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K
uigi on jätkuvalt kuumad suveilmad, läheneb 
uus õppeaasta vääramatu väega. Kõikjal on tun-
da koolieelset sagimist ja mõnusat ootust. Usun, 
et nii mõnelgi esimese klassi astujal on juba 
soov kohtuda oma esimese õpetajaga või uute 

sõpradega, kellega kooliaastad veerema panna. Etteval-
mistused algavaks 2022/23 õppeaastaks meie valla laste-
aedades, koolides, huvikoolides ja noortekeskuses on 
lõpusirgel.  

Iga õppeaasta algus toob midagi uut – kellele oma 
kõige esimese õpetaja, kellele uued õpilased või kollee-
gid. Randvere koolile on algav aasta ajaloolise tähendu-
sega. Koolis avatakse põhikooli kolmas kooliaste, mis an-
nab võimaluse õpilastel lõpetada 9. klassi kodulähedases 
koolis. Sel aastal alustabki 7. klassis 72 õpilast. Viimsi koo-
lis aga alustavad kõik 2. klassi õpilased V-Tech mooduliga. 
Mis see on, seda tasub uurida! Viimsi valla suurepärased 
huvikoolid Viimsi muusikakool, kunstikool ja sel aastal 
asutatud teaduskool alustavad õppetööd vastvalminud 
Viimsi Artiumi majas. Võimalusega asuda Artiumi ruumi-
desse on paljudel noortel rohkelt võimalusi oma huvialal 
õppida ja ka uusi avastada. Tähelepanu väärib asjaolu, et 
Prangli põhikooli õpilaste arv kasvab pea 40% (3 õpilase 
võrra). Viimsi gümnaasiumis alustab õpinguid 204 värsket 
gümnasisti. See on Harjumaa suurimale gümnaasiumile 
põnev väljakutse.

Pisut veel numbreid. Käes-
oleval õppeaastal on Viimsi 
valla lasteaedades eralaste-
aedades ja -hoidudes 1566 
mudilast. Viimsi valla kooli-
des õpib kokku 2609 õpilast. 
Esimesse klassi astujaid on 
kokku 275: Viimsi koolis 139 
õpilast, Haabneeme koolis 
54 õpilast, Randvere koolis 55 
õpilast, Püünsi koolis 24 õpi-

last ja Prangli põhikoolis 3 õpilast. Meie koolides õpib 
kokku 36 ja lasteaedades 19 Ukrainast pärit õpilast.

Viimsi vallas on hariduselu olnud pidevalt arenev ja 
selleks on meie tublid haridustöötajad nii sisult kui ka vor-
milt rohkelt panustanud. Haridusasutuste juhtide mees-
kond on usaldav ja professionaalne, nooruslik ja innovaa-
tiline ning õpilasi ja õpetajaid toetavad. Haridusjuhtide 
meeskond on kokku kasvanud ning ühise eesmärgi nimel 
tegutsemas. Hariduse jätkusuutlikkus on aga meie kõigi 
ühine pingutus. Meile kõigile teadaolev fakt on see, et 
Eestis on õpetajate defitsiit ning kuidas sellega toime 
tulla. Koolide juhid on suve jooksul pingutanud selle 
nimel, et leida koolidesse õpetajad, kellel on tahtmist ja 
sära silmis meie lapsi õpetada. Nüüd on aeg meil kõigil 
endalt küsida, mida mina saan ära teha selleks, et õpetaja 
saab koolis oma tööd teha ja olla õnnelik ning tasakaalus?  
Kas olen õpetajale hea koostööpartner? Kas olen toetav 
vanem oma lapsele? Kuidas väärtustan mina õpetajaame-
tit? Kas, kuidas …? 

Randvere kooli meeskonna eestvedamisel arutlesime 
23. augustil, Viimsi valla õpetajate arenduspäeval “Mis 
teeb õpetajat õnnelikuks?” just õpetaja rahulolu ja õnne-
likkusega  seotud teemadel. Usun, et saime kõvasti inspi-
ratsiooni ja kindlust selles osas, et saadud ideed ka päri-
selt ellu viime.

Uuele õppeaastale läheme 
üheskoos vastu lootusrikkalt. 
Usume, et paljuski just koos-
töös peituvad lahendused, 
mis teevad nii õpilase kui 
ka õpetaja õppeprotsessis 
rõõmutundvaks.

Soovin kõikidele õpi-
lastele, õpetajatele, tu-
gispetsialistidele, kooli-
töötajatele, vanematele 
ja hariduse fännidele 
edu ja kordamine-
kuid uuel õp-
peaastal!

kontakti saada ehk teadvustada, milli-
sed on ta vajadused. Nii nagu lennukis 
kõigepealt endale hapnikumaski pähe 
pannes on vaja teada, milline see mask 
üldse välja näeb ja kus asub, siis sarna-
selt peaks ta selgeks tegema, millised 
näevad välja tema vajadused. 

Kuidas aga aru saada, millised on 
mu vajadused ja kas mu vajadused on 
rahuldatud või mitte? Suurepärased 
suunanäitajad vajadustele on tunded. 
Kui kogeme mingis valdkonnas meel-
divaid tundeid, siis ilmselt on seal va-
jadused rahuldatud. Kui kogeme eba-
meeldivaid tundeid, siis see viitab, et 
on mingid vajadused, mis ei ole rahul-
datud. 

Aitab see, kui küsida endalt: mida 
ma praegu tunnen? Millega võiks see 
tunne seotud olla? Mida ma praegu va-
jaksin? Kati analüüsis ja leidis, et kõige 
rohkem vajaks ta praegu puhkust, teha 
partneriga koostööd ja olla lähedaste-
ga turvalises ühenduses.

Kõigepealt täidan enda tassi
Kati teekonnal oli aga üks takistus. Ta 
tahtis, et ka tema lapsed ja partner en-
nast hästi tunneksid ja ta ei julgenud 
endale aega pühendada. Pikapeale õp-
pis ta, et kõigepealt peab ta varustama 
iseennast sellega, millest tal puudus 
on, ja seejärel saab temast laste jaoks 
eeskuju, kuidas ennast väärtustada ja 
enda eest hoolitseda, sest lapsed tee-
vad rohkem tegude kui sõnade järgi.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsivald.ee

Psühholoog annab nõu: 
kuidas enda vaimset tervist 
keerulisel ajal turgutada?
VAIMNE TERVIS Olen oma kabinetis kohanud kliente, kellel on sarnased 
väljakutsed. Siin on üks näide sellest: Katil (39; nimi muudetud) on kaks last 
ja elukaaslane. Ta kurdab, et tal on olnud keeruline sügisel tagasi töörütmi 
minna ning et töö ja kodused kohustused võtavad nii palju aega ära, et endale ja 
paarisuhtele palju üle ei jää. Ta on väsinud ja ei tea, mida teha. Kati tahaks ainult, 
et kõik oleksid õnnelikud ja rahul, ning uurib, kas saaksin teda aidata.

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 9. septembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 31. augustil kell 15.

S
arnases olukorras inimesi na-
gu Kati on Eestis omajagu. 
Nad võivad olla vallalised, 
partnerlussuhtes, lastega või 

lastetud, mehed või naised, aga neid 
kõiki ühendab meeleolulangus, väsi-
mus ja ülekoormatus.

Kindel on see, et kui elu nõudmi-
sed muutuvad raskemaks, siis tege-
likult vajame ka rohkem puhkust ja 
aega taastumiseks. Näiteks vajab ko-
hanemisaega see, et suvel Kati puhkas 
ja tööl oli rahulikum, kuid nüüd on tal 
rohkem kohustusi ja tegemisi, samas 
on vähem päevavalgust. Päevavalgu-
se koguse muutus võib juba iseenesest 
keha sisemist kella häirida ja olla seo-
tud meeleolu langusega, mõnel are-
neb välja ka hooajaline depressioon. 
Raske võib olla, kui läheb sügisel pi-
medamaks, aga samuti, kui läheb ke-
vadel valgemaks. Kohanemine teistsu-
guse elutempo ja valgusega on muutus 
ning muutustega toimetulek nõuab lis-
aenergiat ja -aega.

Me vajame taastumiseks 
puhkeaega
Kahjuks aga on Kati toiminud sarna-
selt nagu paljud teised. Kohustuste 
kasvades on ta vähendanud puhke-
aega ja võtnud tähelepanu ära endalt 
ning paarisuhtelt, et seda töösse ja las-
tele suunata. See on nii temas endas 
kui ka paari vahel pingeid tekitanud. 
Lisaks on hakanud probleemid ilmne-
ma ka lastel. 

“Juhul kui Katil jääb endale või suh-
tele vähem aega”, õigem oleks öelda, 
et kui Kati ei otsusta või ei vali endale 
puhkeaega taastumiseks ja ei väärtus-
ta taastumist puhkuse ja lähedastega 
koosolemise kaudu, siis ei tööta üks-
ki teine nipp ega trikk, sest peamine 
probleem jääb – Kati oskamatus kes-
kenduda enda ja oma paarisuhte vaja-
dustele. Vähene aeg ei ole midagi, mis 
lihtsalt iseenesest juhtub, vaid sellele 
eelneb valik oma aega teisiti kasutada.

Selleks, et Katil oleks võimalik en-
da vajadustele keskenduda ja neid ra-
huldada, on tal vaja esmalt nendega 

J U H T K I R I

Uue kooliaasta algus 
on alati põnev!

Lapsed tajuvad ka väga hästi, kui va-
nematel ei ole hea olla või nende vahel 
on pinged. See võtab lastelt võimalu-
se keskenduda enda arenguülesan-
netele, sest tajudes pingeid ei saa nad 
enam end turvaliselt tunda ja seetõttu 
kogeda ka lõdvestust. Taoline olukord 
viib sageli selleni, et laste probleemid 
hakkavad suurenema, viies vanemate 
tähelepanu veelgi enam lastele ning 
eemale endast ja paarisuhtest. Mida 
enam vanemad ignoreerivad enda ja 
paarisuhte vajadusi, seda rohkem nad 
väsivad, võimendades sellega problee-
me kogu pere tervises. 

Selleks, et taolisest negatiivsest 
tsüklist välja astuda, on hädavajalik 
endale teadvustada, et olen väärtus-
lik ning minu vajadused on olulised ja 
ainult mina saan vastutada oma vaja-
duste rahuldamise eest. Muidugi mit-
te hüljates lapsi ega teisi olulisi inimesi 
oma elus, aga pöörates endale tähele-
panu sellisel viisil, et kõigepealt oleks 
endal hapnikumask peas, siis saab või-
malikuks ka teiste jaoks pikaajaliselt 
olemas olla ja laste eest parimal moel 
hoolitseda. 

Palusin Katil endalt küsida: kelle tassi 
täidan esimesena? Kati järjestas, et hoo-
litseb kõigepealt laste, siis partneri ja vii-
masena enda eest, kui selleks üldse aega 
jääb. Niimoodi toimides on väga raske 
tasakaalu säilitada, sest kõigepealt teis-
tele andes jääb enda jõuvarude tass tüh-
jaks ja tühjast tassist kallata ei saa. 

Pereteraapia vaatenurgast aitab kõi-
ge paremini tasakaalu säilitada, kui 
kõigepealt hoolitseda enda eest, tei-
sena paarisuhte ja kolmandana laste 
eest. Sama võiks teha ka partner. Selli-
sel juhul vastutame mõlemad ise oma 
vajaduste rahuldamise eest ja saame 
olla teineteisele olemas ning toetavad 
kaaslased. Samuti oleme siis parimal 
moel olemas oma laste jaoks, sest va-
nemate tassid on täis ja sealt on, mi-
da kallata.

Vähene aeg ei ole 
midagi, mis lihtsalt 
iseenesest juhtub, vaid 
sellele eelneb valik oma 
aega teisiti kasutada. 

Iga õppeaasta 
algus toob midagi 
uut – kellele oma 
kõige esimese 
õpetaja, kellele 
uued õpilased või 
kolleegid.

Marju 
Aolaid
abivalla-
vanem

Kairi Lenk
Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli psühholoog 
ja lektor

  Kas Sinu või mõne Su tuttava postkasti ei jõua Viimsi Teataja? Anna 
sellest teada e-posti aadressil teataja@viimsiteataja.ee.

  Juhul kui Sinu pere ei soovi 
postkasti Viimsi Teataja paber-
lehte, saab vallamajast tasuta 
kleepsu, mille palume postkasti 
peale kleepida.



26. august 2022 UUS KOOLIAASTA // 3

Haabneeme kool on valmis
  Viimase kahe aasta heitlikkus ja uuendustega kohanemine on kas-

vatanud meid koolina tugevaks ning võimaldanud pidevates muu-
tuste tuultes hakkama saada, olgu kasutusel siis ükskõik milline 
õppevorm – kontakt-, hübriid- või distantsõpe.

Igal juhul on Haabneeme kool algavaks õppeaastaks valmis. Sõnal 
“valmis” on sellel õppeaastal meie koolis eriline tähendus. Nimelt on 
hea meel tõdeda, et kaks aastat kestnud eesmärgipärane töö on kand-
nud vilja ja alates 1. septembrist 2022 hakkab Haabneeme koolil kehtima 
tähtajatu koolitusluba. Selle saavutamine on olnud kogu koolipere ühine suur pingutus. Suur 
tänu teile, kallid õpilased, õpetajad ja lapsevanemad selle panuse ja toetuse eest!  

Uuele õppeaastale läheme vastu heade soovide ja mõtetega. Väga loodame, et saame 
taastada enda kooli toredad traditsioonid, mis on pidanud erinevate asjaolude tõttu veidi aega 
ootel olema. Kõik me pingutame selle nimel. Soovin kõikidele ilusat algavat õppeaastat, rauge-
matut jaksu ja edasiviivaid ideid!

Vivika Kupper
Haabneeme kooli direktor

Head Viimsi noored!
  Algava kooliaasta puhul soovib Viimsi noortekeskuse meeskond nii 

noortele kui ka teistele kogukonnaliikmetele, kes on sammumas kooli 
poole või seekord otsustanud kooliteekonna vahele jätta, leida ene-
ses tahe kogeda midagi uut ning omandada uusi teadmisi ja oskusi. 
Tahte puudumise või südameteemade ülekülluse korral ootame noori 
vanuses 7–26 noortekeskusesse, leidmaks eneses potentsiaali panus-
tada iseenda ja ka teiste kogukonnaliikmete heaolusse sel aastal. 
Kogukonnaliikmeid kutsume üles aga märkama noortes leiduvat potent-
siaali.

Ave-Liis Kivest
Viimsi noortekeskuse projektijuht

Prangli koolipere kasvab 
märgatavalt

  1. september on Prangli põhikooli õpilastele alati väga 
tähtis päev, kuid sel aastal erakordne, sest oma kooliteed 
alustab 1. klassis kolm õpilast ja koolipere kasvab märga-
tavalt – sügisest õpib meie koolis kaheksa õpilast. Koolis 
mööduvad päevad sisukamalt ja lõbusamalt, kui on sõpru, 
kellega suhelda. Möödunud koolivaheajale mõeldes mee-
nub nii mõndagi toredat – loovuslaager kodusaarel või 
mõnus ajaveetmine lugemistalgute võistluseks valitud raa-
matute seltsis. 

Ka kõik meie õpetajad ootavad, täis energiat ja tahtmist, 
uue õppeaasta algust, et kohtuda ja luua taas koos väike-
ses koduses koolimajas hubane keskkond, kus on mõnus nii 
uusi teadmisi ja oskusi jagada kui ka vastu võtta.

Tiina Piirisaar
Prangli põhikooli direktor

Kus on sinu sisemine teadlane? 
Viimsi teaduskool aitab ta üles otsida!

  Värskelt valminud Viimsi Artiumi hoones alustab esimest õppeaastat 
valla värskeim huvikool – Viimsi teaduskool. Kool toimetab kahel korru-

sel imeilusates põneva sisustuse ja kaasaegsete vahenditega õppe-
ruumides. Alates septembri teisest nädalast saab õppida erinevatel 
õppekavadel, mille kestus on üks-kaks õppeaastat. Koolis hakkavad 
toimuma ka kursused täiskasvanutele. Õppekavad ja muu kooliga 

seonduv on mugavalt leitav kooli kodulehelt www.viimsiteadus.ee.
Tule avastama ja õppima ning leia endas teadlane!

Kadri Saluri
Viimsi teaduskooli direktor

VGM õpetajad on juba hoogsalt tööga 
alustanud

  Meie Viimsi gümnaasiumis ootame uut õppeaastat väga. Ootame kohtumist oma uute güm-
naasiumi noortega (keda on liitumas meiega sel aastal 206) ja taaskohtumist kõigi teistega. 

Õpetajad on juba aegsasti ja hoogsalt tööga alustanud. 18.–19. augustil leidis aset traditsioo-
niline õppeaasta avaseminar Ojakol Pärnumaal. Sel korral oli avaseminaril veelgi suurem rõhk 
ühtsel meeskonnatundel ja selle hoidmisel ning VGM-i õpetajad said osa MAD meeskonnatree-
ningust. Oleme VGM-is ka väga põnevil vastavatud kultuuri- ja hariduskeskusest Artium ning 
sellega kaasnevatest võimalustest ja pakutavast kultuuriprogrammist. Oleme rõõmsad, et see 
ka meie koolielu rikastab ja pakub uusi võimalusi. 

Ootame väga ka spordikeskust koolimaja kõrvale ja loodame selles osas jõudsat edasiliiku-
mist ning peatset valmimist. Rõõmustab ka see, et riigigümnaasiumide võrgustik laieneb ja meil 
on partnereid juurde tulnud. Ja lõpuks, mõtleme juba ka järgmisele õppeaastale ehk hakkame 
aegsasti ette valmistama meie juubeliaastat – 2023 sügisel saame juba 5-aastaseks.

Merle Nestra
kommunikatsioonijuht

Viimsis on talentidel võimalik sirguda
  Viimsi kunstikooli tulevikku vaatan väga helge pilguga, sest paari aas-

ta jooksul on vald näidanud, et siin on kunst kõrgelt hinnatud. Elame het-
kel sellises Viimsis, kus toimub renessanslik õitseng ja kõik on sellesse 
kaasatud, nii noored kui ka vanad. Toimuvad kultuuriaasta sündmu-
sed, Viimsi kunstikool saab 45-aastaseks ning äsja avatud kultuuri- 
ja hariduskeskus Artium toob meile uusi sündmusi ja etendusi. Lisaks 
sellele saab Viimsi kaks uut galeriid: Viimsi kunstikooli galerii ja kaas-
aegse kunsti galerii, kus on võimalik tutvuda nii kohaliku kui ka rahvus-
vahelise kunstiga. 

Kõige selle kultuuri keskel on Viimsi kunstikooli õpilane. Noorele kunstiõpilasele on loodud 
inspireeriv, meeli ergutav ja väga ilus keskkond, et sirguda loovaks mõtlejaks. Ootame väga 
kõiki huvilisi kunstikooli õppima ja kooli tegemistega tutvuma!

Matti Tapio Vainio
Viimsi kunstikooli direktor

Uus õppeaasta 
MLA Viimsi 
Lasteaedades

  MLA Viimsi Lasteaedades alustab taas 
tööd 39 rühma 769 lapsega. Algava õp-
peaasta teemaks MLA Viimsi Lasteae-
dades on “Koos on tore”. See rõhutab 
koostööd erinevate osapoolte vahel – las-
tega, lapsevanematega ja õpetajatega. 
Võtame senisest rohkem tähelepanu alla  
ühistunde tugevdamise, meeskonnatöö-
oskuse ning igaühe rolli teadvustamise 
kollektiivis. 

