
Andekas kitarrist 
Kelly Johannes
Püünsist pärit noor kitarrist unistab 
julgelt ning soovib jõuda suurtele 
lavadele. Sammukese soovide täitu-
misele aitab teda lähemale Viimsi 
Rotary klubi stipendium.  Loe lk 11
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Viimsi jalgpalliklubist tuule tiibadesse 
saanud Robin Kane sõlmis lepingu 
Itaalia klubiga Roma Lazio. Kuidas ta 
selleni jõudis ja kuidas maailma 
tippklubis läheb?  Loe lk 15

Viimsis sirgunud 
jalgpallitalent

Kaitseliit hoiab 
meie Eestit 
Millega tegeletakse kaitseliidus, kes 
võiksid selle organisatsiooni liikmeks 
astuda ja kuidas toimub noortetöö? 
Räägib Kaitseliidu Rävala malev-
konna pealik Avo Aljas.  Loe lk 8

5. aprillil jõuab Viimsi huvikeskuses lavale PAIDE TEATRI ETENDUS “UDU”. Loe lk 14 >>>>



si uudiseid kajastavad, milliseid te ise 
jälgite ning millistel tasuks silma peal 
hoida. Väga tähtis on panna noor aru 
saama allikakriitilisusest – millised ka-
nalid on usaldusväärsed ja kuidas fak-
tide päritolu kontrollida. Paluge neil 
leida mõned huvipakkuvad artiklid ja 
põhjendada, miks just see teema olu-
line tundus. Vaadake koos näiteks “Ak-
tuaalset kaamerat”, millel on iga nädala 
lõpus ka nädala kokkuvõte. Küsige, mis 
noorele just sel nädalal uudistest kõrvu 
jäi ja kuidas ta sellega suhestub. Päe-
vateemadel vestlemine ja avar maail-
mapilt on üks oluline hindamiskritee-
rium.

Külastage koos mõnda 
kultuurisündmust
Viige noor mõnele teatrietendusele või 
kontserdile. Külastage nädalavahetu-
sel mõnd muuseumit või galeriid. Ot-
sides leiab ka tasuta võimalusi kultuu-
rielamuse saamiseks. Tänasel hetkel 
on võimalusi isegi kodust lahkuma-
ta mõnda kontserti, teatrietendust või 
näitust külastada nii Eestis kui ka väl-
jaspool. Hiljem arutlege nähtu ja ko-
getu üle.

Paluge lapsel endale 
midagi õpetada
Tehke noorele ettepanek õpetada tei-
le midagi, mida ta viimasel ajal on koo-
lis õppinud. Oskus oma teadmisi eda-
si anda on samavõrd oluline, kui uute 
teadmiste omandamine. Märgake, kui-
das noor seda teeb, ning toetage te-
da vajadusel mõtete ja ideedega. Tih-
ti mõistame me teistele teemat edasi 
õpetades seda ise palju sügavamalt.

Mõelge läbi, millega teie laps 
väljaspool kooli tegeleb
Vaadake koos noorega üle tema koo-
livälised tegevused. Kas ta käib mõ-
nes huviringis või toimetab kuskil va-
batahtlikuna? Mida te perena koos 
teete? Koolivälised tegevused on olu-
lised nii selleks, et saada mõtted õppi-
miselt eemale ja maandada pingeid, 
kui ka oskuste ja kogemuste laienda-
mise eesmärgil. Teemana tuleb huvi-

E
simeste kevade märkide saabumine tekitab 
alati imelise tunde. Vast igaüks tabab enda jaoks 
kevade alguse hetke. Algab võistlus: kes näeb 
esimesena tärkavat lumikellukest, kes kuuleb 
linnukeste laulu või kes saadab pilte kevadisest 

mererannast. See on vahva, sest me kõik soovime üks-
teisele märku anda, et kevad on kohal!

Kevad on äratuskellaks, mis annab tõuke oma ressur-
sid koondada ja kindlalt oma eesmärkide suunas edasi 
liikuda. Looduses on juba kord nii, et seaduspärasus toi-
mib.

Meie kõigi jaoks on tulnud seekordne kevad tavapära-
sest väga erinevalt. Oleme mures maailmas toimuva 
pärast ja ühtlasi oleme olnud toeks Viimsisse saabunud 
Ukraina peredele. Nii mõneski Viimsi lasteaias ja koolis 
on juba oma koha leidnud Ukraina lapsed. Ja neid on 
hästi vastu võetud. 

Hariduse valdkonnas käib kevadega kaasas mitmete 
tuttavate ja turvaliste uste sulgemine, aga ka uute ja põne-
vate uste avanemine. Kevadel lõpetavad munitsipaallas-
teasutuses Viimsi Lasteaiad ja Püünsi lasteaias kokku 191 
mudilast, lisaks on meie tublide koostööpartnerite juures 

koolivalmis küpsenud veel mit-
med lapsed. Viimsi valla põhi-
koolides lõpetab sel kevadel 
9. klassi 280 noormeest ja tütar-
last ning gümnaasiumist astub 
ellu 141 noort tulevikutegijat. 
Viimsi valla muusika- ja kuns-
tikooli lõpetavad kokku 22 õpi-
last. Sügisel, uuel õppeaastal
alustavad 1. klassis kooliteed 
327 Viimsi last, Viimsi gümnaa-
sium on valmis vastu võtma 204 
uut gümnasisti. 

Pidev haridusvaldkonna arendamine nii taristu kui ka 
sisulise poole pealt on viimase kahe aasta jooksul olnud 
erilises fookuses. Ootame pikisilmi kultuuri- ja haridus-
keskuse Viimsi Artium valmimist, mis annab meile rohkelt 
juurde võimalusi rikastada nii tavaõppetööd kui ka suu-
rendada huvihariduses osalemise võimalusi. Artiumis 
hakkab tegutsema ka äsja asutatud Viimsi Teaduskool, 
mis loob huvikoolina hulgaliselt lisavõimalusi loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna teadmiste ning oskuste oman-
damiseks. Kooli on oodatud õppima kõik valla lapsed ja 
noored, sealhulgas lasteaialapsed. Plaanis on leida õppe-
võimalusi ka täiskasvanutele, keda köidab pidevalt uuenev 
teadusmaastik ja elukestev õpe. Õpe uues teaduskoolis 
algab 2022. aasta sügisel.

Randvere koolil seisab ees ajalooliselt tähtis sündmus, 
sest alustab põhikooli III kooliaste ja esimesed seitsmen-
dikud on koolis väga oodatud. Lisaks paranevad Randvere 
kogukonna sportimisvõimalused, sest valmib ujula. Sisu-
listes arendustes osaleme koos kooli- ja lasteaia mees-
kondadega mitmetes ühistööprojektides, näiteks “Mitme-
keelse haridusasutuse õpikeskkonna kujundamine”, “Õpe-
taja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine”, “Õpetajate 
kvalifikatsioonide seire” jpm.

Kõige selle valguses on veelgi tähtsam aga see, et me 
lapsevanematena oleme toeks ja abistajateks õppijatele 
või noortele just siis, kui nad seda vajavad ja soovivad. 
Tähtis on usaldus ja mõistmine. 

Lõpetuseks teen sügava kummarduse meie tubli-
dele lasteaia- ja kooliõpetajatele, 
tugispetsialistidele, huvikoolide 
õpetajatele, noorsootöö ve-
dajatele, kõikidele haridus-
valdkonnas panustajatele. 
Olete suurepärased kaas-
teelised meie õppijatele. 
Pisut on veel suvepuhku-
seni minna. Nopime sel-
lest kevadest vajaminevad 
vitamiinid ja üsna pea oo-
tab meid ees kosutav su-
vepuhkus.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

9 soovitust 9. klassi õpilaste 
vanematele
TÄHTSAD VALIKUD Põhikooli lõpetamine ja edasiste valikute kavandamine on 
keeruline eluetapp nii noorele endale kui ka lapsevanematele. Eesti Töötukassa 
Karjäärikeskuse juht Liis Süsmalainen, kes on ise Püünsi põhikooli tänavuse 
lõpetaja ema, pani karjäärikeskuse vestlusringis toimunud arutelu põhjal kokku 
üheksa soovitust just lapsevanematele mõeldes. 

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 8. aprillil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 30. märtsil kell 16.

Usaldage oma last
Kuulake ära, mis on noore enda soovid 
ja mõtted. Ärge suruge peale enda oo-
tusi ja täitumata unistusi. Pigem arut-
lege ja kaaluge erinevaid variante. Kui 
noor on kindel, et soovib minna güm-
naasiumisse, suurepärane. Kui aga 
hoopis kutsekooli huvipakkuvat vald-
konda õppima ning näete, et tema silm 
sellest valikust rääkides särab, siis usal-
dage teda ning laske tal see valik teha. 
Ühtegi ust see tema jaoks ei sulge, üli-
koolitee on avatud ka kutsehariduse 
lõpetajatele. Oluline on hoida mee-
les, et teie lapsel on omad tugevused 
ja oma tee käia.

Olge lapse taustajõud 
ettevalmistusperioodil
Arutage noorega võimalikke valikuid. 
Uurige koos koolide kodulehti. Tutvu-
ge õppesuundade ja valikainetega ning 
arutage nende seotust noore huvidega 
ja nägemusega tulevastest karjäärivali-
kutest. Pange paika nii plaan A kui ka B 
ja C ning ehk isegi D. Mõelge koos lä-
bi, kuidas valmistuda testideks ja vest-
lusteks, uurige välja, mis noorele enim 
raskusi valmistab, ning otsige lahendu-
si. Kuid kui katsete aeg käes, on teie töö 
tehtud ja õige moment kõrvale astuda – 
kool ootab sisse astuma noort ennast 
just sellisena nagu ta on.

Rääkige oma lapsega
Vestelge noorega maailmavaatelis-
tel teemadel. Näiteks sisustage selle-
ga pikad autosõidud või arutlege päe-
vasündmuste üle õhtusöögilauas. Nii 
arendate võrdsete inimeste igapäevast 
vestlust. Uurige, kuidas noor pingeli-
sel perioodil ennast tunneb, millised 
on tema meetodid enese motiveeri-
miseks, mil viisil ta oma aega planee-
rib või kuidas ta tõlgendab viimati loe-
tud raamatut jne. Oskus ennast avada 
ja oma mõtteid väljendada on sisseas-
tumisvestlustel väga oluline ja koge-
mus erinevatel teemadel vestelda on 
suureks abiks nii koolikatsetel kui ka 
tööellu astudes.

Suunake vaatama uudiseid ja 
lugema päevakajalisi artikleid
Tutvustage noorele erinevaid mee-
diaväljaandeid. Rääkige, millised aja-
lehed ja veebiväljaanded päevakajali-
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Kevad on kohal!

tegevus suure tõenäosusega jutuks ka 
sisseastumisvestlustel. Pange saavutu-
sed kindlasti ka kirja, et neid vajadusel 
vestlusel välja tuua.

Pöörake tähelepanu 
vaimsele tervisele
Põhikooli lõpetamine ja edasiste vali-
kute tegemine on suur muutus, millega 
võib kaasneda tohutu hulk vastamata 
küsimusi, muremõtted ja ärevus. Seda 
kõike nii noorele endale kui ka lapse-
vanemale. Lapsevanemana püüa jälgi-
da, et suudaksid ise rahulikuks jääda, ja 
märka ka noore emotsioone ning tun-
deid. Vaadake üle noore koormus, et tal 
oleks õppimise ja koolivälise tegevuse 
kõrvalt ka piisavalt aega puhata. Rääki-
ge muremõtetest, jaga enda kogemusi 
sarnastest muutustest ja anna lapsele 
teada, et oled tema jaoks olemas.

Arvesta pere plaane tehes 
sisseastumiste ajakavaga
Põhikooli lõpp on noore elus ühel kor-
ral ja sisseastumistega seotud ajaraa-
mid on suures plaanis teada. Ärge pla-
neerige sellele perioodile puhkusereise 
või muid suuri perekondlikke sündmu-
si, mis keskendumist takistavad. Oleks 
ääretult kurb, kui puhkusereisi tõttu 
jääb soovitud kooli sisse saamata.

Hariduse vald-
konnas käib 
kevadega kaasas 
mitmete tuttavate 
ja turvaliste uste 
sulgemine, aga ka 
uute ja põnevate 
uste avanemine.  

Oluline on hoida 
meeles, et teie lapsel 
on omad tugevused 
ja oma tee käia. 

Liis Süsmalainen
Eesti Töötukassa 
Karjäärikeskuse juht

Karjääriabi 
töötukassast

  Veel rohkem mõtteid, soovi-
tusi ja nõuandeid leiad vestlus-
ringi salvestusest Eesti Töötu-
kassa YouTube’i kanalilt videost: 
KUHU NÜÜD? Mis toimub teisel-
pool lauda? Koolijuhtide vestlus-
ring. 

Kui tunnete, et vajaksite kõr-
valpilku või n-ö teist vaadet, on 
töötukassa karjäärinõustajad ja 
infospetsialistid teile abiks. Meil 
on mitmeid võimalusi toeks olla – 
saame koos otsida üles noore 
tugevused ja eeldused, teha läbi 
sisseastumisvestluse simulat-
sioon, mõelda erinevate kooli- 
ja erialavalikute peale ning 
vaadata üle edasised plaanid. 
Kõik teenused on tasuta.

  Kontakt: e-post tallinn.info@
tootukassa.ee, tel 634 8000

  Karjäärikeskus on avatud: 
E, K, N 8.15–16.00; T 8.15–17.30; 
R 8.15–12.00.

Marju Aolaid 
Viimsi abi-
vallavanem



Viimsi vald kutsub märkama 
ja tunnustama
Viimsi vald tunnustab vallas tegutsevaid inimesi ja organisatsioone 
mitmete tiitlite ja preemiatega. Oma kandidaadi saab esitada igaüks 
kuni 10. aprillini Viimsi valla veebilehel (www.viimsi.ee/tunnustamine) 
või paberkandjal Viimsi vallavalitsuse infolauda.

Tunnustused antakse välja järgmistes kategooriates.
Viimsi valla elutööpreemia
Elutööpreemia eesmärk on tunnustada Viimsiga seotud isikut tema 

pikaajalise silmapaistva tegevuse eest majanduse, kultuuri-, hariduse, 
spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas Viimsi vallas. Vallavalit-
suse otsusega määratakse elutööpreemia pälvinud isikule valla tänu-
kiri ja ühekordne rahaline preemia, mille suurus kinnitatakse vallava-
litsuse korraldusega. Elutööpreemia saaja nimi kantakse valla auraa-
matusse. 

Viimsi valla aukodanik
Viimsi valla aukodaniku nimetuse võib anda üksikisikule välja-

paistvate teenete ja tegevuse eest, mis on positiivselt mõjutanud valla 
arengut. Viimsi tähtpäeva üritusel antakse valla aukodanikule üle 
aukodaniku märk ja tunnistus ning tema nimi kantakse valla auraa-
matusse. 

Autasu Viimsi Vaal
Viimsi Vaala eesmärk on tunnustada nii füüsilisi kui ka juriidilisi isi-

kuid vallale osutatud eriliste teenete eest. Vallavalitsuse otsusega 
omistatakse autasu pälvinud isikule väikeskulptuur, mille kivimist alu-
sele on paigutatud pronksist valmistatud vaalakuju ja vastav tänukiri. 

Autasu Viimsi Vaalapoeg
Viimsi Vaalapoeg on tunnustus, mis antakse kuni 26-aastastele 

noortele, kes on eriliselt silma paistnud kultuuri-, spordi- või noorsootöö-
alal, eduka kooli lõpetamise puhul või ühekordse erakordse saavutuse 
eest. Viimsi Vaalapoja väikeskulptuur ja tänukiri antakse üle valla täht-
päeval või põhikooli, gümnaasiumi või huvikooli aktusel. 

Aasta küla
Aasta küla tunnustuse eesmärk on väärtustada külaelu elujõulisust, 

sisemist koostööd ja toimivat ühistegevust. Nimetuse aasta küla saa-
jale antakse vastav tunnistus, aasta küla logo kasutamise õigus ja siht-
otstarbeline rahaline toetus.

Aasta pere
Aasta pere tunnustamise eesmärk on märgata ja esile tõsta Viimsis 

elavat perekonda, kes on oma tegevusega teistele viimsilastele ees-
kujuks, panustades lisaks pere igapäevatoimetustele kohaliku kogu-
konna heaks. Aasta pere tunnustuse fookus on igal aastal erinev. See-
kord ootame konkursile kandidaate, kes väärivad tunnustust oma era-
kordse panuse eest Viimsi kultuuriellu või on olnud innustavaks ees-
kujuks mõnes kultuurivaldkonnas, olgu selleks siis teater, kino, muusika, 
muuseum, kirjandus, kujutav kunst, rahvakunst, fotograafia, käsitöö 
vms. Aasta perele antakse vastav tunnistus ja rahaline preemia koos-
töös Viimsi Ranna Lions klubiga. 

Viimsi Teataja
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Teated

uued vallakodanikud
  Eha ja Raido Mugamäel sündis 17. veebruaril poeg Hendri Mugamäe
  Moonika Kukel ja Rene-Karl Armil sündis 18. veebruaril poeg Mattias
Arm

  Lilian Nappil ja Hanno Kordel sündis 19. veebruaril tütar Lisandra
Korde

  Erika ja Ragnar Kangrol sündis 20. veebruaril tütar Paula Kangro
  Anna-Liisa ja Rolf Värvil sündis 26. veebruaril tütar Aurelia Värv

COVID-19  Seoses haiglasse 
sattuvate raskeloomulise Covidi 
patsientide arvu vähenemisega 
kaotas valitsus 15. märtsist Covidi 
tõendi kontrollimise kohustuse ja 
kella 23 sulgemispiirangu.

Covidi tõendi kontrollimise nõue ja 
kellaaja piirang kaotati, kuna kümne 
päeva keskmine raskeloomulise ko-
roonaviiruse tõttu haiglaravi vajava-
te uute patsientide arv vähenes Ees-
tis alla 25.

Ettevaatus on endiselt vajalik
Kuna koroonaviirus levib endiselt 
laialdaselt, jääb avalikes siseruumi-
des kehtima maskikandmise kohus-
tus ning oluline on järgida hajutatuse 
ja desinfitseerimise nõudeid. Kehti-
ma jäävad reisimise isolatsioonireeg-
lid, samuti tuleb reisimisel silmas pi-
dada sihtriigi piiranguid.

Seoses kellaaja piirangu kaotami-
sega suureneb oht, et noored nakatu-
vad rohkem ja mõne nädala möödudes 
jõuab nakatumismäära tõus noorema-
ealiste hulgast vanemaealisteni, kel-
le puhul on raskeloomulise Covidiga 
haiglasse sattumise risk väga kõrge. 
Ka aastavahetuse järel, mil öine kel-
laaja piirang oli ajutiselt peatatud, kas-
vas haigestumine noorte hulgas järsult. 
Seetõttu on väga oluline, et enne ris-
kirühma inimestega kohtumist tehtaks 
antigeeni kiirtest ja kui pole täielikku 
veendumust oma nakkusohutuses, 
kantaks kaitsemaski. Eluliselt oluline 

on see kohtumisel inimestega, kes po-
le end koroonaviiruse vastu vaktsinee-
rimisega kaitsnud.

Inimeste piirmäärad üritustel
Alates 16. märtsist otsustati kehtetuks 
tunnistada üritustele lubatud inimes-
te piirmäärad. Seni võis avalikus sise-
ruumis üritustel osaleda 1000 ja väli-
tingimustes piiratud alal 2000 inimest. 
Samuti tunnistatakse kehtetuks kor-
ralduse osa, mis nägi ette valitsuselt 
suurüritusteks eriloa taotlemist, sest 
piirmäärade kaotamisel puudub sel-
leks vajadus.

Endiselt tuleb ka ürituste korralda-
misel järgida maskikandmise, haju-
tatuse ja käte puhastamise nõudeid. 
Koroonapandeemia kestab ja seetõttu 

Valitsus kaotas Covidi tõendi 
kontrollikohustuse, kella 23 
sulgemispiirangud ja ürituste 
piirarvud

on eriti oluline jälgida oma tervist ning 
haigustunnuste esinemisel koju jääda.

