
Volikogu esi-
mehe intervjuu 
Viimsi vallavolikogu esimees 
Taavi Kotka räägib pikemas 
intervjuus nii meie valla olevi-
kust kui ka tulevikust. Loe 
lk 8–16
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Viimsi kunsti-
kooli 44 aastat
Viimsi haridusaasta tuules tutvustab 
end Viimsi kunstikool, kus on kunsti-
haridust jagatud juba 44 aastat ning 
kus õpivad nii lapsed kui ka täis-
kasvanud. Loe lk 8

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

distada kõik nendega seotud prot-
sessid. Kaasatud on kõik vallavalit-
suse osakonnad. Kaardile sai 110 
avalikku põhiteenust, hinnati nen-
de olukorda, küpsust, tarbimise 
mahtusid ja kasutusel olevaid in-
fosüsteeme.

  
Inimlikkus peegeldumas 
ka läbi e-kanalite 
Meie valla teenuseid pakuvad ini-
mesed inimestele, isegi kui vahen-
dajaks on elektrooniline keskkond 
ja puudub otsene suhtlus. Heameel 
on tõdeda, et tagasisidet saame tee-
ninduse osas viimsilastelt palju 
ning tänu sellele mõistame klien-
tide vajadusi ja soove paremini. 

Vald pakub kahte sorti teenu-
seid: riiklikke ja vallasiseseid. Riik-
likud teenused on näiteks kõik 
rahvastikuregistri-, sotsiaalabitee-
nused jne. Vallasisesed on aga tee-
nused, mida pakume vaid Viimsi 
valla piires – raieload, detailpla-
neeringu menetlused jne. Teenus-
te menetlemise korra kehtestavad 
küll erinevad seadused, aga siiski 
saame omalt poolt palju ära teha, et 
seadust kiirelt ja mugavalt järgida. 

Viimsi valla ametnikud ja töö-
tajad on selle valemi üks pool, tei-
ne pool on viimsilane, olgu ta siis 
Anu või Martin, Mary või Vladimir. 
Oleme teenusepakkujatega koos-
töös kaardistanud kõik olulisemad 
sihtgrupid, kes valla teenuseid ka-
sutavad. Nii lastega pered kui ka 
eakad, nii siia äsja kolinud kui ka 
need, kes veel kohalikku keelt ei 
räägi. Ikka selleks, et kuulata ära 
mured ja rõõmud, ootused valla 
teenustele ja mõttekillud tulevik-
ku vaatavatest teenustest. 

Ligi 500 viimsilast on andnud ta-
gasisidet teenuste osas nii küsitlu-
ses kui ka fookusgruppides. Oleme 

TEENUSED Kas teadsid, et Viimsi vald pakub üle 
100 avaliku teenuse? Avalike teenuste haare on lai. 
On teenused, millega puutuvad kokku meist vähe-
sed, kuid ka neid, mis kõiki mingil eluetapil puudu-
tavad. Teenuste hulka mahuvad nii järjepideva toe 
pakkumine kõige nõrgematele kui ka kõigi elanike 
enesearendamisvõimaluste toetamine.  

Loome viimsilaste jaoks 
mugavad ja kiired teenused 

K
ohalikul tasandil on ava-
like teenuste peamine 
eesmärk toetada ini-
meste elukvaliteeti, toi-

metulekut ja heaolu. Avalike tee-
nuste pakkumine on suur osa valla 
tööst ja kahtlemata tahame seda 
teha võimalikult hästi. Projekti-
ga “Viimsi Vallavalitsuse teenus-
portfelli ja rakendatavate infosüs-
teemide eel- ja ärianalüüs” saame 
ülevaate meie teenuste protsessi-
dest ja efektiivsusest.  

 Bürokraatiat on avalikus sekto-
ris palju ja kõige suurem väljakutse 
on viia see miinimumini. Luua tee-
nuste protsess, mis on pigem pro-
aktiivne, kontaktivaba ja kiire. 

Projektil on oluline mõju Viim-
si valla pikemaajalistele eesmärki-
dele, milleks on oluline pakutava-
te teenuste kvaliteedi ja mugavuse 
tõstmine ning vallavalitsuse töö 
läbipaistvuse parandamine. Ei saa 
ka unustada, et aina tähtsam on, 
et võimalikult paljusid teenuseid 
oleks võimalik tarbida e-teenusena 
– mugavalt kodust ja nutiseadmest. 

Tuleviku Viimsi teenused peak-
sid toimima vaikimisi, “nähtama-
tult”, järgima once-only põhimõtet. 
Ühekordsest läbimõeldud andme-
te küsimisest võiks kooruda välja 
kõik edasised teenused nii, et ela-
nikule jääb vaid tarbimisrõõm.  

110 kaardistatud teenust 
ja protsessi 
Viimaste kuude jooksul on valla-
majas tehtud tööd, et luua ühtne 
portfell Viimsi vallavalitsuse poolt 
pakutavatest teenustest ning kaar-

saanud väga vajalikku sisendit, et 
edasi liikuda. Kõikide teenuste pu-
hul oli tagasisides üks ühine joon: 
viimsilased soovivad, et valla tee-
nuste menetlemine oleks paremini 
tagasisidestatud ja oluliselt kiirem.  

Aitäh kõigile, kes aitasid kaa-
sa teenuste paremaks kujundami-
seks ja andsid tagasisidet läbi vee-
biküsitluse ja fookusgruppide!

Edasi teenuseid disainima 
Sihtrühmade vajaduste kaardis-
tamine läheb valitud teenustega 
veelgi sügavamale, et leida prob-
leemidele uusi lahendusi, kasuta-
des asjakohastest mõtteviisidest, 
koostööprotsessidest ja tööriista-
dest koosnevat lähenemist – tee-
nuse disaini.  

Loome kasutajateekonnad ja tu-

levikukontseptsioonid, kuhu jõuda 
tahame, ning asume jõudsalt sin-
na poole teele. Eesmärgiks ikka 
kliendisõbralikud internetipõhi-
sed avalikud teenused, tuginedes 
nii kasutajagruppide kui ka tööta-
jate ootustele. 

Paremate teenuste pakkumise 
aluseks on läbimõeldud ja kaasaeg-
sed infosüsteemid, mis pakuvad 
vajalikke liidestusi, vahetavad oma-
vahel andmeid ning teevad liht-
samaks töö nii ametnikule kui ka 
inimesele. Projekti raames uuenda-
takse ka Viimsi vallavalitsuse üle-
ne andmekogude/infosüsteemide 
kaart, süstematiseeritud arendus-
vajadused ja loodud kava nii mõ-
negi Exceli elimineerimiseks. See 
toob endaga kaasa turvalisemaid 
lahendusi. 

Eesmärkideni saab viia vaid 
mõõdetav kvaliteedi tõus 
Selleks, et järjepidevalt kvaliteet-
seid teenuseid pakkuda ning jätku-
valt positiivsemas suunas areneda, 
oleme loomas teenustepõhist kva-
liteedimõõdikute süsteemi. Kind-
lasti küsime ka tulevikus oma tee-
nuste osas viimsilastest tagasisidet, 
et jõuda üheskoos lõppeesmärgini 
– kiire, professionaalse ja mugava 
teenuse pakkumiseni. 

Sandra Metsis
arendusosakonna peaspetsialist

Projekti rahastust toetab Euroopa 
Regionaalarengu Fond

Valik viimsi-
laste persoo-
nasid ehk 
tüüpkasuta-
jaid ja nende 
poolt kasuta-
tavaid teenu-
seid.

KOGUKOND Viimsi Fotoklubi liidab kokku fotograafiahuvilised kogukonna liikmed! Loe lk 11 

Noorsportlane 
Joonas Lember
Viimsi aasta 2020 noorsport-
laseks valitud Joonas Lember 
räägib, miks tema valikuks on 
veemoto ja millised on uued 
sportlikud sihid. Loe lk 15

Viimsis aastaid 
elanud, ühe 

lasteaialapse ja 
koolilapsega 
Mari & Martini 

pere

Hiljuti Viimsisse 
kolinud ja 

esimese lapse 
saanud 

Vladimir & Tanja

Elupõlised 
viimsilased 

Maiu & Peeter

Mõned aastad 
tagasi Viimsisse, 
lastele lähemale 

kolinud pensionär 
Mare

2 lapsega töö 
pärast Eestisse, 

Viimsisse kolinud 
John & Kelly Koduse lapsega 

üksikvanem Helen

Lasteaia järjekorda
registreerimine Tähtpäeva toetus 

eakatele Ühekordne toetus 
eakatele

I klassi mineva 
lapse toetus

Elukoha
registreerimine

Sünni
registreerimine

Koduteenused

Raieluba

Ehitusloa 
taotlus

www.viimsivald.ee



K
aua oodatud talv ja lumi on tekitanud tõelise 
talvevaimustuse. Suusarajad, kelgumäed ja ui-
suplatsid on rahvast tulvil ning spordipoed ta-
lispordivarustusest tühjaks ostetud. Ka see-
kordne Viimsi Teataja on mõnevõrra rohkem 

spordilainel kui tavaliselt.
Siiri Visnapuu annab käesolevas lehes hea ülevaate 

Viimsi suusaradadest. Nagu selle põhjal veenduda võite, 
on siin võimalusi mitmeid. Eriti aga soovitaksin kuulda 
võtta tema nõuannet minna suusatama pimedas pealam-
biga. Esiteks on pimedal ajal suusaradadel rohkem ruumi 
ning teiseks saab sõidust hoopis teistmoodi elamuse kui 
valgel ajal. Enda kogemusest tean, et mõnikord tunduvad 

isegi kilomeetrid hilisõhtul 
rajal kiiremini lendavat kui 
päevavalgel ning suusaring 
saab tehtud peaaegu märka-
matult. Kui üksi ei söanda pi-
medas suusatada, tuleb sõ-
ber kaasa haarata ning min-
na üheskoos. Keset metsa aga 
tasub hetkeks seisma jääda, 
võib-olla isegi korraks lamp 
kustutada, olla täiesti vaik-
selt ning kuulata metsa hääli 
(või hoopis vaikust) ja vaada-
ta taevasse, kas kuu ja tähed 
paistavad. Rajalt tagasi jõu-
des on garanteeritud nii ra-
hulolu füüsilisest pingutusest 
kui ka uuest kogemusest.

Viimsilased võivad sel talvel rõõmustada sellegi üle, et 
Randvere tee ääres Vimka mäepargi vastas asuvas parklas 
on avatud uisuplats. Kuni uisulaenutuse võimaluse tekki-
miseni tuleb omal uisud kaasa võtta, aga küllap on need 
nii mõnelgi uisutamise armastajal kapinurgas ootamas. 
Lisaks keskuse uisuväljakule Haabneeme keskuses on 
avatud liuväli Randvere kooli juures ning uisuring Pärna-
mäe külas asuval Vehema tiigil. Möödunud nädalavahe-
tusel jää paksuseks mõõdetud 15–17 cm on piisav, et taga-
da kuni külmade ilmade jätkumiseni uisuringi olemasolu. 
Ring on piisavalt suur isegi kiiremate sammude harjuta-
miseks.

Paraku on valge lumi ja muudele sportimisvõimaluste-
le kehtestatud piirangud terviseradadel ja kelgumägedel 
tekitanud suisa ülerahvastatuse. Ei juhtu just igal talvel, 
et suusatajad peavad rajale pääsemiseks või kelgutajad 
mäest alla sõitmiseks järjekorras ootama ning terviserada-
de parklates ei ole autodele ruumi. Probleemide enneta-
mine ja lahendamine on õnneks meie enda kätes ning ole 
sa suusataja, kelgutaja või niisama jalutaja – talve nautimi-
se kõrval mõtle alati sellele, et kõik saaksid mugavalt liiku-
da, autosid parkida ning, mis peaasi, teha seda kõike tur-
valiselt ja ohutult.

Võib-olla isegi pisut üllatav, aga kui suusaradadel pää-
seb kukkumisest tavaliselt lumiste pükstega, halvemal 
juhul murdunud varustusega, siis kelgumäel tekib ohtlikke 
olukordi rohkem. Õnnetus võib juhtuda, kui mäest alla 
jõudnud kelgutaja piisavalt kiiresti järgmistel eest ära ei 
liigu või siis, kui ta hakkab tagasi üles ronima keset mäge 
ning jääb seetõttu teisele allatuhisejale jalgu. Mäel peaks 
kindlasti järgima reeglit, et alla sõidetakse ühest kohast 
ja üles minnakse teisest. Kahjuks juhtub sedagi, et uljas 
kelgutaja ei suuda oma sõiduvahendit ohjata ning sõidab 
suurel kiirusel vastu puud või 
muud takistust. Tagajärjed võivad 
olla väga kurvad. See-
tõttu ei ole sugugi liiast 
igakord enne kelgu-
mäele minemist 
lastele reegleid üle 
korrata ning miks 
mitte ka kiiver 
pähe panna. 
Parem karta kui 
kahetseda. 

Kui aga arvestame teiste 
inimeste huvidega, ohutus-
reeglitega ning hoiame 
piisavalt distantsi, siis võime 
talverõõme ja valget lund 
nautida seni kuni lund, jääd 
ja külmakraade jätkub. 
Mõnusat talve!
Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja
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Sildade ehitamise aasta 
HEAD VIIMSILASED! Soovin teile käesoleval aastal kõike head! Loodan, et kõigile inimestele 
jätkub tervist, tööd ja vajadusel lähedaste toetust. Vallavalitsus teeb omalt poolt kõik, et meie 
vald oleks igas mõttes parima elukeskkonnaga omavalitsus Eestis.

Toimetaja: Merilin Piirsalu, tel 5686 0007 e-post merilin.piirsalu@viimsivv.ee
Reklaamitoimetaja: Marje Plaan, tel 602 8866, e-post: marje.plaan@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 5. veebruaril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 28. jaanuaril kell 16.

Näeme Viimsit rikkaliku kultuu-
rieluga vallana ja koalitsioonileping 
näeb ette muusika-, kunsti-, tehnoloo-
gia- ja loodusalast huviharidust pakku-
va kooli ehitamist. Nii kultuuri- kui ka 
huvihariduse valdkonna edenemise-
le Artium kaasa aitabki. Artium loob 
kindlasti ka uusi töökohti ja Viimsis 
saab olema kaasaegne koht, kus on 
muuhulgas võimalik nautida meie en-
di artistide esinemist.

Seega kultuurielamuste pakkumine 
ühtedele viimsilastele on töö paljude-
le teistele viimsilastele. Asja saab aga 
vaadata veelgi laiemalt. Artiumist ku-
juneb kahepoolse liiklusega kultuuri-
sild Viimsi ja muu maailma vahel. 
Ühelt poolt leiavad siia kindlasti tee 
erinevad muusikud ja teatriinimesed, 
teiselt poolt tulevad pakutavaid võima-
lusi kasutama kultuurituristid Eestist 
ja kaugemaltki. Neid inimesi peaksid 
oma klientidena nägema ka paljud tei-
sed Viimsis tegutsevad ettevõtted – ter-
vise-, meelelahutus-, majutus- ja toit-
lustusasutused, turismifirmad jne.

Kuidas Artium kultuuri, haridu-
se ja ettevõtluse edendamiseks pari-
mal viisil toimima panna ning kuidas 
kogukond sellest maksimaalselt kasu 
saaks, seda on meil tarvis juba järgne-
vate kuude jooksul põhjalikult arutada. 
Kuidas me seda tegema hakkame, sel-
lest anname lähiajal teada.

Paadisillad ja lautrid
Meil on tarvis arutada ka merelepääsu-
võimaluste parendamise üle.

Merelepääsuvõimaluste parenda-
mine ja lautrikohtade rajamine on eral-
di peatükina “Merendus ja sadamad” 
sätestatud äsja Viimsi vallavolikogu 
poolt kinnitatud Viimsi valla arengu-
kavas 2021– 2025. Ka praeguses koalit-
sioonilepingus öeldakse väga selgelt: 
“Koostöös külakogukondadega toeta-
takse lautrite või sadamate ehitust.”

Planeerimisseaduse alusel lähtu-
takse planeerimisel erinevatest põhi-
mõtetest, sh sellest, et planeerimisme-
netlus on avalik ja planeerimisalase 
tegevuse korraldaja peab tasakaalus-
tama erinevaid huve, sealhulgas ava-
likke huve ja väärtusi.

Arvestades üha lisanduvate aluste 
ning mere- ja meresõidukultuuri aren-
guga ja aina suureneva survega mere-
lepääsuvõimaluste loomisel, mis on 
mereäärse omavalitsuse puhul igati 

Mis võiks sel aastal olla teisiti?
President Kersti Kaljulaid on meie 
ühiskonda iseloomustades öelnud: 
“Vaidlusruumist on tugeva polarisee-
rumise tõttu ükskõik mis küsimuses 
arukas arutlemise ruum ära võetud. 
Tahaks arutada, aga saad aru, … et see 
pannakse teise kõlakasti.”

Siim Pauklin kirjutas möödunud 
aastal Sirbis: “See aasta läheb kirja … 
üksteisest möödarääkimise aastana. 
Ühiseid pidepunkte jääb vähemaks, 
sest läänemaailma inimesed elavad al-
ternatiivsete faktidega paralleelreaal-
sustes.”

Vastuseks küsimusele, miks on meil 
debati asemel tekkinud isiklikud kur-
jad rünnakud ja paikapanemised, vas-
tab Rein Veidemann järgmist: “Selle-
pärast, et me ei näe teises inimeses 
subjekti, vaid käsitleme teda või teist 
inimrühma objektina. Ja kahetsusväär-
sel kombel ei ole meil (eri seisukohta-
del inimeste vahel) enam purdeidki, 
sildadest rääkimata. On hoopis kaevi-
kud. Istume seal ja arvame, et asjad on 
nii. Ja kui ei ole, siis ähvardame, esita-
me ultimaatumeid.”

Kuidas on lood Viimsis, seda saame 
igaüks ise hinnata. Saame hinnata ka 
seda, milline on meie isiklik roll kogu-
konnatunde tekkimisel. Kas ehitame 
kogukonnana sildu või lõhume neid?

Igal juhul kutsun ma meid kõiki 
olema sel aastal sallivamad ja tegema 
omalt poolt kõik selleks, et me ise ei 
annaks põhjust konfliktide ja arusaa-
matuste tekkimiseks. Omalt poolt lu-
ban, et proovime vallavalitsuses olla 
veelgi avatumad ja kaasavamad.

Kui me sel aastal üldse millegi vastu 
sallimatud oleme, siis olgu selleks ini-
mestevahelise, kogukonnasisese vae-
nu õhutamine, väärinfo levitamine, 
inimeste isiklik alusetu ründamine ja 
halvustamine ning kokkulepitud reeg-
lite (sh seadusandluse) mitteaustami-
ne. Mureküsimustele lahenduste otsi-
mine ei tohiks kujuneda igakordseks 
vastandumise aktsiooniks.

Viimsis on palju sellist, mille üle 
rõõmu tunda, millele kaasa elada ja 
milles kaasa lüüa. Tehkem siis seda!

Puudutan siinkohal kahte teemat, 
millede puhul me sel aastal kindlasti 
kogukonnasisest arutelu vajame. Asja-
likku arutelu vajavaid teemasid on loo-
mulikult rohkem.

Artium kui kultuurisild
Esimene teema on seotud ehitamisel 
oleva kultuuri- ja hariduskeskusega 
Artium.

Viimsis on palju sellist, 
mille üle rõõmu tunda, 
millele kaasa elada ja 
milles kaasa lüüa.

loogiline, on Viimsi vallal lähiajal kavas 
algatada rannaalade teemaplaneering. 
Teemaplaneeringu raames on võima-
lik avalikkust kaasates ja kogukonna-
ga läbi arutades jõuda sobivate lahen-
dusteni.

Kuidas saab üksikisiku koostöö ko-
gukonnaga antud juhul välja näha? 
Kõik algab kodaniku soovist midagi te-
ha ja esimeseks sammuks peaks olema 
seadusandluses ettenähtud protsessist 
kinnipidamine – kohase menetluse lä-
bimine.

Et alustada nii, nagu seadus ette 
näeb, kutsun siinkohal kõiki neid, kes 
alles kavandavad mõne kaldarajatise 
ehitamist, järgima kehtivat õiguslikku 
raamistiku ja esitama vajalikud taotlu-
sed õige ja kohase menetluse läbi vii-
miseks. Asjakohase nõu saamiseks on 
alati võimalik pöörduda valla poole.

Viimsi valla territooriumil on ka 
päris palju viimase paari-kolmeküm-
ne aasta jooksul ilma selleks luba oma-
mata ehitatud lautreid, sadamasildu, 
lainemurdjaid, muule jms rajatisi. Va-
jame kogukonnana laiemat kokkule-
pet, mida selliste rajatistega ette võtta. 
Igal konkreetsel juhul vajame kodani-
ku, kogukonna ja vallavalitsuse vahe-
list arutelu nende ehitiste sobivuse või 
mittesobivuse üle ning seejärel saame 
otsustada, kas ja millisel kujul saavad 
need alles jääda. Kas me oleme selleks 
valmis või seisame arutelule vastu ju-
ba enne selle algust? Isiklikult arvan, et 
avalik arutelu ei peaks olema juba et-
te hukka mõistetud. Laiapindse avali-
ku arutelu ja kogukonna ettepaneku-
te ja arvamuste ärakuulamiseks ning 
edasiste rannaalade kasutamise, mere-
sõidu ja sellega kaasneva taristu paik-
nemise nn ühiskondliku kokkuleppe 
sõlmimiseks on rannaalade teema-
planeeringu koostamise protsess õige 
ja eesmärgipärane viis.

Merelepääsuvõimalustega seotud 
küsimuste avalikuks arutamiseks kut-
sume esimesel võimalusel kokku eri-
nevad seotud osapooled. Olen kindel, 
et suudame Viimsis jõuda mõistlike la-
hendusteni!

Sillad meie endi vahel
Kõige tähtsam on aga hoida ja vaja-
dusel juurde ehitada sildu meie en-
di vahel. Hea läbisaamine ja arutelu-
valmidus üksikisikute vahel, erinevate 
seisukohtade ja poliitiliste vaadetega 
inimeste vahel, erinevate ühiskon-
narühmade vahel on kõige suurem 
eesmärk, mille poole püüelda. Võtame 
siis sel aastal sellise suure ülesande ja 
hoidume kokkulepitud reeglite rikku-
misest, väärinfo levitamisest, vastan-
dumisest ja vastastikusest põhjuseta 
halvustamisest. Küsime ja uurime en-
ne, kui anname hinnanguid või kujun-
dame seisukohti. Me suudame seda!

J U H T K I R I

Lumi. Lõpuks ometi!
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Ole sa suusataja, 
kelgutaja või 
niisama jalutaja – 
talve nautimise 
kõrval mõtle alati 
sellele, et kõik 
saaksid mugavalt 
liikuda, autosid 
parkida ning, mis 
peaasi, teha seda 
kõike turvaliselt ja 
ohutult.

Illar Lemetti
vallavanem
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meste vaktsineerimine on praegu vä-
ga keeruline, sest mRNA-põhised ta-
vapärasest veidi pretensioonikamate 
säilitustingimustega vaktsiinid on 
viaalis 6 või 10 kaupa ega talu pärast 
lahustamist transporti, mistõttu ei ole 
nende vaktsiinide sõidutamine kodu-
desse mõeldav. Pärast viaali lahusta-
mist saaks nii kasutada vaid ühe doo-
si, teisi siis enam kasutada ei saaks. Kui 
Euroopa Liidu müügiloani jõuavad 
lihtsama logistikaga vaktsiinid (näiteks 
AstraZeneca vaktsiin), siis on võimalik 
korraldada vaktsineerimist ka kodus. 
Lõpliku teabe saab vaktsiini säilitus- ja 
transpordinõuete ning ka näidustuste 
ja vastunäidustuste kohta aga alles pä-
rast müügiloa saamist.

Ruhnu saarel vaktsineeriti 100% 
kõik inimesed. Kas sama põhimõtet 
rakendatakse ka teiste püsiasus-
tusega väikesaarte puhul? Näiteks 
Pranglil ja Naissaarel, kuhu medit-
siiniabi jõudmine on mõnevõrra kee-
rulisem?
Saarte puhul on tulenevalt nende piir-
kondlikest iseärasustest nt kaugus, 
keeruline transport, väiksus ning pii-
ratud tervishoiu ressurssidest ja kät-
tesaadavusest vaktsineerimise või-
maldamisel erikäsitlus. Seetõttu oli 
mõistlik nii Saaremaal, Hiiumaal kui ka 
Ruhnus üksikute viaalide transporti-
mise asemel viia kohale suurem kogus 
ning vaktsineerida korraga nii tervis-
hoiuasutuste kui ka hoolekandeasu-
tuste töötajad ja elanikud ning Ruhnu 
puhul ka tavaelanikud. Saari vaadatak-
se eraldi, kuid seoses tekkinud vaktsii-
ni tarneraskustega on praegu keeruli-
ne öelda, millisele konkreetsele saarele 
järgmisena vaktsiini viia saab. 