Olulisteks märksõnadeks õppe-kasva-
tustöös on mitmekeelne haridus, kultuu-
ritundlik õpe, sallivus ja erinevustesse 
suhtumine. Jätkuvalt tegeleme digi- ning 
õuesõppega.

Õppeaasta algab juba traditsiooniks 
kujunenud koolieelikute õppekäikudega 
Eestimaa kaunitesse paikadesse SA KIK 
toetusel. Sel aastal külastatakse Viru raba. 

Ka õpetajaskonnal algab uus õppeaas-
ta tegusalt. Augusti lõpus on toimumas 
personalile koolitused muukeelsete laste 
keelelise arengu toetamiseks. Läbi sünd-
musterohke aasta jõuame kevadel Viimsi 
valla lasteaedade ühise laulupäevani.

Koos on tore!
Maie Roos

MLA Viimsi Lasteaiad direktor

Kooliaasta täis lugusid suvest
  Kooliperel on võimalus tähistada uue aasta algust suisa ka-

hel korral – jaanuaris ja septembris. Nii ongi taas, uue kooliaas-
ta hakul, mul au soovida kõigile ilusat ja edukat uut aastat! 

Algamas on kooliaasta, mis on täis lugusid põnevast suvest, 
rõõmu taaskohtumisest ja ootusärevust. Olgugi, et viimased õp-
peaastad on olnud leebelt öeldes ebatavalised, siis tegelikult 
on need kinnitanud kaks fakti: koolis käia on tore ning õpetajad 
on meie kuldvara. Kool on inimesed meie ümber! 

Püünsi kool kui pideva parenduse usku organisatsioon an-
nab ka sel aastal endast parima, et nii õppimis-, õpetamis- kui 
ka töötamiskogemus on tulemuslikest ettevõtmistest, lennuka-
test ideedest ja positiivsetest tunnetest kantud. 

Rahulikku uut õppeaastat meile kõigile!
Jekaterina Tšerepannikova

Püünsi kooli juht
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Head viimsilased!

Kutsun teid osalema rahulolu-uuringus, millega saate anda oma panuse selleks, et Viimsi tulevik oleks 
viimsilaste nägu. Palun teil võtta see aeg ja jagada oma häid ning olulisi mõtteid, milline on Viimsi 
aastal 2045.

Kohaliku omavalitsuse kõige olulisem ülesanne on korraldada kohalikku elu nii, et inimestel oleks 
oma koduvallas hea elada. Valla eluolu ja arengu kujundamisel on kesksel kohal kogukonna kaasa-
mine, mille eesmärk on erinevate ootuste ja arvamuste toomine ühisesse arutellu. Olen kindel, et pa-
rima tulemuse saavutame üksteisega mõtteid vahetades, teineteist kuulates ja koos ühise eesmärgi 
nimel tegutsedes.

Selleks, et tagada viimsilastele parim võimalik elukeskkond järgmisteks aastakümneteks, oleme alus-
tanud uue arengustrateegia väljatöötamist aastateks 2023–2045. Strateegia koostamisele eelnevad eri-
nevad analüüsid ja uuringud, mis aitavad luua kogu protsessile teadmistel põhineva vundamendi.

Esimene suur samm sellel teekonnal on teie ees olev Viimsi elanike rahulolu-uuring 2022. Mõne aasta 
eest tehtud uuringul andsid väärtuslikku tagasisidet rohkem kui 1000 inimest. Uuringuga saame tead-
mised sellest, millised on siin elavate inimeste ootused Viimsi elukeskkonnale ja valla teenustele. See 
on vajalik teadmine selleks, et teha tarku otsuseid arengustrateegia ja tegevuskavade koostamisel.

Lugupidamisega
Illar Lemetti

vallavanem

N
ii mõnigi lugeja võib 
isekeskis praegu küsi-
da, miks seda kõike vaja 
on?  Viimsi valla auko-

danik, president Lennart Meri on 
öelnud, et muutuvas maailmas või-
dab see, kes maailmaga koos käib, 
käib natukene kiiremini kui maa-
ilm. Jõuab maailmast ette, oskab 
ette näha neid probleeme, neid 
küsimusi, neid lahendusi, mida elu
talle seab. Just seetõttu me kõik 
koos uue arengustrateegia koosta-
mist alustamegi.  

Visiooni sõnastamine ja pika-
ajaliste arengueesmärkide püstita-
mine on olulised selleks, et tagada 
pikaajaline tasakaalustatud areng 
ja hoida olemasolevaid ressursse  
tulevaste põlvkondade jaoks. Sa-
mas aitab see ka ootamatute krii-
sidega paremini hakkama saada ja 
edukalt lahendada erinevad päeva-
korda tõusvad küsimused. 

Usume, et kohalik omavali-
tus peab olema alati sammukese 
oma ajast ees, et pidevalt muutu-
vate oludega parimal võimalikul 
moel toime tulla. Viimased aastad 
on tervele Eestile näidanud, kui 
kiiresti ja drastiliselt võib meie ar-
gielu muutuda. Analüüsides järje-
pidevalt majandus- ja elukeskkon-
da, erinevaid kasutajagruppe ning 
kaasates ja küsides tagasisidet, te-
kib tugev ja kindel arusaam, milli-
sed on kogukonna arenguvõimalu-
sed, aga ka võimalikud murekohad 
tulevikus. 

Loodav arengustrateegia hõl-
mab endas visiooni, pikaajalisi 

eesmärke, iga-aastaselt uuenda-
tavat tegevuste ajakava ja nende 
elluviimiseks vajaminevate raha-
liste vahendite plaani eelarvestra-
teegia näol. Arengustrateegia seob 
ühtseks tervikuks kokku kõik val-
la valdkondlikud arengukavad: 
haridus ja noorsootöö, heakord 
ja haljastus, tänavavalgustus, jäät-
mekäitlus, transport ja liikuvuskor-
raldus, teedevõrk, energia, ühis-
veevärk ja kanalisatsioon, turism 
jne. Nii tagame selle, et iga vald-
kond astub ühte sammu ja töötab 
ühtse suure eesmärgi nimel muu-
ta Viimsi parimaks elupaigaks, kus 
elada.

Kogu protsessis saab kesksel ko-
hal olema kogukonna kaasamine. 
Kaasame valla elanikke kogu aren-
gustrateegia koostamise protsessi 
jooksul. Lisaks jätkame regulaar-
selt vaheinfo jagamist kõikide etap-
pide kaupa nii Viimsi Teatajas kui 
ka teistes valla infokanalites. Esi-
mene ja suurem kaasarääkimise 
võimalus on juba sellest nädalast 
kättesaadav Viimsi elanike rahulolu-
uuring 2022. Käesolev uuring on 
oma olemuselt väga sarnane 2019. 
aastal läbi viidud uuringule, mis 
annab hea võrdlusmomendi, kas 
ja kuidas on elanike rahulolu vii-
maste aastatega muutunud. 

2019. aasta uuringus avalda-
sid viimsilased soovi näha eda-
siminekuid mitmes valdkonnas. 
Hoolekandeteenus, mis paljude-
le murekohaks oli, on saanud uue 
hingamise loodud Viimsi hoole-
kandekeskuse näol,  mis koondab 
mitmed eakatele ja erivajadustega 
inimestele tuge pakkuvaid teenu-
seid ning suudab neid tänu ühtse-
le juhtimisele ka kasutajakeskse-
malt arendada. Elukeskkonna osas 
oli suurimaks murekohaks avaliku 

RAHULOLU-UURING Milline on tuleviku-Viimsi, 
kus inimestel on hea elada? See on suur ja oluline 
küsimus, millele oleme asunud vastust otsima 
arengustrateegiaga aastateks 2023–2045. Sellega 
algatame uue ja tähtsa peatüki Viimsi valla 
arenguloos. 

Milline on Viimsi aastal 2045?

ruumi planeerimine. 2022. aasta al-
guses anti start uue üldplaneeringu 
koostamisele, mille fookuses saab 
olema mitmekesine elukeskkond, 
sisserände aeglustamine ning kesk-
konnahoid. Kevadel oli võimalik 
kogukonnal anda tagasisidet selle 
lähteseisukohtade osas. Seda või-
malust kasutati aktiivselt ja see teeb 
väga palju rõõmu. Valla juhtimise 
seisukohalt tunti enam puudust 
elanike kaasamisest. Oleme täiesti 
nõus, et elanike aktiivne kaasamine 
peab olema tugevas fookuses. See 
on ka üks põhjustest,  miks soovi-
me elanike rahulolu-uuringuid re-
gulaarselt korraldada ning pidevalt 
hoida näppu pulsil, kuidas vallas 
tehtav viimsilaste rahuloluga su-
hestub.

Selle uuringuga näeme, millised 
on aktuaalsed murekohad ja kuidas 
on vallaelanike rahulolu muutu-
nud.  Tagasiside ja mõtted on väga 
oodatud! Veebiküsitlus jääb ava-
tuks kuni 11. septembrini. 

Viimsilased, kellel puudub in-
terneti- või arvutikasutamise või-
malus, on oodatud ankeeti täitma 
Haabneeme päevakeskusesse (ava-
tud E–N kell 10–16 ja R kell 10–14) 
ja alates 30. augustist ka Randvere 
päevakeskusesse (E–N kell 10–15). 
Arvutikasutamise võimalust paku-
vad ka Viimsi vallavalitsus ja raa-
matukogu.

Sandra Metsis
arendusosakonna 
juhataja

tasub teada

Arengustrateegia arendamise 
protsessi etapid 

  I Andmeanalüüs (juuni – august 2022) 
Esimeses etapis kogutakse kokku, süstematiseeritakse ja analüüsi-
takse vallavalitsuse finantsandmed, valdkondlikud arengukavad ja 
tehtud uuringud ning olulise mõjuga planeeringud. Lisaks analüüsi-
takse ka kehtivat arengukava. 

  II Väljakutsete, vajaduste ja võimaluste kaardistamine 
(september – detsember 2022) 
Teises etapis analüüsitakse nii kohalikul kui ka riigi tasandil erine-
vaid arengudokumente ja uuringuid ning viiakse läbi rida arutelusid 
peamiste probleemkohtade ja võimaluste väljaselgitamiseks ning 
esmase visiooni sõnastamiseks. Plaanis on individuaalsed inter-
vjuud, fookusgrupi intervjuud võtmeisikute  ja fookusgruppidega. 

  III Eesmärgiseade (november – detsember 2022) 
Kolmandas etapis toimub andmeanalüüsi ja töötubades saadud 
tulemuste põhjal valla visiooni ja pikaajaliste eesmärkide seadmine 
koos baas- ja sihttasemetega. Sõnastatud saavad vajadused, välja-
kutsed, võimalused ning vastav visioon ja eesmärgid. 

  IV Tegevuskava ja eelarvestrateegia (jaanuar 2022 – 
märts 2023) 
Tegevuskava üheks osaks saab olema Viimsi finantsprognoos, mille 
sisendiks on rahvastikuprognoosi eri stsenaariumid, eeldatav sisse-
tulekute kasv jt võtmenäitajad. Tegevuste kavandamisel hinnatakse 
nende kuluefektiivsust ja valla eelarvevõimalusi. Eelarvestrateegia 
koostab vallavalitsuse rahandusosakond. 

  V Esimene lugemine vallavolikogus (aprill 2023) 
  VI Avalikustamine (aprill – mai 2023)

Eelviimases etapis saavad arengustrateegia eesmärgid, tegevused, 
mõõdikud ja rahalised vahendid nähtavaks valla poolt loodavas 
interaktiivses mõõdikute keskkonnas. Samuti toimub arengustra-
teegia avalik väljapanek ja arutelu. 

  VII Arengustrateegia kehtestamine (juuni 2023)   

Vaade Viimsi 
vabaõhumuu-
seumile, mis 
on hinnatud 
turismikoht nii 
viimsilaste kui 
ka külaliste 
poolt. Foto: 
erakogu
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OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTATUD 
DETAILPLANEERINGUD

  Viimsi Vallavolikogu võttis 16.08.2022 vastu otsuse 
nr 31 “Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 138 
“Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksus Jaani 
VI” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehte-
tuks tunnistamine Käbi tee 7 kinnistu osas”.

Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 138 keh-
testati Pringi küla, Jaani-VI maaüksuse detailplaneering 
(edaspidi DP), millega planeeriti 11 elamu- ja metsa-
maa krunti, 1 sotsiaalmaa krunt, 1 tootmismaa krunt, 
3 transpordimaa krunti ning määrati hoonestustingi-
mused. Planeeritava ala suurus oli 21 399 m². Jaani-VI 
maaüksuse DP on osaliselt kehtetuks tunnistatud Viimsi 
Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 29 Käbi tee 1 ja 
Käbi tee 3 kinnistute osas.

Käbi tee 7 kinnistu omanikud esitasid 11.05.2022 
Viimsi Vallavalitsusele taotluse Jaani-VI maaüksuse DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Käbi tee 7 kinnistu 
osas, kuna soovivad muuta krundi hoonestusala ja suu-
rendada täisehitusprotsenti. 

Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnistamist on kin-
nistu omanikel võimalik taotleda projekteerimistingi-
mused, millega määratakse üldplaneeringu teemapla-
neeringuga kooskõlas olevad tingimused ehitusprojekti 
koostamiseks. Ühtlasi on projekteerimistingimustes 
vajalik märkida dendroloogilise hindamise tulemusel 
ka säilitamise kohustusega puud. DP osaliselt kehtetuks 
tunnistamine Käbi tee 7 kinnistu osas ei mõjuta ega 
takista DP lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 16.08.2022 vastu otsuse 
nr 32 “Viimsi Vallavolikogu 09.03.1999 otsusega nr 30 
“Detailplaneeringu kehtestamine: AS Enko maa-ala” 

Detailplaneeringud
kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks 
tunnistamine Tulbi tee 3 kinnistu osas”.

Viimsi Vallavolikogu 09.03.1999 otsusega nr 30 
“Detailplaneeringu kehtestamine: AS Enko maa-ala” 
kehtestati Viimsi alevik, Tulbiaia tee 3 DP, millega pla-
neeriti 14 väikeelamutega elamumaa krunti ja üks suur 
ärimaa-tootmismaa-sotsiaalmaa-transpordimaa krunt 
ning määrati hoonestustingimused. Planeeritava ala 
suurus oli 44 599 m².

Tulbi tee 3 kinnistu omanik esitas 05.05.2022 Viimsi 
Vallavalitsusele taotluse Tulbiaia tee 3 DP osaliselt keh-
tetuks tunnistamiseks Tulbi tee 3 kinnistu osas, kuna ei 
soovi DP-d kehtestatud kujul ellu viia. Omaniku soov 
on kavandada stock-office’i tüüpi ärihoone, mis osaliselt 
leiaks kasutust padelikeskusena. Ühtlasi on Viimsi 
Vallavalitsus väljastanud 06.08.2021 Tulbilehe tee ja 
Tulbiõie tee projekti koostamiseks tehnilised projektee-
rimistingimused, mis enne ärihoone kavandamist eel-
davad Tulbi tee 3 kinnistu maakorralduse uuendamist 
avalikult kasutatavate transpordimaa sihtotstarbega 
katastriüksuste moodustamiseks. 

Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnistamist on kinnis-
tu omanikul võimalik läbi viia maakorralduslikud toi-
mingud ja seejärel taotleda projekteerimistingimused, 
millega määratakse tingimused hoone ehitusprojekti
koostamiseks. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Tulbi 
tee 3 kinnistu osas ei mõjuta ega takista DP lahenduse 
elluviimist kehtima jäävas osas.

Lisainfo on kättesaadav ka Viimsi valla kodulehelt: 
www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/
detailplaneeringud.

keskkonna- ja planeerimisosakond

Teated

Tank T-34/85 jõudis Narvast sõja-
muuseumi rasketehnika angaari
Alates teisipäevast, 16. augustist 2022 paikneb Eesti sõjamuuseumi 
rasketehnika angaaris Viimsis Narva tank-monumendina tuntud 
tank T-34/85.

Vabariigi Valitsus võttis vastu otsuse teisaldada Eesti riigi avalikust 
ruumist Nõukogude Liidu sõjamonumendid. Narvas asuv tank T-34/85 
viidi Eesti sõjamuuseumisse, kus see leidis uue alalise asukoha raske-
tehnika ekspositsioonis. 

Nn Narva tank oli Eestisse toodud 1960. aastatel Leningradi sõjaväe-
ringkonnast. See avati monumendina 9. mail 1970. Tank on toodetud 
arvatavasti II maailmasõja ajal. See ei ole osalenud sõjategevuses. 

Enamus sõjatehnika angaaris eksponeeritud relvadest ja sõidukitest 
pärineb aastatest 1930–1960, olles kuulunud eri riikide relvastusse 
II maailmasõjas ja külma sõja ajal. Välja on pandud ka valik sõidukeid, 
mida Eesti kaitsevägi kasutas 1990. aastatel ja hiljemgi.

Eesti sõjamuuseumi rasketehnika angaar on avatud maist oktoobrini 
iga nädal reedest pühapäevani kell 11–18 või ettetellimisel. Sissepääs 
muuseumipiletiga, mille saab osta peamajast või kohapealt.

Sandra Niinepuu
Eesti sõjamuuseumi info- ja turundusjuht

Maitsekas aed tõi uhke tiitli
Aastal 2021 pälvis Ülle Kosk oma Laiakülas asuv aia eest Viimsi 
Kaunis Kodu tiitli ja käesoleval aastal valiti sama aed Harjumaa 
kolme parima aia hulka.

Aia rajamist alustas Kosk koos maja ehitusega aastal 2011. “Meil on 
inglise stiilis aed,” sõnas Kosk ning lisas, et aia täiustamine toimub pide-
valt. Mõtteid ja ideid korjab proua internetist, raamatutest ning ajakirja-
dest. “Kindlasti tuleb teada, millised taimed omavahel kokku sobivad,” 
jagas Kosk soovitusi. Aeda taimi valides tuleb arvestada, kas tegu on 
varjuala või päikesepaistelise kohaga ning missugune on muld. “Õpe-
tajana soovitan väikesed lapsed varakult aeda viia ja anda neile võima-
lus teha oma peenar. Nii tekib lastel märkamatult huvi selle vastu, mis 
aias toimub,” võttis Kosk teema kokku.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 16.08.2022 
VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 28 Vallavolikogu innovatsiooni- ja arengukomisjoni 
esimehe ja aseesimehe valimine
Nr 29 Vallavolikogu innovatsiooni- ja arengukomisjoni 
liikmete kinnitamine
Nr 30 Halduslepingu sõlmimine
Nr 31 Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 138 
“Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksus Jaani VI” 
kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tun-
nistamine Käbi tee 7 kinnistu osas
Nr 32 Viimsi Vallavolikogu 09.03.1999 otsusega nr 30 
“Detailplaneeringu kehtestamine: AS Enko maa-ala” 
kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks 
tunnistamine Tulbi tee 3 kinnistu osas

  Viimsi Vallavolikogu 16.08.2022 otsusega nr 28 
loeti vallavolikogu innovatsiooni- ja arengukomisjoni 
esimeheks valituks Siiri Visnapuu ning vallavolikogu 
innovatsiooni- ja arengukomisjoni aseesimeheks vali-
tuks Kristel Menning.

  Viimsi Vallavolikogu 16.08.2022 otsusega nr 29 
kinnitati vallavolikogu innovatsiooni- ja arengukomis-
joni liikmed alljärgnevalt:

1. Meelis Saluneem,
2. Raivo Kaare,
3. Jaanus Lember,
4. Priit Rebane,

Volikogus
5. Henry Liimal,
6. Priit Robas.

