
kas või harva, aga käib.

OKO brantš on sel nädalavahe-
tusel saadaval kolmel järjestikusel 
päeval, sest lisaks laupäevale ja püha-
päevale pakutakse hilist hommiku-
menüüd ka esmaspäeval, 24. veeb-
ruaril, vabariigi iseseisvumise päe-
val, alates kella kümnest.

Viimsi Teataja
külastas brantši OKO küllakutsel

Pakutav sisaldab kõike seda, 
mida ühelt “mäletad, kui me 
koos hommikust sõime” istu-
miselt oodata.

OKO brantš 
ootab Sind ka 
esmaspäeval, 
24. veebruaril!  
Fotod: Lauri 
Laan
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KORVPALL Korvpalliklubi 
Viimsi/Estover esindusmees-
kond KK Viimsi/Noto alistas 
reedel, 7. veebruaril Saku I liiga 
15. vooru kohtumises võõral 
väljakul Betoonimeister/SK 
Nord/Cramo. Viimsilastele 
oli see 8. järjestikune ja ühte-
kokku 12. võit sel hooajal, 
millega jätkatakse Saku I liiga 
turniiritabelis liidrina. 

Peatreener Valdo Lipsu hoolealu-
sed kaotasid küll esimese veeran-
daja, kuid poolajale mindi  viigi-
seisul ja kolmandal veerandil tegid 
viimsilased otsustava vahe sisse, 
sundides kaitsemängu vastased 
rasketele otsustele. See väljendus 

KK Viimsi/Noto teenis võõral väljakul võidulisa
visketabavuses, mida võitjad ta-
basid vastastest oluliselt paremi-
ni – kahepunktivisked 64% vs 37%. 
Lõppskoor tablool 78:63.

Meeskonna treener Martin Too-
mas pidas võiduvõtmeks õnnestu-
nud taktika valikut. “Väga-väga va-
jalik võit, suur hirm oli selle mängu 
ees. Gaspar Bibikovi ja Kristjan 
Evarti puudumisel natuke kartsi-
me, et mis siin täna saama hakkab. 
Pean kiitma peatreenerit väga hea 
taktika valiku eest ja mehi, kes sel-
lest kinni võtsid ja tegid kõik õiges-
ti,“ rääkis Toomas.

Meeskonna edusse 22 puntki 
panustanud Kaarel Traumann kii-
tis suurt vastutust kandnud noor-
mängijaid. “Väga vajalik võit ilma 

paari põhimeheta, kus noortel väga 
suured minutid võõrsil raske vasta-
sega. Hea mäng,“ sõnas Traumann.

KK Viimsi/Noto püsib Saku I lii-
ga turniiritabelis pärast 15. mängu-
devooru 12 võidu ja 3 kaotusega 1. 
kohal.

KK Viimsi/Noto püsib Saku I liiga turniiritabelis liidrikohal. Foto: KK Viimsi

Osale kindlasti 
järgmisel kodu-
mängul! 

  Jazz Pesulad eri: KK 
Viimsi/Noto vs Kadrina 
Karud 21. veebruaril kell 19 
Karulaugu areenal!

AJURAGIN Sõnaga sport seostame me esimesena 
tihtipeale aktiivselt liikumist. Küll aga võib sport 
olla ka tegevus, kus loeb vaid vaimne võimekus. 
Meie koduvallas tegutsev MTÜ Viimsi Mõttesport 
pakub võimalust õppida tundma erinevaid 
mõtlemismänge, aga ka arendada meie üldist 
keskendumisvõimet.

Mõttespordis loeb vaimne võimekus

K
ust said huviringid algu-
se ning milliseid mõtte-
mänge saab seal õppida, 
selgitab Viimsi Mõtte-

sport MTÜ juht Pille Petersoo.

Mida kujutab endast MTÜ Viimsi 
Mõttesport?
MTÜ Viimsi Mõttesport on 1998. 
aastal loodud mittetulundusühing, 
mille eesmärk on luua Viimsi vallas 
paremad võimalused mõttespordi-
aladega tegelemiseks, seda eelkõi-
ge noorte seas.  

Mis on teie põhieesmärk?
Meie põhieesmärk on näidata 
noortele, et lisaks pallimängudele 
ja arvutis istumisele on veel põne-
vaid ajaveetmisviise. Tundub, et on 
juba korda läinud. 