Millal saavad õpetajad vaktsineeri-
tud, kuna nemadki on eesliini tööta-
jad ja koolitöötajate tervisest sõltub 
väga palju, kas õpilased saavad koo-
lis käia või mitte?
Esimesena võimaldatakse vaktsinee-
rimist tervishoiutöötajatele ning ter-
vishoiu- ja hooldekandeasutuste töö-
tajatele, kellest sõltub tervishoiu- ja 
hooldekandeasutuste toimepidevus. 
Samuti võimaldatakse esmajärjekor-
ras vaktsineerimist hoolekandeasu-

COVID-19 COVID-19 viiruse vastu vaktsineerimine on 
Eestis tasapisi käima läinud ning ühes sellega on tekkinud 
mitmeid küsimusi. Viimsi Teatajale vastab sotsiaalminis-
teeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber. 

Mida võiks teada vaktsineerimise kohta?

Kelle poole peaksid inimesed vakt-
sineerimisega seotud küsimustega 
pöörduma? 
Üldist vaktsineerimisega seotud infot 
on võimalik saada veebilehelt www.
vaktsineeri.ee/covid19 ja vastused kor-
duma kippuvatele küsimustele https://
kkk.kriis.ee/et/kkk/covid19-vaktsinee-
rimine. 

Samuti vastatakse vaktsineerimise-
ga seotud üldistele küsimustele telefo-
nil 1247 ning inimese enda tervisega 
seotud küsimuste korral saab nõu kü-
sida perearsti nõuandeliinil 1220.  

Tervisemure korral või enda vaktsi-
neerimist puudutavate küsimuste pu-
hul on inimese jaoks alati esmane kon-
takt tema pereõde või perearst.

Kindlasti teavitame kohalikke oma-
valitsusi vaktsineerimise edenemisest, 
et omavalitsustel oleks võimalik anda 
inimestele ajakohast informatsiooni ja 
viidata ametlikele infoallikatele.

Kas inimene peab ise jälgima, millal 
tal avaneb võimalus end vaktsinee-
rida lasta, või antakse sellest perso-
naalselt teada? Kuidas toimub vakt-
sineerimisele kutsumine?
Riskirühma kuuluvatele inimeste-
le saadetakse teavitus eesti.ee mei-
liaadressi kaudu riskirühma kuulumi-
se kohta. Inimesega võtab ühendust 
ja lepib vaktsineerimise aja kokku ini-
mese perearst või pereõde. Juhul, kui 
inimene on riskirühma kuulumise 
teavituse saanud, aga perearst ei ole 
mingil põhjusel ühendust võtnud, ta-
sub kindlasti ise perearstiga ühendust 
võtta. Riskirühmade vaktsineerimi-
sele kutsumine toimub järk-järgult, 
alustades kõrgema riskiga inimestest 
(st üle 80-aastased, siis üle 70-aasta-
sed ja kaasuvate haigustega jne vasta-
valt perearstide koostatud põhimõte-
tele). Riskirühmade vaktsineerimisega 
on plaanis alustada veebruaris. Siiski, 
riskirühmade vaktsineerimine toimub 
mitme kuu vältel ja inimesed ei pea 
muretsema – kõigile pakutakse vaktsi-
neerimise võimalust.

Kas eakate ja liikumisraskustega ini-
meste puhul toimub vaktsineerimi-
ne kodus? 
Kodus elavate liikumisraskustega ini-

tuste elanikele, sest neil on väga kõrge 
risk COVID-19 viirusesse  haigestuda 
ning vajada haiglaravi. Seejärel vakt-
sineeritakse üle 70-aastased inimesed 
ja teatud diagnoosidega inimesed, kel-
le puhul võib samuti COVID-19 haigus 
kulgeda väga raskelt, alustades kõige 
vanemast vanusrühmast st üle 80-aas-
tastest. 

Kui kriitiline osa eelnevatest siht-
rühmadest on vaktsineerimise või-
maluse saanud, võimaldatakse vakt-
sineerimist ühiskonna toimimiseks 
kõige olulisemate valdkondade esin-
dajatele. Elutähtsa teenuse osutajate 
ja teiste eesliinitöötajate, sh õpetaja-
te täpsustatud vaktsineerimise korral-
duseni ja sihtrühmade lõpliku kinni-
tamiseni plaanime jõuda veebruari 
keskpaigaks ministeeriumite, koha-
like omavalitsuste ja teiste osapoolte 
koostöös. Koos teiste eesliinitöötaja-
tega võimaldatakse õpetajatele vakt-
sineerimist praeguse hinnangu ja tea-
daolevate tarnekoguste kohaselt kõige 
varem alates märtsist.

Vaktsineerimiseks on vaja teha kaks 
süsti. Kas teise süsti kohta saadetak-
se meeldetuletus või peab inimene 
ise seda meeles pidama?
Teise süsti aja kohta saadetakse meel-
detuletus SMS-iga kolm päeva enne 
teist vaktsineerimist. Samuti on an-
tud vaktsineerijatele soovitus bronee-
rida teise süsti aeg juba esmasel visiidil 
ning märkida see inimese jaoks vaktsii-
ni pakendi infolehele. 

Kui kaks süsti on tehtud, kaua siis 
kestab immuunsus COVID-19 vastu?
Efektiivsuse uuringute andmetel pü-
sib immuunvastus pärast teist annust 
vähemalt neli kuud, uuringutes hetkel 
rohkem andmeid ei ole. COVID-19 
haiguse läbipõdenute andmete põh-
jal võib öelda, et vaktsiini efektiivsus 
püsib vähemalt kuus kuud. Vajalikud 
uuringud alles käivad ning saame uu-
ringutest andmeid immuunsuse kestu-
se kohta jooksvalt juurde – kliinilistes 
uuringutes osalenud inimesi jälgitak-
se kaks aastat pärast vaktsineerimist. 
Täna ei tea me veel, kas vaktsiini tuleb 
teha igal aastal (sarnaselt gripivaktsii-
nile) või milline COVID-19 haiguse le-
vik üldse tulevikus olema hakkab. Selle 
kohta laekub andmeid pidevalt juurde.

Milline peab olema inimese tervislik 
seisund, et ta saaks üldse vaktsinee-
rima – kas nohu, köha või kurguva-
luga võib tulla?

Nohu, kerge köha ja kurguvalu ning 
isegi väike palavik ei ole vaktsineeri-
mise vastunäidustusteks. Vaktsinee-
rimine tuleb edasi lükata palavikuga 
kulgeva ägeda haigusega või ägeda in-
fektsiooni korral. 

Kuna COVID-19 vaktsiinide kliinilis-
tesse uuringutesse ei ole hetkel kaasa-
tud rasedaid naisi, siis ei saa rasedate 
vaktsineerimist hetkel soovitada. Sa-
muti tuleb vaktsineerimine edasi lüka-
ta, kui inimene on lähikontaktsena ka-
rantiinis või reisilt tulles isolatsioonis. 

Kas ja mida jälgida enda tervisliku 
seisundi juures pärast vaktsiini saa-
mist?
Kõik uuringutes ja turustamise ajal 
vaktsiiniga seostatud kõrvaltoimed, 
muud ettevaatusabinõud ja hoiatu-
sed on kirjas vaktsiini pakendi infole-
hes. Vaktsineerijatel on kohustus tea-
vitada ravimiametit kõigist COVID-19 
vaktsineerimise kõrvaltoimetest, mis 
võivad vaktsiini või vaktsineerimise-
ga seotud olla. Samas on ka inimesel 
endal õigus ravimiametit pärast vakt-
sineerimist esinenud kõrvalnähtudest 
teavitada. Täpsema info selle kohta 
leiab ravimiameti kodulehelt.

Mõni tund hiljem võivad tekkida 
süstekoha turse, valu ja punetus, sa-
muti üldnähud nagu palavik, peavalu, 
lihas- või liigesvalu, halb enesetunne, 
iiveldus, lümfisõlmede valu. Kõik need 
võivad olla häirivad, kuid ei ole ohtli-
kud. Vajadusel saab valu ja palavikku 
leevendada ibuprofeeni või paratseta-
mooliga, valutavale süstekohale võib 
panna külma kompressi. Kõik need nä-
hud mööduvad mõne päevaga.

Ainus teadaolev, kuid samas väga 
harva esinev tõsine risk on raske aller-
giline reaktsioon (anafülaksia), mis va-
jab kohest ravi. Ka kergemad allergili-
sed reaktsioonid ja vaktsineerimisega 
seotud stressireaktsioonid võivad vaja-
da ravi. Kõik need reaktsioonid tekivad 
üldjuhul lühikese aja jooksul pärast 

vaktsineerimist. Seetõttu on oluline 
jääda pärast süsti saamist vähemalt 15 
minutiks vaktsineerimiskohta tervis-
hoiutöötajate jälgimisele, soovitavalt 
istuvas asendis. 

Kui tekivad nahasügelus või turse, 
hingamishäired, iiveldus või oksen-
damine, ärevus või äravajumise tun-
ne, tuleks sellest kohe tervishoiutöö-
tajale teada anda. 

Kas ja milliseid kõrvalnähte on Ees-
tis vaktsineeritutel esinenud?
Kõik vaktsiinid võivad põhjustada ker-
geid paikseid reaktsioone ja üldnähte 
nagu peavalu, palavik, väsimus jmt. 
Need reaktsioonid on vajadusel lee-
vendatavad valuvaigisti või paikse 
külma kompressiga. Palaviku ja nõr-
kuse vm üldnähtude korral tuleks pu-
hata. Nähud mööduvad üldjuhul paa-
ri päevaga.

Comirnaty vaktsiiniga on praegu-
seks vaktsineeritud enam kui 18 000 
inimest, neist osa inimesi on saanud 
juba kaks doosi. Ravimiametile on 
vaktsineerimise esimesel kolmel nä-
dalal teatatud erinevatest reaktsiooni-
dest, mis tekkisid 10–40 minutit pärast 
vaktsineerimist. Nähtudena kirjelda-
ti kuumatunnet ja higistamist, vererõ-
hu kõikumisi, värisemist, tasakaalu-
häireid, söögiisu tõusu, pearinglust. 
Samuti on teatatud näo tundlikkus-
häireid (näonaha, huulte või keele 
tuimust, “sipelgate jooksmist”, “suri-
naid”), mis paranesid ilma ravita mõne 
päevaga. Teada on antud ka süsteko-
ha valust, tursest, punetusest, süstekäe 
valust ja tuimusest, samuti peavalust, 
pearinglusest, uimasusest, palavikust 
ja teistest mittetõsistest reaktsiooni-
dest. Kõik inimesed paranesid paari 
päevaga või olid teatamise hetkel pa-
ranemas. Pikemalt saab esinenud kõr-
valtoimete kokkuvõtteid lugeda ravi-
miameti veebilehel.

Millal võiks loota, et kõik Viimsi val-
la elanikud saavad vaktsineeritud? 
Kõigile soovijatele vaktsineerimise 
võimaldamiseni jõutakse praeguse 
hinnangu kohaselt sõltuvalt Eestisse 
jõudvatest vaktsiinikogustest maikuus. 
Juhul, kui rohkem vaktsiine jõuab EL-i 
müügiloani ning Eestisse jõudvad ko-
gused suurenevad, saab kõigile soovi-
jatele vaktsineerimist võimaldada juba 
varem. Riskirühma kuuluvatele elani-
kele saab vaktsineerimist võimaldada 
praeguse hinnangu kohaselt veebrua-
rikuust. Riskirühma vaktsineerimisega 
alustamisest teavitatakse ette.
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Siin on väga selge printsiip – valla-
volikogu liige, kellel on päevakor-
ra punkti suhtes isiklik huvi, lah-
kub ruumist, olgu see ruum siis 
virtuaalne või füüsiline. Aastas võib 
olla umbes 3–4 juhust, kus kerkib 
esile mõni teema, millega volikogu 
liige on seotud. Kas on oma küla-
ga seoses mingi teema, kinnistu de-
tailplaneeringuga seotud küsimus 
või näiteks toetuste teema. Vallava-
litsuse ametnikud jälgivad samuti 
kulli pilguga, et huvitatud osapool 
vastavas arutelus ei osaleks. 

Mis Teile vallavolikogu esimehe 
töös seni kõige suuremat välja-
kutset on pakkunud?
Minu suurim eesmärk volikogu 
esimehena on olnud see, et voli-
kogu oleks toimiv tööorgan. Et me 
ei raiskaks aega võimuvõitlusele ja 
nägelemisele, et istungitel valitseks 
distsipliin ja vastastikune austus.

Mind kui vallavolikogu liiget on 
aga alati väga huvitanud, kas meil 
on võimalik valla juhtimist stratee-
gilisemaks teha, nii et meil on pi-
kaajalised rahavood ja eesmärgid 
ning plaan, mismoodi me neid täi-
dame. Kas suudame juhtimist pla-
neerida ette rohkem kui kaks aastat. 
Kõikjal see seni õnnestunud ei ole.

Meil on väga häid näiteid kom-
munaalvaldkonnast, näiteks trassi-
de uuendamine ja tänavavalgustu-
se projektid, mis on nii eelarve kui 
ka tööde mõttes väga hästi planee-
ritud. Samuti oleme saanud oluli-
selt paremaks finantsjuhtimise ja 
eelarvestamise, aga kindlasti on 
kohti, mida saab parandada ja kus 
ei ole veel nii head nähtavust. 

Kas ja millist tagasisidet ning mis 
teemadel vallaelanikelt peami-
selt saate? 
Igapäevaselt aitab inimesi vallava-
litsus ja selliste igapäevateemadega 
nagu lasteaiad, koolid, toetused jne 
volikogu liikmete poole ei pöörduta. 
Volikogu liikmed saavad kõne üldju-
hul alles siis, kui teemad venivad või 
ei olda rahul tehtud otsustega. 

Palju segadust tekitab ka see, 
et Viimsi vallas ei ole ainult vald, 
vaid näiteks ka RMK oma metsa-
dega ja transpordiamet oma tee-
dega. Mitmete probleemide korral 
ei ole konkreetse järelevalve, loa või 
ümberehituse läbiviimine valla pä-
devuses, aga kuna see juhtub oma 
kodu lähedal, siis on loogiline, et te-
kitab arusaamatust, et miks vallava-
litsus ei tegutse. 

Tihti jõutakse Facebooki Viimsi-
laste grupis juba väga emotsionaal-
seks minna ja ka volikogu liikmed 
ennast käima tõmmata, kui selgub, 
et probleemile on üks või teine loo-
giline selgitus. Sotsiaalmeedia ajas-
tu toob kaasa suhtumise, et kõike 
peab saama “kohe ja kiiresti” ehk 
siis kõige olulisem on emotsioon ja 
selle hetkeline väljaelamine, mitte 
analüüs, valikute võrdlemine ja la-
hendus. Need on igavad teemad ja 
võtavad aega, aga meil kõigil on ju 
oma elu ja kiire-kiire.

INTERVJUU Millisena jääb meelde möödunud 
aasta? Mis toimub volikogu istungitel? Kuidas 
saaksid elanikud vallaelus rohkem kaasa rääkida? 
Nendele ja mõnedele teistelegi küsimustele vastab 
Viimsi vallavolikogu esimees Taavi Kotka. 

Vallaelanike meelsuse tajumine on oluline

 
Kuidas võtaksite lühidalt kokku 
möödunud aasta Viimsi vallas?
Möödunud aastal mõjutas meie 
kõikide elu COVID-19 viirus, mis 
dikteeris, mismoodi me käitume, 
töötame, sööme ehk siis varasema-
te aastatega seda aastat võrrelda 
ei ole mõtet. Uue elukorraldusega 
kohanemine oli paras peavalu ning 
paljudel said pihta sissetulekud, mis 
suurendasid üldist stressi veelgi. 

Lisaks COVID-19-ga seotud 
muredele on vast kõige olulisem, 
et valla kulubaasi suudeti kevadel 
kiiresti vähendada, mistõttu finant-
siliselt tuldi toime ja eelarve jäi ise-
gi väikesesse ülejääki. 

Rääkides lähemalt volikogu 
tööst, siis millised teemad istun-
gitel kõige rohkem kirgi kütavad?
Nagu ikka on volikogus koalitsioon 
ja opositsioon. Kuna koalitsioon 
koguneb mõni päev enne volikogu 
istungit ja vaidleb omavahel küsi-
mused läbi, siis koalitsiooni poolt 
istungitel enam väga kirglikke sõ-
navõtte ei ole. Peamiselt võtavad 
seal sõna opositsiooni liikmed, sest 
volikogu istung ongi see koht, kus 
nemad kaasa rääkida saavad. Pea-
miseks teemaks on kindlasti pla-
neeringutega seonduv.

Ka koalitsiooni sees on kolme 
aasta jooksul olnud paar teemat, 
mille osas on esinenud tugev eri-
arvamus. Näiteks, kas peaksime 
raamatukogu pinna rentima või 
ehitama mere kaldale uue maja. 
Aga üldjuhul suuri lahkarvamusi 
ei ole. Ei saa küll öelda, et kõik ot-
sused sünnivad suures üksmeeles, 
aga isiklikuks läheb asi väga harva. 

Koalitsiooni mittekuuluvad voli-
kogu liikmed heidavad ette, et 
opositsiooni arvamusega ei arves-
tata. Milliseks hindate arutelude 
kvaliteeti volikogu istungitel ja ko-
misjonides?
Opositsioon ei saakski midagi 
muud väita, sest vastasel juhul nad 
ei oleks opositsioon. Kuid meil on 
kindel reglement, mis on volikogu 
liikmete poolt omaks võetud, et kui 
mitu küsimust, sõnavõttu ja repliiki 
igaüks öelda saab. Mind on kritisee-
ritud, et ma annan opositsioonile 
liiga palju sõna, aga volikogu koos-
olekul on kõik liikmed ikkagi võrd-
sed ja erinevalt riigikogust mikrofo-
ne ei vaigistata. 

Arutlusel on olnud punkte, mis 
vajavad sügavamat käsitlust (nt 
arengukavad) ning siis on kõikide-
le volinikele antud ka rohkem küsi-
misvõimalusi, aga üldiselt on meil 
toimiv distsipliin, et kõik toimuks 
reeglite piires ja viisakalt.

Kuidas tasakaalustate arutelusid, 
kui istungi päevakorda tuleb punkt, 
millega on seotud mõni volikogu 
liige?

Kas ja kuidas saaksid elanikud 
vallaelus rohkem kaasa rääkida?
Mõeldes vallaelus kaasarääkimise 
peale, pöördub paljude pilk kaa-
sava eelarvele juurde. Sinna lae-
kunud ideed ongi kõik tegelikult 
head, sest aitavad märgata vajadu-
si, mida vallaametnik või volikogu 
liige igapäevaselt ei näe. 

Aga mida vallavolikogu rohkem 
teada sooviks, oleks pigem valla-
elanike meelsus ja eelistused: mil-
lises vallas inimesed elada tahavad. 
Kas me tahame, et see oleks mak-
simaalselt roheline? Kas me taha-
me, et meie koolide õpilased saak-
sid Eesti parima hariduse? Viimasel 
juhul peaks näiteks maksma õpeta-
jatele 200–300 eurot rohkem palka 
kui mujal. See oleks väga oluline in-
vesteering, aga kui me teame, et see 
on rahva tahe, siis see aitaks vasta-
vat otsust teha. Just suurtes küsi-
mustes on vallaelanike tugi ja nen-
de meelsuse tajumine eriti tähtis.

Suurte ideede juures peab rää-
kima ka suurest probleemist. Täna 
ei ole jätkuvalt 16–20% inimestest, 
kes vallas elavad, siia sisse kirjuta-
tud. Jah, nõukogude ajal võis olla 
au asi riiki petta, aga tänases Eestis 
on omavalitsuste suurim sissetule-
ku allikas üksikisiku tulumaks, mis 
makstakse palgalt ja mitte dividen-
didelt. Summana on see täna natu-
ke üle 30 miljoni euro aastas, aga 
võiks olla ausa sissekirjutuse kor-
ral ca 5 miljonit rohkem. Selle eest 
saaks õpetajatele maksta lisata-
su või rahastada kümneid kaasava 
eelarve ideid jne. Ehk siis, kui me 
räägime elukeskkonna paremaks 
muutmisest, siis üks võtmekohta-
dest on ka maksudena oma kodu-
kohta panustamises.

Kuidas lahendada dilemma, kus 
ühelt poolt on Viimsi kasvav vald 
ning siia soovitakse elama tulla ja 
teiselt poolt on kõlanud hääli, et 
tänaseks saavutatud elanike arv 
on optimaalne ja seda ei peaks 
kasvatama?
Üks asi, millest meil kõigil on vaja 
aru saada, on see, palju vallas ini-
mesi on ja kui suureks vald üldse 

kasvada saab. Praegu on Viimsis 
rahvastikuregistri järgi pisut roh-
kem kui 21 000 elanikku, aga kui 
loeme kokku Viimsis “magavad 
mobiilid”, siis on see üle 24 000. Li-
saks peame vaatama, kui paljudele 
on müüdud ehitusõigusega krunt, 
aga kes pole veel ehitama haka-
nud ja siia kolinud. Sel juhul kas-
vab number juba üle 30 000. 

Juhtumuslikult oleks üldse kõige 
parem viis planeerida lasteaia- ja 
koolivõrgustikku, kui me saaksime 
mängida mingi kindla tuleviku-
numbriga. Näiteks aastaks 2030 
optimeerime Viimsi 30 000 elaniku 
jaoks. Siis on piisava täpsusega tea-
da, mitu lasteaia- ja koolikohta on 
vaja, kui suur peab olema õpetaja 
palgafond, palju saab olema mak-
sutulu, kas raamatukogu on piisa-
valt suur või väike jne. 

Tänane volikogu kindlasti ei ol-
nud võimeline seda numbrit kok-
ku leppima, aga kui see teadmine 
on olemas, siis see hõlbustaks in-
vesteeringute planeerimist.

Täna on Haabneeme ja Viimsi 
alevike, Miiduranna sadama ning 
Selveri ja Statoili vahelise ala saatus 
otsustamata. Kui sinna tekivad ela-
mud, siis see suurendab samuti ela-
nike arvu. Samas annab see võima-
luse lõpuks ometi tekitada Viimsile 
keskuse kohvikute, baaride ja tee-
nindusasutustega. Keskuse, kuhu 
saab lõpuks tekitada ala, kuhu iga-
aastaselt panna Viimsi jõulukuusk. 

Tegelikult on see üks olulisemaid 
küsimusi, kui suureks lasta Viimsil 
paisuda, ja kindlasti järgmiste vali-
miste võtmeküsimus. Erinevad ni-
mekirjad tulevad erinevate ette-
panekutega ja iga kodanik saab ise 
poole valida. Kindlasti ei ole keegi 
selle vastu, et Viimsi peab jääma ro-
heliseks, soovime siia rohkem allee-
sid ja puiesteid. Neid annab ehitada, 
aga see soov peab olema vallaelani-
ke sõnum tulevasele volikogule.

Viimsit on nimetatud ka Tallin-
na elitaarseks magalaks. Mida 
saab ja peab vallavõim tegema, 
et Viimsi elanikele rohkem kodu-
lähedasi töökohti tekiks?

COVID-19 näitas väga hästi, et 
Viimsi on ideaalne kodus töötamise 
piirkond. Siin on vaikne ja roheline, 
igaühel on võimalk minna jalutama 
ja sporti tegema.  Kuna tulevik on-
gi kahtlemata rohkem kodus tööta-
mine, siis kodu ongi su töökoht, sul 
ei ole vaja enam kodulähedast töö-
kohta. See teema on ülehinnatud, 
sest kas me tegelikult ise tahaksime 
siia tootmisettevõtteid ja saekaat-
reid, mis teevad lärmi ja müra? Mi-
na vastan ei. Viimsi peakski olema 
ideaalne kodus töötamise piirkond.

Ligi 60% valla tegevuskuludest 
läheb haridusele. Milliseks hin-
date meie lastele Viimsi kooli-
des antavat õpet ja millele tuleks 
koolisüsteemis rohkem tähelepa-
nu pöörata?
Meie lakmuspaber on ikkagi riigiek-
samid ning Viimsi gümnaasium on 
väga kõrgel tasemel, kui me ei ar-
vesta matemaatikat. Tänase Viim-
si haridussüsteemi probleem ongi 
kehv matemaatika ja tõenäoliselt 
selle tuules ka teiste reaalainete 
kehvem võimekus. See on suur 
puudujääk ja karuteene meie laste 
tulevikku silmas pidades. Sisseastu-
miskatsed ülikoolidesse toimuvad 
peamiselt riigieksamite põhiselt. 
Kui matemaatika riigieksami hinne 
pole hea, siis sa näiteks IT-sse sisse 
ei saa ning nii paneme laste jaoks 
mitu head palka maksvat tuleviku-
valikut kinni. Siin on vaja peeglisse 
vaadata ja taset tõsta. Selle sõnumi 
olen andnud ka koolijuhtidele.