  Viimsi Vallavolikogu 16.08.2022 otsusega nr 30 anti 
luba sõlmida Sotsiaalkindlustusameti ja Viimsi valla 
vahel haldusleping, mille esemeks on rahvusvahelise 
kaitse saajatele eluruumi üürilepingu sõlmimise ja tõl-
keteenuse korraldamisega kaasnevate kulude hüvita-
mine. 

  Viimsi Vallavolikogu 16.08.2022 otsusega nr 31 
tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
11.06.2002 otsusega nr 138 “Detailplaneeringu kehtes-
tamine: maaüksus Jaani VI” kehtestatud detailplaneering 
Käbi tee 7 kinnistu osas. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 16.08.2022 otsusega nr 32 
tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
09.03.1999 otsusega nr 30 “Detailplaneeringu kehtesta-
mine: AS Enko maa-ala” kehtestatud detailplaneering 
Tulbi tee 3 kinnistu osas. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

 
VIIMSI VALLAVOLIKOGU 16.08.2022 
VASTU VÕETUD MÄÄRUSED
Nr 13 Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruse nr 3 
“Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord” 
muutmine

NB! Volikogu 16.08.2022 otsuste terviktekstidega on 
võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega 
Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MENETLEMINE
Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale 
on esitatud järgmised projekteerimistingimuste taotlu-
sed Viimsi vallas:

1. Muuga külas Kasekännu tee 8 kinnistule abihoone 
laiendamiseks ja ümberehitamiseks aiamajaks;

2. Muuga külas Tammekännu tee 6 kinnistule aia-
maja laiendamiseks;

3. Tammneeme külas Luhaääre tee 6 olemasoleva 
aiamaja rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;

4. Viimsi alevikus Tammeõue tee 2 kinnistule 
Robootika ja digitaaltehnoloogiate keskuse hoone 
püstitamiseks ja seda teenindava taristu rajamiseks.

Projekteerimistingimused
Omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste 

andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 
31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek 
on lahendada taotlused 1–3 avalikku istungit korralda-
mata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu 
vallvalitsuse veebilehel. Tammeõue tee 2 kinnistule 
Robootika ja digitaaltehnoloogiate keskuse hoone püs-
titamiseks avalikustada projekteerimistingimuste eel-
nõu vallvalitsuse veebilehel ning korraldada tulemuste 
arutamiseks avalik istung. Huvitatud isikutel on võima-
lus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada 
oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avali-
kustamisest.

100 
  Leida Sauela

95
  Marcella Ehrbach
  Viktor Sepman

94
  Armilda Talmar

93
  Serafima Kolosova

90
  Laine Urbsalu

Ella Troska
Mihkel Kose
Anni Siirak
85

  Asta Povilaitis
  Tõnu Roondi
  Asta-Elvi Kivinurm
  Andres Kikas
  Arvi Ohak
  Maie Tomingas
  Aleksander Soitu
  Helve Hint
  Juri Sidorenko
  Voldemar Toper

80
  Sirje Siimumäe
  Nina Tulina
  Helgi Helde
  Jevgeni Rubinstein
  Milvi Rannala
  Anne Ääremaa
  Tiiu Bachmann
  Elmar-Johannes Truu

  Urve Laumets
  Rein Matvere

75
  Juta Visk
  Voldemar Nõmm
  Alla Zhovtukha
  Marje Tamm
  Aleksandr Puškarjov
  Niilo Oskari Raunio
  Anne Tungal
  Toomas Ringo
  Aade Nurmik
  Arda Mäepere
  Juhan Visnapuu
  Peeter Loim

70
  Aare Orumets
  Natalia Posohhova
  Valeri Suprjaga
  Ülle Kangur
  Elvi Toim
  Lii Sauela
  Anatolii Istomin
  Niina Tatarinova
  Milvi Vaiksaar
  Ervin Õisla
  Ülo Viilup
  Aavo Mägi
  Liivi Leppik
  Urmas Ellervee
  Jevgenia Meiessaar
  Liivia Bergson
  Mati Süld

Palju õnne, Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!

Perenaine Ülle oma 1200 m2 aias. Foto: erakogu
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Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Perepildid 
2021 ja 2008. 

S
iiri ja Tarmo on kolme lapse 
vanemad ja kahe lapselap-
se vanavanemad. Ma liht-
salt pean ära küsima selle 

äraleierdatud küsimuse õnneliku 
abielu saladuse kohta. “Meie ar-
vame, et perekonnaks mitte ei saa-
da, vaid kasvatakse. See ei juhtu ku-
nagi hetkega ega ka mõne aastaga. 
Protsess on aastakümneid pikk, 
mis tegelikult kunagi ei lõpe. Kõik 
inimesed on erinevad ning üksteise 
erinevusi peab oskama just hinna-
ta, mitte kritiseerima ega üritama 
kedagi ümber kasvatada või muu-
ta. Ühistest läbielamistest tuleb nii 
õppida, aga koos rõõmustada po-
sitiivse üle,” kirjeldavad Visnapuud 
nende ühist arusaama perekonna 
loomisest ja ülesehitamisest.  

Hea eeskuju nakatab
Püüdes kokku lugeda, millega pe-
rekond Visnapuu on valla tege-
mistes panustanud, ei jõua ma ära 
imestada, kui palju suudab üks pe-
rekond igale poole käed külge lüüa 
ning ka ise vahvaid sündmusi luua. 
Tarmo ja Siiri on Viimsis algatanud 
sellised sündmused nagu Viimsi 
Jõulumaa, Tädu Öömaraton, Viim-
si Trepijooks ning hoiavad elus ka 
traditsioonilisi üritusi nagu Viimsi 
Jooks, Viimsi Rattaretk ning Laste-
päeva tähistamine.

Siiri on viimasel ajal ka ise tege-
lenud erinevate spordialadega ning 
osalenud rahva tervisega seotud 

Meeldivate asjade jaoks 
leitakse alati aega
Alates aastast 2004 veavad abikaa-
sad ühiselt firmat ENERGEL Es-
tonia OÜ, mis lühidalt kirjeldades 
tegeleb energeetikaga ehk madal-, 
kesk- ja kõrgepingeseadmete müü-
giga. Huvilised leiavad firma üles 
Viimsist Randvere teelt, kuid oma 
kontor on olemas ka Lätis.

Lisaks on Siiri tegev ka piima-
tööstuses. Eesti suurima saare-

koolitustel, kuna need teemad on 
talle väga südamelähedased. “Üle-
kaalulisuse probleem on hetkel vä-
ga terav nagu teame ning need ini-
mesed vajavad vahel väikest torget 
ning liikumapanevat jõudu, et oma 
elu tervislikumaks muuta. Tore on 
näha inimeste silmis rõõmu, kui 
saame sellele kaasa aidata,” toob 
naine välja veel ühe põhjuse, miks 
nad panustavad kaaskodanikesse 
spordipisiku levitamisele.

Tarmo ja Siiri hoiavad ka Viimsi 
spordiradadel silma peal ning löö-
vad ise alati käed külge, kui abi va-
ja. “Võimalusel viime ise tasuta ke-
pikõnni-, ratta- ning suusatrenne 
läbi. Selline algatus motiveerib ka 
meid ennast liigutama. Kui midagi 
on sotsiaalmeedias maha hõigatud 
ning kokku lepitud, ega siis ei saa ei 
osalejad ega me ise jääda diivanile 
vedelema,” lausuvad Siiri ja Tarmo 
ühest suust.

Taolistest ühistreeningutest võ-
tavad osa täiskasvanud, kuid ka 
lapsed vajavad kambavaimu, et nu-
tiseadmetest eemale saada. “Meie 
oleme oma lastega käinud palju ra-
tastega sõitmas ja niisama matka-
mas ning lastelastega, kes on hetkel 
ühe- ja kolmeaastased, käisime just 
Lottemaal ronimas. Kui sport ei ole 
inimestel igapäevane elu osa, siis 
igas eas inimeste liikumapanevaks 
jõuks on just kambavaim. Paljudele 
ei sobigi tulemustele orienteeritud 
trenn ning tegelikult lastele meel-
dib näiteks öösel matkamine ja lõk-
kel toidu valmistamine,” annavad 
Tarmo ja Siiri head nõu.

Aktiivse pere puhul on keeruline 
välja tuua ühte konkreetset tegurit, 
mis Visnapuudele Viimsi aasta pe-

AASTA PERE Viimsi Ranna Lions Klubi ellu kutsutud 
Viimsi aasta pere valimine toimus tänavu juba 
kolmandat korda. Tunnustuse eesmärk on märgata 
ja esile tõsta peresid, kes oma töö ja toimetuste 
kõrvalt panustavad kogukonna tegemistesse ning 
oma eeskujuga innustavad ka teisi. Aastal 2022 valiti 
Viimsi aasta pereks perekond Visnapuu.

Visnapuude südamelähedased asjad

re tiitli tõi. “Arvame, et ühiskondlik 
aktiivsus ongi see, miks meid mär-
gati ja kandidaadiks esitati. Viim-
sis on palju peresid, kes on samu-
ti tublid, ja kui meie kõigi aktiivsus 
veel kedagi nakatab, on see uhke ja 
hea tunne,” ütlevad Siiri ja Tarmo.

ga seotud Saaremaa Delifood OÜ 
toodab imemaitsvaid kohukesi, jo-
gurteid, hapukoort ning ka mahe- 
ja vegantooteid. Erinevaid Viimsi 
vallaga seotud tegevusi ja sündmu-
si teostavad Siiri ja Tarmo läbi mit-
mete MTÜ-de: Spordiklubi Viimsi 
Sport MTÜ, Viimsi Vabatahtlikud 
MTÜ ja Pärnamäe Külaselts MTÜ.

Tegevusi on Visnapuudel palju – 
kuidas nad kõigeks aega leiavad? 
“Tegelikult on kõigi meie tegevus-
te jaoks aja leidmine väga lihtne. 
Asjadeks, mida sulle meeldib teha, 
leiad alati aega. Andmisest ammu-
tame uut energiat ning seeläbi on 
ka meie oma akud pidevalt laetud,” 
avaldavad Siiri ja Tarmo saladuse.

“Viimsis on palju erinevaid met-
sa- ja terviseradu, kergliiklusteid, 
välijõulinnakuid. Tuleviku pers-
pektiivis võiksid kõik terviserajad 
olla omavahel viitadega ühenda-
tud. See oleks eelkõige mugav nen-
de jaoks, kes väga tihti terviserada-
dele ei satu,” hindavad nad Viimsi 
elukeskkonda kõrgelt.

Varasemad aasta pered
  2020 – Viktoria ja Tõnu 

Tuulas
  2021 – Kristi ja Ants Kurist

tasub teada

Tulemas on mitmeid põnevaid 
sündmusi
Peagi algaval sügisel ootavad ees mitmed vahvad sündmused, 
millest saavad kõik osa võtta või vabatahtlikuna panustada.

  26. augustil kell 20 leiab Pärnamäe külas Vehemaa tee ääres 
juba kuuendat korda aset Viimsi välikino. “Inimesed on kohale 
tulnud isegi lausvihmas, kuna midagi sellist poldud Viimsis varem 
korraldatud. Meile meeldib alati midagi uut välja mõelda. Teine 
ekstreemne algatus oli Vimka mäest üles murdmaasuusavõistluse 
korraldamine, mille 100 pääset leidsid kohe omaniku,” räägivad 
Visnapuud erilistest üritustest.

  23.–30. septembrini toimub järjekordne EOK Spordinädal Viimsis, 
mille ajal tutvustatakse erinevaid spordialasid ja korraldatakse 
tasuta trenne.

  Kauaoodatud Viimsi Jõulumaa Laidoneri pargis toimub sel aastal 
17.–18. detsembrini.
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Toetuse saaja Toetuse eesmärk Summa

Laur Jakob Jänt Noorte kabe EM Türgis 
31.07–10.08.2022

250 eurot

Liis Annus ILCA alla 21-aastaste MM 
Portugalis 21.–28.08.2022

250 eurot

Rasmus Randmäe ILCA noorte EM Poolas 
18.–25.06.2022

250 eurot

Martin Lipp ILCA noorte EM Poolas 
18.–25.06.2022

250 eurot

Karl Erik Pikhof Purjetamise Zoom8 MM Eestis 
19.–24.07.2022

250 eurot

Gretel Kurgpõld ILCA noorte Euroopa MV Poolas 
18.–25.06.2022

250 eurot

Veiko Proos EM petankis Hollandis 
13.–17.07.2022

250 eurot

Pille Petersoo Noorte EM rahvusvahelises 
kabes

250 eurot

Audentese Spordiklubi Heitjate seeriavõistluse Viimsi 
gala 18.06.2022

1000 eurot

Spordiklubi Viimsi HC Rannakäsipallivõistluste Viimsi 
etapp 2.07.2022 

1000 eurot

MTÜ FB Jooksmine Üritusel staadioni ja helitenika 
tasuta kasutamine

MTÜ Valge Karp Viimsi kooli õpilasesinduse toetus 1200 eurot

Prangli Haridusselts Prangli laager 900 eurot

OÜ Viimsi Teraapiakeskus Karulaugu loovuse ja tervise 
laager 2022

7000 eurot

ASSE Eesti Gloria Santos Duarte õpilas-
vahetuses osalemine (Portugal)

600 eurot

ASSE Eesti Merilin Orava õpilasvahetuses 
osalemine (Taani)

500 eurot

SA Lootsi Koda Nargen Festivali kontserdid 2022 
Naissaare kirikus: Orelimaagia 
Bach

1500 eurot

SA Lootsi Koda Nargen Festivali kontsert: 
Kimmo Pohjonen “Soolo” 
Naissaarel 30.06.2022

1500 eurot

SA Lootsi Koda Nargen Festivali teatrietenduse 
“Bäng” 13 etendust Naissaarel

4000 eurot

Viimsi Ettevõtlike Daamide 
Assotsatsioon

Isamaalise piknikupäeva 
korraldamine 20.08.2022

1500 eurot

Viimsi Ettevõtlike Daamide 
Assotsatsioon

Viimsi aasta naine 2022 
valimise sündmuse korraldamine 
07.09.2022

500 eurot

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
Kogudus

Muusikafestivali Viimsi Orelisuvi 
2022 korraldamine

2500 eurot

MTÜ Muusikanõukogu Rahvusvahelise muusikapäeva 
galakontsert 1.10.2022 Viimsi 
Artiumis

2600 eurot

MTÜ Viimsi Jazz Viimsi Jazz sarja 5 kontserti 
Eesti sõjamuuseumis (august – 
detsember) 

1250 eurot

ASSE Eesti Hannes Simmuli õpilasvahetuses 
osalemine

750 eurot

Viimsi noortevolikogu 
(koostöös noortekeskuse 
ja huvikoolidega)

Noorsootöökonverentsi “Kes on 
Diana?” korraldamine 

3500 eurot

Viimsi gaidid ja skaudid Osalemine Baltic Jambore 
Baltimaade gaidide ja skautide 
suurlaagris

300 eurot

Aastal 2022 eraldatud 
rahalised toetused 
Avaldame Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsooprog-
rammide ning -ürituste toetamise korra alusel Viimsi Vallavolikogu 
16.06 spordi- ja liikumisharrastuse komisjoni, 13.06 ja 16.08 kultuuri-
komisjonide ning 7.06  ja 9. 08 noorsoo- ja hariduskomisjonide poolt 
eraldatud ühekordsete projektitoetuste ülevaate (avalduste esita-
mise tähtajaga 5. juuni). 

Järgmine toetuste taotlemise tähtaeg on 5. oktoober! 
Taotlejad, palun esitage taotlused võimalusel Viimsi vallavalitsuse 

iseteeninduskeskkonnas! 
Ott Kask 

kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist kultuuriosakonna juhataja ülesannetes

Teated

Projektitoetused, eraldatud Viimsi vallavolikogu spordi- ja liikumis-
harrastuse komisjonis 16.06.2022 

VIIMSI NOORTEKESKUS Viimsis 
kolm viimast aastat noorte-
keskuste tööd juhtinud Kaire 
Tobias paneb ameti maha ning 
suundub tagasi haridusmaas-
tikule tarkust taga nõudma ja 
jagama. Ta on otsustanud pühen-
dada oma elu maailma paranda-
misele, et Eesti oleks ka tulevikus 
väga heades kätes.

Sügisest Tallinna ülikooli magistriõp-
pesse suunduva Kaire Tobiase uuri-
misvaldkonnaks on taastava õiguse 
põhimõtted ja nende mõju kogukon-
na turvalisusele. “Läbi sotsiaalkindlus-
tusameti on see teenusena kättesaadav 
juba mõnda aega ja minu huvi on uu-
rida seni tehtud töö vilju. Astun uuesti 
ka õpetaja ametisse, sest töö noortega 
on minu südameasi,” avaldab ta.  

Inimesed on kõige olulisemad
Noortekeskuse suurim ülesanne on 
noorte iseseisvuse toetamine, las-
tes neil ise proovida, ise avastada ja 
ise otsustada. “Toetame õpilasi viisil, 
milleks tihti õpetajatel, peredel ja kit-
sa valdkonna huvikoolidel aega napib. 
Kui tuua konkreetseid näiteid, siis pa-
kume õpiabi, jagame finantstarkust, 
meil on olemas kokandusring, korra-
liku sisustusega multimeediaruum, 
võimalused tegeleda keraamikaga, te-
ha bändi, meisterdada, tegeleda kuns-
tiga ja õppida rahvusvaheliste projek-
tide kirjutamist. Tänu Erasmusele on 
meie noored oma kontaktivõrgustikku, 
teadmisi ja maailmapilti avardada saa-
nud päris paljudes riikides, viimastel 
aastatel näiteks Portugalis, Hispaanias, 
Islandil, Rumeenias ja Prantsusmaal.” 

Kes soovib lihtsalt puhata või toe-
tavat õlga mõne argimure lahendami-
seks, siis noortekeskus on ka selleks 
mõeldud. “Üks asi, mida me kindlasti 
ei paku, on mängudega sisustatud ek-
raaniaeg. Samas koolitöö tegemiseks 
või info otsimiseks saab meie avalik-
ke arvuteid kenasti kasutada,” kinni-
tab Tobias. 

Kõik ringid ja tegevused on noorte-
le tasuta. “Noortekeskusesse tulles on 
vaja end registreerida. Lubame, et kõi-
kide andmed on turvaliselt kaitstud. 
Kui on huvi mõnes piiratud osalejate-
ga huviringis kaasa lüüa, siis tuleb sel-
lest aegsasti noorsootöötajale märku 
anda ning nimi kirja panna. Kui mõ-

ni teema osutub ootamatult populaar-
seks ja kõik soovijad korraga osalema 
ei mahu, siis leiame üldjuhul viise, kui-
das seda ka laiema publikuni tuua.”

Kõik noored on oodatud
Kaire Tobias kummutab arusaama, na-
gu oleks noortekeskus mõeldud prob-
leemsetele ja väiksemate võimalustega 
perede lastele. “Püünsi ja Haabneeme 
keskustes käib päevas keskmiselt um-
bes 60 väga erineva profiiliga noort, 
meie eesmärk on pakkuda neile inspi-
reerivat head turvalist keskkonda. Meil 
on ka väga kihvte kohalikke ja rahvusva-
helisi partnereid, kelle algatus võib mõ-
ne noore jaoks olla elumuutev. Jah, kui 
näeme, et mõni keskusesse tulnud ini-
mene vajab oma teel veidi rohkem abi, 
siis räägime me kõigepealt tema enda-
ga ning vaatame sealt üheskoos edasi.”

