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PÄRIMUS 11.–13. septembril oli Prangli koolil au 
korraldada VII saarte koolide pärimuspäevad, kus olid 
esindatud Ruhnu, Kihnu, Muhu, Mustjala, Leisi, Kaali, 
Vormsi ja Pärnu – osales üle 100 õpilase ja juhendaja. 

T
raditsioonilisi saarte õpilas-
te pärimuspäevi korralda-
takse Eesti saartel juba 2012. 
aastast. Ürituse eesmärgiks 

on saada parem ettekujutus elust teis-
tel saartel ning samas väärtustada esi-
vanemate kultuuripärandit. Kuigi  kul-
tuuripärandi säilitamine Eesti saartel 
on  pidev protsess ja osa igapäevasest 
elust, on oluline teadvustada, et iid-

sed tarkused aitavad meil kohaneda 
uuega. 

Koostegutsemise lusti jätkus reede 
õhtust pühapäevani. Üritus algas Kel-
nase sadamast piduliku rongkäiguga. 
Pärimuspäevade lipu, mis toodi kaa-
sa eelmisel aastal Kihnust,  heiskasid 
Prangli koolimaja õuele 6. klassi õpi-
lased Anna Maria ja Hannes. Samas 
korraldati tutvumisõhtu koos mängu-

Haabneeme 
kooli tegijad 
Kuidas Haabneeme koolirahvas 
moodulklasside ootel ruumi-
kitsikuses toime tuleb ja mida 
uus kooliaasta endaga on kaasa 
toonud?  Loe lk 4

Kui lähedane 
lahkub
Omastel tuleb lisaks leinale lahen-
dada hulk praktilisi küsimusi, mis 
pahatihti tabavad ootamatult, sest 
surmast ei räägita. Kuidas nendega 
toime tulla?  Loe lk 14–15

Külas Püünsi 
külavanemal

Saarte noorte pärimuspäevad aitavad 
hoida esivanemate kultuuripärandit

de ja ühislaulmisega, lauad kaeti tra-
ditsiooniliste rannarahvatoitudega, 
vaadati Prangli õpilaste loodud filmi 
“Koolilood”.  

Kerged vihmahood laupäeval ei ta-
kistanud noori rõõmsalt edasi tegut-
semast: töötubades õpiti kala suitsu-
tamist ja võrguparandamist; villakraa-
simist, viltimist ja kangakudumist; tut-
vuti Prangli peremärkide ja ravimtaime-
dega nii metsas kui ka Prangli saarte 
loodusmuuseumis. Laulutuba pakkus 
võimalust laulda koos rahvalaule. Prang-
li ja Aksi saare ajalooga tutvuti lähemalt 
Prangli saarte talurahvamuuseumis. 
Kõik Prangli tähtsamad vaatamisväär-
sused näidati võõrustajate poolt  küla-

listele ette ja ekskursiooni lõpus kor-
raldati väike viktoriin. Päeva tippsünd-
museks kujunes väga mitmekesise ka-
vaga õpilaste kontsert, kus jagati saar-
te pärimuskultuuri tantsude, laulude ja  
muusika kaudu. Õhtu lõpetas lustakas 
simman, mille eestvedajaks oli tantsu-
õpetaja Agne Kurrikoff-Herman.

Väikesele  Prangli koolile oli päri-
muspäevade korraldamine paras väl-
jakutse, kuid suur on rõõm teadmi-
sest, et me saime hästi  hakkama. On 
tõesti südantsoojendav lugeda küla-
liste tänusõnu  imelise koosveedetud 
nädalavahetuse eest: “Sellise väike-
se kogukonnaga teha nii suur laager 
täiuslikult, kuid samas mõnusalt, la-

dusalt, pingevabalt. Imeline töö – ai-
täh teile kõigile!”

Lisaks õpetajatele ja õpilastele ai-
tasid ürituse õnnestumisele kaasa ko-
halikud pranglilased ja Prangli saare 
sõbrad. Tuhat tänu teile! Täname ka 
sponsoreid suurepärase toetuse eest! 
Kallid Mikuhansu, Mardi Puhkemaja, 
Prangli Kämping, Prangli Laevaliin, 
Armin Karu, Tuuleliinid, Puiduhake, 
Acuma, Prangli saarete talurahva-
muuseum, Mati Kõresaar, Prangli Tra-
vel, Devin, Kadarbik – olite abiks, et  
korraldada pärimuskultuuri väärtus-
tav üritus koolinoortele. 

Tiina Piirisaar
Prangli põhikooli direktor 

Kihnu 
omad 
tõmbavad 
loo lahti.

Külalised 
Must-
jalast. 

Merepeol 
lauldi ja 
tantsiti. 

Sai proo-
vida telge-
del kudu-
mist.

Külalised 
Muhust.

Suitsu-
lesta otse 
ahjust.

TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL: Õppida ei ole kunagi hilja, alusta kohe! Loe lk 6 >>>>>>>>>

Külavanem Esta Järv ja Püünsi 
kooli hoolekogu aseesimees 
Alar Kuum tutvustavad valla-
vanem Illar Lemettile oma 
koduküla.  Loe lk 10–11
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V
iimsi vallavolikogu võttis möödunud teisipäeval 
vastu Viimsi valla 2020. aasta kolmanda lisaeel-
arve. Meeldetuletuseks, et esimese lisaeelarvega 
eraldati lisaraha õpetajate palkade tõstmiseks ja 
teisega valmistusime eriolukorrast tingitud ma-

janduslanguseks. Muuhulgas vähendasime näiteks valla-
valitsuse palgafondi. Kolmanda lisaeelarve põhitähelepa-
nu on suunatud koolidele ja lastele. Koolid, kus laste arv 
on suurenenud, saavad raha juurde uute õpetajate pal-
kamiseks ja oluliselt suureneb ka koduse lapse toetuseks 
eraldatav summa. Nimelt oli taotlejaid tunduvalt rohkem, 
kui oskasime eeldada. Püünsi kooli korvpalliväljaku ja 
spordiväljaku ehitamiseks eraldati samuti lisavahendeid.

See kõik oli võimalik, kuna eelarvelaekumised on ol-
nud paremad kevadel prognoositust. Majanduslangus on 
olnud kardetust väiksem.

Eelarvega seonduvaid uudiseid on veelgi. Teisipäeval 
kinnitas vallavolikogu Viimsi vallas esimest korda läbivii-
dava kaasava eelarve põhimõtted ning 50 000 eurot suu-
natakse rahvahääletuse teel valitud võiduidee teostami-
seks. Tegelikult läheb oktoobris algava protsessi käigus 
jagamisele koguni 100 000 eurot, pool sellest siis käesoleva 
ja pool järgmise aasta eelarvest.

Kaasav eelarve ei ole ilm-
selt paljude jaoks uus ja 
tundmatu mõiste, sest mit-
metes omavalitsustes on se-
da juba aastaid edukalt ra-
kendatud. Tegemist on 
protsessiga, milles vallaela-
nikud on iga-aastaselt kaasa-
tud teatud summa osas valla 
eelarve koostamisse. Küll aga 
on enamikes neis linnades ja 

valdades võimalik kaasava eelarve raames valida vaid in-
vesteeringuobjektide vahel. Sel sügisel Viimsis esmakord-
selt läbiviidava kaasava eelarve ideedeks, mis pannakse 
parima väljaselgitamiseks rahvahääletusele võivad lisaks 
investeeringule olla ka projektide elluviimine või ürituste 
korraldamine. Oluline on see, et elluviidav idee pakuks 
avalikku hüve võimalikult paljudele viimsilastele ja ei teki-
taks ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelar-
vetele. Kui võitjaks osutub mõni investeeringuobjekt, viib 
selle ellu vallavalitsus. Muude võitnud projektide elluviimi-
ne või ürituse korraldamine jääb aga võiduidee esitaja(te) 
kanda.

Mida viimsilane võidab kaasava eelarvega? Kindlasti on 
tegu põneva protsessiga, mille raames saab igaüks esitada 
siiani vaid meeles mõlkunud ideid, millega oma koduvalla 
elu veelgi paremaks muuta. Kaasahaaravaks teeb selle 
rahvahääletus, kus igal vähemalt 16-aastasel Viimsi elani-
kul on õigus anda oma hääl meelepärastele ideedele. Sõb-
ralik ja üksteist austav kampaania oma idee toetuseks on 
samuti teretulnud!

Viimsi vallavalitsus ootab aktiivset kaasalöömist nii 
ideede esitamisel kui ka hilisemal rahvahääletusel. Looda-
me, et võtate hästi vastu selle uue võimaluse oma koduko-
ha tegemistes kaasa lüüa ja rääkida.

Paralleelselt oleme alustanud ka uue eelarvestrateegia 
ja järgmise aasta eelarve koostamist. Millised saavad ole-
ma järgmiste aastate prioriteedid, sellest räägime lähe-
malt eelolevate kuude jooksul.

Illar Lemetti
vallavanem

Ideede esitamisel tuleb lähtuda järg-
mistest põhimõtetest:
•  Idee võib olla Viimsi vallaga seotud 
investeeringute tegemine, projektide 
elluviimine või ürituste korraldamine. 
•  Kaasava eelarve tulemusel elluviidav 
idee peab pakkuma avalikku hüve, ole-
ma vallaruumis avalikus kasutuses ja/
või avalikkusele suunatud.
•  Idee elluviimise maksumus ei tohi 
ületada 50 000 eurot.
•  Idee teostamisel ei tohi tekkida eba-
mõistlikke kulusid valla järgnevate aas-
tate eelarvetele. 
•  Idee peab olema realiseeritav 2021. 
aasta 31. detsembriks.

Idee peab sisaldama:
1. esitaja nime ja kontaktandmeid;
2. nimetust (lühike fraas, mis iseloo-
mustab idee sisu);
3. idee kirjeldust, eesmärki, olulisust 
valla jaoks ja investeeringu puhul pla-
neeritavat asukohta;
4. idee elluviimise kirjeldust;
5. sihtrühma;
6. hinnangulist maksumust;
7. võimalusel ideed iseloomustavat 
materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldus 
sellest, mida oleks idee hindajail olu-
line teada).

Ideid saab esitada Viimsi vallavalit-
suse kodulehel asuva veebivormi kau-
du, saata vabas vormis e-kirjaga aad-
ressile kaasaveelarve@viimsivv.ee või 
tuua/saata paberil vormistatuna ja all-
kirjastatuna aadressile Viimsi Vallava-
litsus, Nelgi tee 1, 74001, Viimsi alevik, 
Viimsi vald. Posti teel saadetud ideed 
peavad kandma hiljemalt 31. oktoobri 
2020 postitemplit.

Ideede esmane analüüs
Ideede esmane analüüs toimub 1.–15. 
novembril.

Kaasava eelarve raames esitatud 
ideede vastavust eespool kirjeldatud 
põhimõtetele analüüsib vallavalitsu-
se moodustatud komisjon, kuhu kuu-
luvad vallavalitsuse vastava valdkonna 
spetsialistid ja vajadusel sõltumatud 
eksperdid. Lisaks hindab komisjon 
idee kirjelduses toodud kulutuste põh-
jendatust ja eelarve läbipaistvust.

Kaasava eelarve põhimõtetele ja 
nõuetele mittevastavad, eelarve raha-
list mahtu ületavad, ühe eelarveaasta 
jooksul mitte elluviidavad või heade 
kommete ning kehtivate õigusaktide-
ga vastuolus olevad ideed kõrvalda-
takse ja need ei jõua rahvahääletusele. 

Idee esitaja nõusolekul on komisjo-
nil õigus sarnased ideed liita.

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

Facebook.com/ViimsiVald
Facebook.com/ViimsiTeataja

www.viimsiteataja.ee

Selle Viimsi Teataja numbri pani kokku ja toimetas asendustoimetaja Annika Koppel
Reklaamitoimetaja: Marje Plaan, tel 602 8866, e-post: marje.plaan@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

@viimsivald 

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. 
Ajalehe järgmine number ilmub 9. oktoobril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 1. oktoober kell 16.

Viimsi valla kaasav eelarve 
hõlmab kahe aasta peale 
100 000 eurot
KAASAMINE Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele 
võimalus teha 50 000 euro ulatuses ettepanekuid valla elu edendamiseks ja 
võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

K
una kaasavat eelarvet ei ole 
Viimsi vallas varasemalt ra-
kendatud, toimub nii 2020. 
kui ka 2021. aasta ideede ko-

gumine ja valik samaaegselt. Seetõttu 
on 2021. aastal kaasava eelarve pro-
jektide elluviimiseks kokku 100 000 
eurot. 

Ideede kogumine
Kaasava eelarve ideid saab esitada 15.–
31. oktoobrini. Ideid võib esitada iga-
üks, selleks ei pea olema Viimsi valla 
elanik.

Hindamise läbinud ja nõuetele vas-
tavad ideed avaldatakse valla kodule-
hel, Facebooki lehel ja ajalehes Viimsi 
Teataja.

25. novembrist 2020 on kõigi esma-
se analüüsi läbinud ideede kirjeldu-
sed avalikuks tutvumiseks välja pan-
dud Viimsi raamatukogus.

Hääletus
Viimsi valla kaasava eelarve rahvahää-
letus toimub 1.–13. detsembrini 2020. 

Hääletada saab elektrooniliselt 
Viimsi valla kodulehe kaudu infosüs-
teemis VOLIS, kus tuleb end identifit-
seerida ID-kaardi või mobiil-IDga.

Hääletusel võivad osaleda vähemalt 
16-aastased isikud, kelle elukoht on rah-
vastikuregistri andmetel Viimsi vald.

Igal hääletamisõiguslikul isikul on 
kolm häält, mis annab võimaluse  hää-
letada kolme erineva idee poolt.  

Hääletuse tulemusena reastatakse 
ideed vastavalt saadud häälte arvule, 
alustades enim hääli saanud ideest. 
Häälte võrdsel jagunemisel otsustatak-
se reastumise järjekord liisu heitmisega.

Hääletustulemused kinnitatakse 
vallavalitsuse korraldusega.

Ideede elluviimine
2021. aastal viiakse kaasava eelarve 
vahenditest ellu kaks rahvahääletusel 
enim toetust saanud ideed, kumbki 
maksumusega kuni 50 000 eurot.

Rahvahääletusel enim toetust leid-
nud ideed viiakse ellu Viimsi valla kaa-
sava eelarve vahenditest.

Kaasava eelarve investeeringuob-
jekti elluviimise korraldab vallavalitsus.

Kaasava eelarve sündmuse ellu-
viimise korraldab idee esitaja, kelle-
ga vallavalitsus sõlmib vastavasisuli-
se lepingu.

Juhul kui idee elluviimiseks korral-
datud hanke tulemusena ilmneb, et 
selle maksumus ületab 50 0000 eurot, 
viiakse ellu paremuselt järgmine idee.

Kui elluviidava idee maksumus on 
väiksem kui 50 000 eurot, viiakse ellu 
rahvahääletusel paremuselt järgmise 
tulemuse saanud idee, mille eelarve 
mahub ülejäänud summa sisse.

Lisainfo
Viimsi valla kaasava eelarve menetlemi-
se kord – Viimsi Vallavolikogu 22. sep-
tembri 2020 määrus nr 34 “Viimsi val-
la kaasava eelarve menetlemise kord”.

Lisainfo: Liina Mugu, Viimsi valla-
volikogu kantselei juhataja, tel 6028 
8020, e-post kaasaveelarve@viimsivv.ee, 
www.viimsi.ee/kaasaveelarve.
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Lisaeelarvest ja 
kaasavast eelarvest!

25.11.2020

AVATAKSE VIIMSI
RAAMATUKOGUS IDEEDE
NÄITUS JA AVALIK ARUTELU

Kaasava eelarve eesmärk on võimaldada
viimsilastel teha ettepanekuid valla elu

edendamiseks, et üheskoos välja
selgitada ja ellu viia parim idee.   

2020. - 2021. aasta ideede kogumine
toimub samaaegselt. Seetõttu on kaasava

eelarve projektide elluviimiseks 
sel korral kokku 100 000 eurot.

1.11- 15.11.2020

EKSPERTKOMISJON
HINDAB IDEID

DETSEMBER

KUULUTATAKSE 
VÄLJA VÕITJA PROJEKT

kaasaveelarve@viimsivv.ee

viimsi.ee/kaasaveelarve 

15.-31.10.2020 

IDEEKORJE

1.12 - 13.12.2020  

IDEED HÄÄLETUSEL

Martin Jaško
avalike suhete juht

Viimsi vallavalitsus 
ootab aktiivset 
kaasalöömist nii 
ideede esitamisel 
kui ka hilisemal 
rahvahääletusel.

tasub teada

Viimsi vald kutsub tunnustama!
  Tunnustame haridusvaldkonna toetajat, kes oma 

tegevusega on toetanud õppeasutusi, edendanud kooli
ja kogukonna koostööd, aidanud väärtustada haridus-
elu Viimsi vallas ning kelle tegevus on positiivselt mõju-
tanud Viimsi valla hariduselu arengut. 

  Tunnustame noorsootöö auhinnaga vallas tegutsevat 
isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma-
paistvalt tegutsenud noorsootöövaldkonnas või kelle 
tegevus on mõjutanud Viimsi valla kujunemist noorte-
sõbralikumaks.

  Tunnustuse saajad pälvivad valla tänukirja ja meene.

Taotlusi saab esitada kuni 31. oktoobrini valla veebilehel 
viimsivald.ee.



DIGIÕPE COVID-19 esimene laine 
õpetas, et maailm võib muutuda 
kuudega ning inimeste soovid ja 
tarbimishoiakud koos sellega.

Meie lapsed käisid kevadel koolis lä-
bi internetiakende, osaledes tundides 
mitmete erinevate rakenduste kaudu. 
Kevadine olukord näitas, et tööriistad 
on meil olemas, et kaugelt koolis käia, 
tuleb need ainult parimal viisil tööle 
panna. Millest sündis mõte, et kui meil 
on olemas võimalus ülikoolis semina-
ridel ja konverentsidel osaleda üle in-
terneti, siis saaks sama võimaldada ka 
põhikoolis ja gümnaasiumis.

Kas õpetajad siiski peavad oma aega 
panustama järeleaitamistundidele või 
on võimalik nende koormust tänapäe-
va tehnoloogiliste vahenditega vähen-
dada ja võimaldada lastel tunnis osale-
da ka siis, kui väike nohu, köha või muu 
igapäevaelutegevus seda takistab?

Aprillis alustasime pilootprojekti 
“Digikool” ettevalmistamist, et võimal-
dada õpilastel tundides osaleda ka siis, 
kui ollakse kodus haige, treeninglaag-
ris või reisil.

Projektiga näeme, et suudame olu-
liselt vähendada mitut kitsaskohta 
Viimsi haridussüsteemis – tõsta hari-
duse kvaliteeti ja digitaalseid kompe-
tentse ning täiendada õpilaste digitaal-
sete oskuste arengut juba algkoolis.

“Digikool” ühendab
Plaanime läbi “Digikooli” ühendada 
meie koolid ja ka huvikoolid. Eesmärk 
on pakkuda meie lastele tulevikus või-
malusi Viimsi üleselt.

“Digikooli” platvorm võimaldab:
- lastel osaleda tundides ka siis, kui nad 
on koolist eemal;
- kiiremini õpitavat omandada ilma 
täiendava lisatoeta;
- jagada aineõpetuse tunde koolide va-
hel (sealhulgas Prangli);
- jagada huvitavaid loenguid ja digi-
taalseid õppematerjale, õpetajate tunde;
- lapsevanemal tundi järele kuulata ja 
abistada last lihtsamini koolitöödes;
- tõstab õpilaste teadmiste ja oskuste 
omandamise kiirust;
- langetab koormust järeleaitamistun-
didele;
- tõstab hariduse kvaliteeti.

Kaugel oleme ja kuhu liigume
Suve jooksul oleme teinud Viimsi ja 
Prangli koolis palju ettevalmistusi ja IT 
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Viimsi valla ühekordne toetus 
pensionäridele
Viimsi vald maksab vanaduspensionäridele toimetuleku 
parandamiseks ühekordset toetust. 

Toetust makstakse vanaduspensioni saajatele, kelle rahvastiku-
registrijärgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates 
31.12.2019. Toetuse suurus on 90 eurot.

Esmakordsel taotlemisel on võimalik esitada vormikohane taotlus 
Viimsi vallavalitsusele. Toetuse saajale, kes sai toetuse eelmisel aastal 
arvelduskontole, kantakse sel aastal toetus üle automaatselt samale 
arvelduskonto numbrile. Toetus makstakse välja 15. oktoobrist kuni 
15. detsembrini 2020.

Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast E kell 14–17 ja 
N kell 9–12 ja 14–17 telefonil 602 8825 või 602 8867.

NB! Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, 
palume sellest teada anda hiljemalt 09.10.2020 telefonil 602 8825 või 
602 8867 või e-posti aadressil reet.aljas@viimsivv.ee või risto.nigol@
viimsivv.ee.

Viimsi vallavalitsus 

Mähe ja Randvere perearsti-
keskused ühinevad
Oktoobrist ühinevad perearstikeskused Mähe Perearst ja Randvere 
Perearst Karulaugu Tervisekeskuseks. 