Millised plaanid on vallavoliko-
gul väga laias laastus alanud 
aastaks?
Käimas on valimiste aasta, mis tä-
hendab, et radikaalseid samme 
keegi astuda ei julge, sest karde-
takse pahandada oma valijaid. Sa-
mas otsuseid on vaja teha.

Suures plaanis on meil vaja taga-
da vaktsineerimine ning tervisekrii-
sist välja ronida. Volikogu muidugi 
vaktsineerimise puhul väga mida-
gi teha ei saa, küll aga saab kaasa 
rääkida selles, kuidas me senikaua 
toimime, kas koolid on varustatud 
kaugõppevõimalusega jne. 

Minu eesmärgiks on ka sel aas-
tal tagada töövõimeline volikogu, 
kes ei raiskaks aega kähmlustele ja 
valimisvõitlusele ning teeks oma 
tööd korrektselt. 

Kui lõpetuseks püüda natukene 
prognoosida, siis milline on Teie 
nägemuses Viimsist aastal 2030?
Elan unistusega, et me suudame 
kokku leppida, kui suureks Viimsi 
kasvab, suudame sellest kokkulep-
pest ka kinni hoida ja ehitame inf-
rastruktuuri sellele vastava. Oleks 
loogiline Viimsi ja Haabneeme liita 
üheks tervikuks, et kogu nendeva-
heline ala saaks planeeritud ja hak-
kaks kuju võtma, et tekiks Viimsi 
keskus ja sellega ka rohkem kodu-
lähedasi teenuseid. Kuid kindlasti 
ei näe ma sellel alal tornmaju ega 
uut Lasnamäge.

Samuti unistan, et suudame 
hariduskvaliteeti tervikuna Viim-
sis tõsta, mille tulemusena Viim-
si gümnaasium tõuseks püsivalt 
TOP 10 gümnaasiumiks riigieksa-
mite tulemuste põhjal. Eks väikse-
maid soove ole veelgi, aga need on 
juba teisejärgulised.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Taavi Kotka 
koos tütre 
Helenaga. 
Nende Viim-
sist alguse 
saanud ainult 
tüdrukutele 
mõeldud 
tehnoloogia-
hariduse prog-
rammis osaleb 
tänaseks üle 
1600 tüdruku. 
Foto: Annika 
Metsla 
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loost (kuvatakse järgmise peatuse 
nimi) ja audiosüsteemist. Salon-
gid saavad USB-pistikupesad (6 tk 
bussi kohta), mille kaudu laadida 
nutiseadmeid. Istmed tulevad mu-
gavad koos padjaga ning buss või-
maldab küljekallutust (peatusesse 
saabumisel).

Turvalisus
Turvalisuse tagamiseks on kõik is-
tekohad turvavöödega, talvistes 
oludes nähakse ette talviste reh-
vide kasutus. Turvalisust tagavad 
ja kliendikaebusi aitavad lahen-
dada kaamerad. Kaamerate vaa-
teväli katab sõitjate salongi ning 
uksed ja täiendav kaamera suu-
natakse esiakna ette, et tuvasta-
da, kas isik oli peatuses või mitte, 
näiteks, kui laekub kaebus bus-
si peatusest möödasõidu või muu 
taolise olukorra osas. Palju on esi-
nenud juhtumeid, kus kirjutatakse, 
et buss sõitis mööda ja inimesi pea-
le ei võtnud või et salongis oodati 
ukse taga mahaminekut ja buss ei-
ras peatust. Kaamerad aitavad kii-
resti fikseerida tegelikud asjaolud 
ja seeläbi saab ka teenuse kvalitee-
ti parendada. 

Lapsevanker, tõuks 
Kõikidel bussidel peab olema vä-
hemalt kaks teenindusust, mille-
dest vähemalt üks uks on piisava 
laiusega (vähemalt 120 cm) ratas-
tooliga või lapsevankriga sisene-
miseks. Ratastooli või lapsevank-
riga sisenemiseks mõeldud ukse 
juures asub bussijuhi poolt avatav 
põrandasse paigutatud ramp ra-
tastoolikasutajate bussi sisenemi-
seks ja väljumiseks. Signaalnupuga 
saab ratastoolikasutaja anda bus-
sijuhile märku rambi avamise soo-

BUSSISÕIT Viimsi vald kavandab uut bussiliiniveo 
hanget perioodile 2022–2029. Riigihange vedaja 
leidmiseks viiakse läbi koostöös Põhja-Eesti Ühis-
transpordikeskusega.  

Valla bussiliinide hange ja uued bussid

U
ue lepinguperioodi tin-
gimuste väljatöötami-
sel on vallavalitsus ar-
vesse võtnud elanike 

ettepanekuid, arvestanud erineva-
tes pöördumistes välja tulnud asja-
olusid ning kaardistanud sageda-
mini esinenud probleeme. Rõhku 
on seatud ka kvaliteedi tõusule 
ning ette on nähtud erinevate süs-
teemide kasutuselevõtt, et tuua uue 
teenuseperioodiga ühistransporti 
uut kvaliteeti ja mugavust ning tõs-
ta teenuse turvalisust. 

Uus bussipark
Hankega on plaanis kasutusele 
võtta 12 m pikkused linnalähilii-
ni-tüüpi normaalbussid, millel on 
80 kohta (sh 28 istekohta). Bussid 
tagavad kiire sisenemise ja mak-
simaalse mahutavuse, mis on eri-
ti oluline hommikustel aegadel ja 
alates lõunast, koolitundide lõpust, 
kui väga palju sõitjaid peab korraga 
ühte bussi mahtuma.

Bussid saavad vastama EURO 6 
standardile ja on madalapõhjali-
sed. Bussidel on alkolukud, moo-
toriruumi tulekahjusignalisat-
sioon, uste vahel oleva takistuse 
korral uste kohese avamise funkt-
sioon. Bussi esiküljele ja parema-
le küljele paigaldatakse täismaat-
riks LED-tehnoloogia välistablood, 
kus on kirjas liini number ja mars-
ruut, tagaküljel kuvatakse vaid lii-
ni numbrit. Busside salongi tuleb 
peatuste teavitamise audiovisuaal-
ne süsteem, mis koosneb sisetab-

vist. Ukse juurde paigutub ka ilma 
statsionaarsete istmeteta ala, mis 
on varustatud ratastooli ja/või lap-
sevankri kinnitamise võimalusega. 
Täiendavalt saab bussidesse olema 
tagatud sisenemine tõukerataste-
ga, selleks eraldi loodud kohas on 
tõukerataste kinnitamise võimalus 
või hoiuala.

Gaas vs diisel
Gaasibusside puhul analüüsisime 
võimalikku kütusekulu. Võrdluseks 
võeti Scania 320 hj 12 m pikkune 
normaalbuss. Hinnaerinevused on 
ühe bussi puhul ca 20 000–30 000 
eurot diislikütusega bussi kasuks. 
Küll aga on kütusekulude osas suur 
vahe. Diislikütusega buss kulutab 
ligikaudu 25 liitrit 100 km kohta ja 
gaasibussi kulu on 24 kg CNG gaasi 
100 km kohta. Kui arvestada, et aas-
tane läbisõit on 60 000–70 000 km 
bussi kohta, siis on diislikütus kok-
kuvõttes 3000–4000 eurot kallim 
(arvestades praeguseid hindu). Ehk 
teisisõnu on gaas 25–30% odavam. 
Hanke perioodi peale teenib kal-
lima gaasibussi hind end tagasi ja 
sõltuvalt koormusest veel enamgi. 

Kõige suurem pluss on selle juu-
res puhtam keskkond. Kui bussid 
talvehommikul näiteks Viimsi kes-
kuses töötavad ja välja sõidavad, 
siis õhk on nüüd puhas. Väljahei-
teavast tuleb vaid veeauru. Viimsi 
vallal on 2022 jaanuarist kavas üle 
minna 100% gaasibussidele. Het-
kel veel vallas CNG tanklat ei ole, 
aga kütuseketid laiendavad vaikselt 
oma võrgustikku ja esimene CNG 
tankla ehitusloa taotlus on juba 
menetlusse võetud.  

Süsteemid loovad mugavust
Peamistesse valla sõlmpunktidesse 
on eraldi kavas paigaldada reaalaja 
infot vahendavad ekraanid. Reaal-
aja infosüsteemi projekt on kavas 
läbi viia 2021–2022 aastatel ning 
Viimsisse paigaldatakse esialgu 
kokku seitse tablood. Vajadus on 

ka riiklikke infosüsteeme arenda-
da, et infot kajastada. 

Piletimüügisüsteemid ja makse-
süsteemid peavad toetama viipe-
makset ja mTaskut. Validaatoritel 
nähakse ette vähemalt kontaktiva-
bade kaartide, NFC seadmete ning 
triip- ja QR-koodide lugemise või-
malus.

Loendurid ja pidev analüüs
Kaks bussi varustatakse automaat-
sete sõitjaloendussüsteemi sead-
metega – see võimaldab hakata 
reaalselt erinevatel liinidel reisi-
jaid loendama. Väga paljud reisi-
jad ei valideeri oma sõitu ja seetõt-

tu ei ole statistika täpne. Seadmed 
võimaldavad saada ülevaadet lii-
ni täpsest täitumisest ja sellel saab 
analüüsi teha erinevate väljumis-
te vajalikkuse jms kohta. Täpse-
mad andmed võimaldavad teha 
läbimõeldumaid otsuseid.

Liinimeister kui 
kvaliteedijuht
Senised kestvushanked on näi-
danud, et teenuse terviklikuks ja 
kvaliteetseks korraldamiseks on 
ennast õigustanud nn meistri ins-
titutsiooni loomine. Teehooldel on 
teemeister ja käidukorraldusel käi-
dumeister. Uue bussiteenuse han-
kega nähakse liiniveo koosseisu lii-
nitöö meistri funktsioon.

Liinitöö meister on ühistrans-
pordi nõuetekohase juhtimise eest 
vastutav isik, kes korraldab siselii-
nide ja liinidega seotud ühistrans-
porditeenuse toimimist kogu lepin-
guperioodi jooksul, tagades seeläbi 
ühtse, katkematu ja kvaliteetse tee-
nuse osutamise. Tema töö seisneb 
seadmete töö pidevas kontrollimi-
ses (infotablood, teavitusseadmed, 
loendurid, kaamerad, piletimüügi 
süsteemid jms). Ka osaleb ta laeku-
nud ettepanekute ja pöördumiste 
lahendamises ja teostab vajadusel 
välitööna kontrolli, vaatab kaame-
raväljavõtteid kaebuste korral jms. 
Lisaks tuleb kontrollida pidevalt 
busside seisukorda, korraldada in-
fovahetust, välja töötada ühistrans-
pordi infomaterjale ja uuendada in-
fostende, teha igakuiselt põhjalikku 
ühistransporditaristu korrasoleku 
kontrolle. Nii tagatakse kvaliteet igal 
tasandil. Vajadus on hakata pidevalt 
tegema ÜTRIS-e ja teiste süsteemi-
de (sh loendurid) analüüse, esitada 
erinevat sõitjatega seotud statistikat 
ja koostada liinide kasutatavuse või 
sõitjavoogudega seotud analüüse, 
ülevaateid otsuste tegemiseks (väl-
jumiste muutmistest kuni lisareisi-
de käima panemiseni). Vaja on viia 
kõiksugu tegevused senisest ope-
ratiivsemaks, sh operatiivsem üm-
bersõitude korraldamine, eraldi 
klienditeeninduslike tegevussuun-
dade arendamine. 

Bussidel on Viimsile omane 
kujundus
Igal viimsilasel oli võimalik det-
sembri lõpust alates kahe nädala 
jooksul kaasa rääkida ja valida uute 
siseliinide busside kujundust kol-
me erineva ettepaneku vahel. Kok-
ku anti busside kujunduste valikul 
687 häält. Rahva lemmikuks osutus 
kujundus A (49% häältest), teisele 
kohale jäi kujundus B (40% hääl-
tega) ning modernne kujundusva-
riant C sai 11% vastanute häältest. 

  2021 I kvartal – hankedokumentide kinni-
tamine ja hanke avaldamine

  2021 II kvartal – eduka pakkuja väljaselgi-
tamine

  2021 III kvartal – hanke võitja poolt busside 
hankimine

  2021 IV kvartal – busside ettevalmistus ja 
tehnikaga varustamine

  2021 detsember – busside ülevaatus 
20 päeva enne lepingu algust

  2022 jaanuar – uue liiniveo lepingu alusel 
teenuse käivitus

Uue teenusperioodi 
rakendamise kava:

Viimsilastele meeldis enam busside kujunduse hääletusel variant A, kus on kombineeritud merelaine motiivid poolsaare ranna, paatide ja tuletorniga. 
Kujunduse koostas Ruut Disain OÜ. 
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Sõitjate arvud 
ja läbitud liini-
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2016–2020. 
Möödunud aas-
tal põhjustas 
reisijate arvu 
languse koroo-
naviirus ja eri-
olukord. Eel-
duslik tegelik 
sõitjate arv 
(arvestades ka 
inimesi, kes ei 
valideeri) aas-
tas võib olla 
u 350 000 
inimest. 
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ALGATATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavalitsus võttis 23.12.2020 

vastu korralduse nr 776 “Laiaküla, kinnis-
tu Vanavahtra detailplaneeringu algata-
mine ja lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritav ala hõlmab kinnistu Vana-

vahtra (89001:101:3627, elamumaa, pind-

ala 43 653 m²), mis asub Laiaküla lääne-

osas, piirnedes läänest Tallinna linna hal-

dusterritooriumile jääva Pärnamäe teega, 

põhjast riigi omandis oleva kinnistuga 

Vahemetsa (89001:001:1443), idast kinnis-

tutega Suur-Käspre (89001:010:0315) ja 

Käspre (89001:010:0458) ning lõunast Laia-

mäe tee äärsete hoonestatud üksikelamu-

kruntidega (kokku kümme krunti). Planee-

ringuala on 90% ulatuses kaetud kõrghal-

jastusega, tihedam igihaljas puistu asub 

planeeringuala kirdeosas. Teid, hooneid 

ega muid ehitisi kinnistul ei ole. 

Detailplaneeringu (edaspidi DP) koos-

tamise eesmärk on planeeritava kinnistu ja-

gamine väikeelamukruntideks ning krundi 

ehitusõiguse määramine üksikelamute 

(põhjendatud juhul on väheses mahus 

lubatud ka kaksikelamud) ja abihoonete 

ehitamiseks. Lisaks planeeritakse avaliku 

kasutusega teemaakrundid ja loodusliku 

maa krunt/krundid, kuhu määratakse ehi-

tusõigus väikelaste mänguplatsile ja spor-

dirajatistele. DP-ga lahendatakse juurde-

pääsud elamukruntidele ja loodusliku maa 

kruntidele (sh mängu- ja spordiplatsile), 

samuti lahendatakse parkimine, haljastus, 

krundi tehnovõrkudega varustamise põhi-

mõtted (sh sademevee lahendus), heakord, 

lisaks määratakse leevendavad meetmed 

müratasemete vähendamiseks (planeerin-

guala asub suure liikluskoormusega Pär-

namäe tee ääres). Juurdepääs planeeringu-

alale tuleb lahendada avalikult kasutatavalt 

Pärnamäe teelt. Planeeritav DP on kooskõ-

las Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt 

Metsakasti küla üldplaneeringuga.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline 

uuring, dendroloogiline uuring ja müra-

uuring.

AVALIK VÄLJAPANEK
08.02–09.03.2021 on Viimsi Raamatu-
kogus avalikul väljapanekul järgmine DP:

  Haabneeme alevik, kinnistu Sõpruse 
tee 4 ja lähiala detailplaneeringu (alga-

tatud Viimsi Vallavolikogu 22.01.2019 otsu-

sega nr 4) eskiislahendus.

Planeeringuala suurus on ca 1,1 ha ja 

see paikneb Haabneeme alevikus Sõpruse 

tee ääres, hõlmates kinnistud Sõpruse tee 4 

(89001:010:2897, tootmismaa, pindala 

8343 m²), Ristiku jalgtee L1 (89001:001:0984, 

transpordimaa, pindala 1060 m²), Ristiku 

jalgtee L2 (89001:001:0985, transpordimaa, 

pindala 1074 m²) ja Ristiku jalgtee L3 (89001:

001:0986, transpordimaa, pindala 430 m²). 

Planeeringuala lõunaservas on olemasolev 

katlamaja ja krundipiiriga paralleelselt maa-

pealne kaugküttetorustik, krundil paikneb 

ka puurkaev. Planeeringuala paikneb Haab-

neeme ajalooliselt väljakujunenud keskus-

alal, piirnedes idast Sõpruse teega, põhjast 

ärimaa sihtotstarbega Kaluri tee 5 kinnis-

tuga, läänest üksikelamukruntidega ja lõu-

nast tootmismaa sihtotstarbega Rohuneeme 

tee 4 kinnistuga. Juurdepääs planeeritavale 

alale on olemas Sõpruse teelt.

DP (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 10-20) 

koostamise eesmärk on muuta planee-

ringualal Viimsi valla mandriosa üldpla-

neeringu kohane maakasutuse juhtotstar-

ve haljasmaast äri- ja teenindusettevõtte 

maaks ning osaliselt tehnoehitise maaks. 

DP-ga moodustatakse neli krunti: üks kon-

tori- ja büroohoone maa kasutamise siht-

otstarbega krunt (katastris ärimaa; pindala 

5676 m²), millele määratakse ehitusõigus 

ühe neljakorruselise büroohoone ehita-

miseks, üks soojusenergia tootmise ja jao-

tamise ehitise maa kasutamise sihtotstar-

bega krunt (katastris tootmismaa; pindala 

2869 m²) olemasolevale katlamajale ning 

kaks kergliiklusmaa kasutamise sihtotstar-

bega krunti (katastris transpordimaa; pind-

alad 1224 m² ja 1138 m²). Lisaks lahenda-

takse DP-ga liikluskorraldus, parkimine, 

tehnovõrgud ja haljastus. 

DP on Viimsi valla mandriosa üldpla-

neeringut muutev.

Keskkonna- ja planeerimisosakond
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  Projekteerimistingimuste andmine 
avatud menetluses Viimsi vallas Lepp-
neeme külas Lehelinnu tee 8 kinnistule 
detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommu-

naalosakonnale on esitatud projekteerimis-

tingimuste taotlus Leppneeme külas, Lehe-

linnu tee 8 kinnistule üksikelamu püstita-

miseks detailplaneeringu olemasolul. Kin-

nistu asub alal, mille ehitusõigus on mää-

ratud Viimsi Vallavolikogu 3.10.2008 otsu-

sega nr 601 kehtestatud Leppneeme küla, 

Katku ja Hiire V maaüksuste detailplanee-

ringuga. 

Soovitakse suurendada 10% hoonestus-

ala väljakujunenud ehitusjoonest maismaa 

suunas ida-lõuna suunaliselt kokku 28 m². 

Antud juhul ei ole projekteerimistingimus-

te väljastamine vastuolus õigusaktide, isi-

kute õiguste või avaliku huviga. Detailpla-

neeringuga lubatud teisi parameetreid ei 

suurendata, samuti on tagatud tuleohutus-

kujad naaberkinnistutele kavandatavate 

hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 

punktile 2 võib pädev asutus täpsustada 

projekteerimistingimustega hoonestusala 

tingimusi. Kohalik omavalitsus korraldab 

projekteerimistingimuste andmise avatud 

menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 

lõige 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosa-

konna ettepanek on lahendada taotlus ava-

likku istungit korraldamata ja avalikustada 

projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi 

Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel 

on võimalus projekteerimistingimuste eel-

nõu kohta väljendada oma arvamust 10 ka-

lendripäeva jooksul, alates avalikustamisest.

  Projekteerimistingimuste andmine 
avatud menetluses Viimsi vallas Rand-
vere külas Niinepuu tee 6 kinnistule 
detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommu-

naalosakonnale on esitatud projekteerimis-

tingimuste taotlus Randvere külas Niinepuu 

tee 6 kinnistule hoone püstitamiseks  detail-

planeeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, 

mille ehitusõigus on määratud Viimsi Val-

lavolikogu 31.03.2015  otsusega nr 14 keh-

testatud AÜ Karikakar detailplaneeringuga. 

Soovitakse nihutada hoonestusala 3% 

Nurmenuku tee 1 kinnistu suunas vastavalt 

taotluse juurde esitatud skeemile. Antud 

juhul ei ole projekteerimistingimuste väljas-

tamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste 

või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lu-

batud teisi parameetreid ei suurendata, 

samuti on tagatud tuleohutuskujad naaber-

kinnistutele kavandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punk-

tile 2 võib pädev asutus täpsustada projek-

teerimistingimustega hoonestusala tingimu-

si. Kohalik omavalitsus korraldab projek-

teerimistingimuste andmise avatud menet-

lusena ehitusseadustiku §-de 28 ja 31 lõige 

1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna 

ettepanek on lahendada taotlus avalikku 

istungit korraldamata ja avalikustada pro-

jekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Valla-

valitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on 

võimalus projekteerimistingimuste eelnõu 

kohta väljendada oma arvamust 10 kalend-

ripäeva jooksul, alates avalikustamisest.

  Projekteerimistingimuste andmine 
avatud menetluses Viimsi vallas Haab-
neeme alevikus Põdra tee 3 kinnistule 
detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommu-

naalosakonnale on esitatud projekteerimis-

tingimuste taotlus Haabneeme alevikus 

Põdra tee 3 kinnistule hoone püstitamiseks 

detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub 

alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi 

Vallavolikogu 4. august 2007 otsusega nr 

76 kehtestatud Lubja küla Kuuse detailpla-

neeringuga. 

Soovitakse suurendada ja nihutada hoo-

nestusala 10% Põdra tee suunas vastavalt 

taotluse juurde esitatud asendiplaanile. 

Antud juhul ei ole projekteerimistingimus-

te väljastamine vastuolus õigusaktide, isi-

kute õiguste või avaliku huviga. Detailpla-

neeringuga lubatud teisi parameetreid ei 

suurendata, samuti on tagatud tuleohutus-

kujad naaberkinnistutele kavandatavate 

hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punk-

tile 2 võib pädev asutus täpsustada projek-

teerimistingimustega hoonestusala tingi-

musi. Kohalik omavalitsus korraldab pro-

jekteerimistingimuste andmise avatud 

menetlusena ehitusseadustiku §-de 28 ja 

31 lg 1õige alusel. Ehitus- ja kommunaal-

osakonna ettepanek on lahendada taotlus 

avalikku istungit korraldamata ja avalikus-

tada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi 

Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel 

on võimalus projekteerimistingimuste eel-

nõu kohta väljendada oma arvamust 10 ka-

lendripäeva jooksul, alates avalikustamisest.

  Projekteerimistingimuste andmine 
avatud menetluses Viimsi vallas Viimsi 
alevikus Tulbi tee 10 kinnistule detail-
planeeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommu-

naalosakonnale on esitatud projekteerimis-

tingimuste taotlus Viimsi alevikus Tulbi 

tee 10 kinnistule üksikelamu püstitamiseks 

detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu 

asub alal, mille ehitusõigus on määratud  

Viimsi Vallavalitsuse 18.06.2004 korraldu-

sega nr 469 kehtestatud Viimsi alevikus 

Madise I mü detailplaneeringuga. Taotle-

ja soovib muuta detailplaneeringuga mää-

ratud katuse kallet. Tulenevalt ehitussea-

dustiku  § 27 lg 1 punktist 1, lg 4 punktidest 

4 ja 8 võib kohalik omavalitsus projektee-

rimistingimustega täpsustada asjakohasel 

juhul hoone(te) detailplaneeringus käsit-

letud arhitektuurilisi, ehituslikke või ku-

junduslikke tingimusi. Antud juhul ei ole 

projekteerimistingimuste väljastamine vas-

tuolus õigusaktide, isikute õiguste või ava-

liku huviga. Detailplaneeringuga lubatud 

teisi parameetreid ei suurendata, samuti on 

tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutel 

asuvate hoonetega. 

Kohalik omavalitsus korraldab projek-

teerimistingimuste andmise avatud menet-

lusena ehitusseadustiku §-de 28 ja 31 lõige 1 

alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ette-

panek on lahendada taotlus avalikku istun-

git korraldamata ja avalikustada projektee-

rimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsu-

se veebilehel. Huvitatud isikutel on võima-

lus projekteerimistingimuste eelnõu kohta 

väljendada oma arvamust 10 kalendri-

päeva jooksul, alates avalikustamisest.