Õpitakse ja õpetatakse 
märkama
Suurt tähelapanu pööratakse teemade 
valikul ka inimese tervisele. “Nii füü-
silisele kui ka vaimsele,” rõhutab To-
bias. Unistus iga keskuse juures tööta-
vast psühholoogist ongi kahjuks hetkel 
vaid unistus, neid erialaspetsialiste ei 
jätku koolidessegi. Noorsootöötajad ei 
saa teha süvanõustamist, küll aga ja-
gada üldteadmisi ja teha töötubasid, 
kus noored saavad ise märgata ja õp-
pida metoodikaid iseenda ja sõprade 
aitamiseks. Suuremate probleemide 
korral aitavad noorsootöötajad leida 
vastava spetsialisti abi ning on noor-
te jaoks olemas. “Mind rõõmustab, et 
üldine teadlikkus abi otsimise võima-
lustest on noorte seas tõusnud ja mu-
re korral julgevad nad ka meie poole 
pöörduda,” lisab ta.

Selle kõige taustal tuleb ka oma tii-
mi sees inimesi hoida. “Tihti kasuta-

Noorte põnevad saladused ehk 
mida tehakse noortekeskuses

megi selleks taastava õiguse metoo-
dikaid, et teemadega süvitsi minna. 
Viimased aastad on ühiskonnas olnud 
niigi keerulised, mis nõuab omakorda 
minult kui juhilt suuremat märkamist 
ja panustamist oma töötajatesse, et ne-
mad suudaksid omakorda noortele tu-
ge pakkuda,” mõtiskleb Tobias.

Ukraina noored on oodatud
Noortekeskusesse on teretulnud ka 
Ukrainast Eestisse jõudnud noored. 
“Kevadel tegime spetsiaalselt neile 
mõeldud tutvustusüritusi ning kõr-
valtvaatajana võin öelda, et viimsila-
sed võtsid uued kogukonna liikmed 
väga soojalt vastu,” leiab Tobias. Keel 
ei olnud takistuseks, käiku läksid nii 
miimika kui ka erinevad digivahendid. 
“Suve algul regulaarsemalt keskusi kü-
lastanud noored on teadaolevalt juba 
kuskile edasi liikunud, kuid uutele tu-
lijatele oleme me samuti alati avatud,” 
täpsustab ta.

Helgema tuleviku võti peitub 
noorsootöös
Kaire Tobias usub, et noorsootöö aitab 
kasvatada tervemat ühiskonda. “Meie 
ühine missioon on aidata noorel en-
nast mõista ja leida see, mis teda in-
nustab, et tulevikus viiksid elu edasi 
terved, ennast teadlikumalt juhtivad 
noored, kes oskavad panustada nii en-
dasse kui ka kogukonda.” 

Selle ilusa jutu taustal on tegelikult 
vaja alustada noorsootöö ja seda tege-
vate inimeste väärtustamisest. “Tuleb 
luua tingimused, mis motiveeriksid 
inimesi ülikooli antud eriala õppima 
minema, ja teadvustada selle väärtust 
ka laiemalt,” lisab Tobias.

Viimsi Noortekeskuse uuele juhi-
le soovitab ta oma tulevases töös läh-
tuda inimestest. “Jälgi, märka, austa, 
kuula ära ning kujunda keskuste ruu-
midesse enesearengut pakkuv kasvu-
keskkond  just noortest lähtuvalt. Sinu 
kõrval on parim tiim, hoia ja väärtusta 
seda.” Mantlipärija selgub tema kinni-
tusel läbi konkursi ilmselt alles sügisel.

Marta Vasarik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Noortekeskused Viimsi vallas:
  Viimsi noortekeskus

Aadress: Randvere tee 9, 
Haabneeme
Avatud: E–R kell 13–19

  Püünsi noortekeskus
Aadress: Kooli tee 33, Püünsi
Avatud: E–R kell 12–18

  Infot noortekeskuste tege-
miste kohta leiab veebiaadressil 
www.viimsinoortekeskus.ee

Viimsi Noortepäev 2021. Pildil (vasakult): Kaire Tobias, Kadi Bruus, Meriliis Kivimäe, 
Ave-Liis Kivest. 

Kaire Tobias. Fotod: Kertu Vahemets

Projektitoetused, eraldatud Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja haridus-
komisjonis 05.04.2022

Projektitoetused, eraldatud Viimsi Vallavolikogu kultuurikomisjonis 
13.06.2022 ja 16.08.2022 

Projektitoetused, eraldatud Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja haridus-
komisjonis 07.06 ja 09.08
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Lastele ja noortele
 LY LUMISTE LAULUSTUUDIO 

5–12-kuused beebid T 11.30–12.15
1–2-aastased T 9.30–10.15
2–3-aastased T 10.30–11.15
3–4-aastased E 17.00–17.45 ja 
K 16.45–17.30
5–7-aastased T 16.45–17.30 ja 
N 17.15–18.00
Juhendaja Ly Lumiste 
Info ja registreerimine: 
lylaulustuudio@gmail.com

 SOLISTIÕPE
3–16-aastased Ajad kokkuleppel 
juhendajaga.
Hääleseadja Hedi-Kai Pai
Info ja registreerimine: 
hedikai1@gmail.com 

 MELOSE MUUSIKAMAAILM
3–5-aastased N 16.30–17.15
5–7-aastased N 17.30–18.15
Juhendaja Helina Ardel 
Info ja registreerimine: 
studiomelos@studiomelos.ee

 BEEBIDE JA VÄIKELASTE 
VÕIMLEMINE 
0–2-aastased P 10.30–11.15
3–6-aastased P 11.30–12.15
Treener Vello Vaher 
Info ja registreerimine: 
vello.vaher@gmail.com 

 BEEBIDE JA VÄIKELASTE 
VÕIMLEMINE
2–5-kuused beebid E 8.30    
4–15-kuused beebid E 9.15 
1–3-aastased E 10.15
Treener Reet Post 
Info ja registreerimine: 
reet@okobeebi.ee

 BEEBIVIIPLEMINE
6–18-kuused lapsed uue kursuse 
ajad varsti kodulehel!
Juhendaja Merle Blank 
Info ja registreerimine: 
blankmerle@gmail.com

 LASTE SPORDIRING
6–10-aastased K 17.15–18.15
6–10-aastased R 16.00–17.00
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 TANTSULINE ILUVÕIMLEMINE
2–3-aastased tüdrukud E ja 
K 18.00–18.30
3–4-aastased tüdrukud E 17.00–
17.40 ja N 17.15–17.55
5–9-aastased tüdrukud E 17.45–
18.25 ja N 18.00–18.40
Treener Grisse Koppel
Info ja registreerimine: 
bron@prodance.ee  

 TALLINNA CAPOEIRA 
SPORDIKOOL
3–6-aastased T, N 17.45–18.30 ja 
P 12.00–13.00
7–11-aastased T, N 15.30–16.30
12–17-aastased T, N 16.30–17.45
7–18-aastased P 13.00–14.00
Treener Arthur Sharypin
Info ja registreerimine: info@tcs.ee 

 LASTETANTS
3-aastased K 17.00–17.40 
4–6-aastased K 17.45–18.25  
7–10-aastased K 18.30–19.15  
Treener Piret Kõõra 
Info ja registreerimine: 
piret@heatujustuudio.ee  

 KAIE KÕRBI BALLETISTUUDIO
4–5-aastased T ja N 17.30–18.25 
6–8-aastased T ja N 16.30–17.25 
9–11-aastased T ja N 15.30–16.25
Treener Tatjana Voronina
4–5-aastased E ja K 17.00–17.55 
(algajad)
6–8-aastased E ja K 16.00–16.55 
(algajad)
Treener Merilin Lehtmaa
Info ja registreerimine: 
info@balletistuudio.ee

 JOOGA-MÕMMI LOOV 
LASTEJOOGA
4–8-aastased L 13.00–13.45
Juhendaja Jaana Ojakäär-Kitsing
Info ja registreerimine: 
jaana@loovuskohvik.ee

 ZUMBA KIDS JR
3–6-aastased E 18.30–19.15 ja 

R 18.00–18.45
Treener Diana Zintšenko
Info ja registreerimine: 
diana.zintsenko@gmail.com

 TANTSULINE JOOGA 
VÄIKELASTELE
Eelkooliealised lapsed R 17.00–
18.00
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 GIRLY DANCE
7–13-aastased T 14.30–15.30
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 SHOWTANTS
1.–2. klass E 16.00–16.55
3. –5. klass E ja K 18.30–19.25
Treenerid Grisse Koppel 
Info ja registreerimine: 
info@prodance.ee 

 JJ-STREET TÄNAVATANTS
7–11-aastased K 18.30–19.30 ja 
R 16.00–17.00
12+-aastased K 19.30–20.30 ja 
R 17.00–18.00
Treener Mirell Karhu
Info ja registreerimine: 
mirell@jjstreet.ee 

 STREET DANCE
7–11-aastased E 16.30–17.30
12–18-aastased E 17.30–18.30 
Treener Dana Lorên Warres
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 LOOVUSTOA LOOVUS-
TUNNID
3–6-aastased E 17.30–18.15
Juhendaja Tagli Pitsi
Info ja registreerimine: 
info@loovustuba.ee

 VÄIKELASTE ÖKOTUND
1,5–3-aastased K 10.30–11.30 
Juhendaja Eveli Apri 
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 NUKUKUNSTIRING
1.–4. klass K 15.00–15.50 
Juhendaja Eveli Apri 
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 TALENDIAGENTUUR
4–7-aastased L ja P 15.00
8–11-aastased L ja P 16.00
11–14-aastased L ja P 17.00
14–24-aastased L ja P 18.00
Juhendaja Karina Demutskaja
Info ja registreerimine: 
talendiagentuur@gmail.com

 JUHENDATUD VABA-
JOONISTUS
Alates 7. eluaastast E 15.00–
17.00
Juhendaja Mariliis Ruttu
Info ja registreerimine: 
mariliisruttu@hotmail.com

 LOOMADE JOONISTAMINE
Alates 7. eluaastast N 14.30–
16.30
Juhendaja Mariliis Ruttu
Info ja registreerimine: 
mariliisruttu@hotmail.com

 INIMESE JOONISTAMINE 
Alates 7. eluaastast T 15.00–
17.00
Juhendaja Mariliis Ruttu
Info ja registreerimine: 
mariliisruttu@hotmail.com

 DISAIN JA ÕMBLEMINE
Alates 10. eluaastast K 16.00–
16.50 
Juhendaja Eveli Apri 
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 KERAAMIKA- JA MAALI-
STUUDIO
Lastele ja täiskasvanutele E 
19.15–20.15
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: 
erki.palits@mail.ee 

 DIGIRUUM ROBOOTIKA
5–7-aastased R 17.15–18.00
7–9-aastased R 16.15–17.00
Juhendaja Diana Pärnamaa
Info ja registreerimine: 
info@digiruum.eu

 MALERING

5–12-aastased K ja R 17.30–19.00
Juhendajad Margus Sööt ja Jüri 
Kuusik
Info ja registreerimine: 
viimsimaleselts@gmail.com

 GAIDID
12–14-aastased tüdrukud 
T 16.45–18.00
Juhendaja Maria Bulak
Info ja registreerimine: 
maria.bulak@gmail.com

 KOOLIKS ETTEVALMISTAV 
KURSUS
5–6-aastased P 11.00–12.30
6–7-aastased P 12.45–14.15
Info ja registreerimine: 
info@tarkoppija.ee

 MATEMAATIKA ABIÕPE 
4.–5. klass N 15.00–16.00
6. klass N 16.15–17.15
7.–8. klass N 17.30–18.30
Õpetaja Helena Tõnsau
Info ja registreerimine: 
info@tarkoppija.ee

 MATEMAATIKA KURSUS 
Põhikooli lõpetajad T 15.30–17.00 
I grupp 
T 17.15–18.45 II grupp
Õpetaja Kaili Kattai
Info ja registreerimine: 
info@tarkoppija.ee 

 EESTI KEELE KURSUS
Põhikooli lõpetajad E 15.30–17.00 
I grupp 
Õpetaja Gerli Laanela
Info ja registreerimine: 
info@tarkoppija.ee 

 HELEN DORON ENGLISH 
3–6-aastased L 10.15–11.00
6–9-aastased L 12.15–13.15
10+ lapsed L 13.40–14.40
Juhendaja Sofia Yusim
Info ja registreerimine: 
viimsi@helendoron.ee

Täiskasvanutele
 TALLINNA CAPOEIRA 

SPORDIKOOL
Täiskasvanud T ja N 18.30–20.00 
Lapsed ja täiskasvanud P 13.00–
14.00
Treener Arthur Sharypin
Info ja registreerimine: info@tcs.ee 

 FITNESS PILATES
T 18.30–19.30 
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: 
aive.martson@gmail.com

 PILATES PLUSS 
N 19.30–20.45 
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: 
terje@pilatespluss.ee

 SEENIORIDE TREENING 
“PILATESE” VÕTMES
K 9.00–10.00
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: 
terje@pilatespluss.ee 

 LIHASTREENING
T  17.30–18.30
P  12.30–13.30
Treener Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine: 
juta.rahkema@gmail.com

 ENESEJÕUSTAMISE 
HOMMIK SHINDO VENITUS-
HARJUTUSTEGA
L 11.00–12.15
Juhendaja Jaana Ojakäär-Kitsing
Info ja registreerimine: 
jaana@loovuskohvik.ee

 SHINDO
T 19.30–20.30
N 13.00–14.00
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: 
aive.martson@gmail.com 

 ASHTANGA VINYASA JOOGA
R 13.30–14.30
Treener Helen Lasn
Info ja registreerimine: 
helenlasn@gmail.com

 SELTSKONNATANTS
Algajad N 18.30–19.30
Edasijõudnud N 19.30–20.30 

Juhendaja Alar Kaasik
Info ja registreerimine: 
info@seltskonnatants.ee

 PULMAVALSI ERATUNNID
Ajad kokkuleppel
Juhendaja Piret Kõõra
Info ja registreerimine: 
info@seltskonnatants.ee

 ARRAKIS TANTSUSTUUDIO 
IDAMAISED TANTSUD
Kesktase T 18.45–20.15
Algajad N 18.45–20.15
Treener Jelena Metsoja
Info ja registreerimine: 
info@arrakis.ee 

 VIIMSI TANTSUKLUBI
R 19.00–21.00 (kord kuus)
Juhendaja Kairi Lehtpuu
Info ja registreerimine: 
kairi@peep.net.ee

 BALLETITREENING 
HARRASTAJATELE
T ja N 11.30–13.00 
R 19.00–20.30
Treener Tiina Rebane
Info ja registreerimine: 
tiina.rebane@gmail.com

 ALEXANDERI TEHNIKA KUR-
SUS
5. novembril 11.00–17.00 ja 
6. novembril 10.00–13.00 
Juhendaja Eva Püssa
Info ja registreerimine: 
eva.pyssa@gmail.com

 TALENDIAGENTUUR
L 18.00 (vene keeles) 
P 18.00 (eesti keeles)
Juhendaja Karina Demutskaja
Info ja registreerimine: 
talendiagentuur@gmail.com

 MALERING
K 19.00–20.30 
Treener Margus Sööt
Info ja registreerimine: 
viimsimaleselts@gmail.com

 MAHAJOONISTAMISE 
KURSUS TÄISKASVANUTELE
K 18.00–20.00
Juhendaja Mariliis Ruttu
Info ja registreerimine: 
mariliisruttu@hotmail.com

 FOTOKLUBI 
N 19.00–20.30 (kord kuus)
Juhendaja Peep Kirbits
Info ja registreerimine: 
fotoklubi@peep.net.ee 

 INGLISE KEELE KURSUSED
Algajad, taasalustavad, kesk-
aste, edasijõudnud, individuaal-
tunnid 
Õpetaja Reeli Saluveer
Info ja registreerimine: 
reelisaluveer@gmail.com

 HISPAANIA KEEL
Algajad N 19.15–20.30 
Edasijõudnud N 18.00-19.15 
Õpetaja Sebastian Wesman
Info ja registreerimine: 
hola@hispaaniakeeletunnid.ee 

 KERAAMIKA- JA MAALI-
STUUDIO
Lastele ja täiskasvanutele 
E 19.15–20.15
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: 
erki.palits@mail.ee 

 EAKATE KÄSITÖÖRING
K 11.00–13.00 (üle nädala)
Juhendaja Mari Leosk
Info ja registreerimine: 
mari@leosk.ee 

 EAKATE KOHVITUBA
Esimene kohtumine 
22. septembril kell 11.00
Juhendaja Lehte Jõemaa
Info ja registreerimine: 
lehte.joemaa@viimsihoolekande-
keskus.ee, tel 5624 0688

 VIIMSI MUUSIKALITEATER
P 12.00–18.00
Projektijuht Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

Rahvakultuur
 SEGAKOOR VIIMSI

K 17.30–20.00

Dirigent Vaike Sarn
Koorivanem Marko Laving
Info: tel 511 1128

 KERGEMUUSIKAKOOR 
ViiKerKoor
E 18.30–21.00
Dirigent Indrek Umberg
Koorivanem Paul Kalle
Info: indrek.umberg@concert.ee

 SEGARAHVATANTSURÜHM 
VALLA-ALUNE
E ja K 19.30–21.00
Juhendaja Heli Tohver
Info: tohverheli@gmail.com

 KAPELL VIIMSI
P 12.00–15.00 
Juhendaja Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee 

 RAHVAMUUSIKAANSAMBEL 
PIRITA
E 18.00
Juhendaja August Sarrap
Info: tel 5770 5644

 RANDVERE PASUNAKOOR
E 18.30–21.30
Juhendaja Kristjan Jurss
Info: jkristjan@gmail.com

 VIIMSI UKULELEORKESTER
Lapsed L 11.00–12.00
Täiskasvanud L 12.00–13.00
Juhendaja Joosep Sang
Info ja registreerimine: 
sangjoosep@gmail.com

Pilliõpe
 KITARRIÕPE

Koolilastele ja täiskasvanutele
Ajad kokkuleppel
Õpetajad Toomas Laur ja Erkki 
Reimann
Info ja registreerimine: 
tomlaur@gmail.com ja 
reimannerkki@gmail.com

 VIIULIÕPE
Lastele ja täiskasvanutele
Ajad kokkuleppel
Õpetaja Marie-Helen Aavakivi
Info ja registreerimine: 
mariehelen.aavakivi@gmail.com

 KLAVERIÕPE 
Alates 6. eluaastast
Ajad kokkuleppel
Juhendaja Ulla Mölder
Lisainfo ja registreerimine: 
ullamolder@gmail.com

 KLAVERI RÜHMATUNNID
4–7-aastased algajad T 17.30–
18.15
4–7-aastased õppinud T 18.20–
19.05
7–11-aastased algajad T 14.45–
15.30 ja T 16.25–17.10
7–11-aastased õppinud T 15.35–
16.20
Õpetaja Maia Rotselain
Info ja registreerimine: 
www.klaverikool.ee

 MAIRE ELISTE MUUSIKA-
KOOLI KLAVERIÕPE
Koolilapsed R 15.00–19.00 (ajad 
kokkuleppel õpetajaga)
Õpetaja Eike Sild
Info ja registreerimine: maire.
eliste.muusikakool@gmail.com

 SILVER ULVIKU LÖÖKPILLI-
RING
Alates 7. eluaastast N 16.00–
17.00
Juhendaja Silver Ulvik
Info ja registreerimine: 
sulvik@gmail.com

Huviringid toimuvad Viimsi huvi-
keskuse Nelgi tee 1 hoones ning 
Viimsi Artiumi treeningsaalis!