Kust sai idee alguse?
Mul on endal kodus kolm nutikat 
last ja kui paar aastat tagasi tahtsin 
neid maleringi panna, siis avasta-
sin, et Viimsis lihtsalt ei ole ühtegi 
avatud maleringi. Edasi-tagasi va-
nalinnas asuvasse Tallinna Paul Ke-
rese nimelisse Malemajja sõitmine 
tundus ka jabur. Väike maadeuuri-
mine näitas, et ma pole sugugi ai-
nus hämmingus lapsevanem ja et 
mõttespordi huvilisi lapsi on vallas 
rohkem. Tänu Sotsiaaldemokraat-
liku Erakonna toele tegevustoetuse 
näol õnnestuski MTÜ Viimsi Mõt-
tesport käivitada.  

Kus huviringid toimuvad?
Mõttespordi huviringid toimuvad 
Viimsis nüüd teist aastat. Hetkel on 
võimalus lastel osaleda Haabnee-
me kooli huviringides, Laanelinnu 
lasteaia kaberingis ja Viimsi päeva-
keskuse mõttemängude ringis.

Väga hea koostöö on Haabnee-
me kooliga. Koolil oli niikuinii plaa-
nis malering käivitada, aitasime 
neil õpetaja leida. Lisaks pakkusi-
me välja idee alustada ka kaberin-
giga ning mõttemängude ringiga 
– huviringide juhendajad on koo-
li palgal, aga me aitasime taas lei-
da õpetajad ning toetasime gomo-
ku varustusega. 

Teist aastat toimub kabering ka 
Laanelinnu lasteaias, kus iganäda-
laselt osaleb lapsi 10-15. MTÜ Viim-
si Mõttesport kinkis lasteaiale ka 12 
kabekomplekti ning lapsed on ak-
tiivselt võistlustel osalenud. Just 
soetasime 10 väiksematele lastele 
mõeldud nn kiisu-gomoku komp-
lekti. Nende abil loodame gomoku-
pisikuga nakatada ka lasteaialapsi. 

Loodame lähiajal käivitada ka 
avatud mõttespordi ja -mängude 
ringid, kus saavad osaleda ka need 
Viimsi lapsed, kes ei käi Haabnee-
me koolis või Laanelinnu lasteaias 
või ei küündi veel Viimsi päevakes-
kuse miinimumvanuseni. 

Kui mitu korda nädalas te tree-
nite?
Hetkel toimuvad huviringid kord 
nädalas, kuigi eks võistlusteks val-
mistudes võiks olla vähemalt kaks 
tundi nädalas. Ehk tulevikus!

Kes on huviringide juhendajad?
Haabneeme kooli huviringe juhen-
davad Irma Nahkor (kabe), Margus 
Sööt (male; varem õpetas Jaan Ur-
gas) ja Brenet Rahumägi (mõtte-
mängud). Haabneeme koolis on 
huviringijuhendajad kooli palgal, 
me oleme toetanud õpetajate leid-
mise ja näiteks gomoku vahendi-
tega. Laanelinnu lasteaias õpetab 
Irma Nahkor lasteaialastele kabet 
ning Viimsi päevakeskuses õpe-
tab Brenet Rahumägi Viimsi vääri-
katele mõttemänge. Paar korda on 
käinud gomoku õpitube juhenda-
mas ka “Eesti gomoku isa” ehk Ants 
Soosõrv. 

Laanelinnu lasteaia ja Viimsi 
päevakeskuse huviringe rahasta-
me MTÜ vahenditest ning oleme 
sinna ostnud ka varustuse. 

Kui suur on mõttespordi huvi las-
te seas?
Hetkel tundub, et huvilisi on piisa-
valt ja tegelikult oleks soovijaid roh-
kemgi. Rubiku kuubiku õpitube pi-
dime mullu tegema topelt, sest 24 
tunniga registreerus üle 30 huvi-
lise. Haabneeme kooli kaberingis 
on huvilisi lapsi tegelikult rohkem-
gi kui kahe rühma jagu. 