  Projekteerimistingimuste andmine 
avatud menetluses Viimsi vallas Viimsi 
alevikus Tulbiaia tee 3 detailplaneeringu 
täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommu-

naalosakonnale on esitatud Tulbiaia tee 3 

detailplaneeringu alale kavandatavate ük-

sikelamute ja kahe korteriga elamute püsti-

tamiseks projekteerimistingimuste taotlus 

detailplaneeringu hoonestusala tingimuste 

täpsustamiseks ja üksikelamute katuse-

kallete muutmiseks detailplaneeringuga 

lubatud 15–20 kraadi asemel 0–20 kraadi. 

Arendusala ehitusõigus on määratud Viim-

si Vallavolikogu 9.03.1999 otsusega nr 30 

kehtestatud Viimsi alevikus, Tulbiaia tee 

3 detailplaneeringuga. Antud juhul ei ole 

projekteerimistingimuste väljastamine vas-

tuolus õigusaktide, isikute õiguste või ava-

liku huviga. Detailplaneeringuga lubatud 

teisi ehitusõigusi (nt ehitisalune pind, kor-

ruselisus jm) ei suurendata, samuti on ta-

gatud tuleohutuskujad naaberkinnistutel 

asuvate hoonetega. Vastavalt ehitusseadus-

tiku § 27 lg 4 punktidele 4  ja 8 võib pädev 

asutus täpsustada projekteerimistingimus-

tega hoone arhitektuurilisi, ehituslikke või 

kujunduslikke tingimusi ja planeeringuala 

hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, 

kui see on seotud ehitusliku kompleksi ehi-

tamisega, tingimusel, et ei muutu planee-

ringualale esialgselt antud ehitusõigus. 

Kohalik omavalitsus korraldab projekteeri-

mistingimuste andmise avatud menetluse-

na ehitusseadustiku §-de 28 ja 31 lõige 1 

alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna 

ettepanek on lahendada taotlus avalikku 

istungit korraldamata ja avalikustada pro-

jekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Valla-

valitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on 

võimalus projekteerimistingimuste eelnõu 

kohta väljendada oma arvamust 10 kalend-

ripäeva jooksul, alates avalikustamisest. 

Ehitus- ja kommunaalosakond 
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Viimsi vallavalitsus lõpetas 
Rohuneeme rannaala detail-
planeeringu menetluse 
Viimsi vallavalitsus otsustas 20. jaanuaril toimunud istungil lõpetada 
Rohuneeme rannaala detailplaneeringu menetluse. 

Otsuse aluseks oli Sääre tee 22 ühe kaasaomaniku vastavasisuline 
taotlus. Vallavalitsus asus seisukohale, et kaasomaniku põhimõttelise 
vastuseisu korral puudub perspektiiv algatatud detailplaneeringu keh-
testamiseks ning langetas otsuse menetlus lõpetada. 

Möödunud aasta 11. novembril algatas Viimsi vallavalitsus Sääre tee 22 
kinnistu ühe kaasomaniku taotluse alusel Rohuneeme rannaala piir-
konnas detailplaneeringu. Detsembri alguses teatas kinnistu teine kaas-
omanik vallale, et ei soovi osaliselt talle kuuluva kinnisasja detailpla-
neeringu menetlust jätkata ning tuginedes planeerimisseadusele palus 
kõnealuse planeeringu koostamine lõpetada. 

Kuna vallavalitsusele esitatud seisukohtadest lähtuvalt on kaasoma-
nikud ühise asja planeerimises kardinaalselt vastandlikel seisukohta-
del, hindas vallavalitsus algatatud planeeringu kehtestamist võimatuks 
ja lõpetas selle edasise menetluse.

Vallavanem Illar Lemetti mõistis hukka mõnede opositsioonipoliitikute 
läbikukkunud katsed anda protsessile poliitilist värvingut. “Vallavalitsus 
on nii detailplaneeringu algatamise kui ka selle lõpetamise taotlusi läbi 
vaadates lähtunud ainult sisulistest asjaoludest. Need aga, kes on rää-
kinud, et suur osa Sääre rannast oleks erastatud või et rand muutuks
avalikkusele suletuks, on kogukonda eksitanud. Detailplaneering midagi 
sarnast ette ei näinud ja ranna sulgemist ei luba ka seadus,” lausus 
vallavanem. 

Viimsi vallas on päris palju erinevaid lautrikohti, paadisildu, muule 
ja muid rajatisi, mis on ehitatud ilma vajalike lubade ja nõusolekuteta. 
“Vajame kogukonnana laiemat kokkulepet, mida selliste rajatistega ette 
võtta. Igal konkreetsel juhul vajame kodaniku, kogukonna ja vallavalit-
suse vahelist arutelu nende ehitiste sobivuse või mittesobivuse üle ja 
seejärel saame otsustada, kas ja millisel kujul saavad need alles jääda. 
Kas me oleme selleks valmis või seisame arutelule vastu juba enne 
selle algust? Isiklikult arvan, et avalik arutelu ei peaks olema juba ette 
hukka mõistetud. Laiapindse avaliku arutelu ning kogukonna ettepane-
kute ja arvamuste ärakuulamiseks ning edasiste rannaalade kasutami-
se, meresõidu ja sellega kaasneva taristu paiknemise nn ühiskondliku 
kokkuleppe sõlmimiseks on õige alustada rannaalade teemaplanee-
ringu koostamisega,“ lausus vallavanem. 

VT

Uisuplats ootab külastajaid 
Randvere tee ääres Vimka mäepargi vastas asuvas parklas on kõigile 
huvilistele avatud Viimsi uisuplats. 

Ligi 600-ruutmeetrise uisuplatsi äärde on paigaldatud dekoratiiv-
valgustus, istepingid ja prügikastid. Lähipäevil lisandub täiendav val-
gustus, muusika, välitualett ning vald peab läbirääkimisi ka uisulaenu-
tuse korraldamiseks. Kuni uisulaenutuse võimaluse tekkimiseni tuleb 
omal uisud kaasa võtta. 

Abivallavanema Annika Vaikla sõnul toimus kaasava eelarve raa-
mes rajatava uisuplatsi ehitamise korraldamine loetud päevadega.

“Kohe, kui oli teada, et külmad ilmad jäävad pikemalt püsima, alus-
tasime ettevalmistustöödega. Pingutame selle nimel, et võimalikult kii-
resti saaksime avada uisulaenutuse. Ühtlasi kutsun tänavakohvikuid 
pidavaid ettevõtjaid üles siin ajutisi kioskeid avama ja viimsilastele 
oma teenuseid pakkuma. Loodan väga, et uisutamisvõimalus pakub 
meie inimestele palju rõõmu ja aitab peletada viirusega seotud mure-
sid,” lausus Annika Vaikla.

Hooajalise ja lisateenustega uisuplatsi rajamise idee esitati mullu 
esimest korda toimunud Viimsi kaasava eelarve raames. Rahvahää-
letusel kogus uisuplatsi idee 114 toetushäält, tulles sellega pingereas 
teisele kohale ja saades rahastuse. Idee elluviimise lõplik maksumus 
selgub hooaja lõppedes. Järgmistele aastatele ette vaadates kaalub 
vallavalitsus võimalusi investeerida kunstjää valmistamiseks vajalike 
masinate ja taristu hankimisse, et talveperioodil saaks Viimsis uisu-
tada ka kergete plusskraadidega.

VT

Teated

ÜLDPLANEERING Viimsi valla-
valitsus annab teada, et valminud 
on Haabneeme aleviku ja lähiala 
üldplaneeringu eskiislahendus.

Üldplaneering koostatakse Haabnee-
me aleviku ja selle lähiala kohta 10–
15 aasta perspektiivis. Haabneeme 
alevikku kavandatakse planeeringus 
valla keskasulana, kuhu koonduvad 
olulisemad teenused ja kaubandus. 
Planeering suunab kujundama inim-
mõõtmelist ja kergliiklejasõbralikku 
väikelinnalist ruumi, kus on meeldiv 
viibida ning liigelda. Oluliseks pee-
takse mitmekesist haljastust. Klint ja 
olemasolevad haljasalad ühendatak-
se kergliiklejatele sobivate teede ja ra-
dadega rannaalaga, luues vabas õhus 
puhkamist soosiva nn roheringi. 

Aleviku ja kogu valla keskusena ku-
jundatakse aleviku keskosas nn Sõp-
ruse ala, kus rõhk on jalakäijasõbra-
liku ruumi loomisel ja avalike ning 
erateenuste koondamisel. Oluliseks 
põhimõtteks üldplaneeringus on ka 
endiste tööstusalade kasutuselevõt-
mine elamise, teenuste ja äri ees-
märgil, mistõttu määratakse sealsele 
maakasutusele segafunktsioon. Mii-
duranna sadamat nähakse kaugemas 
tulevikus puhkeotstarbelise jahisada-
mana. Üldplaneeringu ala jagatakse 
arengualadeks ning väljakujunenud 
hoonestusega aladeks. Arengualade-
le määratakse arendamise tingimused 
sh nt maksimaalne hoonestustihedus, 
millega tuleb arenguala kasutusevõt-
misel arvestada. Uushoonestus ka-

vandatakse valdavalt kuni 4-korruse-
lisena. 

Pärast eskiislahenduse avalikus-
tamist ja läbiarutamist arendatak-
se planeeringulahendust edasi ning 
hinnatakse planeeringulahenduse el-
luviimisega kaasnevaid mõjusid. Mõ-
jude hindamise käigus analüüsitak-
se kaasnevat olulist keskkonnamõju 
ja määratakse vajadusel mõjude lee-
vendus- ja/või võimendusmeetmeid. 
Täiendatud planeeringulahendus koos 
keskkonnamõju strateegilise hindami-
se aruandega saadetakse ametkonda-
desse kooskõlastusringile eeldatavas-
ti kevadsuvel. Pärast kooskõlastamist 
teeb vallavolikogu üldplaneeringu vas-
tuvõtmise otsuse ja suunab üldplanee-
ringu veelkord avalikule väljapanekule.

Haabneeme aleviku ja lähiala üld-
planeering algatati koos keskkonna-
mõju strateegilise hindamisega Viimsi 
Vallavolikogu otsusega nr 5 10.01.2006. 
a. Kuna algatamine toimus enne uue 
planeerimisseaduse jõustumist 2015. 
aastal, lähtutakse üldplaneeringu me-
netlemisel kuni 2015. aastani kehtinud 
planeerimisseaduse redaktsioonist. 

Haabneeme aleviku ja lähiala ül-
dplaneeringu eskiislahenduse  avalik 
väljapanek toimub alates 25.01 kuni 
23.02.2021. Üldplaneeringu eskiisla-
henduse materjalid (üldplaneeringu 
seletuskiri ja joonis) on avaliku välja-
paneku jooksul kõigile kättesaadavad 
elektrooniliselt Viimsi valla veebilehel 
aadressil www.viimsi.ee. 

Avalik väljapanek korraldatakse pa-
berkandjal (25.01–23.02.2021) Viimsi 

raamatukogus, mis on avatud E–R 10–
20, L–P 10–16 (Randvere tee 9, Haab-
neeme, tel 5688 2673).

Paberkandjal materjalidega on või-
malik tutvuda raamatukogu tööaja 
jooksul. Võimalusel palume paber-
kandjal materjalidega tutvumise soo-
vist ette teatada eeltoodud telefonil, et 
tagada inimestele väljapaneku asuko-
has planeeringu materjalidega tutvu-
mise ajaks nõuetekohased tingimused. 

Eskiislahenduse avaliku väljapane-
ku jooksul on igal isikul õigus avaldada 
eskiislahenduse kohta arvamust. Arva-
mused palume edastada kirjalikult kas 
posti või elektronposti teel eskiislahen-
duse avaliku väljapaneku jooksul Viim-
si vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või info
@viimsivv.ee.

Üldplaneeringu eskiislahenduse 
avaliku väljapaneku järgselt korraldab 
vallavalitsus vastavalt avaliku väljapa-
neku tulemustele avalikud arutelud. 
Avalike arutelude aeg ja koht teatatak-
se eraldi. Palume jälgida protsessi kul-
gemise osas infot valla veebilehel.

Jääme ootama teie arvamusi ja ette-
panekuid koostatavale üldplaneerin-
gule!

Pille Metspalu 
üld- ja regionaalplaneerimise osakonna 

juhataja 
Hendrikson & KO

Veronica Luidalepp
planeerija

Hendrikson & KO
Anne Siitan

planeeringute vanemspetsialist
Viimsi Vallavalitsus

Viimsi vallavalitsus korraldab 
Haabneeme aleviku ja lähiala 
üldplaneeringu eskiislahenduse 
avaliku väljapaneku

TRANSPORT Viimsi vallavalitsus 
kavandab Randvere tee lõigu 
(Heki tee ring kuni Põldheina tee 
P2 parkla kinnistu) ümberehita-
mist vastavalt peatänava eskiisi 
lahendusele.

Tööde käigus on kavas rajada kaks 
foorületusega ülekäigurada, Tamme-
põllu tee ja Randvere tee ristmik laien-
datakse T-kujulise ristmikuna, ümber 
ehitatakse ja laiendatakse Randvere 
tee jalgratta- ja jalgtee, alates Heki rin-
gist (Randvere tee 17 kinnistu ees) ku-
ni uue rajatava Karulaugu bussipea-
tuseni, ümber ehitatakse Haabneeme 
kooli ees oleva Karulaugu bussipeatus 
ja tasku, samuti renoveeritakse jalgrat-
ta- ja jalgtee ning pikendatakse kerg-
liiklustee Artiumini. Samuti muude-
takse liiklust ohutumaks Haabneeme 
kooli parklasse sõidul, ühendatakse 
omavahel kooli parkla LIFE projekti 
parklaga, ohutustatakse ja muudetak-

se kõnniteede lahendusi, sõiduteele 
rajatakse haljasriba.

Paralleelselt nähakse ette Põldhei-
na tee pikendus kuni Tammepõllu tee-
ni koos kergliiklusteedega ning kahe 
parklakompleksi rajamine Põldheina 
tee P2 kinnistule (vastavalt Tammede 
pargi ala planeeringule). 

Vallavalitsus on avalikustanud  pro-
jekteerimistingimuste eelnõud valla 
kodulehel, projekteerimistööd on ka-
vas kevadperioodil teostada, Randve-
re tee ehitustööd on kavandatud suvele 
(koolivaheaeg) ja kogu tööde lõpp on 
arvestatud 2022. aasta suvel.

Vallavalitsus kavandab 
Randvere tee ümberehitust ja 
Artiumi parklate rajamist

Väljavõte peatänava eskiisprojektist. Sõiduradasid hakkab eraldama haljasriba, 
teemaale lisatakse haljastust. 3D illustratsioon: SWECO Projekt OÜ & InfraBIM OÜ 

Alar Mik
ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja

Uisuplats ootab külastajaid varahommikust kuni õhtul kell 22-ni ning 
jääb avatuks talvekülmade lõpuni. Foto: erakogu
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raldamine on kunstikooli jaoks nii 
rõõm kui ka mure. Alati on rõõm, 
kui saad tehtut näidata ja, mis seal 
salata, oleme ka uhked oma õpi-
laste üle! Mure seisneb aga selles, 
et Viimsis ei ole galeriid, kus oma 
töid näidata. Õnneks on siin vastu-
tulelikke asutusi, kes hea meelega 
lubavad pilte üles riputada, alates 
vallavalitsusest ja lõpetades raama-
tukoguga. Suuremate aastanäitus-
te puhul on heaks koostöökaasla-
seks olnud Viimsi huvikeskus. Suur 
tänu neile!

Kunstikool on alati võtnud osa 
erinevatest konkurssidest ja avali-
kest kunstiprojektidest. Oleme igal 
aastal osalenud Tallinn Art Wee-
kil, Noored Disainivad ehk NO-
DI-l, Kunstikompotis, samuti üle-
riiklikel ülevaatenäitustel ja võtnud 
osa kunstiprojektidest nii Eestis kui 
ka välismaal. Konkurssidel ja kuns-
tiolümpiaadidel on meie kunsti-
kooli õpilased saavutanud suure-
päraseid tulemusi.

Kindlasti on kunstniku jaoks 
üheks väljundiks ka tegevuskunst. 
Nagu professionaalses kunstimaa-
ilmas, nii ka Viimsi kunstikoolis 
tulevad noored kunstnikud oma 
ideedega n-ö tänavale. Arvukatest 
avalikest väliüritustest võiks ära 
märkida liivaskulptuurid, värviliiva 
mustrid, asfaldimaalingud, tuule-
skulptuurid ja nööriinstallatsioo-
nid, lumeskulptuurid kunstikooli 
ümbruses ja palju muud. Samuti 
korraldame igal aastal lahtiste us-
te päevi, kus vallarahvas saab osa-
leda erinevates töötubades.

Traditsioonid liidavad 
tugevamalt
Kuna ükski nii väärikas vanuses 
kool ei saa olla ilma traditsioonide-
ta, siis leidub neid ka meil. Lisaks 
maalipraktikale, millest oli juba jut-
tu, on tore ja ühtlasi ka töine tra-
ditsioon õppeekskursioonidel käi-
mine ning osalemine koolitustel ja 
töötubades. Ekskursioonide raa-
mes külastame kohti, kuhu Viim-
si õpilased harilikult ei sattu. Ole-
me külas käinud kunstikoolidel üle 
Eesti, samuti näitustel ja muuseu-
mides. Suletud keskkonnas head 
kunsti ei sünni, ikka on vaja tea-
da, mida on varem tehtud ja mida 
praegu tehakse, seepärast peame 
väljasõite väga oluliseks ja loodame 
edaspidigi jätkata näituste ja kunst-
nike ateljeede külastamist. On ka 
vähem töiseid traditsioone nagu 
rebaste ristimine, bankett lõpeta-
jatele ja jõulupidu. Need on üritu-
sed, mis on toimunud igal aastal 

KUNSTIHARIDUS Viimsi haridusaastal pöörame 
meiegi rohkem tähelepanu õppimisele ja koolidele. 
Seekord tutvustab ennast Viimsi kunstikool, kus on 
kunstiharidust jagatud juba 44 aastat. 

Viimsi kunstikool õpetab kunsti mõistma

V
iimsis tegutseb kunsti-
kool juba eelmisest sa-
jandist, täpsemalt aastast 
1977. Selle aja jooksul 

on kooli lõpetanud enam kui 250 
õpilast – tervelt veerand tuhat. Pal-
jud vilistlastest on praeguseks tun-
tust kogunud kunstniku, disaineri 
või arhitektina, paljud on edukad 
ja tunnustatud muudel elualadel. 

 Praegu õpib kunstikoolis ligikau-
du 140 õpilast. Läbi aegade on kõik 
Viimsi kunstikooli õpetajad olnud 
professionaalse kunstiharidusega ja 
mitmed on õpetajatöö kõrvalt ka te-
gevkunstnikud. Lisaks õpetajatööle 
Viimsis on meie õpetajad ametis nii 
Tallinna kui Tartu kunstikõrgkooli-
des.                                                                                                                                   

Kes kunstikoolis õpivad?
Viimsi kunstikoolis võivad käia igas 
vanuses inimesed lasteaialastest 
kuni pensioniealisteni. Kõige väik-
semad õpilased on viieaastased ja 
nemad käivad koos väikeses kuns-
tigrupis. Kui laps läheb esimes-
se klassi, siis astub ta kunstikoo-
li eelkursusele. Eelkursusi on neli: 
esimesest kuni neljanda klassini, 
nende tunnid toimuvad üks kord 
nädalas. Viienda klassi õpilased on 
küllalt suured, et astuda esimese-
le põhikursusele. Õppetöö toimub 
siis juba kolmel päeval nädalas. 
Õpitakse joonistamist, maalimist, 
skulptuuri ja kompositsiooni. Li-
saks kunstiajalugu, ilma milleta on 
kunstis väga raske orienteeruda. 
Põhikursused kestavad viis aastat. 

Esimesed neli kursust lõppevad 
suvise maalipraktikaga. See on tore 
ettevõtmine, mida ootavad nii õpi-
lased kui ka õpetajad. Esimesel nä-
dalal maalitakse kooli ümbruses 
Viimsi kaunimaid vaateid. Teisel 
nädalal toimub aga n-ö väljasõidu-
praktika. Siis kogutakse oma kuns-
titarbed kokku ja sõidetakse nä-
dalaks mõnda kaugemasse kohta, 
mis on igal aastal erinev. Õnneks on 
Eestimaa kauneid kohti täis, käidud 
on väikeste lünkadega juba 43 aas-
tat ja tundub, et ilusatel paikadel 
ei ole lõppu. Kui tavapärase õppe-
töö käigus tehakse enamasti väik-
semaid näitusi, siis praktikal val-
minud töödest saab kokku suure 
ülevaatenäituse. Viienda kursuse, 
ühtlasi ka kunstikooli lõpetamiseks 
tehakse suuremahulisem lõputöö, 
millega näidatakse aastate jook-
sul omandatut. Sellega annab kool 
eelprofessionaalse kunstihariduse, 
mis võimaldab soovi korral julgelt 
kunsti kõrgkoolis edasi õppida. 

Täiskasvanutele on mõeldud 
stuudiokursus. Seal käivad erine-
vate elualade inimesed, kes ei ole 
pelgalt kunstihuvilised, vaid soovi-
vad ka ise kunsti teha. 

Kunstnik soovib tähelepanu
Väga oluline ja tähtis osa õppimi-
se ja õpetamise kõrval on näituste 
korraldamine. Näitus on ju kunst-
niku jaoks üks väljunditest, mille 
abil suhelda vaatajaga. Näitustel 
esinevad kunstikoolis kõik vanuse-
astmed, alates mudilastest kuni 
stuudiokursuslasteni. Näituse kor-

kooli algusest peale kuni praegu-
seni, kuid mõistagi jäid lõppenud 
aastal ära nii bankett kui ka jõulu-
pidu.

Miks on vaja kunstikooli?
Kunstikooli eesmärk ei ole teha kõi-
gist õpilastest kunstnikke, vaid pan-
na neid kunsti mõistma ja armas-
tama. Kunsti kaudu on inimene 
õppinud tundma elu ja iseennast, 
väljendama ja omandama tõekspi-
damisi ja suhtumist maailma. 

Kunst on rahvusvaheline keel, 
mida on suutelised mõistma kõik 
inimesed, aga selleks, et seda suu-
ta ja ennast selle kaudu arusaada-
vaks teha, tuleb kunsti tunda. See 
on keel, mille abil saame tutvusta-
da Eesti kultuuri maailmas. Teisalt 
on kunst ka elu mõtestamine loo-
mingu kaudu. Looming on olnud 
inimese põhivajaduste hulgas ju-
ba iidsetest aegadest. Kõik soovi-
vad näha ilu enese ümber. Kunst 
ei ole lihtsalt käsitööoskus, vaid elu 
mõtestamine loomingu kaudu. See 
avardab inimeste maailmapilti ja 
võib seeläbi olla abiks keerukatest 
küsimustest arusaamisel, seda isegi 
esmapilgul kunstist nii kaugel seis-
vates valdkondades nagu teadus ja 

tehnika. Samas võib kunsti ilu tõsta 
inimesi kõrgemale ja aidata toime 
tulla argielu raskustega. Kokkuvõt-
valt võib öelda, et kaunid kunstid 
vaimsete väärtustena ja kasulikud 
kunstid praktiliste väärtustena on 
hädavajalikud igapäevaelu osad. 

Peagi ootavad meid ees muutu-
sed. Kurbuse, et peame maha jät-
ma oma armsaks saanud väike-
se maja, kaalub üles rõõm uutest 
suurtest ja kaasaegsetest ruumi-

dest, kus meil on loodetavasti ka 
kauaoodatud galerii. Aga kunsti-
kool ei ole lihtsalt maja. Kunsti-
kool on meie pühendunud ja vai-
mustunud õpilased, kes vaatamata 
suurele koormusele on alati rõõm-
sameelsed, nende vanemad, kes 
on lastele alati toeks, ja ka õpeta-
jad, kes annavad endast parima, et 
kunstiharidus Viimsis ikka jätkuks!

Jõudu ja jaksu meile kõigile!
Viimsi kunstikooli kollektiiv

  2021. aasta on Viimsis haridusaasta. Meie jaoks algas 
haridusaasta juba eelmise aasta novembris, mil tegime algust 
haridusaasta logo kavandamisega. 

Kujundamisest võtsid õpetajate Eda Kommitza, Anne Soop-Tohvri
ja Paul Männi juhendamisel osa kõikide põhikursuste õpilased. 
Valmis kümneid kavandeid, millest kaheksa saadeti vallavalitsuse 
haridusosakonda, kus valiti välja sobivaim. Kõik kavandid olid 
võrdselt head, aga nagu sellistel puhkudel ikka, tuli teha valik ühe 
kasuks. Välja valitud töö autoriks osutus Mirjam Metsaots, kes 
õpib kunstikooli kolmandal kursusel. Mirjami kavandatud Viimsi 
haridusaasta logo sümboliseerib raamatut kui tarkuse allikat eri-
nevate huvide ja võimalustega inimestele. Viimsile omaselt ei 
puudu logol ka viited 
merele ja merelindude-
le – haridus annab ju tii-
vad. Lõpliku vormistuse 
ja arvutigraafilise ette-
valmistuse tegi meie di-
gigraafika õpetaja Ivar 
Reimann. 

hea teada
Haridusaasta logo valmis 
Viimsi kunstikoolis 

Viimsi kunsti-
kooli õpilaste 
tööd Art Weekil 
Tallinnas Vaba-
duse väljakul. 