Perearstikeskus Mähe Perearst on oktoobris ühinemas perearstikes-
kusega Randvere Perearst moodustamaks uue esmatasandi tervise-
keskuse Karulaugu Tervisekeskus, kus lisaks perearstiabile pakutakse 
ka teisi esmatasandi tervishoiuteenuseid nagu füsioteraapia-, ämma-
emanda- ja koduõeteenuseid. Ühtlasi kolime uuele aadressile Rand-
vere tee 6, Haabneeme, Viimsi vald.

Arved Kristjan 
perearst

1. klassi õppima asumise toetust 
saab taotleda 30. septembrini!
Esmaste koolijütside toetuseks maksab Viimsi vallavalitsus toetust 
120 eurot.

Toetuse taotluse saab täita mugavalt internetikeskkonnas ARNO 
(http://piksel.ee/arno/viimsi) ning taotluste menetlemine ja väljamaks-
mine toimub oktoobrikuu jooksul.

Viimsi vallavalitsus maksab 1. klassi mineva lapse toetust, hoolimata, 
kas laps läheb kooli oma valla või mõne teise omavalitsuse kooli. Küll 
aga peate toetuse saamiseks veenduma, et nii kooli minev laps kui ka
mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud 
seisuga 31.12.2019. Juhul kui üks lapsevanematest on elu keerdkäikude 
tõttu elamas mõnes teises omavalitsuses, siis on ARNO-s võimalik 
lisada vabas vormis selgitus.

Risto Nigol 
sotsiaaltöö peaspetsialist 

Viimsi Muusikaliteater alustab 
uut hooaega!
Viimsi Muusikaliteater kutsub muusikali “9 to 5” prooviesinemisele!

Kui oled 16–50-aastane, huvitatud teatrist, laulmisest ja tantsimisest, 
siis see võib olla just sinu võimalus! Prooviesinemine toimub 27. sep-
tembril algusega kell 14 Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1).

Prooviesinemiseks on vaja ette valmistada: proosatekst või luuletus, 
kaks eriilmelist laulu.

Kohapeal õpetab koreograaf tantsu, mis esitatakse meeskonnale 
väikestes gruppides.

Kui tunned, et oled ühel või teisel alal nõrgem (laul, tants, näitlemine), 
siis ära lase pead norgu ja tule näita meile oma kõige tugevamat külge!

Lisainfo ja registreerimine: https://forms.gle/HAMgtrLRxdkyKMxq6.
Viimsi Muusikaliteater 

TeatedViimsi “Digikool” on käivitunud

taristu uuendusi, et viia koolide võime-
kus tasemeni, kus saaksime pakkuda või-
malust pilootprojektis osalevatel klas-
sidel juba tundides kaugelt osaleda.

Septembrist alustasid kaks klassi 
oma kooliaastat klassiruumiga, kuhu 
oli paigaldatud kõik vajalikud sead-
med, et lapsed saaksid tunnis osaleda 
kaugelt, nähes klassi ees nii õpetajat 
kui ka materjale, mida õpetaja arvu-
tist kuvab.

Prangli kooli lapsed saavad Viimsi 
kooli 6. klassi ühiskonnaõpetuse tun-
nis aktiivselt kaasa lüüa ja omandada 
aine juba teiste lastega koos.  

Järgnevatel kuudel liigume eda-
si kõikidesse Viimsi põhikoolidesse, 
et järk-järgult klassiruumidesse sead-
meid paigaldada, võimaldades dis-
tantsõppe digitaalseid lahendusi.

Kui tsentraalne süsteem on pai-
gas, siis saame alustada juba ka koo-
lide ülese platvormi loomisega, kus 
tundide materjalid on digitaliseeritud 
ning materjale ja loenguid on võima-
lik koolide vahel jagada. Põhimõttel, et 
õppimine toimub igal ajal ja igal pool. 
Õppimine ei tohiks tähendada enam 
raamides olemist, vaid peab lähtuma 
lapsest ja tema vajadustest.

Mida arvavad kasutajad?
 Kristin Muul, Viimsi kooli 3.g klassijuhataja: Olen nüüdseks juba terve 

nädala kandnud veebis tunde üle koolist tervislikel põhjustel puuduvatele 
õpilastele, see võimalus on olnud väga põnev ja tänuväärne. Nii õpilased 
kui ka vanemad on uuenduse osas väga positiivselt meelestatud. Ka minul 
on hea meel, et puudujad saavad tundidest osa võtta ning ei jää uutest 
teadmistest ilma. Õpilased kiidavad ülekande video ja heli kvaliteeti ning 
osalevad veebitundides väga hea meelega. Kodus on lihtsam ja huvitavam 
tunnitöid teha, kui õpetaja jagab kaamera ees juhiseid, on toeks ja abiks. 

 Marie Kõiver, Viimsi kooli 6. klassi ühiskonnaõpetuse õpetaja: Meil on 
nüüdseks toimunud kaks sellist ühiskonnatundi kuuendas klassis. Nii Viim-
si kooli 6. klassi kui ka Prangli kooli õpilased on uue tunnivormi hästi vas-
tu võtnud. Mul on hea meel, et tehnoloogia võimaldab väikekooli õpilastel 
olla osa suurest klassist ja vahetada mõtteid eakaaslastega mandrilt. Üksi 
jõuad kiiresti, koos kaugele. 

 Peeter Sipelgas, Viimsi kooli koolijuht: “Digikooli” esimesed katsetused 
on tõestanud, et vajadus sellise lahenduse järele muutub iga päevaga ai-
na aktuaalsemaks. Õpetaja saab kerge vaevaga liita tehnoloogia abil 
oma ainetundi distantsil olevaid õpilasi, kes koolist puuduvad, ning seejuu-
res saavad nad aktiivselt osaleda. Protoklasside sisustus loob võimalused 
mistahes põnevate esinejate kaasamiseks distantsilt ja õpetajate jagami-
seks koolide vahel. Samuti saab õpetaja koolist eemal viibimisel anda tun-
de koolis olevatele õpilastele. Mida päev edasi, seda rohkem tunneme 
vajadus järgmiste klassiruumide järele, kus oleks loodud vastav võimekus 
e-tundide läbiviimiseks. 

KESKKOND 22. september oli rahvus-
vaheline autovaba päev. Mida see 
mulle, igaühele meist tähendab?

Kliima ja kogu elukeskkond on muu-
tustes. Inimkond on tänaseks prob-
leemi teadvustanud ja otsib lahendu-
si, kuivõrd tunneb muutuste häirivat 
mõju üha selgemini omal nahal. On 
selge, et meie igapäevane autokasu-
tus annab väga olulise osa inimkonna 
poolt õhku paisatud kasvuhoonegaa-
sidest. Ent milline on minu, keskmise 
eestlase osa?

Alustagem sellest, et kõige lihtsam 
lähenemine süsihappegaasi heitko-
guste arvutamiseks oleks:

CO
2
 aastane heitkogus (kg) = sõidu-

Vabadus mitte sõita autoga
ki aastane läbisõit (km) x sõiduki kü-
tuse tarbimine (l/km) X CO

2
 eriheide 

(kg CO
2
/l).

Välisõhu inventuuri andmetel oli 
keskmise sõiduauto kütuse tarbimi-
ne 2018. aastal 7,77 l/100 km kohta 
(sealjuures diiselmootoriga sõidukitel 
7,10 l/100 km ja ottomootoriga sõidu-
kitel 8,29 l/100 km). Keskmine sõidu-
auto sõitis aastas 14 000 km (sealjuures 
diiselmootoriga sõidukitel 16 700 km ja 
ottomootoriga sõidukitel 11 900 km). 
Kasutatud metoodika keskmine CO

2 

eriheide diiselsõidukite puhul on 2,66 kg 
CO

2
/l ja ottomootoriga sõidukitel 2,38 kg 

CO
2
/l kohta.

Kuidas kompenseerida sõidetud ki-
lomeetreid? Kas puude istutamisega?

Kindlasti! Vajab ju ka puu kasvuks 
materjali, sh süsinikku, mis puidu kuiv-
massist moodustab ligikaudu poole. 
Meie maa suur metsasus annab hea 
võimaluse, kuivõrd kasvueas metsa-
puud seovad aktiivselt süsinikku kasvõi 
näiteks autokütuste põletamisest vaba-
nenud süsihappegaasist. Samas tasub 
meil kõigil mõelda, kumb on arukam, 
kas kahju ennetamine või tagajärgede 
kompenseerimine.

Puude kasvuks vajalikku süsinikku 
jõuab atmosfääri mujaltki ning väik-
sema autokasutuse pärast ei jää üks-
ki puu meil kasvamata.

Julgeme soovitada – parim kilomee-
ter on sõitmata kilomeeter!

Keskkonnaagentuur

Mailis Alt
arendusosakonna 
juhataja

tasub teada

Prangli saarel sai valmis kauaoodatud reisijate ootepaviljon koos 
sauna ja duširuumidega. Foto: kuvatõmmis
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Sel õppeaastal alustas 
Haabneeme koolis kooliteed 
675 õpilast ja tunde annavad 
neile 71 õpetajat.

Tähtsusetuks ei pea ta ka võimalust 
ühel päeval nädalas täiesti teistsu-
gust õppekorraldust kogeda, tänu 
millele on võimalik praktiseerida 
eelkõige iseseisvat tööd ja oma ae-
ga ise planeerida. Negatiivse külje-
na toob ta välja, et distantsõpe kui 
formaat kõigile siiski ühtviisi ei so-
bi ja seetõttu võivad tekkida tead-
mistes mõned lüngad. “Tegelikult 
on ikkagi koolis tunnis olles tead-
misi kõige tõhusam omandada,” on 
Elis veendunud. 

Linni Kalamees arvab, et po-
sitiivse poole peale tuleb arva-
ta koduõppe päeva puhul võima-
lus ülesandeid mugavas koduses 
keskkonnas lahendada ja hommi-
kul saab pisut kauem magada ka. 
Samas antakse vahel koduõppe 
päevaks justkui töö- ja ajamahu-
kamaid ülesandeid kui koolis sa-
mas aines, mis tähendab, et õppe-
töö võtab sel päeval rohkem aega 
kui tavalistel koolipäevadel. “Mui-
dugi on kodus üksi uusi teemasid 
palju raskem selgeks saada kui koo-
lis, kus õpetaja klassi ees keerulised 
asjad lahti seletab ning vajadusel 
kohe tekkivatele küsimustele vas-
tab,” mõtiskleb Linni.

Roland Andreas Anupõld leiab, 
et selline uutmoodi õppetöö kor-
raldus on vajalik, kuna tänu sellele 
saab kool ikkagi tavapärast kooli-
elu jätkata. Ta on veendunud, et 
eelmisel õppeaastal sai distantsilt 
teadmiste omandamist piisavalt 
harjutatud, mistõttu erilist sisse-
elamisaega uus õppekorraldus ei 
nõua. “Pealegi, kuna päris iseseis-
vat tööd tuleb teha vaid ühel päeval 
nädalas, siis ei tohiks see ühelegi 
tuleval kevadel 9. klassi lõpetava-
le inimesele üle jõu käia.”

Haabneeme kooli 
tahetakse tulla
Koolijuht Vivika Kupper kinnitab, 
et Haabneeme kool jätkab seniste 
traditsioonide vaimus ning ka väär-
tushinnangud, millest seni koo-
lielu korraldamisel lähtutud, jää-
vad samaks. “Miks lõhkuda seda, 
mille ülesehitamises oled ise osa-
lenud,” võtab Vivika muutustetee-
ma kokku.

Tõepoolest, Haabneeme kool 
on juba mitu aastat silma paistnud 
sellega, et ära minnakse siit vaid 
seoses hädavajadusega, kuid tul-
la tahtjatest puudust pole tuntud. 
See käib nii õpetajate kui ka õpilas-
te kohta. Ka sel aastal on olukord 
sarnane, mistõttu on heameel siin-
kohal ära nimetada need õpetajad, 
kes alanud õppeaastast koolipere-
ga liitusid: loodusainete õpetaja 
Kristin Randla, vene keele õpeta-
ja Nikolai Tšaškin, muusikaõpeta-
ja Ingvar Leerimaa, klassiõpetaja 
Katrin Laurand, kehalise kasvatu-
se õpetaja Ülari Kais ja abiõpetaja 
Einike Narusk. 

Väikesed muudatused on siiski 
toimunud kooli juhtkonnas. Uue 
inimesena juhtkonnas, aga mit-

KOOL Kes meist siis ei teaks, et just septembrikuu 
on see, kui kõik on jälle uus. Ja eriti hästi teavad 
seda muidugi kõik need, kes parasjagu kuidagi 
mõne kooliga seotud.

Haabneeme kool – homsest unistavad 
tänased tegijad, kellele pole miski võimatu

K
äesolev aasta, mis ilm-
selt koroonaviiruse ja 
enneolematu kriisiga 
ajalukku jäädvustub, 

on juba kevadest saadik hoidnud 
ärevana kooliperesid mitte ainult 
Viimsis või Eestis, vaid kogu maa-
ilmas. Küsimus, kas koolitöö saab 
jätkuda tavapärases vormis või tu-
leb taas kohaneda mingite uuen-
dustega, tekitab ärevust ja eba-
kindlust. Õnneks päädisid 171 
koolimajast eemal oldud päeva 
siiski enamuse jaoks 1. septembril 
suhteliselt tavapärases rütmis ala-
nud kooliaastaga.

Uus koolijuht tuli 
õpetajate seast
Haabneeme koolil on uus direk-
tor. Armastatud pikaaegse kooliju-
hi Sirje Toomla asemel asus nüüd 
ametisse oma õpetajaskonnast väl-
ja kasvanud energiline ja toimekas 
Vivika Kupper. Vivika on tööta-
nud Viimsis õpetajana alates 2006. 
aastast ning Haabneeme kooliga 
on ta seotud olnud kooli loomi-
sest alates. Hariduselt on ta klassi-
õpetaja, kuid lisaks põhierialale on 
tal omandatud ka info- ja haridus-
tehnoloogia lisaerialad. Kaks vii-
mast aastat ongi Vivika olnud kooli 
juhtkonna liikmeks just haridus-
tehnoloogina. Vivika rõhutab, et 
kooli juhtimist käsitleb ta eelkõige 
meeskonnatööna. Eriti pakiline on 
tema sõnul endiselt koolis ruumi-
puudus. 

“Sel õppeaastal alustas Haab-
neeme koolis kooliteed 675 õpi-
last ja tunde annavad neile 71 õpe-
tajat. See tähendab, et koolimaja 
peaks mahutama inimesi rohkem 
kui möödunud aastal. Teadagi po-
le maja kummist, ruume juurde po-
le praegu veel tulnud. Samas oleme 
me  optimistlikult meelestatud, sest 
vallavalitsus on lubanud meile, et 
30. novembriks püstitatakse spordi-
saali ja Randvere tee vahelisele hal-
jasalale neli moodulklassiruumi, 
kuhu alates 1. detsembrist saame 
sisse kolida.”  

Päev iseseisvat tööd 
nädalas
7.–9. klassi õpilaste koolinädal on 
korraldatud nõnda, et neli päeva 
käiakse koolis kontaktõppes ning 
ühel päeval nädalast kinnistatak-
se omandatud uut materjali kodus 
õpetajalt saadud iseseisvat tööd te-
hes.

Kuidas õpilased sellisesse töö-
korraldusesse suhtuvad? Olgu 
siinkohal siis ära toodud mõnede 
9. klassi õpilaste mõtted.  

Elis Kaev nimetab kindlalt po-
sitiivsena tõika, et koolimajas lii-
gub tänu 4-päevasele kontaktõp-
penädalale korraga vähem inimesi. 

te muidugi koolis, alustas tööd ai-
neühenduste koordinaator Lilian 
Jõesaar. Lilian, kelle ülesandeks 
on ka tunniplaani koostamine, 
peabki muutma igapäevaselt või-
matu võimalikuks olukorras, kus 
ruume on majas puudu ja õpilasi 
umbes 70 võrra üle. “Kui kõik õpi-
lased oleksid igal koolipäeval koo-
limajas, siis ei mahuks me mingil 
juhul õppetööks ära. Isegi olukor-
ras, kus endiselt toimuvad tunnid 
nii raamatukogus kui ka koolimaja 
koridorides.” Selle olukorra lahen-
damiseks otsustatigi siis kolmas 
kooliaste ühel päeval nädalas dis-
tantsõppele jätta.

Haabneeme kooli raudvarana 
jätkavad juhtkonna liikmetena en-
diselt ka õppejuht Tiina Pukk ja 
tugistruktuuri koordinaator Riin 
Peeters. Tiina tööpäevade üheks 
olulisemaks märksõnaks on õppe-

aasta algusest saadik olnud “hakka-
masaamine”.  

“Väga tahaks jälle hakata iga-
päevases kõnepruugis kasutama 
sõna “vaba”, aga praegu selleks või-
malust veel ei näe. Ei ole vabu klassi-
ruume, õpetajaid ega aegu. See ei 
tähenda muidugi seda, et me hak-
kama ei saaks – peame saama ja 
saamegi! Selliste kolleegidega nagu 
meil pole miski võimatu!” on Tiina 
jätkuvalt optimistlik. 

Ka Riinu teeb murelikuks eel-
kõige kitsikus ruumidega, sest kui 
juba tavaline lapski ennast ülerah-
vastatuse tingimustes pisut ahis-
tatuna tunneb, milline on siis veel 
HEV-lapse enesetunne samas koo-
limajas… Siiski on Riinul põhjust 
ka rõõmu tunda: “Meie kõigil eri-
klassidel on sellest aastast jälle oma 
kindlad koduklassid, kus HEV-õpi-
lased saavad rahulikult kogu kooli-
päeva jooksul samas ruumis õppe-
töös osaleda. Lisaks saame võimal-
dada igale eriklassile ka oma stat-
sionaarset abiõpetajat, samuti toi-
mub klassijuhatajatel hästi tihe 
koostöö lapsevanematega.”

Riin on kindel, et keeruliste olu-
kordade tekkimisel saab koolis toe-

tuda kõigile õpetajatele, kes vaja-
duse korral on alati valmis kriisile 
reageerima.

Lapsevanemad on samuti 
koolipere liikmed
Millisena näevad uue kooliaasta 
käivitumisega  seotut ja võimalik-
ke edasisi arenguid lapsevanemad?

“Meie pere jaoks on uus koo-
liaasta pigem tagasiminek nor-
maalsesse ellu. On ikka väga tore, 
et kool on lahti ja seal toimub tava-
line õpe. Kui me nüüd kõik hoolega 
endale seatud reeglitest kinni pea-
me, korralikult käsi peseme, dis-
tantsi hoiame, haigena kodus pü-
sime ja reisimist väldime, siis on 
ju põhjust loota, et totaalselt meie 
lapsi enam distantsõppele ei suu-
nata,” on Haabneeme kooli hoo-
lekogu liige Antoon Van Rens ka 
lapsevanemana optimistlik. Hoo-
lekogu liikmena jagab ta kiidusõnu 
nii uuele koolijuhile kui ka vallava-
litsuse haridusametnikele. 

Tehes tagasivaadet eriolukorra 
aegsele distantsõppele, tõdeb An-
toon Van Rens rõõmsalt: “Sai jälle 
selgeks, et Haabneeme kool on üks 
oma kogukonnaga. Kogukond hoo-
lib koolist ja kool vastab samaga.” 

Oma ootused koolile, selle ju-
hile, õpetajatele ja ka kogukonna-
le sõnastas kooli hoolekogu esi-
mees järgmiselt: “Soovin, et meie 
kool oleks jätkuvalt see koht, kus 
meie lapsed saavad olla õnnelikud 
ja rõõmsad, kus neid kasvatatak-
se tarkadeks ja väärikateks kodani-
keks, kellel on lai silmaring. Hoole-
kogu nimel tänan kõiki Haabneeme 
kooli õpetajaid ja õpilasi eelmisel 
raskel aastal ära tehtud suure töö 
eest. Loomulikult olime ka meie – 
laste vanemad – väga tublid!”

Kõigile Viimsi valla pedagoo-
gidele saadaksime aga tervituseks 
Haabneeme kooli staažika peda-
googi Elle Toperi sõnad: “Võime 
mõelda eilsest, unistada homsest, 
kuid TÄNA peame olema TEGI-
JAD!”  

Koolijuht 
Vivika Kupper 
loodab ruumi-
kitsikusele 
leevendust 
novembri 
lõpus, kui val-
mivad moodul-
klassiruumid. 
Fotod: Anne 
Martin

Anne Martin
Haabneeme kooli 
kommunikatsioonispetsialist

Õppejuht Tiina Pukk, koordinaatorid Lilian Jõesaar  ja Riin Peeters koos koolijuht 
Vivika Kupperiga kooliasju arutamas.
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Noorte innukate ideede 
diskussioon
Soojal suvepäeval, 16. augustil korraldas Viimsi noortevolikogu 
noortekeskuses juba traditsioonilise ürituse Viimsi Innukate 
Ideede Diskussioon ehk VIID, mille peakorraldajaks oli tänavu 
noortevolikogu juhatuse liige Emma Sofia Nugis. 

Üritus on maailmakohviku põhimõttel üles ehitatud ja selle eesmärk 
on tekitada diskussioone erinevatel teemadel. Diskussioonidel välja-
toodu on sisendiks noortevolikogu järgmise aasta tegevustele. 