Kehtivad karantiinireeglid
Valitsus pikendas kuni 30. juunini 
korraldust, millega peavad koroona-
viirussesse haigestunud olema kuni 
tervenemiseni (kuid vähemalt 10 päe-
va) karantiinis. Vaktsineerimata lä-
hikontaktsed peavad jääma karantii-
ni seitsmeks päevaks, vaktsineeritud 
inimestele on see soovituslik. Karan-
tiinikorraldust pikendatakse haigu-
se edasikandumise takistamiseks. Ka 
Euroopa nakkushaiguste tõrje kesku-
se hinnangul on karantiin efektiivne 
meede omikrontüve levikuga võitle-
misel.

allikas: kriis.ee

KOERTE KATK Viimsi vallast on 
leitud koerte katku tunnustega 
rebaste korjuseid, mistõttu tuleks 
valla koeraomanikel olla ette-
vaatlik ja ennetavalt oma nelja-
jalgsed sõbrad vaktsineerida.

Tallinna-lähedastest valdadest on vii-
masel ajal leitud mitmeid koerte katku 
haigestunud rebaseid. Viimsi vallas on 
katku tunnustega hukkunud rebaseid 
leitud Kelvingi külast ja Laidoneri par-
gist. Tegemist on ohtliku viirushaigu-
sega, mis ohustab igas eas koeri, kuid 
eriti kutsikaid. Haiguse ennetamiseks 
tuleks oma koera korrapäraselt vakt-
sineerida. Vaktsineeritud koeraga on 
metsas jalutamine ohutu. Oluline on 
märkida ka seda, et viirus ei levi ini-
mestele.

Koerte katk levib õhu või toidu kau-
du. Nakkusallikaks on haiged loomad, 
kes eritavad haigustekitajat juba pei-
teajal ja pärast haiguse läbipõdemist. 
Viirus eritub kehast ninanõre, pisarate, 
väljahingatava õhu, uriini ja roojaga. 
Viirus võib edasi kanduda ka saastu-
nud esemete, riiete ja söödaga. Haigu-
se peiteaeg on 3–7 päeva või kauem. 

Koerte katk on levinud kogu maail-
mas ning Eesti veterinaar- ja toidula-
boratooriumi andmetel nakatuvad 
sellesse paljud koerlased, kärplased 
ja pesukarulased. Haigust iseloomus-
tab palavik, hingamisteede ja seede-
trakti põletik, silma- ja kopsupõletik, 

nahalööve ning närvinähud. Esma-
sed haigustunnused võivad avaldu-
da 3–6 päeva pärast nakatumist ker-
ge temperatuuri tõusuga, mis võib 
jääda märkamata ning millega võivad 
kaasneda konjunktiviit ja nohu. Tei-
sed sümptomid, mis esinevad ägeda 
haiguse korral, on köha, kõhulahtisus, 
oksendamine, isutus, veetustumine ja 
kõhnumine. Neuroloogilised sümpto-
mid võivad areneda süsteemsest hai-
gestumisest nädalaid või kuid hiljem 
ning kahjustused võivad olla pöördu-
matud.

Koerte katku nakatumise vältimi-
seks ja viiruse leviku tõrjumiseks:

Koerte katk ohustab neljajalgseid
• vaktsineerige lemmikloom regu-
laarselt ohtlike nakkushaiguste vas-
tu (koerte katk, leptospiroos, parvo-
viirus);
• vältige lemmikloomade kokkupuu-
det metsloomadega;
• leides haigeid, kummaliselt käitu-
vaid metsloomi, teavitage loomaarsti 
või kohalikku jahiorganisatsiooni või 
edastage teave keskkonnainfo telefo-
nile 1247;
• ärge viige haiget metslooma koju või 
ravile, sest see soodustab nakkuse le-
vikut.

Viimsi Teataja

Viimsi Vaal antakse eriliste teenete eest. Foto: Harry Tiits

Koerte katku nakatumise vältimiseks ja viiruse leviku tõrjumiseks vaktsineerige 
lemmikloom regulaarselt ohtlike nakkushaiguste vastu. Foto: Canva

Avalikes kohtades maski kandmise kohustus on endiselt kehtiv. Foto: Canva
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Valmis Prangli saare reovee 
käitlemise uuring
Viimsi Vallavalitsuse tellimusel koostas OÜ Alkranel Prangli saare 
reovee käitlemise alternatiivide eksperthinnangu ja analüüsi, seal-
hulgas võimalike kogumis- ja immutusalade rajoneerimine.

Läbi viidud uuringu eesmärk oli saada analüüsil põhinevad soovitu-
sed Prangli saarel reovee edaspidise käitlemise korraldamiseks moel, 
mis kaitseks maksimaalselt saare põhjaveehorisonte ehk joogiveevaru. 
Analüüs kinnitab, et Prangli saarel pärast mehaanilist ja/või bioloogilist 
puhastamist heitvee pinnasesse juhtimise puhul on imbväljaku mõjuala 
suurus (raadius) 50 meetrit imbväljaku ümber. See tähendab, et kui 
imbväljaku mõjuala ulatub naaberkinnistutele, siis on vajalik naabrite 
nõusolek/kooskõlastus, kuna naaber ei saaks muidu tulevikus sinna 
mõjualasse puurkaevu/salvkaevu rajada. Samuti ei tohiks sinna mõju-
alasse arusaadavalt jääda juba olemasolevaid puurkaeve/salvkaeve. 

Prangli saare joogiveehaardes kasutusel olevate veevõtupuuraukude 
puhul on heitvee immutamise keeluala veelgi ulatuslikum ehk 100 m 
puurkaevust, mis tuleneb asjaolust, et Prangli saarel on ühisveevarus-
tuses kasutatav maapinnalähedane põhjaveekiht reostuse eest kaits-
mata ja kaevu toiteala ulatub sanitaarkaitsealast kaugemale.

Aruande lõpptekstiga saab tutvuda vallavalitsuse veebilehel.
Viimsi Teataja 

Viimsi vallas tegutsevad 
kirikuorganisatsioonid saavad 
tegevustoetust
Viimsi Vallavalitsus otsustas 9. märtsi toimunud istungil toetada 
Viimsi vallas tegutsevaid kirikuorganisatsioone.

Kokku on toetuse saajaid viis: EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus, 
EELK Randvere kogudus, EEKB Koguduste Liidu Evangeeliumi Kristlas-
te Viimsi Vabakogudus, EELK Prangli Laurentsiuse kogudus ja EELK 
Rootsi Mihkli kogudus. Kõik kogudused saavad käesoleva aasta tege-
vuskulude katmiseks 2000 eurot.

Abivallavanema Nikolai Bentsleri sõnul on kirikuorganisatsioonide 
toetamine väga oluline, eriti praegu maailmas toimuva foonil. “Iga kiriku-
organistsioon annab inimestele võimaluse leida sisemist rahu ja tasa-
kaalu ning keerulises olukorras saada aru ja tunda, et sa ei ole üksinda. 
Ühtlasi on oluline, et ka Viimsi vallas tegutsevad kirikuorganisatsioonid 
tunneksid valla tuge. Tegusad kogudused annavad kogukonnale kuh-
jaga tagasi, pakkudes hingehoidu, abi sotsiaal- ja kultuuritegevustes. 
Valdavalt muinsuskaitse all olevate kirikute korrashoid on kulukas ja 
siin peab kirikutele abiks olema,” selgitab Bentsler.

Viimsi vald on iga-aastaselt eelarvesse planeerinud rahalised vahendid 
kohalike kirikukoguduste toetamiseks. Vallas tegutseb kokku viis kiriku-
organisatsiooni ja toetus määrati võrdselt kõigile organisatsioonidele.

Viimsi Teataja 

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
15.03.2022 VASTU VÕETUD 
OTSUSED
Nr 11 Munitsipaalhuvikooli Viimsi 
Teaduskool asutamine
Nr 12 Viimsi Vallavolikogu 09.10.
2001 otsusega nr 206 “Detailpla-
neeringu kehtestamine: maaüksu-
sed Viigi III ja IV” kehtestatud de-
tailplaneeringu osaliselt kehtetuks 
tunnistamine Püünsi tee 28 kinnis-
tu osas
Nr 13 Viimsi Vallavolikogu 09.04.
2002 otsusega nr 72 “Detailplanee-
ringu kehtestamine: Karulaugu 
tee 1” kehtestatud detailplaneerin-
gu osaliselt kehtetuks tunnistami-
ne Randvere tee 6 kinnistu osas
Nr 14 Viimsi Vallavolikogu 08.09.

1998 otsusega nr 438 “Detailpla-
neeringu kehtestamine: AS VIIMSI 
SOOJUS” kehtestatud detailplanee-
ringu kehtetuks tunnistamine

  Viimsi Vallavolikogu 15.03.2022 
otsusega nr 11 asutatakse Viimsi 
valla hallatav munitsipaalhuvikool 
Viimsi Teaduskool.

  Viimsi Vallavolikogu 15.03.2022 
otsusega nr 12 tunnistati osaliselt 
kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
09.10.2001 otsusega nr 206 “Detail-
planeeringu kehtestamine: maa-
üksused Viigi III ja IV” kehtestatud 
detailplaneering Püünsi tee 28 kin-
nistu osas. (Vt lisa detailplaneerin-
gutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 15.03.2022 

Volikogus
otsusega nr 13 tunnistati osaliselt 
kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
09.04.2002 otsusega nr 72 “Detail-
planeeringu kehtestamine: Karu-
laugu tee 1” kehtestatud detailpla-
neering Randvere tee 6 kinnistu 
osas. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 15.03.2022 
otsusega nr 14 tunnistati kehtetuks 
Viimsi Vallavolikogu 08.09.1998 ot-
susega nr 438 “Detailplaneeringu 
kehtestamine: AS VIIMSI SOOJUS” 
kehtestatud detailplaneering. (Vt 
lisa detailplaneeringutest.)

NB! Volikogu 15.03.2022 otsuste 
terviktekstidega on võimalik 
tutvuda Viimsi valla veebilehel ning 
määrustega Riigi Teataja võrgu-
väljaande veebilehel.

KEHTESTATUD DETAIL-
PLANEERING

  Viimsi Vallavalitsus võttis 
2.03.2022 vastu korralduse nr 99 
“Pringi küla, Rohuneeme tee 51b 
detailplaneeringu kehtestamine”.

Planeeringuala paikneb Pringi 
külas kinnistul Rohuneeme tee 51b 
(katastritunnus 89001:001:0509, 
100% elamumaa, suurus 10431 m²). 
Alal asuvad endised piirivalve kor-
doni hooned (elamud, majandus- 
ja abihooned). Hooned on amorti-
seerunud ega ole enam kasutuses. 
Põhjas piirneb kinnistu Rohuneeme 
tee 51a kinnistuga (korterelamu), 
loodes Mere tee 11 kinnistuga (ük-
sikelamu), läänes Mere tee 5 kinnis-
tuga (üksikelamu), edelas Kimsi tee 
16 kinnistuga (üksikelamu) ja Kimsi 
tee 14 kinnistuga (hoonestamata 
elamumaa), kagus Viimsi vallale 
kuuluva haljasalaga (üldplaneeringu 
teemaplaneeringu “Miljööväärtus-
likud alad ja rohevõrgustik” koha-
selt ala nr 12 rannaäärne metsatukk) 
ning kirde- ja idasuunas Rohuneeme 
teega.

Detailplaneeringuga (edaspidi 
DP) (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 03-20) 
moodustatakse 6 krunti: 4 ridaelamu 
maa kasutamise sihtotstarbega 
krunti (suurused 2400 m², 2400 m², 
2401 m² ja 1800 m²) ning 2 tee- ja 
tänavamaa sihtotstarbega krunti 
(suurused 1287 m² ja 143 m²). DP-ga 
kavandatakse uus mahasõit Rohu-
neeme teelt, olemasolev likvideeri-
takse. Mahasõidud planeeritavatele 
elamukruntidele nähakse ette pla-
neeritavalt tee- ja tänavamaalt. DP-ga 
kavandatakse suurematele elamu-
kruntidele kuni 4 korteriga ridaela-
mud, väiksemale kuni 3 korteriga 
ridaelamu. DP lahendus annab või-
maluse ridaelamute ehitusõiguse 
mitterealiseerimisel püstitada soovi 
korral kavandatud kruntidele üksi-
kelamu või kaksikelamu. Kõik pla-
neeritaval kinnistul asuvad olemas-
olevad hooned lammutatakse.

8.02.2022 sõlmitud notariaalse 
lepinguga kohustub arendaja välja 
ehitama DP-ga kavandatud teed 
ja taristu. Pärast ehituskohustuste 
täitmist võõrandatakse transpordi-
maa kinnistud tasuta vallale.

DP vastab liigilt üldisematele 
planeeringutele.

OSALISELT KEHTETUKS 
TUNNISTATUD DETAIL-
PLANEERINGUD

  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.03.
2022 vastu otsuse nr 12 “Viimsi 
Vallavolikogu 09.10.2001 otsusega 
nr 206 “Detailplaneeringu kehtes-
tamine: maaüksused Viigi III ja IV” 
kehtestatud detailplaneeringu osa-
liselt kehtetuks tunnistamine Püün-
si tee 28 kinnistu osas”.

Viimsi Vallavolikogu 09.10.2001 
otsusega nr 206 kehtestati Püünsi 
küla, Viigi III ja IV DP, mis nägi ette 
viie krundi moodustamise, hoones-
tustingimuste määramise ja sihtots-
tarbe muutmise elamumaaks. Pla-
neeritava ala suurus oli 8174 m².

Püünsi tee 28 kinnistu omanik 
esitas 03.01.2022 vallavalitsusele 
taotluse Viigi III ja IV DP osaliselt 
kehtetuks tunnistamiseks Püünsi
tee 28 kinnistu osas. Omaniku soov 
on ehitisealuse pinna suurendamine 
vastavalt üldplaneeringu teema-
planeeringule “Viimsi valla üldiste 
ehitustingimuste määramine. Ela-
muehituse põhimõtted”, kuna keh-
tiv ehitisealune pind ei vasta oma-
niku elulistele vajadustele. Pärast 
DP osaliselt kehtetuks tunnista-
mist on omanikul võimalik ehitus-
seadustikust tulenevate toimingute 
läbi realiseerida aja jooksul muu-
tunud soove. Pärast DP osaliselt 
kehtetuks tunnistamist on omani-
kul võimalik taotleda projekteeri-
mistingimused, millega määratakse 
tingimused ehitusprojekti koosta-
miseks.

DP osaline kehtetuks tunnista-
mine ei mõjuta ega takista DP lahen-
duse elluviimist kehtima jäävas osas.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.03.
2022 vastu otsuse nr 13 “Viimsi 
Vallavolikogu 09.04.2002 otsusega 
nr 72 “Detailplaneeringu kehtes-
tamine: Karulaugu tee 1” kehtes-
tatud detailplaneeringu osaliselt 
kehtetuks tunnistamine Randvere 
tee 6 kinnistu osas”.

Viimsi Vallavolikogu 09.04.2002 
otsusega nr 72 kehtestati Haabneeme 
alevik, Karulaugu tee 1 DP, mis nägi 
ette kinnistu jagamise elamumaaks, 
ärimaaks, haljasmaaks ja transpordi-
maaks ning hoonestusõiguse sead-
mise. Planeeritava ala suurus oli 
47 723 m².

Randvere tee 6 kinnistu omanik 
esitas 11.10.2021 vallavalitsusele 
taotluse Karulaugu tee 1 DP osali-
selt kehtetuks tunnistamiseks Rand-
vere tee 6 kinnistu osas. Omaniku 
soov on olemasoleva hoone rekonst-
rueerimine ja laiendamine. Pärast 
DP osaliselt kehtetuks tunnistamist 
on omanikul võimalik ehitusseadus-
tikust tulenevate menetluste läbi rea-
liseerida aja jooksul muutunud soo-
ve, kuivõrd kehtiv DP ei vasta oma-
niku vajadustele. Pärast DP osaliselt 
kehtetuks tunnistamist on omanikul 
võimalik taotleda projekteerimistin-
gimused, millega määratakse tingi-
mused ehitusprojekti koostamiseks.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.03.
2022 vastu otsuse nr 14 “Viimsi 
Vallavolikogu 08.09.1998 otsusega 
nr 438 “Detailplaneeringu kehtes-
tamine: AS VIIMSI SOOJUS” keh-
testatud detailplaneeringu kehte-
tuks tunnistamine”.

Viimsi Vallavolikogu 08.09.1998 
otsusega nr 438 kehtestati Viimsi 
aleviku AS Viimsi Soojus DP, mis 
nägi ette alale täiendavalt tootmis-
tegevusele spordikompleksi, Katla-
maja tee laienduse, parklate ja spordi-
kompleksi teede rajamise. Planeeri-
tava ala suurus oli 41 000 m².

Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a 
ja Kannikese tee 19 katastriüksuste 
omanik esitas 26.01.2022 Viimsi 
Vallavalitsusele taotluse AS Viimsi 
Soojus DP kehtetuks tunnistami-
seks, mis hõlmab Kannikese tee 1, 
Kannikese tee 1a ja Kannikese tee 
19 katastriüksuseid. Omanik ei soo-
vi kehtivat DP-d ellu viia.

DP kehtetuks tunnistamise ees-
märk on rajada vastavalt tänapäeval 
kehtivatele nõuetele ja vajadustele 
avalikuks kasutuseks mõeldud hoo-
ne. Samuti tuleb arvestada, et DP 
kehtestamisest on möödunud roh-
kem kui 23 aastat ning selle aja jook-
sul ei ole asutud DP-d ellu viima, mis 
tõendab, et kehtiva DP lahendus ja 
tingimused olid sobilikud kehtesta-
mise ajal ning ei vasta enam täna-
päevastele väljakujunenud ühis-
kondlikele soovidele ja vajadustele.

Lisainfo: Viimsi valla kodulehelt: 
https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Keskkonna- ja 
planeerimisosakond

Detailplaneeringud

  Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud 
järgmised projekteerimistingimuste taotlused Viimsi vallas:
1. Haabneeme alevikus Haabneeme rannaala detailplaneeringu tingi-
muste täpsustamiseks Haabneeme rannaala 4 kinnistule projekteerimis-
tingimused madalseikluspargi püstitamiseks;
2. Viimsi alevikus Suur-Gerbera tee 9 kinnistule abihoone püstitamiseks;
3. Metsakasti külas Angervaksa tee 14 kinnistule olemasoleva elamu 
asemele üksikelamu püstitamiseks.
Omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud 
menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommu-
naalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korral-
damata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu vallavalitsuse 
veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eel-
nõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates 
avalikustamisest. 

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Projekteerimistingimuste menetlemine

Prangli kiriku sisevaade. Foto: Merilin Piirsalu
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SURFIKOOOL  8. veebruaril jõustus 
kohtuotsus, millega tunnistati 
õigusvastaseks surfikooli rajamise 
aluseks olnud ehitusluba ning 
kasutusluba tunnistati kehtetuks. 
Vallavalitsus kaalub erinevate 
lahenduste vahel, et surfikool 
saaks jätkata sobivas asukohas.

MTÜ-le Fan Surfiklubi 2017. aastal väl-
jastatud ehitusluba vaidlustati ning pä-
rast kohtuvaidlusi on kohtud jõudnud 
seisukohale, mis annab õiguse vaidlus-
tajale. Kohtu otsuse põhjendustes on 
sedastatud, et surfikooli ehitis on ra-
jatud ehituskeeluvööndisse, mis tingis 
ehitusloa õigusvastaseks tunnistamise. 
Vallavalitsus lähtus ehitusloa väljasta-
misel ekslikult eeldusest, et randa pai-
galdatud merekonteinereid võiks kä-
sitleda kui supelranda teenindavat 
rajatist, millele ei laiene looduskaitse-
seaduse § 38 sätestatud ehituskeelu-
vöönd. Seisukoha kujundamisel lähtus 
vallavalitsus ka 2016. aastal keskkon-
naameti poolt ehitusloa menetluses 
antud arvamusest, milles amet on sel-
gitanud, et kui tegemist on supelranna 
alaga, siis isegi juhul, kui konteiner on 
ehitis ehitusseadustiku mõistes, saab 
rakendada LKS § 38 lg 4 p 3. 

Seega täna tegutseb surfikool ehi-
tuskeeluvööndis ja sinna ehitise raja-
miseks oleks pidanud muutma keh-
tivat detailplaneeringut. Kuna kooli 
poolt kasutatavad merekonteinerid 

on käsitletavad hoonena, siis ei ole 
võimalik surfikoolil praeguses asuko-
has jätkata. Tallinna halduskohtu ot-
susega tuvastati Viimsi Vallavalitsuse 
28.06.2017 ehitusloa nr 1712271/21985 
õigusvastasus ja tühistati 29.06.2020 
kasutusluba nr 2012371/11089.

Viimsi valla planeerimise ja ehitus-
valdkonna eest vastutava abivallava-
nem Alar Miku sõnul on vald ehitusloa 
menetluses teinud kahetsusväärse vea, 
mille heastamisega vallavalitsus aktiiv-
selt tööd teeb.