Kas osalete ka võistlustel?
MTÜ Viimsi Mõttesport on aidanud 
nii võistlusi korraldada kui ka lapsi 
võistlustele saatnud. 2019. aasta al-
guses toimusid Eesti sõjamuuseu-
mis Viimsis Harjumaa 2019. aasta 
meistrivõistlused vene kabes, kus 
me olime kaaskorraldajad. Laste-
turniirile tuli üle 30 osaleja, pea-
miselt Viimsi noored. Sügisel toe-
tasime Viimsi Maleseltsi Aponest 

malevõistluste korraldamisel Viim-
sis.  

Viimsi lapsed on käinud nii ma-
le-, kabe- kui ka gomokuvõistlustel. 
Kõige rohkem on osaletud ja saa-
dud medaleid vist hetkel erinevatelt 
kabevõistlustelt, aga küll need tei-
sedki medalid tulevad. Kõige kau-
gem võistlusreis oli eelmise aasta 
lõpus Paunvere kabeturniirile, kuhu 
pidime eribussi tellima, sest võist-
lustele sõitis lausa 17 Viimsi laste-
aia- ja koolilast! 

Mida mõttemängud meile õpe-
tavad?
Kindlasti keskendumisvõimet, pla-
neerimist, suhtlemist, ka kaota-
mist. Mulle meeldib, et mõttesport 
on demokraatlik – kättesaadav kõi-
kidele sotsiaalmajanduslikust taus-
tast ja vanemate rahakoti paksusest 
sõltumatu; seal pole keelebarjääri ja 
seda saab mängida ka siis, kui näi-
teks jagpallistaadionil või korvpal-
liväljakul jooksmiseks jaksu ei ole. 

Milline on olnud laste tagasiside?
Väga positiivne ja seda mitte ainult 
laste seas. Kui päevakeskuses go-
mokuga alustasime, olid osalejad 
üsna skeptilised. Nüüd paistab, et 
nii mõnigi soliidses vanuses Viim-
si elanik on pisikuga nakatunud ja 

Laanelinnu 
lasteaias toi-
muv kabering 
on alati tulvil 
õppimishimu-
lisi lapsi. Fotod: 
Anne-Mari 
Visnapuu

endale gomokulaua ja -nupud ko-
ju varunud. 

Kas mõni huviline on ka kõik mõt-
lemismängud (male, kabe, gomo-
ku) läbi proovinud, enne kui on 
leidnud enda jaoks selle lemmi-
ku?
Ikka on. Gomokut on tulnud laste-
le tutvustada, sest seda teatakse kõi-
ge vähem. Oleme korraldanud kaks 
gomoku õpituba, kus mõlemas on 
osalenud üle 20 lapse ja need on 
lastele väga meeldinud. Kindlas-
ti plaanime taolisi õpitube ja mini-
turniire edaspidigi.

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Meie põhieesmärk on näidata 
noortele, et lisaks pallimängu-
dele ja arvutis istumisele on 
veel põnevaid ajaveetmisviise.

Kabehuvilisi laste seas jätkub! 
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     Palju õnne
   ka�is Eesti!

viimsikaubanduskeskusVIIMSI KAUBANDUSKESKUS  I  Randvere tee 6  I  Keskus avatud E–L 10-20, P 10-18, Delice avatud E–P 9-22

KEEMILINE PUHASTUS  RÕIVASTE PARANDUS

SULARAHAAUTOMAADID PAKIAUTOMAADID

MLA VIIMSI LASTEAIAD 
pakub tööd:

MAJAPERENAISELE RANDVERE MAJAS 
(koormus 1,0)

Ootame tööle rõõmsameelset ning usaldusväärset inimest, 
kes hoolitseks lasteaia üldruumide puhtuse eest, aitaks 

korraldada lasteaiaelu argipäevatoiminguid, vajadusel aitab 
rühmas lapsi hoida, kaunistab maja erinevateks üritusteks, 

tegeleb kauba vastuvõtuga jne.

Tööaeg on 5 päeva nädalas, 8 tundi päevas.
Tööle asumine on esimesel võimalusel.

Info saamiseks võta ühendust:
E-mail: mirje@viimsilasteaiad.ee

Kontakttelefon: 5622 0121
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Detailplaneeringud
Avalikud arutelud

 09.03.2020 algusega kell 16.00 toimub 
Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) 1. korruse koos-
olekuruumis Lubja küla, kinnistu Lubja tee 
2 ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) 
(vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 
otsusega nr 61) avaliku väljapaneku tulemus-
te avalik arutelu.