Arutleti kolmel teemal: “21. sajandi kilplased: kliimaaktivistid”, “Digi-
kool” ning “Haridustee valimine – projektid välismaal või õppimine 
Eestis“. Üritusest võtsid osa aktiivsed Viimsi noored, lauajuhid, spetsia-
listid, protokollijad, aga ka vallavanem ja vallavalitsuse ametnikud.

Teemalauas “21. sajandi kilplased: kliimaaktivistid“ arutati keskkonna 
tähtsuse üle tänapäeval ning kuidas viia info selle kohta võimalikult 
paljude inimesteni. Arutelu käigus jõuti ideeni koostada Viimsisse prügi-
kaart, kus oleksid välja toodud ka taaraautomaadid ja prügikastid. 
Lisaks arutleti koristustalgute ja taaskasutuspunktide üle.

“Digikooli” lauas oli peamisteks teemadeks õppetöö digitaalne areng 
ja selle murekohad. Üheks lahenduseks pakuti näiteks välja õppe-
materjali ühtsesse õppekeskkonda laadimist. Kõik noored nõustusid, 
et digitaalne õpe on tulevik, mille arengusse peaks vald kindlasti 
panustama.

“Haridustee valimise” lauas oli eesmärgiks selgitada, milline on kõrg-
hariduse ja kutsehariduse tulevik ning missugused võimalused ja pro-
jektid ootavad noori välismaal. 

Kõigis laudkondades toimusid sisukad ja kohati ka tulised arutelud 
noorte jaoks tähtsatel teemadel. Päev lõpetati teemalaudade kokku-
võtetega sooja aplausi saatel. 

Gretel Pōld 
Viimsi noortevolikogu arengu töögrupi juht

Noortevolikogu maailma 
koristamas
Viimsi noortevolikogu võttis 19. septembril osa maailmakoristus-
päevast. 

Maailmakoristuspäeva eesmärk oli korjata kokku väikeprügi. Eriti 
pöörati tähelepanu suitsukonidele, milles olevad atsetaatkiududest filt-
rid bioloogiliselt ei lagune. Ettevõtmise tulemusena saadi mitu kastitäit 
klaasitükke, suitsukonisid ning pakendeid ja pudeleid. 

Gretel Pōld 

Teated
ÕPPERETK Päikeseline septembri-
kuuhommik oli lasteaias täis eri-
list elevust, sest Randvere lasteaia 
Liivaterade ja Merekivide rühma 
koolieelikuid ootas ees KIKi 
õpperetk Sagadi looduskooli.

Tunnike lõbusat bussisõitu ja juba 
tervitaski meid imeilus Sagadi mõisa-
kompleks oma erilise kellatorni ja sä-
ravroosa mõisahoonega. Reisisellidele 
vastu tulnud loodusgiidid organiseeri-
sid meid kiiresti kahte gruppi ja seik-
luslik loodusõpe võiski alata.

Sel ajal, kui esimene grupp metsa-
muuseumis uudistas ja avastas, mängi-
sid teise grupi lapsed õues loodustee-
malist täringumängu. Võistkondadesse 
jagunenud hundid, kakud ja karud ot-
sisid vastuseid küsimustele ja oma gru-
pi poolt valitud loomale iseloomulik-
ku häälitsust esile tuues oli hea oma 
meeskond jälle kokku kutsuda ja üles-
andele lahendus leida. Meeskonnatöö 
sai laste jaoks kindlasti hoopis uuema 
ja suurema tähenduse – mitu pead on 
ikka mitu pead. Veeretati ja arvutati, 
joosti ja otsiti, leiti ja arutati, arutleti 
ja avastati.

Metsamuuseumis läks veelgi põne-
vamaks. Kust otsida oravat? Kui peh-
med on ilvese käpad? Mida sööb ja kus 
elab kobras?

Teadmisterohke muuseumitunni 
lõpetas tore laulumäng “Kes metsas, 
kes metsas?” (tuntud laulumängu “Kes 
aias, kes aias?” ainetel ja viisil).

Pärast pisikest piknikupausi oli-
gi aeg asuda koprarajale… Lähedal 

Jäljekütid Koprarajal

Margit Tamsalu
MLA Viimsi lasteaedade Randvere 
maja Liivaterade rühma õpetaja

looklev jõgi ja näritud kasepuu olid 
juba tõsisteks vihjeteks, et varsti või-
me näha, milliseks ehitustööks on või-
meline Eesti ja Põhja-Euroopa suurim 
näriline. Ja kui joonisel tundub kõik 
imelihtne ja võib-olla mitte päriselt 
hoomatav, siis päris kopratammi nä-
gemine avaldas lastele sügavat muljet.

Tagasiteel lasteaeda rauges nii mõ-
negi seikleja jaks ja magus lõunauni 
sai võimust, rahustav vihmakrabin 
bussiaknal suigutas ka kõige erksa-
mad matkalised…

…ja siis läks lahti…
Uuel lasteaiahommikul võtsime tee-

maks eelmise päeva õppekäigu. Lastel 
olid meeles huvitavad faktid kobras-
test, nende elustiilist ja “maitse-eelis-
tustest”. Tutvustasime eelmisel päeval 
puudujatele ja ekskursioonist mit-
teosasaanutele oma uusi teadmisi. 
Loomahäälitsuste järgi kogunesid eri-
nevad 5–6-liikmelised meeskonnad 
(hundid, karud ja kakud) ja töö erine-
vates “keskustes” võis alata. Ajal, mil 
hundid tegutsesid aluspildi ettevalmis-
tusega, kogunesid karud teise tuppa 
loodusfilmiseansile, mis otse loomu-
likult rääkis kobrastest, ja kakud uuri-
sid kopranahka ja -koljut. Mõõdeti ja 
katsuti, vaadati ja küsiti. 

Aitäh, RMK Sagadi looduskool!
Aitäh, Keskkonnainvesteeringute 

Keskus!
Aitäh, Eestimaa imeline loodus!

Täname Viimsi noortevolikoguga kõiki lauajuhte, spetsialiste, 
protokollijaid ning osalejaid! Foto: erakogu

Maailmakoristuspäeval selgus, kui uskumatult palju konisid ja 
väikeprügi inimesed hoolimatult maha loobivad. Foto: erakogu 

KOOLITERVIS Tallinna koolides 
registreeriti eelmisel aastal üle 
7700 trauma, millest 400 olid 
raskemad (põrutused, luumurrud 
või -mõrad) ja 7300 kergemad 
traumad (väiksemad haavad ja 
põrutused). Kuigi lastega juhtu-
vad pisitraumad on teatud määral 
paratamatud, saavad enneta-
miseks palju ära teha nii koolid, 
lapsevanemad kui ka lapsed ise.

Ligi pooled traumadest juhtusid tei-
se kooliastme ehk 4.–6. klassi lastega 
ning kõige vähem (7%) gümnasistide-
ga, näitab SA Tallinna Koolitervishoid 
statistika. Peaaegu kõik traumad leid-
sid aset kas vahetunnis, kehalise kasva-
tuse tunnis või spordipäeval. 

Noorematel õpilastel on õnnetus-
juhtumite arv märgatavalt suurem kui 
gümnasistidel. See on ka arusaadav, 
kuna väiksemad lapsed on elavamad.

Teatav vahe traumade arvus poiste 
ja tüdrukute vahel tuleb välja noore-
mate laste puhul, kui sagedasemad on 
vahetunnis saadud vigastused. Vahe-
tundides tekivad vigastused enamasti 
kukkumise tagajärjel. Kuna tasakaal ja 
kehatunnetus ei ole veel nii hästi väl-
ja kujunenud, käivad sellega kaasas ka 
kukkumised.

Esimese klassi lastel juhtub har-
va enamat kui katkine põlv või väike 
marrastus, sest nad on lasteaias harju-

Ettevaatust, koolitraumad!

Sinikka Brügel 
Marike Käärik
SA Tallinna Koolitervishoid kooliõed

nud õues mängima. Kolmandaks klas-
siks on lastel ära kadunud oskus oma 
mängu mängides arvestada kõrvalseis-
jatega ning oma ruumi sõbraga jagada 
ja nii tekib ka rohkem traumasid. 4.–6. 
klassi laste mängudes on oluliselt suu-
rem jõud ja hoog. See on ju ka mõis-
tetav – algab puberteet, otsitakse oma 
kohta ja poisid näitavad spordiplatsil, 
kui osavad, tugevad ja julged nad on.

Kehalise kasvatuse tunnis juhtu-
nud vigastused on hooajati erinevad. 
Sisehooajal, kui on ülekaalus erinevad 
pallimängud nagu korvpall ja võrkpall, 
esineb rohkem käepiirkonna vigastu-
si, aga ka põlve ja randme põrutusi ja 
hüppeliigese vigastusi. Väljas staadio-
nil tekivad aga marrastused kukkumis-
test, samuti põrutused ja hüppeliigese 
vigastused. 

Traumasid saab ennetada
Kuna koolimajas juhtuvatest trauma-
dest on esikohal trepil jooksmise taga-
järjel tekkinud kukkumised, on kooli-
ruumides jooksmine keelatud. Pidev 
keelamine võib muutuda ühtlaseks 
fooniks, aga kui õpetaja või kooliõde 
seisab trepi kõrval ja tervitab lapsi ni-
mepidi, siis lapsed peatuvad ja jooksu-
tuhin selleks korraks raugeb. 

Raskemate vigastuste vältimisel 
on oluline roll luude tugevusel. Ees-
ti laiuskraadil on suurel osal inimestel 
D-vitamiini puudus, kuid just see vita-
miin on oluline kaltsiumi imendumi-
seks, mida kasvav laps vajab.

Tähelepanu tuleks pöörata ka koo-
lilaste jalatsitele – vahetusjalats peaks 
olema mugav ja terve ning tuleks jäl-

gida, et tald ei oleks libe. Tundub ehk 
iseenesestmõistetav, kuid kindlasti tu-
leks lastele korralikult selgeks õpetada 
saapapaelte sidumine. Küllalt on juh-
tumeid, kus pael on lahti ja sellele as-
tub peale kas laps ise või sõber ning ta-
gajärjeks ongi valus kukkumine.

Trauma ennetuseks saab ka õpilane 
ise palju ära teha. Tänapäeva maailm 
on selline, kus ümbritsevat infot ja mü-
ra (telefon, kõrvaklapid) on nii palju, et 
tähelepanu on hajevil ja ei olda mõtte-
ga parasjagu käsil oleva tegevuse juures. 
Treppidel ja tänaval käies tuleb vaadata 
enda ette, mitte telefoni ekraani. 

  Nahavigastuste puhul pu-
hasta esmalt haav ja seejärel 
seo see sidemega või aseta 
haavale plaaster. 

  Kui haav on must ja õnnetus 
on juhtunud õues, siis esimese 
asjana tuleb haav puhastada. 
Ühtlasi kontrolli, kas ja millal on 
tehtud teetanuse vaktsiin. 

  Sügavate haavade korral 
pöördu õmblusteks EMO-sse. 

  Haava hoolduseks saad 
lisaks perearstile ja -õele nõu 
küsida ka kooliõelt.

  Põrutuste ja väänatud hüp-
peliigeste esmaseks raviks ase-
ta vigastatud kohale külmakott. 
Pöördu EMO-sse, kui vereva-
lum, turse ja valu suurenevad.

Kooliõe soovitused 
traumade puhuks

Koprad on nüüd ka laste joonistustes.  

Metsamuuseumis otsiti vastust küsimustele, kui pehmed on ilvesed käpad ning 
kus elab ja mida sööb kobras. Foto: Margit Tamsalu



200 krooni. Soovijaid oli palju, eriti 
populaarsed olid mereäärsed krun-
did. Meie valisime aga metsa nurka 
kõige väiksema krundi,” meenutab 
ta oma kodu loomise algust. 

Edasi viis elutee Jaanika hoo-
pis ärisse, koos abikaasaga hakati 
Kodaki tooteid müüma. “Oma esi-
mese fotopoe rajasime Lasnamäe-
le. Nõudlus oli suur ning üsna pea 
võtsime müüki ka pildiraamid ja 
fotoalbumid,” meenutab ta.

Pereäri sai hoo sisse ning foto-
poode lisandus aina juurde, kuni 
kõik läks digi peale üle. Nii jäi perel 
alles vaid kaks poodi. Koroona sul-
ges neistki ühe ning tänaseks on pe-
rekonnal poode alles taas vaid üks.

2004. aastal abiellus Jaanika oma 
elukaaslasega. Pulmareisile mindi 
Kopenhaagenisse. Noored tegid 
seal kaasa City touri ning mõtlesid, 
et miks küll meil Eestis sarnast tee-
nust ei pakuta. Mõeldud, tehtud. 
Nii hakkas Jaanika pereäri ka Tallin-
nas kahekordsete bussidega turis-
tidele Citysightseeingut pakkuma. 
Koroona aga pidurdas ka selle äri.
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HARIDUS Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koolitu-
sele “Õed tagasi tervishoidu”  võeti vastu 15 regist-
reerunut, kellest üks on Jaanika Truve.

Õppida ei ole kunagi hilja, alusta juba täna

J aanika leiab, et inimesed pea-
vad väljakutseid otsima, et 
konkurentsis püsida. Kuigi 
aastatega on Jaanika oskuste, 

kogemuste, teadmiste ja elukooli 
pagas üsna suur, leiab tragi naine 
endiselt aega ja soovi õppida: “Mi-
nu unistuseks on Tallinna Tervis-
hoiu Kõrgkooli õenduse magistri-
õppesse minna,” ütleb ta. 

Kui Jaanika aastaid tagasi Tal-
linna Meditsiinikooli (täna Tallin-
na Tervishoiu Kõrgkool) kiitusega 
lõpetas, töötas ta vaid paar aastat 
omandatud erialal. Noorel naisel 
oli tarvis kolida üürikorterisse ning 
ühe kuu üür oli suurem, kui tema 
sissetulek õena töötades. 

Olude sunnil pidi Jaanika otsi-
ma tasuvama töö. Ta sai tööle Ees-
ti ja Soome vahel sõitvale laevale: 
“Alguses käisin veel poole koha-
ga haiglas tööl edasi, kuid mingi 
hetk pandi mind haiglas valiku et-
te, kas tulla tagasi täiskohaga tööle 
või koht üles öelda,” meenutab Jaa-
nika. Palgavahe oli paraku niivõrd 
suur, et Jaanika otsustas jääda tööle 
laevale. Aga südamesse jäi tal tead-
mine, et ühel päeval naaseb ta õpi-
tud eriala juurde veel tagasi.

Mitmendat põlve viimsilane
Jaanika vanavanaema oli Laido-
neri mõisas teenijannaks. Ta kas-
vas Viimsis, käis Meriväljal algkoo-
lis, siis Viimsi põhikoolis ja linnas 
keskkoolis. Kui 1993. aastal Kelvin-
gi küla rajama hakati, osales oksjo-
nil ka Jaanika koos oma mehega: 
“Mäletan, et oksjoni osalustasu oli 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koolitusel “Õed tagasi tervishoidu” osalejad. Foto: erakogu

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

tasub teadaElukestev õpe
Tänavu suvel tundis Jaanika, et 
nüüd on õige aeg pöörduda tagasi 
noorena valitud eriala poole ning 
lootis õena tööd leida: “Siis aga sel-
gus, et ma ei ole tervishoiutöötaja-
te registris.” Aeg oli mõelda enese-
täienduse peale.

Jaanika võttis Tallinna Tervis-
hoiu Kõrgkooliga ühendust ja sai 
infot, et koolitus “Õed tagasi ter-
vishoidu” on kohe algamas. 

“Olen väga rahul. Kool on tund-
matuseni muutunud – kõik on nii 
ilus! Samuti on meil teiste koolitu-
sel osalejatega hea klapp. Muide, 
üks neist on minu kunagine gru-
piõde ja teine on tuttav keskkooli 
ajast,“ jagab Jaanika muljeid. 

“Loomulikult tuleb õppida! Mi-
nu elu on näidanud, et iga 10–12 
aasta tagant toimub elus mingi 
muudatus. Seda enam on vaja õp-
pida, ennast täiendada. Kui üks 
võimalus ära langeb, oled teisega 
vee peal.”

Jaanika leiab, et õppimine ei ole 
seotud vanusega – seda võib teha 
igal ajal. “Nooremate seltskonnas 
on äge olla, saab ka ise nooremaks,” 
muigab ta. “Lisaks uutele teadmis-
tele saab koolitustel juurde ka uusi 
tuttavaid ja kogemusi.”

Kolme lapse ema Jaanika jõuab pere kõrvalt ka veel õppidal. Foto: erkogu

Täiskasvanud õppijale
 Täienduskoolitused Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 

mis tänavu tähistab oma 80. tegutsemisaastat, pakub erinevatele sihtrühmadele 
täienduskoolitusi. 

Kõrgkooli täiendusõppe eesmärk on pakkuda täienduskoolitusi sotsiaal-, tervis-
hoiu- ja heaoluvaldkonnas kutse-, ameti- ja erialateadmiste, -oskuste ning -vilumuste 
omandamiseks ja täiendamiseks ning ümberõppeks, lähtudes elukestva õppe põhi-
mõtetest. Täiendusõppe läbimisel väljastatakse õppurile tunnistus või tõend.

Koolituskalender koos täpsema infoga on leitav veebiaadressilt https://ttk.ee/et/
kursused.

 ANDRAS ehk Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon. Õppimisvõimalusi 
pakuvad täiskasvanute gümnaasiumid, kutseõppeasutused, kõrgkoolid, samuti on 
võimalus osaleda täienduskoolitustel.

Täiskasvanute gümnaasiumid pakuvad võimalusi nii põhikooli kui ka gümnaasiumi 
lõpetamiseks. Õppevormid on paindlikud ja toetavad täiskasvanute õppimisvõima-
lusi (nt e-õpe, lapsehoid, tsükliõpe, võimalus õppida nt õhtu- või hommikupoole vms). 
Õppimine täiskasvanute gümnaasiumis on tasuta ja tagab ravikindlustuse.

Kutsekooli saavad täiskasvanud õppima minna ka siis, kui neil juba on kutse- 
või kõrgharidus, aga on soov end mõnes kitsamas valdkonnas täiendada või oman-
dada sootuks midagi uut.

Kutsekoolid pakuvad täiskasvanutele töö ja pere kõrvalt õppimiseks võimalusi nii 
statsionaarses kui ka mittestatsionaarses vormis (erinevad tsükliõppe võimalused 
õppimiseks nädalavahetustel või õhtuti, väiksema koormusega ja pikema õppeajaga 
õppimine) vastavalt vajadusele.

Kõrghariduse omandamiseks pakuvad täiskasvanud õppijale paindlikke õppe-
vorme nii rakenduskõrgkoolid kui ka ülikoolid. 

Lisaks pakutakse haridus- ja teadusministeeriumi poolt tasuta kursusi täiskas-
vanutele tööalaseks enesetäiendamiseks ja tööturul konkurentsivõime tõstmiseks. 
Vt https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused. 

Neile täiskasvanutele, kes soovivad kodus õppida, on samuti võimalused olemas. 
#õpimekodus veebikalendrisse on koondatud sadu tasuta ja tasulisi täiskasvanute 
e-õppe võimalusi aadressil www.opimekodus.ee.

Kui inimene veel ei tea, mida õppida, ja tahaks saada personaalset tuge oma 
karjääri planeerimisel, siis saab pöörduda töötukassa karjäärinõustaja poole. Töötu-
kassa teenustega saab tutvuda veebiaadressil www.tootukassa.ee.

Uued teadmised, uued tuttavad, uued sotsiaalsed võrgustikud ja võimalused – 
kõik see on seotud õpitegevusega ühel või teisel moel.

 Täiskasvanud õppija nädal. 7.–16. oktoobrini kestva täiskasvanud õppija nädala 
ehk TÕNi avab 7. oktoobril üle-eestiline “Õpitund”. Kutsume sel päeval kõiki täiskas-
vanuid, sõltumata asukohast, ühe tunni jooksul midagi uut õppima. Õppida võib 
üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga. TÕNi raames toimub erinevais 
Eestimaa paigus arvukalt tegevusi – loengud, õpitoad, näitused, avatud uste päevad, 
koolitused, ekskursioonid. Sündmustega saab tutvuda ETKA Andras kodulehel 
www.andras.ee.

Õpitunnis osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm Andrase kodulehel. Regist-
reerunud kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus on näha, millises Eestimaa pai-
gas ja missuguseid uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad.
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rapeut, ja nõustamist kogemusega 
meditsiinipersonali poolt. Paku-
me mitu korda päevas erinevaid 
huvitegevusi ning saunakomplek-
si kasutamise võimalust. Meie toad 
on sisustatud kõige vajaminevaga, 
kaasa arvatud suur televiisor laia 
kanalivalikuga. Põhimõtteliselt tu-
leks elanikul juurde hankida ainult 
retseptiravimid.

Milliseid teenuseid te veel pakute?
Nii nagu teistes Pihlakodudes  pa-
kume eakatele kohandatud teenu-
seid väga heade hindadega: juuk-
sur, maniküür ja pediküür. Oleme 
sõlminud koostöölepingu füsiote-
rapeudi ja massööriga ning samuti 
on võimalik kasutada kokkuleppel 
ka optometristi teenuseid. 