“Vabandan nii kohalike elanike kui 
ka surfikooli ees, et selline menetlusvi-
ga ehitusloa andmisel tehti. Oleksime 
pidanud olema tähelepanelikumad ja 
kindlasti on võimalik sellest loost õp-
pida, et järgmine kord teha paremini 
ning tulevikus taoliste vigade kordu-
mist ära hoida,” sõnas Mik. 

Kuna surfikool on kogukonnale olu-
line ja laste seas üha populaarsemaks 

Haabneeme surfikooli 
ootab ees kolimine

muutumas, püütakse Miku sõnul lei-
da klubile uus sobiv asukoht. Abival-
lavanema sõnul veel midagi täpsemat 
öelda on vara, aga võimalustest teavi-
tatakse klubi aegsasti, et leida koostöös 
Fan Surf surfikooliga kõigile osapoolte-
le sobivaim lahendus. 

Viimsi vallavalitsus väljastas 28. juu-
nil 2017 Fan Surfiklubi MTÜ-le viieks 
aastaks ajutise ehitise püstitamiseks 
(merekonteineritest surfikool) ehitus-
loa Kaluri tee 26a//Kesk tee 29//Vahtra 
tee 13//Haabneeme rannaala kinnistu-
le. 9. aprillil 2020 esitas kinnistu naaber 
vaide, millega taotles ehitusloa tühis-
tamist. Vald vaiet ei rahuldanud ja isik 
pöördus oma õiguste kaitseks Tallinna 
halduskohtusse. Riigikohus ei võtnud 
valla kassatsioonkaebust menetlusse ja 
Tallinna halduskohtu otsus jõustus 8. 
veebruaril 2022. Rannaala kasutamise 
õigus on Viimsi vallavolikogu poolt sur-
fikoolile antud kuni 30. juunini 2023.

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna 
juhataja

Surfikooli asukoha osas püütakse leida kõikidele osapooltele sobiv lahendus. 
Foto: Alar Mik

TEETÖÖD 28. märtsil alustab Viimsi 
valla ja transpordiameti lepingu-
partner Nordpont OÜ Viimsi–Rand-
vere tee 9,7–10,05 kilomeetril kerg-
liiklustee ja teeületuskohtade 
ehitustöödega.

Ehitustööde hulka kuulub uue kerg-
liiklustee rajamine Randvere tee serva 
lõigus Muuga tee ringristmikust kuni 
Uuesauna teeni, olemasoleva kergliik-
lustee rekonstrueerimine Randvere tee 
servas lõigus Muuga tee ringristmikust 
kuni Hoburaua teeni, uue kergliiklus-
tee rajamine Metsarahva teel lõigus 
Randvere teest kuni Marjamaa tee-
ni. Samuti valgustatud ülekäigurada-
de ehitus Randvere teele Karukämb-
la tee ja Uuesauna tee ristmike juures.

Ehitustööde töötsooniks on põhi-

liselt sõiduteede servas olevad haljas-
alad, kuid kergliiklusteede ja ülekäi-
guradade ehitusega kaasnevad ajuti-
sed liikluskorralduse muudatused ka 
sõiduteedel. Randvere tee 9,7–10,05 

Märtsi lõpus algab jalgtee ehitus 
Metsakasti ja Randvere külas

kilomeetril on kehtestatud ajutiseks 
piirkiiruseks 30 km/h. Kergliiklustee 
ehitus ühistranspordiliiklust ei mõjuta. 
Ühistranspordipeatuste asukoht ja sõi-
dugraafik jäävad ehituse ajal samaks. 

Palume liiklejatel olla ehitustööde 
ajal tähelepanelikud ning arvestada 
teetööliste ja teetöömasinatega, möö-
dudes neist ohutult. 

Tee-ehitustööde teostamist kont-
rollib omanikujärelevalve Taalri Va-
rahaldus AS. Kergliiklustee ja teeüle-
tuskohtade ehitustööde maksumus on 
ligikaudu 227 000 eurot, millest trans-
pordiamet tasub ligikaudu 182 000 eu-
rot ja Viimsi vald ligikaudu 45 000 eu-
rot (km-ga). 

Ehitustööde lõpptähtajaks on 28. 
juuni 2022.

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Ehitustööde lõpptähtaeg on 28. juuni 
2022. Foto: Kalev Eensaar

Tööd toimuvad Randvere tee 9,7–10,05 kilomeetril. Eskiis: Teedeprojekt OÜ

Üldplaneeringu koostamine 
on jõudnud kaasamise faasi
Veebruaris vallavolikogu poolt alustatud kogu Viimsi valla haldusterri-
tooriumi hõlmava üldplaneeringu koostamisel on alanud külavane-
mate, naaberomavalitsuste, võrguvaldajate ja riigiasutuste kaasamine.

Hetkel on käimas 18. veebruaril alanud külavanemate, naaberoma-
valitsuste, võrguvaldajate ja riigiasutuste kaasamine. Kaasamise tagasi-
side esitamise tähtaeg on 31. märts, kui just keegi kaasatavatest ei 
soovi seda aega pikendada. Seni tagasisidet veel üheltki kaasatavalt 
laekunud ei ole.

Külavanematel on soovitatav tagasiside kokkupanemiseks kaasata 
küla- või saarte kogukonda. Oluline on oma elanikega koostöös läbi 
arutada kõik olulised punktid ja teemad ning anda edasi vastava piir-
konna ühised soovid ja suunad. Tähtis on, et tagasiside edastamisel on 
kaasatud laiem kogukond ja seeläbi jõuab vallavalitsusse selle piirkonna 
elanike tahe ning ootused üldplaneeringule. 

Samal ajal on käimas ka lähteseisukohtade kokkupanemiseks vaja-
lik kogukonna veebiküsitlus, mis kestab 11. märtsist 3. aprillini. Küsitlus  
on täiendav kaasamismeede kogukonnalt üldise sisendi saamiseks 
lähteseisukohtade dokumendi jaoks. 

Küsitluse tulemusi tutvustatakse aprilliku teises Viimsi Teatajas. 
Veebiküsitluse link on leitav valla kodulehelt uudiste rubriigist.

Alar Mik 
abivallavanem

Teedel algasid kevadkoristustööd
Viimsi valla teehooldaja AS TREV-2 Grupp alustas esmaspäeval, 
21. märtsil kevadkoristustöid, mille raames puhastatakse kergliiklus-
teed sõelmetest ja talvisest tolmust.

Öisel ajal võib veel esineda mõningal määral teekatete külmumist ja 
härmatist, kuid see on lühiajaline ega põhjusta teedel libedust. Paljud 
vallaelanikud soovivad juba harrastada suviseid sportlikke tegevusi 
ja sellest lähtuvalt alustati kevadise koristusega varem ka käesoleval 
aastal. Esmajärjekorras puhastatakse kergliiklusteed. Tööd saavad 
alguse Haabneeme alevikust, edasi liigutakse mööda peamiste teede 
ääres asuvaid jalgratta- ja jalgteid teistesse asumitesse. 

Töid teostavad kergliiklusteedel nii harjaga kommunaaltraktor, kogu-
misharjaga bobcat, väike kallur killustiku äraveoks kui ka imurmasin. 

Pärast kergliiklusteede puhastamist suundutakse 28. märtsil (kui 
lumevaalud ka tee servas on sulanud) sõiduteid puhastama, seejärel 
alustatakse talihoolde tõttu kahjustada saanud haljasalade ja ääre-
kivide taastamisega ning teostatakse teemaade haljastustöid. Kevad-
koristustööd lõppevad vastavalt lepingulisele tähtajale hiljemalt 10. mail. 

Lisainfo ja hooldega seotud küsimused Viimsi valla teemeistri tele-
fonil 5301 5855, mis töötab 24 tundi ööpäevas. 

Kalev Eensaar 
teede vanemspetsialist

Reval Cafe kohvikuhoonet 
ootab ees lammutamine
16. märtsil toimunud vallavalitsuse istungil võeti vastu korraldus, 
mille kohaselt tuleb ajutine Reval Cafe kohvikuhoone ja selle terrass 
lammutada.

Vastu võetud otsusega tuleb käesoleva aasta novembri lõpuks lam-
mutada Viimsi vallas Ranna tee 13b ja Ranna tee 13c kinnistutel asuv 
Reval Cafe ajutine kohvikuhoone. Ajutise kohviku püstitamiseks sai 
arendaja loa 2010. aastal. Ajutise ehitise ehitamine oli tingitud sellest, 
et kinnistu omanikud ei olnud asunud ellu viima 2001. aastal piirkonna 
kohta kehtestatud detailplaneeringut. Kehtiva õiguse kohaselt on ajutine 
ehitis lühemaks kui viieaastaseks kasutamiseks mõeldud ehitis, mis 
lammutatakse selle ajavahemiku möödumisel. 2015. aastal tuli valla-
valitsus vastu kohvikuomanike palvele ja andis uue ehitusloa veel üheks 
viieaastaseks perioodiks. Ettevõtja lubas, et järgmise viie aasta jooksul 
viiakse detailplaneering kindlasti ellu või hoone lammutatakse. 2020. 
aasta lõpus teavitas vallavalitsuse järelevalveosakond ettevõtjat kasu-
tusloa peatsest lõppemisest. Vallavalitsus andis kindla suunise, et vaja 
on kas detailplaneering realiseerida või ajutine ehitis lammutada.

Viimsi valla planeeringute eest vastutava abivallavanema Alar Miku 
sõnul on vald korduvalt ettevõtjale vastu tulnud, aga kahjuks ei ole täi-
detud vallale antud lubadusi, mistõttu tuleb ajutine kohvikuhoone selli-
sel kujul lammutada. “Seadused kehtivad kõigile võrdselt ja kindlasti ei 
ole mõeldav, et sellisel kujul kokkulepete ning seaduse eiramist saaks 
lubada. Kuna kasutusluba on kehtivuse kaotanud ja uut väljastada ei 
ole võimalik, on kujunenud olukorras paratamatu, et omanik peab asuma  
planeeringut ellu viima.” 

Reval Cafe on viimsilaste seas populaarne, mistõttu on vallavalitsus 
seni kohvikupidaja soovidele vastu tulnud. Lammutamise ettekirjutuses 
on antud mõistlikult pikk aeg hoone lammutamiseks. Kohvikupidajal 
on võimalus selles kohas äritegevust jätkata, kuid ta peab kehtiva pla-
neeringu ellu viima. “Püüame ettevõtjatele võimalikult palju vastu tulla 
ja võimaluse piires nende soovidega arvestada, aga paraku seab sea-
dus siinkohal selged piirid,” lisas Mik. 

Reval Cafe omanik on ettekirjutuse andmise menetlusse kaasatud 
ning andnud lubaduse hoone tähtajaks lammutada.

Viimsi Teataja 
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Millal Teie jõudsite kaitseliitu?
Kaitseliitu astusin selle taasloomi-
se ajal 1990. aastal, olin ka kaitselii-
du taasasutaja liige. Kuni 2016. aas-
tani olin Rapla maleva hingekirjas, 
seejärel tulin üle Harju malevasse 
ja 2017 sai minust Rävala malev-
konna pealik. Rävala malevkonda 
jääb ka Viimsi. (Rävala malevkond 
on Kaitseliidu Harju maleva malev-
kond, mis tegutseb Harjumaa ida-
osas – toim)

Millega igapäevaselt tegelete?
Olen pensionär, kes on kaitseväest 
reservi arvatud ning enamuse oma 
kvaliteetajast panustan Rävala ma-
levkonna juhtimisse, sealhulgas 
olen Randvere noorkotkaste ja ko-
dutütarde juht. Vabal ajal olen veel 
hobimesinik, jahi- ja kalamees. Li-
saks osalen Eesti Urantia Assot-
siatsiooni tegevuses. Hiljuti käisin 
reservväelasena õppekogunemi-
sel kaitseliidu baasil kokkupandud 
sihtüksusega WISENT 3 Poolas, 
toetades NATO liitlasi Valgevene 
piirialal.

Kes ja miks võivad täna kaitselii-
duga ühineda?
Kaitseliitu võivad astuda kõik vähe-
malt 18-aastased Eesti kodanikud, 

kes on jõudnud iseendas veendu-
musele, et soovivad vabatahtlikult 
panustada oma riigi kaitsmisele. 
Välismaalastel on samuti võimalik 
meiega ühineda, kuid seda toetav-, 
mitte tegevliikmena.

Vastuvõtmise eelduseks on “pu-
has” taust ning kaks tegevliikmest 
soovitajat. “Puhas” taust tähendab 
peaasjalikult seda, et inimesel ei ole 
kehtivaid isiku- või varavastaseid ka-
ristusi. Igat juhtumit vaatame eral-
di ning n-ö nooruses tehtud lollu-
sed oleme andeks andnud, eeldame 
et inimesed on nendest õppinud. 
Taustakontrolli teostab kaitseliidu 
peastaap, kellel on olemas vastav pä-
devus ja ka võimekus. Füüsilisi kat-
seid pole eraldi ette nähtud, aga iga 
inimene peaks adekvaatselt hinda-
ma oma vastupidavust, sest kaitse-
liidu baaskursuse alul tuleb siiski ül-
dfüüsiline test sooritada.

Ukraina sõja algusest alates on 
Viimsist kaitseliitu soovinud astuda 
viis meest. See number näeb pisike 
välja, aga seda on rohkem kui ter-
ve viimase aasta jooksul siit kandist 
kokku. Sarnast liikmete arvu tõusu 
märkasime 2007. aastal pronkssõ-
duri kriisi ajal ja samuti 2014. aas-
tal, kui Venemaa Krimmi tungis. 

Kas kaitseväe läbimine on kaitse-
liitu vastuvõtmisel oluline?
Kui inimene tunneb endas jõudu 
ja tahet meiega ühineda ja vastab 
tingimustele, siis me võtame hea 
meelega vastu. Kaitseväe mittelä-

bimine ei ole takistav tingimus, sel-
lel võivad olla erinevad põhjused, 
näiteks tervislikud probleemid, mis 
võivad tänaseks päevaks möödas 
olla. Oleme valmis andma võima-
luse ennast proovile panna. 

Kui palju aega peaks kaitseliitu 
astuja panustama?
Kord kvartalis toimuvad kindlas-

ti 1–2 väljaõppe üritust. Need, kes 
pole üldse kokku puutunud mitte-
mingisuguse sõjaväelise väljaõppe-
ga, peavad arvestama aastase baas-
õppega, mis toimub kord kuus. 

Millega tegelevad noorkotkad 
ja kodutütred ning kuidas üldse 
noortes patriotismi kasvatada?
Noorkotkad ja kodutütred on kait-

seliidu eriorganisatsioonid, mis on 
loodud organisatiooni jätkusuut-
likkuse tagamiseks. Nende orga-
nisatsioonide liikmed ollakse ku-
ni 18-aastaseks saamiseni. Neil on 
omaette juhtkond ja noortejuhti-
dest valitud esindusorganid, sh on 
nad enamus kaitseliidu või naisko-
dukaitse liikmed.

Noortetöö kaitseliidus on üks 
huvihariduse liike, millega ena-
mus lapsi puutuvad kokku juba 
kooliajal. Erinevus tekib kasvu-
keskkonnast lähtuvalt. Lõppees-
märgiks on isamaaliste, füüsiliselt 
tervete, emotsionaalselt tasakaalu-
kate ja eetiliselt taiplike Eesti koda-
nike kasvatamine. 

Meie laste kõige väärtuslikum 
osa kasvatusest peab tulema ko-
dunt ehk lapsevanemad mängivad 
väga olulist rolli. Kool, huvialarin-
gid, aga ka kaitseliidu noortetöö on 
kodu toetavad taustsüsteemid. See-
ga on noorkotkaste ja kodutütarde 
tegevusprogramm üles ehitatud di-
daktiliselt. 

Erinevas vanuses lapsed saavad 
vastavalt oma vanusele omandada 
sobivaid oskusi ja tegevusi. Sõltu-
valt vanusest korraldatakse erine-
vaid matku ja laagreid looduses, et 
arendada sotsiaalset küpsust ning 
erinevaid oskusi. Näiteks vane-
mad lapsed on ööbinud rännaku-
tel ka sõjaväe telkides. Igas vanuses 
lastega teeme vastavalt nende het-
ke füüsilistele võimetele pallimän-
ge, orienteerumist ja matkamänge.

Isamaaline kasvatusprogramm 
on jagatud järkudesse, mille läbi-
mine ongi samm-sammult edasi-
liikumine ja edenemine lõppees-
märgi poole. Me ei suru lastele 
mitte mingil juhul peale täiskas-
vanute kogemusi, mis puudutab 
riigikaitset. Kasvades ja arenedes 
tunnevad lapsed ise kõrgemad 
väärtused ära, nad on võimelised 
neid ise hindama ja andma neile 
sügavamaid tähendusi. Samuti on 
nad siis küpsed iseseisvalt otsuseid 
langetama. Noortejuhtide eeskuju 
selles protsessis on teisejärguline. 
Kõige tähtsam on kasvatada oma 
juhendatavate seas ustavust, olles 
noortejuhina neile ustav, sest kul-
gemisel lõppeesmärgi poole kõik 
nagunii lõpuni vastu ei pea. Kõige 
suuremad kasvuraskused tekivad, 
nagu ikka, murdeeas.

Mida ja kuidas kasvatab kaitse-
liit füüsilise poole pealt?
Kui meiega ühineb endine noor-
kotkas või kodutütar, siis teda loe-
takse juba täiskasvanuks. Kuid 
siiski jätkub indiviidi kasvatus ja 
arendamine erinevates oskustes, 
hoiakutes, suhetes. Teisisõnu jät-
kub eneseteostuse protsess, mis 
kulgeb läbi nn kaitseliitlase “elu-
kaare”, mille tulemusel kasvab elu-
kogemus ehk tegelik tarkus.

Füüsiliselt ollakse kõige pare-
mas vormis muidugi elukaare al-
guses. Hea vormi hoidmine sõltub 
juba igaühest eraldi, aga ka organi-

Kaitseliitlane 
Avo Aljas: 
Isamaaline 
käitumine 
tuleb kodunt 
kaasa

Noortetöö kaitse-
liidus on üks huvi-
hariduse liike, mil-
lega enamus lapsi 
puutuvad kokku 
juba kooliajal.

RIIGIKAITSE Kaitseliidu Harju maleva Rävala 
malevkonna pealik Avo Aljas oli 1990. aastal üks 
kaisteliidu taasasutajatest. Alates 2017. aastast 
juhendab ta kodukohas Randveres noorkotkaid ja 
kodutütreid. Ukraina sõja valguses rääkisime Avo 
Aljasega kaitseliidu rollist ja aluspõhimõtetest, aga 
ka isamaalisest kasvatusest.

Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Võidupühal 
Viimsi mõisa-
pargis. Foto: 
Tiit Mõtus

Kodutütred, 
noorkotkad ja 
kaitseliitlased 
avaldavad 
erinevatel täht-
päevadel oma 
austust Laido-
neri mälestus-
märgi juures. 
Foto: Tiit Mõtus

Avo Aljas on 
Kaitseliidu Harju 
maleva Rävala 
malevkonna 
pealik. Foto: Tiit 
Mõtus
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satsioon toetab oma liikmeskonda, 
sest sport ja selle propageerimine 
on suur osa organisatsiooni kultuu-
rist, mis aitab tagada liikmeskonna 
alalist valmisolekut riigikaitse üles-
annete täitmiseks nii rahu, krii-
si kui ka sõja ajal. Viimastel aasta-
tel oleme tsentraalselt korraldanud 
enesekaitse kursusi. Organisatsioo-
niülesed võistlused on toimunud 
võrkpallis, jalgpallis, orienteeru-
mises, kergejõustikus, jõutõstmi-
ses ja laskmises. Talvel muidugi ka 
suusatamises. 

Kas tegelete ka vaimse valmis-
olekuga?
Kaitseliitlase mentaalne ja psüh-
holoogiline valmisolek, sh ka kait-
sesõjaks, on otseselt seotud väär-
tustega nagu pere, kodu, isamaa. 
Sellel lainel hoiab meid esmajoo-
nes tagasivaade minevikku, esiisa-
de vaprad teod vabadussõjas, teises 
maailmasõjas ning metsavendlus. 
Peame tunnistama, et ilma mida-
gi tegemata ei saa me olla pereme-
hed omal maal.

Viimase 30 aastaga oleme usi-
nalt õppinud just kaitsesõja pida-

mist ja jätkame õhinaga selle har-
jutamist, sest väärime oma kodu 
ja tahame seda hoida. Oleme pal-
ju õppinud minevikust, meie kõrval 
on liitlased, kellega me üheskoos 
seisame kindlamalt vastu meid äh-
vardavale ohule.