Maakunst 
Haabneeme 
rannas.

Lahtiste uste päev Viimsi kunstikoolis.

Viimsi ja Kose kunstikooli õpilased ja õpetajad Keila laululava kaunistamas. Fotod: Viimsi kunstikool



MLA VIIMSI LASTEAIAD kutsub tööle oma toredasse kollektiivi:

LOGOPEEDI (koormus 1,0) 
kelle eesmärk on kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadusega laste õppe ja arengu toetamine. 

DIGIPÄDEVUSE SPETSIALISTI (koormus 0,3) 
Pakkumise vastu huvi tundev inimene valdab hästi haridustehnoloogilisi teemasid, on läbinud arvutialase täiendõppe, 

väljendab ennast korrektses eesti keeles ning on arvutikasutamisel kõrgtasemel. 

Peamised tööülesanded:
- Digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine MLA Viimsi Lasteaiad majades.
- MLA Viimsi Lasteaiad sotsiaalmeediakanalite haldamine (koduleht, Facebooki leht jne). 

- Kogub, süstematiseerib ja levitab IKT-alast informatsiooni meeskonnale.
- Lasteaiaõpetajate tehniline ja pedagoogiline nõustamine IKT-alastes küsimustes ja digitaalsel õppevara loomisel.

- Abistab õpetajaid/abiõpetajaid õpitarkvara leidmisel ja selle kasutuselevõtmisel.
- Töötajate koolitusvajaduste täpsustamine, koolitus pakkumiste otsimine ning abistamine läbiviimisel.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

CV ning sooviavaldus enesetutvustusega saata:
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)

Email: mirje@viimsilasteaiad.ee
Kontakttelefon: 5622 0121
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KOSE KÜTTELADU
TELLIMINE:

504 0304 JA INFO@KYTAME.COM

KOSE VALLAS TRANSPORT TASUTA

ÜMAR PUITBRIKETT (auguga) – 1000kg

alates 150,00 EUR/alus
auguga puitbriketi  põlemise aeg 1h pikem

RUF PUITBRIKETT – 1000kg

alates 125,00 EUR/alus
kvaliteetne ja ostjate lemmik

PELLET – 960kg

alates 195,00 EUR/alus
Soodne küte pelletkatlasse Tel: 52 7 1059

Info@vihmaveerennid.ee

Kaks meeliköitvat näitust 
Viimsi raamatukogus
Viimsi raamatukogus on avatud kaks vahvat näitust, mida tasub 
uudistama minna nii lastel kui ka täiskasvanutel. 

MTÜ Mondo näitus “Muusikalised teekonnad” räägib muusikast nii, 
nagu ükski varasem näitus Eestis pole seda teinud – rände võtmes. 
Eksponaadiks on interaktiivne sein, mis tutvustab kümmet muusika-
žanrit ja nende arengut läbi rännakute ajas ning ruumis. Nende žan-
rite teekonnad ei ole olnud sirged ja kerged, paljugi on sündinud läbi 
pisarate, vaeva, koduigatsuse, lootuse, armastuse ja vastuhaku. Ükski 
nendest žanritest ei oleks sündinud ilma inimeste rändamiseta.

Interaktiivne sein võimaldab lugeda, aga ka vaadata videoid ja kuu-
lata näiteid popmuusika ajaloost ning saada täpsemalt teada, kuidas 
mõjutas inimeste ränne erinevate muusikastiilide teket ja arengut. Näi-
tuse juurde kuulub riikliku õppekavaga seotud haridusprogramm.

Näituse eesmärk on pöörata tähelepanu asjaolule, et inimeste rän-
del on ülioluline osa inimkonna ajaloos ning see on mõjutanud ka neid 
eluvaldkondi, mida esmapilgul rändega ei seostata. Näitus on Viimsi 
raamatukogus avatud märtsi lõpuni.

Rändnäitus Hans Christian Andersenist annab aga rikkalikult illust-
reeritud ülevaate suurmehe elust ja loometeest. Raamatukogu 
teisel korrusel asuva näituse on koostanud Odense linnamuuseumid / 
H. Ch. Anderseni maja.

Andersen on muinasjuttude autorina tuntud ja tunnustatud üle maa-
ilma ning tema lugusid saab tänapäeval lugeda 160 keeles. Taanis 
Odense linnas 2. aprillil 1805. aastal sündinud kirjanik oli mitmekülgne 
loovisiksus, kes avaldas teoseid paljudes kirjandusžanrites ning tegi ka 
paberlõikeid ja illustreeris oma reisikirju. Pika kirjanikutee jooksul ilmus 
temalt 156 muinasjuttu, 24 luulekogu (umbes 800 luuletust), 43 näiden-
dit, 11 romaani ja novelli, 21 reisikirja, 10 eluloolist teost ja 36 lühijuttu.

VT

Kas laul teeb rinna rõõmsaks? 
Rakvere Teatri “Lihtsalt, rõõmuks” on, nagu pealkirigi ütleb, sündinud 
laulvate näitlejate soovist pakkuda publikule ühte üdini rõõmsat ja 
mõnusat õhtut. 

Selleks on kontsert-
lavastuses esitamiseks 
välja valitud oma lemmik-
lood, nii Eesti estraadi-
klassikast, poplugudest 
kui ka maailmaparemi-
kust – Artur Rinnest Vaiko 
Eplikuni, sekka Queen ja 
The Beatles. Rõõmsad 
ja lüürilised laulud toovad 
naeratuse suule ja viivad 
kuulajad seiklema elu ja 
armastuse radadele.

“Lihtsalt, rõõmuks” räägib sõprusest, meeste ja naiste vahelistest 
suhetest, mõistmisest ja mittemõistmisest, koostegemise rõõmust. 
Laval on viis meest ja üks naine ning õhtu möödub vallatu koketeeri-
mise saatel. Tahad või ei, aga laul teeb rinna rõõmsaks. 

See on lavastus sellest, mis liigutab inimest kurbuses ja rõõmus, 
üksinduses ja armastuses – muusikast. Lavastuse idee ja teostuse taga 
on Toomas Suuman, Silja Miks, Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Imre 
Õunapuu, Vootele Ruusmaa (külalisena) ja Teno Kongi (külalisena). Eten-
dus Viimsi huvikeskuses toimub kolmapäeval, 10. veebruaril kell 19.

Kristo Kruusman
Rakvere Teater

Viimsi haridusaasta 
sündmused jaanuaris 
ja veebruaris

Viimsi muusikakool

20. veebruar – trombooniõpilaste 
osavõtt Loode-Eesti piirkondlikust 
konkursist. 

Noortekeskused

9. veebruar kell 14 – lauamängu-
õhtute sari “Osaledes ettevõtlikuks” 
Püünsi noortekeskuses, vanusele 
7–12. 
9. veebruar kell 16 – lauamängu-
õhtute sari “Osaledes ettevõtlikuks”, 
Püünsi noortekeskuses, vanusele 13+.
11. veebruar kell 15 – lauamängu-
õhtute sari “Osaledes ettevõtlikuks”, 
Viimsi noortekeskuses, vanusele 
7–12. 
11. veebruar kell 17 – lauamängu-
õhtute sari “Osaledes ettevõtlikuks”, 
Viimsi noortekeskuses, vanusele 13+.

Lasteaiad

25. jaanuar – 5. veebruar – Lego-
dest ehitatud fantaasiaehitised. 
Fotodest pannakse üles näitus kõi-
kidesse MLA Viimsi Lasteaiad 
majadesse. 
29. jaanuar – MLA Viimsi Lasteaiad 

Viimsi kool

26. jaanuar – Iseõppimise projekti-
päev II (koordineerib tugi koostöö-
koda).
29. jaanuar – Digitaalne koristus-
päev.
8.–12. veebruar – koolisisesed 
mälumängumeistrivõistlused 
4.–9. klassidele, II voor.
17. veebruar – Iseõppimise 
projektipäev  III (koordineerivad 
humanitaarainete koostöökoda + 
algklassid).
18. veebruar – Viimsi valla 3. klas-
side matemaatikavõistlus “Nupu-
taja!”.
19. veebruar – kõnevõistluse lõpp-
voor, 8.–9. klassid.
19. veebruar – Eesti Vabariigi aasta-
päeva aktused.

Püünsi kool

25. jaanuarist – fotokonkurss 
“Talverõõmud – teolt tabatud”.
8.–12. veebruar – Stiilinädal 2021.
19. veebruar – Eesti Vabariigi aas-
tapäeva tähistamine. 
19. veebruar – kõnevõistluse lõpp-
voor, 8.–9. klassid.

rahvusvaheline projekt “Training, 
Networking and Mobility in Early 
Childhood Education and Car”, 
MLA Viimsi Lasteaiad Facebooki ja 
Zoomi vahendusel.
Veebruari kolmas nädal – Toime-
tulek verbaalse ja füüsilise agres-
siooniga. Koolitus MLA Viimsi 
Lasteaiad õpetajatele, II osa.
2. veebruar – Liisu ja küünlapuhuja. 
Küünlapäeva üritus MLA Viimsi 
Lasteaiad Laanelinnu maja. 

Rannarahva muuseum 

Haridusprogrammid jaanuaris ja 
veebruaris
“Olen mere sõber”, lasteaiale.
“Hoian meie Läänemerd!”,  I kooliaste.
“Läänemeri olgu puhas!”,  II–III 
kooliaste, gümnaasium.
“Meri kunstis ja kultuuris”, güm-
naasium.
“Eriline Eestimaa”, lasteaiale.
 

Viimsi vabaõhu-
muuseum

10.–20. veebruar – rahvakalendri-
programm “Vanaaegne vastlatrall!”, 
kõik vanuseastmed.

Toimub

uued vallakodanikud

  Pille Vaitil ja Erki Hiiuväinal sündis 
8. detsembril poeg Rego Hiiuväin

  Kaisa ja Peeter Kallasel sündis 
22. detsembril tütar Iiris Kallas

  Veronika ja Taavi Köhleril sündis 
29. detsembril poeg Johan Köhler

  Kea ja Artur Kohvil sündis 7. jaanuaril 
tütar Stella Kohv

  Elsi ja Joonas Väntol sündis 7. jaanuaril 
poeg Theron Vänto

  Helerin ja Petrus Juhani Pietiläl sündis 
13. jaanuaril tütar Eliise Pietilä

Viimsi kool

Püünsi kool

Viimsi muusikakool

Noortekeskused

Lasteaiad

Rannarahva muuseum

Viimsi vabaõhu-
muuseum
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päevaselt on kavas neli tundi, mis 
kestavad umbes lõunani. Koolis 
arvestatakse kõikide laste erivaja-
duste ja protseduuridega ning eral-
datakse sellisteks tegevusteks ruu-
mid. 

Randvere kool on sellepärast to-
re, et on mõeldud kõikidele lastele 
ning üritustest võetakse koos osa. 
Käiakse kinos, muuseumis, met-
samatkadel. Ka metsas saab ju ra-
tastooliga liikuda. Tuleb lihtsalt en-
ne veidi eeltööd teha ja sobiv koht 
leida.

Kas tuleb ka ette keerulisi hetki 
ning kuidas nendega toime tu-
lete?
Kuna laps on nii rõõmsameelne ja 
taibukas, siis on kogu aeg väga lahe 
olla. Mõtleme pidevalt uusi män-
ge välja, näiteks autosõidu ajal eri-
nevaid sõnamänge, mis arendavad 
kõnet. Algul ma ei saanud kohati 
Reili jutust aru, aga täna võin öel-
da, et ta räägib juba päris selgelt. 

Lapse kasvades suureneb ka 
kaal ning tema tõstmine läheb aja-
pikku raskemaks. Lasteaias, kus 
ratastooli ei kasutanud, pidin te-
da rohkem tõstma. Tänasel päeval 
vaid siis, kui vaja ratastooli või sealt 
ära tõsta, näiteks suundudes võim-
lemismatile harjutusi tegema, põ-
randale mängima või teatud spet-
siifilisi protseduure tegema.

Alguses oli kõige keerukam ehk 
lapsega trepist üles ja alla minek, 
sest väga tähtis oli last õigesti hoi-
da, et keha ära ei vajuks ja hinga-
misšlang oleks tassimise ajal hästi. 
Tänasel päeval saab laps sellega ise 
hakkama, sest nii kodus kui ka koo-
lis on lift, mis mahutab ratastooli 
ära. Teatud situatsioonides, kui tu-
leb teda tõsta, pean kehaliselt väga 
mõtestatult tegutsema, et ei tõm-
baks oma selga ära. Seda olen õp-
pinud kursustel. 

TUGIISIK Lilian on Viimsi vallavalitsuse tugiisik, 
kes viiel päeval nädalas esmaspäevast reedeni 
hoolitseb 8-aastase tüdruku eest. Tema hoolealusel 
on liikumispuue ning ta vajab suurema osa päevast 
hingamisaparaadi abi.

Tugiisiku töö sobib rahulikule ja 
loomingulisele inimesele

Lilian, kuidas Teist sai tugiisik?
Olen õppinud lasteaiakasvatajaks, 
tänapäevaselt õpetajaks. Juba õppi-
mise ajal ning ka mõned aastad pä-
rast kooli lõpetamist töötasin Rand-
veres lasteaiakasvatajana. Vahepeal 
jõudsin natuke sekretärina ametis 
olla, kuni läksin tööle Õismäe las-
teaeda. Lastega olen kokku puutu-
nud üle 20 aasta, sest olen ka tut-
tavatel aidanud lapsi hoida. Enne 
Viimsisse jõudmist oli mul koge-
mus ka puudega lastega oma pere 
näol, kuna minu tütrepoeg sündis 
enneaegsena. Viimsisse jõudsingi 
tänu tütrele, kes avastas Viimsi pere 
tugiisiku kuulutuse internetis. Kuna 
soov tegeleda selliste lastega oli ju-
ba olemas, sattusingi siia.

Millal praeguse hoolealuse tugi-
isikuna alustasite ning milline on 
Teie igapäevatöö?
Alustasin umbes kolm aastat ta-
gasi. Pean kohe alguses ütlema, et 
minu hoolealune on ääretult rõõm-
sameelne. Kui käisin temaga tutvu-
mas, juhtis ta juba iseseisvalt elekt-
rilist ratastooli. 

Kui lapse tugiisikuks hakkasin, 
siis alguses käisime kaks aastat 
lasteaias ning nüüd esimest aas-
tat koolis. Igapäevaselt, esmaspäe-
vast reedeni, oleme koos ligi kahek-
sa tundi. Päev algab varakult. Kella 
kaheksaks olen kohal, et koos koo-
li sõita. Klassis istun Reili selja ta-
ga, et saaksin teda vajadusel abista-
da, näiteks kui on vaja pliiatsit kätte 
sättida, kääridega lõigata jne. Eriti 
vajabki ta abi käelistes tegevustes. 

Millega tegelete pärast koolitun-
de?
Nädala sees käime nii logopeedi 
kui ka massööri, eripedagoogi, fü-
sioterapeudi ja tegevusterapeudi 
juures. Kodus, nagu teisedki lapsed, 
mängime, loeme, vajadusel teeme 
koolitükke, lahendame erinevaid 
ülesandeid vms. Samuti teeme 
võimlemist. Soojal ajal veedame 
palju aega õues – käime jalutamas, 
mängime õuemänge, sõidame tüd-
ruku vajadustele vastavaks kohan-
datud kolmerattalisega. Võimle-
mise ja rattasõidu ajal tegeleme ka 
loomingulise poolega, näiteks la-
hendame mõistatusi, kirjeldame 
loodust. 

Milline on koostöö kooliga?
Tahan südamest kiita väikese 
Randvere kooli õpetajaid, kes on 
sõbralikud ja kellega on suurepä-
rane koostöö. Klassijuhatajaga on 
kokkulepe, et mõnes tunnis, kus 
tegeletakse vaid lugemisega, lähen 
klassist välja, et õpetaja saaks lapse-
ga individuaalsemalt tegeleda. Iga-

Suur vastutus on jälgida, et lapse 
hingamine oleks alaliselt komfort-
ne,  hingamisaparaat töötaks kor-
rektselt ning millal vajadusel aspi-
reerida. 

Toime pean tulema ka suure au-
to juhtimisega, mille kogemust mul 
enne polnud. 

Üks keerulisemaid asju on vahest 
ka rattaga sõitma minek, sest turva-
lisuse pärast on rattal spetsiaalne is-
te ning mitmed erinevad ohutus-
rihmad, mis omakorda teeb lapse 
rattale paneku päris keeruliseks.

Kui mõnikord on tal tuju kehv, 
siis keeran selle naljaks või juhin 
tähelepanu mõne teise naljaka as-
jaga kõrvale. Mulle tundub, et ole-
me tänaseks saanud omavahel sõb-
rannadeks. 

Igal õhtul lähen hea tujuga ko-
ju ning kuna autosõit on parajalt 
pikk, siis olen koju jõudes juba väl-
ja puhanud. Hommikuti tööle sõi-
tes mõtlen päevaplaani samuti au-
tos läbi.

Mida olete selle tööga seoses 
juurde õppinud ja milliseid oma-
dusi edasi arendanud?
Viimsi sotsiaalosakonnas töötavad 
ääretult tublid inimesed ning tänu 
neile sain osaleda Viimsis toimu-
nud tugiisikute kursustel Tallinna 
Ülikooli õppejõudude osavõtul. 
Vald toetab kogu tugiisikute projek-
ti rahaliselt, sest tugiisikut vajavatel 
peredel on endal märkimisväärne 
kulurida. Õppisin ära hingamis- ja 
toiduaparaadi käsitlemise. Lisaks 
mitmeid erinevaid spetsiifilisi me-
ditsiinilisi võtteid.

Pidin ümber õppima autoga 

sõitmise, sest seni olin sõitnud vaid 
manuaalse käigukastiga. Praegune 
väikebuss on kohandatud selliselt, 
et kaasa mahuks piltlikult öeldes 
terve elu koos ratastooliga.

Olen õppinud leidma lahendu-
si ja olema loominguline, kunagi-
ne lasteaias töötamise kogemus 
on väga suureks abiks. Tänu tööle 
olen muutunud vaimselt palju tu-
gevamaks. 

Tänu erinevatele laagritele, kus 
osalevad ka näiteks Downi sünd-
roomiga ja hüperaktiivsed lapsed, 
olen õppinud suhtlema väga erine-
vate probleemide ja muredega las-
tega. Nendega tuleb suhelda väga 
rahulikult, närvi ei tohi minna. Hü-
peraktiivsed lapsed on õpetanud 
mind probleemi enne ära tabama, 
kui see päevakorda tuleb. 

Millised on selles töös suurimad 
väljakutsed?
Suurim väljakutse on kokkuvõtvalt 
see, kuidas tööga nii füüsiliselt kui 
ka vaimselt hakkama saada. Nagu 
meil kõigil, täiskasvanutel ja las-
tel, tuleb ikka ette päevi, kui tuju 
on kehv. Väljakutse on leida konk-
reetne lahendus konkreetsele lap-
sele, et ta unustaks ära põhjuse, mis 
mingit halba emotsiooni tekitas. 
Kõige parem on proovida muidu-
gi seda üldse ära hoida. Olen õppi-
nud olema loominguline ja pakku-
ma välja lahendusi. See aitab. Üle 
ei tohi mõelda. 

Pere ja minu moto on, et mida-
gi ei tohiks jätta tegemata, kui vä-
hegi võimalik. Kogu igapäevane töö 
lapsega käib ühe eesmärgi nimel – 
täiskasvanuikka jõudes peab laps 
iseseisvalt hakkama saama.

Milliste omadustega inimesele 
tugiisiku töö sobib?
Inimene, kes seda tööd soovib teha, 
peab jääma igas olukorras väga ra-
hulikuks. Ükskõik, mis ka ei juhtuks. 
Peab olema rõõmsameelne, posi-
tiivne ja loominguline. Aju peab ko-
gu aeg töötama, et kui ühtemoodi ei 
saa, siis teistmoodi ikka saab. Ei to-
hi põnnama lüüa ning peab olema 
tahtmine töötada erivajadustega 
lastega, see on elu osa! Kõik inime-
sed on erilised ning igaühele tuleb 
läheneda individuaalselt, arvesta-
des tema füüsilist ja vaimset tervist. 
Aitama peab nii vähe, kui võimalik, 
ja nii palju, kui vajalik.

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

  Tugiisikuteenus on mõeldud raske ja sügava puudega lastele 
vanuses 0–18, kes vajavad puudest tulenevate sotsiaalsete, psüh-
holoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist, 
järelevalvet ja motiveerimist. Tugiisikuteenuse eesmärgiks on toe-
tada lapsevanema toimetulekut või töötamist ning lapse ea- või 
võimetekohast arengut ja vajadusel hooldustoimingute sooritamist. 
Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja 
julgustab igapäevaelus toime tulema. Tugiisiku töö sisu, ülesanded 
ja korraldus on lapse vajadustest sõltuvalt erinev. Hetkel pakub 
Viimsi vallas teenust 29 tugiisikut. 

  Tugiisiku ülesanded:
  Lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates 

tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keeruli-
se olukorraga toimetulekul haridusasutuses, kodukeskkonnas ning 
avalikes kohtades.

  Aidata kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja 
arendamisele.

  Toetada lapse iseseisvat toimetulekut.
  Tugiisikuks saamine

Tugiisikult ootame sõbralikkust, kohusetundlikkust ja aktiivsust. Ka-
suks tuleb varasem kogemus erivajadustega lastega tegelemisel. 
Hetkel vald kellelegi konkreetselt tugiisikut ei otsi, kuid vajadus 
võib igal hetkel tekkida, seega kutsume huvilisi endast märku andma. 
Kandidaatidel palume saata elulookirjeldus aadressile Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või e-posti aadressile liisa.lents@
viimsivv.ee. Lisainformatsioon telefonil +372 5657 0208.

hea teada

Mis on tugiisikuteenus 

Liliani sõnul 
peab tööga 
hakkama- 
saamiseks 
olema rõõmsa-
meelne, posi-
tiivne ja loo-
minguline. 
Foto: Liina 
Savolainen

Reili ja Lilian 
on muuhulgas 
head sõb-
rannad. Foto: 
erakogu
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enda tarbeks, et oleks, mida vaada-
ta ja meenutada. Olen palju pildis-
tanud vana tehnikat ja lennukeid, 
sealhulgas ka mõlemal korral Tal-
linnas käinud Ameerika presiden-
di lennukit,” sõnab ta.

Hetki jäädvustada on tore
Päivi Palts on fotograafiaga tege-
lenud paarkümmend aastat. “Va-
rasemalt tegelesin ka maalimise-
ga, aga sain aru, et mulle meeldib 
pildile püüda õiget ja ehtsat hetke,” 
ütleb ta. Pildistamine meeldib talle 
ka selle pärast, et hetke jäädvusta-
da on tore. “Kui jääd jäädvustatuga 
rahule, siis on eriti hästi. Kui aga ei 
jää, on põhjust minna ja püüda pa-
remat pilti.”

Fotoaparaadi kätte võtmine sõl-
tub Päivi jaoks kõige rohkem il-
mast. “Nii, kui päike paistab, olen 
minagi toast väljas. Ka tormine ilm 
ja udu tõmbavad mind mere äär-
de. Kõige rohkem on mul kindlas-
ti mere pilte. Mul on ka eriline nõr-
kus peegelduste vastu, otsin neid 
igast veekogust, kasvõi veelombist 
Viimsi mõisa ees,” lausub ta. Teine 
valdkond, mida naine sageli pildi-
le püüab, on jalgpall, sest seal on 
kõvasti emotsioone ja saab huvita-
vaid pilte. 

Kunagi ei tea, millised fotod 
tulevad
Peep Kirbits puutus fotograafiaga 
esmakordselt kokku varases lapse-
põlves. “Kodus lihtsalt kõik tegele-
sid sellega. Vana Smena anti mulle 
mängimiseks ning õnneks ei teinud 
ma seda juppideks, et uurida, mis 
seal sees on. Kuna oli olemas ka ko-
gu varustus piltide paberile pane-
kuks, sai asja proovima hakatud,” 
meenutab ta.

Peepu huvitab tehnika ning 
praegu kasutab ta pildistamiseks 
valdavalt vanemaid filmiajastu ob-
jektiive, ta ka remondib ja ehitab 
neid ümber digikaamerale sobi-
vaks. Tema piltide stiil sõltub suu-
resti aastaajast – talvel jäävad kaa-
mera ette tubasemad tegevused, 
suvel loodus või tänavafotograafia.