Keskmine vanaduspension oli tä-
navu septembris Eestis 522 eu-
rot (netosummana). Teie sood-
saim teenus maksab pea kaks 
korda rohkem. Kuidas inimesed 
oma elamist ja hooldust teie juu-
res finantseerivad?

Eesti hooldekodude hinnatase 
on hakanud juba ühtlustama, see-
ga on rahastamine suuresti ka sot-
siaalne küsimus. Sama raha eest 
pakutakse aga sõltuvalt asukohast 
erineva sisuga teenust. Finant-
seerimisvõimalused on väga eri-
nevad – on inimesi, kes rendivad 
oma senise eluaseme välja, või ai-
tavad puudujäägi katta lapsed. On 
ka elanikke, kes oma eluaseme on 
ära müünud.

Kas Pihlakodu on mõeldud ainult 
eakatele?
Teiste Pihlakodude näitel võib öel-
da, et vanusevahe võib olla elanikel 
lausa enam kui põlvkonna pikkune. 
On noori inimesi, kel parandama-
tu haigus, ja samas ka üle 100 aas-
ta vanuseid elanikke. Oluline on, 

EAKAD Viimsis avati 16. septembril Pihlakodu 
eakatekodu, mille 130 koha seas on ka esimesed 
kolm eakatele mõeldud sviiti, mis on tänaseks 
kõik broneeritud.

Väärikas vananemine Viimsi Pihlakodus

E
esti esimestes privaatsetes 
terrassiga sviitides on roh-
kelt ruumi, luksuslikum si-
sustus ning omaenda isik-

lik köögi- ja istumisala. Sviidid asu-
vad eraldi hoone osas, kuhu on ela-
nikel ka võimalik iseseisvalt tulla-
minna.

Eakatekodus on lisaks sviitide-
le kaasaegse sisustuse ja teleriga 
tavatoad, oma raamatukogu, saun, 
massaaži- ja protseduuriruumid 
ning avar saal üritusteks. Värske 
toit valmib oma köögis toitumis-
terapeudi iga nädala kohta eraldi 
loodud menüü alusel. 

Viimsi Pihlakodu projekteerisid 
arhitektid Inno Vanaselja ja Lauri 
Nõmm ning ehitas AZELTA Pro-
jekt. Arendust rahastasid BaltCap 
Growth Fund ja Swedbanki pen-
sionifondid. Pihlakodu ketti kuulub 
180-kohaline esinduslik Tabasalu 
eakatekodu, Tallinna moodsaim 
85-kohaline Pihlakodu Nõmmel 
ning uusim 130-kohaline eakate-
kodu Viimsis.

Pihlakodu omanikfirma AS Viru 
Haigla juhatuse esimees, Pihla-
kodude juht Kadri-Ann Tivas, teie 
juures maksab koht alates 990 
eurost (hooldusabi I aste kolme-
ses toas) kuni 1990 euroni (per-
sonaalne terrassiga sviit). Mida 
eakas inimene selle raha eest 
teie juures saab?
Selle saab kokku võtta kahe sõna-
ga – väärikas vananemine. Mei-
le tähendab see kvaliteetset hool-
dust, toitlustamist 4 korda päevas 
menüü alusel, mille on spetsiaal-
selt eakatele koostanud toitumiste-

et suudame pakkuda kõigile õdu-
sat kodu ning elanikke ka vastavalt 
hooldada. 

Mille põhjal otsustatakse, et 
nüüd on vaja hooldekodusse ko-
lida?

Elanikel on meie juurde tulemise 
ajendiks erinevad põhjused. Sage-
li ei oodatagi enam n-ö päris viima-
se hetkeni, tulles otse õendushaig-
last, vaid tullaksegi juba varem, et 
endale sobilikke seltsilisi leida või 
siis argimuredest pääseda. Vahel 
on lähedased need, kes leiavad, 
et kodus olemine ei tule enam kõ-
ne alla või siis on lapsed välismaa-
le kolinud ning ei saa igapäevaselt 
vanemate eest hoolitseda. 

Meil saab proovida ka n-ö inter-
vallhooldust, mille käigus on või-
malik meie majaga tutvuda ning 
lähedased saavad samuti mõttega 
harjuda.

Kas ja kui palju saab inimene teie 
juures elades säilitada oma vara-
semat elustiili? Kas inimene saab 
soovi korral teie juures elades ise 
õunakooki küpsetada? Toatai-
med kaasa võtta? Kas saab vali-
da, kellega ühes toas elada?
Katsume teha elanikele argipäe-
varütmi võimalikult harjumuspä-
raseks. Loomulikult julgustame ja 
innustame kõiki oma endiste hobi-
dega tegelema. Kui keegi on andu-
nud näputöö tegija või ristsõnade 
lahendaja, siis saab ta oma hobide-
ga meie juures jätkata ning loode-
tavasti leiab seeläbi endale sõprugi. 

Meil on plaanis ka kevadel oma 
aiamaa rajamine ning sarnaselt 

Tabasalu Pihlakodule on plaa-
nis võtta ka küülikud. Tähista-
me üheskoos tähtpäevi, toimuvad  
kontserdid ja vestlusõhtud tuntud 
inimestega. Õunakoogid või muud 
küpsetised saab kenasti meie köö-
gipersonali ning tegevusjuhenda-
jate abil valmis teha. 

Toataimed ja mälestusesemed, 
samuti oma lemmiktugitooli saab 
loomulikult endaga kaasa võt-
ta. Kahekohalises toas elades on 
kindlasti võimalik ka endale sobi-
lik kaaslane leida.

Kuidas te personali leiate ja 
hoiate?
Oleme leidnud Viimsi Pihlakodu 
juhtima suurepärase eelneva ko-
gemusega juhataja, kes on suut-
nud enda ümber koguda palju 
sõbralikke ja suure südamega ini-
mesi. Rõõmustav on näha, et hool-
daja ametis hakkab tööle ka mit-
meid meesterahvaid, kel on eelnev 
kogemus ja tahe inimestega tege-
leda. Enne tööle asumist toimub 
meil koolitustsükkel, mille käigus 
saavad erialased teadmised ka eel-
neva kogemuseta töötajad. Meie 
jaoks on kõige olulisem see, et töö-
tajatel oleks tahe seda tänuväärset 
tööd teha, kõik muu õpetame sel-
geks! Omalt poolt lubame ka vääri-
list tasu ning pakume kaasaegseid 
töötingimusi.

Millise sammu riik peaks astu-
ma, et unistus väärikast vana-
nemisest kõigile kättesaadavaks 
muutuks?
Meie vananevas ühiskonnas on 
paratamatu, et surve eakate hoo-
lekandele tugevneb ning piiride 
kompamine on pidevalt käimas. 
Õdusat eakatekodu aga ei loo ai-
nult puhtad seinad ega uus maja, 
vaid inimesed, kes seal töötavad. 
Lisaks erasektorile on riigil palju 
veel teha, et aidata hooldaja koo-
litustega ning muuta seadusand-
lust, et teenus oleks abivajajatele 
kättesaadav ning koduhooldajad 
saaksid vajaduse korral tööle naas-
ta. 

Pihlakodude 
juht Kadri- Ann 
Tivas uue 
kodu avamisel 
Viimsis. Fotod: 
Ardo Kaljuvee

Pihlakodu sviit 
näeb välja 
nagu luksus-
hotelli numbri-
tuba. 

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor
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ATH tugigrupp Viimsis
Tugigrupp toimub kogemusnõustamise põhimõttel, kus jagatakse 
rõõme ja muresid ning toetatakse üksteist. 

Igal kohtumisel on oma teema, kuid alati lähtutakse ka kokku tulnud 
inimeste huvidest ja probleemidest. Liituma on oodatud kõik, kes 
on huvitatud aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastest ja nende toetami-
sest – lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad, tugiisikud jne. 

2020 hooaja teemad ja kohtumised (iga kuu teine teisipäev):
13. oktoober kell 18–19.30 Kohanemine;
10. november kell 18–19.30 Suhted eakaaslastega; 
8. detsember kell 18–19.30 Vanavanemad ja õed-vennad.
Kohtumised toimuvad Viimsi vallamaja peretoas. Sissepääs Viimsi 

huvikeskuse uksest. 
Teid ootab ja teie küsimustele vastab Kristi Kirbits, tel 5805 0967, 

kristi.kirbits@viimsilasteaiad.ee.
Kristi Kirbits  

MLA Viimsi Lasteaiad  

Teated

uued vallakodanikud
  Marja-Liisa ja Riho Laast-Laasil sündis 13. augustil poeg Frans 

Laast-Laas.
  Valeria Miloval ja Vitali Kozminil sündis 16. augustil tütar Kira 

Kozmin.
  Liisi ja Tanel Tomingal sündisid 21. augustil kaksikud pojad Elon ja 

Evan Tomingas.
  Annika Klaaril ja Allan Arulal sündis 30. augustil tütar Aurelia 

Arula.
  Liina ja Jorgen Suminil sündis 5. septembril poeg Roderik Sumin.
  Kariina Vaiksalul ja Riho Rajal sündis 6. septembril tütar Amilia Raja.
  Jane ja Rait Raapil sündis 6. septembril poeg Rommel Raap.
  Siret Sõrmus-Karpil ja Marko Karpil sündis 7. septembril tütar 

Johanna Karp.
  Karin Kösleril ja Veiko Männikul sündis 7. septembril poeg Steven 

Männik.
  Hellika ja Jaanus Lindrel sündis 12. septembril poeg Alex Lindre.

Detailplaneeringud
Algatatud detailplaneering

 Viimsi Vallavalitsus võttis 16.09.2020 
vastu korralduse nr 499 “Leppneeme 
küla, kinnistute Sepamäe tee 13, 
Sepamäe tee 15 ja Sepamäe tee 17 
detailplaneeringu algatamine ja 
lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritava ala suurus on 6629 m² 
ja see asub Leppneeme küla põhja-
osas, hõlmates elamumaa sihtotstar-
bega hoonestamata kinnistud Sepa-
mäe tee 13 (89001:003:0367, pindala 
2284 m²), Sepamäe tee 15 (89001:003:
1789 pindala 2172 m²) ja Sepamäe 
tee 17 (89001:003:1791, pindala 2173 m²). 
Planeeringuala on kaetud kõrghaljas-
tusega, kaguosas paikneb kraav. Pla-
neeritav ala piirneb põhjast elamu-
kruntidega Sepamäe tee 11 ja Lepp-
neeme tee 100, teistest ilmakaartest 
avalikult kasutatava Sepamäe teega, 
mille kaudu toimub kruntidele juur-
depääs. 

Detailplaneeringu (edaspidi DP) 
koostamise eesmärk on olemasole-
vate elamukruntide ümberjagamine 
ja nelja üksikelamukrundi planeeri-
mine, samuti krundi ehitusõiguse 
määramine ühe üksikelamu ja abi-
hoone ehitamiseks. DP-ga lahenda-
takse elamukruntidele juurdepääs, 
parkimine, haljastus, krundi tehno-
võrkudega varustamise põhimõtted, 
sh sademevee lahendus ja planeerin-
gualale jääva kraavi toimimise põhi-
mõtted, heakord ning avalikes huvi-
des moodustatakse planeeringualale 
teemaa krundid Sepamäe tee kurvide 
õgvendamiseks. Planeeritav DP on 
kooskõlas Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringuga.

Vajalikud uuringud on topo-geodee-
tiline uuring ja dendroloogiline uuring.

Avalikud arutelud
 12.10.2020 algusega kell 16.15 

toimub Viimsi Raamatukogu (Rand-
vere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 
Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse 
saalis ehk väikses saalis Prangli saar, 
Lääneotsa küla, kinnistute Tihiko,
Uue-Vanatoa, Vanatoa, Metsarahva-
Uuetoa, Mustikametsa, Liiserimetsa, 
Liiseri ja Looranna DP (algatatud 
Viimsi Vallavolikogu 17.01.2017 otsu-
sega nr 6) eskiislahenduse avaliku 
väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

 21.10.2020 algusega kell 15.30 toi-
mub Viimsi Raamatukogu (Rand-
vere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 
Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse 
saalis ehk väikses saalis Haabneeme 

alevik, kinnistute Lahe, Killustiku, 
Platvormi, Platsi ja Nõlva DP (alga-
tatud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 
otsusega nr 4) eskiislahenduse ava-
liku väljapaneku tulemuste avalik 
arutelu.

Avalikud väljapanekud
12.10–11.11.2020 on Viimsi Raama-
tukogus avalikul väljapanekul järg-
mised DP-d:

 Leppneeme küla, kinnistute Ran-
naliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 DP 
(algatatud Viimsi Vallavolikogu 16.06.
2020 otsusega nr 40) eskiislahendus.

Planeeringuala suurus on 3170 m² 
ja see paikneb Leppneeme küla ran-
nikualal väljakujunenud hoonestusega 
elamupiirkonnas, hõlmates maatu-
lundusmaa sihtotstarbega kinnistud 
Rannaliiva tee 4 (89001:003:0841, pind-
ala 1630 m²) ja Rannaliiva tee 6 (89001:
003:0914, pindala 1540 m²). Planee-
ringuala on hoonestamata ja osaliselt 
kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs 
kinnistutele toimub Rannaliiva teelt. 
Planeeringuala piirneb põhja-kirde 
suunal kinnistutega Rannaliiva tee 8 
ja Kõrkja tee 7, lääne-kagu suunal 
kinnistutega Kõrkja tee 5 ja Kõrkja tee 
3a, lõuna-edela suunal kinnistutega 
Leppneeme tee 105, Rannaliiva tee 2 
ja Rannaliiva tee 1 ning lääne-loode 
suunal kinnistutega Rannaliiva tee 3 
ja Rannaliiva tee 5. Enamus kinnis-
tuid on hoonestatud.

DP (Optimal Projekt OÜ, töö nr 392) 
koostamise eesmärk on kinnistute 
maatulundusmaa sihtotstarbe muut-
mine elamumaaks ja kruntidele ehi-
tusõiguse määramine ühe üksikelamu 
ja ühe abihoone püstitamiseks. Üksik-
elamu krundi suurim lubatud täis-
ehituse protsent on 20. Üksikelamu 
suurim lubatud kõrgus on 8,5 m ümb-
ritseva maapinna keskmisest kõrgus-
märgist, abihoonel 5,0 m. Planeeritud 
ehitusõigus võimaldab ehitada kahe-
korruselise, maa-aluse korrusega 
viil- või lamekatusega elamu ja ühe-
korruselise abihoone. Hoonestusala 
kaugus kinnistute piirist on Rannalii-
va tee poolses osas planeeritud 7,5 m 
ja naaberkruntide poolsetest külge-
dest 4,0 m võimaldamaks suhteliselt 
kitsal maaüksusel hoonet paigutada 
ilmakaarte suhtes paindlikumalt.

Planeeritav DP on Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringut muutev.

 Viimsi alevik, Uustalu kinnistu DP 
(algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.01.
2020 otsusega nr 7) eskiislahendus. 

Planeeringuala asub Viimsi alevikus 
Nelgi tee ja Astri tee vahelisel alal ja 
hõlmab Uustalu kinnistu (89001:010:
0548, maatulundusmaa, pindala 
4778 m²). Planeeringuala on hoones-
tamata ja kaetud kõrghaljastusega, 
alal on ka tiik. Põhja pool üle Nelgi 
tee on suuremahuline administratiiv-
hoone (endine Pirita lillekasvatuse 
näidissovhoosi peahoone), kus prae-
gu paikneb Viimsi vallavalitsus koos 
kultuurikeskuse ja muude valla asu-
tustega. Astri tee piirkonnas on ole-
masolev väikeelamuala, lääne poole 
jäävad ka korter- ja ridaelamud ning 
kirde poole korterelamu.

DP (AB Artes Terrae OÜ, töö nr 
20021DP1) on Viimsi valla mandri-
osa üldplaneeringut muutev. DP ees-
märk on Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringu kohase maakasutuse 
juhtotstarbe muutmine haljasmaast 
ärimaaks, ehitusõiguse määramine 
ärihoone ehitamiseks, kruntidele 
juurdepääsu ja liikluskorralduse lahen-
damine, tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtete lahendamine ning krun-
di haljastuse ja heakorrastuse põhi-
mõtete määramine.

DP-ga tehakse ettepanek jagada 
Uustalu kinnistu kaheks krundiks. 
Planeeritud on üks äriotstarbeline 
krunt (pos 1, pindala 4700 m²) koos 
avaliku haljasalaga (sh tiik ja haljas-
ala teed) ning üks tee- ja tänavamaa 
krunt (pos 2, pindala 78 m²) Nelgi tee 
tänavamaa laiendamiseks olemas-
oleva kõnnitee ulatuses. Äriotstarbe-
lisele krundile nähakse DP-ga ette 
ehitusõigus neljakorruselise ärihoone 
ehitamiseks ehitisealuse pinnaga 
kuni 1100 m² ja suhtelise kõrgusega 
maapinnast kuni 15 m. Krundi kasu-
tamise sihtotstarbed jaguneksid pro-
portsionaalselt järgmiselt: 40...60% 
kontori- ja büroohoone maa (ÄB), 
20...30% kaubandus-, toitlustus- ja 
teenindushoone maa (ÄK) ning 
20...30% kultuuri- ja spordiasutuste 
maa (ÜK).

NB! Viimsi Raamatukogu (Randvere 
tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi 
vald; tel 5688 2673) on avatud esmas-
päevast reedeni kell 10–20 ning lau-
päeval ja pühapäeval kell 10–16. Reedel, 
30. oktoobril on raamatukogu suletud. 

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi 
valla kodulehelt www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplanee-
ringud.
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KÄSITÖÖ Minu lapsepõlvekodu 
on Meriväljal. Alustasin 26 aastat 
tagasi käsitöö ettevõtlusega ja 
vajasin lisaruumi, kus suuri lapi-
tekke saaks kokku seada. Tundus 
loomulik, et uut kodu otsides 
vaatasin pakkumisi samast 
kandist.

Armusin Miiduranna 1960-ndate stiilis 
majja silmapilkselt. Alguses kasutasin 
seda lihtsalt ateljeena. Tasapisi remon-
ti tehes püüdsin alles jätta võimalikult 
palju algseid, ehitusaegseid elemente. 
Viimistledes kasutasin neutraalseid 
materjale, mis oleks ka sel ajal võinud 
olemas olla. 

Kuna majas oli ruumi, siis pääst-
sin siia pere äraviskamisele määratud 
asju, mis mulle hingelähedased olid. 
Vanad asjad inspireerivad mind. Mõt-
ted hakkavad liikuma, mida neist teha 
võiks ja kuidas kasutada. Käsi ei tõuse 
kergelt asju ära viskama.

Vanaemade rõivakirstud, minu ema 
kooliasjade kast, isa õlleankur, vanaisa 
tehtud lilleriiul, lombakad saunapin-
gid, murtud varrega leivalabidas, katki-
ne lamp ja vokiratas... Vanade kohen-
datud asjadega oma kodu sisustasingi. 
Alles hiljaaegu adusin, et mu kodus on 
ainult kaks päris uuena ostetud mööb-
lieset – suur diivan ja klaveritool. See 
mõte rõõmustab mind!  

Lisaks on majas palju minu lapitöid. 
Tükikestega kaetud pehmest mööblist 
kuni suurte seinatekstiilideni. Igal pool 
on midagi lappidest.

Minu Soome lapitöösõbrad armu-
sid mu majja ja palusid võimalust eks-
kursioonideks ja esitlusteks. Nõnda 
sai alguse avatud ateljee ettevõtmine 
ja maja sai nimeks Lapitöö Maja. Näi-
tan siin külalistele oma näitusetöid ja 
töötuba, kohvi ja koogi kõrvale jutus-
tan lugusid vanadest asjadest, mis on 
saanud uue elu läbi minu käsitöö. Tut-
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Elu enne ja pärast lapimaja

vustan erinevaid võtteid ja tehnikaid. 
Näiteks isegi õnnitluskaartide tegemi-
seks taaskasutan tekstiile, pakendeid 
ja vanu trükiseid. Räägin oma roheli-
sest maailmavaatest ja võimalustest 
igaühel midagi keskkonna säästmi-
seks ära teha. 

Ka igapäevaselt saab Lapitöö Majja 
ette helistades osta minu tehtud lapi-
tehnikas tekke, patju, kotte, pajalappe 
ja palju muud kingituseks või kodusi-
sustuseks sobivat. 

Igal aastal olen teinud Lapitöö Ma-
jas ka kohalikele lapitööhuvilistele lah-
tiste uste päeva.

Õpetan lapitööd alates 1992. aastast 
Tallinna rahvaülikoolis. Lisaks mentor-
koolitused ja kursused.

Kirjutasin oma lapitöökogemu-
sed 2008. aastal ilmunud raamatusse 
“Lapitöö eesti kodus”. Selles on palju 
ideid erinevate vanade tekstiilide taas-
kasutamiseks.