Avalikud väljapanekud
06.–23.03.2020 esmaspäevast neljapäevani 
kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 
8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul järgmine DP:

 Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, 
kinnistu Kalda-Lepiku DP (vastu võetud Viimsi 
Vallavalitsuse 29.01.2020 korraldusega nr 43).  

Planeeringuala asub Naissaarel Väikehei-
namaa külas ja hõlmab kinnistu Kalda-Lepiku 

(katastritunnus 89001:001:0115, suurus 11 164 m2, 
maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa). 
Planeeringuala piirneb lõunast merega, põh-
jast RMK metsaalaga ning idast ja läänest 
hoonestamata maatulundusmaa sihtotstar-
bega kinnistutega Jõesaare ja Ranna-Lepiku. 
Planeeringuala jääb ajaloolise küla asukohale, 
kus hoonestus paiknes valdavalt piki rannikut.

DP koostamise eesmärk on muuta kinnistu 
Kalda-Lepiku maakasutuse sihtotstarve maa-
tulundusmaast elamumaaks vastavalt Nais-
saare üldplaneeringuga määratud juhtotstar-
bele, planeerida elamukrunt ning määrata 
krundi ehitusõigus ühele suvilale ja kahele 
abihoonele (sauna ehitamiseks ja olemasole-
va keldri renoveerimiseks). DP-ga moodusta-
takse ka transpordimaa sihtotstarbega krunt 
(574 m2), mis antakse üle vallale. Valla ees-
märk on omandada järk-järgult Männiku tee-

maa, mis on ajalooline külatee – juurdepääs 
paljudele kruntidele.  DP on Naissaare üldpla-
neeringu kohane.

06.03–06.04.2020 esmaspäevast neljapäevani 
kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 
8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul järgmine DP:

 Viimsi alevik, kinnistu Liilia põik 4 DP (al-
gatatud Viimsi Vallavolikogu 13.12.2016 otsu-
sega nr 100) eskiislahendus.

Planeeringuala asub Viimsi alevikus välja-
kujunenud hoonestusega elurajoonis ja see 
hõlmab hoonestatud elamukrundi Liilia põik 4 
(katastritunnus 89001:010:0136, suurus 2000 m2, 
maakasutuse sihtotstarve elamumaa). Pla-
neeringuala piirneb põhjast elamukruntidega 
Aiandi tee 2d (üksikelamu), Suur-Sepa tee 2, 3 
ja 6 ning Väike-Sepa tee 2 ja 4 (korterelamud), 

idast elamukruntidega Astriõie tee 15 ja Astri 
põik 11 (ridaelamud), lõunast elamukrundiga 
Liilia põik 2 (üksikelamu) ja läänest teega 
Liilia põik. 

DP koostamise eesmärk on õigusliku alu-
seta püstitatud korterelamu seadustamine 
ja sellest tulenevalt üldplaneeringu kohase 
maakasutuse juhtotstarbe muutmine väike-
elamute maast korterelamu maaks – DP on 
Viimsi mandriosa üldplaneeringut muutev. 
Planeeringualal paikneva maaüksuse piire ja 
suurust ei muudeta. Ehitusõiguse määramisel 
on lubatud aluseks võtta olemasoleva hoone 
ehituslikud näitajad, seejuures täiendava ehi-
tusõiguse määramise õiguseta. 

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-de-
ga on võimalik tutvuda ka Viimsi valla veebi-
lehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Projekteerimistingimused
Muuga sadama lääneosa detailplaneeringu-
ga. Taotleja soovib kavandatava hoone kõr-
gust suurendada 10% võrra. Antud juhul ei ole 
projekteerimistingimuste väljastamine vas-
tuolus õigusaktide, isikute õiguste või avali-
ku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi 
parameetreid ei suurendata, samuti on taga-
tud tuleohutuskujad naaberkinnistutel asuva-
te hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punk-
tile 3 võib pädev asutus täpsustada projektee-

rimistingimustega hoonestusala tingimusi. 
Kohalik  omavalitsus korraldab projekteeri-
mistingimuste andmise avatud menetlusena 
ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- 
ja kommunaalosakonna ettepanek on lahen-
dada taotlus avalikku istungit korraldamata.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste 
eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi Valla-
valitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvu-
miseks kättesaadav ka Viimsi Vallavalitsuse 
administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projek-
teerimistingimuste eelnõu kohta väljendada 
oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates 
avalikustamisest.