FOTOKLUBI Ühine huviala liidab sageli rohkem 
kui miski muu. Seda teavad hästi ka kõik Viimsi 
Fotoklubi liikmed, kelle ühiseks kireks on pildis-
tamine.  

Viimsi Fotoklubi püüab nii igapäevased 
kui ka erilised hetked piltidele

V
iimsi Fotoklubi lõi 2012. 
aastal Kristjan Rosin, 
kelle Fotograafia ABC 
kursuse lõpetajad soo-

visid koos edasi tegutseda. Aasta-
tega on klubi liikmetest kujunenud 
ühise fotohuviga sõpruskond, kel-
le jututeemad ei keerle enam sugu-
gi ainult pildistamise ümber. Kok-
ku saadakse korra kuus, vaadatakse 
tehtud fotosid, jagatakse kogemusi. 
Aeg-ajalt käiakse ka ühistel pildis-
tamisretkedel. Praegu on klubis ak-
tiivseid liikmeid kaheksa. 

 Rääkisime neist viiega, et tea-
da saada, miks fotograafia nen-
de südame on võitnud ning mida 
nad peamiselt jäädvustavad. Igaüks 
neist andis artikli kõrvale ka ühe 
enda pildistatud foto, mis on jääd-
vustatud möödunud aastal Viimsis. 

Et oleks mida vaadata ja 
meenutada
Mart Kallase teadlik fototeekond 
sai alguse 1982. aastal, kui ta pää-
ses esimest korda välismaale – EÜE 
välisrühmaga Tšehhoslovakkiasse. 
“Nagu ikka, võeti tollal midagi kaa-
sa, mida kannataks väljamaal ra-
haks teha. Ostsin Zenit-E fotoka, 
mis maksis 100 rubla. Selgus aga, 
et heal juhul oleks saanud fotoka 
eest 500 tšehhi krooni ehk 50 rub-
la. Kuna selle raha eest ei raatsinud 
aparaati ära anda, tuli ise pildista-
ma hakata,” räägib Mart. 

Fotokas on tal siiani alles ja 
täiesti töökorras, kuid sellest edasi 
tulid siiski uued ajad – “seebikad” 
ja esimene peegelkaamera Nikon. 
“Ootused olid kõrged, aga esime-
sed pildid tõmbasid motivatsioo-
ni täiesti alla. Fotolaboris tehti kii-
resti selgeks, et kaamera taga peab 
ka keegi olema,” muigab Mart mee-
nutades. Siis hankis ta Canoni di-
gipeegliga aparaadi, läbis Eesti Fo-
tos nädalased kursused ja tasapisi 
teekond kulges. “Teen pilte rohkem 

Fotograafina on mees üsna ak-
tiivne. “Osalen mitmetes fotograa-
fia kogukondades. Esimene on 
muidugi Viimsi Fotoklubi, siis Pen-
taxsistige grupeering ja Eesti Täna-
vafotograafia. Viimane on eriti põ-
nev ala, sest kunagi ei tea, kuhu tee 
viib ja milliseid pilte saad. Loo-
dusfotoga ma eesmärgipäraselt ei 
tegele, aga kuna käest käib tihti lä-
bi antiikseid objektiive, siis selgi-
tan nende omadusi välja kohalik-
ku floorat jäädvustades.”

Kui ilm on hea, tuleb minna
Raigo Tõnisalule meeldib fotograa-
fia eelkõige seetõttu, et see on väga 
hea meetod argielust eemaldumi-
seks. “Mul pole mingit probleemi 
näiteks tund kuni poolteist sinilille 
pildistada. Muud mõtted on sel ajal 
tagaplaanil,” selgitab ta ning lisab: 
“Parim puhkus on võtta ette näda-
lane fotoreis Soome tundrasse või 
Norra mägedesse.” 

Viimsi Fotoklubiga liitus Raigo, 
et kord kuus sama huviala inimes-
tega mõtteid vahetada. “Viimasel 
ajal on see küll keeruline, aga ole-
me püüdnud kohaneda ja teinud 
erinevaid väljasõite Tallinna ümb-
ruse rabadesse või harjutanud näi-
teks öist pildistamist täiskuu ajal. 
Kambakesi on ikka lõbusam,” tõ-
deb ta. “Huvitav on ka hiljem vaa-
data, kui erinevaid pilte klubi liik-
med samast kohast teevad. Meie 
tugevus ongi vast selles, et igaüks 
esindab pisut eri suunda. Keda hu-
vitab tänavafotograafia, keda reis-
foto, loodus, tootefotod jne.” 

Kas fotokat tasub kätte võtta või 
mitte, sõltub Raigo puhul peami-
selt ilmast. “Fotograafia on ju tõl-
kes valgusega kirjutamine. Seega, 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

kui ilm on hea, siis tuleb minna – 
suvel hommikul kell 4 rabasse või 
õhtul loojangu ajaks mere äärde. 
Juhuslikke häid pilte tuleb loodu-
se pildistamisel harva ette. Peaae-
gu kõik pildid, mis n-ö hinge kinni 
võtavad, on planeeritud,” tunnistab 

ta. “Viimsis pildistan sageli kodu-
küla Kelvingi ümbruses. Kaaslaseks 
enamasti Austraalia lambakoer 
Tessa, kes vapralt fotopeatused 
välja kannatab. Meil on ilus kivine 
rand ning küla on ümbritsetud põ-
lismetsaga, mille oleme samuti ris-
ti-põiki läbi rännanud.”

Fotod mäletavad minevikku
Reet Karjus on fotograafiaga kokku 
puutunud maast madalast. “Esime-
ne aparaat, millega klõpsutasin, oli 
Smena 2. Pikad õhtud pimedas, tu-
lemus paberil. Enamik tehtud foto-
dest on siiani alles. Aeg läks edasi ja 
pimiku asemel tulid diapositiivid, 
järgmiseks värvifilmid ja kirevad 
pildid,” räägib ta arengust.

Reedale meeldib, et tänu foto-
dele jääb hetkedest reaalne mäles-
tus. “Albumeid sirvides imestad, et 
kas tõesti olin selline. Kas mu lap-
sed on nii väikesed olnud? Kui noo-
red ja ilusad kunagi ikka olime. Di-
giajastul on minu kaadrisse jäänud 
ka arhitektuur lähiminevikust ja 
sellest, mis asemele on kerkinud,” 
räägib ta.

Ta on rahul, et fotoklubi pakub 
võimalust oma maailma jagada. 
“Klubis on tore ning pildistamisjut-
tu jätkub kauemaks. Jagame oma-
vahel nippe, kuidas põnevamat 
tulemust saada. Kiidame üksteise 
reisi- või puhkusepilte,” kirjeldab 
Reet. Tema sõnul pole pildistami-
seks head ega halba kohta. “Loeb 
hetk ja valgusolud. Loeb see, mida 
parasjagu märkad. Selleks võib ol-
la värviline loojang, tormine meri, 
lilleke rohus või hoopis mõni ehi-
tis või sügisvärvid. Kui välja lonki-
ma lähen, viskan fotokoti igaks ju-
huks õlale.”

Raigo Tõnisalu – suveõhtu Kelvingi lähedal vahetult pärast päikeseloojangut.

Reet Karjus – praegu suur auk, mõne aja pärast Viimsi Artium.

Päivi Palts – 
Viimsi mõis 
vetepeeglis.

Peep Kirbits – 
Randvere 
tulbid läbi 
slaidi projek-
tori obektiivi.

Mart Kallas – 
merevaade 
Püünsi kandis. 

Tugiisiku töö sobib rahulikule ja 
loomingulisele inimesele
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Kontsertlavastus  

LIHTSALT,
RÕÕMUKS

kaliku ja omapärase kultuuriga maa, 
kuid sealsed traditsioonid jäävad eu-
rooplastele tihti tabamatuks. Niivõrd 
erinev on selle kauge maa usk, tradit-
sioonid ja hingelaad. Vahest aitab, kui 
püüda mõelda keerulised asjad nii 
lihtsaks kui võimalik. Teha kaugus lä-
hedaseks, anda väärtustele sügavamat 
tähendust.

Autor on andnud võtme teose 
mõistmiseks järgnevalt: “See  raamat 
kujutab endast kokkuvõtlikku tagasi-
vaadet püüdlustele õppida tundma ja 
mõistma jaapani kultuuri ja jaapan-
laste hingelaadi mitte ainult jaapani 
kirjanduse ja kunsti, vaid ka iseenda 
loomingu vahendusel. Kirjeldada loo-
minguga loomingut ja tunnetega tun-
deid on minu arvates ainuke tee, mis 
eesmärgile pisutki lähemale võib viia.”

Jaapanlaste maailmapildis on hin-
gestatud kõik, nii elus kui ka elutu ma-
teeria. Hing on osa loodusest, elusa 
energia allikas. Võib-olla see teadmi-
ne annab võimaluse püüda tabama-
tut, asuda teele ja jõuda nii kaugele, 
kui sa parasjagu suudad. Veel üks hu-
vitav mõttekild raamatust: “Kellegagi 
kohtudes huvitab jaapanlasi ennekõi-
ke selle inimese sisemine nägu.”

Kuivõrd jaapani kultuur jääb õhtu-
maa inimestele sageli kaugeks ja mõ-
nikord ka lausa mõistetamatuks, aitab 
Agu Sisaski huvitav pilguheit jaapani 
hinge meil veidigi mõista seda rikka-
likku ja omapärast maailma.

Heino Tiik 
Nõela vägi
H. Tiik, 2016. 285 lk
Heino Tiik on meie mällu sööbinud 
eelkõige legendaarse nõelraviarsti-
na, aga ta on töötanud ka pedagoo-
gi ja spordiarstina. Lisaks on ta olnud 
edukas Eesti kergejõustiku areenil. Ta 
on tegelenud alternatiivmeditsiiniga, 
lähtudes inimesest kui tervikust ning 
ühendades nii lääne kui ka Hiina tra-
ditsioonilise meditsiini. Nõelte võim 

RAAMATUD Iga raamatu kaante vahel on peidus 
uus ja huvitav maailm. Viimsi raamatukoguhoidja 
Reet Kukk noppis neist taas välja kolm silmaringi 
avardavat teost. 

Raamatud, mis avardavad maailmapilti

Agu Sisask 
Teel. Pilguheit jaapani hinge 
Canopus, 2020. 152 lk
Silmad ainult.
Kaks silma ja ääretu vaikus.
Ei midagi muud.

See on üks väike fragment Agu Si-
saski viimasest teosest. Eesti kultuu-
ri- ja tõlkeloos on Agu Sisaskil kindel 
koht nii jaapani keelest tõlkimise tra-
ditsioonide teerajaja, teeneka tõlkija 
kui ka kirjaniku ja vaimuinimesena. 
Vähem oluline ei ole tema panus jaa-
pani kultuuri mõtestajana ja lähenda-
jana meile, eestlastele.

Mis on see miski, mis teeb Jaapani 
nii eriliseks ja kas täiesti erinevat maa-
ilmamudelit ning mõttelaadi on meil 
üldse võimalik mõista? Jaapani keelt 
peavad keeleteadlased üheks keeru-
kamaks. Kuna sinograafides väljen-
datavad sõnad tekitavad suurel hul-
gal erinevaid tähendusi, on neist aru 
saada raske. Samas on Jaapan väga rik-

seisneb tema arvates selles, et ei ra-
vita ainult haiguse sümptomeid, vaid 
samaaegselt mõjutatakse kogu orga-
nismi ja aktiviseeritakse tema oma 
kaitsevõimet: “Tegelikult on nii, et kui 
üks elund on rivist välja langenud, siis 
on ka teiste elundite tegevus rohkem 
või vähem häiritud. Tasakaal on riku-
tud. Kui me ravime vaid üht elundit, 
siis see ei aita.” 

Oma autobiograafias vaatab au-
tor tagasi värvikale elule, analüüsib 
kaasaja meditsiini olukorda ning ja-
gab mõtteid ja seletusi nõelravi kohta, 
peatub oma sportlaskarjääril ning pa-
kub veidi põnevust ka parapsühholoo-
giahuvilistele. Raamatust ei puudu ka 
eredamalt meelde jäänud kohtumis-
te kirjeldused huvitavate inimestega, 
intervjuud autoriga ning artiklid tema 
kohta. Samuti leiame siit ohtralt pildi-
materjali.

Erinevalt praegu valitsevast dialek-
tilisest süsteemist, mis ei võta arvesse 
muutusi, uskus Heino Kiik trialektikas-
se. Selles süsteemis moodustavad vas-
tandid ühtsuse, sisaldades ka elemen-
te teisest poolest. Kõiges, mis meiega 
juhtub, oleme kaasosalised meie ise. 
Uusi julgeid ideid pakub Kiige arvates 
inimese ja looduse bioenergiaväljade 
uurimine. Vana-Hiina meditsiini tra-
ditsiooni põhjal on inimene omaette 
mikrokosmos ja saab sündimise hetkel 
kaasa teatud hulga eluenergiat. Prob-

leemid algavad siis, kui energia liiku-
mises tekivad häired.

Mingil määral oli Heino Tiik oma 
ajast ees. Ta on olnud julge eksperi-
menteerija, sihiseadja ja teenäitaja. 
Raamatu lõppsõnas meenutab autor 
dalai-laama hinnangut inimese käitu-
misele, mis ühtis ilmselt ka tema enda 
omaga: “Inimene ohverdab oma ter-
vise, et teenida raha. Seejärel ta kulu-
tab raha, et taastada tervis. Siis on tal 
suur mure tuleviku pärast. Ta ei nau-
di elu olevikus. Ta elab nii, nagu ei su-
reks ta iial, ja seejärel sureb kunagi tõe-
liselt elamata.”

Tänapäeval, mil huvi esoteerilise 
kirjanduse vastu on erakordselt suur, 
tuleks Heino Tiigi kui teadlase sisukat 
autobiograafilist teost soovitada kõigi-
le, kes tunnevad huvi selle vastu, mil-
lest sõltub meie tervis ja millised on 
meie endi võimalused oma elu kujun-
dada.

Tommaso Campanella 
Päikeselinn 
Loomingu Raamatukogu kuld-
sari 3. Kultuurileht, 2020. 69 lk
Campanella oli Itaalia filosoof, vaimu-
lik ja luuletaja, kes elas 1568–1639 ja oli 
kahtlemata üks silmapaistvamaid re-
nessansiaja utopiste. Kristliku maa-
ilma lõhenemine, ususõjad, ketseri-
te ja nõidade põletamine tuleriitadel, 

hirmu, segaduse ja sallimatuse õhk-
kond saatsid Campanellat terve tema 
elu, millest suure osa veetis ta vangla-
tes, kus valmis ka tema tuntuim teos 
“Päikeselinn”. Samas iseloomustas te-
da sarnaselt paljude oma aja vaimui-
nimestega otsiv ja rahutu hing. Tea-
duse võidukäik ja kultuuri renessanss 
innustasid tolleaegse Euroopa mõtle-
jaid ka ühiskonna arengus kaasa rääki-
ma. Lugedes teose tõlkija Kristiina Re-
base põhjalikku järelsõna, annab see 
meile mitu erinevat lugemis- ja ana-
lüüsivõimalust, millest üheks võib olla 
oma ajastu ohvri vangikongis kirjuta-
tud unistus õiglasemast ühiskonnakor-
raldusest. 

“Päikeselinnas” visandas Campa-
nella sarnaselt mitmete tolleaegse-
te filosoofidega ideaalriigi. Teose ri-
dade vahele on mõistagi peidetud ka 
kriitikat autori kaasaegse elukorraldu-
se ja tol ajal valitsenud mõtteviisi suh-
tes. Campanella lootis, et Päikeselinna 
sarnast ideaalriiki on võimalik ka tege-
likkuses ellu kutsuda. Võrreldes täna-
päevaga, tundub taoline utoopiline ku-
jutlus riigist eriti kontrastne. Küll aga 
saab seda seostada Vana-Kreeka kul-
dajastu ühiskondliku korraldusega. 

Campanella kujutab võrdsete ini-
meste ühiskonda, omalaadset kom-
muuni, kus kellegi päritolu ei män-
gi mingit rolli. Päikeselinn peegeldab 
paljusid ajastu mõtlejate poolt ideaal-
ühiskonnale omistatud elemente: va-
ra ühisus, reeglitepärane elukorraldus, 
valitsemisõiguse otsene sidumine tar-
kuse ja teadmistega, loodusseaduste 
tähtsustamine, laste kalduvuste ja või-
metega arvestamine tulevases tööjao-
tuses. Paljugi võib praegu lugedes tun-
duda kollektiivi liigse mõjuna indiviidi 
üle, aga teoses leidub ka  hulganisti po-
sitiivseid ideid, nt tööpäeva pikkus või 
mängu ja vaba aja osatähtsus inime-
se elus, nõuded juhtidele riigi elu kor-
raldamisel.

Miks on huvitav lugeda “Päikeselin-
na”? Ühelt poolt tabab see ajavaimu ja 
on kirjanduslikult põnev tagasivaade 
renessansiaegsesse ühiskonda. Samas 
on lugejal huvitav jälgida, mis teoses 
teda eriti köidab ja ka seda, millega ta 
sugugi nõustuda ei saa.

Reet Kukk
raamatukoguhoidja
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20 ja nädalavahetustel 12–19.
Tädu suusarada on valgustatud 

kuni kella 23-ni ning see lauge pro-
fiiliga rada on pimedal ajal pealam-
biga läbimiseks ideaalne. Kui te ei 
ole kunagi hilisõhtul või öösel suu-
satanud, siis minge proovige järele. 

Karulaugu terviserada
Karulaugu terviserada on sobi-
va profiiliga nii algajale suusata-
jale kui ka tõsisemale harrastajale. 
Vaikselt üles-alla looklev rada on 
tänasel lumerohkel talvel sõide-
tav ka hea suusaga. Karulaugu on 
Viimsis ainus rada, mille lähistel 
auto parkimisega probleeme ei ole 
– Viimsi kooli taga on piisavalt par-
kimiskohti nii päevasel kui ka õhtu-
sel ajal. Küll aga on Karulaugu rada 
Täduga võrreldes oluliselt kitsam ja 
isegi, kui rajameister on siia piisava 
lume olemasolul klassikajälje sis-
se tõmmanud, ei püsi see kahjuks 
kuigi kaua, kuna sel rajal on jaluta-
jad rohkem kui suusatajaid. Siinko-
hal palukski jalutajatel võimaluse 
korral Karulaugu terviserada suu-
sajälje olemasolul vältida või kui 
see ei õnnestu, siis läbida rada sel-
liselt, et klassikasuusajälgesid mit-
te kahjustada. 

Lumi meelitab Viimsi suusaradadele

Tädu terviserada
Meie vaieldamatult parimas kon-
ditsioonis olev suusarada on loo-
dusliku lume olemasolul Tädu 
terviserada. Sileda profiili ja korra-
liku koorepuru kattega põhjal pü-
sib seal lume olemasolul ideaal-
ne rada. 

Tädu rajale mahuvad kõik ilusti 
ära, paremas servas jookseb korra-
lik klassikajälg, keskmises osas ma-
hub liuglema vabatehnikas ja vasa-
kus ääres on ruumi ka jalutajatele. 
Kuna RMK matkarada läbib osali-
selt ka Tädu terviserada, siis ei saa 
midagi parata, et sellele rajale ja-
lutajaid satub. Kõikidel RMK rajal 
jalutajatel aga palun suusatajate 
nimel hoida võimalikult raja vasa-
kusse serva – selliselt mahume kõik 
rajale ega pea üksteise peale paha-
sed olema. 

Tädu suusarada sobib ideaalselt 
algajatele suusatajatele. Raja lühem 
ja päris ilma tõusudeta ring on 1,9 
km pikk ning alumise parkla juures 
oleval laiemal raja osal on suusa-
sammu õppimiseks klassikajäljed 
olemas lausa kahel pool rada. Kui 
aga sõita rada täies pikkuses ehk lä-
bida 2,4-kilomeetrine ring, siis jääb 
rajale ka üks laugem kurviga tõus ja 
väike laskumine. 

Tädu suusaraja kõige suuremaks 
puuduseks on parkimine. Kui on 
vähegi võimalik teha oma suusa-
ringid päevasel ajal või hilistel õhtu-
tundidel, siis ei ole parkimine mu-
reks, küll aga on see probleemiks 
tipptunnil ehk tööpäevadel kell 17–

Karulaugu suusarada kasutavad 
ka lapsed kehalise kasvatuse tun-
dides ja suusatrennides, seega on 
seal klassikajälje olemasolu nende 
jaoks väga oluline.

Rajal on võimalik sõita nii 1,2 km 
kui 2,6 km ringi ning rada on val-
gustatud ööpäevaringselt. Ise suu-
satama minnes on mugav suure-
mad lapsed seniks Laidoneri parki 
kelgumäele lustima jätta ja pärast 
Croccodillo restoranist tass sooja 
jooki osta.

Rohuneeme terviserada
Rohuneeme terviserada on kind-
lasti kõige huvitavama profiiliga 
rada Viimsis, kuid kahjuks on see 
pea olematu tähistusega ja värs-
kelt sadanud lumega on esmakord-
selt rada külastaval suusatajal vaja 
hoolega jälgida, et õigel rajal püsi-
da. Hetkel ei ole lund veel piisavalt 
ning suusatada saab vaid vabateh-
nikas. Erinevalt Tädu ja Karulaugu 
terviserajast ei ole Rohuneeme ra-
jal koorepuru põhja ning seega va-
jab sealne rada palju rohkem lund 
ja rohkem rahva mõistvat suhtu-
mist.

Möödunud nädalavahetusel 
olid raja tagumistel laskumistel 

Siiri Visnapuu
spordiklubi Viimsi Sport

kohati väljas üksikud kõrred, nii et 
kõige parema võistlussuusaga sin-
na minna ei soovitaks. Erinevalt 
teistest Viimsi radadest puudub 
Rohuneeme terviserajal valgus-
tus, seega saab seal sõita peamiselt 
päevasel ajal. Aga neile, kes suus-
kadel ennast väga kindlalt tunne-
vad ja kellele meeldivad ekstreem-
sed elamused, soovitaks kindlasti 
pealamp kaasa võtta ja õhtuhäma-
ruses Rohuneeme rada nautima 
minna. Ekstreemne elamus tasub 
ennast emotsionaalselt kuhjaga 
ära, nii et kutsuge sõbrad kaasa ja 
minge aga metsa.   

Kelgutajad vs suusatajad 
Rohuneemel
Rohuneeme terviserada meelitab 
igal talvel oma suure kelgumäega 
kohale palju peresid ning tihti juh-
tub, et vanemad kelgutavad oma 
lastega hooldatud suusaradadel. 
Kelgutamine rikub aga suusara-
du kõige rohkem. Seega, austades 
rajameistri tööd ja hoolides tervi-
sesportlaste soovist nautida seda 
suurepärase mägise profiiliga suu-
sarada, võiks kelgutada ikka selleks 

ettenähtud kelgumäel mitte suusa-
radadel.

Rohuneeme rajal on suusatajaid 
kõige vähem, kuid tänu mõnusale 
kelgumäele on sealne parkimine 
nädalavahetustel üsna keeruline. 
Seega on oluline alati arvestada ka 
teiste liiklejatega ning parkida sõi-
duvahend selliselt, et ringtee jääks 
läbitavaks. Need, kes oma võsuke-
si kelkudel mäeni veavad, võiksid 
parkida ummikute vältimiseks sur-
nuaia juurde. Paar sammu kõndi-
mist kelku vedades teevad tervise-
le vaid suure pai.

Kellel aga vähegi võimalik ko-
dukontori eeliseid kasutada, töö-
päeval väike paus teha ning suusa-
tamas käia, siis on nii rada kui ka 
parkla teie päralt. 

 
Lisaks murdmaa-
suusatamisele
Kellele murdmaasuusatamine kui-
dagi ei istu, siis Vimka suusamä-
gi ootab nautima mäesuusa- ja lu-
melauasõitu. Kellel oma varustus 
puudub, siis laenutus on avatud 
turvaliselt suures välitelgis. Küll 
aga peaksite enne mäele minekut 
kontrollima Vimka kodulehelt või 
Facebooki lehelt, kas mäepileteid 
ikka hetkel müüakse. Lähtuvalt olu-
korrast riigis jälgib ka Vimka pileti-
müügisüsteem hoolsalt mäel olija-
te arvu ning kui see ületab lubatud 
normi, siis peab veidi ootama enne, 
kui saate pääsu mäele minekuks.
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LIIKUMINE Talviste tegevuste jaoks ei pea Viimsist 
kaugele sõitma, sest siin on suurepärased sportimis- 
ja vaba aja veetmise võimalused olemas. Pideva 
aktiivse liikujana käisin möödunud nädalavahetusel 
läbi kõik kolm suusarada ja toon välja nii head kui ka 
vead, mida olen neid radasid talvisel ajal külastades 
märganud.  