RENDIME RUUME ERINE-
VATEKS SÜNDMUSTEKS

Info: viimsi@huvikeskus.ee 
ja 602 8838,

www.huvikeskus.ee, www.
facebook.com/ViimsiHuvi-
keskus, www.instagram.

com/viimsihuvikeskus 

Viimsi huvikeskuse huviringid 2022/23 hooajal
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 MTÜ NORDSWIM VIIMSI
Klubiga on oodatud liituma 
mudilased alates 3. eluaastast 
Treeningud toimuvad Tallinn 
Viimsi SPA ja Pirita Sport ujulas 
1–3 korda nädalas
Osalustasu: 60–85 €
Täpsem info: nordswim.ee

 VIIMSI VEEKLUBI
Klubiga on oodatud liituma 
lapsed alates 6. eluaastast 
Treeningud  toimuvad 2–5 korda 
nädalas Viimsi kooli ujulas.
Osalustasu: alates 45 €
Täpsem info: veeklubi.ee;  
Facebook: SK Viimsi Veeklubi

 FREDI VÖÖRMANI TENNISE-
AKADEEMIA
Klubiga on oodatud liituma 
lapsed alates 4. eluaastast ja 
täiskasvanud igas vanuses 
Treeningud toimuvad 1–7 korda 
nädalas Viimsi tennisekeskuses 
aadressil Sõpruse tee 5, Viimsi 
(Viimsi spaa pool)
Osalustasu: 85–570 € sõltuvalt 
treeningkordade arvust ja tree-
ninggrupi suurusest
Täpsem info: tenniseakadeemia.ee; 
facebook.com/tenniseakadeemia

 US TENNISEAKADEEMIA 
(USTA)
Klubiga on oodatud liituma 
lapsed alates 6. eluaastast 
Treeningud toimuvad Forus 
Spordikeskuses Viimsis (Karu-
laugu tee 13), treeningkoormuse 
saab ise valida alates ühest 
korrast nädalas
Osalustasu: Üks kord nädalas 
73 €, kaks korda nädalas 124 € 
jne (hinnakiri on leitav kodulehelt)
Täpsem info: usta.ee, viimsi@
usta.ee

 ACTIVE TENNIS 
Klubiga on oodatud liituma 
lapsed ja täiskasvanud, algajad 
ja edasijõudnud 
Treeningud toimuvad 1–5 korda 
nädalas Viimsi tennisekeskuses ja 
Forus tennisekeskuses
Osalustasu: sõltub treening-
kordade arvust
Täpsem info: facebook.com/
ActiveTennisSport; tennis@
activestudio.ee

 MTÜ TALLINNA KÄSIPALLI-
AKADEEMIA
Klubiga on oodatud liituma  
lapsed vanuses 7–19 eluaastat 
Treeningud toimuvad 4–6 korda 
nädalas Randvere koolis, Viimsi 
koolis, Merivälja koolis ja Pirita 

majandusgümnaasiumis
Osalustasu: uutele liitujate-
le proovikuu tasuta: osalustasud 
45–55 €
Täpsem info: tka.ee/lapsevanemale

 TALLINNA VÕRKPALLIKLUBI
Selver Viimsi võrkpallitreeningud 
on mõeldud 9–16-aastastele pois-
tele ja tüdrukutele 
Treeningud toimuvad 3–4 korda 
nädalas Haabneeme kooli saalis
Osalustasu: 50 €
Täpsem info: volleyball.ee/
tutvustus-noortesport, rando@
volley.ee

 KORVPALLIKLUBI VIIMSI
Klubiga on oodatud liituma 
lapsed alates 5. eluaastast kuni 
täiskasvanuteni 
Treeningud toimuvad kõikjal 
Viimsis, sh Haabneemes, Püünsis, 
Randveres ja MLA Viimsi Laste-
aiad majades vastavalt treening-
plaanile. Vastuvõtt toimub aasta-
ringselt
Osalustasu: 20–60 €
Täpsem info: kkviimsi.ee

 MTÜ MARTIN REIMI JALG-
PALLIKOOL
Klubiga on oodatud liituma igas 
vanuses inimesed 
Treeningud toimuvad vastavalt 
grupile, kas iga päev või kord 
nädalas
Osalustasu: 35–65 €
Täpsem info: mrjk.ee

 SPORDIKLUBI OOKAMI
Klubiga on oodatud liituma 
väikelapsed alates 1,5. eluaas-
tast koos vanemaga ning alates 
3. eluaastast iseseisvatesse 
judotrennidesse 
Trennid toimuvad olenevalt 
vanuserühmas alates üks kord 
nädalas
Osalustasu: 60 €.
Täpsem info: ookami.ee, info@
ookami.ee

 SPORDIKLUBI LINDON
Treeningutel saavad osaleda 
lapsed alates 5. eluaastast 
Treeninguid viime läbi Haab-
neemes ja Püünsis. Treeningud 
toimuvad 2–5 korda nädalas
Osalustasu: 50–60 €
Täpsem info: Registreerimine proo-
vitrennidesse toimub kodulehel 
lindon.ee, eelregistreerimise all

 VIIMSI LAUATENNISEKLUBI
Ootame treenima lapsi ja täis-
kasvanuid igas vanuses 
Treeningud toimuvad Forus 
Spordikeskuses (Karulaugu tee 13) 

Algajate treeningud toimuvad 
2–3 korda nädalas, olenevalt 
vanusest. Huvilisi võtame vastu 
aastaringselt
Osalustasu: 40–65 €, olenevalt 
treeninggrupist
Täpsem info: facebook.com/
ViimsiLauatenniseklubi, 
Viimsiltk@gmail.com

 MTÜ VIIMSI SULGPALLIKLUBI
Viimsi sulgpalliklubi pakub sulg-
palliõpet igas vanuses lastele ja 
täiskasvanutele 
Trennid toimuvad 2–5 korda 
nädalas
Osalustasu: 35–65 €
Täpsem info: aigartonus@hotmail.
com või telefonil 5690 2481

 RULLUISUKLUBI RULLEST
Ootame treeningutele lapsi 
vanuses 7–13 eluaastat 
Trennid toimuvad 2–4 korda 
nädalas Haabneeme ja/või Rand-
vere koolis
Osalustasu: Alates 40 €
Täpsem info: info@rullest.ee, 
rullest.ee, facebook.com/
RULLESTEstonianPrecisionRoller-
skatingTeam?fref=ts

 FOXARTISTIC
Klubis tegutsevad 3–5-aastaste 
mudilaste rühm, 6–9-aastaste 
algettevalmistuse rühm, 10–16-
aastaste edasijõudnute rühm 
(soovituslik varasem iluuisutami-
se või rulluisutamise kogemus) 
Trennid toimuvad Pirita majandus-
gümnaasiumi spordikompleksis 
(Metsavahi tee 19, Tallinn), Meri-
välja kooli spordisaalis (Heki tee 16, 
Tallinn), Audentese spordikeskuses 
(Tondi 84, Tallinn), Kiili spordihallis 
(Kooli 2, Kiili), Pääsküla koolis (Viker-
kaare tn 10, Nõmme linnaosa), 
Laagri spordihoones (Veskitammi 
22, Laagri alevik)
Osalustasu: 75–125 €, sõltuvalt 
treeningkordadest
Täpsem info: foxartistic.com/
treeningud/

 UKU KUUSK PURJESPORDI-
KOOL
Klubiga oodatakse liituma 
7–12-aastaseid lapsi (talvehoo-
aja üldfüüsilise trennidesse 
võtame vastu ka paar aastat 
vanemaid lapsi) 
Treeningud toimuvad Pirita ja 
Viimsi terviseradadel, Viimsi kooli 
ujulas, Pirita majandusgümnaasiu-
mis, Pirita TOP jõusaalis
Osalustasu: 90 €
Täpsem info: purjespordikool.ee.

 VÕIMLEMISKLUBI PIRUETT
Klubiga oodatakse liituma tüdru-
kuid vanuses 4–6, 7–9, 10–12 
Treeningud toimuvad 2 korda 
nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti 
Püünsi kooli võimlas
Osalustasu: 66 €
Täpsem info: piruett.ee

 VÕIMLEMIS- JA TANTSU-
KLUBI KEERIS
Klubiga oodatakse liituma 
6–18-aastaseid lapsi 
Tunnid toimuvad 3–6 tundi nädalas
Osalustasu: 55 € (rühmatreenin-
gud), 15 € (lisatreening)
Täpsem info: vtkkeeris.weebly.com, 
enemets59@gmail.com, Ene Mets, 
tel 5650 2669

 ACTIVE STUDIO 
Active Studio pakub erinevaid 
võimalusi liikumiseks nii väikes-
tele kui ka suurtele, nii tantsu kui 
ka sportliku tegevuse vallas 
Trennid toimuvad 1–2 korda 
nädalas
Osalustasu: 18–35 €
Täpsem info: facebook.com/
ActiveStudioSport, info@
activestudio.ee

 AKI-KLUBI
Klubi tegevus on kutsetega. 
Vanusepiiranguid pole, aga klu-
biliste vanus on vahemikus 
50–90 aastat 
Klubi kokkusaamised toimuvad 
kord kuus, üldiselt iga kuu viima-
sel reedel
Osalustasu: 20 €.
Täpsem info: akiklubi.ee/, 
toomas.molder@gmail.com, 
tel 552 2000

 DIANA ZINTŠENKO ZUMBA
Oodatud on Igas vanuses lapsed 
ja täiskasvanud 
Treeningud toimuvad 2 korda 
nädalas Pärnamäel (Kraavi tee 1).
Osalustasu: 32 €
Täpsem info: Facebook: Diana 
Zintšenko, diana.zintsenko@
gmail.com

 PINGU’S ENGLISH VIIMSI 
Pingu’s English inglise keele õppe-
programm on lastele vanuses 
1.5–11 aastat, tasuta proovitund 
igale lapsele 
Pakume paindlikku tunniplaani, 
tunnid toimuvad Viimsi Marketi 
teisel korrusel
Osalustasu: 54–94 €
Täpsem info: pingusenglish.ee; 
registreeri telefoni 5559 2043 
või e-maili kaudu (viimsi@
pingusenglish.ee)

Viimsi vallas tegutsevad huviringid 2022/23
 KOOLITUSKESKUS HAPPY 

CLASSES
Oodatud on igas vanuses inime-
sed
Osalustasu: 45–80 €
Täpsem info: happyclasses.ee

 MINIMUUSIKA LAULU-
STUUDIO
Meie tegevus on suunatud Püünsi 
kooli ja selle ümbruse noortele, 
kellel on huvi laulmise vastu 
Täpsem info: Info@minimuusika.
ee, meryt.sander@gmail.com

 HUVIKOOL ITA-RIINA 
MUUSIKASTUUDIO
Stuudios on rühmad väikelastele, 
kooliealistele lastele, noortele ja 
solistide individuaalõpe. Võima-
lus ka täiskasvanutel häält aren-
dada 
Tunnid toimuvad vastavalt rühma-
dele 1–2 korda nädalas Kaluri 
tee 5, Haabneeme
Osalustasu: 30–45 €
Täpsem info: itariina@riadne.ee, 
itariinamuusikastuudio.ee 

 MAIRE ELISTE MUUSIKA-
KOOL
Tegutsevad 3–4-aastaste 
rühmad, 4–6-aastaste rühmad, 
mudilaskoorid, lastekoor ja isside-
emmede kammerkoor 
Tunnid toimuvad Viimsi huvikes-
kuses ja Karulaugu 9
Osalustasu: 33–53 €
Täpsem info: facebook.com/
Maire.Eliste.Muusikakool/
?ref=bookmarks; maire.eliste.
muusikakool@gmail.com

 VIIMSI TEADUSKOOL
Oodatud on huvilised alates 
3. eluaastast 
Tunnid toimuvad olenevalt õppe-
kava valikust erinevalt, asukohaks 
alati Viimsi Artiumi hoone
Osalustasu: 20–60 € olenevalt 
vanusegrupist
Täpsem info: viimsiteadus.ee

 VIIMSI NOORTEKESKUS
Oodatud on noored vanuses 
7–26 eluaastast 
Noortekeskuse üksused asuvad 
kahes eraldi kohas: Viimsi noorte-
keskus asukohaga Haabneeme 
alevik, Randvere tee 9; Püünsi 
noortekeskus asukohaga Püünsi 
küla, Kooli tee 33
Osalustasu: tasuta
Täpsem info: viimsinoortekeskus.ee/
huviringid; registreerimine huvi-
ringidesse algas 22. augustil 
Viimsi Noortekeskuse kodulehe-
küljel

uued vallakodanikud
  Olena ja Mykhailo Dykhanil sündis 28. mail tütar Nora
Dykhan.

  Amina ja Marko Raidil sündis 5. juunil poeg Adrian Raid.
  Aili Klopmanil ja Olar Allikal sündis 13. juunil tütar Eliise Allika.
  Kairi ja Margus Randmal sündis 16. juunil tütar Heidi Randma.
  Epp Reinmetsal ja Sten Pajustel sündis 17. juunil poeg Kutt
Pajuste.

  Irina ja Tarass Markinil sündis 24. juunil tütar Kristina 
Markina.

  Idris Teppil ja Ivary Rebasel sündis 27. juunil poeg Tominick 
Rebane.

  Kseniia ja Stanislav Smirnovil sündis 29. juunil poeg Matvei 
Smirnov.

  Annely-Anny ja Aleks Aasmal sündis 30. juunil poeg Léon
Aasma.

  Helis ja Lev Samarinil sündis 13. juulil poeg Gregor Samarin.
  Evelyn Viigil ja Ronald Randmal sündis 21. juulil tütar 
Hevenly Randma.

  Reili Kullil ja Andri Uuekülal sündis 23. juulil poeg Amee
Uueküla.

  Margit ja Oliver Rauamil sündis 28. juulil poeg Gustav
Rauam.

  Natalja ja Deniss Gorlatšovil sündis 3. augustil poeg Damir
Gorlatšov.

  Reena ja Erki Korbil sündis 5. augustil tütar Linda Korp.
  Kadri ja Taavi Lüütsepal sündis 8. augustil poeg Frederik
Lüütsepp.

  Kea ja Artur Kohvil sündis 9. augustil poeg Aaron Kohv.
  Liina Labil ja Eero Meieril sündis 9. augustil poeg Simon
Meier.

VALLAVALITSUS
VIIMSI

KOMMUNIKATSIOONI-
SPETSIALISTI

Ootan oma 
meeskonda teotahtelist

viimsi.ee/vabadkohad

Kandideeri ja loe lähemalt

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja
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UNICORNID Neli aastat tagasi 
Taavi Kotka ja tema abikaasa 
Kerstin Kotka poolt asutatud 
tüdrukute tehnoloogiaring HK 
Unicorn Squad on liikumine, 
millest võtab osa ligi 2000 neidu 
üle Eesti. Juuni lõpus kogunes 
üle 400 tüdruku Viimsi kooli, 
kus peeti maha kolmepäevane 
suvelaager. 

“Laager on suurepärane võimalus 
ka meie juhendajatele omavahel 
kogemusi jagada ning motiveerida 

neid sügisel uue hooga edasi mine-
ma,” ütles HK Unicorn Squadi juht 
Liis Koser. “Igapäevaselt oma väik-
ses grupis toimetades võib-olla ala-
ti ei adugi, kui palju meid tegelikult 
on ning meie tegevuse olulisus.”

Suvelaagri päevad olid sisusta-

Tüdrukute tehnoloogiaringi vinge suvelaager
tud töötubadega, täis erinevaid os-
kuseid ja teadmisi. Olemuselt olid 
ülesanded sarnased HK Unicorn 
Squadi tavatundide ülesannetega, 
teemadeks inseneeria, program-
meerimine, robootika, füüsika ja 
meeskonnatöö. “Kuna Viimsi kool 
andis laagriks kasutada oma suu-
repäraste võimalustega maja, siis 
saime lasta fantaasial lennata ja te-
ha ülesandeid, näiteks ehitada vesi-
rattaid, konstrueerida sildu, panna 
korraga 15 suurt robotit muruniidu-
kitena sõitma või kukutada mune 
10 meetri kõrguselt alla,” lisas Koser.

Õhtune programm oli täis mit-
mekülgset meelelahutust – koos 
tehti pikem matk Viimsi poolsaa-
rel, nauditi diskot ning üllatuskü-

lalisena astus tüdrukute ette Karl-
Erik Taukar koos bändiga. Viimasel 
päeval oli osalejatel võimalik koh-
tuda “Rakett 69” saatejuhi ja tead-
lase Aigar Vaiguga ning eelmise 
Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga.

Laagri toimumisest on juba ae-
ga möödas, kuid korraldajate emot-
sioonid on endiselt kõrgel. “Tüdru-
kutes olev power on lihtsalt nii äge. 
Nad on uudishimulikud, nutikad 
ja iga aastaga järjest enesekindla-
mad,” rõõmustas Koser.

Hetkel põhineb kogu HK Unicorn 
Squadi tegevus eraalgatusel ja -ra-
hastusel, kuid pikemaks eesmär-
giks kõikides koolides sellelaadse 
õppe sisseviimine nii poistele kui ka 
tüdrukutele. “Esimese koolina Eestis 

alustab ükssarvikute unikaalse prog-
rammiga just Viimsi kool. See tähen-
dab, et kõik Viimsi kooli 2. klassid 
alustavad sel sügisel kolmeaastast 
programmi ja läbivad 120 akadee-
milisest tunnist koosneva kaasaegse 
tehnoloogiaõpetuse mooduli tava-
lise õppetöö osana,” kinnitas Koser.

Kuidas sündis idee popp-jazz-
muusika osakond luua?

Üks esimesi e-kirju, mis ma oma 
uues ametis sain, oli ühelt noorelt, 
kes otsis võimalust tulla õppima 
basskitarri. Kui selgus, et meil seda 
võimalust otseselt ei ole ning üld-
se poppmuusika instrumente me ei 
õpeta, leidsin, et selle aspekti peab 
koheselt parandama. Inspirat-
siooni lisas ka uue maja valmimi-
ne ning teadmine, et meile tekivad 
sinna spetsiaalsed bändiruumid. 
Tegin koheselt ka väikese turu-uu-
ringu, suheldes Viimsi valla elani-
kega ning reaktsioon oli väga po-
sitiivne. Siis juba võtsin ühendust 
oma hea tuttava Oleg Pissarenkoga 
ning minu rõõmuks oli ta koheselt 
nõus tulema meid nõustama selles 
aspektis. Mul on väga hea meel, et 
sellise kogemuste ja teadmiste pa-
gasiga muusik on meie meeskon-
da abistamas.

Mida osakonnas õppida saab?
Lähtudes ansamblite komplek-

teerimise vajadustest, on ettepanek 
alustada viie erialaga. Õppida saab 

rimise, samuti jazz- ja poppmuu-
sika teadmiste ning arusaamise 
avardamist. Koos musitseerimine 
ei jää lastel vaid klassiruumidesse, 
eesmärk on jagada õpitut nii Arti-
umi kui ka teistel lavadel. Suureks 
eesmärgiks on tuua oma osakonda 
ka laulueriala, mis on jazz- ja popp-
muusikas lahutamatu osa.

Milline on seni olnud viimsilaste 
huvi osakonna vastu?