3. 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.

Ehitus- ja kommunaalosakond

 Projekteerimistingimuste andmine 
avatud menetluses Viimsi vallas Muuga 
külas Virna tn 8 kinnistule detailplanee-
ringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud projekteerimistingi-
muste taotluse Virna tn 8 kinnistule Muuga 
külas hoone püstitamiseks  detailplaneerin-
gu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehi-
tusõigus on määratud Viimsi Vallavalitsuse 
11.06.2002 korraldusega nr 114 kehtestatud 

uued vallakodanikud

  Anli Soosaarel ja Alar Ajal sündis 5. juunil 2019 poeg Andri Aja
  Hele-Reet Lindermanil ja Eero Ehalal sündis 16. oktoobril 2019 poeg Emil 
Ruuben Ehala 

  Tiiu Lootil ja Tanel Meokasel sündis 21. oktoobril 2019 tütar Lisandra
Meokas 

  Alena ja Kirill Saksenil sündis 14. novembril 2019 tütar Lija Saksen 
  Kairit Pallil ja Aigar Metsal sündis 1. detsembril 2019 poeg Evan Mets
  Jaana ja Oleg Jurikul sündis 22. detsembril 2019 poeg Noel Jurik 
  Katariina Lillestikul ja Markko Lastikul sündis 26. detsembril 2019 tütar
Ruby Lastik

  Helena Marjatta Hannele Soinil ja Sami Petteri Lyytinenil sündis 
26. detsembril 2019 poeg Hugo Johannes Soini 

  Too oma mänguasi näitusele! 
Harjumaa Muuseum kogub harju-
maalaste MÄNGUASJU! Kas Sul 
on alles oma kõige armsam lelu? 
Too mänguasi muuseumi ja jaga 
meiega selle lugu! Otsime erine-
vatest aegadest pärit mänguas-
ju ning nendega seotud fotosid ja 
mälestusi. Avame näituse harju-
maalaste mänguasjadest sellel 
kevadel.

Taavi Koppel
Harjumaa Muuseumi peavarahoidja

üleskutse

  Veronika ja Dmitri Maksimil sündis 3. jaanuaril tütar Maia Maksim
  Ela Augustinil ja Tarmo Linkrusel sündis 3. jaanuaril poeg Kristofer Linkrus 
  Kadi Rüütlil ja Veiko Isopil sündis 4. jaanuaril poeg Markus Isop
  Alla Maršalkina-Paadil ja Rainer Paadil sündis 6. jaanuaril tütar Isabella
Paat 

  Katri Mölderil ja Rauno Glooril sündis 12. jaanuaril poeg Riko Gloor 
  Jelena Gatšegoval ja Nicholas John Gerritzil sündis 16. jaanuaril tütar 
Katariina Lillian Gerritz 

  Aino Mihelsonil ja Olari Tiidusel sündis 18. jaanuaril tütar Naomi Tiidus
  Ethel ja Raul Urbsalul sündis 19. jaanuaril tütar Heliry Urbsalu  
  Kätlin Linnasel ja Urmo Tähestel sündis 2. veebruaril tütar Isabel Täheste 
  Marit Pruulil ja Robert Reieril sündis 2. veebruaril tütar Leenu Reier
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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 
 

Viimsis avatav uus lastehoid 
Viimsi Miisu, Nelgi tee 1, otsib 
oma meeskonda rõõmsameelset 
LAPSEHOIDJAT, 
kes armastab lastega tegeleda ning läbi 
mängu neid arendada. Ootamas on maa-
ilma kõige erilisem amet naerusuiste 
lastega, kes on usaldatud just Sinu hoolde.
Ootame Sinult:
• vähemalt kesk- või erialane haridus
• tahet lastega aktiivselt tegeleda 
• soovi teha oma tööd naeratades ja 
  silmade särades
Ettevõtte pakub:
• kaasaegset töökeskkonda
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
• motiveerivat töötasu, lisahüvesid
• lastehoid avatud E–R Viimsis, täistööaeg