Sel aastal ilmus mul uus raamat 
“Teksased lapitöös”.  Olen üle kümne 
aasta selle raske, enamjaolt äraviska-
misele mineva materjaliga töötanud. 
Leiutasin uusi tehnikaid  ja nippe ning 
kohandasin klassikalisi lapitöövõtteid, 

Las kõlada ka Viimsis 
mandoliinide tremolo!
Olen mitmel korral kuulnud MandoTrio esinemist. Lustlik ja lüüriline 
pillimäng võeti alati soojalt vastu. Las kõlada ka Viimsis mandoliinide 
tremolo! 

Kirjutasin taotluse Viimsi vallavalitsusele ja vald eraldas raha 10 pilli 
ostmiseks. Leidsin ka õpetaja – Viljandi kultuuriakadeemia lõpetanud 
Tanel Sakrits oli nõus. Laiemalt on ta tuntud MandoTrio liikmena. Trio 
peab oma ülesandeks nakatada inimesi mandoliinihullusesse. 

Enne sõda oli mandoliin populaarne koolipill. Minugi sugulaste pere-
albumis on fotosid mandoliiniorkestrist. Tasapisi on see Itaalia armasta-
jate lemmik ka Eestis ärkamas unustusest. Olgu selle kinnituseks Saku 
mandoliinifestival.

Kes on valmis orkestrisse tulema, registreerige end muusikakooli 
kodulehel www.mariel.ee. Võimalik on ka individuaalõpe. Huvikeskus 
pakkus klassi. Oktoobris võime alustada.

Rõõmsa kohtumiseni esimeses pilliproovis!
Maire  Eliste

Teated

Marja Matiisen
käsitöömeister, õpetaja, 
lapitööraamatute autor

kuidas paksu teksamaterjali saab ka-
sutada ja õmmelda tavalise koduse 
õmblusmasinaga. Võimalusi ja nippe 
on raamatus üle 300, et lemmikpük-
sid veel teisegi elu võiks saada. Lisaks 
on seal valik minu teksamaterjalist sei-
natekstiile, millest mõnigi näitustel ja 
võistlustel ka rahvusvaheliselt auhin-
natud.

Viljandi kultuuriakadeemia lõpetanud Tanel Sakrits hakkab 
mandoliinimängu õpetama. Foto: erakogu

  Raamatu “Teksased lapitöös” 
esitlus-näitus toimub Viimsi raa-
matukogus 1. oktoobril kell 18.
Näitan seal raamatu jaoks valmi-
nud töid ja räägin nende saamis-
lugusid. Õpetan, kuidas pükse 
kergemini harutada. Võta oma 
vanad teksased kaasa – vaatame 
koos, mida neist teha saaks! Sellel 
sügisel plaanime koos Viimsi 
raamatukoguga ka teksatööde 
kursust. Jälgi reklaami ja pane 
ennast tasuta koolitusele kirja! 

  Lapitöö Maja Miiduranna tee 
36 on avatud kokkuleppel.
Tel 501 5651, e-post kontakt@
marjamatiisen.com.

  www.marjamatiisen.com

Marja Mattisen annab vanadele asjadele uue elu ja õpetab seda teistelegi. 
Ta enda kodus on ainult kaks päris uuena ostetud mööblieset – suur diivan ja 
klaveritool. See mõte teeb meele rõõmsaks. Foto: erakogu

AROOM Sügis on erilise lõhnaga – segu 
küpsetest õuntest, astritest, koolivihikutest ja 
hoidistest. Lõhnad ümbritsevad meid kõikjal 
ning mõjutavad meie käitumist ja meeleolu, 
tehes seda palju varem, kui meie nina reaalsest 
lõhna ära tunneb.

Looduslike aroomide ja eelkõige eeterlike õlide pee-
ned molekulid mõjutavad mitte ainult meie enese-
tunnet ja käitumist, vaid ka meie keha füsioloogili-
si protsesse. Eeterlikud õlid on taimede nektar, mille 
nad ise toodavad enda kaitseks, tervendamiseks, pal-
junemiseks ja suhtlemiseks. 

Minu kui aroomiterapeudi käest küsitakse tihti, et 
kas ma ravin õlidega? Ravida võib inimesi kõigega, 
aga terveks saavad nad ainult ise, toetada saab ter-
venemise teekonda. Eeterlikud õlid aitavad seda kõi-
ge paremini teha. Taimetarkus on mind paelunud ju-
ba lapsepõlvest, vanaema rääkis ju lausa imelugusid 
võluteest ja nõiarohust ning tervendavatest kompres-
sidest. Tänapäeval on taimetarkuse nimi herbalisti-
ka ning aroomiteraapia on selle üks osa. 

Lõhnad mõjuvad meie kehale ja meelele märka-
matult ja peenelt, kuid üsna tõhusalt, ja seda mõju 
tunneb inimkond juba iidsetest aegadest. Taimed ja 
nendes leiduvad ühendid on ka teaduse poolt ammu 

Lõhnad meie elus – praktiline aroomiteraapia

ja põhjalikult uuritud ning neid teadmisi kasutatakse 
tugiravina nii tava- kui ka alternatiivmeditsiinis üsna 
laialdaselt. Aroomiteraapia saab aina rohkem teadu-
se poolelt tõendusi, paljud uurimiskeskused ja -ins-
tituudid tegelevad lõhnataju uurimisega. 

Kuidas meie keha lõhna ära tunneb? Eeterlike õli-
de molekulid koosnevad lenduvatest osakestest ning 
jõudes inimkeha lõhnaretseptoritesse kohtuvad need 
miljonite haistmisrakkudega. Vaid 15% lõhnaretsep-
toritest asub ninas, enamus on kõikjal meie kehas ja 
reguleeruvad meie elutegevust. Näiteks, meie elu al-
gabki lõhnast, sest spermatosoid leiab munarakuni 
tee just lõhna peale liikudes, munarakul on nimelt 
maikellukese lõhn! 

Eeterlikud õlid tasakaalustavad meeleseisundit, 
leevendavad stressi ja väsimust, tõstavad vastupanu-
võimet ja immuunsust, puhastavad ja taastavad ning 
teevad vahest ka maagilisi asju. 

Riina Odnenko
toidukeemik

Nipid kolme õlipudeliga*
 Lavendel: tundud rahustava toime poolest, kuid sama tegus on ta 

antiseptiku ja valuvaigistajana. Hõõru paar tilka peopesa vahel ja hinga 
sisse peavalu korral või lisa aaloegeelile ning kasuta haavaravil.

 Piparmünt: tuntud paljudes nohu- ja köharohtudes, mõni tilk difuuse-
risse või taskurätile aitab maandada pingeid nii enda sees kui ümber.

 Sidrun: aitab kiiresti ja valutult kohaneda uute elutingimustega või 
uute inimestega, julgustab olema loovam ja julgem. 

* Tegu on 100% puhta ja loodusliku eeterliku õliga 

Kui tahad aroomi-
teraapiaga sina-
sõprust teha, siis 
vaata täpsemalt 
www.huvikeskus.ee/
aroomiteraapia. 
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lavõimu omavaheline läbisaami-
ne olnud mõnikord ka pilvine. Nii 
külavanem Esta kui ka Alar ütlevad 
seepeale kui ühest suust, et tegeli-
kult on võimalik ka keerulisi teema-
sid rahulikult arutada. Avatud suht-
lemise eelduseks on elanike piisav 
teavitamine kõigest olulisest, mis 
nende koduküla puudutab. 

Kooli spordiväljak tuleb
“Võin tuua ühe näite sellest suvest, 
kus vald otsustas välja vahetada 
mänguväljaku karuselli ning valla 
lepingupartneri allhankija pani va-
na karuselli Facebookis müüki.. Ku-
na keegi meile midagi ei teatanud, 
siis tekkis minu postkastis väikse-
mat sorti paanika ja külaelanikud 
olid hämmelduses, et kuidas nii – 
keegi on meie armsa karusselli ära 
varastanud ja nüüd müüb seda. Ko-
gu arusaamatus oleks välditav ol-
nud, kui info oleks paremini liiku-
nud,” lausub külavanem.

Teine suurem Püünsi kooliga 
seotud murekoht on kooli päris en-
da korraliku spordiväljaku puudu-
mine. Samas on põhjust rõõmusta-
da, sest septembris vallavolikokku 
jõudva lisaeelarvega kavatsetakse 
eraldada väljaku rajamiseks täien-

Külavanemal 
külas – Püünsi

O
n mõõdukalt tuuline, 
kuid soe 11. september 
ning alustame koos kü-
lavanema Esta Järve ja 

kohaliku kooli hoolekogu aseesi-
mehe Alar Kuumi eestvedamisel 
ringkäiku Püünsis, Viimsi valla lää-
nekülje külas.

Püünsi koolist rääkides suge-
neb Alari hääletooni omajagu uh-
kust ning ta tõmbab rasvase võr-
dusmärgi kooli ja küla kogukonna 
vahele. “See on Püünsi A ja O.” 

Esimeseks tõsisemaks jututee-
maks kujuneb kooli korvpalliplats, 
mida lähemalt uudistama minna ei 
saagi, sest traataia uksel ripub kur-
jakuulutav silt “Väljakul viibimine 
keelatud. OHTLIK!”. 

“Loodame väga, et saame ammu-
oodatud palliplatsi korda veel selle 
aastanumbri sees. Kui talvel külma 
lubab, on siia võimalik ka liuväli ra-
jada,” teab hoolekogu aseesimees 
optimistlikult rääkida. Vallavanem 
kinnitab seepeale, et ehitaja on va-
litud ning kopa maasse löömisest 
on puudu 50 000 eurot, mida voli-
kogu hakkab septembris arutama. 
Lootust jagub.

Kooliga samas majas tegutseb 
väike kaherühmaline lasteaed ning 
parasjagu on õues mängimise aeg. 

“Tere, õpetajad! Teeme siin valla-
vanemaga ringkäiku. Täna me ei 
võistle, vaid teeme koostööd,” hõi-
kab Alar ning vastuseks kõlab: “Vot 
see on tore!” Reibas dialoog peidab 
endas teatud alltooni, et varasema-
tel aegadel on kogukondade ja val-

davad rahalised vahendid. Mõ-
nisada meetrit eemale võsastu-
nud metsatukka kerkiv loodusesse 
sulanduv spordiväljak peab lapsi, 
aga ka kõiki teisi piirkonna elanikke 
rõõmustama tuleva aasta sügisest. 
Kohast, kuhu peagi spordiplats tu-
leb, algab ka metsasihti pidi kulgev 
Rohuneeme terviserada, mis viib 
naaberkülas asuva endise sõjaväe-
linnaku aladele. 

“Siinsed terviserajad on piirkon-
na elanike hulgas päris menukad, 
kuid vajaksid tihemini hooldust, 
niitmist ja juurikatest puhastamist,” 
annab külavanem edasi oma ini-
meste palve. Vallavanem noogu-
tab ja lubab nii selle kui ka muud 
teemad meelde jätta ning lahen-
dusi otsida.

Jõuame oma jalutuskäiguga 
Püünsi ja Pringi küla piiril asuvale 
tööstusalale, mida põlised viimsila-

sed tunnevad aastakümnete tagant 
aiandi ja keemiatsehhina. 

“Reinu tee valmisehitamine oli 
meie inimestele suur asi ja andis 
võimaluse lisaks Rohuneeme teele 
ka Leppneeme ja Randvere teid pi-

Martin Jaško
avalike suhete juht

di liikuma saada. Nüüd on võimalik 
Reinu tee äärseid alasid  pisut teise 
pilguga vaadata ja leida neile prak-
tilist rakendust. Näiteks on olemas 
ala, kuhu sobiks hästi rulatajatele ja 

trikiratturitele mõeldud bump tracki 
rada,” lausub külavanem ning li-
sab kohe juurde, et pall on praegu 
veel kogukonna käes ning idee va-
jab inimestega arutamist.

Tööstusalal kõndides on lihtne 
märgata, et tehasehoone krunt piir-
neb nii mitmegi elumajaga. Muidu 
üdini rõõmsameelne külavanem 
muutub murelikuks ja räägib eda-
si oma külaelanike lugusid, kui-

Siinsed terviserajad 
on piirkonna elanike 
hulgas päris menu-
kad, kuid vajaksid 
tihemini hooldust.

KÜLASKÄIK Viimsis elanike arvult Randvere ja Pärnamäe 
küla järel kolmandal kohal asuv Püünsi on ennekõike tuntud 
oma suurepärase merevaate ja Pandju saare poolest.

Helen Lainjärv, Püünsi külaseltsi esinaine: “Püünsi 
külavanem Esta Järv on nagu väike elav tulesäde. Mit-
te leegitsevalt ja ohtlikult põlev tuli, vaid selline väike, 
aga tragi säde, mis hõõgub kogu aeg ning suunab 
oma jõu ja energia just sinna, kuhu vaja. Ta tahab 
teada kõike, ta mäletab kõike, ta suudab kõike. Vähe-

malt niimoodi tundub kõrvalt vaadates küll. Esta on suu-
re empaatiavõimega, ta oskab ennast seada teise inimese olukorda ja 
mõista, mida teine tunneb ja mõtleb. Estal on oskus näha ja kokku viia 
nii suurt pilti kui ka väikseid nüansse ja ta tahab leida lahendusi. Samas 
on tal väga hea oskus mitte üle mõelda ega muretseda – on nagu on ja 
elu läheb ikka edasi ühel või teisel moel. Kõige tähtsam on hoolida, päri-
selt hoolida elust, naabritest, kodukohast, oma perest ja iseendast.”

KO M M E N TA A R

Püünsi rand 
on lohesurfarite 
meelispaik.

Terviseraja 
algusesse raja-
takse Püünsi 
kooli spordi-
väljak.

Püünsi kooli hoolekogu aseesi-
mees Alar Kuum ja külavanem 
Esta Järv tutvustavad vallavanem 
Illar Lemettile oma koduküla. 
Fotod: Martin Jaško



das tehaste ning töökodade müra 
ja ebameeldiv lõhn neid ajuti häi-
rib. Mitme lagunenud tootmishoo-
ne omanikule on väljastatud ette-
kirjutus lammutamiseks.

“Piirkonna elanikke koondav 
MTÜ Roheline Poolsaar on selle 
teemaga aastaid tegelenud. Vaidlu-
sed stiilis, kes siia ennem kolis või 
tegevust alustas, ei vii meid edasi. 
Pigem peame mõtlema, kuidas ra-
jada täiendavaid müratõkkeid, vä-
hendada ebameeldivat lõhna ja 
korrastada kogu ala. Tegime talvel 
küsitluse ja uurisime, kuidas ini-
mesed tööstusala tulevikku näe-
vad. Valdavas enamuses soovitakse 
siia kas väga keskkonnasõbralikku 
tootmist või siis ühepereelamuid,” 
lausus külavanem.

Väljaarendatud küla
Kui vaadata Viimsi valda ja tema 
külade kontuure kaardilt, tuleb 
paljudele üllatusena, et Püünsi kü-
lal on lisaks Rohuneemele ja Prin-
gile ka väike jupp ühist piiri Lub-
ja külaga. 

Külavanema hinnangul on 
Püünsi eeliseks see, et elanike mõt-
tes on küla küllalt suur, kuid maa-
alalt hästi kompaktne. “Meil prakti-
liselt ei ole enam vaba ruumi, kuhu 
juurde ehitada, ja sellega võib öel-
da, et küla on väljaarendatud. Ran-
nakülana ei ole meil ka korterela-
muid, isegi rida- ja paarismaju on 
vähe. Mõni aeg tagasi sooviti Ro-
huneeme tee äärde endise Kirovi 
kolhoosi konservikarpide tootmi-
sealale kortermaja ehitada. Õn-
neks suutsid meie elanikud enda 
eest seista ja loodetavasti on alga-
tus jäädavalt sahtlisse pandud.” 

Edasi kõndides on meie nelja-
liikmeline seltskond märkamatult 
jõudnud Viimsi poolsaare ainsa 
järve, Viikjärve, juurde. Umbes ühe 
hektari suurusel järvel on ligikau-
du 700 meetrit kallast ning unus-
tades ümbritseva elamuala, võib 
arvata, et oleksime justkui puutu-
matu rabajärve äärde sattunud. Na-
gu kirss tordil tõuseb samal hetkel 
roostikust lendu üksik haigur, kuid 
loo kirjapanija kohmakuse tõttu 
jääb lind sel korral fotole tabama-
ta. Kahju, see hunnitu vaade oleks 
olnud väärt lugejatega jagamist.

Edasi viib jutujärg tänapäeva 
uuele nuhtlusele – Hispaania tee-
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tigudele. Esta Järv ütleb sissejuha-
tuseks reipalt, et Püünsi on esime-
ne küla, kus korraldatakse tigude 
korjamise talgud. “Kui mingi teema 
on meie inimestele oluline, siis tu-
leb sellega aktiivselt tegeleda. Tore, 
et vald on pakkunud küladele välja 
võimaluse saada talgupäevaks va-
jalik konteiner ja hoolitseb ka ti-
gude äraviimise eest. Veidi nurinat 
oli neilt inimestelt, kelle krundi lä-
hedale tigude kogumise konteine-
ri selleks üheks päevaks asetasime, 
kuid üldiselt on elanikud algatus-
se väga positiivselt suhtunud. Mõ-
ned on suisa küsinud, miks sellised 
konteinerid ei võiks aastaringselt 
kindlates kohtades olla. Vaatame, 
mis ettevõtmisest välja tuleb, ja eks 
siis otsustame ühiselt.”

Vallavanem, kes on tigude kor-
jamise juttu kuulanud, tunnustab 
Püünsi tublisid inimesi ning ütleb, 
et kogukondade sedasorti algatu-
sed väärivad alati tuge. “Järgmisel 
aastaks taotleme riigilt tuge ja pa-
kume rohkem võimalusi elanike 
abistamiseks,” lausus vallavanem.

Külavanema suu läbi 
kõneleb küla
Tugevamaks muutunud tuul an-
nab märku, et oleme lähenemas 
mereäärsele promenaadile. See on 
rannaala, mida armastavad surfa-
rid läänetuultega lohede lennuta-
miseks ning mida tuntakse Viim-
si ühe olulise maamärgi – Pandju 
laiu – tõttu. 

“Püünsi on üks viimastest ilma 
oma külaplatsita küladest Viimsi 
vallas. Juba aastaid tagasi on ain-
sa võimaliku külaplatsi asukohana 
kaardistatud mereäärne Pikanee-
me kinnistu ning seda teadmist 
on külaelanike seas ka järjepide-
valt edasi kantud,” süttib Esta, kui 
jõuame rannapromenaadile. “See 
on tõepoolest meie inimeste suur 
soov, et saaksime ühe toreda koos-
käimise koha. Tegime augustikuu 

  Järgmine peatuspaik: 
Muuga küla.

lõpus vallale taotluse saada maa-
ala külaseltsile kasutada. Plaane 
on palju ning elanike innukus ala 
koduseks külaplatsiks muuta on 
suur. Näiteks on meil plaan tuua 
siia vana traaler ja muuta see põ-
nevaks atraktsiooniks koos piirkon-
da tutvustava väljapanekuga. Loo-
mulikult tuleb lõkkekoht, lipumast 
ja muu kohustuslik, mis ühe korra-
liku külaplatsi juurde peab käima.”

Raske on mitte märgata, et küla-

vanem kasutab oma jutus sagedasti 
mõisteid nagu “viisime läbi küsitlu-
se”, “rääkisime oma küla inimeste-
ga” või “uurisime elanikelt, mida 
nad asjast arvavad”. See annab Es-
ta sõnadele oluliselt kaalu ning hil-
jem ringkäigu lõppedes nendib se-
da autosse istudes ka vallavanem: 
“On tunda, et külavanema suu läbi 
kõneles justkui kogu küla.”

Tuul kisub jopehõlmasid lah-
ti, kui astume mööda Rohuneeme 
poest. “Üldiselt on surfarid väga 
viisakad inimesed. Küll aga vajab 
kellegi sekkumist autode parkimi-
ne Rohuneeme teel, mis sageli ta-
kistab kurvides nähtavust ning on 
isegi ohtlik,” märgib külavanem.

Mõnisada meetrit poest eda-
si neeme tipu poole, Karikakra tee 
otsa jääb rannaala, kuhu külaela-
nikud soovivad rajada Püünsi väi-
kesadama. “Rannarahval peab ole-
ma võimalus merele minna ning 
meie inimesed on soetanud enda-
le ka paate, millega seda teha. Pa-
raku pole kuigi palju võimalusi, 
kus kohalikud saaksid oma aluseid 
hoida või vette lasta. Seetõttu on-
gi meie ja naaberküla Pringi elani-
kud moodustanud ühise mittetu-
lundusühingu, mille eesmärgiks 
on ehitada Püünsisse väike küla-
sadam,” kirjeldab külavanem juba 
mõnda aega küpsenud ideed.

Oleme jõudnud küla kõige põh-
japoolsemasse tippu ehk Annuse 
teele, mis sel aastal sai uue täna-
vavalgustuse. Jällegi rahvahääletu-
se teel valiti just see tänav paljude 
seast, mis elanike hinnangul vääris 
esmajärjekorras valgustamist. “Kü-
lavanematele antakse igal aastal 
võimalus mingi summa piires oma 
piirkonnas investeeringute valikuid 
teha. Sel korral ei olnud lihtne, sest 
suuremaid lõike selle summa eest 

ära ei valgusta ning väiksemad tä-
navad on enamasti korda tehtud. 
Nii peavad külavanemad ka komp-
romisse tegema.” 