Kuigi esialgsed uuringuid näi-
tasid suurt huvi, siis hetkel on õpi-
laste nimekirjas ruumi palju. Seega 
kutsume kindlasti kõiki huvilisi 29. 
augustil meie lisakatsetele kultuu-
ri- ja hariduskeskusesse Artium. Li-
sainfot leiab meie kodulehelt. Aga 
üldine huvi Viimsi muusikakooli 
osas on see aasta kindlasti kasva-
nud. See tuleneb kolmest asjaolust: 
uus maja, uued õppekavad ja vara-
semast suurem reklaam. 

Uue maja osas oleme väga tänu-
likud Viimsi vallavalitsusele. Hoo-
ne on erakordne ning ma ei tea, et 
mõni teine omavalitsus oleks veel 
sarnaseid plaane tegemas. 

Uued õppekavad on inspireeri-
tud uue maja võimalustest ja meie 
ühest kümne aasta eesmärgist – 
taastada Viimsi muusikakooli süm-
fooniaorkester. Selles osas on veel 
pikk tee minna, aga algus on teh-
tu. Loodan, et lähenevatel juubeli-
kontsertidel (oktoobris ja novemb-
ris 2022) suudame sellele plaanile 

esimesel aastal saksofoni, kitarri, 
klaverit, basskitarri ja trumme. Aga 
plaanis on avada ka lauluõpe, kui 
selleks peaks olema inimestel huvi. 
Pilliõppe kõrval pannakse osakon-
na programmis rõhku koosmän-
gule, mis on meie arvates muusi-
ku teel kõige põnevam ja ka kõige 
arendavam osa. Samuti on osakon-
nas tähtis koht improvisatsioonios-
kuste ja loovuse arendamisel.

Nii nagu muusikaõppimise juu-
res ikka, on kõige tähtsam õppida 
ennast tundma – avastada oma si-
semaailma, tundeid ja fantaasia 
võimekust. Viimsi muusikakoo-
lil on valmimas arengukava, mil-
le üheks lähtekohaks on pakkuda 
noortele noortekeskset, turvalist, 
toetavat ja inspireerivat keskkon-
da. Aga muidugi pakume profes-
sionaalset pilliõpet ja loodetavasti 
ka laulmist, kui selleks peaks kogu-
konnas huvi tekkima.

Kes uues osakonnas õpetama 
hakkavad?

Meie õpetajad on suurte lavako-
gemustega oma ala professionaa-
lid, ent seejuures ka kogenud pe-
dagoogid, kelle käe all õppides on 
lapsel või noorel võimalik saada 
põhjalik ja põnev pilliõpe. 

Saksofoni õpetab Eestis rahvus-
vaheliselt tuntuim jazzsaksofonist 

MUUSIKAKOOL Sügisel algaval õppeaastal alustab 
Viimsi muusikakoolis tööd popp-jazzmuusika 
osakond. Mida täpsemalt osakond endast kujutab, 
selgitab Viimsi muusikakooli direktor Edmar Tuul.

Viimsi muusikakoolis alustab tööd 
uus popp-jazzmuusika osakond

Villu Veski, klaverit väga nõutud 
pianist ja improvisatsioonimeister 
Raun Juurikas, trumme tunnusta-
tud löökriistade virtuoos ja heliloo-
ja Tanel Ruben. Kitarri ja basski-
tarri õpetaja on tänasel päeval veel 
lahtine, sest allkirjad pole veel all. 
Küll aga luban, et see saab olema 
Eesti tippspetsialist.

Millised on uue osakonna plaa-
nid ja eesmärgid?

Üldiselt on plaanis kujundada 
Viimsi muusikakoolist väga mit-
mekülgne ja noortest lähtuv kool. 
Jah, ühe muusikakooli eesmär-
giks on kindlasti pillimänguosku-
se, muusikalise hariduse ja üldiselt 
kultuurse silmavaate laiendamine. 
Aga need on vaid vähesed ja minu 
arvates mitte primaarsed eesmär-
gid. Meie roll on suurem. Me aita-
me noort tema isiklikus arengus: 
esinemisoskus ja -julgus, kasvata-
me püsivust ja kohusetunnet, aren-
dame koordinatsiooni ja motoori-
kat, arendame enesejuhtimist ja 
suurendame enesekindlust. Meie 
eesmärk oleks ühel päeval jõuda 
sinnamaale, et kõik Viimsi noored 
oleksid huvitatud meie juurde tu-
lemast ja saamast osa erilist ja põ-
nevast perekonnast – Viimsi muu-
sikakooli perekonnast.

Uue osakonna eesmärk on pak-
kuda Viimsis elavatele lastele ja 
noortele võimalust õppida muu-
sikat läbi põneva koosmusitsee-

veel rohkem hoogu sisse lükata. 
Enda nähtavaks tegemiseks 

oleme samuti teinud suuri sam-
me ning usun, et paljud on märga-
nud meie plakateid sotsiaalmee-
dias, kaubanduskeskustes ja teede 
ääres. Viimaste osas oleme tänuli-
kud meie uuele koostööpartnerile 
Megameedia Grupp OÜ-le.

Sel aastal tegi muusikakooli kat-
sed rekordarv noori – tuli lausa 97 
kandidaati. Tase oli kõrge ning ena-
muse neist saime vastu võtta kas 
siis 1. klassi või eelkooli.

Kuidas läks popp-jazzmuusika 
osakonna avaüritus?

Mai lõpus toimunud huvikooli-
de ja huvikeskuse avatud uste päev 
Artiumis läksid väga hästi. Täpset 
osalejate arvu ei oska öelda, aga li-
gikaudu 700 ringi see jäi. Oli neid, 
kes tulid tutvuma uue ja põneva 
keskusega, aga paljud tulid tutvu-
ma muusika-, kunsti- ja teadus-
kooli ning huvikeskuse pakutavate 
tegevustega. Õhus oli tunda põne-
vust ja uute alguste ootust. 

Viimsi vald on ainulaadne, ku-
na kogu huviharidus on võimalik 
saada nüüdsest ühest kohast. Ava-
tud uste päeval toimusid erinevad 
väikesed kontserdid ja esinemised. 
Süüa sai noortevolikogu liikmete 
valmistatud pannkooke ning nau-
tida superilusat ilma. Päeva lõpe-
tas kontsert keskuse suures saalis, 
kus esinesid muusikakooli õpilased 
ja rahvusooperi Estonia tromboo-
niansambel.

Huvikoolide ja huvikeskuse ju-
hid otsustasid, et midagi sarnast 
soovime teha igal aastal ning lisa-
da sinna juurde veel põnevaid te-
gevusi ja üllatusi.

Liitu Viimsi 
muusikakooli 
perega

  Viimsi muusikakooli lisa-
katsed toimuvad 29. augus-
til kultuuri- ja hariduskesku-
ses Artium. Oodatud on nii 
noored kui ka täiskasvanud 
muusikahuvilised. Lisainfo 
uusweb.viimsimuusika.ee.

  HK Unicorn Squad on 
liikumine, mille eesmärk on 
kasvatada 8–14-aastaste 
tüdrukute seas praktiliste ja 
põnevate ülesannete abil 
huvi tehnika, robootika ja 
loodusteaduste vastu. Täp-
sem info unicornsquad.ee.

HK Unicorn 
Squad pakub 
tehnoloogia-
õpet ainult 
tüdrukutele. 
Foto: Kati 
Visnap

Helen Saluveer
HK Unicorn Squad 
kommunikatsioonijuht

Jane Saks
Viimsi Teataja 
toimetaja

Uue osakonna 
avaüritusel 
anti publikule 
meeleolukas 
kontsert. Foto: 
Margus Estna

Viimsi muu-
sikakooli 
direktor Edmar 
Tuul. Foto: 
erakogu
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SUVELAAGER Alates märtsist 2022 
on Viimsi valda jõudnud ligikaudu 
50 Ukraina last ning nende toeta-
mise, parima integreerimise ja 
eesti keele vastu huvi äratamise 
eesmärgil korraldati  Viimsi valla 
poolt päevalaager, mis toimus kol-
mes vahetuses juulis ja augustis.

Kõik soovi avaldanud lapsed said laag-
ris osaleda. I ja II vahetus toimusid 
Viimsi koolis, III vahetus Haabneeme 
koolis. Laager toimus nii ukraina kui ka 
eesti keeles, et lapsed saaksid tutvuda 
Eestiga, kohaneda kiiremini, kuid sa-
mas säilitada oma identiteeti.

I vahetus: “Reis ilma kohvrita”
Nädala jooksul tutvusid lapsed läbi 
veebi suuremate Eesti linnadega – Tal-
linna, Tartu, Pärnu, Narva ja ka Kures-
saarega, avastasid ka Viimsit, mängisid 
õues, valmistasid väikese fotoalbumi, 
tutvusid teiste Ukraina lastega ja kind-
lasti leidsid uusi sõpru. Selle vahetuse 
käigus said lapsed külastada “taimede 
loomaaeda” ehk Tallinna botaanika-
aeda ning avastada erinevate taimede 
põnevat maailma.

II vahetus: “Nukuke”
II vahetuse keskteemaks oli lastekirjan-
dus ja teater. Selle nädala jooksul tut-
vusid lapsed Ukraina ja Eesti folkloo-
riga, lugesid muinasjutte ning loetud 
materjali põhjal valmistusid nukuteat-

VE – veel, PA – parem! 
E N N E T U S

Aeg-ajalt jõuavad avalikuse ette jutud õpetajate läbipõlemisest. 
Läbipõlemise ennetamiseks on mitmeid meetodeid, üks nendest on 
VEPA programmi kasutamine.  

VEPA on rahvusvaheliselt tunnustatud ennetusprogramm, käitumisoskus-
te mäng, mis aitab luua positiivse ja õppimisele suunatud keskkonna. VEPA 
koosneb tõenduspõhistest märguannetest ja töövahenditest. Nende kõikide 
kasutamine õppetegevuste ajal suurendab õpilaste oskusi oma käitumist ja 
emotsioone juhtida. VEPA-t on veidi peljatud, sest sõna “mäng” paneb inime-
si mõtlema, et see on üks “tilulilu”. Oma kogemusest nimetaksin seda män-
guliseks lähenemiseks õppimisele ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks, mil-
le kaudu on võimalik kõiki kaasa haarata.

VEPA imelised elemendid
Kooli tulles satuvad lapsed täiesti uude keskkonda, kus on taas vaja kohaneda 
ja sõlmida uued kokkulepped. Just kokkulepped on need, mida VEPA mängu 
käigus õpilased koos õpetajatega paika panevad. Kokkulepetest kokku meis-
terdatakse VEPA visioon, mis pannakse õpilastele nähtavale kohale ning on 
üheks oluliseks osaks VEPA igapäevases elus. Kokkuleppeid saab vajadusel 
jooksvalt ka täiendada ning jälgida, et kas mõned kokkulepped on juba saa-
vutatud või negatiivsed on üldse kadunud. Visioonide loomiseks on samu-
ti igal õpetajal ja õpilastel vabad käed. Seda võib luua piltidena, kirjutades 
või joonistades. Kui VEPA klassis toimima hakkab, toimub õppetöö märksa 
enam õpetajat säästvalt.

Millal ja kus VEPAT kasutada?
VEPA on üks põnevate elementide kogum. “VEPA-t peakski võtma kui kogu-
mit, mida enda ning õpilaste võimaluste, vajaduste ja soovide järgi kohanda-
da. Kõik ei sobi kõigile, samas on midagi igaühele. Soovitan kõigil õpetajatel 
tutvuda VEPA käitumismänguga ja kasvõi mõne osa sellest kasutusele võt-
ta. Usun, et VEPA aitab lapsi meelerahu, parema meeskonnatöö ja kaaslaste 
positiivse märkamise poole,” ütles VEPA õpetaja Kairi Lehtpuu Haabneeme 
koolist. “Väga mõnus on kasutada visiooniplakatit, et lastele meelde tuleta-
da ühiselt kokkulepitud käitumisootusi. Käemärgid hääletugevuse regulee-
rimiseks õpiti hetkega ära. Käemärk “pöial püsti” või “pöial alla” mõjub kaas-
õpilase poolt näidatuna vaata et rohkemgi, kui õpetaja sekkumine,” lisas ta.

Kuidas kaasata lapsevanemaid?
Suurem osa lapsevanemaid soovib olla kaasatud klassi ja kooli tegemistesse. 
VEPA-l on palju võimalusi, kuidas kaasata ka lapsevanemaid. Üheks esime-
seks koostööprojektiks oli kodus ja koolis oma kiidudeseina tegemine. Kii-
dud on positiivsuse märkamine ja julgus seda teisele öelda või kirjutada. Igal 
õpetajal on kindlasti mõtteid, kuidas neid kujundada või hoopis lubada seda 
teha lastel või nende vanematel. 

Kristi Kurist 
VEPA õpetaja ja mentor

ris esinemiseks. Tundides meisterda-
sid nad nukuteatri jaoks oma nukke 
ning hiljem panid proovile oma loo-
mingulisust, olles ise nukuteatri näit-
lejad. Teatrimaailma parimaks tunne-
tamiseks käisid lapsed ekskursioonil 
NUKU muuseumis, mida nad said ta-
suta avastada. 

III vahetus: “Roheline riik”
Viimane vahetus oli pühendatud Ees-
ti loodusele – metsade, soode, jõgede 
ja järvedega tutvumisele. Selle nädala 
jooksul veedeti palju aega vabas õhus, 
käidi koos Haabneeme rannas, kus 
lapsed said ujuda, liivast mereelukaid 
meisterdada, teatejooksus osaleda ja 
päikest nautida. Tundides meisterdati 
tekstiili- ja paberiaplikatsioonide teh-

Ukraina lapsed suvelaagris

nikas, et igaüks saaks koju enda käte-
ga valmistatud Eesti sümboli.  Viimase 
vahetuse väljasõit oli Tallinna looma-
aeda, kus lapsed said tutvuda jääkaru, 
hallhülge, šimpansi, karakaliga ja pal-
jude muude loomadega. 

Iga vahetus lõppes interaktiivse vik-
toriiniga käsitletud teemadel, kus kõik 
said väikese meene.

Eestiga tutvumine, integreerumi-
ne, eesti keele õppimine – need on vä-
ga olulised eesmärgid, kuid rõõmsad, 
uudishimulikud ja naeratavad lapsed 
on kõige väärtuslikum laagri osa.  Pak-
kusime Viimsi valla poolt võimaluse, et 
lapsed kasvõi hetkeks unustaks, mille-
ga nad on kokku puutunud oma kodu-
maal. Viimsi vallavalitsus tänab kõiki 
laagrites osalejaid ja partnereid!

Polina Kossenkova
alushariduse 
vanemspetsialist

Kristi Kurist (paremal) koos oma mentori Merit Lillelehtiga. Foto: erakogu

VEPA elemendid
  VEPA võtted saab jagada kahte kategooriasse: VEPA töövahendid 

(elemendid) ja VEPA mäng. VEPA elementideks on: suupill, nimepulgad, 
taimer, VEPA hääled, sobib/ei sobi kaardid, memme vigurid, VEPA 
käed-jalad jm, kiidud ja visioon. Nende kõigiga saab tutvuda VEPA 
kodulehel: vepa.ee.

ÕPILASMALEV Suvel toimunud 
õpilasmalevast sai osa 146 Viimsi 
vallas elavat ja/või õppivat 
13–19-aastast noort.

Viimsi õpilasmalev on töö- ja puhke-
laager, mis ühendab endas töötamist 
ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. 
Õpilasmaleva peamine eesmärk on 
noorte konkurentsivõime kasvatami-
ne tööturul, pakkudes esmase tööko-
gemuse saamise võimalust.  

Lähtudes eesmärgist, pidid noo-
red läbima õigeaegselt kandideeri-
misprotsessi – esitama kandideerimis-
avalduse ja -dokumendid, osalema 
töövestlusel ning tööseadusandluse ja 
-ohutuse koolitusel. Kandideerimis-
protsessi edukal läbimisel ootas noori 
malevasuvi kas I või II vahetuses.

Malevasuve jooksul oli noortel või-
malik töötada heakorrarühmades ning 
ettevõtetes. Heakorrarühmades tööta-
des panustasid noored Viimsi valla ül-
disesse heaolusse. Heakorrarühmad 
koristasid randu, pesid seintelt graffi-
tit, korrastasid mänguväljakuid ja asu-
tuste ruume või haljasalasid ning rohi-
sid. Sarnaselt heakorrarühmadele olid 
tööd ettevõtetes seinast seina. 

Noortel oli võimalus töötada admi-
nistraatorina, planeerida ja ellu viia 
üritusi, panna välja kaupa, teeninda-
da kliente ning toetada ettevõtete per-

sonali jooksvates küsimustes.  
Töövälisel ajal oli noortele ette näh-

tud vaba aja tegevused, mis kesken-
dusid peamiselt sotsiaalse ja koda-
nikupädevuse, õpi- ja suhtlus- ning 
matemaatika-, loodusteaduste ja teh-
noloogiaalase pädevuse arendamisele. 
Seetõttu oli noortel võimalik osaleda 
rahatarkuse töötoas ja karjäärikooli-
tusel, külastada PROTO avastustehast 
ja Super Skyparki, vaadata tööga seon-
duvaid filme, treenida end MyFitnessi 
noortetreeningul, veeta õhtu välisva-
batahtlikega jne.  

Maleva II vahetuses tähistati ka ühi-
selt rahvusvahelist noortepäeva, mi-
da planeerisid ja viisid ellu noored, 
kes töötasid I ja II vahetuses heakor-
rarühmades. Eriilmelisel noortepäeval 
said noored teadmisi erinevatest kul-
tuuridest, noorsootöö põhimõtetest 
ning nutifotograafiast. Lisaks mängi-

Malevasuvi toetas noorte ning 
kogukonna arengut

ti noorte seas populaarsust kogunud 
seltskonnamängu “Maffia” ning naudi-
ti noorte endi küpsetatud pannkooke. 
Noortepäeva lõpetas aga meeleolukas 
noored vs vallavalitsus lauajalgpalli-
turniir, kus seekord osutusid võitja-
teks noored. 

Viimsi sellesuvist õpilasmalevat 
korraldas Viimsi  Noortekeskus koos-
töös Viimsi vallavalitsuse, Tallinna töö-
tukassa karjäärikeskuse ning Viimsi 
vallas tegutsevate ettevõtetega (Viim-
si Hambakliinik, Cafe Lyon, Viimsi 
Selver, Viimsi Keskuse Apollo, Viimsi 
Koduekstra, Sportland Viimsi, Viim-
si Pingu’s English, Viimsi Delice Toi-
dupood, Tallinn Viimsi SPA, Põnni-
pesa Lasteaed, OKO Restoranid OÜ 
ning Viimsi vabaõhumuuseum). Vaba 
aja tegevusi rahastas haridus- ja noor-
teamet “Malevasuvi 2022” taotlusvoo-
rust.

Ave-Liis Kivest
Viimsi noortekeskuse 
projektijuht

Suvelaagris saadi uusi kogemusi ja teadmisi. Foto: erakogu

Viimsi sellesuvise õpilasmaleva II vahetus. Foto: Ave-Liis Kivest
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Prangli saart 
tutvustav 
fotonäitus

FOTOLUGU “Minu saar” on Prangli põhikooli õpilaste 
teine fotonäitus. Selle aasta fotonäituse pildid on 

tehtud vahemikus 2020–2022, mil keskenduti Prangli 
looduse pildistamisele erinevatest vaatenurkadest. 