Ootan rõõmuga huviliste kõnesid 516 3416 
Ülle, viimsi.miisu@gmail.com.
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Tööpakkumised
Viimsis avatav uus lastehoid Viimsi 
Miisu, Nelgi tee 1, otsib oma mees-
konda rõõmsameelset LAPSE-
HOIDJAT, kes armastab lastega 
tegeleda ning läbi mängu neid 
arendada. Ootame Sinult vähemalt 
kesk- või erialast haridust ning tahet 
lastega aktiivselt tegeleda. Huvi 
korral palun võtke ühendust tel 516 
3416 Ülle, viimsi.miisu@gmail.com.
Viimsis avatav uus lastehoid Viimsi 
Miisu, Nelgi tee 1, otsib oma mees-
konda LAPSEHOIDJA ABI, kes oleks 
kohusetundlik, lastesõbralik, puh-
tust ja korda armastav. Töö kirjel-
dus: ruumide koristamine, lastele 
toidu serveerimine, laste abistamine 
erinevate tegevuste läbiviimisel. Huvi 
korral palun võtke ühendust tel 516 
3416 Ülle, viimsi.miisu@gmail.com. 
Soovime leida toreda hoidja 
2,5-aastasele tüdrukule paindliku 
graafikuga, mõned päevad/nädal 
kuus. Elame Leppneemes, hoid võib 
olla ka hoidja enda juures. Täpsem 
info katrinakallas@gmail.com või 
telefonil 520 9568.
Viimsis Aiandi teel asuvasse 
kohvik-sööklasse vajatakse tublit 
kokka. Tööaeg E–R, ruskus@hot.ee, 
tel 508 8141. 

Õpe
Pikaajalise töökogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan 
ka korrata gümnaasiumi katseteks 
ja põhikooli lõpueksamiks. Hind 
kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 
0165, Mare.
Annan koolimatemaatika tunde 
(1.–12. klassini) Haabneemes. Hari-
duselt matemaatik ja kogemus ole-

mas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 
5827 9084, Laur.

Koolieelikute lugema ja kirjutama 
õpetamine. Individuaaltunnid luge-
mis- ja kirjutamisraskustega õpilas-
tele. Tel 505 9605.

Tule tantsukursusele ja täienda 
oma oskust tantsida paaristantsu 
kaasaegse peomuusika järgi. Sel-
leks keskendume tantsudele rumba 
(ruutrumba ja kuuba rumba), samba, 
džaiv, fokstrott. Esmaspäeviti, ala-
tes 2. märtsist kell 19.30 (1.5 h) või 
neljapäeviti, alates 5. märtsist kell 
19.00 (1.5 h) Viimsi uues raamatu-
kogus Eesti parimate seltskonna-
tantsuõpetajate juhendamisel. Uuri 
lähemalt: Aruka.Klubi@gmail.com.

Hispaania keel: kutsume ühinema 
uue algajate hispaania keele gru-
piga. Kursus alustab märtsis, tun-
nid kolmapäeva õhtuti Viimsi
huvikeskuses. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com.

Keeleõpe (inglise ja eesti keel ing-
lise keele baasil) ning tõlketeenus. 
Vaata https://mpt-link.ee/et/ 

Translations and private Estonian 
language courses. Further infor-
mation at https://mpt-link.ee/en/.

Aiatööd 
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Teostame puude tervis-
liku seisundi hindamist. Soodsad 
hinnad. Tel 522 0321, kodulehekülg 
www.arbormen.ee.

Viljapuude ja põõsaste lõikamine, 
hekkide pügamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud haljas-
tustööd. Tel 5564 7029.

Langetame-hooldame puid ning 
freesime kände just Teie piirkonnas. 
Leiame koos lahenduse! Tel 5626 
3857, www.puumehed.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. He-
lista 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.