Olgu vahemärkusena öeldud, et 
peaaegu kõik Püünsi tänavad kan-
navad kas mõne linnu või lille ni-
me ning kohalikud peavad seda vä-
ga õnnestunud ja ilusaks valikuks. 

Viimase suurema peatuse teeme 
eraldatud metsatukas asuval Püün-
si spordiväljakul. Kui suur teeviit 
väljakule ei osundaks, oleks selle 
leidmine küla mittetundvale ini-
mesele paras orienteerumisüles-
anne. Lisaks väiksele jalgpalliplat-
sile on siin korralikult varustatud 
laste mänguväljak, loo alguses tä-
helepanu saanud kuulsusrikas 
karussell ning värskelt värvitud 
ning joonitud tennise- ja korvpal-
liplats. Tegelikult on Püünsis kok-
ku kolm kõigile huvilistele täiesti 
avatud tenniseväljakut: kaks koo-
limaja juures ning üks metsavahe-
lisel mänguplatsil. Tule vaid koha-
le ja mängi!

“Kui korvpalliväljakule ja tenni-
seväljakule saaks uued piirdevõr-
gud, siis oleks ju täitsa kompu värk,” 
võtab külavanem spordijutu kokku. 
“Kui kõigil teistel on õigused, siis val-
lavalitsusele jäävad kohustused,” üt-
leb Alar Kuum naljatamisi. 

See teadmine aga ei paista val-
lavanemat häirivat, ta võtab taskust 
telefoni ja asub parandamist vaja-
vast võrkaiast pilti tegema, et seda 
hiljem vallamajja naastes asjaosa-
listega jagada.

Päris lõpetuseks teeme kooli ees 
pihlapuude all ühispildi ning val-
lavanema poolt jääb külavanema-
le seekordset ringkäiku meenuta-
ma väike laevakell. “Sellega on hea 
järgmisel korral külarahvast kokku 
kutsuda või vallale koostöösoovi-
dest märku anda,” lausub vallava-
nem. 

Kaks tundi, ligemale seitse ja 
pool tuhat sammu vabas õhus 
ning ilusas elukeskkonnas, kama-
luga rõõmu ja mõõdukalt muresid 
ning suurepärane seltskond – selli-
ne oli külaskäik Püünsi tegusa küla-
vanema Esta Järve juurde. 

tasub teada

Püünsi küla ajalugu
  Püünsi küla kuulub põliste Tallinna lahe äärsete kalurikülade hulka. Selja taga 

on pikk ja kirev ajalugu. Praegu kuulub  Püünsi küla koosseisu ka endise Rummu 
küla põhjaosa. 

Keskajal asusid Püünsi randa elama rootslastest kalurid ja hülgekütid – 1471. aas-
tal on koos Haabneeme ja Rohuneeme rootslaste küladega nimetatud ka Nyby`d 
ehk Uut küla. 1519. aastal kandis küla juba üsna äratuntavat nime – Bunysz või 
Bynäs, mis tähendab külaneeme. Nimeandjaks oli tõenäoliselt tänapäevani lindude 
pesitsuspaigana tuntud Pandju laid, mida ühendab mandriga kitsas maariba. Saare-
ke on varem kuni Aegna saareni ulatunud laidude grupi viimane, üle merepinna 
ulatuv osa. Püünsis asub veel teinegi looduslik haruldus – Viikjärv, piirkonna viimane 
säilinud rannajärv. Püünsi kuulus koos teiste Viimsi lääneranniku küladega Pirita 
kloostrile ja hiljem Viimsi mõisale. 

Aja jooksul küla elanikkond eestistus. Asustus oli hõre, küla koosnes üksikutest 
rannataludest. 1726. aastal oli Püünsis 12 talu ja 60 elanikku, 19. sajandil oli elanikke 
umbes 90. Taluperede igapäevaseks tööks oli räimepüük. Kala viidi varahommikul 
paadiga Tallinna Kalaranda. Jõukus hakkas kasvama I maailmasõja eelsetel aasta-
kümnetel – kalahinnad olid kõrged, eriti heas hinnas oli kilu. Külaelanike kalapaadid 
olid enamasti kohalike paadimeistrite valmistatud. 1920. aastatel ilmus paadilaut-
ritesse purjepaatide kõrvale üha rohkem mootorpaate.  

Nõukogude ajal kehtestati range piirirežiim, traditsiooniline kalapüük lõpetati ja 
talusadamad suleti. Paadid koondati piirivalve kontrolli alla olevale suletud alale. 
Püünsi ja Rohuneeme kalurid moodustasid kaluriartelli Põhja Kalur, mis liideti 1950. 
aastal Kirovi kalurikolhoosiga. Püünsi küla muutus Kirovi kolhoosi ajal tundmatuseni. 
Ehitati uus klubihoone, milles hiljem hakkas tööle suveniiri- ja plekktaaratsehh. Ker-
kisid uued tootmishooned veinitsehhi ja hilisema šampoonitsehhi jaoks. Rajati kas-
vuhooned ja luksuslik talveaed, millest sai populaarne peopaik. 1960.–70. aastatel 
hakati asutama suvilakooperatiive ja endisi talumaid elamu- ja suvilakruntideks 
jagama. 

Praegu on Püünsi Viimsis elanike arvult Randvere ja Pärnamäe küla järel kolman-
dal kohal. 

1990. aastatel tehti korda Rohuneeme tee ja rajati rannapromenaad, mis koos 
ranna ja Pandju saare vahelise võimsa kivikülviga on saanud Püünsi kui merele vaa-
tava küla visiitkaardiks.  

Püünsi ja Rummu küladel on läbi aegade olnud hulk nimevariante: Nyby 1471, 
Bunysz 1519, Pinniskulle 1542, Punis 1585, Pynnes 1620, Pientse 1871, Cristnis 1436, 
Cristnisz 1541, Kritzma 1556, Ristma 1589, Rom (Peter und Jacob) 1602. 

Külvi Kuusk   
Rannarahva muuseumi teadur 

Mitme lagunenud 
tootmishoone omani-
kule on väljastatud 
ettekirjutus lammu-
tamiseks.

Kui korvpalliväljakule 
ja tenniseväljakule 
saaks uued piirde-
võrgud, siis oleks ju 
täitsa kompu värk.

Lille- ja linnu-
nimelised 
tänavanimed 
on Püünsile 
iseloomulikud.

Külavanem 
Esta Järv 
kutsub püün-
sikaid liituma 
meililistiga 
pyynsikyla@
gmail.com.

Alar Kuum.Tööstusala mürareostus vajab lahendust. 
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HINGENURK Küllap iga inimene 
mõtiskleb teatavatel eluhetkedel 
elu olemuse üle. Seda eelkõige 
muidugi siis, kui kohtame oota-
matuid olukordi, mille mõju ning 
millest tulenevad muutused on 
ettearvamatud.

Olles suured planeerijad ja eesmärki-
de püstitajad, oleme tihtilugu valmis 
andma endast kõik ja rohkemgi veel, 
et saavutada endale meelepäraseid 
eesmärke.

Eesmärke seades ja plaane tehes 
aga inimestena ei oska me mitte kuna-
gi arvestada kõiki vaatenurkasid ning 
nii tuleb taas tõdeda, et jah, plaanisi-
me ja soovisime parimat, kuid välja tu-
li ikka nii nagu tavaliselt. 

Nii ongi elu olemuse mõtestami-
ne ehk ka elu mõtte leidmine igikes-
tev, sest muutuvas maailmas näeme 
me erinevatel ajahetkedel elu väga 
erinevaid tahke. Loomulikult filosoo-
filiselt võime me leidagi mõne väga-
gi südamelähedase mõttemustri, mil-
le nimetame põhimõtteks, ning seda 
järgides ka oma päevasid õhtusse saa-
dame. Kuid pikemas plaanis elule vaa-
dates näeme, kuidas ka põhimõtted ja 
ka kõige tugevamad veendumused on 
ajas muutuvad.

Millegipärast on inimeses kange 
tahtmine maailm ja elu valmis teha, et 
siis loorberitele puhkama jääda. Kuid 
elades muutuvas maailmas tuleb ikka ja 
taas tõdeda, et muutused, need ongi elu.

Omamoodi rõõmustav on tegelikult 
näha muutumist, otsinguid ja leidmisi, 
mis kõikides erinevates valdkondades 
toimuvad. Sest soov püsida muutumis-
te lainel on väga oluliseks edasiviivaks 
jõuks. Jah, selles tuleb jätta kõrvale pal-
jud armsaks saanud toimimise viisid ja 
ka mõtlemise mustrid, kuid üksnes nii 
ongi ju uuenduslikkus võimalik.

Samas vajame me inimestena igas-
se päeva midagi kindlat, millele või 

Vaata kultuuriaknasse!
Kultuuriaken on viimsilaste jaoks 
mõeldud kultuurisündmuste ja 
huviharidus tegevuse keskkond, 
mis on mõeldud nii kultuuri 
tarbijatele kui ka korraldajale. 

Siit  saab infot Viimsis toimuvate  
kontsertide, teatrietenduste, näitus-
te, võistluste jpt sündmuste kohta. 
Korraldajad saavad kultuuriaknas-
se sisestada oma sündmuse, sünd-
muste sarja või hooajalise pikema 
huviringi tegevuse info. Loodame, 
et kultuuriaknast saab kasulikku ja 
värsket infot pakkuv keskkond, 
kuhu alati kasulik pilku heita.

Kultuuriaknas leiate menüüribalt 
“Korraldajale”  ka lihtsa juhendi, 
kuidas sündmusi sisestada.

Kultuuriaknasse saab siseneda  
Viimsi valla kodulehelt – vastavalt 
menüüribalt – KULTUURIAKEN  või 
otse: kultuuriaken.viimsi.ee.

Head kasutamist!
Villu Veski 

kultuuriosakonna juhataja

1. oktoober – rahvusvaheline
muusikapäev
Rahvusvahelist muusikapäeva peetakse 1. oktoobril ja Viimsis 
tähistatakse seda kahe kontserdiga, mis toimuvad huvikeskuses ja 
raamatukogus. 

Eesti Muusikanõukogu korraldab 
2013. aastast tasuta kontsertide 
programmi, mille raames kõlab ühel 
päeval elav muusika üle terve Eesti. 
Kontsertidel saab vahetuid muusika-
elamusi ja tutvustatakse muusikuid. 
Muusikapäeva kava leiab veebi-
aadressilt muusikapäev.ee/
programm/.

Muusikapäeva tähistamise 
traditsiooni algatas 1975. aastal 
rahvusvahelise muusikanõukogu 
tollane president, viiuldaja Yehudi 
Menuhin. Menuhin kutsus sel 
päeval üles teadvustama muusika 
tähtsust kõigi inimeste elus, rõhu-

tama, et muusika on üks inimkonna alustalasid.  Eestis antakse rahvus-
vahelisel muusikapäeval välja Eesti Muusikanõukogu muusikapreemiad 
ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemiad.

Villu Veski 
kultuuriosakonna juhataja

Teated Keset muutuvat maailma vajame 
paindlikkust ja kohanemisvõimet

ka kellele toetuda, ka selles muutuste 
virrvarris. Nii otsime me väärtusi, mis 
toetaks meid, ja igatseme enda kõrvale 
lähedasi, kellega saamegi kõike jagada. 
Sest nende mõlema toel kasvab meis 
usk, et ka kõige suuremate muutuste 
tuules on tegelikult võimalik elada. Kui 
meil on vaid taustajõud olemas. Üksi 
suudame me tegelikult ju nii vähe.

Koostöö ja üksmeele leidmine on 
olnud läbi aegade inimühiskonna edasi-
viivaks jõuks ja eks me näeme seda ka 
tänapäeva globaalses maailmas, et te-
gelikult ka kriitiliste olukordadega tu-
levad lõpuks paremini toime need, kes 
suudavad omavahel kokku leppida ja 
leida lahendusi. Jah, isegi selle viiruse-
ga kaasnenud muutused on vajalikud, 
et me inimestena rohkem mõtleksime, 
milleks me midagi teeme ja kas on ik-

ka vaja kõike täpselt nii teha, nagu ko-
gu aeg on tehtud.

Loomulikult arvamusi ongi palju ja 
küllap vabalt mõtlevas maailmas üha 
rohkem veelgi, kuid ainult nende pal-
jude arvamuste toel saabki elu toimi-
da ja edeneda. Tingimused eluks on 
maailma erinevates paikades väga eri-
nevad ja inimesedki on erinevad, kuid 
elu oma olemuselt on ikka üks ja see-
sama, elu on muutumine.

Ja nii ei olegi võimalik elu valmis 
ehitada mitte kunagi, sest isegi siis, 
kui viimane korstnakivi või viilulaud 
saaks selles ehitises paika seatud, sel-
gub, et tegelikult oleks vaja olnud hoo-
piski teisiti kogu ettevõtmisele lähene-
da. Seepärast ongi väga oluline meil 
osata inimestena ja ka kogukonnana 
rõõmu tunda elust ja nendest muu-
tustest, mida elu meie teele toob. Sest 
nende muutuste läbi võime me avas-
tada maailma, mida enne ei ole me 
osanud tähele panna, sest oleme ol-
nud nii seotud plaanide, süsteemide 
ja eesmärkidega.

Muutuvas maailmas ja muutusi täis 
elus on väga vajalikud paindlikkus ja 
kohanemisvõime. Kui meis on julgust 
kohaneda ja soovi proovida uusi või-
malusi, siis ju tegelikult ei saa meid 
hirmutada mitte miski. Üksnes siis on 
elus kõik võimalik!

Tasuta kontserdid üle Eesti! muusikapäev.ee  
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VIIMSI 
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17. oktoober 2020
Viimsi Raamatukogu saalis 

 www.viimsivald.ee/viimsi-laululaps-2020

Tasuta kontserdid üle Eesti! muusikapäev.ee  

11.00
VIIMSI RAAMATUKOGU

Mikk Langeproon (akordion)

1.
okt. 2020
1.
20202 200200

13.00
VIIMSI HUVIKESKUS

Helin-Mari Duo
Kelli Uustani Duo
Rudanovski & Kill

HARJU
MAA

Millegipärast on 
inimeses kange taht-
mine maailm ja elu 
valmis teha, et siis 
loorberitele puhkama 
jääda.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik
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TEADUSE HOMMIKUD

VIIMSI HUVIKESKUSES

Tule meiega koos 
tegema põnevaid katseid;

avastama ja uurima elu enda ümber; 
veetma lõbusalt aega!
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EESTI KEELES: 11.10, 8.11 ja
13.12 kell 11.00-14.00

VENE KEELES: 4.10 c 15.00
до 18.00; 01.11 и 6.12 с 11.00

до 14.00

Hind: 21€/kord 

Registreerimine
www.bumble.ee

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Saada oma sündmuse info: marje.plaan@viimsivv.ee

Keset muutuvat maailma vajame 
paindlikkust ja kohanemisvõimet 27. septembril kell 12  jumala-

teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
27. septembril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga. EELK 
Randvere kirikus.
29. septembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
30. septembril kell 19 palve ja 
osadusõhtu. Viimsi Vabakirikus.
3. oktoobril kell 12 mihklipäeva-
missa. Naissaare Püha Maarja 
kabelis.
4. oktoobril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
4. oktoobril kell 12 jumalateenis-
tus, lastele pühapäevakool. Viimsi 
Vabakirikus.
4. oktoobril kell 13 jumalatee-
nistus armulauaga. Rohuneeme 
kabelis.
4. oktoobril kell 14.30 jumala-
teenistus. EELK Randvere kirikus.
6. oktoobril kell 19 katoliku missa. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
10. oktoobril kell 21 päevalõpu 
palvus. Diakon Herki Talen. 
EELK Prangli Püha Laurentsiuse 
kabelis.
11. oktoobril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
11. oktoobril kell 11 lõikustänu-
püha jumalateenistus. Diakon 
Herki Talen. EELK Prangli Püha 
Laurentsiuse kabelis.
11. oktoobril kell 14.30 lõikus-
tänupüha jumalateenistus armu-
lauaga. EELK Randvere kirikus.
13. oktoobril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

29. septembril kell 19 Pille Pürg 
“Kutse juubeliks”. Viimsi huvikes-
kuses.
1. oktoobril kell 11 muusikapäeva 
kontsert: esineb Mikk Langeproon 
(akordion). Viimsi raamatukogus. 

Eakatele

27. septembril kell 11 kepikõnd 
eakatele. Lisainfo: Raimo Tann ja 
Ruth Teras, tel 5647 5642. Kogune-
mine Põhjakonna trepi juures.
7. oktoobril kell 11 discgolf eaka-
tele. Lisainfo Ruth Teras, tel 5647 
5642. Viimsi discgolfi rajal.
10. oktoobril kell 19 Estonia teatri 
külastus, operett “Krahv Luxem-
burg”. Lisainfo: Aime Salmistu, 
tel 518 8125. 
4.,11. oktoobril kell 11 kepi-
kõnd eakatele. Lisainfo Raimo 
Tann ja Ruth Teras, tel 5647 5642. 
Kogunemine Põhjakonna trepi 
juures.

Noortele

29. septembril kell 17 välikino. 
Püünsi noortekeskuses.
30. septembril kell 15 märkmikute 
töötuba. Randvere noortekeskuses.
Kuni 30. septembrini – Viimsi 
noortekeskus liigub füüsilise ter-
vise teemakuu raames septembris 
rohkem. Liigu koos meiega! Välja-
kutse toimub endomondo kesk-
konnas ja eesmärgiks on koguda 
teistest rohkem kilomeetreid: 
bit.ly/viimsiväljakutse. Väljakutsele 
tuleb lisaks endomondos “Liitu/
Join” vajutamisele registreerida ka 
noortekeskuses noorsootöötaja 
juures. Aktiivsematele liikujatele 
auhinnad! 
7. oktoobril kell 14–16 Just Dance 
tantsuvõistlus Viimsi noortekesku-
ses, parimatele auhinnad.
14. oktoobril kell 18–19 vestlus-
õhtu teemal “Kuidas hoida oma 
vaimset tervist?”. Viimsi noorte-
keskuses.
27. septembril kell 12 Lotte ja 
Klausi muusikatund. Viimsi noorte-
keskuses.

Jumalateenistused

27. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.

Sissepääs vaba.  
1. oktoobril kell 13 muusikapäeva 
kontsert: Helin-Mari duo, Kelli 
Uustani duo, Rudanovski & Kill. 
Viimsi huvikeskuses.
1. oktoobril kell 14 kontsert 
“Mõeldes Georg Otsale”. Kristiina 
Vähi (sopran), Tõnis Sarap (bari-
ton), Tiina Kärblane (Klaver). 
Tasuta. Korraldajad: Pille Lille 
Muusikute Fond ja Viimsi päeva-
keskus. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
4. oktoobril kell 15 lõõtspillikont-
sert “Aegumatu külatee”. Viimsi 
huvikeskuses.
11. oktoobril kell 18 LendTeatri 
etendus “Meelepete”. Viimsi huvi-
keskuses.

Meelelahutus ja 
muusika

26. septembril kell 21 DJ Toomas 
Tuude. Black Rose Pubis.
2. oktoobril kell 21 ansambel 
Pixels. Black Rose Pubis.
3. oktoobril kell 21 DJ Toomas 
Tuude. Black Rose Pubis.
9. oktoobril kell 21 ansambel 
Vanaviisi. Black Rose Pubis.
10. oktoobril kell 21 Black Rose 
Latin Night: Vj Lenny LaVida ja 
Plan Caliente. Black Rose Pubis.

Näitused

Septembris kunstnik-graafik 
Illimar Pauli joonistused 
(50 x 70 cm). Viimsi raamatukogus.
Septembris “Kirovi kalurikolhoos 
70”. Rannarahva muuseumis.
Oktoobris kunstnik Liisi Luku 
illustratsioonid. Viimsi raamatu-
kogu 2. korrusel.
Kuni 15. oktoobrini Prangli ja 
Keri fotonäitus “Saarte lumm”. 
Viimsi huvikeskuses.

Sport

30. septembril kell 20 II liiga 
mängud jalgpallis Viimsi JK II vs 
Raplamaa JK. Viimsi staadionil.

Aet Lass. Sissepääs vaba. Viimsi 
raamatukogus.
7. oktoobril kell 18 lugejatega 
kohtub näitleja, kirjanik ja stsena-
rist Martin Algus, et rääkida oma 
romaanist ja põnevatest ettevõtmis-
test nii teles kui ka kinos. Sissepääs 
vaba. Viimsi raamatukogus.
7. oktoobril kell 18 7 näitu sinu 
näonaha seisukorrast koos koduse 
spaanäohooldusega. Viimsi huvi-
keskuses.
8. oktoobril kell 18 kuidas koos-
tada suguvõsakroonikat? Külaline 
on Jaan Tagaväli Eesti Genealoogia 
Seltsist. Sissepääs vaba. Viimsi raa-
matukogus. 
13. oktoobril kell 18 mõtteline 
galerii: rokokoost klassitsismini. 
Esineb kunstiajaloolane Helli Sisask. 
Sissepääs vaba. Viimsi raamatu-
kogus.
14. oktoobril kell 18 meeldivalt 
vanemaks terviseseminar “Terve 
ilma tabletita”. Esineb Ene Lill. Sisse-
pääs vaba. Viimsi raamatukogus.
15. oktoobril kell 18 Igor Volke 
loeng-vestlus teemal “50 aastat 
mõistatusi Eesti keskkonnas“. 
Tutvustus nähtustest, mida uurib 
anomalistika, ja materjalist, mida 
mujal maailmas ei esine ja ka Eestis 
mitte. Sissepääs vaba. Viimsi 
raamatukogus.
15. oktoobril kell 18–19.30 
“Jälle nad kaklevad... Kuidas säi-
litada meelerahu ja mida siis ette 
võtta?”, Triin Kahre. Lisainfo Kärt 
Kukk, tel 5346 8757. Lasteaias
Väike Päike.