  Suusaõpe. Kes tunneb, et 
vajaks suusatehnikas veidi 
juhendamist, siis võib julgesti 
kirjutada Viimsi Spordi Face-
booki sõnumitesse või saata 
e-mail info@viimsisport.ee.

  Tädu Öömaraton. Teeme 
Viimsi Spordiga ka sel aas-
tal (juba kolmandat korda) 
katse korraldada Viimsis 
esimene suusamaraton ning 
et sõit põnevam oleks, siis 
teeme seda öömaratonina. 
Öömaraton toimub vastla-
päeval, 16. veebruaril startide 
algusega kell 19. Kui lume-
olud lubavad, on maratoni 
distantsiks 30 km (14 ringi) 
ja 16,5 km (7 ringi). Maraton 
sõidetakse vabatehnikas ja 
erinevatesse startidesse pää-
seb kokku vaid 100 osalejat.

Artikli autor 
Siiri Visnapuu 
oma lemmik-
rajal – Tädu 
suusarajal. 
Fotod: erakogu

Karulaugu 
rajal on lund 
piisavalt ka 
parima suusa 
jaoks.

Rohuneeme rada on profiililt kõige 
huvitavam.
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TREENER Korvpalliklubi Viimsi/
Estover treeningtöö koordi-
naator ja duubelmeeskonna 
peatreener Valdo Lips asub 
käesoleva hooaja lõpuni, senise 
töö kõrvalt Viimsis, juhendama 
ka Eesti-Läti ühisliigas pallivat 
Tallinna Kalev/TLÜ-d. 

Valdo Lips: “Veel enne möödunud 
aasta lõppu pöördus Kalle Klandorf 
minu poole abipalvega võtta üle 
Kalevi meeskonna peatreene-
ri koht. Kuigi huvitav väljakutse, 
võtsin mõtlemisaja, et ühenda-
da ja jätkata senist tööd koduklu-
bis. Tänan Viimsi kolleege, kelle 
käest sain palju toetust nii sõnades 

kui tegudes, et Kalevi pakkumise-
le vastu tulla! Ilma selle toetuseta 
ei oleks olnud see mõeldav. Samas 
ootan uut väljakutset oma treeneri-
karjääris suure huvi ja entusiasmi-
ga. Aga nagu öeldud, siis igal juhul 
sama kirega jätkan oma senist tööd 
Viimsis.”

Korvpalliklubi Viimsi/Estover 
tegevjuht Tanel Einaste: “Kuuldes 
Valdole esitatud palvest, saime sel-
lesse suhtuda kui koolitusprogram-
mi ja heaks võimaluseks tuua meie 
klubisse profimeeskonna juhenda-
mise kogemusi veel enne, kui me 
ise sellesse mängu sekkunud ole-
me. Samuti, olles jälginud Valdo 
kasvamist, enese täiendamist ja tu-

lemusi treenerina, on ta selle või-
maluse kindlasti auga välja teeni-
nud. Olen ammugi omavahelistes 
vestlustes Valdoga öelnud, et mind 
paneb imestama meie meeskonda-
de “pimedus” ehk, et see pakkumi-
ne talle alles nüüd tehti. Soovime 
Valdole edu ja igal juhul on saadav 
kogemus kasulik meie organisat-
siooni eesmärkide täitmisel.”

Valdo Lips on Viimsi esindus-
meeskonna peatreenerina tõstnud 
meeskonna korvpalli Eesti teisest 
liigas esiliigasse. Esiliigas võitsid 
Lipsu hoolealused hooajal 2018/
2019 pronksmedalid ja 2019/2020 lõ-
petas meeskond teisel positsioonil.

KK Viimsi

Valdo Lips asub meistriliiga meeskonna peatreeneriks

Valdo Lips ja KK Viimsi/Noto. Foto: Martti Vaidla

end viiendale kohale ja II liiga Lõu-
na/Lääne piirkonnas tulime kuuen-
daks. Noored näitasid oma taset, ol-
les olemas ja alati võideldes, võttes 
nii turniiridelt mõnegi võidu. Näi-
teks korjas 2007 grupp kokku kolm 
turniirivõitu oma vanuserühmas, 
olles püüdmatud Saue, Tiger ja Flo-
ra Nike Cup-idel. Tublilt esineti ka 
Summer Cup-il, kus 2010 ja 2006 
grupid tulid kolmandale, 2009 tei-
sele kohale. Flora Seesam Cup-i pa-
nid kinni 2011 ja 2008 grupid. 

Meie noori valiti ka noortekoon-
distesse. Eriti edukaks osutusid va-
nemad tüdrukud, kellest Liisa Lii-
mets, Miia Malm ja Kätrin Välba 
kuulusid U15 tüdrukute koondises-
se ja võidutsesid üheskoos Balti tur-
niiril. U17 tüdrukute koondises olid 
meilt mängimas Natali Sigijane ja 
Liselle Palts. Ka U17 tüdrukud osa-
lesid Balti turniiril ja tõid Eestisse 
teise koha. Jala noortekoondise uk-
se vahele said esinduse eest män-
ginud Gregor Lehtmets, Oscar Ol-
lik, Johann Kõre, Robin Kane ning 
Karl Erich Kaljuvere. Lisaks võidut-
ses Naiste rahvaliigas taaskord meie 
klubi emadest kokku pandud võist-
kond MRJK naised, tulles teist aas-
tat järjest rahvaliiga võitjaks.

 
Jalgpallivaimustus on 
kasvamas
Sügisesel uute laste vastuvõtul oli 
nii tore näha suurt ja siirast huvi 
jalgpalli vastu. Meie kõige suure-
mateks üllatajateks olid aga väike-
sed tüdrukud, kelle suur huvi jalg-
palli vastu on kasvanud. Nii lõime 
esmakordselt meie ajaloos eraldi-
seisva väikeste tüdrukute grupi. 
Nüüd saavad meie juures treenida 
ka 2014 ja varem sündinud tüdru-
kud. Lisaks on väga tore ja südant-
soojendav vaadata pisikesi asjalik-
ke 2015/16 sündinud poisse, kes 
kõik tahaksid saada jalgpalluriteks 
ja proovivad kogu hingest täita et-
teantud ülesandeid.

JALGPALLI KOGUKOND Aasta 2020 oli eriline 
aasta ja seda nii heas kui ka halvas. Tegu oli välja-
kutsete aastaga. Sa kas said sellega hakkama või 
mitte. Sa kas võtsid väljakutse vastu või andsid alla. 
Martin Reimi Jalgpallikool võttis selle vastu ning 
andis endast rohkem, kui isegi oodata oskas.

Martin Reimi Jalgpallikool on kogukonna-
klubi, kuhu on kõik oodatud

K
ui eelmise aasta jaanua-
ris levis küll juba natuke 
hirmu, mis saama hak-
kab, siis kõik, mis saa-

bus, oli nii ootamatu, et nüüdseks 
peaaegu ei usugi, et see päriselt 
juhtus. 

 Meie jaoks oli 2020 üks suur väl-
jakutse. Kuidas panna asjad toimi-
ma nii, et kõik laheneks ladusalt ja 
võimalikult valutult? Hoidsime oma 
joont ja otsisime lahendusi. Leidsi-
me võimalusi ja teostasime neid. 
Praegusel hetkel võime öelda, et 
lõppkokkuvõttes kõik õnnestus. 
Treeningud said lahendatud vee-
bitrennide ja iseseisvate treeningu-
tega. Ilmad olid ju tegelikult ilusad 
ja kõik klappis. Muidugi pole tegu 
ideaalse lahendusega treeningute 
puhul, aga nii meie kui ka treeni-
tavad said olukorrast palju õppida. 
Iseseisvust, motivatsiooni kasvata-
mist, ajaplaneerimist. Lisaks õpetas 
see lastele omapäi töötamist, sest 
ega päriselt jalgpalluriks ainult tren-
niskäimisega saa, ka ise peab kõvas-
ti pingutama ja lisaks treenima.

Oodatud jalgpallihooaega esi-
algse graafiku järgi alustada ei saa-
nud ning hilisemgi jõudis mitu kor-
da muutuda. Seega leidis taaskord 
tõestust kõnekäänd, et kui meie tee-
me plaane, siis üks mees naerab. 
Siiski said lõpuks kõik takistused 
ületatud ja esindus sai mängude-
ga alustada mai lõpus (planeeritud 
märtsi asemel). Riburada pidi tulid 
järele ülejäänud liigad ning noore-
mate meistrivõistlused. Tavapära-
ne rütm hakkas saabuma – trennid, 
võistlused, üritused.

 
Tulemused olid head
Tulemused 2020 hooajal olid täitsa 
head. Esiliiga B-s mängis esindus 

Sügis tõi suurema muutuse ka 
vanematele gruppidele. Varase-
malt lihtsalt jalgpallitreeningute-
le pühendununa otsustasime lisa-
da kohustusliku üldfüüsilise osa. 
Raul Jerva on füüsilise ettevalmis-
tuse treener, kes paneb poisse kiire-
mini jooksma, kõrgemale hüppama 
ja tehniliselt kasulikumalt liikuma. 
Raul on õppinud Inglismaal spordi-
teadust. Seega mees teab, mis tege-
ma peab, et vorm paraneks.

 
Hingega tehtud tööd 
märgatakse
Kahtlemata oli möödunud aasta 
muutuste aasta. Samas ükski muu-
tus ei olnud justkui teadlik otsus, 
vaid kõikide asjade kokkulangevus. 
Nagu öeldakse – kui teed asja, mida 
armastad, siis loksub alati kõik ise 
paika ja su pingutusi märgatakse. 
Nii ootas meid aasta lõpus varaja-
ne jõulukingitus Viimsi valla poolt, 
kus tunnustati meie ühte tradit-
siooniks saanud heategevusüritust 
– MRJK perepäeva – aasta sporditeo 
preemiaga. Tegime üheskoos seda, 
mida õigeks pidasime, ja see, et se-
da märgati, on rohkem kui meeldiv. 

Töötades hingega, panustad en-
dast kõik. Oleme kogukonnaklubi, 
kuhu on alati kõik oodatud. Meil 
saavad treenida juba nelja-aasta-
sed (nüüd nii poisid kui tüdrukud!), 
noored ja täiskasvanud. Lisaks toi-
muvad meil emade ja isade tree-
ningud. Avamata on küll veel eaka-
te grupp, aga ka selle oleme valmis 
looma, kui huvilisi oleks. Meil lei-
dub ka gruppe, kus käivad koos 
mängimas sõpruskonnad ja asja-
armastajad. Jalgpall ei ole pelgalt 
võistlused ja võitmine, vaid kogu-
kond, sõbrad ja kvaliteetselt vee-
detud aeg. Me teame, et kõik koos 
suudame rohkem ning klubi idee 
on süstida inimestesse usku, posi-
tiivsust ja võitlusvaimu.

Olles Viimsis oma koha leidnud, 
oli meil väga suur au saada tunnus-
tatud Harjumaa Spordiliidu poolt, 
kes rõhutas just samu väärtusi, pin-
gutusi, positiivseid hoiakuid, oskust 
märgata, koos tegutseda ning teo-
tahet, nimetades meid Sporditäh-
tede galal aasta 2020 Harjumaa pa-
rimaks spordikooliks. Hetkel on 
sellest suuremat tunnustust raske 
ette kujutada. See õlale patsutus 
tuli täpselt õigel ajal. Me teeme õi-
get asja. Teeme seda, sest tahame 
seda teha ning teeme seda, et olla 
osake suurest Viimsi vallast, täius-
tades seda oma võimete, oskuste ja 
võimalustega.

 
Kõik huvilised on oodatud 
liituma!
Ole sa noor või vana, ootame sind 
trenni! Õpetame sind mängu nau-
tima. Lisame sõprade saldole nii 
mõnegi põneva leiu. Teeme ühes-
koos midagi ägedat ja anname sulle 
koha, kus oled alati oodatud. Koos 
suudame seda! 

Raskuste kiuste oli meil hea aas-
ta ja paljuski oleneb see lihtsalt sel-
lest, kust vaadata ja mida hinna-
ta. Kui väärtustad naeratavat nägu 
ja uskumust, et unistamine viib si-
hile, siis kõik halb hakkab peatselt 
varju jääma ja siis saabki aasta kok-
ku võtta lausega: meil oli tänu teile 
kõigile hea aasta!

Erle Meresmaa
Viimsi MRJK kogukonnajuht

Martin Reimi 
Jalgpallikool 
on kui suur 
ja üksmeelne 
ühine pere. 
Foto: Päivi Palt

Martin Reim 
ja kogu klubi 
on uhked valla 
tunnustuse 
üle. Foto: Erle 
Meresmaa
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guga, et jaksaks sõita. Talvel pakub 
mulle vaheldust ka lumelaua sõit.”

“Viimasel hooajal jäid vee peal 
olemise tunnid napiks, aga näiteks 
2019. hooajal tegime nädalas um-
bes kaks neljatunnist trenni järvel, 
testisime asendeid ja erinevaid 
võistlusvinte. Treeneri jaoks, kes 
viibib kaldal, on väga oluline noor-
te tagasiside, tagumikutunnetus on 
edasiviiv jõud,” lisab treener.

Esmatähtis on ohutus
Igasuguse mootorispordiga tege-
ledes tuleb paratamatult hakkama 
saada hirmude ületamise ja riski-
de maandamisega. Joonase sõnul 
on kerge närv alati sees, eriti võist-
lusolukorras. Treener selgitab, et 
kõige tähtsam turvavarustus asub 
sõitja kahe kõrva vahel, kelle käes 
on rool ja jala all gaasipedaal. Li-
saks on klubi noortepaatidel tur-
vapoordid, kõikidel on kiivrid ja 
päästevestid ning viimasel kahel 
aastal on kombinesoonid muutu-
nud lõikekindlaks, mis kaitsevad 
näiteks vintide lõigete eest avarii 
korral. Rahvusvaheliste võistluste 
rada peab alati olema homologee-
ritud rahvusvahelises alaliidus ning 
sealtkaudu sätestatakse lubatud 
võistlejate arv ühes stardis. 2019. 
aasta EM-il oli nii palju osavõtjaid, 
et peeti nii A- kui ka B-finaal. Kõi-
ge kriitilisem on alati sõidu esime-
ne pööre. Joonase sõnul saab sõitja 
ise avariid ära hoida. “Kehaga saab 
mängida ja tasakaalustada paati. 
Ühe korra olen üle külje ka keera-
nud – see juhtus 2018. aastal Viljan-

NOORSPORTLANE 2020. aasta Viimsi valla noor-
sportlaseks valitud Joonas Lember tuli lõppenud 
aastal veemoto noorteklassis GT-15 nii Eesti kui ka 
Baltimaade meistriks ning võitis maailmameistri-
võistlustel Rootsis Östhammaris hõbemedali. 
Kohtume Joonase ja tema treeneri Algo Kuusega, 
kes on ka Eesti Veemoto Liidu peasekretär, et võtta 
kokku keeruline aasta ja vaadata tulevikku.  

Aasta noorsportlane Joonas Lember 
on veemotos maailma tipus

V
eemototrenni jõudis 
Joonas neli aastat taga-
si. “Enne seda tegele-
sin pikalt judoga, mis 

muutus natuke igavaks, ning pur-
jelauasõiduga, mida harrastan va-
bal ajal siiani,” ütleb noormees sis-
sejuhatuseks. Veemoto vastu tekkis 
tal huvi meremessil. Treener Algo 
täiendab: “Joonas proovis simulat-
siooni – meie boksis oli välja pan-
dud võistluspaat, mille ette oli ri-
putatud ekraan. Paadis sai reaalselt 
istuda ja rada sõita. See on nagu vi-
deomäng, tänu millele oleme mit-
meid noori trenni meelitanud.”

 Joonase jaoks tundus veemoto 
huvitav ning nüüd käib ta Viimsist 
Harku järve äärde Tallinna Veemo-
toklubisse, kus asub korralik taris-
tu koos kõrgetasemelise tehnili-
se baasiga ja kus treenivad noored 
üle kogu Harjumaa.

Vähetähtis ei ole fakt, et ka Joo-
nase isa on tegelenud sama spordi-
alaga kõrgemal tasemel. “Emal on 
sellevõrra lihtsam, sest tänu isa-
le ta teab, millega tegu,” ütleb Joo-
nas, kui küsin ema suhtumise koh-
ta ala osas.

Põhihooaeg on suvel
Kuna veemotohooaeg langeb suu-
resti suvele ning hooaja viimased 
võistlused jäävad septembrisse, 
saab spordiala ideaalselt õppetöö-
ga ühendada. Joonas õpib Haab-
neeme koolis, tema lemmikai-
neteks on kehaline kasvatus ja 
reaalained. “Õpetajatega on hea 
klapp ja kui vahel harva võistluste 
pärast peab puuduma, saab kokku 
leppida,” sõnab noormees. 

Joonase jutust kumab läbi, et 
enesedistsipliin peab paigas olema. 
“Vee peal teeme trenni 3–4 kuud 
aastas. Kogu ülejäänud aja tegele-
me iseseisvalt üldfüüsilise treenin-

di järvel toimunud MM-il. Olin veel 
suhteliselt väikest kasvu, paat võttis 
tuule alla ning keeras üle külje ta-
gurpidi. Hirmu ei tundnud. Võist-
lustel jõuab päästemeeskond mui-
du alati 10–15 sekundiga kohale,” 
lausub ta.

Joonase trump on mees 
mehe vastu sõit
Kui heita pilk Joonase võistlustele, 
siis on märgata, et ajasõitudes ta 
just kõige kiirem ei ole, kuid finaa-
lideks on alati plaan olemas. Tree-
ner Kuusil on kogemustele tugine-
des kindel ideoloogia. “Tähtis on 
kiirendus, mitte lõppkiirus. Olen 
püüdnud Joonase tehnikat vasta-
valt sellele ette valmistada. Ees-
märk on saada stardist hästi mine-
ma ning olla esimeses pöördepois 
kõige ees. Taktikaline plaan tuleb 
kodus valmis teha, sest kõige suu-
rem viga on see, kui hakata koha-
peal midagi muutma,” räägib ta. 
Joonas ise peab oma trumbiks ka 
sõidu lõpuni vastu pidamist. “Mitte 
kunagi ei tohi alla anda. Mõttetöö ja 
tehniline tegutsemine on võrdselt 
tähtsad,” usub noormees.

Mida toob tulevik? 
Nagu alguses mainitud, siis lõppe-
nud aasta oli Joonasele edukas. Mis 
hakkab juhtuma uuel hooajal, sel-
gub jooksvalt. “2021. aasta esialg-
se kalendri järgi toimub EM Soo-
mes ning MM Inglismaal. Mõlemal 
võistlusel on plaanis osaleda. Uue 
hooaja plaanidesse kuulub ka täis-
kasvanute klassi F-125 paadiga ko-

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

hanemine, kus tuleb olla kõhuli 
ning kiirused võrreldes noorteklas-
siga on lausa kaks korda suuremad, 
küündides kuni 140 km/h,” räägib 
treener. “Vana aasta sees asusime 
uue paadi kallale, võtame varuosa-
deks lahti. Aprilli keskpaigaks pea-
vad korras olema nii GT-15 kui ka 
F-125 paat. Kogemuste omanda-
miseks uues paadiklassis osaleme 
ilmselt septembris Poolas toimuval 
EM-il. Hooaja prioriteet on loomu-
likult viimane aasta noorteklassis,” 
lisab ta. Joonase eesmärgid on kõr-
ged. “Viimane aasta noorteklassis 
on kõige magusam. Lähen püüd-
ma esikohta nii EM-ilt kui MM-ilt.”

Tule trenni!
Kui küsin lõpetuseks Joonase käest, 
miks veemoto, vastab ta ühe hinge-

Algo Kuus, Eesti Veemoto Liidu peasekretär, Joonas Lemberi treener ning endine 
tippsõitja: “Veemoto on nišiala ning juba nõukogude aegadest on sattunud kokku oma 
ala fanaatikud, kes on ise ehitanud ka võistluspaate ning neid kogemusi on põlvest põlve 
edasi antud. Vanasti ehitati ka mootoreid ise, tänapäeval ostetakse neid poest. Eestlaste 
eelis ongi see, et me ehitame paate ise, samuti võistlusvinte (Eesti võistluspaatide vinte 
kohtab igal pool Euroopas) ja oleme väga innovaatilised, proovime alati erinevaid vaate-
nurki ja muudatusi rakendada. Tallinna Veemotoklubil on oma noorteprogramm, kõik 
meie paadid on klubis ehitatud ja noored saavad neid kasutada. Kuutasu on sümboolne, 
ise peab tasuma vaid kombinesooni ja kiivri eest. Rahasse arvutades maksaks paat, moo-
tor ja kombinesoon ning kiiver kokku umbes 10–12 tuhat eurot. Eestis on kokku umbes 
paarkümmend klubi, millest lõviosa Tallinnas, kuid tihe konkurents Tallinna, Tartu ja Viljandi 
klubide vahel hoiab taseme kõrgel.”

KO M M E N TA A R

Mis on teinud Eestist veemoto ühe edukaima riigi?

  Joonas Lember pälvis “Viimsi tunnustab 2020” noorsportlase 
tiitli. Viimsi tunnustab oma valdkonnas väljapaistvate saavutuste 
eest inimesi ja organisatsioone aasta jooksul mitmel puhul. Üks aas-
ta suuremaid Viimsi valla tunnustusavaldusi on Viimsi valla taasasu-
tamise aastapäeval, 20. detsembril toimuv “Viimsi tunnustab”, kus on 
ära märgitud väga erinevate valdkondade silmapaistvad saavutu-
sed on. Et märgata kõiki meie seas tegutsevate pühendunud ja tubli-
de inimeste ja asutuste tunnustuste väärivaid tegusid, on Viimsi vald 
viimasel kahel aastal teadlikult kaasanud tunnustuste saajate välja-
selgitamiseks kogukonda, kutsudes kõiki üles tegema ettepanekuid 
tunnustamiseks. 

hea teada
Viimsi tunnustab 

  Järgmine hooaeg jääb 
Joonasele selles paadi-
klassis viimaseks ning edasi 
tuleb kohaneda juba täis-
kasvanute paatidega. Lahti-
seletatult tähendab T V-ku-
julise põhjaga paati, mille 
põhi sarnaneb tavalise 
mootoripaadiga. G tähen-
dab neljataktilist mootorit 
ning 15 märgib hobujõude, 
millega sõidetakse juunio-
ride klassis, vanuses 10–16 
eluaastat. Distants jääb va-
hemikku 7–12 km ning dis-
tantsi pikkusest sõltub ka 
ringide arv. Võistluspaati 
kaalutakse pärast igat võist-
lust ning GT-15 klassi paat 
ei tohi koos sõitjaga jääda 
alla 210 kg.

GT-15

tõmbega: “Ala on adrenaliinirohke, 
omandan palju eluks vajalikke os-
kusi mehhaanika ja paadiehituse 
vallas ning seltskond on tore.”

Nii Joonas kui ka Algo ütlevad 
ühest suust, et selle alaga pole ku-
nagi hilja alustada ning Harku järve 
baasi juurde võib ikka uudistama 
minna. Algajatele ja noortele toi-
muvad eraldi trennid. Tipud tree-
nivad konkreetse treeneri käe all. 

Igal sõitjal 
peab olema 
taktikaline 
plaan. 

Joonas võib seniste saavutustega rahul olla. Fotod: Eesti Veemoto Liit

Joonas on 
veendunud, 
et mitte ku-
nagi ei tohi 
alla anda. 

Joonas koos isa ja treeneriga. 

Martin Reimi Jalgpallikool on kogukonna-
klubi, kuhu on kõik oodatud
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sisuliselt esimesele karile Kuradi-
muna madalikul ja viga sai sõukru-
vi, mis tegi pääsemise võimatuks. 
Vapper tegu oleks nüüd olnud paa-
tidesse asuda ja laev põhja lasta. 
Selle asemel aga tõsteti alistumis-
lipp. Inglased võtsid laeva üle ja vii-
sid Tallinna sadamasse. 

Järgmisel päeval jõudis Tallinna 
juurde järgmine laev Avtroil, kes ei 
teadnud eelmisega juhtunust mi-
dagi. Inglased sõitsid jällegi sada-
mast välja ja said järjekordse laeva 
kätte. Kusjuures Avtroililt ei tehtud 
laskugi. Iseloomulik on kirjeldus 
ühe inglise ohvitseri mälestustes: 
kui inglased juba laevale astusid, 
pidas laeva meeskond revolut-
sioonilises stiilis koosolekut küsi-
muse üle, kas avada kingstonid ja 
laev uputada või mitte. 