Ehitus
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi-, 
katuste, vaheseinte, saunade, ter-
rasside ehitus. Parketi, uste, akende, 
liistude paigaldus ja muud sise-
viimistlustööd. Tel 5360 5083.
Teostame vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitustöid, kõiki maja-
siseseid santehnilisi töid. Laadur 
ratastraktori teenus, veoauto (mul-
tilift) teenused, lammutus- ja koris-
tustööd. Vanametalli tasuta äravii-
mine. Tel 507 4178. 
Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivi-
de ja äärekivide paigaldus Tallin-
nas ja Harjumaal.  Kogemus 13 a, 
kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 
5851, www.ormikivi.ee, e-post
info@ormikivi.ee.
Hoonete soojustamine puiste-
villaga, objektiga tutvumine ja kon-
sultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, 
tel 501 6689.
Vannitubade ja korterite remont 
ning viimistlus. Küsige pakkumist: 

e-post info@remontjaviimistlus.ee. 
tel 525 7443, koduleht 
www.remontjaviimistlus.ee.

Vannitubade renoveerimine. Plaati-
mine ja siseviimistlus. Tel 5372 8382.

Plaatimistööd, saunade ehitus, 
ehitus-remonditööd. Tel 511 0992.

Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.
Katuste remont ja hooldus, 
vihmaveesüsteemide paigaldus 
ja hooldus, puidutööd. Tel 5332 
0853, e-post info@topehitus.ee, 
www.topehitus.ee.

Vihmaveesüsteemide ja katuse-
turvatoodete paigaldus. Rennid 
toodame kohapeal valtsimismasi-
naga – puuduvad liitekohad! 
Vihmaveerennid OÜ, e-post info@
vihmaveerennid.ee, tel 527 1059.

Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga 
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo 
tel 5656 2191.

Korstnapühkimine
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
E-post kuldnoop@gmail.com, tel 
5689 0125, 
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemide 
puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
E-post korsten.korda@gmail.com, 
tel 5690 0686.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni 

puhastust. Tel 552 6281, e-post 
margus@korvent.ee.

Muud teenused
Kogemustega elukutseline õmble-
ja teostab Viimsis Aiandi teel pa-
randus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.
Väikeettevõte koristab eramaju 
15 €/h (sis. km) ja kontoreid (hin-
nad kokkuleppel) Tallinnas ja Har-
jumaal. Lisainfo E-L 8-21 tel 504 
5576.
Vilunud kodukoristaja teeb ökoko-
ristust, hoolduskoristust, suurpu-
hastust ja peseb aknaid. Tel 5677 
0103. 
Haabneemes ära anda kasutuses 
olnud diivan ja tugitool. Lisateave 
tel 501 7976.

Ost, müük
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Autode kokkuost! Ostame kõiki 
autosid, sõidukeid, aparaate ja 
töömasinaid! Võib pakkda remonti 
vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei 
pea olema arvel, ülevaatust ega 
kindlustust! Pakkuda võib kõike! 
Kuulutus ei vanane! Tel 5621 3000.
Müüa puitbrikett 145 €/960 kg, kui-
vad kütteklotsid 110 €/48 kotti, pel-
let premium 6 ja 8 mm, kuiv lepp ja 
kask kottides. Tel 5692 4924.
Müüa sega lehtpuu 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. 

VABA AEG Jussi Õlletuba on viimsilasi kostitanud 
juba 25 aastat. Viimane aeg oli uuendada interjööri, 
teha muudatusi menüüs ja Jussi Õlletoast on 
tänaseks saanud lihtsalt Jussikas. 

Jussi Õlletoas muutusid nii ruumid kui ka 
menüü – kõik ikka klientide rõõmuks

Milline on Jussi Õlletoa 
ajalugu
Jussi Õlletoa maja ehitas 1935. aas-
tal Johannes Ehasoo. Esialgu tegut-
ses selles majas kauplus ning pere-
rahvas elas ise samas majas, nagu 
sellel ajal kombeks. Rahvas kutsus 
lahket ja toredat peremeest Jussiks 
ning tema poodi hakati kohe algu-
sest peale Jussikaks kutsuma.

Eriti suureks müügiartikliks oli 
sel ajal Jussi poes sool, mida vajasid 
piiritusevedajad. Nagu teada, siis 
salapiiritust veeti suurtes kanistri-
tes, mille külge ühendati raskuseks 
soolakotid koos poiga. Neutraal-
setes vetes lasti piirituse kanistrid 
koos kokku lepitud raskusega soo-
lakottidega vette ning soomlased 
ootasid soola lahustumist ja poi 
pinnale tõusmist, et kaubale järgi 
minna.