Varia

26.–27. septembril õunamahla 
pressimine. Eelregistreerimine: 
triinumahl@gmail.com. Lisainfo: 
tel 518 9693. Viimsi vabaõhu-
muuseumis.
13. oktoobril kell 17.30–19 Metsa-
kasti “Otse tootjalt tarbijale” kauba-
kohting. Parim kodumaine toidu-
kraam otse väiketootjatelt ja taluni-
kelt. Lisainfo: facebook.com/
metsakastiott. Metsakasti külaplatsil.

25.–30. septembril spordinädal 
Viimsis. Korraldaja Viimsi Sport, 
lisainfo FB Viimsisport. Viimsis.
1. oktoobril kell 18.30 CFC Suusa-
kooli avatud treening. Tasuta õue-
treening 7–12-aastastele lastele. 
Lisainfo: Ave Ojasoon, tel 5552 
4260. Karulaugu spordikeskuses.
2. oktoobril kell 19 PAF super-
karikas korvpallis KK Viimsi/Noto 
vs Keila korvpallikool.  Karulaugu 
spordikeskuses.
8.oktoobril kell 19 esiliiga B män-
gud jalgpallis  Viimsi JK II vs Nõm-
me Kalju FC U21. Viimsi staadio-
nil.

Õpi- ja jututoad

26. septembril kell 15 praktiline 
jumestuse töötuba 50+. Viimsi 
huvikeskuses.
27. septembril kell 11 esmaabi-
koolitus väikelaste vanematele. 
Viimsi huvikeskuses.
29. septembril kell 18 japanoloog 
Agu Sisask esitleb oma uut raama-
tut “Teel. Pilguheit Jaapani hinge”. 
Sissepääs vaba. Viimsi raamatu-
kogus.
30. septembril kell 18 mõtlemis-
õhtu teemal “Õigus õnnele”. Vest-
lust modereerivad Annika Gore-
lova ja Igor Volke. Sissepääs vaba. 
Viimsi raamatukogus.
30. septembril kell 18 lastevane-
mate kool “Paarisuhte mõju lapse-
le”. Pereterapeut Katrin Saali Saul. 
Osalustasu 2 €. Viimsi raamatu-
kogus
1. oktoobril kell 18 Marja Matii-
seni raamatu “Teksased lapitöös” 
esitlusnäitus, kus autor näitab, 
mida vanadest teksastest teha 
saab. Tasuta töötuba, kus õpitak-
se teksatööd planeerima ja pükse 
kergemalt harutama. Viimsi raa-
matukogus.
4. oktoobril kell 11.30 punutiste 
töötuba. Viimsi huvikeskuses.
6. oktoobril kell 18 pereterapeudi 
jututuba: heade suhete hoidmise 
kunst ja suhete alustalad. Vestleb 
lastepsühholoog ja pereterapetut 
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Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

mas. Ainult Setomaal eelistatakse 
veel hauamatust.

Lõuna-Eesti maapiirkondades 
püsivad endiselt vanad kombed. 
Näiteks Võrumaal on säilinud tra-
ditsioon, et kadunukesega jäetak-
se avatud kirstu ees hüvasti kodus 
või rahvamajas, kust siis matu-
serongkäik liigub edasi kas kirikus-
se, krematooriumisse või kalmistu-
le ja sealt edasi peiedele. Tallinnas 
on tseremooniad lühemad, Lõu-
na-Eestis pikemad, kestes teine-
kord terve päeva.

Samuti on Lõuna-Eestis kom-
beks käia enne surnu kalmistule 
viimist ristipuu juures ja kraapida 
sinna rist. Neid ristipuid on Põlva 
– Võru tee ääres Rosma kandis sa-
du ja sadu, terve metsasalu. Puu-
de seostest matusekombestikuga 
on pikemalt kirjutanud Argo Moor 
raamatus “Hingepuu”. Oma raama-
tus “Eestlase eluring” vaatleb folk-
lorist Marju Kõivupuu inimese elu 
keskseid sündmusi, muuhulgas ka 
surma ja matust, ning annab üle-
vaate, kuidas neid varasematel ae-
gadel tähistati.

Mida saab inimene oma eluajal 
teha, et ärasaatmine toimuks nii, 
nagu ta soovib?
Mõistlik on rääkida surmast lahku-
va inimese eluajal, sest siis saab ta 
öelda, kuidas tema tahaks. Näiteks, 
keda üldse ärasaatmisele kutsuda. 
Nii on lähedastel ka lihtsam, sest ei 
jää kripeldama, et midagi jäi tege-
mata või keegi kutsumata.

Tallinna ja Tartu Krematooriu-
mis sõlmitakse ka eellepinguid, 
kus saab tänase hinnakirja alusel 
ise oma matuseteenuse ära telli-
da ja detailideni paika panna, mis 
toimuma hakkab – näiteks milli-
ne on kõne, mis tseremoonial ette 
loetakse. Sellise lepingu võimalust 
kasutavad inimesed, kes ei taha lä-
hedastele oma surmaga kaasneva-
ga koormaks olla. Esimese taolise 
lepingu sõlmisime aastal 1998, tä-
naseks on neid Tallinnas ja Tartus 
kokku üle tuhande. 

MATUSED Matuse korraldamine on tegevus, 
millega puutub oma elu jooksul paratamatult 
kokku enamik inimesi. Küsimusi tekib sel puhul 
korraga mitmeid. Kas tuhastamine või kirstumatus? 
Kuidas oma lahkunud lähedasele kalmistuplats 
saada? Ja mis on selle kõige maksumus?

Kui lähedane lahkub, siis tuleb leinaga 
toime tulla ja korraldada matused

P
ärnamäe teel asuv Tallin-
na Krematoorium pakub 
täielikku matuseteenust. 
Kuigi põhirõhk on tuhas-

tamisel, saab tellida ka haua- ja 
urnimatuseid, samuti transpordi-
teenust. Tallinna Krematoorium 
korraldab matusetseremooniaid 
üle Eesti, nii kirikutes, rahvamaja-
des kui ka kodudes.

Krematooriumil on kontorid 
Tallinnas ja Tartus. Aastas tuhas-
tatakse Tallinna ainsas krematoo-
riumis ligi 3000 surnukeha. 1993. 
aastal Tallinnas Baltimaade esi-
mese krematooriumi asutamise-
ga juurutati komme, mis on kind-
lalt saanud matusekultuuri osaks, 
ehkki poole matustest moodusta-
vad veel klassikalised kirstumatu-
sed. Keskmiselt tuhastatakse Tal-
linnas kümme lahkunut päevas. 
Viimsi Teataja küsimustele vas-
tab Tallinna Krematooriumi juha-
taja Ursula Tähepõld.

Kumb on tänapäeval populaar-
sem – kas kirstu- või urnimatus?
Kirstumatus ei kao kuhugi, see on 
ja jääb. Kuigi tõepoolest, linnades 
on urnimatust rohkem.

Kui palju erinevad täna matu-
setraditsioonid, kui võrrelda lin-
na- ja maapiirkondi või Põhja- ja 
Lõuna-Eestit?
Krematoorium lõi tõesti Eestis uue 
matusetraditsiooni, tekkis valiku-
võimalus, aga ärasaatmise protse-
duur ei muutunud kardinaalselt. 
Traditsioonid hoiavad inimestes 
turvatunnet. 

Erinevused pole ainult piir-
kondlikud, vaid ka usulised. Me ei 
pea siin ju ainult ilmalikke kõnelu-
si ja ärasaatmisi, vaid ka kiriklikke, 
sh vene õigeusklikke, kes on muu-
seas samuti tuhastamist omaks võt-

Kuidas kevadel alanud koroo-
nakriis matusetalitusi mõjuta-
nud on?
Koroona mõjutas nii palju, et ära-
saatmised toimusid kevadel kõik 
kitsas pereringis. Eriolukorra ajal 
suuri tseremooniaid ei tehtud, aga 
võimalust lahkunut enne tuhasta-
mist näha ja viimast korda hüvas-
ti jätta kasutasid paljud. See oli lä-
hedastele keeruline aeg, sest ei 
saanud teha ärasaatmisi nii, na-
gu oleks tahtnud. Nüüd aga tehak-
se urnimatuseid tagantjärgi suure-
joonelisemalt.

Meil on e-riik, aga kui digitalisee-
ritud on matuseteenus?
Tallinna Krematooriumis on või-
malus vormistada kõik üle veebi. 
Ka surmatunnistuse, mille aluseks 
järgnevad toimingud on, saab saata 
digitaalselt. Lähiriikides võtab kõik 
matustega seotu kordades rohkem 
aega. Me oleme ikka nii e-riik kui 

üldse olla saab, ainult abielluda ega 
lahutada ei saa veel veebis.

Kas ka matusetseremooniat on 
võimalik korraldada online’is?
Jah, see ei ole võimatu, kui selleks 
soovi avaldatakse. Meil on olnud 
tseremooniaid, millest välismaal 
elavad sugulased on saanud osa vi-
deosilla vahendusel, aga keegi pe-
rekonnast on alati ka kohapeal ol-
nud. Siiski toimub seda üsna harva.

Kuidas koostatakse matusekõne?
Ilmalik kõneleja paneb kõne kokku 
lähedaste poolt edastatud andme-
te põhjal. Mõnikord ei soovita näi-
teks üldse lahkunu eluloo ette lu-
gemist, vaid hoopis luuletusi või 
seikade meenutusi. Soovitan ka-
sutada professionaalset kõnelejat, 
sest kuigi lähedased soovivad tei-
nekord ise kõne koostada ja ette 
kanda, ei pruugi nad reaalselt oma 
leinas olla võimelised kõnelema.

Kadunukesest halba ei räägita, 
aga kas huumor on matusekõ-
nes kohane?
Jah, absoluutselt!

Mis saab surnukehast pärast se-
da, kui kirst kabelis põranda al-
la lastakse?
Tuhastamine toimub alati tsere-
mooniaga samal päeval. Tuhas-
tamisahju mahub ainult üks lah-
kunu, seega pole vaja muretseda, 
et kas me pärast anname ikka õi-
ge tuha – anname küll! Kirstu po-
le tuhastamismatuse puhul vaja 
osta, me rendime selleks tamme-
puust tseremooniakirstu, kust lah-
kunu hiljem kartongist tuhastamis-
kirstus tuhastamisahju asetatakse. 
Tuhastamisele läheb lahkunu koos 
riiete, ehete, kaasapandud esemete 
ja lilledega. Pärjad aga ahju ei ma-
hu, need on pigem kirstumatusele 
sobilikud, seetõttu palume tuua tu-
hastamisele kaasa lõikelilli.

Tuhastamine kestab 1,5–2 tun-
di, pärast mida võetakse säilmed 
ahjust välja ning jäetakse jahtuma, 
et see hiljem spetsiaalse seadme-
ga ühtlaseks tuhaks muuta ja urni 
panna. Kolme-nelja päeva pärast 
saab tuhaurni kätte.

Kui kallis on üks matus?
See sõltub väga paljudest detaili-
dest, aga üks tseremoonia maksab 
keskmiselt 800–1000 eurot. Haua-
matus võib minna isegi kallimaks 
kui tuhastamine, sest haua kaeva-
mine maksab.

Kuhu maetakse urnid?
Urni võib matta kalmistule või ase-
tada kolumbaariumisse ehk urni-
seina, neid on Eestis kaks: Tartus 
Pauluse kiriku all ja Tallinnas Met-
sakalmistul.
 
Mis Teile teie töö juures rõõmu 
pakub?
Mulle pakub rõõmu see, et saan 
lahkunu lähedasi aidata. Võib-ol-
la nende kurbust leevendada, olla 
toeks ja muuta seda keerulist pe-
rioodi nii kergesti üleelatavaks kui 
võimalik. Mõnikord tullakse mind 
hiljem pisarsilmi tänama ja siis 
tunnen küll, et teen õiget asja.

Teen seda tööd nii kaua, kuni 
tunnen, et see mind ennast psüh-
holoogiliselt mõjutama ei hakka. 
Kuni suudan end peale tööd välja 
lülitada.

tasub teada

  Alates 1. juulist 2019 ei ole üldjuhul lahkunu 
lähedasel vaja perekonnaseisuasutuses või 
kohalikus omavalitsuses surma registreerida, 
seda teeb arst, kes edastab info rahvastiku-
registrisse, kus registreeritakse surm automaat-
selt. Järgmisena peaks pöörduma matuse-
büroo poole.

 Kui lähedane sureb kodus, siis esimese 
tegevusena tuleks kutsuda kiirabi. Teise tege-
vusena peaks kiirabile tagama juurdepääsu 
lahkunu juurde ja esitama kiirabile lahkunu 
ID-kaardi või passi. Kiirabibrigaadi juht edas-
tab surma fakti kiirabikaardil E-Tervise Infosüs-
teemi (süsteem edastab automaatselt surnu 

andmed surma registreerimiseks rahvastiku-
registrisse ja surma põhjuste registrisse). Kiir-
abi võib anda omastele kiirabikaardi väljavõtte 
ning suunab surnu lähedased perearsti juurde. 
Perearst väljastab arstliku surmateatise ehk 
surmatõendi. Kui surma põhjus on ebaselge, 
teavitab perearst politseid või saadab surnu 
lahangule. Sellisel juhul väljastab surmatõen-
di lahkamise teostaja, kelleks on patoloog või 
kohtuarst. Kui lahkunu suri raviasutuses, väljas-
tatakse arstlik surmateatis sealt. Pärast kiirabi 
lahkumist tuleb tellida lahkunu transport. 

Näiteks Tallinna Krematoorium pakub öö-
päevaringselt transporti. Helistada tuleks 

telefonil 623 8808 ja lahkunu transporditakse 
külmkambrisse. Surmatõend on dokument, 
mille alusel toimub surnukeha tuhastamine või 
matmine.

Matusetoetus on 250 eurot. Toetust maks-
takse rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla 
elaniku surma korral. Toetust makstakse isikule, 
kes kannab matuse korraldamisega seotud ku-
lud, olenemata tema sugulussidemest. Matuse-
toetuse saamiseks tuleb täita Viimsi valla kodu-
leheküljelt leitav taotlus ja saata see digitaal-
selt allkirjastatult info@viimsivv.ee või täita 
taotlus Viimsi vallavalitsuses kohapeal.

Kui inimene on kogunud matusekuludeks 

raha, siis on mõistlik kogutud rahast rääkida 
inimesega, kes matuseid korraldab. Näiteks, 
kas matuseraha hoiustatakse kodus või pan-
gas ja millises pangas konkreetselt. Matuse-
kulude ulatuses on pangast võimalik raha 
kätte saada surmatunnistuse, isikut tõendava 
dokumendi ja mõningatel juhtudel ka kulutusi 
tõendavate dokumentide alusel. Täpsema 
informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda 
panka, kus lahkunu konto asub ning seda on 
mõistlik teha inimese eluajal.

Risto Nigol 
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna peaspetsialist

Kurva sündmuse praktiline pool – kuidas registreerida surma ja taotleda matusetoetust 

15 aastat 
Tallinna Kre-
matooriumis 
töötanud 
Ursula Tähe-
põld tunnistab, 
et töö on teda 
muutnud. “Kui 
algul kartsin 
kalmistut, siis 
enam mitte. 
Olen aru saa-
nud, et kui 
üldse karta, 
siis mitte sur-
nuid, vaid ela-
vaid,” ütleb ta. 
Foto: Tiit Mõtus
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KALMISTUD Kalmistuid 
on Viimsis koos kirikute 
või kabelitega kokku viis 
– Randvere, Rohuneeme, 
Naissaare, Prangli ja Vaba-
kogudus –, aga ainus, kuhu 
matta saab, on Rohuneeme 
oma.

Rohuneeme kabel ja kalmistu asu-
vad Viimsi poolsaare tipus Rohu-
neeme külas aadressil Kalmistu 
tee 17. Iga kuu esimesel pühapäe-
val kell 13 toimub seal armulaua-
ga jumalateenistus. Kalmistul töö-
tab kalmistuvaht Sulev Ennomäe.

Rohuneeme kalmistu rajati 100 
aastat tagasi, kui puidust Aegna ki-
rik Rohuneemele toodi, sest värske 
vabariik otsustas saarel kaitsetege-
vustega tegeleda. Kirik veeti tükki-
dena üle mere mandrile ja pandi 
siin uuesti püsti, kuni see II maa-
ilmasõjas kannatada sai. 

Kabeli taastamistööd – nii seest 
kui väljast – said uue vabariigi ajal 
teoks tänu Viimsi keskkooli käsi-
tööõpetajale Sulev Ennomäele, kes 
hoiab praegu korras ka kogu Rohu-
neeme kalmistut. “Vene sõjaväest 
oli jäänud silikaadist kabel, koos 
paarimehega taastasime vana ka-
beli tervikuna. Kõik sai uuesti teh-
tud, kaasa arvatud pingid, altar ja 
kantsel,” meenutab Sulev.

Pedagoog Sulev tuli poolsaarele 
koos logopeedist abikaasaga roh-
kem kui 30 aastat tagasi. Surnuaia-
vahiks sai ta nii, et vald tegi pak-
kumise – saad omale eluasemeks 
renoveerida vana vene sõjaväelaste 
hoone, kui võtad üle tee asuva kal-
mistu hooldamise ja kabeli taasta-
mise enda peale. Sulev oligi nõus.

Aastatuhande algusest surnu-
aiavahi ametit pidanud Sulevi ajal 
on “maasse pandud” üle 200 surnu, 
mis teeb aastas keskmiselt 10 ma-
tust. Nüüd on saanud valmis Rohu-
neeme kalmistu juurdeehitus ehk 
178 uut kohta.

“Pinnas on Rohuneeme kalmis-
tul raske, maa all on jääajast pärit 
kivid, mille üks külg on sile – just-
kui sillutis on sinna maha laotud, 
mõne koha peal saab ainult meetri 

Rohuneeme kalmistule loodi uus matmiskvartal

sügavusele kaevata, siis tulevad ki-
vid ette,” räägib Sulev, kes soovitab 
just pinnase pärast Rohuneemel 
urnimatust. Ruumi Sulevi hinnan-
gul jagub, Rohuneeme kalmistut 
saavat metsa arvelt veel mitu kor-
da laiendada.

Hauaplatsi broneerida 
ei saa
“Hauaplatsi saab tasuta, aga bro-
neerida seda ei saa ja valida ka ei 
saa – me jagame neid järjest. Plat-
si saavad kõik viimsilased, ka need, 
kes soovivad siia matta näiteks oma 

mujal Eestis elanud kadunukese,”
selgitab Sulev.

Viimsi valla ehitus- ja kommu-
naalosakonna vanemspetsialist 
Maarja Kudrjavtseva kinnitab, et 
Rohuneeme kalmistut laiendatak-
se hetkel vana kalmistu idaküljel 
kirstumatuste alaga (178 uut koh-
ta), kuhu võib ka urne matta. Rohu-
neeme kalmistu maa-ala on suur 
ja võimalik on ka edasine laiendus 
mitmes etapis. 

Detailplaneeringus on ette näh-
tud tuhaurnide müür 578 koha-
le, kuid käesoleva ajani ei ole selle 
teostamine olnud otstarbekas, pro-
jekti veel ei ole ja selle loomine po-
le Kudrjavtseva sõnul ka praegu ak-
tuaalne. 

“Rohuneeme kalmistul on aga 
kujunenud urniplatside ala, mis 
mahutab veel kümmekond platsi. 
Enamasti soovitaksegi tuhastatu 
matta teise lähedase isiku kõrvale 
või samale hauale. Kui perel on kal-
mistul hauaplats, millel viimasest 
matmisest on möödas vähemalt 20 

aastat, siis võib sinna ka uue kirstu 
peale matta,” selgitab Maarja Kudr-
javtseva.

Matmiskoha eraldab maetava 
isiku surmatõendi ja matja isikut 
tõendava dokumendi alusel kal-
mistutöötaja, kes näitab matjale 
kätte matmiskoha ja tähistab kal-
mistul vastava platsi piirid. Kal-
mistu töötaja registreerib matuse. 
Sellepärast tuleb eelkõige pöördu-
da konkreetse kalmistu kontakt-
isiku ehk kalmistuvahi poole. Info 
Eesti kalmistute kohta on koonda-
tud kalmistuportaali www.kalmis-
tud.ee.