  
Milline on Teie hinnang praegu-
sele olukorrale? Kuidas säilitada 
rahu ja mitte paanikasse minna?
Minu kui endise elukutselise kait-
seväelase ja praeguse kaitseliitlase 
jaoks on tegutsemine hetke julge-
olekuolukorras enesestmõistetav. 
Olen teadlikult valinud sellise elu-
kutse ja minu kohus on olla val-
mis tegutsema, kui julgeolekuolu-
kord peaks edasi arenema kriisiks 
või sõjaseisukorraks. Ma ei ole ai-
nus, minusuguseid jätkub, et taga-
da Eesti iseseisev kaitsevõime koos 
liitlastega NATO-s. 

Täna ei peaks tavakodanik lan-
gema alusetute hirmude ohvriks, 
saades selleks ajendi Ukraina sünd-
mustest. Mina olen valmis ja pean 
täitma oma kohust, see on minu 
kõige olulisem ajend. 

Slava Ukraini! Elagu Eesti!

tasub teada

  Kaitseliit on kaitsejõudude osa, kaitseministeeriumi valitsemis-
alas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav 
ning sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, 
mis täidab temale seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid.
Kaitseliidu missioon on tagada ühiskonna kaitsevõime kaitseliidu 
ülesannete spektri täitmisega: panustame selleks liikmete vaba ae-
ga, kaitsetahet ja nende sõjalist ja tsiviilkompetentsi, et säiliks Eesti 
iseseisvus ning suureneks inimeste turvatunne ja heaolu.

Mis on kaitseliit?

Kolm põhjust kaitseliitu astuda
  Võimalus Eestit paremaks muuta! Kui tahad muuta turvalise-

maks oma kodutänavat, oma küla, oma linna, oma Eestit – siis on 
kaitseliit sinu jaoks õige koht.

  Harjutad meeskonnatööd. Kindlasti õpid tegema meeskonna-
tööd. Kaitseliidus tegutsevad ühise eesmärgi nimel koos väga mit-
mesuguse tausta ja kogemustega inimesed. Regulaarsed õppused 
ja koostööharjutused on parim meeskonnatöö praktika.

  Sinimustvalge põhjus. Lõppkokkuvõttes on igal inimesel kait-
seliiduga liitumiseks oma põhjus, kuid üks põhjus on kõigil ühine – 
see on vormi varrukale õmmeldud sinimustvalge.

Allikas: kaitseliit.ee

Veebruaris 2022 Wisent 3 esindajana külas Poola mehhaniseeritud 
brigaadi allüksusel. Foto: Eesti Kaitsevägi

Varjendid

Lisatud kaardil märgitud 
varjekohad ei ole käsitletavad 
varjendina ja ei kaitse inimesi 
sõja korral raketi - , 
keemiarünnakute ja 
radioaktiivse kiirguse eest. 
Sõjaolukorras on maandamata 
riskid tavapärased ja täielikku 
kaitset ei ole võimalik 
pakkuda. Kaardil märgitud 
ehitiste vastupidavust ei ole 
kontrollinud eksperdid ja 
nende püstitamisel ei ole 
lähtutud varjendile 
esitatavatest nõuetest. Juhul, 
kui antakse häire, siis oma 
kodus olijatel ei soovita hakata 
varjekohtadesse minema, vaid 
kasutada kas hoone keldrit, 
esimest korrust või kui see ei 
ole võimalik, siis valida 
kandvate seintega väiksem 
ruum ning hoida akendest 
kaugemale. Kaardil märgitud 
kohad on mõeldud pigem 
selleks, kui häire korral asutakse väljas ja varjekohtade lähedal.

Kuidas valida varjumiskohta juba olemasolevate hoonete seast:

Pealkirjata kiht

Varjumiskoht 1

Varjumiskoht 2

Varjumiskoht 3

Varjumiskoht 4

Varjumiskoht 5

Varjumiskoht 6

Varjumiskoht 7

Varjumiskoht 8

Varjumiskoht 9

Varjumiskoht 10

Valla kodulehelt leiab olulist kriisiinfot
K R I I S I I N F O

Märtsikuu jooksul kaardistas Viimsi 
vallavalitsus võimalikud varjumis-
kohad ja nende info on avalikult 
kättesaadav valla kodulehel kriisiifo 
rubriigis. 

Valla kodulehel www.viimsivald.ee/kriis 
saab infot, mis on kohalikele elanikele 
vajalik kriisiolukordadeks valmistumisel 
ja kriisidega toimetulekul. Märtsis kaar-
distas vallavalitsus valla territooriumil 
asuvaid varjekohtasid ja virtuaalkaart 
on kõigile kättesaadav kriisiinfo lehel. 

Juuresoleval kaardil märgitud var-
jekohad ei ole käsitletavad varjendi-
na ja ei kaitse inimesi sõja korral rake-
ti-, keemiarünnakute ja radioaktiivse 
kiirguse eest. Sõjaolukorras on maan-
damata riskid tavapärased ja täielikku 
kaitset ei ole võimalik pakkuda. Oluli-
ne on ka teada, et kaardil märgitud ehi-
tiste vastupidavust ei ole kontrollinud 

eksperdid ja nende püstitamisel ei ole 
lähtutud varjendile esitatavatest nõue-
test. Juhul, kui antakse häire, siis oma 
kodus olijatel ei soovita hakata varje-
kohtadesse minema, vaid kasutada kas 
hoone keldrit, esimest korrust või kui 
see ei ole võimalik, siis valida kandva-
te seintega väiksem ruum ning hoida 
akendest kaugemale. Kaardil märgitud 
kohad on mõeldud pigem selleks, kui 
häire korral asutakse väljas ja varjekoh-
tade lähedal.

Kuidas valida varjumiskohta juba ole-
masolevate hoonete seast?
• Välistada suurte klaaspindadega ehi-
tisi.
• Välistada väikesed ja puidust hooned.
• Nõukogude ajal ehitatud paneelmaja-
de keldrid ja esimesed korrused on so-
bilikud.
• Majade keldrid on sobilikud.

• Keldri puudumisel väiksemad, kand-
vate seintega ruumid, akendest eemal.

Varingu alla jäädes jää rahulikuks 
ning arvesta, et abi kohalejõudmine 
võtab aega. Anna endast märku hüüe-
te, koputuste või muu heliallika (vile) 
kaudu. 

Aitäh kõigile, kes võimalikest varju-
miskohtadest infot jagasid, ja suur tänu 
neile, kes oma valduses olevates hoone-
tes varjumist võimaldavad! Oluline on 
siinkohal meelde tuletada, et täna otsest 
ründeohtu Eestile ei ole ja varjumiskoh-
tade kaardistamine on osa üldisest krii-
siks valmisolekust.

Heiko Leesment 
avalike suhete osakonna juhataja

  Loe lisaks: www.viimsivald.ee/
kriis

Varjekohad Viimsi valla territooriumil on märgitud punases ringis valge tärniga. Kaart: Google Maps kuvatõmmis

Viimsi vallavolikogu mõistis hukka 
agressiooni Ukrainas

V O L I KO G U S

15. märtsil toimunud vallavolikogu 
istungi esimese päevakorrapunktina 
oli arutelu all sõjategevus Ukrainas. 
Volikogu võttis ühehäälsena vastu 
avalduse, mis mõistab hukka Vene-
maa Föderatsiooni agressiooni 
Ukrainas ja toetab Ukrainat võitluses 
oma vabaduse nimel. Toome siin-
kohal ära avalduse teksti. 

Viimsi Vallavolikogu seisukoht Ukraina 
toetuseks ja Venemaa Föderatsiooni 
agressiooni hukkamõistmiseks
Viimsi Vallavolikogu mõistab hukka 
Vene Föderatsiooni ja Valgevene agres-
siooni vaba Ukraina vastu, millele ei ole 
mitte mingisugust õigustust. Venemaa 
poolt käivitatud ulatuslik sõjategevus 
Ukrainas on kuritegu inimsuse ja rahu 
vastu ning vastuolus inimõiguste, rah-
vusvaheliste kokkulepete ja ÜRO harta-

ga. Viimsi Vallavolikogu toetab Ukraina 
iseseisvust ja Ukraina rahva õigust ise 
oma tuleviku üle otsustada. Ukraina 
võitlus on võitlus ka meie vabaduse ja 
demokraatia eest kogu Euroopas. Me ei 
lepi iialgi Vene Föderatsiooni okupat-
siooniga Ukrainas ja nõuame okupat-
sioonivägede viivitamatut lahkumist 
Ukraina Vabariigi territooriumilt. 

Venemaa saadab Ukrainas korda üha 
uusi inimsusevastaseid kuritegusid ning 
selle eest tuleb Vladimir Putin ja kõik te-
ma käsilased vastutusele võtta. Toetame 
kõiki agressorit piiravaid tegevusi, mis 
aitavad seda kuritegelikku sõda lõpeta-
da. Peame ülimalt olulisteks Venemaale 
kehtestud sanktsioone ja teeme kõigile 
Eesti omavalitsustele ettepaneku lõpe-
tada igasugune koostöö Venemaa oma-
valitsustega. Toetame kõiki samme, mis 
aitavad piirata Venemaa sõjapropagan-

dat ning vaenu ja vihkamise levitamist. 
Me välistame igasuguse koostöö isikute 
ja organisatsioonidega, kes õigustavad 
Venemaa agressiooni ja tahavad tugev-
dada selle diktaatori poolt juhitud riigi 
mõjuvälja. Viimsi Vallavolikogu avaldab 
kindlat toetust Ukraina rahvale, selle su-
veräänsusele ja territoriaalsele terviklik-
kusele.

Viimsi vald toetab Ukraina inimesi ja 
Ukraina vabadusvõitlust. Koostöös kõi-
gi Viimsi inimeste, meie partnerite, Ees-
ti riigi ja kodanikuühendustega toetame 
Ukraina riiki ja abistame sealt saabuvaid 
sõjapõgenikke. Kasutame kõiki võima-
lusi, et tagada neile sõjapaos olemise 
ajaks kõik hädavajaliku, peavarju, töö 
ja teenused ning nende lastele ligipää-
su haridusele ja inimlikule toele ja abile. 

Lauri Hussar 
Viimsi Vallavolikogu esimees
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Aprillist muutuvad Viimsi 
siseliinide sõiduplaanid
Seoses muutunud liiklusoludega ja Leppneeme–Kelnase laevaliini 
sõidugraafiku muutumisega korrigeeritakse alates 1. aprillist Viimsi 
bussiliinide sõidugraafikuid.

Liin V2: Pühapäevane väljumine peatusest Viimsi keskus nihkub 
kahe minuti võrra hilisemaks. Kui enne väljus buss kell 19.20, siis uue 
graafiku alusel väljub see 19.22. Pühapäevane väljumine peatusest 
Randvere kauplus lükkub minuti võrra hilisemaks. Varasem väljumine 
oli 12.37, uus kellaaeg on 12.38.

Liin V4A: Tööpäevane väljumine peatusest Viimsi keskus muutub 
kahe minuti võrra varasemaks. Endine väljumisaeg oli 7.30, uus aeg on 
7.28.

Liin V5: Tööpäevane väljumine peatusest Viimsi keskus nihkub hili-
semaks. Endine väljumisaeg oli 23.00, uus aeg on 23.03.

Tööpäevane väljumine peatusest Leppneeme lasteaed muutub sa-
muti pisut hilisemaks. Varasemalt oli väljumine kell 23.18, uus aeg on 
23.21.

Liin V6: Tööpäevane väljumine peatusest Viimsi keskus muutub 
kolme minuti võrra varasemaks. Endine aeg oli 8.45 ning uus aeg on 
8.42.

Sõidugraafikud on leitavad www.peatus.ee.
Viimsi Teataja 

1. aprillist muutuvad Viimsi bussiliinide sõidugraafikud. Foto: Imre Saar

REEDE Igal reedel toimuvad Viimsi 
hoolekandekeskuse Haabneeme 
päevakeskuses pannkoogihom-
mikud. Küpsetajateks on aktiivsed 
naised, kes osalevad Haabneeme 
päevakeskuse huviringide tege-
vustes. Siiani on toimunud kaks 
küpsetushommikut.

Pannkoogid on väga maitsvad ning 
kordumatud, sest igal kokal on oma 
retsept ja salanipid, mis teevad asja 
põnevaks. Ohtralt saab lisada moo-
si ja mitmesuguseid täidiseid. Eelmi-
sel reedel saime proovida imemaits-
vaid pannkooke, mille valmistamisel 
oli piima asemel kasutatud mineraal-
vett. Keele viis alla bataaditäidis pee-
koni ja sibulaga. 

Pannkoogihommikud pole pelgalt 
maitsemeele turgutamiseks, sest samal 
ajal toimuvad ka vestlusringid erine-
vatel teemadel. Eelmisel korral saime 
kuulda Mehhiko reisimuljeid. Käesole-
val reedel tutvustab hoolekandekesku-
se juhataja keskuse poolt osutatavaid 
teenuseid. 1. aprillil on naljapäev ning 
ka vestlusring on seotud huumoriga. 8. 
aprillil aga räägib päevahoiu tegevus-
juhendaja Ene Kildemaa abivahendi-
test. 

Pannkoogihommikutel on võima-
lik tutvuda meie ruumidega ning saa-
da infot huviringide kohta.

Ootame huvilisi igal reedel kell 11–

Reedesed pannkoogihommikud 
Viimsi hoolekandekeskuses

13 Viimsi hoolekandekeskuses (Kesk 
tee 1) teisel korrusel. Osalemistasu on 
2 eurot (tasumine ainult sularahas). 

Viimsi Hoolekandekeskus

Pannkoogihommikud annavad nädalavahetusele toreda stardi. Fotod: Katrin Markii

Pannkoogivõlur Tiina valmistas ka 
maitsva bataadi täidise peekoni ja 
sibulaga. Moosivalikut on igale maitsele.

Põnevad loengud Viimsi 
hoolekandekeskuses

VA I M N E  T E R V I S 

Selleks, et keerulistel aegadel oma vaimset 
tervist toetada, on hea võtta aega ja mõtisk-
leda koos professionaalidega selle üle, 
kuidas ennast ja oma lähedasi keerulisel 
ajal tasakaalus hoida. 

Viimsi hoolekandekeskus pakub head võima-
lust osaleda loengutes. Loengud on tasuta! 

21. aprillil kell 12 / Loovusega vaimse tervise 
heaks / Eda Heinla
Lektor Eda Heinla on psühholoog ja emeriitdot-
sent. Ta on tegelenud 30 aastat eelkõige õpilas-
te loovuse uurimisega ja loova mõtlemise tes-
tide kohandamisega Eesti oludele. Loengus 
saab ülevaate, kuidas loovaid meetodeid kasu-
tades oma vaimset tervist hoida ja vaimset hea-
olu tõsta. 

11. mail kell 12 / Mindfulness – kohalolu vägi / 
Elin Ots (vaikuseminutid.ee)
Mindfulness ehk teadvelolek on hoiak, millega 
me igapäevaelu sündmusi ning olukordi ko-
geme. Kohalolu käesolevas hetkes. Teadlikkus 
oma otsustest, valikutest, suhetest. Teadlikkus 
sellest, mida me tarbime ja mida me loome. 
Oma emotsioonide valdamine ning teadlik-
kus nende tekkimisest. See on sinu valik, mil-
lise meelestatusega sa mõnda tegevust alustad 
või millise emotsiooniga selle käigus kaasa lä-
hed. Kõige selle märkamine vajab aega, pühen-
dumist ning tähelepanelikku treeningut.

Loengud toimuvad Haabneemes, Kesk tee 1. 
Eelregistreerimine hiljemalt nädal enne 

loengu toimumist: marje.plaan@viimsihoole-
kandekeskus.ee.

Viimsi Hoolekandekeskus

Nii vaimne kui ka füüsiline tasakaal on väga olulised. Vaimset tasakaalu aitavad leida 
hoolekandekeskuses toimuvad loengud. Foto: Canva
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TEADUSKOOOL  Viimsi vallavoli-
kogu võttis vastu otsuse asutada 
huviharidust pakkuv Viimsi 
Teaduskool, mis alustab tegevust 
2022. aasta sügisel kultuuri- ja 
hariduskeskuse Viimsi Artium 
ruumides.

15. märtsil toimunud Viimsi vallavoli-
kogu istungi otsusega rajatakse teadus- 
ja tehnoloogiaalast huviharidust pak-
kuv Viimsi Teaduskool. Kooli rajamine 
on osa Viimsi valla haridus- ja noor-
tevaldkonna 2021–2030 arengukavas 
kirjeldatud strateegilisest eesmärgist 
mitmekesistada Viimsi huviharidust 
ja toetada laste ning noorte ennastjuh-
tivateks õppijateks kasvamist. Avatav 
teaduskool mitmekesistab piirkonna 
huvihariduse maastikku ja on suuna-
tud matemaatika, teaduse, tehnoloogia 
ja kunstide ühendõppest huvitatutele. 

Viimsi vallavalitsuse abivallavanem 
Marju Aolaidi sõnul on oluline tekita-
da noortes huvi teaduse ja tehnoloogia 
valdkonna vastu. “Usun, et Viimsi Tea-

duskoolist saab alguse nii mõnegi tule-
vase teadlase teekond. Kooli on ooda-
tud kõik huvilised ja oleks ju väga tore 
näha koos õppimas eri põlvkondade 
esindajaid,” ütles Aolaid.

Teaduskooli on oodatud õppima 
kõik Viimsi valla lapsed ja noored. Li-
saks on oodatud lasteaialapsed, kes 
saavad koolis teha esimese tutvuse tea-
dusmaailmaga. Plaanis on leida õppe-
võimalusi ka täiskasvanutele, keda köi-
dab pidevalt uuenev teadusmaastik ja 
elukestev õpe. Õpe uues teaduskoolis 
algab 2022. aasta sügisel.

Viimsi vallas alustab 
sügisel tööd teaduskool

2021. aasta sügise seisuga osales 
Viimsi vallas huvitegevustes 74% kõi-
kidest 7–19-aastatest lastest. Kuigi val-
las tegutsevad munitsipaalhuvikoolid 
– muusikakool ja kunstikool – ning ter-
ve hulk erahuvikoole, on nende tege-
vussuunad seotud kas spordi-, muu-
sika- või kunstivaldkonnaga. Viimsi 
teaduskool pakub tulevikus kogukon-
naliikmetele loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna fookusega õppe võimalusi. 

Viimsi vallavolikogu on eraldanud 
teaduskoolile 2022. aasta tegevuskulu-
de katteks 357 000 eurot.

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna 
juhataja

S
ügisest lükati käima pro-
jekt, mille raames on igal 
MLA Viimsi Lasteaiad ma-
jal oma digitegevuste eest-

vedaja, kes kaasab, abistab ja suu-
nab õpetajaid. Me kasutame õp-
peroboteid ja digilahendusi õppe-
töö läbiviimisel iganädalaselt.  

Kõik lapsed saavad õpetaja ju-
hendamisel digitegevustes osale-
da olenemata vanusest, soost või 
mõnest muust faktorist. Digiõpe 
ei ole vaid robotitega mängimine, 
me lõimime kõiki valdkondi, mi-
da lasteaias õpetatakse. Me õpime 
matemaatikat ja eesti keelt, arenda-
me koostööoskusi ja loogilist mõt-
lemist, filosofeerime tuleviku üle 
ja, mis peamine – me õpime kõik 
koos. See sütitab!

ne, siis püüame Uus-Pärtle maja 
tegevustesse jõudumööda kaasata 
ka lapsevanemaid. Seekord meis-
terdasid lapsed kodus koos pere-
ga erinevaid roboteid – eesmär-
giks oli kasutada võimalikult palju 
jääkmaterjali. Lasteaeda saabusid 
väga vahvad robotid. Taaskasuta-
tud oli igasugust “vana”, alustades 
plastpudelitest, lõpetades vanade 
kalkulaatorite ja telefonidega. Kõik 
uhked robotid said endale auväär-
se koha Robo-näitusel lasteaia saa-
lis.

Digiõpe on äge!
Lisaks omavahelisele põnevale 
mõõduvõtule oli meil ka üllatuskü-
laline. Taavi Kotka käis lastele näi-
tamas ja tutvustamas droone ning 

Robo-Olümpia
Et lapsi veelgi sütitada ja näidata, et 
digitegevusi saab läbi viia nii pal-
judel erinevatel viisidel, korraldas 
Uus-Pärtle maja veebruaris oma 
maja Robo-Olümpia, kus kõikide 
rühmade tiimid said osaleda kol-
mel erineval võistlusel. Kõik rüh-
mad olid põhjalikult ette valmis-
tunud – nagu olümpia puhul ikka!