Seegi laev viidi Tallinna sada-
masse. Inglased otsustasid laevad 
anda eestlastele, kes ristisid need 
vastavalt Lennuk ja Vambola. Van-
givõetud meeskonnad anti ka üle. 
Ohvitserid olid nõus uut riiki tee-
nima, aga revolutsiooniline mad-
ruskoosseis viidi Naissaarele van-
gilaagrisse. 

Naissaare laager
Naissaare vangilaager loodi 1913. 
aastal tsaarivalitsuse poolt mere-
väevanglana, kus kinnipeetavad 
rajasid Peeter Suure merekindluse 
ehitisi. Revolutsiooni ajal lasti van-
gistatud muidugi vabaks, aga saksa 
ajal seati sinna uuesti vangilaager. 
Tol ajal peeti seal kinni peamiselt 
eestlastest rahvuslasi, kes vabasta-
ti kohe pärast Eesti võimu reaalset 
kehtestamist. Nüüd oli tühjenenud 
laager koheselt võtta ja üle kahesa-
ja madruse viidi Naissaarele, siis 
juba Eesti Vabariigi vangilaagrisse. 

AJALUGU Maarjamäel asub võimas, kunstiliselt 
ilus obelisk. Samas küllaltki kummalise, isegi 
küsitava rajamise põhjusega. Üks teine obelisk 
asub Naissaarel ja on märksa kesisema kunstilise 
väärtusega. Põhjus selle püstitamiseks veidi 
selgem. Neil on aga olemas ühisosa, mis aitab 
nende olemust selgitada.

Teekond Naissaarelt Maarjamäele 
ehk kahe obeliski vahel

S
ügisel 1917 tulid Tallinas 
võimule bolševikud. Pikka 
pidu neil siin siiski polnud, 
sest 1918. aasta veebruaris 

lähenes Tallinnale Saksa sõjavä-
gi – käimas oli I maailmasõda. Eri-
list vastupanu sakslastele ei osuta-
tud ja punased põgenesid sadamas 
olnud sõjalaevadega Helsingisse. 
Seal oli punalaevastik paar kuud, 
aga enamlaste võim libises käest 
Helsingiski ning laevade armaada 
liikus läbi raskete jääolude Kroon-
linna Peterburi juures. 

 Tallinnas jõuti päev enne saks-
laste saabumist Eesti Vabariik välja 
kuulutada, aga reaalselt sai uus riik 
tegutsema hakata alles sama aasta 
sügisel, mil sakslased kodumaale 
otsustasid minna. Küll tahtsid saks-
laste mineku järel naasta punased. 
Neile aga astus vastu alles formee-
ritav Eesti sõjavägi. Eestlased olid 
väga raskes olukorras ning toetu-
seks saabus 1918. aasta detsemb-
ris Tallinnasse Inglismaa laevasti-
ku üksus. 

Samal ajal oli kuulsast Vene Bal-
ti laevastikust Kroonlinnas vähe jä-
rele jäänud. Paljud ohvitserid olid 
tapetud, laevastik äärmiselt halvas 
seisus ja revolutsioonilised madru-
sed omavolitsesid, tundes end pe-
remeestena. Kuuldes, et Inglise lae-
vastik läheneb Tallinnale, otsustati 
siiski saata laevad asja uurima ja 
paremal juhul võõrad laevad mine-
ma ajama. Võitlusvõimelised olid 
ainult paar laeva ja rühm otsustati 
moodustada kolmest alusest. Esi-
mesena suutis ennast liikuma saa-
da laev Spartak ja teisi ootamata ki-
hutas see Tallinna poole. Laeval oli 
üks bolševike juhte, Raskolnikov, 
kes lootis, et enne inglaste tulekut 
saab Tallinnas alustada bolševike 
mässu ja uue Eesti valitsuse troo-
nilt tõugata.

Spartaki ja Avtroili seiklused
Spartak kihutaski spartakliku ulju-
sega jõulupühade ajal Tallinna lah-
te. Algatuseks kõmmutati Naissaart 
ja Aegnat, et teada saada, kas seal-
sed patareid on sõjavalmiduses (se-
da need polnud).  

Spartaki saabudes seilasid aga 
Tallinna sadamast välja Inglise sõ-
jalaevad. Spartak tegi kannapöör-
de ja hakkas põgenema, samas ot-
sustati laevalt tulistada jälitajaid ka 
ees asuvast vöörisuurtükist. Niiviisi, 
“üle õla” tulistades juhtus aga see, 
et kahuritorudest mürsu järel väljuv 
gaasisurve tegi lagedaks laeva enda 
komandosilla, kõik kaardid lenda-
sid merre ning tüürimees sai pea-
põrutuse. Ilma kaartideta sõideti 

Kohtumõistmine
1919. aasta jaanuari lõpus saabus 
saarele sõjaväekohus, kes hakkas 
kinnipeetute üle kohut mõistma. 
Enamusele mõisteti kinnipidamine 
kuni käiva sõja lõpuni,  osad said 
kohe vabadusse, kuid 26 madruse-
le mõisteti surmanuhtlus. Veebrua-
ri esimestel päevadel lasti pea kõik 
surmamõistetud madrused seal-
samas laagri juures maha, vaid üks 
pääses põgenema.

Selline vangide mahalaskmine 
ei ole Eesti sõjaajaloo ilusamaid 
hetki. Kohtuotsuse nüanssidest nii-
palju, et süüteoks kuulutati tegut-
semine Eesti Vabariigi vastu. Sel 
ajal polnud käimas kahe riigi vahel 
ametlikku sõda, et rakendada rah-
vusvahelisi sõjaseadusi. Riigid pol-
nud üksteist veel tunnustanud. Ar-
vestada tuleb ka ilmselt olukorda, 
et paljud mahalastud olid tulihin-
gelised revolutsionäärid/kommu-
nistid ja laagris oli vaja kehtestada 
kord. Veel on peetud võimalikuks 
inglaste survet, kes juba madruseid 
üle andes olid teinud millegipärast 
kommunistidest eraldi nimekirjad. 

Mälestuse jäädvustamised
Pärast Tartu rahu Venemaale pää-
senud ellujäänud madrused vii-
sid sinna ka vastava informatsioo-
ni ning sündmus sai nõukogude 
ajakirjanduses palju vastukaja kui 
näide imperialistide käsilaste (Ees-
ti Vabariigi) metsikusest.

1940. aastal, kui punavägi taas 
Eestisse jõudis, tõsteti asi üles ja 
pandi väga suure kella külge. Nais-
saarel kaevati lahti haud ja kirstud 
säilmetega toodi saarelt toonas-
te riigijuhtijate osavõtul ära. Kor-
raldati paraad ja miiting ning suu-
re rahvamassi saatel viidi kirstud 
Maarjamäele. Ilmselt valiti koht 

seetõttu, et siit oli näha nii Nais-
saar kui ka Tallinna laht. Uute hau-
dade juurde paigutati monument 
Spartaki ja Avtroili hukkunud mad-
rustele. Järgmise aasta suvel alanud 
sõja alguses jõuti Maarjamäele li-
saks matta langenud punaarmee-
lasi. 

Kalmistute rüüstamised
Saabunud Saksa võim aga lammu-
tas sealse monumendi ja lükkas 
hauad maatasa. Väidetavalt kaeva-
ti lahti ka madruste hauad, leiti, et 
kirstud olid tühjad ning kogu lugu 
propaganda. On tõesti võimalik, et 
õigeid säilmeid 1940. aastal ei lei-
tudki, kuid see ei tee dokumentee-
ritud sündmust siiski olematuks. 

Samasse kohta rajati nüüd Saksa 
armees langenute matmispaik. Ka-
vandati ka küllaltki grandioosset ja 
monumentaalset kangelaskalmis-
tu lahendust, kuid pöördunud sõ-
jaõnn nurjas need plaanid. 

1944. aastal saabus jällegi nõu-
kogude aeg ning sakslaste rajatud 
kalmistu ja hauatähised hävitati 
omakorda, taastati ka monument 
tapetud kangelasmadrustele.

Ajaloolised hinnangud 
toimunule
Mingil ajal hakkasid võimulolijad 
aga ilmselt mõtisklema, milles ik-
kagi seisnes mahalastud madruste 
kangelaslikkus. Kuidas ikkagi juh-
tus, et nad sattusid inglaste ja eest-
laste kätte vangi ning hukati? Mis 
sai laevadest? Nõukogude sõjalae-
vastikule, mis oli vahepeal uues sõ-
jas au ja kuulsust kogunud, ei ol-
nud sellist ajalugu vaja. Sisuliselt 
oli tegu ju nõukogude laevastiku 
esimese lahingoperatsiooniga, kus 
reaalselt vaenlasega kohtuti. Tule-
museks anti argpükslikult alla, kus- 
juures isegi ei proovitud laevu upu-
tada ning need langesid vaenlaste 
kätte. 

Sellise monumendi lammu-
tamine oleks tekitanud muidu-
gi küsimusi ja tähelepanu veel-
gi suurendanud. Kuid mis siis, kui 
tähelepanu millegi veel suurema-
ga monumendist eemale juhtida? 
Kuid millise sobiva sisuga?

Suure arupidamise tulemusel 
leiti vist siiski sellest kaugest ajast 
midagi kangelaslikumat. Nimelt 
ristiti 1917. aasta laevastiku põge-
nemine kangelaslikuks jääretkeks. 
Tegelikult ei olnud toona Tallinnast 
minema putkates jääolud väga kee-
rulised. Küll oli see nii märtsis ja 
aprillis, kui omakorda Helsingist 
Kroonlinna poole sõideti. Aga va-
het pole – jääretk, siis jääretk. Nüüd 
aeti püsti üüratu obelisk operat-
siooni auks, kus ei kaotatud ühtegi 
laeva (vähemalt merel)! Ei toimu-
nud ka lahingut, aga see oli vähem 
tähtis. Uut memoriaalkompleksi 
laiendati hiljem veelgi teiste kan-
gelastegudega ning Avtroili ja Spar-
taki madruste monument jäi järjest 
enam kõrvale ning istutatud met-
sa varju. 

Maailmas on grandioosse obe-
liski pühendamine lahinguta põge-
nemisele kindlasti ainulaadne, mil-
le üle on ka paljud pead murdnud. 
Võib-olla on eelnev mõttekäik sel-
lele siiski mingi võimalik seletus – 
ehk et selleks, et muuta ajalugu, tu-
li üks ebamugav episood katta tei-
sega.

Madruste mälestus
Naissaarel aga rajati mälestusmärk 
endise vangilaagri juurde ja seal 
käisid saarel viibivad nõukogude 
sõjaväelased päid langetamas hil-
jemgi. Kuid ka sealse mälestusmär-
gi peal ei olnud mainitud Spartaki 
ja Avtroili nimesid. Seal seisis vaid: 
Naissaare kangelastele.

Janek Šafranovski
Rannarahva muuseumi juhataja

Eestlased ris-
tisid Spartaki 
Vambolaks. 
Foto: Eesti 
Ajalooarhiiv

Praegune 
obelisk 
Maarjamäel. 
Foto: Janek 
Šafranovski

Obelisk 
Naissaarel. 
Foto: Rasmus 
Treikelder

Esimene monument Maarjamäel. Foto: Eesti Ajalooarhiiv
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Leiame koos lahenduse! 

Meid saab kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.com.
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Lumetõrje
Lumetõrje ja jääpurikate eemal-
damine katustelt. Tel 5638 8994.
Head majaomanikud ja korteri-
ühistud! Pakume lumekoristustöid 
(tänavatelt ja lamekatustelt) ning li-
bedatõrjet! Võtke ühendust, kirju-
tades korralikkodu@gmail.com või 
helistades numbrile 5322 5806.

Tööpakkumine
Lastehoid Viimsi Miisu, Nelgi tee 1 
Viimsi alevikus pakub tööd rõõmsa-
meelsele lapsehoidjale. Ootame 
Sinult: kesk- või erialast haridust, 
tahet lastega aktiivselt tegeleda, 
soovi teha oma tööd silmade sära-
des. Pakume: kaasaegset töökesk-
konda, täistööaega E–R 10–18, tore-
daid naerusuiseid lapsi. Ootan 
rõõmuga huviliste kõnesid 516 3416, 
Ülle, viimsi.miisu@gmail.com.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemi-
de puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääs-
teameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase 
akti. Tel 5689 0125, kuldnoop@
gmail.com.
Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-

mine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja püga-
mine. Tel 5348 7318, e-post 
igor@inkteenused.ee.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt tel 
5563 7666. Rohkem infot kodule-
helt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus 
ja kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.

Ehitus
Pakume korterites ning eramaja-
des maalri- ning üldehitustöid ja ka 
elektriga seonduvaid töid. Olemas 
B2 vajalike tööde teostamiseks. 
Tel 552 7217.
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-

satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, 
ääre- ja aiakivide paigaldus. Kon-
takt: tel 5656 7690, Enno.
Üldehitus-, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus Tal-
linnas ja Harjumaal. Kogemus 13 a, 
kvaliteetne lõpptulemus! E-post 
info@ormikivi.ee, tel 525 5851, 
www.ormikivi.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.

Muud teenused
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu. 
Autoremont Viimsis. Remont ja 
hooldustööd, diagnostika, rehvide 

vahetus, elektritööd, erinevad 
keevitustööd, haagiste rent, kliima-
seadmete remont ja hooldus. Töö-
koja tel 5656 6067.

Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.

Face SPA näohooldused. Ainu-
laadsed Green Peel naha 
uuendamise detokshooldused. 
7 immunomoduleerivat programmi 
ainulaadse Green Peel piilingu 
kasutamisega. Tel 5349 5777, 
lesja.cosmetik@gmail.com, 
www.facespa.ee.  
Pakun Viimsis kodukoristusteenust. 
Olen saanud erialase väljaõppe. 
Teen tööd südamega. Pean täht-
saks usaldust ja puhtust. Võta ühen-
dust: kristel@jaktakoolitused.ee, 
tel 5685 8285.
Tulen lapsehoidjaks või koduabili-
seks Viimsis. Tel 5475 0470, lapse-
hoidja5@gmail.com.

Ost, müük, rent

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud 
sõiduki (sõiduauto, maastur, kau-
bik), võib vajada remonti. Kiire te-
hing ja vormistamine. Tel 5365 
4085, skampus@online.ee.
Ostan kasutuseta jäänud garaaži 
Katlamaja teel Viimsis. Tel 5837 
2310.

Head garaažiomanikud, tähele-
panu! Soovin osta garaažiboksi 
Viimsis (näiteks Katlamaja teel), et 
tegeleda puutöö jm meisterdami-
sega. Elektriliitumine on oluline, 
seisukord mitte. Tel 5809 3263, 
Henri.

Müüa puitbrikett RUF 115€/960 kg, 
pellet premium 6 ja 8 mm 170€/
975 kg,  kütteklotsid 2 €/kott, lepp 
ja kask kotis. Tel 517 0257.

Müüa Ruf puitbrikett 120 €/960 kg, 
Ruf kauapõlev kask 135 €/960 kg, 
Ümar puitbrikett kauapõlev 155 €/
960 kg, Pellet 6/8 mm premium 
195 €/975 kg, kütteklotsid 50 võr-
ku 40 l 100 €. Transport tasuta! 
Tel 5699 3159.

Müüa kuivad küttepuud 30 cm, 
40 l võrkkott. Lepp 2,70 €, kask 
3,20 €. Kohaleveoga. Tel 527 
0884.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.

Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus ja remont. Kvaliteetne töö 
ja hea hind. Garantii. www.freooni-
punkt.ee/soojuspumbad. Tel 5858 
5829, Freoonipunkt OÜ. Toome 
koju sooja!

Üürile anda garaaž (22 m2) Kanni-
kese/Katlamaja tee 4. Kanalita. 
Ettemaks 1 kuu + tagatis 70 €. Ole-
mas elektriühendus 1 faas, 16 A. 
Saadaval alates 1. veebruarist. Uks 
ca 2,4 m lai ja 2,1 m kõrge. Tel 516 
5035.

Meil kõigil on elu, aeg ja lugu, 

sellest elu jooksul saab ajalugu...

Mälestame endist liiget 

Aleksander Nilovit
28.VIII 1940 – 13.I 2021   

Avaldame kaastunnet 

Eve Nilovile ja lähedastele. 

KÜ Okasroosioks liikmed

Kodused 

aroomiteraapiahetked

eeterlike õlide

toalõhnastajate

vedelseepide

suuuõlidega

Elixr'ilt!

Turguta immuunsust ja 

tekita õnnetunne 

100% looduslike toodetega 

www.olenterve.ee                   tel: 60 999 10     

e-post: info@olenterve.ee      pood: Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212, Viimsi
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Ehitame vaheseinu,
viimistleme, värvime! 

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Nüüd ka Viimsis
    Nelgi tee 1

PERE OPTIKAS ON
SUUR ALLAHINDLUS

KÕIK PRILLIRAAMID
KUNI -80%
Viimsi Pere Optika

Viimsi Spas, Randvere tee 11
Registreeri nägemiskontrolli:

tel. 655 9544 või 
www. pereoptika.ee
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KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Sinu HAMBAKLIINIK

        Viimsis

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

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

Oled huvitatud tööst meie juures?
Selleks vajad vaid ausust, meeskonnatöö kogemust ja soovi hästi töötada. 

Unustada ei tohiks ka kliendisõbralikkust.

Nüüd, kus pitsat saab osta väga paljudest kohtadest, soovime silma paista 
heast küljest. Selleks, et klient tagasi tuleks, on oluline kõik –  alates 

sisse astumisest kuni toidu serveerimiseni. Oleme konkurentidest paremad, 
sest klient tuleb meile tagasi meeldivate elamuste tõttu.

vajame uusi töötajaid, kes muudaksid meeskonna veelgi paremaks!

Kui sul on huvi, küsi, kuidas meiega ühineda.

Meeskonna ja klientidega suhtlemisel kasutame 3 keelt: eesti, vene, inglise.

Saada e-mail oma kogemuste ja/või eluloo kirjeldusega:
meiepizza@hotmail.com

Заинтересованы работать с нами?
Для этого вам нужно честность, умение работать в команде и 

желание хорошо работать. Не стоит забывать и о доброжелательности 
в общении с клиентом.

Сейчас, когда пиццу можно купить во многих местах, мы хотим выделятся 
в хорошем смысле этого слова. Для того чтобы клиент возвращался важно 

всё, от встречи клиента в пиццерии до выдачи клиенту его заказа.
Мы лучшие среди наших конкурентов! Наши клиенты к нам возвращаются!

нам нужен новый персонал, который сделает нашу команду
еще лучше!

При работе с клиентами и в коллективе используем 
эстонский, русский, английский языки.

Если вы заинтересованы у нас работать, вы можете с нами связаться 
отправив по электронной почте своё СV 

meiepizza@hotmail.com

1990. aastast tegutseva Peetri Pizza toodete headuses ei kahtle tänaseks enam ilmselt keegi. 

Peetri Pizza Pirita Keskuses
Merivälja tee 24, 11911 Tallinn

E-P 11.00-20.00

Telli pizza ette telefoni teel ja võta koju minnes kaasa!
+372 648 5444 • meiepizza@hotmail.com

http://peetripizza.ee

My Fitness 
klubi-

liikmetele

ERISOODUSTUS
Üliõpilased 

saavad pizzadelt 
15% soodustust 

ISIC kaardi 
esitamisel

1990. aastast tegutseva Peetri Pizza toodete headuses ei kahtle tänaseks enam ilmselt keegi. 

E-P 11.00-20.00

Telli pizza ette telefoni teel ja võta koju minnes kaasa!
+372 648 5444 • meiepizza@hotmail.com

5.90 €
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ded.” Eva sõnul on näiteks sobiva 
jope valimine vägagi oluline ning 
tähelepanu tuleks pöörata palju-
dele detailidele: materjali vee- ja 
tuulekindlusele, aga ka lukkudele, 
õmblustele ning toote sobivale suu-
rusele. Alati on soovitav küsida nõu 
kaupluse teenindajatelt. “Nemad 
oskavad aidata kõige sobivamate 
rõivaste valimisel, et talverõõmude 
nautimine hiljem miinuskraadide 
näpistuste tõttu poolikuks ei jääks,” 
lisab ta. “Rõivaste valik on Sport-
landis rikkalik ning endale meele-
päraseid riideid – sh mütse, salle ja 
kindad – erinevate funktsioonide, 
värvide ja hinnaklassi poolest leia-
vad nii suured kui ka väikesed.”

Lisaks riietele leiab huviline 
Sportlandist mitmesugust talve-
varustust: kelke, kiivreid, mäepril-
le ja suuski. Kelgu valimine lähtub 
muidugi eelkõige lapse soovidest ja 
vanusest, aga suuskadega on veidi 
keerulisemad lood. Sportlandis on 
esindatud maailma ühe tuntuima 
suusabrändi Madshuse suusad, li-

SISUTURUNDUS Eestlaste jaoks on lumi pea sama 
oluline kui õhk ja päike. Lund oodatakse, igatsetakse 
ja kui see valge ilu lõpuks maad katab, püütakse 
sellest igal moel maksimumi võtta. Eriti nüüd, mil 
mõned talved päris lumeta on olnud. Inimeste 
armastust lume vastu kinnitab ka Viimsi Keskuse 
Sportlandi kaupluse juhataja Eva Vitsut, sest just 
Sportland on koht, kust saab kõik vajaliku talve-
rõõmude nautimiseks. 

“M
eie pood on mui-
dugi igal hooajal 
spordiarmasta-
jate hulgas hin-

natud, aga viimasel kuul – alates lu-
me tulemisest – on meil kohe eriti 
kiire,” selgitab Eva. “Aga praegu tu-
lebki õuesolemist nautida, sest see 
on hetkel kõige turvalisem viis end 
vormis hoida ning terve püsida.”

Juhataja kinnitab teada tõde, et 
pole olemas halba ilma, kui on õige 
varustus. “Muidugi algab iga talvine 
varustus peale õigest riietusest. Es-
malt peab mõtlema, mille jaoks rõi-
vaid kasutatakse – kas lihtsalt jalu-
tamiseks või sportimiseks. Samuti 
tuleks jälgida, et riietus oleks kihi-
line: kõige alumisem kiht võiks ol-
la meriinovillane soe pesu, vaheki-
hiks fliis või kampsun ning seejärel 
korralikud ja kvaliteetsed õuerii-

saks on saadaval laias valikus suu-
sasaapaid, -klambreid ja -keppe. 
“Suuskade valimisel tuleks enda-
le kõigepealt selgeks teha, kui pal-
ju on plaanis talvel sõita ja mil-
lised eesmärgid inimene endale 
seab,” leiab Eva. “Samuti on oluli-
ne sõidustiil – uisk või klassika. Ui-
sustiili suusad peaksid suusatajast 
olema pikemad 5–15 cm, klassika-

suusad 15–25 cm. Väga oluline on 
valida suusad enda kaalu ja pik-
kuse järgi.” Kindel on see, et kui 
suusad ei vasta õigele pikkuse-
le, stiilile või kaalule, siis on nen-
del libisemist keeruline nautida. 
Ka laste puhul tuleb kõiki neid te-
gureid arvesse võtta, kuna muidu 
võib juhtuda, et neile suusatami-
ne meeldima ei hakkagi ning vane-

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

  Viimsi Keskuse I korrusel 
asuv Sportland on avatud 
E–L 10–21, P 10–19.

Kauaoodatud lumi kutsub õue lustima
mas eas on seda “isu” juba keeruli-
sem tekitada.

Kel kodus varustus juba varase-
mast olemas, peaks enne suusarõõ-
mudele asumist Sportlandi suusa-
hooldusest läbi käima. Eva sõnul 
võiks seda teha kindlasti enne 
hooaja alustamist, aga kui suusa-
tamas käiakse mitu korda nädalas, 
siis peaks seda talve jooksul tege-
ma isegi mitu korda. “Tänapäeval 
on hästi hooldatud suusa eluiga vä-
ga pikk, kuid see sõltub ikkagi kasu-
tamise tihedusest. Tõsisemad har-
rastajad vahetavad suuski iga paari 
aasta tagant, tavaharrastajetel pii-
sab ühest paarist pikkadeks aasta-
teks ning lastel sõltub see ennekõi-
ke kasvamiskiirusest.” Poes saab ka 
nõuandeid, kuidas suuski ise hool-
dada, milliseid määrdeid kasutada, 
lisaks saab soetada näiteks suuska-
de transportimiseks ja hoiustami-
seks sobivaid kotte.

Suusapõhjad on soovitav pärast 
igat kasutamist üle vaadata. “Sile-
dam ja kriimuvabam suusk libiseb 
kõige paremini. Kui seal on aga 
suuremaid kriimustusi, siis saab 
meie hooldusmeister nende lihvi-
misel aidata,” julgustab Eva. Sport-
landis saab lisaks murdmaasuuska-
dele lasta hooldada ka mäesuuski 
ja lumelaudasid. 

Õuesolemine 
on hetkel kõige 
turvalisem viis 
end vormis 
hoida. Foto: 
Iti-Pätrik Järve