“Mõnikord pöördutakse val-
la poole sooviga hauaplatsi bro-
neerida, aga see ei ole võimalik. 
Hauaplats eraldatakse matmiseks 
lähedastele juhul, kui isik on sur-
nud, ja ette kohti ei broneerita,” 
kinnitab Kudrjavtseva.

Kui surnu on omasteta ja ta vii-
mane rahvastikuregistris registree-
ritud elukoht oli Viimsi vald, siis 
korraldab matmise vald. Viimsi val-
la kalmistute kasutamise eeskirja 
kohaselt omasteta surnu tuhasta-
takse ja tuhk maetakse ühishauda 
Rohuneeme kalmistu tuhamatus-
te alal. Selliseid juhtumeid prakti-
kas ei ole veel olnud.

Valla rahvastikuregistri andme-
tel on elanikke Viimsi vallas 21 169, 
aga reaalselt ilmselt rohkem. Sur-
nuid oli  2018. aastal 112, 2019. aas-
tal 108 ja  2020. aastal 1. septemb-
ri seisuga: 73.

  Memora on koht, mis püüab luua lahkunust ilusa mälestuse. 
Tegemist on lahkumisteadete, kaastundeavalduste ja järelehüüete 
portaaliga, kuhu on plaanis lisada ka meenutuste, piltide ja muu-
sika osa.

Hetkel on teadete ja kaastundeavalduste lisamine tasuta, aga 
varsti enam mitte. Eraisikule saab see olema soodne: 10 eurot. 
Virtuaalse küünla lisamine on tasuta. Kuulutusi saab jagada sot-
siaalmeedias ja kaastundeavaldusi saata ka otse e-postile neile, 
kellele need mõeldud. Memora erineb lehekuulutustest selle poo-
lest, et on helge, mitte sünge. Kuulutused püsivad, mitte ei ole järg-
miseks päevaks kadunud.

Uus lahkumisteadete ja kaastunde-
avalduste veebileht memora.ee

Hauaplatsi saab 
tasuta, aga bronee-
rida seda ei saa ja 
valida ka ei saa – me 
jagame neid järjest.

Rohuneeme 
kalmistuvaht 
Sulev Enno-
mäe kalmistu
kabeli ees. 
Foto: Tiit Mõtus



25. september 202016  // SPORT

TRENN 23.–30. septembril peetakse 
nii Eestis kui ka kogu Euroopas 
taas spordinädalat. Veel jõuab osa 
võtta väga mitmetest huvitavatest 
treeningutest, mis kõik on tasuta!

Spordinädala 2020 läbiviijateks Eestis 
on Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus 
Sport Kõigile. Viimsi vallas viib spordi-
nädalat läbi Viimsi vald koostöös Viim-
si Spordiga. 

Viimsi Spordi juhatuse liige Siiri Visna-
puu, mis on spordinädal?
See on suurim liikumist ja tervislikke 
eluviise propageeriv sündmus Eestis, 
sest eelmisel aastal registreeriti spordi-
nädalal ühtekokku ligi 193 840 osalus-
korda. Seda korraldame Viimsis alles 
teist aastat, kuid juba on spordinädal 
saanud rahva jaoks tähtsaks osaks sep-
tembrikuust.

Spordinädalaga soovime näida-
ta, kui mitmekülgselt võib trenni te-
ha. Meie kavas on  kaheksa erinevat 
spordiala, mis pakuvad iga päev uut 
väljakutset, igaüks saab valida endale 
meelepärase treeningu või kõiki proo-
vida. Meie eesmärgiks on panna rah-
vas liikuma ehk suurendada liikumis-
harrastusega tegelevate inimeste arvu. 
Loomulikult tahame ka tõsta üleüldist 
teadlikkust nii spordi- kui ka tervi-
sealal. On teada, et aktiivsetel inimes-

Korvpalliajalugu on tehtud!
Eestis tabati ühe päeva jooksul üle 100 000 vabaviske. Viimsilased 
panustasid rekordisse 1000 tabamusega. 

Eesti Korvpalliliit korraldas 19. septembril Eesti korvpalli 100. sünni-
päeva puhul üleriigilise vabavisete Guinnessi rekordiürituse, mille ees-
märk oli 71 erineval väliväljakul tabada vähemalt 100 000 vabaviset. 
Loodetud tähiseni jõuti kell 16.28, kokku visati 76 erinevas kohas 
114 700 palli korvi.

Viskamine toimus korvpalliklubi Viimsi/Estover eestvõttel Viimsi kooli 
väliväljakutel. Viimsilased tabasid hoolimata rasketest tuuleoludest 
1000 viset, milleks kulus 3160 sooritust. Lisaks viskeaktsioonile toimus 
maailmakoristuspäev, mille raames talgulised koristasid Viimsi kooli 
väliväljakud sinna kogunenud prügist.

“Täitsime oma eesmärgi, tabasime tuulistes oludes 1000 viset ning 
koristasime väljaku sinna kogunenud prügist,” sõnas Viimsi ürituse pea-
korraldaja Tanel Einaste.

KK Viimsi/Noto edu
Korvpalliklubi Viimsi/Estover esindusmeeskond KK Viimsi/Noto 
alistas Paf Superkarika 1/16 finaalseeria 2. mängus kodusel Karu-
laugu areenal Kose 2020 82:57. Kokkuvõttes tähendas see viimsi-
laste 78-punktist paremust ning edenemist karikavõistlustel 16 parema 
hulka, kus 1/8 finaalis kohtutakse KA Tallinna Kalev/TSK-ga. 

Viimsi esindusmeeskonnas debüüdi teinud klubi omakasvandik 
Ryan Arumäe: “Meie eesmärk oli see mäng +50 võita, aga see tule-
mus jäi saavutamata. Oma publiku ees on kindlasti parem mängida, 
aga seekord oli asi meis endis.”

KK Viimsi/Noto treener Valdo Lips, “Ei olnud seda energiat ja särtsu. 
Mille taha see jäi, ei oskagi öelda. Tundus, et keskendumisega oli prob-
leeme ja esimese mängu suur võit uinutas. Aga oleme järgmises ringis.” 

Punktid: Jorgen Rikberg 15, Saamuel Rõigas 11, Kristjan Evart 19, 
Robert Lilleõis 13, Kevin Sünd 11 punkti.

Tanel Einaste 
Korvpalliklubi Viimsi/Estover juhatuse liige

Teated Spordinädal täies hoos, tule trenni!

tel on rohkem energiat ja positiivne el-
lusuhtumine. Liikuma peaks nii palju 
kui võimalik ning selle eest on meie ke-
ha meile tänulik. 

Mil määral erineb seekordne spordi-
nädal eelmisest?
Lisandunud on rulluisutamine – seda 
tuleb õpetama mitmekümnekordne 
Eesti meister Kert Keskpaik. Muidugi 
peame arvestama praeguse olukorra-
ga riigis ja järgima karmilt ohutusnõu-
deid. Trennis hoiame üksteisega turva-
list vahemaad ning enne ja pärast igat 
treeningut desinfitseerime ühiskasuta-
tavad treeningvahendid. 

Keda ootate üritusest osa võtma?

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
kaasautor

Osalema on oodatud kõik – nii suured 
kui ka väikesed, võistlussportlased ja 
rahvasportlased ning eriti need inime-
sed, kes vajavad tõuget aktiivsema elu 
suunas. Tean omast käest, et palju liht-
sam on kellegagi koos trenni tulemine 
– siis, kui ise ei suuda leida üles seda 
viimast killukest motivatsiooni. Koos 
liikudes on treening palju lõbusam ja 
kodust väljasaamine lihtsam. Vaban-
dusi, miks mitte trenni tulla, ei ole liht-
salt võtta, sest kõik trennid on tasuta 
ning toimuvad ohutuse tagamiseks 
värskes õhus. Tule julgelt kohale ning 
treenime üheskoos! 

Rohkem infot toimuvate treenin-
gute kohta leiad Facebookist “Spordi-
nädal Viimsis” ürituse alt.

SEIKLUS 25.–29. augustil toimus 
UNESCO ühendkoolide võrgustiku 
Läänemere projekti purjeretk – 
Tallinna Lennusadamast võeti 
nelja purjekaga suund Soome 
saarestikku.

Läänemere projekti purjeretkel jaga-
ti osalejatele praktilisi teadmisi ja os-
kusi nii purjetamisest kui ka Lääne-
mere keskkonnaseisundi uurimisest. 
Sai proovida pootsmani tooliga masti 
otsa ronimist, uurida merekaarte, na-
vigatsiooni ning meremärke, purjede 
seadmist ja roolimist ning sildumist ja 
ankrusse jäämist. Olulised olid ka ter-

Purjeretkel Soome saarestikus

Meriliis Kivimägi
Hüpernoole toimetaja

minoloogia, tähtsamad sõlmed ning 
mikroplasti uurimine. 

26. augusti varahommikul randuti 
Jussarö sadamas, kus võeti ette matk, 
et saart lähemalt uurida. 27. augustil 
tähistati üheskoos Läänemere päeva 
Sommarö saarel. Algselt oli osalejatel 
plaanis tähistada seda koos Oulu ja Tu-
ru linna õpilaste ning õpetajatega Nao-
vo saarel, kuid koroonaviiruse tõttu ei 
olnud see võimalik. Niisiis tuli tähis-
tada isekeskis, aga täpselt kell 18 tehti 
ühine vettehüpe tähistamaks rahvus-
vahelist Läänemere päeva. 

Osaleti Läänemere päeval pühen-
datud rahvusvahelises BioBlitz tege-
vuses, mille raames avastati Sommarö 
taime- ja vetikaliike. Leitud liikidest 
tehti fotod, mis omakorda sisestati INa-
turalist äppi, kus siis edasi määratleti 

teadlaste poolt fotodel olevad liigid. 
Liik, mis pälvis 2–3 teadlase kinnituse, 
läks edasi teaduslike vaatluste alla. Se-
daviisi sai hea ülevaate saarel elutseva-
test liikidest. 

28. augustil purjetati Elissaarile, kus 
peeti lõpulõkkeõhtu ning veedeti üks-
teise seltskonnas toredalt aega, nau-
diti head-paremat söögipoolist ning 
korraldati mänge. Ka saunakeris sai 
kuumaks köetud. Sellega lõppeski to-
re seiklus purjekatega Soome saares-
tikus ning 29. augusti varahommikul 
võeti suund tagasi Tallinna poole.

Purjeretke korraldasid Tartu Loo-
dusmaja koostöös MTÜ Eesti Noor-
te Purjeõppeseltsi “STA Estonia” ning 
retke korraldamiseks esitati rahastus-
taotlus SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskusele.

Huvitavad treeningud ootavad sind! Foto: Regina Herodes

Tritoni purjetiim. Foto: Lainer Laurent

Viskeaktsioonil püsis kogu päeva järjekord. Foto: Martti Vaidla 
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R E A K U U LU T U S E D

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemi-
de puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686, e-post
korsten.korda@gmail.com.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase 
akti. E-post kuldnoop@gmail.com, 
tel 5689 0125. 

Pikaajalise kogemusega litsentsee-
ritud korstnapühkija teenus. Teos-
tan ka sundventilatsiooni puhastust. 
E-post margus@korvent.ee, Tel 
552 6281. 

Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 
tel 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lan-
getamine, viljapuude lõikamine, 
trimmerdamine, heki lõikus ja pü-
gamine. Tel 5348 7318, igor@ink-
teenused.ee.

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 

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

Ehitus
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.

Aedade renoveerimine ja 
ehitus, värvimine. Materjalide 
müük: lipid, väravad, paneelid, 
postid jne. Tel 5610 8598, 
www.ehituspuusepad.ee.

Puitfassaadide ja katuste vahetus, 
ehitus ja värvimine. Puitkarkasside 
ehitus, kipsitööd, üldehitus. Tel 5610 
8598, www.ehituspuusepad.ee.

Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.

Katuste kõrgsurvepesu ja värvi-
mine (plekk, kivi, eterniit). Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.

Hoonete soojustamine puistevilla-
ga, objektiga tutvumine ja konsul-
tatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 
501 6689.

Vihmaveesüsteemide ja katusetur-
vatoodete paigaldus. Rennid too-
dame kohapeal valtsimismasinaga 
– puuduvad liitekohad! Vihmavee-
rennid OÜ, tel 527 1059, e-post 
info@vihmaveerennid.ee. 

Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. 12-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnistus. 
Tel 5690 3327.

Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 
13 a, kvaliteetne lõpptulemus! 
Tel 5255851, info@ormikivi.ee, 
www.ormikivi.ee.

Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, 
parandustööd ja kivide müük. 
Tel 5667 6629, info@viimsikivi.ee, 
www.viimsikivi.ee. 

Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd. 
Tel 507 4178.

Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike 
traktor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, 
ääre- ja aiakivide paigaldus. Kon-
takt: tel 5656 7690, Enno.

Õpe
Hispaania keel Viimsis: kutsume 
Teid hispaania keele kursustele. 
Tunnid neljapäeva õhtuti Viimsi hu-
vikeskuses või zoom.com portaali 
vahendusel. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com.

Annan koolimatemaatika tunde 
(1.–12. klassini) Haabneemes. Hari-
duselt matemaatik ja kogemus ole-
mas. Lisainfo tel 5827 9084, Laur.

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

Metalli- ja keevitustööd. Aiapostid, 
väravad. Autode keretööd. Karpide 
vahetus. Uued ja kasutatud auto-
rehvid koos paigaldusega. Luha 34, 
Tallinn, autotaht.ee, tel 5883 0701, 
e-post info@autotaht.ee.

Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Pakun eakale koduhooldust 
Viimsis. Sagedus ja tasu kokkulep-
pel. Helistada tel 522 0262.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.

Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud 
sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik), 
võib vajada remonti. Kiire tehing 

ja vormistamine. Tel 5365 4085, 
e-post skampus@online.ee.

Müüa puitbrikett RUF 120 €/960 kg, 
turbabrikett 140 €/840 kg, pellet 
premium 180 €/975 kg, kütteklotsid 
110 €/48 kotti. Tel 517 0257.

Müüa lõhutud küttepuud kohale-
toomisega. Lepp, sanglepp, 
metsakuiv okaspuu, kask sood-
salt. Küsi hinda! Kuiv lepp ja sang-
lepp 54 €/rm. Tel 509 9598, 
e-post pakhalupuu@gmail.com, 
www.pakhalupuu.ee.

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

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

Üürile anda hubane 1-toaline möb-
leeritud korter Viimsis. Korter asub 
5-kordse maja 4. korrusel vallamaja 
lähedal, vaatega mere poole. Tel 
5347 1561, Mairis.

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

SISUTURUNDUS Mõne koha 
või inimesega on nii, et nad 
on pea märkamatult me elus 
alati olemas ja ei kujutaks 
ettegi, et mingil hetkel pole 
neid seal olnud. Nad on 
lihtsalt nii omad ja olulised. 
Viimsi Keskus on viimsilaste 
igapäevaste käikude paigaks 
olnud juba 5 aastat.

Viimsi Keskuse üks oluline ees-
märk on olnud olla kohalikele 
nii argitoimetuste kui ka meele-
lahutuspaigaks, kuhu on ikka ja 
jälle põhjust tulla. Keskuse pea-
mised rentnikud on samad juba 
avamisest peale ning külastaja-
te poolt väga hästi vastu võetud.

Toidupoodide valik on Haab-
neeme ringil küll üsna rikkalik, 
kuid kõige suurem ja küllusli-
kuma valikuga on muidugi Sel-
ver. Värsked juurviljad, ahjusoo-
jad saiad, maitsev kulinaarialett, 
põnev gurmeevalik ja pea kõik, 
mida argiostudeks vajad, on 
Selveris olemas. Ja tegemist on 
ainsa poega Eestis – või lausa 
kogu maailmas –, mille ostusaali 
ehib uhke ja väärikas rändrahn!

Ka Apollo raamatupood, 
Biomarketi ökokauplus, Gold-
time’i ehtepood, Juustukunin-
gate juustupood, Koduekstra 
koduasjade kauplus, Krugeri 
Veinipood, L’Cosmeticsi kos-
meetikapood, ProOptika pril-
likauplus, Sokisahtli sokipood, 
Sportlandi spordikauplus ja XS 

Viimsi Keskus – juba 
5 aastat põhjust tulla

Mänguasjade mänguasjapood 
on kohad, mis keskuses ava-
tud juba viis aastat. Igapäeva-
seid toimetusi tehes ei tule vast 
alati meeldegi, et varem pidi 
spordikaupade või mõne män-
guasja ostmiseks pealinna sõit-
ma – nüüd on need käigud pal-
ju mugavamad ja kiiremad. Ja 
säästetud aja võib perega mõ-
nes toredas toidukohas või sõb-
raga trennisaalis veeta.

Ka kohalikud toidukohad 
said just Viimsi Keskuse avami-
sega väga vajalikku täiendust – 
Aasia hõrgutisi pakkuv restoran 
CHI, mõnusaid burgereid ja sa-
lateid valmistav Hesburger ning 
oivaliste võileibadega süda-
meid võitnud Subway rõõmus-
tavad meie kõhtusid juba kes-
kuse avamisest saadik. 

Paljud ei kujutaks oma päe-
vi ette ilma MyFitnessita, mille 
avarad ja funktsionaalsed tren-
nisaalid sportlikke viimsilasi 
tervislikuma ja aktiivsema elu 
poole suunavad. Nii täiuslikke 
treenimisvõimalusi Viimsis va-
rem ei olnud, aga nüüd ei ku-
jutaks enam teisiti ettegi – va-
rahommikust hilisõhtuni on 
ruumid treenijaid täis.

Ka paljud muud teenused 
on Viimsi Keskuse klientide-
le olulised juba algusest peale 
– D Päike päevituskeskus, Ma-
ke Your ID ilusalong, KingaProf 
kingsepp, Nice’N’Clean keemi-
line puhastus ning õmblustee-

nuseid pakkuv Tubli Rätsep. 
Argitoimetuste kõrval on 

oluline ka meelt lahutada! Kui 
varem oli selleks Viimsis üsna 
vähe võimalusi, siis Kuulsaal 
ning MUUUV Viimsi Seiklus-
maa on endale viie aastaga roh-
kelt fänne kogunud. Viimsi las-
te sünnipäevapaiga ning lihtsalt 
mõnusa ajaviitekohana armas-
tatud Muuuv erineb kõikidest 
teistest mängutubadest oma 
hubase, kuid aktiivsust võimal-
dava sisekujundusega. Kuulsaa-
li bowlingu- ja piljardisaalid aga 
pakuvad suurepäraseid hetki nii 
sõpruskondade kui ka asutuste 
kogunemistele. Palju rõõmu nii 
suurtele kui ka väikestele!

Keskuse jaoks on aga algu-
sest peale olnud väga oluli-
ne kõrge teenindustase, mille 
osas käib pidev töö ning pari-
mate tunnustamine – viimastel 
aastatel on auväärse tiitli pälvi-
nud ülekaalukalt Juustukunin-
gate kauplus.

Viimsi Keskus on pidevas 
arengus – ikka ja jälle saab mi-
dagi paremaks muuta ning toi-
mub vangerdusi ka rentni-
ke hulgas. Muidugi selleks, et 
viimsilastel oleks üha rohkem 
soovi ja põhjust keskust külas-
tada. Viimsi Keskus tänab kõiki 
senised ja uusi külastajaid, kes 
keskuse oma igapäevaste toi-
metuste ning meelelahutusli-
ke hetkede paigaks on valinud!

Viimsi Keskus
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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 
 

NUGISE
LILLED
L I L L E D E  J A E -
J A  H U L G I M Ü Ü K
A A S T A S T  1 9 9 0

Lõikelillede jaemüük
otse maaletoojalt

Külastage meid E-R  9.00-14.00
(muul ajal kokkuleppel)

Nelgi põik 14 Viimsi

504 5733, 504 5818

TULE UJUMISTRENNI!
Ujumistreeningud algajatele ja edasijõudnutele ning 
treeninglaagrid.
Treeningud toimuvad Merivälja kooli ujulas (Heki tee 16)

Esmaspäeval kell 15.00–19.00
Kolmapäeval  kell 15.00–19.00
Reedel  kell 15.00–19.00
Pühapäeval  kell 10.00–13.00

Täpsem info ja huvikooliga liitumine 
www.ujumisklubi.ee

Treenerid Heinrich SillangMerlin Paal

VõimlemisklubiVõimlemisklubi
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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.

Meistrid PLAATIMISES

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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NAUDI SEL 

SÜGISEL PUHKUST 

ERITI MAGUSA

HINNAGA!

IGAL NÄDALAL UUS

PUHKUSEPAKETT -20%

SOODUSTUSEGA

vaata lähemalt

meresuu.ee

SA OLED SEDA

VÄÄRT!

BLACK ROSE PUBI

OKTOOBRI
MUUSIKA

   

Sissepääs tasuta!  Programmi algus kell 21.00
Pubi suurel ekraanil spordisõprade lemmiksündmuste otseülekanded. Info ja laudade broneerimine           5628 2261

02.10   Ansambel PIXELS
03.10   Dj Toomas Tuude
09.10   Ansambel VANAVIISI
10.10   Ansambel PLAN CALIENTE
                Vj Lenny LaVida
17.10   Dj Peterson
24.10   Vj Lenny LaVida
30.10   Ansambel RANDERS
 31.10   Dj Margus Kaukes