Esimese võistlusala tarbeks val-
misid rühmades vägagi eripalgeli-
sed BlueBoti rajad – oli viikingite 
avastusretk Läänemerel, mererööv-
lite aardejaht, matk Tallinna vana-
linnas, orienteerumine erineva-
te riikide lippude vahel ning kõige 
pisematel oli Duplo-klotsidest val-
minud põnev tänavate rägastik. 
Eesmärgiks oli oma robot prog-

DIGIÕPE Pealkirjas toodud lause on ilmselt küsimus, 
mida Uus-Pärtle õpetajatelt on viimasel aastal palju 
küsitud. Vastus sellele: “Jah, tõesti, ei ole.”

Kas teil robootikaringi ei olegi?

rammeerida nii, et ta turvaliselt 
viit takistust läbides alguspunktist 
lõpp-punkti jõuab.

Teine võistlusala oli MÕÕTMI-
NE. Saali põrandal oli värvilise tei-
biga märgitud BlueBoti teekond. 
Iga rühm sai enne oma etteastet 
uurida ja mõõta joone pikkust (sil-
madega, sõrmedega, varvastega, 
ninaga vms) ning selle järgi prog-
rammeerida oma roboti joonele lii-
kuma nii, et ta jõuaks võimalikult 
täpselt lõppu. Uskumatu, kui tublid 
ja täpse silmaga olid lapsed! Ena-
mus roboteid jõudis kenasti lõp-
pu välja.

Kolmas võistlus
Kuna suhtlus peredega on mölla-
va viiruse tõttu olnud päris kesi-

rääkis nende vajalikkusest. Lapsed 
jälgisid põnevusega, kuidas üks 
väike droon, mida kasutatakse ta-
valiselt metsloomadele vaktsiinide 
toimetamiseks, saali lae all tiirutas 
ja oma “ravimipaki” (meie puhul 
pisikese palli) alla poetas.

Kogu vahva sündmus sai üles fil-
mitud ka lapse tasandilt – kaame-
ra oli kinnitatud ühe lapse peas ole-
va kiivri külge. Filmitud materjalist 
valmis video, mida soovijad saavad 
vaadata MLA Viimsi Lasteaiad ko-
dulehelt.

See oli üks väike näide digiõp-
pest meie Uus-Pärtle majas, kus ei 
toimu iganädalast robootikaringi, 
kuid ometi toimib digiõpe igapäe-
vaselt ja lastele väga mõnusal moel. 
Digiõpe lasteaias on äge! Päriselt!

Kerli Noormänd-Sinimeri
MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle 
maja Pihlamarjade rühma õpetaja

Jana Rebane 
MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle 
maja õppejuht

Digiõpe on 
põnev igas 
vanuses laste 
jaoks. Fotod: 
Jana Rebane

Näitusele 
pandi välja 
kodus meis-
terdatud 
robotid.



LAULUVÕISTLUS “Viimsi Laulu-
laps 2022” põhivõistlus toimub 
9. aprillil algusega kell 12 Viimsi 
raamatukogu saalis. Tänaseks 
on osalejate registreerimine 
lõppenud ning laululapsed koos 
õpetajatega valmistuvad usinalt 
lavale astuma.

Lauluvõistlus toimub kahes voo-
rus. Eelvoorus vaatab žürii läbi 
eelsalvestatud video- või helinäi-
ted ning põhivõistlusele lähevad 
eelvoorust edasipääsejad.

Põhivõistlusele pääsejate nime-
kiri avaldatakse 25. märtsil Viim-
si valla kodulehel. Praegu aga on 
meil võimalus tutvuda žüriiga, kes 
tänavu noorte lauljate esinemist 
hindab.

Külli-Katri Esken on 
tegutsenud klahv-
pillimängijana, ar-
ranžeerijana ja pro-
dutsendina paljudes 
muusikaprojektides, õppinud he-
liloomingut ja koorijuhtimist Tal-
linna muusikakeskkoolis ja riikli-
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Viimsi laululapsi hindab 
auväärne žürii 

kus konservatooriumis. Viimased 
12 aastat on ta laulupedagoog, kla-
verisaatja ja klaveriõpetaja Kuusalu 
Kunstide Koolis. Seal tegutseb ka 
tema laulustuudio, millest on väl-
ja kasvanud ainulaadne ühe küla 
noorte folkansambel Uurikad, ke-
da Külli-Katri Esken juhendab ja 
kellele lugusid loob.

Maria Väli on jazz-
laulja, muusikaloo-
ja ja arranžeerija, 
kes muusikuameti 
kõrvalt tegutseb lau-
lupedagoogina. Ta on a cappella 
ansambli Estonian Voices sopran, 
lisaks viljeleb originaalloomingut 
omanimelises jazzkvartetis koos 
Ara Yaralyani, Ahto Abneri ja Jaan 
Jaansoniga ning musitseerib trios 
Kolm Kõla koos kromaatilise kand-
lemängija Laura Lindpere ja kont-
rabassimängija Ara Yaralyaniga.

2013. aastal andis Maria oma 
kvartetiga välja debüütalbumi “Elu 
on kui taevas”, millele järgnesid Es-
tonian Voicese albumid “Ole hea” 
(2014) ja “Taat läks lolliks” (2018). 
2017. aastal osales ta inglise pia-
nisti David Ferrise septeti albumi 
“Alphabets” salvestamisel ja plaa-
diesitlustuuril. 2021. aastal nägi il-
mavalgust Pilvi Karu autoriplaat 

“Padrikus”, kus koos Mariaga lau-
lavad Pille-Rite Rei ja Heldur Harry 
Põlda.

Möödunud aastal avaldas Maria 
Väli noodiraamatu “Mitmed vii-
sid mitmel häälel”, mis sisaldab 
vokaalansamblitele kirjutatud ar-
ranžeeringuid. Ta on muusikalisi 
oskusi arendanud Eesti muusika- 
ja teatriakadeemias ning Norras 
Trondheimi ülikoolis. Kontserdid 
on viinud andekat muusikut erine-
vatesse maailma paikadesse, teis-
te seas Ameerika Ühendriikidesse, 
Hiinasse, Singapuri, Itaaliasse, Suur-
britanniasse ja Saksamaale.

Mikk Targo on trum-
mar, klahvpillimän-
gija, laulukirjutaja, 
helirežissöör, pro-
dutsent ja mänedžer. 
Astunud üles ligikaudu 7000 kont-
serdil umbes 170 linnas. Kirjuta-
nud 150 laulu, millest nii mõned-
ki on Eesti rahva lemmikuteks juba 
aastakümneid, sealhulgas “On küll 
hilja”, “Karikakar”, “Vikerkaar”, “Sel-
lest saab meie suvi”, “Ma olen ju 
naine” jpt. Ta on kuulunud žüriis-
se paljudel laulukonkurssidel. Eesti 
Muusikaauhinnad 2022 galal tun-
nustati Mikk Targot auhinnaga Pa-
nus Eesti Muusikasse.

Noortekeskuse linnalaager 
pakkus huvitavaid tegevusi

N O O R S O O TÖ Ö

1.–4. märtsil toimus Viimsi noorte-
keskuses linnalaager, mis keskendus 
vaimse ja füüsilise tervise tasakaalule. 

Laagri jooksul õpiti, mis on tervis, mis 
on tervise komponendid ning kuidas on 
võimalik enda vaimse ja füüsilise tervi-
se eest hoolitseda. Samuti toimusid me-

ditatsioonisessioonid, käidi matkal, vaa-
dati filmi emotsioonidest ning külastati 
Eesti Tervisemuuseumi. Suur rõhk oli ka 
eneseväljendusel kunsti kaudu, mistõttu 
toimus emotsioonidest vabanemise töö-
tuba, meisterdati stressipalle ning värvi-
ti mandalaid. 

Viimsi Noortekeskus

Linnalaagris tegeleti muuhulgas ka kunstiga. Foto: Karolina Lõhmus

Ott Kask
kultuuritöö peaspetsialist

T
egevuste ja keskkonna-
sõbraliku mõtteviisiga on 
haaratud kogu koolipe-
re, kuid sel aastal on uut 

hingamist toonud Rohelise kooli 
noored. Kes siis on meie Rohelise 
kooli noored? 30 õpilast 4.–6. klas-
sist, kes on aktiivselt osalenud, lä-
bi viinud erinevaid tegevusi, mi-
da koos Rohelise kooli ja teiste 
arendusmeeskondadega planee-
ritakse.  

Teemaks on nii elekter 
kui ka toit
Kõige mahukamaks projektiks eel-
misel ja sel õppeaastal on kahtle-
mata elektrisäästmise seire. Noo-
red on ära jaganud klassikorpused, 
mida pisteliselt teatud arv kordi nä-
dalas kontrollimas käiakse – kas tu-
led on klassipesas, garderoobis ja 
tualettruumides kustutatud. Kui 
mõni lamp siiski põleb, tehakse 
märge tabelisse ja teatud perioodi 
järel võetakse info kokku ning väl-
ja kuulutatakse kõige energiasääst-
likum korpus, kellele väljastatakse 
rändkarikas, mis jääb sinna kor-
pusesse järgmiste vaatlustulemus-
te selgumiseni. Seega on igal kor-
pusel võimalus end parandada, et 

Vahvaid tegemisi jätkub
Mida rohkem on noortel võimalusi 
ühiselt tegutseda, seda lihtsam on 
teha omavahel koostööd. Nii käidi 

rändkarikas omale saada või enda 
juures edasi hoida. 

Juba teist aastat on Rohelise 
kooli noored koostöös kooli tervi-
senõukoguga olnud toidumaits-
jad – hinnatakse koolitoitu ja te-
hakse ettepanekuid toitlustajale. 
Tänu sellele on koolitoidu maitse, 
väljanägemine ja valikuvõimalused 
paranenud. Samuti on koolinoor-
te käe all valminud sildid kooli-
sööklas, kus juhitakse tähelepanu, 
et taldrikule tõstetakse nii palju toi-
tu, kui ära süüakse.

Korduv- ja taaskasutsus
Suurem teavituskampaania vii-
di koos noortega läbi oma joogi-
pudeli populariseerimise teemal. 
Noored tegid videoklipi, mis jook-
sis vahetundidel aulas ekraanil, sa-
muti valmisid teavitavad plakatid, 
mis riputati kogu koolimaja pea-
le. Probleem ei olegi otseselt sel-
les, et noored ja lapsed vett ei tar-
bi, vaid pigem selles, et kasutatakse 
ühekordselt klaase, mis pärast iga 
joogilonksu uuesti pessu lähevad 
(see on aga elektri- ja veekulu). 
Selle asemel saab kasutada isiklik-
ku korduvkasutatavat pudelit, mi-
da mugavalt koolis täita ja endaga 
kaasas kanda. 

Samuti on Rohelise kooli noored 
kaardistanud paberi liigiti kogumi-
se võimalused klassides. Üldpilt 
oli päris hea, sest prügisorteerimi-

ROHELISED NOORED Randvere kool liitus 
Rohelise kooli võrgustikuga 2018. aasta sügisel 
ja eduka tegutsemise eest pälvis 2020. aasta 
kevadel ülemaailmselt tuntud ning tunnustatud 
keskkonnamärgise Rohelise lipu.

Rohelise kooli noored tegutsevad

se teema on koolis mitu aastat foo-
kuses olnud. Klassid, kus seda või-
malust veel ei olnud, said vastava 
kasti ja tähistava sildi. 

sügisel ühiselt koos matkajuhiga 
RMK Tädu loodusõpperajal, peeti 
piknikku, vaadati üle õppeaasta te-
gevused ja kõigil oli võimalus end 
kirja panna tegevustesse, mis nei-
le huvi pakkusid. Hiljuti külastasid 
noored Eesti loodusmuuseumi, kus 
osalesid giidiga muuseumitunnis 
“Hirmus armas nahkhiir” ja vaata-
sid õppefilmi Läänemerest “Tuur 
Maria unenägu”. Enne jõule tehti 
väiksem kokkuvõte esimestest te-
gevustest sel õppeaastal ja iga Ro-
helise kooli noor sai kingituseks 
omanäolise, just meie kooli jaoks 
loodud kandekoti. 

Kindlasti läheb veel aega, et Ro-
helise kooli noored koolipildis roh-
kem nähtavamaks saaksid ja tegut-
semiseks suuremat enesekindlust 
ammutavad, kuid hea algus on teh-
tud. Lootus on uuel õppeaastal koh-
tuda teiste Viimsi koolide “roheliste 
noortega” ja ühiselt midagi ette võtta 
või organiseerida. Samuti on ooda-
ta põnevaid väljakutseid ja tegevusi 
hiljuti heakskiidu saanud Erasmus+ 
koostööprojektis Poola kooliga, mi-
da Randvere kool vedama hakkab.

Liina Savolainen
Rohelise kooli 
arendusmeeskonna liige

Osa Rohelise 
kooli noortest 
spetsiaalselt 
meie koolile 
loodud kande-
kottidega. 
Fotod: Kreete 
Rõõm ja Liina 
Savolainen 

Täida vee-
pudel, mitte 
klaas, mis kohe 
pessu läheb.

Rändkarikas, mille valmistas 
tehnoloogiaõpetaja Priit. 



MUUSIK Püünsis elav Kelly 
Johannes on andekas kitarrist, 
kes unistab julgelt ning soovib 
jõuda suurtele lavadele. Ühe 
sammukese soovide täitumisele 
aitab lähemale Viimsi Rotary klubi 
stipendium, mille Kelly pälvis 
tänavu 23. märtsil.

Millal sa kitarriõpingutega alustasid 
ning miks valisid just selle pilli?
Hakkasin kitarri õppima 7-aastaselt 
ning tänaseks jookseb 12. aasta. 

Kitarri valisin, sest juba väiksena 
unistasin saada rokkstaariks ja män-
gida suurtel lavadel.

   
Milline on olnud sinu kitarri õppimi-
se teekond?
Alustasin Viimsi muusikakoolis Jele-
na Ossipova käe all. Pärast selle lõpe-
tamist astusin Georg Otsa nimelisse 
Tallinna muusikakooli, kus minu õpe-
tajaks sai suurepärane Kirill Ogorodni-
kov. Hetkel õpin Otsa koolis kolmandal 
kursusel, kuid huvitav on see, et nel-
janda kursuse peaksin läbima hoopis 
uues MUBA-s (Tallinna muusika- ja 
balletikoolis).

Pälvisid tänavu Viimsi Rotary klubi 
stipendiumi. Milliste emotsioonide-
ga teate vastu võtsid?
Oli õhtune aeg ja parasjagu harjutasin, 
kui Viimsi Rotary klubist helistati. Olin 
vapustatud, hakkasin hõiskama ja toas 
ringi jooksma. Sellel õhtul filmisin üles 
oma kõige kiirema kitarriloo. 

Kui oluline stipendium sinu jaoks on 
ning milleks seda kasutad?
See tähendab paljude uute uste ava-
nemist, kasvõi näiteks esimese soolo-
kontserdi andmist stipendiumikont-
serdi näol 23. märtsil Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus. Saan laiendada kon-
takte Viimsi-siseselt, et hakata rohkem 
kontserte andma ka kodukohas. Saan 
soetada helitehnika, et võimenda-
da klassikalist kitarri suuremate lava-
de jaoks ja suvisteks välikontsertideks. 
Samuti mikrofoni, millega kvaliteetselt 
heli salvestada, näiteks konkursivideo-
teks või omaloomingu salvestamiseks. 
Suurema osa stipendiumist säästan 
kindlasti õpinguteks, sest peale Otsa 
kooli lõpetamist soovin end täienda-
da mõnes välismaa akadeemias.

Kui tihti sa kitarriga lavale astud 
ning millistes koosseisudes esined?
Kitarriga astun lavale üsna tihti nii 
koolisisestel kui ka koolivälistel üritus-
tel. Koroonaajal on küll kahjuks paljud 
esinemised ära jäänud. Soolona esitan 
enamasti klassikalist repertuaari, kuid 
ainult klassikalise stiiliga ma ei piir-
du. Vabal ajal esinen ja mängin duet-
ti koos oma lemmikviiuldaja Hannah 
Tuulasega, kus teeme muusikat eesti 
pärimusmuusikast roki ja popini. Sa-
muti mängin imelises kitarriduos koos 
Meriliis Saarega. Koolisiseselt mängin 
ka erinevates ansamblites ja bändides 
elektrikitarriga.

Kas sa ainult esitad muusikat või 
lood seda ka ise?
Viimasel ajal on minus tärganud soov 
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Luulekevad 2022 kutsub 
osalema
Eesti Luuleklubide Liit kuulutas välja kevadise luulevõistluse. Osa-
leda võivad igas vanuses luulehuvilised, kes soovivad oma võimeid 
proovile panna ja õnnestumise korral värsse võistluse kogumikus 
trükituina näha.

Oodatud on võistlusluuletused mis tahes teemadel, soovitavalt 5–6 
luuletust ühelt saatjalt. Oma loomingut saab esitada 15. maini e-posti 
aadressil intuitiiv@gmail.com.

Võib esineda ka varjunime all, kuid korraldajad paluvad endale tea-
tada luuletuste autori õige nime, aadressi (ka tavapostiaadressi), tele-
foni, vanuse, õpilastel kooli ja klassi või kursuse, täiskasvanuil vanuse 
ja elukutse.

Kõigi vähemalt II vooru jõudnutega võetakse ühendust ning paremik 
luuletustest avaldatakse trükis luulevihikuna.

Traditsiooniliseks saanud võistlus toimub 39. korda.
Ingavar Luhaäär 

Eesti Luuleklubide Liit

Kimmo Pohjonen esineb 
suvel Naissaarel
Saabuval suvel annab maailma üks tuntuim akordionimängija 
Kimmo Pohjonen kolm soolokontserti meie väikesaarte eriilmelistes 
kontserdipaikades. Üks kontsert toimub 30. juuli kontsert Nargen-
festivali kodupaigas Omari küünis.

Soome akordionist ja helilooja Kimmo Pohjonen on muusik, kelle 
mängustiil ja uute kõlade otsingud teevad temast väga eripärase 
muusiku. Pohjoneni ürgjõuga looming on kui šamaani rituaal, tema 
viierealisest akordionist voogab metsik energia. Esitused on varusta-
tud surround-heli ja valgusshowga, et anda eriline visuaalne ja heliline 
kogemus. Soolokavaga on Pohjonen esinenud juba kolmkümmend 
aastat paljudel džässi-, maailmamuusika- ja elektroonilise muusika 
festivalidel kogu maailmas. Eestimaa saartele toob ta kolmel kontser-
dil kava, mis sisaldab nii varasemaid kui ka täiesti uusi heliteoseid: 

28. juuli kell 19.30, Kärdla Yachts-Service elling, Hiiumaa; 
29. juuli kell 19.30, Triigi Filharmoonia, Saaremaa; 
30. juuli kell 19.30, Omari küün, Naissaar. 
  Naissaare kontserdi piletid koos transpordiga www.sailing.ee lehelt 

ning Hiiumaa ja Saaremaa kontsertide piletid Piletilevist.
NARGENFESTIVAL

SKENE Katus Kunstiler 

muusikat mitte ainult esitada, vaid ka 
luua. Soetasin hiljuti esimese looperi, 
kus praegu küpseb kümmekond ideed. 
Samuti kirjutan lugu kahele ukulelele. 

Oled osalenud kitarristina edukalt 
erinevatel konkurssidel. Milliseid 
saavutusi kõige tähtsamaks pead?
Õpingute jooksul olen kitarriga saavu-
tanud kõrgeid tulemusi nii vabariikli-
kel kui ka rahvusvahelistel konkurssi-
del, millest olulisimaks pean 3. kohta 
Balti kitarrikonkursil 2020, 5. kohta 
rahvusvahelisel Sigitas Silinskas kon-
kursil 2020 ning 2. kohta vabariiklikul 
kitarrikonkursil aastatel 2016 ja 2018.

Miks kitarristi jaoks on oluline kon-
kurssidest osa võtta?
See arendab muusikut tohutult. Kogu 
protsess loo õppimisest perfektse lõp-
pesituseni on tegelikult väga raske ja 
aeganõudev. Konkursi esitus annab 
hea ülevaate, kuidas interpreet peaks 
lugu harjutama ja sellele lähenema 
ehk milline harjutamise viis tema pu-
hul paremini toimib ja milline mitte. 
Tulevad esile tugevad ja mitte nii tu-
gevad küljed, mida artistil on hea en-
da kohta teada. Konkurentidelt saab 
inspiratsiooni ja alati midagi endaga 
kaasa võtta. Kokkuvõttes arendab kon-
kurss artisti tööprotsessi ja aitab välja 
kujuneda tema lavaisiksusel.