1944, Vene okupatsiooni ajal, 
okupeeriti ka Jussi poekene ning 
see muudeti ETKVL-i kaupluseks, 

mis oli väga populaarne ja alati eri-
ti hea kaubaga varustatud. Kuna see 
oli Tallinnale kõige lähemal asuv 
ETKVL-i kauplus, siis käisid seal 
kõik tähtsad riigitegelased vajalikku 
kaupa ostmas. Vana Juss vormistati 
samal ajal maja kojameheks ja val-
vuriks. Jussi ja tema perega paigu-
tati samadesse ruumidesse elama 
ka üks vene ohvitser, kes välja koli-
des võttis kaasa kogu elutoa mööbli 
ja eluks vajaliku, alles jäi ainult üks 
seinakell, mis on ka tänaseni Jussi-
kas kohapeal olemas.

ETKVL-i kauplus tegutses Jus-
si majas kuni olümpiamängudeni, 
kui rajati uus suur kauplus hoopis 
praeguse Miiduranna Konsumi ko-
ha peale. Jussi maja jäi pärast pere-
mehe surma tühjaks ja läks üle sel 
ajal majas elanud Nadeždale ning 
kaupluse asemel avati valuutapood 
ja väike kohvik. 

1995. aastal võõrandas Nadežda 
maja Jussi lapselapsele, kes on kuni 
tänaseni selle maja omanik. Kuna 
sel ajal olid pubid väga populaar-
sed, siis sai ka vana Jussi majast ees-
tipäraselt Jussi Õlletuba, mida rah-
vas hüüdis endiselt ka Jussikaks. 

Ärevatest üheksakümnendatest ei 
jäänud puutumata ka Jussi Õlletu-
ba, mille juhataja oli sel ajal Urmas 
Koort. Ühel päeval sokutati Jussi-
ka välisukse ees olevasse prügikas-

ti lõhkeseade. Õnneks ei arvestatud 
aga sellega, et prügikast oli betoo-
nist ja väga suuri kahjustusi Jussi-
kas ei saanud.

Kes siis Jussikat ei tea
Läbi aegade on Jussi Õlletuba ol-
nud viimsilaste üks lemmikpaik. 
Teiste hulgas oli ka president Len-
nart Meri Jussikas päris tihe külali-
ne. Legendaarseid säravate esine-
jatega pidusid mäletab vist samuti 
iga viimsikas. Esinemas on käinud 

näiteks Üllar Jörberg, Jüri Homen-
ja, Ivo Linna ning Jussikas andis 
ühe oma viimastest kontsertidest 
ka Vello Orumets.

Nüüd, kui Jussi Õlletoa avami-
sest on möödas 25 aastat, oli vii-
mane aeg ette võtta renoveerimi-
ne ja anda majale uus hingamine. 
Selle aasta 31. jaanuaril pidasime 
maha suure peo vana hea Jussi 
Õlletoa mälestuseks ja uue alguse 
tähistamiseks. Pidu kestis umbes 
poole viieni hommikul ja juba kel-
la kaheksa paiku olid ehituspoisid 
kohal. Jussikas toimus vist kõigi ae-
gade kõige kiirem “totaalne muu-
tumine”, milleks oli aega vaid kaks 
nädalat. Suur sagin käis nii päeval 
kui ka öösel ja valmis ta saigi – uus 
Jussikas.

Mis siis kokkuvõttes ikkagi 
muutus
Nüüd ongi söögikoha uueks ni-
meks Jussikas ja pubist on saanud 
mõnus ja hubane pererestoran uue 
interjööri, menüü ja joogikaardiga.

Lisaks tavamenüüle pakutakse 
ka päevapraade ja üritustele eri-
menüüsid tähtpäevadeks. Jussika 
ametlik avamine toimus sõbrapäe-
val, kuid kindlasti tuleb ka suurem 
avamispidu, kui  kogu meeskond 
on sisse elanud.

Kõik on taas Jussikasse külla ooda-
tud!

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

Läbi aegade on Jussi Õlletuba 
olnud viimsilaste üks lemmik-
paik. Teiste hulgas oli ka presi-
dent Lennart Meri Jussikas päris 
tihe külaline.

Jussika totaal-
ne muutumine.  
Foto: Jane Saks