Hetkel kaunistavad fotod Prangli rahvamaja saali ja kõik 
huvilised saavad neid kuni 1. septembrini oma silmaga 
imetlemas käia. Selle ajani on külastajatel võimalik ka 

hääletada oma lemmikpildi poolt. Järgmisel õppeaastal on 
plaanis fotoringiga jätkata ja eksponeerida uusi parimaid 

töid järgneval näitusel.

Läbi lillede päikese poole. Foto: Kristo Piirisaar 

Minimets. Foto: 
Kristo Piirisaar 

Ujuv vahukomm. 
Foto: Anna Maria Linholm

Esimesed 
lilled. 
Foto: 
Elis-Marii 
Linholm 

Maiasmokk. 
Foto: Hannes 
Piirisaar 

Pritsmed. Foto: Elis-Marii Linholm Pajukoristaja. Foto: Anna Maria Linholm 

Naabersaar. Foto: Marta Liisa Linholm 

Peaaegu idülliline. 
Foto: Helina Lilleoks. 

Juurtega kivid. 
Foto: Anna Maria 

Linholm

Talvituja. Foto: Holger Koiva 

Tigude võidujooks. Foto: Kristo Piirisaar

Hele vaikus. Foto: Helina Lilleoks

Sasipuud. Foto: Hannes Piirisaar  Jäised seened. Foto: Holger Koiva

Crepusculum. Foto: Helina Linholm 

Lehevool. Foto: 
Elis-Marii Linholm

Uudistajad. Foto: Anna Maria LinholmJäine suplus. Foto: Anna Maria Linholm

Kelnase. Foto: Hannes Piirisaar

Töö ja vaev, aga armastust 
pole. Foto: Helina Lilleoks

Armastajapaar. 
Foto: Helina Lilleoks 
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hea teada

Lennart. Pöördtooliaastad
  16. oktoobril esietendub Viimsi Artiumis lavastus Lennart Merist – 

“Lennart. Pöördtooliaastad”. Lavale astuvad lisaks Lennartile Helle Meri, 
Mart Laar, Boriss Jeltsin, Bill Clinton, Jaan Kross ja teised, kelle sõrme- 
ning tegutsemisjäljed on Eesti lähiajalool.

Lavastuse “Lennart. Pöördtooliaastad” autor on Jaak Jõerüüt, lavastaja 
Karl Laumets, peaosatäitja Ivo Uukkivi (Eesti Draamateater). Teistes osa-
des on Gert Raudsep (Eesti Draamateater), Rasmus Kaljujärv (Von Krahl), 
Tõnn Lamp (Tallinna Linnateater), Eva Koldits, Ragnar Uustal, Anu Lamp 
(Tallinna Linnateater), Christopher Rajaveer (Eesti Draamateater), Hardo 
Adamson ja Toomas Hendrik Ilves. Kunstnik Eva Maria Põldmäe, muusika-
line kujundaja Robert Jürjendal.

Etendused 16., 23., 30., 31. oktoobril, 14. ja 20. novembril ning 11. det-
sembril.

Teated

Vilistlaskoori edukas esinemine  
Viimsi kooli vilistlaskoor osales 16 koorilaulja ja dirigent Andrus 
Kalvetiga juuni lõpus Poolas, Torunis toimunud koorifestivalil ja 
-konkursil “Per Musicam ad Astra”.

Konkursil saadi B1 kategoorias hõbediplom. Lisaks esinemisele koo-
rikonkursil lauldi veel kahel kontserdil ja külastati teiste kooride ja an-
samblite kontserte. Sõitu rahastas Viimsi vald.

Virve Kalvet
koori abidirigent

Viimsi kunstikooli näitus 
“(KUNSTI)õpetajad”!  
Viimsi kunstikooli galeriis avati 19. augustil kunstikooli õpetajate 
rühmanäitus “(KUNSTI)õpetajad”, millega tähistatakse nii Viimsi 
kunstikooli 45. sünnipäeva kui ka Viimsi Artiumi avamist. Näitusel 
on eksponeeritud kunstikooli õpetajate – Eda Kommitz, Karin Kalman, 
Paul Mänd, Anne Soop-Tohver, Mart Rand, Ivar Reimann, Anne Roo-
laht, Kätlin Stahl ja Matti Tapio Vainio – looming.

Näituse eesmärk on tutvustada Viimsi kunstikooli õpetajate kunsti 
ning alustada uue leheküljega kujutava kunsti eksponeerimisel Viimsis. 
Viimsi Artiumis avaneb kaks uut näitusesaali – Viimsi kunstikooli galerii 
ja kaasaegse kunsti galerii – Priit Pärna näitusega. 

Viimsi kunstikooli õpetajad käsitlevad oma õpetusega kujutava 
kunsti erinevaid vorme, mille uurimisel keskendutakse oma väljendus-
keele leidmisele ning kunsti laiaulatuslikule tundmisele ja mõistmisele. 
Kujutav kunst on ühiskonnas laialt levinud ja kunstiajalugu uurides on 
võimalik tõdeda, et visuaalsel ja plastilisel kunstil on olnud oluline roll 
juba ammustest aegadest. 

Inimene on alati tahtnud jätta endast jälge, alates Indoneesia 
Sulawesi saare koopamaalingutest, valitsejate portreedest kuni kaas-
aegse kunstini. Noore kunstniku väljendusoskuste arenedes hakkab ta 
märkama rikkalikku ja huvitavat maailma, mis on täis mustreid, väär-
tusi, kunstivoolusid, vorme, sümboleid ja keelekujundeid (metafoore). 
Pärast oma väljenduskeele leidmist hakkab kunstnik kasutama oma 
teostes huvitavaid semiootilisi ühendusi.   

Kunstiõpetaja on tegevkunstnik, kes eksponeerib oma kunsti ja õpe-
tab kunstivoolusid õpilastele. Kunstiõpetaja eesmärk on äratada ja 
toetada õpilase loomingulist arenemist, õpetades traditsioonilisi kunsti-
tehnikaid ja arusaamu, kuid ka kaasaegsemaid kunstiliikumisi. Käes-
oleva näituse kunstnikke seob kunstiõpetaja töö ja näitus toob välja 
Viimsi kunstikooli õpetajate erinevad loomingulised väljendusviisid. 
Sellel näitusel on kunstiõpetaja eesmärk ja roll inspireerida oma loo-
minguga. Näituse kunstiteosed peegeldavad kunstnikku ennast ja 
kunstiajalugu erinevate ideede ja kunstivoolude kaudu.  

Näitus jääb avatuks 1. oktoobrini ja sissepääs on tasuta.

Matti Tapio Vainio
Viimsi kunstikooli direktor

LAVASTUS Lennart Meri astus 
30 aastat tagasi, 6. oktoobril 1992 
aeglase ning väärika sammuga 
Kadrioru presidendilossi trepist 
üles. Eesti oli saanud taas endale 
riigipea. Lennart – just nii on ta 
rahva mälus! – oli esimene ise-
seisvuse taastanud Eesti vabalt 
valitud president.

Sel hetkel oskasid vähesed midagi loo-
ta või karta, millised presidendiameti 
kontuurid ta joonistab meie kahvatu-
le poliitkaardile. Kirjanikust ja filmi-
mehest oli saanud riigipea, keda uue 
Eesti ajaloos ainsana sai valida rahvas. 
Vähemalt esimeses voorus, kus sai küll 
enim hääli Arnold Rüütel. Parlamen-
dis toimunud teises voorus aga kuulu-
tati võitjaks just Lennart Meri. Hiljem 
on riigipea valitud alati parlamendi või 
valijameeste poolt.

Just sellest räägibki endise diplo-
maadi, kirjaniku ja Lennart Meri lähe-
dase kaasteelise Jaak Jõerüüdi kirju-
tatud näitemäng “Lennart. Pöördtoo-
liaastad”. Esimesed aastad Kadriorus 
olid kui poliitiline start-up-äri, kus ot-
sustati Eesti arengukiirus ja positsioon 
tulevikumaailmas. Lennarti intelli-

Lavastus Lennart Merist 
“Lennart. Pöördtooliaastad” 
etendub Viimsi Artiumis

Ade Piht 
Delfi elamuse projektijuht

gents ja ambitsioonid panid kimba-
tusse paljusid. Temaga polnud lihtne, 
see-eest oli iga sekund ta kõrval kor-
dumatu. Lennart tõestas nii Eestile kui 
ka maailmale, et pisikesest Eestist saab 
välja kasvada rahvusvaheline mees ja 
Moskvast Washingtonini nõudlik rii-
gipea.

Lavastuse proovid on täies hoos. Foto: Margus Pahv

TEATERIFESTIVAL 27. augustil, 
Lubja tuletorni juures toimub 
Viimsis esmakordselt kogupere 
teatrifestival VILLE ehk Viimsi 
Lastele Lõbusad Etendused.

Festival on ellu kutsutud eesmärgi-
ga pakkuda peredele kvaliteetset aja-
veetmise võimalust, mis on ühtlasi ka 
hariv ja seda oma koduõuel ilusas loo-
duses. Korraldajad soovivad, et festiva-
list saaks Viimsi suve traditsiooniline 
sündmus, mis tulevikus võiks toimu-
da kolmepäevasena. Sellisel juhul toi-
muksid etendused Viimsi erinevates 
kaunites paikades – nii külaplatsidel, 
Artiumis, Viimsi huvikeskuses kui ka 
raamatukogus.

Abivallavanem Nikolai Bentsler üt-
les, et Viimsi kultuuriaasta raames toi-
muv lasteteatrifestival on oluline ja 
tähtis asi. “Mul on väga hea meel, et 
festival toimub. Meil on suurepärane 
festivali elluviija, kellega koostöös tu-
li välja programm, mis on vaatamist 
väärt,” lisas Bentsler. “Ma väga loodan, 

et sellest saab uus traditsioon Viimsis, 
mis kasvab ja kasvab iga aastaga!”

Selle suve VILLE festivali raames 
toimuvad teatrietendused, mustkunst-
niku show ning laste- ja noorte huvi-
koolide etteasted. Peaesinejateks on 
Stefan ja Gerli Padar lastele tuttava 
koeratüdrukute Lotte ja Roosi eten-
dusega. Samuti tuleb oma suure ja uue 
suveetendusega külla Viljandi laste- ja 
noorteteater Reky.

Avatud on maitsvate söökidega toi-
duala ja lastele tegelusala, kus saab nii 
batuudil hüpata kui ka muud lõbusat 
ette võtta. Mõnusaks päeva veetmiseks 
võib kaasa võtta oma piknikuteki koos 
piknikukorviga.

Festivali korraldab Viimsi vald.
Operaator: Lubja Külaselts MTÜ 

koostöös Viimsi Lumepark MTÜ ja 
Happy Classes OÜ-ga.

Piletid on müügis Piletilevis ja ko-
hapeal enne ürituse algust ja festiva-
li ajal. Perepääse maksab 30 eurot ja 
üksikpääse (sisaldab ka alla 2-aastase 
lapse piletit) 15 eurot.

Teatrifestival VILLE toimub Viimsi 
kultuuriaasta ja kogukonna kultuuri-
õhtute raames ning on toetatud Leade-
ri meetmest.

Kogupere teatrifestival VILLE

Annika Vaikla
teatrifestivali VILLE 
operaatori esindaja

Festivali 
programm

  10.00 Festivali avamine
  10.30 Pisimusa esitleb: laste-

kontsert “Minu Lemmikud“, Kelli 
Uustani ja Mathei Florea (klaver) 

  12.00 Draakonipesa Teater 
esitleb: “UMKA JÄÄKARU-
POEG” – kogupere nukueten-
dus eesti keeles

  13.00 Draakonipesa Teater 
esitleb: “UMKA JÄÄKARU-
POEG” – kogupere nukueten-
dus vene keeles

  14.00 UN Canto Ukraina 
laulude etteaste

  15.00 STEFAN
  16.00 Mustkunstnik Dmitri 

Zorin
  16.30 Kogupere kontsert-

etendus “Lotte ja Roosi” – Gerli 
Padar ja Camilla Parmas

  17.30 Wäike TantsuTeater 
Meri etendus “Viis väikest 
pakikest”

  18.00 Viljandi laste- ja noorte-
teater Reky “Siis kui leib magu-
saks muutub”

  19.00 Festivali lõpetamine
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Viimsi Artiumi 
kaasaegse kunsti galeriis
19.08-01.10 

Olga & Priit Pärn
LÄKS LENDU

Animatsioonid
Illustratsioonid 

Priit ja Olga Pärna 
lühianimatsioonide 
õhtud Viimsi Artiumis

28.08 kell 21 “Puhas lust!”
29.08 kell 21 “1+1”

viimsiartium.ee

Kontserdid ja teatrietendused

26. augustil kell 22 Kristjan Järvi ja Mick 
Pedaja kontsert “Põhjamaine palve”. Viimsi 
Artiumis.
27. augustil kell 10 Viimsi laste lõbusad eten-
dused – Ville. Lubja mäe jaanitule platsil.
10. septembril kell 19 Eesti Muusika- ja Teatri-
akadeemia galaõhtu. Viimsi Artiumis.

Eakatele

31. augustil kell 14 Haabneeme päeva-
keskuse sügishooaja avamine. Huviringi-
desse registreerimine ja kontsert. Esinevad: 
Annaliisa Pillak (mezzosopran) ja Tiina 
Kärblane (klaver). Haabneeme päeva-
keskuses. Korraldab Viimsi hoolekande-

keskus ja Pille Lille Muusikute Fond.
8. septembril kell 9 80 + reis: Rakvere vaa-
tamisväärsused. Kogunemine Haabneeme 
bussi lõpp-peatuse vastas spaa kõrval. 
Eelregistreerimine kuni 2.09 rein.kriis@
gmail.com, tel 513 6752. Korraldab Viimsi 
Pensionäride Ühendus.

Varia

26. augustil kell 20–23 Pärnamäe küla väli-
kino. Pärnamäe külas.
27. augustil kell 20.30 muinastulede öö. 
Viimsi vabaõhumuuseumis.
3. septembril Viimsi Teabepäev ja Tänava-
kunstifestival. Viimsi Artiumis.
8. septembril Viimsi Aasta Naine 2022 vali-
mine. Viimsi Harmoonikumis.

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender

Viimsi Hoolekandekeskus võtab tööle Viimsi valla erivajadusega, raske või sügava 
puudega  laste

TUGIISIKUID
Tugiisikud toetavad lapsi lasteaias, koolitundides, teraapiates käimisel või vaba aja sisus-
tamisel. Töö sisuks on erivajadusega lapse abistamine ja motiveerimine õppetegevuses, 
vajadusel juhendamine igapäevategevustes, hooldustoimingud ja/või saatmine liikumisel 
linnaruumis. 

Tööle asumise aeg niipea kui võimalik.

Eeldused kandideerimiseks:
Tugiisik peab olema vähemalt keskharidusega ning olema valmis läbima Viimsi Hoolekande-
keskuse poolt korraldatava koolituse (vastava hariduse puudumise). 
Isikuomadused:
- tahe ja motivatsioon töötada erivajadusega  lapsega;
- hea kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;
- tolerantsus, heasüdamlikkus, tasakaalukus
- kohusetundlikkus, kokkulepetest ja tööaegadest kinni pidamine;
Kasuks tuleb sotsiaaltöö, pedagoogika, psühholoogia, eripedagoogika valdkonna haridus (või 
selle omandamine) ja  töökogemus puudega lastega.
Tugiisikutöö on osalise või täiskoormusega, tööaeg kokkuleppel ja vastavavalt konkreetse 
lapse vajadustele. 

Omalt poolt pakume:
- tunnitasu või kuupalka;
- tasuta koolitust.

Tugiisikutööst huvitatutel palume saata CV 
aadressil reet.aljas@viimsihoolekandekeskus.ee

Kontakttelefon 5648 0649

Teated

Muinastulede öö 27. augustil Viimsi 
vabaõhumuuseumis 
Muistsete tavade kohaselt süütame 27. augustil Viimsi vabaõhumuuseumis päikeseloo-
jangu ajal mererannas lõkke. See tuli näitas vanasti merel olijale turvalist teed randa tagasi 
koju armsate inimeste juurde.

Iidsest elutähtsast märgutulest on inspiratsiooni saanud kaasaegne kaunis traditsioon – 
muinastulede öö. Lisaks lõkke süütamisele kell 20.30 naudime Villu Veski ja Tiit Kalluste ning 
Põhjala Saarte Hääled / Tango Nuevo kontserte. Võimalusel tulge üritusele jala, jalgratta või 
ühistranspordiga. Sissepääs on kõigile tasuta! Üritust toetab Viimsi vald.

Jekaterina Alipova
ürituse korraldaja

Ootame kandidaate haridustöötaja ja 
haridusteo tiitlile 
Viimsi vallavalitsus ootab kandidaate aasta haridustöötaja ja aasta haridusteo tiitlile.

Aasta haridustöötaja nominatsiooniga tunnustatakse vallaga seotud haridustöötajat, kelle 
töö ja isiklik eeskuju on aasta jooksul oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülg-
selt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja valla 
arengut.

Aasta haridustegu auhind antakse välja vallaga seotud isikule või organisatsioonile aasta 
jooksul silma paistnud innovaatilise ettevõtmise eest, mis on teistele haridusasutustele eesku-
juks, aidanud kaasa hariduse edendamisele, panustanud sihikindlalt ja tulemuslikult õppiva or-
ganisatsiooni kujundamisse, toetanud ja arendanud haridusvaldkonna koostöövõrgustikku, 
aidanud väärtustada haridust vallas.

Laureaadid kuulutatakse välja 7. oktoobril õpetajate päeva pidulikul tähistamisel. Tunnustu-
sega kaasneb tänukiri ja rahaline preemia.

Oma kandidaate saab esitada kuni 31. augustini Viimsi valla kodulehel.

Aet Tampuu
üldhariduse vanemspetsialist



SUVEPÄEV Juunikuu valged ööd on 
asendunud  sumedate ja soojade 
õhtutega, mil  taevast saadab val-
gust suur täiskuu ja õuest kostev 
ritsikate saagimine ennustab suve 
lõppu. On õige aeg meenutada 
Viimsi pensionäride ühenduse 
(VPÜ) liikmete kordaläinud suvi-
seid ettevõtmisi.

Aprillikuus valitud VPÜ uuenenud ju-
hatuse liikmetele on see aeg olnud 
töörohke. Aime Salmistu oma tublide 
abilistega on meie liikmeid mugavates 
bussides ja heade reisisaatjatega sõi-
dutanud nii Saaremaale lõõgastuma, 
Narvat ja Narva-Jõesuud uudistama, 
Läänemaa ja Hiiumaa maitseelamusi 
nautima kui ka vaatajate poolt soojalt 
vastu võetud suvelavastustest osa saa-
ma. Nendest elamustest on ehk enam 
meeliköitvam just Järvide juubelipidu 
Leigo järvel. Sümfooniaorkester män-
gimas koduse Lõuna-Eesti looduse 
taustal maailma tippdirigentide juha-
tusel, parmupilli ja šamaanitrummi sa-
laduslikud helid lummava tulemängu 
taustal, mille mõju aitas võimendada 
selle vastupeegeldus peegelsiledal jär-
vepinnal. Läks südamesse.

Hoopis teistsuguse elamuse said 
aga need VPÜ liikmed, kes ei pidanud 
paljuks osaleda väljasõidul Aegna saa-
rele. Merel oli vaikne, kuid matk met-
saradadel männimetsa ning kibuvitsa-
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Taasiseseisvumise 
tähistamine Viimsis 

P I K N I K U PÄ E V

Kultuurimälu loob meile identiteedi. Identiteet on nii enda ainulaad-
suse tunnetamine kui ka kellegi hulka kuulumise tajumine. Kui identi-
teeti pole, on inimene frustreerunud, manipuleeritav, nõrk ja õnnetu.  