Kas sul on muusikamaailmas ees-
kujusid? 
Suurim eeskuju muusiku ja kitarristina 
on minu õpetaja Kirill Ogorodnikov. Li-
saks tema uskumatutele kitarrimängu-
oskustele on ta õpetajana väga positiiv-
ne, motiveeriv ja inspireeriv. Iga kord 
lahkun tunnist hea tuju, uute teadmiste 
ja ideedega. Samuti on mulle eeskujuks 
kõik muusikud, kellega koostööd teen. 
Heliloojatest olen kõige rohkem vai-

Kitarrist Kelly Johannes muudab 
muusikaga maailma paremaks 

Luulevõistlusel võivad osaleda igas vanuses inimesed. Foto: Canva

Kimmo Pohjoneni mängustiil ja uute kõlade otsingud teevad temast 
väga eripärase muusiku. Foto: Siim Vahur

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

KO M M E N TA A R

 Vastab klubi president Jaanus Kadak: “Meie stipendium on mõeldud märka-
maks ja tunnustamaks tublit Viimsi õpilast või tudengit, kes on juba oma valitud 
erialal silma paistnud, kuid kellel on ambitsioon ja eeldused omal alal kõige kõr-
gemasse tippu jõuda. 

Me ei ole piiranud oma valikuid konkreetse valdkonnaga, kuid on hea meel, et 
Viimsi kultuuriaastale kohaselt läks seekordne stipendium just kultuurivalda. Meil 
olid aga väga tublid kandidaadid ka teiselt erialadelt, näiteks reaalteaduste ja 
spordivallast.

Kelly sümpatiseeris meile oma siirusega, tugeva Viimsi seotusega, oma eriala 
tutvustamise ja kaasamisega viimsilaste seas. Põhjendused, milleks noor inime-
ne stipendiumi vahendeid kasutada soovib, on reaalsed ja mõistlikud, mis aitab 
noore kitarristi eesmärkide täitumisele sammu võrra lähemale. Tal on potentsiaal 
saada Eesti kitarrimaastikul juhtivaks professionaalseks interpreediks. Vähetähtis 
ei ole ka fakt, et Kellyl olid kõik nõutud dokumendid väga korrektselt ja õigeaeg-
selt vormistatud.”

Miks pälvis tänavuse Viimsi Rotary klubi 
stipendiumi just Kelly Johannes?

mustunud Roland Dyensi kitarriteos-
test, kus klassikasse on komponeeritud 
veidi jazzi elemente. Soovin kunagi kir-
jutada sama laheda teose kui tema.

Millised on sinu tulevikuplaanid seo-
ses muusikaga? 
Pärast Otsa kooli lõpetamist plaanin 
jätkata kitarriõpinguid mõnes välis-
maa akadeemias või EMTA-s. Soovin 
saada tulevikus interpreediks ja ikka-
gi rokkstaariks ka, mängida erinevates 
koosseisudes ja luua muusikat. 

Oled ise ka muusikaõpetaja. Mida sa 
õpetad ja miks seda tegema hakka-
sid?
Olen Viimsi kitarriõppes ukulele- ja 
kitarriõpetaja. Minu juures käivad pil-
lihuvilised 5-aastastest kuni täiskas-
vanuteni välja. Õpetamispisiku sain 
Püünsi koolist, kui 16-aastasena ju-
hendasin väikseid ukulelehuvilisi. 

Miks soovitaksid inimestel muusika-
ga tegeleda?
Selleks, et arendada enda loomingu-
lisust ja luua maailma midagi ilusat. 
Teate, mis tunne on mängida oma 
lemmiklugu? Soovitan proovida! 

Kui kaua oled olnud seotud Viimsi-
ga? Mis sulle kodukandis kõige roh-
kem meeldib?
Minu esivanematel oli Püünsis talu ju-
ba aastast 1891. Olen Viimsi põlisela-
nik kuuendat põlvkonda, kasvanud ja 
lapsepõlve veetnud Viikjärve ja mere 
vahel.

Armastan oma kodukohta! Omal 
ajal hommikuti kooli minnes vaatasin 
merele ning otsustasin Viking Line’i 
laeva järgi, kas on vaja kiirustada või 
saan rahulikult jalutada. Meri ja kõige 
ilusamad päikeseloojangud on igaves-
ti minu inspiratsiooniallikad.

Kelly soovib saada interpreediks ja rokkstaariks, mängida erinevates koosseisudes 
ja luua muusikat. Foto: erakogu
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N
äituse kokkupanemi-
se käigus tekkis eri-
nevaid mõtteid ja pa-
ralleele Viimsi ajaloo 

kulgemisest, mida ka Viimsi Tea-
taja veergudel lahkesti jagada. Kui 
eelmises lehes oli juttu konkreetse 
hoone ajaloost, siis seekord heida-
me pilgu sellele, kuidas erinevad 
aja jooksul toimunud protsessid, 
nagu näiteks lillekasvatussovhoo-
si rajamine või kunagise kloostri-
mõisa tegevus, on antud piirkon-
da mõjutanud.  

Asustusmustri kujunemine
Ajaloos on inimeste poolt kujun-
datud maastiku kohta ilus sõna – 
asustusmuster. Tänapäeval kujun-
datakse asustust juba teadlikult 
erinevate planeeringute ja prot-
sessidega ning sisenditeks on suur 
hulk mitmesuguseid tegureid. Va-
nemas ajaloos on asustusmustri ku-
junemine olnud peamiselt majan-
duslik – põllud, kalapüük, soodne 
kauplemiskoht, ühendusteed. Hil-
jem on lisandunud sõjalised ja po-
liitilised faktorid. Mingil ajal hakka-
sid oma mõju avaldama ka inimeste 
esteetilised tõekspidamised – näi-
teks ilus keskkond. Nähtamatuks 
dirigendiks looduslike olude kõr-
val on aga ka majanduslikud tegu-
rid, mis inimtegevusega kaasnevad. 

Lillekasvatussovhoosi mõju
Asetades praeguse Nelgi tee 1 asu-
va administratiivhoone vanade-

AJAKULG Märtsis avati Viimsi vallavalitsuse, 
huvikeskuse ja Rannarahva muuseumi koostöös 
valminud näitus Nelgi tee 1 asuvast hoonest. 
Väljapanek jutustab loo siinse maja kultuurielust ja 
ajaloost ning seotud inimestest ja sündmustest.

damest. Enne teda olid siin sajan-
dite vältel mõisa pidanud paljud 
erinevad omanikud. Mõisahäärber 
asus maalilisel kohal ja oli asukoha 
poolest väga esinduslik. 

Kindlasti osati vähemalt juba 19. 
sajandil hinnata nii merevaadet kui 
ka romantilist keskkonda. Viimsi 
mõisnik Alexander von Buxhoewe-
den oli romantilise maastikukujun-
duse tõeline pioneer – peale mõi-

sa ümbruse kaunistamise ehitas ta 
Lubjamäele lausa turismikomplek-
si romantilise võltslossi ja teiste at-
raktsioonidega. 

Minnes ajas veelgi tagasi, saab 
uudse asustusmustri kujundaja-
na välja tuua Carl Magnus Sten-
bocki, kelle ajal rajati Lubjamäe 
allika baasil Eesti esimene kümb-
lusasutus. Siinsed mõisnikud on 
olnud uudsete arendajatena tõe-
lised pioneerid. Tänapäeva asus-
tusmustrist on need nimetatud 
kõrvalepõiked siiski pea täielikult 
kadunud – ainult vanadel kaar-
tidel näeb veel uhket kohanime 
Carlsbad. Küll on alles esinduslik 
mõisa peahoone, mis siis uue vä-
limuse sai. Paraku on lossi ümb-
ruse hunnitu keskkond hilisema-
te arengutega oma väärtust tublisti 
kaotanud.

Pilk kloostrimõisale
Viimsi mõisa kui majandusüksu-
se rajamise ajal ei olnud loodus-
lik ilu ja romantika kindlasti päe-
vakorras. Pirita kloostril, kes siia 
15. sajandil oma majandusmõisa 
rajas, olid hoopis teised eesmär-
gid ja vajadused. Kloostrile an-
netatud maavalduste eesmärk oli 
toita kloostri asukaid ja teenida tu-
lu. Kui tavalise keskaegse feodaal-
omandi eesmärk oli siinne tra-
ditsiooniline põllumajandus, siis 
just kloostritel olid omad spetsiifi-
lised vajadused. Nimelt oli kloost-
ritel vaja kala, sest liha söömine 
oli enamike kloostriordude regle-
mentide järgi keelatud või vähe-
malt tublisti piiratud.

Siinse asustusmustri üks dra-
maatiline muutus jääbki just sel-
lesse aega. Nimelt kaob ajaloo üri-

Janek 
Šafranovski
Rannarahva muuseumi 
juhataja

Viimsi lillelise asustusmustri ajalugu ulatub sajandite taha

le kaartidele, näeme, et selle ko-
ha peal oli enne küllaltki tavaline 
põllumajandusmaa. Justkui tühjale 
kohale kerkisid hiljem ka elamud, 
kasvuhooned ja kokku suur osa 
praeguse Viimsi aleviku keskusest. 
Pirita lillekasvatuse näidissovhoos 
Viimsis ei tekkinud majandusük-
susena siiski tühjale kohale. Tema 
eellaseks oli Viimsi abimajand, mis 
oli algusest saadik elitaarmajand 
ja kuulus ENSV Ministrite Nõuko-
gu (loe valitsuse) süsteemi, et va-
rustada bosside toidulauda. 1962. 
aastal ühendati see Pirita aiandus-
sovhoosiga, mis oli samuti alguses 
eristaatusega majand. 

Viimsi abimajanditki ei moo-
dustatud tühjale kohale. Selle eel-
laseks oli kindral Johann Laidoneri 
eeskujulik talu. Talu keskuseks oli 
Viimsi mõisasüda, mille kinkis tal-
le Eesti Vabariik. Kuna talu oli täi-
uslikult korras, ei liidetudki seda 
nõukogude ajal tavapäraste ma-
janditega, vaid kasutati elitaarsel 
otstarbel. 

Keskushoone asukohta tuli 
siiski muuta. Kui 1940. aastal ar-
reteerisid okupatsioonivõimud 
Laidoneride perekonna ja natsio-
naliseerisid nende omandi, läks 
Viimsi mõisa peahoone nõuko-
gude sõjaväe kätte. Kuna loogiline 
majandusüksuse keskus oli sõja-
väe valduses, tuligi leida sovhoosi 
keskusele uus asukoht. Valiti väl-
ja enam-vähem lauge aluspinnaga 
krunt vana mõisasüdame lähedal, 
et mitte minna liiga kaugele senis-
test majandushoonetest.

Romantilised mõisnikud
Kindral Laidoneri talu oli välja ku-
junenud endise Viimsi mõisa sü-

Ajaloos on inimeste 
poolt kujundatud 
maastiku kohta 
ilus sõna – asustus-
muster.

E. J. M. Hostein, 
V. V. Adam. 
Viimsi mõisa 
vaade. Allikas: 
Eesti Ajaloo-
muuseum

Viimsi Huvikeskus –
meie maja ajaluguViimsi Huvikeskus –
meie maja ajalugu

Asukoht:
Nelgi tee 1 
Viimsi alevik

NÄITUS 
on pühendatud 

Viimsi Huvikeskuse 
25. juubelile

ja Viimsi kultuuri-
aastale.

8.03–
31.08

2022. a.

UDU
Mälukontsert kolmele häälele.

Maria Paiste / Johannes Sepping / 
Kirill Havanski / Oliver Issak / 
Jan Teevet

paideteater.ee

VIIMSI HUVIKESKUSES 
5. aprill 19:00
Piletid fienta.com

Neil Simoni komöödia

Lauri Liiv
Kaili Närep
Tarvo Krall
Külli Reinumägi

28.04. kl. 19.00
Viimsi Huvikeskus

Lavastaja Erki Aule
Kunstnik Elisa Sinisalu

Piletid müügil Piletilevis, 
Piletimaailmas ja kohapeal.
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kutest põline Viimsi küla (Uianra) 
ja tekib uus kaluriküla Miiduran-
da. Justkui ilmne kinnitus kloostri 
toonastest vajadusest. Muidugi ei 
tähendanud see, et põllumajandus 
oleks unarusse jäetud.

Kalatiigid kuulusid kloostri 
juurde
Kloostreid ja nende majandusmõi-
said iseloomustavad veel ühed ka-
la hankimise vahendid – kalatiigid. 
Need olid muistsete kloostrite ta-
valine koostisosa. Ilmselt oli tiikide 
tähtsus piisavalt suur, et mõjutada 
majandusüksuse asukoha valikut. 
Kindlasti on teada kalatiigid kesk-
aegse Padise kloostri juurest ning 
muistne Kolga kloostrimõis ehitati 
samuti tiikide rajamiseks soodsas-
se paika. Ka Viimsi mõisa asukoht 
on tiikide loomiseks soodsa asu-
kohaga ja võis olla oluliseks argu-
mendiks peahoone koha valikul. 

Vanimad täpsed kaardid Viim-
si mõisa tiikidest pärinevad 17. sa-
jandi lõpust, mis on kloostri ajast 
palju hilisem aeg. Kuid on äär-
miselt tõenäoline, et need rajati 
just kloostri ajal. Praegu on vana-
dest tiikidest alles jäänud vaid üks, 
mis asub Pargi tee ääres. 17. sajan-
di kaardil on neid näha rohkem ja 
varasemalt võis neid olla veelgi 
enam. Kalade kasvatamine tiiki-
des nõudis spetsiaalseid oskusi ja 
kogemusi, mis sellistel võrgustikel 
nagu kloostrid olemas olid.

Asustusmustri väljakujunemi-
se ajaloo teemalise aruteluga saaks 
veelgi kaugemale minna. Kui otsi-
da kohalike elitaarmajandite sü-
gavaid juuri, siis võiks mõttemõl-
gutustega seigelda julgelt kuni 15. 
sajandini. Seetõttu tasub vaadata 
iga kohta ja nähtust maastikul kui 
asustusmustri üht osa. Ja muster 
joonistubki tihti uudse pildina.

Võib-olla pärineb Viimsi mõisa ümbruses kasvav karulauk just kloostrimõisa aegadest. Foto: Virge Kõosalu

Igavikulisi väärtusi sümboliseeriv püha aed
K LO O S T R I A E D

Kui kõrvalolev lugu räägib Viimsi asustusmustri 
kujunemisest, minnes tagasi kloostrimõisani, siis on 
paslik põgusalt peatuda ka kloostriaial, millel oli omas 
ajas väga oluline koht. 

Millalgi 15. sajandi keskpaiku asutas Pirita klooster Viimsi 
keskkõrgendikule  kloostrimõisa koos selle juurde kuuluva 
aiaga. Birgitiinide ordureegli kohaselt olid aiad olulised pai-
gad. Keskaja mõtlemine oli tänapäevasest palju sümbool-
sem. Taimi kasutati muidugi toiduvalmistamisel, kuid neil 
oli ka meditsiiniline väärtus ning sümboolne ja usuline tä-
hendus. Birgitta nägemustes sümboliseeris aed Jumala rii-
ki ja selle hooldamist. 

Kloostriaed pidi koosnema kolmest osast: pargitaoli-
ne aed puude, lillede ja muru või aasaga, köögiaed ürti-
de ja viljapuudega, paradiisi- ehk iluaed lillede, purskkae-
vu ja skulptuuridega. Viimsi kloostrimõisa aed ei asunud 
kloostri juures ja küllap oli siin toidukultuuride ja kalatii-
kide osatähtsus suurem. Me ei tea, kas kloostrimõisa aias 
järgiti neidsamu reegleid mis kloostriaias. Küll aga võib ar-
vata, et levinud mõtteviis – mental habit, nagu seda täna-
päeval nimetatakse – ei jäänud ka aiakujunduse osas mõ-
jutuks. Harjumus mõelda aiast kui igavikulistele väärtustele 

viitavast sümboolsest üksusest võis kajastuda ka kloostrimõi-
sa aia kujunduses. 

Pirita kloostri valdused võõrandati 1591. aastal ning esi-
mene ülevaade Viimsi mõisa hoonestusest ja aiast pärineb 
ligi 100 aastat hilisemast ajast – Eestimaa Reduktsioonikomi-
tee esimehe kindralmajor Robert Lichtoni 1686. aastal koos-
tatud inventeerimisaktist. Seal on kirjas, et mõisamaja ümber 
laius suur puu- ja köögiviljaaed, mis oli piiratud 40 jalaka ja 
saarega. Aed oli jaotatud 12 ruuduks, igas ruudus olid mõ-
ned viljapuud, köögitaimed ja lilled. Kaks kalatiiki aiast põh-
ja pool olid ümbritsetud sõstra- ja karusmarjapõõsastega. 

Küllap jõudsid mõned aiakultuurid kloostrimõisast talu-
poegade aiamaalegi. Teadmata on, kuidas karulauk Viimsi 
mäenõlvadele jõudis. Karulauk on Eesti looduses hästi ko-
hanenud, kuid suurelt osalt on ta siiski meile sisse toodud 
liik. On teada, et viikingid panid oma sadamakohtadesse ka-
rulauku kasvama, et järgmisel kevadel randudes oleks, mi-
da süüa. Karulauk kui varakevadine vitamiiniallikas oli ka 
kloostriaedades aukohal. Küllap kasvas ta ka Viimsi kloost-
rimõisa aias. Kes teab – ehk peaksime siinse kevadise ka-
rulaugurikkuse eest just Pirita nunnadele tänulikud olema. 

Külvi Kuusk
Rannarahva muuseumi teadur

Viimsi lillelise asustusmustri ajalugu ulatub sajandite taha

Johann Holmbergi kaardi väljavõttele aastast 1689 on 
markeeritud Nelgi tee 1 asukoht. Allikas: Rahvusarhiiv

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00
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Viimsi
Muusikaliteater
esitab
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Paide Teater on Eesti noorim ning 
kõik meie lugejad polegi võib-ol-
la sellest veel kuulnud. Palun tut-
vustage lühidalt oma teatrit.
Paide Teater on 2018. aastal Paide 
linna loodud professionaalne tea-
ter, mida kutsuti eest vedama kuue-
liikmeline trupp. Praegu on mees-
konnas lavastaja, dramaturg, kolm 
näitlejat ja juht-produtsent. Tea-
ter sõnastas kohe alguses, et me ei 
tulnud tegema veel üht teatrit, vaid 
uut teatrit. Põhiline küsimus, mille-
le vastust otsime, on: mis on teatri 
ja kunstniku roll 21. sajandil? Meie 
jaoks on oluline mitte käia turva-
liselt sissetallatud rada, vaid pide-
valt seada enda ja teatri tegemisi 
küsimuse alla. Usume, et teater ei 
ole ainult kell seitse õhtul punastel 
sametitoolidel pimedas saalis toi-
muv sündmus, vaid peab tulema 
inimestele lähemale, looma kogu-
kondi ja kohtumisi. 

Vaatamata sellele, et kõik Ees-
ti inimesed pole veel Paide Teatrit 
külastanud, usun, et oleme idea-
listliku ja ambitsioonika tegutse-
misega suutnud päris palju laineid 
tekitada. Viimastest tuntumatest ja 
rohkelt kajastatud projektidest on 
laiema publikuni jõudnud aasta ta-
gasi alustatud suurprojekti Paide 
3000 aktsioonid “33 kõnet” ja “Va-
rivolikogu” ning lavastused “Eesti 
jumalad” ja “Carmen”.

 
Kas olete algusest peale Paide 
Teatriga seotud ning mis on Teie 
roll organisatsioonis?
Asusin Paide Teatrisse tööle aas-
ta enne, kui teater ametlikult te-
gutsema hakkas. Minu roll oli pro-
jektijuhina teatri sündimiseks kõik 
ette valmistada. 2018. aasta augus-

rikkusega kohtumine aitab mõis-
ta maailma. Paide Teatri eesmärk 
on moodustada kogukond – mees-
kond, naiskond, segakond, inim-
kond. Teater on kohtumine. Aga 
kohtumine on enamat, kui ühte 
ruumi kokku tulemine. Paide Tea-
ter otsib enamat. 

 
Millest räägib huvikeskuses lava-
le jõudev lavastus “Udu”?
“Udu” kannab alapealkirja “Mä-
lukontsert kolmele häälele”. See 
määratlus ehk annabki kõige pa-
rema suunise lavastuse lahti muu-
kimiseks. See on rännak mäleta-
mise ja unustamise piirile. Sinna, 
kus teadmiste ja kogemuste piirid 
ajauttu kaovad. Eilne õhtu tundub 
täna nii selge – sõin, vaatasin uudi-
seid, rääkisin abikaasaga elektriar-
vest ja silitasin kassi. Ehk mäletan 
seda õhtut ka nädala pärast, aga on 
üsna kindel, et kuu või paari pärast 
saab sellest õhtust üks paljudest, 
mida on peaaegu võimatu teistest 
eristada. Lavastus küsib, mis teeb 
ühest hetkest mälestuse ja laseb 
teisel unustusse vajuda. Mis juh-
tuks, kui me midagi ei unustaks, ja 
kuidas me mäletame asju, mida me 
ise kunagi kogenud ei ole. 

 
Kes võiksid seda etendust vaata-
ma tulla?
Vaatama on oodatud absoluut-
selt kõik, aga kui peaks vanusepii-
ri tõmbama, siis võiks see olla 14–
114. Miks 14? Sest tundub, et 14 
eluaastaga jõuab inimene hakata 
tajuma ennast kui mälestuste ter-
vikut, tajuma, et tal on lapsepõlv, 
kooliiga, olevik ja tulevik. Miks 114? 
Sest see kõlab lihtsalt hästi. Aga kui 
on mõni 120-aastane, kes soovib 
lavastust vaatama tulla, siis ka tal-
le on uksed avatud. Tunneme vaid 

tis teatritrupi tekkides sai minust 
teatri juht ja peaprodutsent. Väi-
kese teatri juhtimine ja ainukese 
administratiivtöötajana tegutse-
mine tähendab väga suurt panus-
tamist. Mõnda aega elasin ainult 
teatris ja teatrile. Ka praegu ei tä-
henda töö vaid teatri finantside ja 
personali eest vastutamist, vaid ka 
turundus- ja müügitööd, lavastus-
ala- ja tehnilist tööd. Olen väga uh-
ke, et tehtud töö pole olnud asjata, 
vaid Paide Teater on tõusnud Eesti 
teatrimaastikul tuntud tegijaks. Ise-
gi need, kes alguses kahtlesid, jälgi-
vad meie tegemisi nüüd suure hu-
viga. Paide Teater on minu jaoks 
maailma parim teater. 

 
Millega seni tehtust olete kõige 
rohkem rahule jäänud?
Kiire tegutsemise kõrval pole ol-
nud palju aega analüüsida ja ta-
gasi vaadata. Küll aga võin tunne-
tuslikult ja tagasiside põhjal öelda, 
et läinud on suurepäraselt. Oleme 
loonud lavastusi, millest paljud on 
sündinud trupi ühise tööna ja mil-
lest omakorda paljud on üritanud 
leida uut teatri tegemise vormi või 
stiili. Oleme kultuurimaastikul tun-
tud oma kogukondliku teatri tege-
mise poolest ja pidevalt otsinud 
uusi suundi ning teemasid, millega 
tänapäeva teater tegelema peaks. 

Viimase aasta jooksul projekti 
Paide 3000 käivitamisega on teater 
leidnud suuna, mis pakub huvi Pai-
dest Pariisini. Ehk vaid nelja-aasta-
se tegutsemisega oleme jõudnud 
oma projektidega ka Euroopasse. 

 
Olete Viimsist pärit ning tegutse-
nud Viimsi Kooliteatris. Kust Teie 
isiklik teatripisik alguse sai ning 
millised on parimad mälestused 
kooliteatrist?
Teatri- ja kultuuripisik on ilmselt 
pärit minu perekonnalt, kus isa 
on eluaeg töötanud teatris ja ema 
on muusikaõpetaja. Kindlasti saan 

TEATER 5. aprillil jõuab Viimsi huvikeskuse 
lavale Paide Teatri lavastus “Udu”. Esimest korda 
viimsilaste ette astuvat teatrit ja eesootavat 
lavastust tutvustab Viimsis kasvanud ja kohalikust 
kooliteatrist tuule tiibadesse saanud teatrijuht ja 
peaprodutsent Harri Ausmaa.

Paide Teater kutsub viimsilasi rännakule 
mäletamise ja unustamise piirile

seostada pisikut ka kooliteatriga. 
Elasin noorena väga kaasa selle te-
gemistele ja mul on kustumatud 
muljed näiteks “Taevase põrgu” ja 
“West Side Story” lavastustest. Sat-
tusin kooliteatrisse küll alles kesk-
kooli lõpus, aga sain kaasa teha 
päris mitmed aastad ka pärast lõ-
petamist. See aitas hoida sidet kooli 
ja Viimsiga. Tegin kaasa lavastustes 
“Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi”, 
“Fame” ja “Grease” – viimases mit-
te ainult laval, vaid ka lavastajana. 
Andsin kooliteatrile oma sõrme ja 
see võttis kogu käe. Sellega liitumi-
ne on kindlasti see, mis viis mind 
lõpuks Paide Teatri juhtimiseni.  

 
Maailmas ei ole viimased aastad 
olnud kõige rahulikumad ajad. 
Kuidas teater aitab nii tegijatel 
kui ka publikul sellise aja vältel 
vaimset tervist ja tasakaalu säi-
litada?
Vastan sellele küsimusele peaae-
gu sõna-sõnalt, kopeerides Pai-
de Teatri esimest kirjutatud mani-
festi. Keerulistest aegadest aitavad 
üle saada inimesed ja kohtumised. 
Tänase maailma suurimaid prob-
leeme on kogukonnatunde kadu-
mine. Väikesed tihedalt läbipõi-
munud kogukonnad on kadumas, 
samas ei tunne me end osana ai-
na kasvavast globaalsest kogukon-
nast. Tunneme, et meie mured ei 
huvita teisi ja lubame endale hoo-
limatust teiste, ja maailma suhtes. 
Teatril aga on võimalus ja ka ko-
hustus midagi muuta. Kohtumi-
ne suurepärase kunstiga aitab nii 
kunstnikel kui ka publikul maailma 
selgemalt tajuda. Hea kunst aitab 
mõista, et oleme koos. Me vastu-
tame koos. Me rõõmustame koos. 
Me kurvastame koos. Iga inime-
ne on lugu, on kogemus. Selle elu-

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

aukartust selle tohutu mälulaeka 
ees, mille “Udu” võiks avada. 

 
Millised on Paide Teatri suure-
mad tulevikuplaanid ja mida põ-
nevat publikul veel oodata on?
Paide Teater jätkab tööd teatri rolli 
mõtestamisel 21. sajandil läbi eri-
nevate lavastuste, aktsioonide, ar-
tiklite, ürituste ja teiste veel tund-
matute vormide. Pärast “Udu” 
jõuab lavale lavastus “Esimene 
tants. Viimast korda”, kus eten-
duskunstnik ja koreograaf Herni 
Hütt kutsub lavale 15 inimest, ke-
da ühendab see, et nad on kõik va-
nemad kui 63 aastat. Lavastus uu-
rib, mis rolli mängib tants inimese 
elus, ja otsib vastuseid nii kaasaeg-
sest tänavatantsust kui ka aasta-
kümnete taha jäänud koolilõpupi-
dudest. Samuti etendub veel loetud 
kordadel Peeter Volkonski lavastus 
“Carmen”, kus Paide Teater ja tea-
ter Must Kast võtavad mõõtu Bizet’ 
maailmakuulsa ooperiga. Ja mui-
dugi on asju veel. Ja veel ja veel. 
Aga rohkem infot leiab igaüks ju-
ba Paide Teatri kodulehelt. 

  Paide Teatri etendus 
“Udu”. Teisipäeval, 5. aprillil 
kell 19 Viimsi huvikeskuses.
Lavastaja Jan Teevet, lavas-
tusdramaturg Oliver Issak.
Näitlejad: Maria Paiste, 
Johannes Sepping, Kirill 
Havanski. Produtsent Harri 
Ausmaa. Etenduse kestvus 
1 tund 15 minutit (vaheajata)
Piletid hinnaga 10 eurot on 
müügil Fientas, kolmapäeviti 
k 10–16 huvikeskuse kontoris.

  Vaata Paide Teatri kohta 
lisa www.paideteater.ee.

Hetk Paide 
Teatri lavastu-
sest “Lahingu-
väli”, mille mõt-
teline järg on 
uus lavastus 
“Udu”. Vasa-
kult: Johannes 
Richard Sep-
ping, Kirill 
Havanski, 
Maria Paiste. 
Fotod: Paide 
Teater

Paide Teater 
oma kolmandal 
sünnipäeval. 
Vasakult Harri 
Ausmaa, Maria 
Paiste, Jan Tee-
vet, Johannes 
Richard Sep-
ping, Kirill 
Havanski, 
Oliver Issak. 
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ja pühapäevad puhkamiseks,” sel-
gitab Robin.

“Meeskonnas on põhimõte, et 
tuleb olla esimene ja ainult esime-
ne. Treenerid nõuavad palju ja väl-
jakul tuleb endast alati 101 protsen-
ti anda, seda ka treeningute ajal. 
Kõik seni peetud mängud on ol-
nud väga kiired ja rasked, oleme 
võidelnud nii üle 20-kraadises soo-
juses kui ka tuule ja tormiga. Kuna 
võistlused toimuvad üle kogu riigi, 
siis vahel tuleb mõnele kohtumise-
le jõudmiseks lausa kolm tundi len-
nukiga lennata,” lisab ta.

Argipäev on üsna rutiinne
Igapäevaselt kulub treeningule 
umbes paar tundi. Robini päev 
näeb tavaliselt välja selline, et hom-
mik möödub koolitööd tehes, kel-
la kolmest tuleb jõuda treeningule 
ning õhtu on vaba. 

“Õpin Tallinna Arte gümnaasiu-
mis 11. klassis. Valisin selle kooli 
jalgpalliklassi pärast,” täpsustab 
jalgpallur. “Hetkel püüan kõigega 
hakkama saada distantsõppel olles 
ning töötan usinasti kooliaasta lõ-
petamise nimel. Olen oma õpeta-
jatele toe ja mõistva suhtumise eest 
meeletult tänulik, sest ausalt öel-
des pole õpingutele keskendumine 
üldsegi lihtne, ma ei saa isegi Zoo-
mi tundidest osa võtta. Kogu ma-
terjali pean sisuliselt üksinda õpi-
kute toel omandama. Õnneks on 
koolis minu veidi aeglasema tem-
poga arvestatud.”

Pärast keskhariduse omanda-
mist soovib Robin oma elu jalgpal-
likarjäärile pühendada. “Ülikooli 
astumine tundub hetkel pigem 
ebatõenäoline kui mitte võimatu, 
vähemalt ei juhtu see ilmselt kohe 
pärast keskkooli. Samas ei ole ma 
seda ka enda jaoks välistanud ning 
võimalik, et tulevikus valin midagi 
spordivaldkonna erialadest.”

Mängib Itaalias, pöialt hoiab 
hispaanlastele
Robin peab oma lemmikjalgpalli-
meeskonnaks FC Barcelonat. “Nad 
on tehniliselt suurepärased ja män-
givad väga ilusat jalgpalli. Minu 
lemmikmängijaks on täna aga hoo-
pis Hollandi profijalgpallur ja Ing-
lismaa kõrgliiga klubi Liverpooli 
kaitsja Virgil Van Dijk. Esiteks män-
gib ta minuga sama positsiooni 
ning teiseks oskab mängida nii pal-
liga kui ka pallita.”

Eesti jalgpallitalent saab tähele-
panu ka tänu ühele teisele vutiäs-
sale, kes kannab noore mehega sa-
ma perekonnanime. “Harry Kane 
on Inglismaa jalgpallur, kes mängib 
ründajana Premier League’i klubis 
Tottenham Hotspur ja Inglismaa 
jalgpallikoondises. Nii mõnigi ini-
mene on tulnud juurde ja küsinud, 
kas ta on minu sugulane. Ma pole 
seda küll uurinud, kuigi pigem see 
nii ei ole ning sama nimi on liht-
salt äge juhus. Võistlussärgil Kane 
nime nähes elab publik mulle va-
hel üsna elavalt kaasa, on olnud ju-
huseid, kus mind on isegi Harryks 
hüütud. Tulevikus oleks päris lahe 
ka temaga isiklikult kohtuda ning 
miks mitte ka ühel väljakul mängi-
da,” avaldab Robin lootust.

M
aikuus 18. sünni-
päeva tähistav noor-
mees astus Viimsi 
esindusmeeskonna 

ridades üles esimest korda 15-aas-
tasena 2019. aastal. Hooaja lõpus 
sai ta kirja ka esimese mängu alg-
koosseisus. Eesti noortekoondi-
seid on ta esindanud eri vanuse-
klassides kuuel korral. Mullu suvel 
käis Robin Lazio juures end näita-
mas ning liitus klubi akadeemiaga. 
Märtsikuu keskpaiga seisuga on ta 
Lazio Primavera ehk U19 mees-
konna särki kandnud kuues män-
gus. Lazio Primavera meeskond on 
tugevuselt teise liiga liider. 

Pool elu on möödunud 
jalgpalli mängides
“Jalgpalli hakkasin mängima 9-aas-
taselt. Liitusin FC Tiigritega, kus 
minu esimeseks treeneriks oli Sven 
Elenurm. Kolm viimast hooaega 
möödus Viimsi MRJK ridades tree-
ner Ivo Lehtmetsa juhendamisel. 
Esindusmeeskonda pääsesin ilm-
selt vaid tänu tema suurele usal-
dusele, mille eest olen ääretult tä-
nulik,” tõdeb jalgpallur. “Ivo on 
treener, kelle poole sain pöördu-
da igasuguste muredega. Inimese-
na on ta väga mõistev ja igati abi-
valmis. Mul on siiras rõõm jälgida 
Viimsi klubi arengut ja usun, et 
niimoodi jätkates on nad kindlas-
ti varsti Eesti tippklubide hulgas. 
Tiim töötas hästi kokku, olime na-
gu üks suur perekond ja tegelikult 
ei olnud mitte kunagi tunnet, et 
käime koos pelgalt jalgpalli pärast. 
Muid ühisüritusi oli seal klubis ka 
pidevalt, mis tegelikult aitasid üht-
se vaimsuse tekkimisele kaasa. Kui 
väljakule mindi, siis ikka maksimu-
mi võtma.”

sus on muidugi koduste ning oma 
tiimi järele, sest veetsime poistega 
koos väga palju aega, rõõmustasi-
me ühiste saavutuste üle ning oli-
me üksteisele suureks toeks ka hal-
vematel aegadel,” räägib Robin.

Itaallastega viis kokku 
inglane
Rooma Lazio oli Viimsist pärit 
mängumehe jaoks ainus ja esi-
mene klubi, kus ta end mullu su-
vel proovile pani. “Juulis võttis mi-
nuga ühendust üks inglasest agent, 
kes oli minu jalgpalliga seotud te-
gemistel pikemat aega silma peal 
hoidnud. Tema tegi mulle ettepa-
neku kaheks nädalaks Itaaliasse 
Lazio klubi juurde nii-öelda testi-
misele sõita. Kokku kulus sellele lõ-
puks lausa kolm nädalat ning kuna 
kõik läks edukalt, siis ootamatu ko-
limine toimus juba augusti lõpus. 
Tänavu veebruaris sõlmis klubi mi-
nuga kolmeks aastaks profilepingu. 
Võin öelda küll, et olen enda üle vä-
ga uhke, õnnelik ning ühtlasi täitus 
sellega ka minu seni kõige suurem 
unistus,” rõõmustab Robin.

Nädalas üks jalgpallivaba 
päev
“Eestiga võrreldes on siinsed tree-
ningud hoopis teistsuguse ülesehi-
tusega, kõik mängijad väga kiired ja 
tehnilised. Meie tiimis on väga pal-
ju liikmeid ja juba ainuüksi mängu 
pääsemine nõuab suurt pingutust. 
Mängin väljakul keskkaitses ja loo-
dan sellega meeskonda tugevdada. 
Treeningud toimuvad viiel päeval 
nädalas, kuues päev on võistluseks 

Jalgpallis meeldibki Robinile 
meeskonnamäng. “Kõik on tulnud 
väljakule ühise sooviga võita ja või-
delda, keegi ei taha alla anda. Spor-
dialana õpetab see mulle distsiplii-
ni ja teiste inimestega arvestamist.”

Suur elumuutus tegi ärevaks
Itaaliasse kolimine tuli noormehe 
jaoks suhteliselt  kiirelt ning oota-
matult. “Pere polnud selleks muu-
tuseks tegelikult päriselt valmis. 
Muretseti, kas ja kuidas ma võõr-
sil hakkama saan, sest varasemast 
polnud mul sarnast kogemust ning 
kolida tuli võõrasse kultuuri siiski 
ihuüksinda. Tänaseks on kõik pe-
reliikmed ilmselt selle mõttega ju-
ba harjunud,” arvab ta.

Tegelikult oli veidike ärev ka Ro-
bin ise. “Pealtnäha võib see välis-
maale klubisse minek lihtne tun-
duda, kuid tegelikkuses on see ikka 
väga suur paberite, lubade ajamine 
ja kokkulepete saavutamine. Lisa-
muredena veel haridustee jätkami-
ne ning kõikidest mulle olulistest 
inimestest eemal olemine. Tunnis-
tan ausalt, et esimesed kuud koha-
peal olid ääretult rasked, ma ei osa-
nud keeltki.”

Võõrustajatele jätkub vaid 
kiidusõnu
“Itaallaste vastuvõtt oli minu jaoks 
ülivõrdes positiivne ja soe. Elan 
kaasaegses Lazio spordikomplek-
sis, mis asub Rooma linnast 35 kilo-
meetri kaugusel. Siin on basseinid, 
jalgpalliväljakud, jõusaalid, juuk-
sur, arstiabi ja kõik muu vajalik. Ol-
meprobleemide pärast muretseda 
ei tule. Süüa saan väga hästi, pesu 
on pestud ja tube koristatakse. Kui 
mul on vaja kuhugi minna, siis or-
ganiseeritakse transport. Klubi on 
kõige eest väga hästi hoolitsenud 
ning juhtkond äärmiselt toetav ja 
vastutulelik,” muljetab Robin ja li-
sab, et Eestisse pääseb ta koondise 
mängudeks, suvepuhkuseks ning 
jõule veetma.

JALGPALLUR Viimsi jalgpalliklubi kaitsetalent 
Robin Kane (17) sõlmis lepingu Itaalia tippklubiga 
Roma Lazio. Tallinna Arte gümnaasiumi jalgpalli-
klassi õpilane peab seda suure unistuse täitumi-
seks, mis aitab tal nihutada piire konkurentsi-
tiheda profispordi kõrgliiga poole pürgimisel. 

Viimsilane Robin Kane sõlmis 
lepingu Itaalia profiklubiga

“Õpin hetkel itaalia keelt, sest 
sarnaselt prantslastele ei taha ka 
itaallased väga inglise keeles su-
helda. Enamus mind igapäeva-
selt ümbritsevatest inimestest on-
gi nii-öelda kohalikud ning sekka 
siis mõned prantslased ja Šveitsi 
kodanikud.”

Igatseb merd ja sõpru
“Itaalias on meeletult ilus loo-
dus ja lummav arhitektuur, mui-
dugi ka maitsev toit. Siin on väga 
mõnus kliima ning kohalikud ini-
mesed tunduvad väga positiivsed, 
heatahtlikud ja murevabad. Meri 
on poolesaja kilomeetri kaugusel, 
mis Itaalia mõistes ei ole pikk va-
hemaa, aga Viimsi poisina tunnen 
sellest puudust. Kõige suurem igat-

Marta Vasarik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Viimsist Roma 
Laziosse jõud-
mine on suure 
unistuse täitu-
mine. Fotod: 
erakogu

Robin mängib 
keskkaitsija 
positsioonil.
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Jaanika Merilo
Minu Ukraina
Petrone Print 2021, 256 lk
“Minu Ukraina” on huvitav ja sisutihe 
autobiograafiline teos, mis autori elu-
tee tõttu on väga lähedalt seotud Uk-
raina viimaste aastakümnete eluolu ja 
poliitilise võitlusega. Ema poolt eest-
lanna, isa poolt ukrainlanna, ei omista 
autor oma rahvusele erilist tähendust. 
Tema jaoks on kodu nii Eestis kui ka 
Ukrainas. Aastast 2007 on ta ka tööala-
selt Ukrainaga tihedalt seotud. Jaanika 
Merilo on Ukrainas tuntud ja talle on 
usaldatud vastutusrikkaid ametikohti. 
Ta on seotud riigireformidega, olnud 
Dnipro endine linnapea, erinevate mi-
nistrite nõunik ning valitud mõjukuselt 
42. naiseks Ukrainas.

Raamatu esimesed kaks peatükki 
kajastavad lapsepõlvemälestusi. Tol-
lal kogetud pisiasjad, igapäevane elu, 

reisid platskaartvagunis kohustusliku 
kana, sibula, kotlettide, munade ja ha-
pukurkide söömisega, teeklaasid pods-
takannikutes – kõik see on kaasahaarav, 
vanemale lugejale äratundmisrõõmu 
pakkuv. Seejärel suundume oligarhi-
de-punadirektorite, tärkava turuma-
janduse, e-reformide ja digiriigi maail-
ma. Kuidas riik toimib? Kuhu lähevad 
maksud ja mismoodi tekib usaldus, kui 
palju saab keegi palka, milliseid alasid 
arendatakse, mil määral saab rahvas 
osaleda poliitikas? Küllaltki põhjali-
kult on käsitletud korruptsiooniteemat. 
Rahval pole raha, et maksta riigile mak-
se, et see saaks olukorda parandada. 
Lugeja saab täpsemalt teada, miks pet-
tuti president Kutšmas, milles seisnes 
oranž revolutsioon, milline tähendus 
on Maidanil. Ühtlasi saame ülevaate 
Ukraina tähtsamatest linnadest: tuhan-
deaastase ajalooga pealinn Kiiev, Har-
kiv ja autori lemmiklinn Lviv, millesse 
on võimatu mitte armuda. 

Merilol on õnnestunud ausalt ja 
erapooletult kujutada Ukraina ühis-
konnas esinevaid probleeme ja võr-
relda neid Eestis valitseva olukorraga. 
Lugeja märkab osavõtlikku suhtumist 
inimestesse, autori huvi, poolehoidu 
või ka kriitilisi tähelepanekuid. Sobib 
neile, kes soovivad paremini mõista 
Ukraina lähiajalugu ja riigis toimunud 
protsesse.

Raamatus kirjeldatu kehtis veel hil-
jaaegu, aga julm sõda oma vabaduse 
eest võitleva riigi vastu on muutnud 
kõik. Merilo kommenteerib kujune-
nud olukorda: “Kuigi “Minu Ukraina” 
sai kirjutatud vaid paar kuud tagasi, 
on maailm viimaste nädalatega muu-
tunud. Kirjutades mõtlesin, kas peak-
sin vähem kirjutama poliitikast ja riigist 
ning selle toimimispõhimõtetest ja Uk-
raina olemusest, aga nüüd saan aru, et 
kurbade ajaloo keerdkäikudega tuli see 
raamat just selline, mis selgitab paljuski 
tausta lahti ja annab konteksti praegu 

RAAMATUD Maailm on pidevas muutumises, aga 
paraku mitte alati positiivses suunas. Sageli on toimu-
vast raske arugi saada, aga raamatud aitavad meil 
maailma paremini mõista. 

Raamatud, mis aitavad maailma mõista
toimuvale. Soovin kogu südamest rahu 
Ukrainasse ja teen ka oma parima, toe-
tamaks Ukrainat, kuis oskan ja suudan.”

Isabel Allende
Pikergune õilmeleht merest
Tänapäev, 2021. 331 lk
Isabel Allende on tuntud Tšiili kirja-
nik ja ajakirjanik, teda peetakse Ladi-
na-Ameerika esimeseks edukaks nais-
kirjanikuks. Allende teosed põhinevad 
enamasti elu- ja ajaloolistel faktidel. 
Erandiks ei ole “Pikergune õilmeleht 
merest”, mis jutustab südamekirurg 
Victor Dalmau ja pianist Roser Bru-
guera keerukast eluteest. Ajalooli-
sed sündmused ja isikud romaanis on 
reaalsed, tegelased on küll välja mõel-
dud, kuid põhinevad inimestel, keda 
autor kohtas ja tundis. Raamatu peal-
kiri on rida Pablo Neruda Tšiilist kõne-
levast luuletusest ja tal on loo tegelas-
te saatuses mängida oma oluline roll.

Romaani keskmes on Victori ime-
tegu Hispaania kodusõjas, kui ta pääs-
tis sõduri elu, võttes surmavalt haavatu 
rinnakorvist tolle südame oma sõrme-
de vahele ja seda pigistades äratas me-
he ellu. Romaani kõige tugevamaks 
osaks peangi esimest, mis näitab His-
paania kodusõda kogu oma julmuses 
ja koleduses. Inimesed ei õpi ilmselt 
ajaloost kunagi. Nii nagu praeguses 
maailmas, polnud ka siis miski kindel, 

oli ainult hetk, mida tuli nautida enne, 
kui see hävines. Perekond Dalmaude 
saatus võimaldab tõmmata parallee-
le tänapäeva sõjakolletest põgeneva-
te inimestega. Ellu aitavad jääda tugev 
tahe, lootus ja hea õnn.

Teoses on suure romaani ainest: 
sündmustiku kestus ligi pool sajandit 
(1938–1984), kolm riiki ajalookeeris-
tes, meeldejäävad tegelaskujud. Au-
tor ühendab dramaatika romantika-
ga. Hoolimata huvitavast süžeest võib 
romaanile ette heita puudusi tegelas-
te siseelu psühholoogilisel mõtesta-
misel. Allende kipub emotsioone ja 
sündmusi pigem kirjeldama kui neis-
se süvenema, aga ta on kaasahaarav ju-
tustaja. Ilmselt oleks teos vajanud ka 
hoolikamat toimetamist. Puudustele 
vaatamata väärib romaan lugemist ju-
ba ainuüksi hästi läbi töötatud ajaloo-
lise ainese, aga ka põneva sündmuste 
arengu tõttu. 

Olga Tokarczuk
Aja oma atra läbi koolnute kontide
Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2020. 
237 lk
“Aja oma atra läbi koolnute kontide” 
on eriskummaliselt väljakutsuv ning 
tume lugemine. Vaatamata sellele on 
nobelistist kirjanikul Olga Tokarczukil 
imeline võime kaasahaaravat õhustik-
ku luua ja lugeja tema poolt loodud 
maailma elama panna. Siinkohal tänu 
tõlkijale, kes oskab kirjutatut suurepä-
raselt poola keelest edastada. Autor 
suudab kajastada tänapäeva inimese 
elu, sidudes selle müstilisusega. Ühelt 
poolt on see jätk Tokarczukile iseloo-
muliku, maagilist realismi sisaldava-
tele teostele, ent samas ka selle maa-
gilisuse lõhkumine. Teose žanriks on 
nimetatud kriminaalromaani, mille-
ga ma päriselt nõus ei ole. Kindlasti ei 
ole tegemist klassikalise krimiga. Pi-
gem võiks romaani määratleda nime-
tusega ökotriller.

Peategelane Janina on pensionärist 
õpetaja ja vegetaarlasest loomakaits-
ja. Ta elab üksinda väikeses mägikü-
las, suhtleb vähe, huvitub astroloogiast 
ning armastab luua seoseid tähtede 
seisu ja inimelude vahel. Lisaks aitab 
ta sõbral tõlkida William Blake’i luulet, 

kellelt pärinevad ka raamatu peatükki-
de sissejuhatavad värsivihjed. Kohe al-
gul leitakse minajutustaja kummalistel 
asjaoludel hinge heitnud naaber. Sel-
lega surmajuhtumid ei lõpe. Teose põ-
hirõhk on siiski Janina arutlustel kan-
natustest, mida põhjustab loomadele 
inimene. Tal on kinnisidee, et loodus 
püüab inimkonna tekitatud ökoloo-
gilise kahju eest kätte maksta. Mina-
jutustajal on eripärane maailm, läbi 
mille lugu edasi antakse. Teda pee-
takse veidrikuks, kuid tema mõttekäi-
gud annavad tunnistust pigem teravast 
mõistusest.

Moraalikäsud ja keelud on inimes-
tel erinevad ning neid järgides tegutse-
me või jätame midagi tegemata. Õigel 
või valel käitumisel on sageli keeruline 
vahet teha. Peategelase kaudu suunab 
Tokarczuk kriitikateraviku keskkonna-
teemadele. Paljugi sõltub siin meie si-
semisest eetikast. Maailmas on palju 
ebaõiglust. Kas sellega tuleks leppida? 
“Elame maailmas, mille ise välja mõt-
leme. Määrame, mis on hea ja mis mit-
te, joonistame tähenduste kaardi… Ja 
pärast maadleme kogu elu sellega, mis 
me endale välja mõtlesime. Probleem 
on selles, et igaühel on oma versioon, 
ja seepärast on nii raske inimestel üks-
teist mõista.”

Teos paneb lugeja (kaasa)mõtlema, 
olgu kirjutatu kuitahes veider, sünge ja 
müstiline.

Reet Kukk
Viimsi Raamatukogu 
raamatukoguhoidja



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

Aiatööd
Ohtlike puude raie, võsalõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. He-
lista julgelt ja leiame lahenduse. 
Tel 5623 0373, Randy.
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt tel 
5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja pügamine. 
Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.
Teostame hekkide ja viljapuude lõi-
kustöid, pikaajaline töökogemus. 
Info tel 521 6037.
Viljapuude ja hekkide lõikus. Oks-
te äravedu. Kogemust 15 aastat. 
Teostan ka teisi haljastustöid. He-
lista või kirjuta, teen hea hinnapak-
kumise! Tel 5396 2258, rpappel@
gmail.com, Raido.
Viljapuude lõikamine. Murude, 
istutusalade ja hekkide rajamine 
ning hooldus, ohtlike puude lange-
tus. Vaata lisa https://mljhaljastus.
ee/ ja küsi pakkumist info@

mljhaljastus.ee või tel 5691 0487.
Hekkide pügamine soodsalt ja 
hoolsalt, vajadusel okste äravedu. 
Tel 5302 8158.

Ehitus
Tänavakivide paigaldus ja paran-
dustööd. Teede ja platside ehi-
tus. Kivide müük. Haljastustööd. 
Tel 5667 6629,  info@viimsikivi.ee, 
www.viimsikivi.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.
Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja vii-
mistlustööd. Kortermajade reno-
veerimine MTR EEH011474. Pakume 
erinevaid lahendusi hoonete ja ma-
jade ehitusel. mehitus@gmail.com 
või tel 5352 9476.
Katuste, fassaadide ja aedade 
pesu, värvimistööd, remonttööd. 
Lumetõrje ja jääpurikate eemalda-
mine katustelt. Tel 5638 8994, kpe.
kpe@mail.ee. 
Kivi-, plekk-, eterniit- ja bituumen-
sindelkatuste pesu ning värvimine. 
Krohv-, plekk- ja plastikfassaadide 
ning akende õrnpesu. Tänavakivi 

pesu ning liivatamine. www.
sunluna.ee, tel 5555 8730, 
Karl-Martin.
Tänavakivide paigaldus. Parklate 
ja kõnniteede ehitus. Ormikivi OÜ, 
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee, 
tel 525 5851.
Teostame sise- ja välistöid, terras-
sid, septikute paigaldus. Tel 5627 
6785, tiidukuldkaedou@gmail.com.
Teostan erinevaid üldehitus- ja 
remonditöid. Vundamendi ehitus, 
siseviimistlus, välisviimistlus, san-
tehnilised- ning elektritööd (olemas 
B2 pädevus). Tel 552 7217.

Korstnapühkimine
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.
Korstnapühkija teenused. Telli-
mine tel 5877 1665 või www.puhas-
kolle.ee.

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

Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.
Kogenud santehnik pakub oma 
teenuseid. Tel 551 8837, Pavel 
(vene keel).
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Vahetan segisteid, valamuid, WC-
potte, boilereid. Väiksemad elekt-
ritööd ja koduabitööd. Tel 5904 
8011, e-post looduse.3@hot.ee.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Massaaž Viimsis. Erinevad liigid. 
Individuaalne lähenemine. Lisa-
teave telefonil 526 0275, Tiina.
Otsime lauluõpetajat ja klaveri-
õpetajat individuaaltundideks lap-
sele Viimsis. Helista tel 5559 8867!

25. märts 2022 KUULUTUSED & TERVIS // 17Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

Ost, müük, rent
Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARK-ist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.
Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte ja fotosid, trükiseid ja doku-
mente, vanaraha ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsioneerimi-
se esemeid. Hea hinnaga! Tel 602 
0906 ja 501 1628.
Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toi-
mivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire vormista-
mine ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või tel 5618 
8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks www.
seisevauto.ee.
Uuemate ja vanemate raamatute 
ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed 
jm) ost. Tel 514 0618, Andres.
Üürile anda väiksemale perele 
kahekorruseline maja Pringi külas. 
Tel 5341 5706.

Ligi 90% Eesti inimestest tarbib 
ülemääraselt soola

TO I T U M I N E

Tervise Arengu Instituut (TAI) viib esma-
kordselt Eestis läbi rahvastikupõhist soola-
tarbimise uuringut, mille tulemusel valmib 
juunikuus põhjalik ülevaade elanikkonna 
soolatarbimisest, samuti esitatakse tõen-
duspõhised ettepanekud soolatarbimise 
vähendamiseks. Praeguseks selgunud 
esmased tulemused näitavad, et soovitus-
likust normist rohkem tarbib soola ligi 90% 
eestimaalastest. 

Kui varasemalt on uuritud inimeste enda väi-
detavat soolatarbimist, siis nüüdne meetod 
võimaldab bioproovide analüüsimise kaudu 
selgitada, kui palju naatriumkloriidi ehk söö-
gisoola tegelikkuses inimeste organismi jõuab. 
Uuringus seni osalenute põhjal koostatud va-
hetulemused näitavad, et meestele soovitus-
likku päevast soola piirkogust (Maailma Tervi-
seorganisatsiooni andmetel) 6 grammi ületab 
enam kui 90% mehi ja naistele soovituslikust 5 
grammist tarbib rohkem soola 75% naisi. Samal 
ajal on inimeste hinnang oma soolatarbimisele 

oluliselt optimistlikum: just õiges koguses tarbi-
vad enda arvates soola kaks kolmandikku vas-
tanutest.

“Päevanorm tuleb kokku kergemalt, kui me 
arvame – kui hommikueineks võtta kaks singiga 
võileiba ja õhtul teleri ees süüa pool pakki kartu-
likrõpse, võibki päevakogus 5 grammi soola juba 
täis tulla. Suur soolatarbimise allikas on üldju-
hul ka poest ostetud valmistoit või väljas söögi-
kohtades einestamine,” selgitas uuringut juhtiv 
TAI vanemteadur Anu Aaspõllu.

 Ülemäärane sool koos ebatervislike eluviisi-
dega on riskiteguriks näiteks südame-veresoon-
konna haiguste, diabeedi ja vähi tekkimisel. 
Liigne soolatarbimine on seotud kõrgema ve-
rerõhuga ja seos tugevneb koos vanusega, samal 
ajal on kõrge vererõhk kogu maailmas suremu-
se peamiseks riskiteguriks. “Kõrgvererõhutõve 
ennetamise ühe meetmena on oluline soolatar-
bimise vähendamine – uuringuga kaardistame 
Eesti olukorra ja saame välja töötada ettepane-
kud,” ütles Aaspõllu.

Tervise Arengu Instituut

Lapsed käivad liiga vähe 
hambaarsti juures

H A M M A S T E  T E R V I S

Tervisekassa kutsub lapsevanemaid üles 
lastele hambaarsti juurde aega broneerima. 
Kuni 19-aastaste kindlustatute hambaravi 
eest tasub haigekassa, kuid riigi poolt 
pakutavat võimalust ei kasutata piisavalt. 

2021. aastal kuulus laste hambaravi sihtrühma 
ligi 248 000 last, kellest hambaarsti juurde jõu-
dis ligi 59%. Kõige usinamad hambaarsti juures 
käijad on 6–11-aastased (69%). See näitab sel-
gelt, et kooli minnes käiakse üsna tublisti laste-
ga hambaarsti juures. Lapsevanem peab hoo-
litsema selle eest, et ka vanemad lapsed käiksid 
regulaarselt kontrollis. Statistika aga näitab, et 
kõige harvem jõuavad hambaarsti juurde just 
15–19-aastased (54%) noored.

Tervisekassa tervisedenduse spetsialist Ave 
Jüriöö paneb kõigile lapsevanematele südamele 
viia laps kord aastas hambaarstile. “Siin on olu-
line roll lapsevanemal, kes vastutab lapse tervi-
se eest ja on eeskujuks käitumisharjumuste väl-
jakujundamisel. Kindlasti tuleks kasutada seda 
võimalust – nii saab noor astuda täiskasvanuel-

lu tervete hammastega ning tulevikus on ka ku-
lutused hambaravile väiksemad.”

Ka hambaarstid näevad igapäevatöös, et laste 
hammaste tervis on kehv ja hambaarsti juurde 
jõutakse liiga hilja. “Kahjuks puudub enamikul 
harjumus käia ennetavates kontrollides ja ham-
baarsti juurde jõutakse siis, kui auk on juba suur 
või kui hammas valutab,” ütleb Suukooli koordi-
naator ja hambaarst dr Kati Vald.

Suukool on Tervisekassa ja Eesti Hambaars-
tide Liidu koostöös sündinud laste hammas-
te tervise projekt, mis tegeleb laste hambahai-
guste ennetamisega ning koolitab eelkõige lapsi 
ja lapsevanemaid suutervise eest õigesti hoolt 
kandma.

Suukoolil on peagi valmimas ka õpetlik ja 
mänguline hambapesuäpp, mis aitab lastel hoo-
litseda suutervise eest. Kui laps on eeskujulikult 
koos äpiga hambaid pesnud, saab ta hambaarsti 
käest kingituseks Suukooli hambapasta.

 Nõuandeid hammaste eest hoolitsemiseks 
leiab www.suukool.ee.

Tervisekassa

Hammaste eest hoolitsemisel on oluline nii hammaste korrapärane pesu kui ka regulaarne 
hambaarsti külastamine. Foto: Canva

Soola liigtarbimine on riskiteguriks mitmetele haigustele. Foto: Canva
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 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

info@sunergia.ee  +372 53 00 6350 sunergia.ee

Päikesejaamade
terviklahendused
ettevõtetele
ja erakliendile

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

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

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

 
Kõik tavahinnaga tooted 

koodiga "Viimsi"
-10%!

 
Tule meie uuenenud 

poodi või vaata 
www.olenterve.ee

                                                 Viimsi Äritare, Paadi tee 3-212, Viimsi 
                 60 999 10              E-N 8.30-17.00     R 8.30-16.00    L-P

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

Tutvu 
reklaami avaldamise 

tingimustega 
viimsi.ee/uudised/
reklaami-hinnad

Tutvu 
ilumisgraafikuga 

viimsi.ee/uudised/
ilmumisajad
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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.
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Rahvusköökide neljapäevadel naudi rahvusvahelisi maitseid
lõuna-buffet´is kell 12:00-15:00 hinnaga 14€

RAHVUSKÖÖKIDE NELJAPÄEVAD

Päevaprae kaardiga saad lõuna-buffet’is
10 päevapraadi 50€

10 LÕUNAPRAADI 50€ EEST

R-L 17:00-20:00 söö palju jaksad,
õhtusöök tervele perele vaid 36€

Pakkumine kehtib kahele täiskasvanule ja kahele kuni 15.
aastasele lapsele.

ÕHTUSÖÖGI ERIPAKKUMINE PEREDELE

VIIMSI SPA RESTORANI
KEVADPAKKUMISED

Microneedling ja noorendav kollageeniteraapia
pHformula PROTONPEN´iga

Sinu näohoolduse tõhustamiseks ning vältimaks ilusüstide vajadust on 
pHformula välja töötanud innovaatilise PROTONPEN´i.

PROTONPEN soodustab naha elastsuse taastamist, vähendab kortse ja 
leevendab mitmeid teisi naha probleeme. 

Iluõhtul tutvustab kosmeetik-koolitaja Tiina Päiel maailmakuulsat 
Microneedling tehnoloogiat ning uut noorendavat kollageeniteraapiat. 

Vajalik eelnev registreerumine hiljemalt  04.04.22

PROTONPEN kollageeniteraapia ja Microneedling teenuse 
soetamine kinkekaardile -20%. Kinkekaart kehtib 12 kuud.

Kõik Guinot ja pHformula nahahoolduse tooted -20%.

ILUÕHTU ERIPAKKUMISED

Tel 606 1160, spa@spatallinn.ee

ILUÕHTU
VIIMSI SPA ILUKESKUSES
6. aprillil kell 18:00

Teatrit 
teeme ise, 
muu saab 
poest. 
MELIISA ja ALEXIS, viimsilased

www.viimsikeskus.ee viimsikeskus