Eestlaste ühise identiteedi üle on arutatud pikalt. Meil on püsiväärtused na-
gu rahvusriik, oma keel ja kultuur. Neisse püüame vahest leebemalt, vahest 
resoluutsemalt sulatada ka meie iseolemist siin koos meiega nautivaid mu-
jalt tulnud kaasmaalasi. Kuid jagada saame ju ikka seda, mis meil endil kind-
lalt olemas. Vabadus ja iseolemine on meie identiteedi olulisim osa. Isikusa-
masus tähendab, et inimene on see, keda ta väidab ennast olevat. Eestlaseks 
olemine on sügava tähendusega ja ajalooliselt sidus seisund.

Priiuse põlistumist on Eestis tähistatud kaks korda. Esimest korda 27. märt-
sil 2013, kui taasiseseisvunud Eestit sai päeva jagu rohkem, kui kestis esimene 
iseseisvusaeg 1918–1940. 30. novembril 2021 aga tähistati priiuse põlistumist 
teist korda. Selle tähisega kaotati esimese ja teise Eesti Vabariigi eristamine – 
vaba Eestit (nii esimest kui ka teist vabadust) oli sellest päevast olnud rohkem 
päevi, kui vene okupatsiooni all elatud aega. Oleme põliselt vabad!

Meie identiteet ja sümbolid
Inimest eristab loomast üks oluline asi. Mitte pöial, mitte keel, vaid võime 
luua, kogeda ja jagada sümboleid. Sümbolid on lipud ja vapid, kuid ka täht-
päevad. Ka inimestest endist võivad saada sümbolid nagu näiteks meie esi-
mese iseseisva riigi ühest rajajast Johan Laidonerist, kes elas siinsamas Viim-
sis. See teeb Viimsist erilise paiga, see annab võimaluse siinsamas avaldada 
austust, mäletada ja meenutada meie riigimeest. Laidoneridele püstitatud 
monument kannab meie ühist identiteeti. See on nii tugev sümbol, et selle-
ga saab muuta ka Viimsisse äsja tallele toodud okupantide aastaid soojenda-
tud sümboli vildakat tähendust. Kindral Johan Laidoneri ja tema naise Maria 
Laidoneri mälestusmärk on see koht, kuhu peab meie riigile olulistel päevadel 
asetama lilli ja meenutama meie põlisväärtusi. Ja seda igal aastal, sest vaid nii 
saame üksteisele oma identiteeti näidata, et seda siis üheskoos alles hoida.

 Sel aastal toimus Viimsis taasiseseisvumist tähistav isamaaline pikniku-
päev juba seitsmendat korda. Laidoneride ausamba juures asetasid lilli ja 
meenutasid selle päeva tähendust taasiseseisvumise idee elluviijad Trivimi 
Velliste ja Tunne Kelam. Meenutusi jagasid Mari-Ann Kelam, volikogu esi-
mees Lauri Hussar, abivallavanem Nikolai Bensler, Eesti sõjamuuseumi esin-
daja Sandra Niinepuu, Viimsi lumepargi esindaja Annika Vaikla ning VPÜ 
esindaja Raimo Tann. 

Eestlastel ei ole kombeks olla ülevoolav oma tunnete väljendamises, nii 
ei upu ka Laidneride ausammas lillekuhilatesse, kuid mõned lilled ja pärjad 
peavad seda monumenti meile olulistel päevadel ehtima. See on meie süm-
boolne sõnum nii omadele kui ka võõrastele – osutame oma püsiväärtuste-
le, mis ei ole mõõdetavad vaid võimu ja raha skaaladel. Igal aastal on Viimsi 
Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioonil aidanud üritust läbi viia ka Naiskodu-
kaitse Viimsi jaoskond. Nende poolt oli lisaks lilledele ka auvalve. Ja alati on 
kohal meie tulevik  – Viimsi kodutütred.

Ametlikule isamaalise piknikupäeva osale järgneb lustimine pargimurul. 
Sel aastal lõi rahvale meeleolu Andrus Albrecht alias Bonzo. Täname Eesti sõ-
jamuuseumi, et nad sel tähtsal päeval alati oma uksed külastajatele avavad, 
Viimsi vallavalitsust ja Põhja-Harju Koostöökogu toetuse eest. 

Ene Lill 
VEDA president ja Naiskodukaitse Viimsi jsk esinaine

roosi uimastavas aroomibuketis pea 
30-kraadises kuumuses oli füüsiliselt 
vastupidavust nõudev.

Väljasõidul Pranglile üllatas me-
ri osavõtjaid väikest elevust tekitanud 
lainetusega, kuid nägime oma silmaga, 
kuidas ja kus elab osa meie koduvalla 
inimestest. Mõlema õnnestunud üri-
tuse korraldusliku poole taga oli Ruth 
Teras.

Viimsi seenioride suvepäev
5. augustil toimus Lubja tuletorni juu-
res külaväljakul Viimsi seenioride su-
vepäev, mille eesmärk oli tähistada ilu-
sat suve ja nautida koosolemist kodu 
lähedal. 

Ilm soosis üritust, kus kohaletulnu-
tele pakuti võimalust tutvuda Viim-
si vallas seenioridele pakutavate tee-
nuste ja toodetega – infot jagasid valla 
sotsiaalvaldkonna juht Tõnu Troon ja 
Viimsi hoolekandekeskuse esindajad. 
Harjumaa PÜ juhatuse esimees Ago 
Kokser, kes saabus üritusele Paide ar-
vamusfestivalilt, vahendas meile uu-
diseid, mis puudutavad pensionäride 
toimetulekut. 

Huvilised said osaleda kahel tree-
ningul – kepikõnd ja kõnnijalgpall, 
millega tegelemine oleks  eakatele 
abiks igapäevase aktiivsuse säilimisel. 

Viimsi Pensionäride Ühenduse 
kordaläinud suvi

Ja nii nagu sellistele üritustele kohane 
– mitmekülgset meelelahutust nii ko-
halikelt esinejatelt kui ka külalistelt – 
esinesid Viimsi eakatele juba tuttavad 
meelelahutajad Reet Linna ja Aare Jaa-
ma, puhkpillimuusikud Raplamaalt ja 
Andres Dvinjaninov monoetendusega 
“Vanuse viiskümmend varjundit”. 

Üritus oli osavõtjatele tasuta ja seda 
rahastati LEADERi projektitoetusest. 
Palju tänu VPÜ juhatuse vastsele esi-
mehele Raimo Tannile ja endisele abi-
vallavanemale Annika Vaiklale, kes sel-
le keerulise projektikirjutamise töö ära 
tegid ja ka toetust said! Palju tänu meie 
aktiivsetele liikmetele, kes nii suure vä-
liürituse korraldamisele kaasa aitasid!

Tegemist oli esimese suure ürituse-
ga, kus korraldajateks olid VPÜ koos-
töös Viimsi hoolekandekeskusega. 
Rahulolevate suvepäevast osavõtja-
te tänusõnad korraldajatele on heaks 
lähtekohaks tihedamale koostööle, 
et valla eakate elu sisukamaks muuta 
ja inimestele erinevaid koostegemise 
võimalusi pakkuda. Kõlas ka soov, et 
Viimsi seenioride suvepäev toimuks 
igal aastal, sõltumata nädalapäevast 
just 5. augustil. Korraldajad kutsuvad 
kõiki kaasa mõtlema, kuidas sellist tra-
ditsioonilist üritust veelgi sisukamaks 
muuta.

Helle Mölder
VPÜ juhatuse liige

Seenioride suvepäevast võiks saada traditsiooniline üritus. Fotod: Ruslan Dontsov

Lisaks meelelahutusele sai suve-
päevadel ka infot eakatele mõeldud 
teenuste ja toetuste kohta.
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V
animaks mälestusmär-
giks, mis on rajatud tä-
nase Viimsi valla terri-
tooriumile, tasub luge-

da aastal 1927 Briti kuningliku me-
reväe poolt püsitatud mälestus-
märki Naissaarel. See püstitati 
Krimmi sõja ajal (1853-56) Naissaa-
rel surnud ja saare kalmistule (Lõu-
naküla ligidal) maetud Briti mere-
väelastele. Kokku maeti Naissaare 
Lõunaküla kalmistule 17 britti, kel-
lest kaks olid ohvitserid. 

Nii Briti kui ka Prantsuse mere-
väelased olid Naissaarel aastatel 
1854 ja 1855, kui nende sõjalaevad 
teostasid mereblokaadi Tallinnale. 
Nii maetigi Krimmi sõja ajal saa-
re kaguosa rannikule ka Prantsuse 
mereväelasi. Paraku hävitati Nõu-
kogude okupatsiooni ajal hauatä-
hised täielikult. Arvatavate haua-
kohtade asukohale püstitati uus 
mälestusmärk 14. juulil 1993. Sa-
mal kalmistul on ka mälestuskivi, 
mis on pühendatud Naissaare põ-
listele peredele ehk saarel elanud 
rannarootslastele, sest II maailma-
sõja ja Nõukogude okupatsiooniga 
saarelt nende asustus kadus.

Mälestusmärk 
heeringapüügilaevale
Kõige tuntum sõjasündmustega 
seonduv mälestusmärk Viimsi val-
las on Prangli saarele rajatud hee-
ringapüügilaeva Eestiranna hukule 
pühendatud mälestusmärk. Eesti-

Josef Pilsudskile püstitatud mäles-
tustahvel, mis on eesti- ja poola-
keelse tekstiga. See mälestustahvel 
avati 28. märtsil 2011, kui Viimsit 
külastasid tollane Poola president 
Bronisław Komorowski, tema abi-
kaasa Anna Komorowska ning Ees-
ti president Toomas Hendrik Ilves 
koos abikaasa Evelin Ilvesega. 

Mälestustahvli algne asukoht oli 
muuseumi teisel korrusel, ruumis, 
kus on eksponeeritud kindral Lai-
doneri kabinetimööbel. See on ka 
ühtlasi ainus ruum Viimsi mõisa-
hoones, kus on säilinud 19. sajan-
di teise poole interjöörielemente. 

19. juulil 1997 püstitati Viimsi 
mõisa peahoonesse bareljeef/mä-
lestustahvel kindral Laidoneri abi-
kaasale Maria Laidonerile. Laido-
neri abikaasa oli rahvuselt poolatar 
ja setõttu on bareljeef/mälestustahv-
lil eesti- ja poolakeelne tekst: “Meie 
kaasmaalasele Maria sünd. Skar-
bek-Kruszewskale, Eesti Vabadus-
sõja (1918-1920) vägede ülemjuha-
taja, kindral Laidoneri abikaasale, 
kes elas siin 1923-1940, pühendavad 
selle mälestustahvli tema mälestust 
hoidvad poolakad kodumaalt.”

rand väljus Tallinnast laevakonvoi 
koosseisus 24. augustil 1941, et ve-
dada Venemaale punaväkke mo-
biliseeritud eestlasi, keda oli lae-
vapardal umbes 3800. Keri saare 
juures sai laev Saksa sööstpommi-
tajalt kaks pommitabamust ja kap-
ten Boris Nelke juhtis Eestiranna 
Prangli saare juures madalikule. 

Selles meretragöödias hukku-
nud meestele kaevati 25. augus-
til 1941 Pranglile Vanakabeli nee-
mele ühishaud, mis oli mõeldud 
60 mehe jaoks. Sinna maeti laeva 
trümmist leitud 12 inimese surnu-
keha, hulk inimjäänuseid ning hil-
jem kaldale uhutud kuus surnu-
keha. Ainsana õnnestus meestest 
tuvastada Jaan Ermil, sest temal 
olid dokumendid taskus.

Ühishauale püstitati nelja meet-
ri kõrgune puurist, millele lõigati 
sisse kiri “Eestirand 24.VII.1941”. 
Ristile paigaldati ka laevalt toodud 
päästerõngas. Veel püstitati Eesti-
rannal hukkunute kalmistule Nõu-
kogude okupatsiooni ajal mäles-
tusmärk “Suures Isamaasõjas lan-
genud Nõukogude armee võitleja-
tele”, kuid see on tänaseks päevaks 
ära teisaldatud ja asendatud Eesti-
ranna hukule pühendatud mäles-
tuskiviga.

Monumendid mandril
1976. aastal püstitati Haabneeme, 
Kirovi-nimelisele näidiskalurikol-
hoosi keskusesse memoriaal II 
maailmasõjas (Nõukogude mõis-
tes Suures Isamaasõjas) hukkunud 
kaluritele. Osa sellest oli ka monu-
ment “Pronkslaine”, mille autoriks 
oli skulptor Jaak Soans ja arhitek-
tiks Renaldo Veber. Tänaseks päe-

AJALUGU Viimsi valla territooriumile on rajatud 
mitmeid monumente, mälestusmärke ning 
püstitatud ka mälestustahvleid. Kutsun teid endaga 
kaasa ajaloorännakule, et osadele neist põgus pilk 
peale heita.

Ajaloosündmustega seotud mälestus-
märkidest ja monumentidest Viimsi vallas

vaks on see memoriaal ja monu-
ment avalikust ruumist teisaldatud.

Aastal 1991 püstitati Viimsi val-
la poolt Viimsi esmamainimise 
mälestuskivi Pärnamäele. Nimelt 
aastal 1241 mainiti Taani hinda-
misraamatus seitsme adramaa 
suurust Uianra (loe: Vianra) küla 
ja seda loetakse Viimsi poolsaare 
ajaloolise perioodi alguseks. Viim-
si esmamainimise mälestuskivi on 
just Pärnamäele püstitatud ja seal-
se I aastatuhandest pärineva mui-
naskalme ligidale. Nimelt arvatak-
se, et Uianra küla asus praeguse 
Lubja või Pärnamäe külade terri-
tooriumil. Uuemate oletuste jär-
gi võis see muinasküla asuda aga 
hoopis Viimsi mõisa peahoone lä-
hiümbruses.

Mälestusmärgid Viimsi 
mõisa ümbruses
Aastal 1923 kingiti Viimsi mõis au-
tasuna vabadussõja teenete eest 
kindral Johan Laidonerile. Täna 
asub mõisas Eesti sõjamuuseum, 
kus on samuti mitmeid mälestus-
tahvleid. Muuseumi raamatukogus 
asub Poola riigimehele, marssal 

Ranno Sõnum 
Tartu ülikooli
 ajalootudeng

Saame tuttavaks
  Ranno Sõnum sai aastal 

2021 tunnustuse Viimsi Vaa-
lapoeg. Aastast 2021 on 
Ranno Tartu ülikooli ajaloo-
tudeng. Aastast 2015 töötab 
ta kooli kõrvalt Eesti sõja-
muuseumis.

Tänaseks päevaks seda barel-
jeef/mälestustahvlit enam muu-
seumis väljas ei ole. See asub nüüd 
muuseumi hoidlas, mida on või-
malik näha Eesti muuseumide vee-
bivärava kaudu (muis.ee/museaal-
view/1118768).

Mälestusmärkiderikas on ka 
Viimsi mõisa süda ja seda ümbrit-
sev park. Juba aastal 1990 paigalda-
ti Viimsi mõisahoone ette mäles-
tuskivi II maailmasõjas ja repres-
sioonide käigus hukkunud viim-
silastele. Tänaseks päevaks on see 
mälestuskivi Viimsi mõisa peahoo-
ne eest teisaldatud ja asub korda-
tehtuna Rohuneeme kalmistu vä-
ravas.

12. veebruaril 2014 avati Viim-
si mõisa pargis kindral Laidoneri 
130. sünniaastapäeval Johan ja Ma-
ria Laidonerile pühendatud mä-
lestusmärk “Taaskohtumine”, mil-
le autoriteks on Juhan Kangilaski ja 
Maria Freimann. Mälestusmärk on 
nelja meetri kõrgune ja valmista-
tud mustast graniidist. See kujutab 
Laidoneride koju saabumist pärast 
pikka äraolekut ehk taaskohtumist 
sümboolsel väraval. Sama mäles-
tusmärgi kõrval asub ka Tallinna 
Rotary Klubi mälestuspink kindral 
Laidonerile, kes oli ka klubi char-
ter-president. 

Mõisaparki on kavandatud mä-
lestusmärk Eesti Vabadussõjas osa-
lenud Viimsi meestele, mille idee-
konkursi võitis aastal 2019 Sander 
Paljak ideekavandiga “Vabane-
mine”.

Sander Paljaku 
vabadussõjas 
osalenud 
Viimsi meeste 
mälestus-
märgi idee-
kavand “Vaba-
nemine”. Foto: 
viimsivald.ee

Krimmi sõja ajal Naissaarel surnud Briti 
meremeeste mälestusmärgi avamine 1927. aastal. 
Foto: Eesti Rahva Muuseum

Vaade Eestirannal hukkunute kalmistule. Foto: 
Eesti vabaõhumuuseum

Mälestuskivi põlistele 
Naissaare peredele. 
Foto: naissaar.ee

Nõukogude okupat-
siooni ajal Eestirannal 
hukkunute kalmistule 
püstitatud mälestus-
sammas. Foto: Eesti 
Rahva Muuseum

Krimmi sõja ajal Naissaarel surnud Prantsuse 
meremeeste mälestusmärk. Foto: eelis.ee

Pärgade panek II maailmasõjas hukkunud kalurite 
memoriaalile. Fotol paremalt on näha skulptuuri 
“Pronkslaine”.  Foto: Rannarahva muuseum

Maria Laidoneri mäles-
tustahvel/bareljeef. 
Foto: Eesti sõjamuuseum

Marssal Josef Pilsudski 
mälestustahvel 
Eesti sõjamuuseumi 
raamatukogus. Foto: 
Ranno Sõnum

1991. aastal avatud Viimsi esmamainimise 
mälestuskivi. Foto: Rannarahva muuseum

Johan ja Maria 
Laidonerile püstitatud 
mälestusmärk “Taas-
kohtumine”. Foto: 
Ranno Sõnum

Viimsi mõisa peahoone 
ees asunud mälestus-
märk, mis on pühen-
datud II maailmasõjas 
ja repressioonide läbi 
hukkunud viimsilastele. 
Tänasel päeval asub 
see Rohuneeme 
kalmistu väravas. Foto: 
Rahvusarhiiv
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Kuidas tundub, 
kas jäätmed 
on õiges prügi-
kastis? Fotod: 
Jane Saks

J äätmed on kõik see, mis meist 
elutegevuse käigus üle jääb. 
Suur osa Viimsi valla elanike 
poolt äravisatavatest jäätme-

test ei ole prügi, vaid väärtuslik res-
surss. Prügi on üks jäätmete alam-
liik – kõik see, mida liigiti ei koguta, 
näiteks katkised riided, toidujäät-
metena tekkinud kondid ja tuhk. 
Prügi läheb segaolmejäätmete hul-
ka. Teised asjad, mille kasutamisest 
ollakse loobunud ja mis ei ole prü-
gi, on mõistlik koguda materjalina 
liigiti ja viia kogumiskohtadesse.  

Liigiti kogutud olmejäätmete 
osakaal on Viimsis perioodil 2016–
2020 jäänud vahemikku 26–37%, 
mis on üsna madal näitaja (riiklik 
eesmärk aastaks 2020 oli 50%). Sa-
mas on aastast 2017 liigiti kogumi-
se osakaal hakanud Viimsis kasva-
ma, mida võib pidada positiivseks 
näitajaks. 

Selleks, et tagada jäätmemater-
jali parem kvaliteet, suurendada 
taaskasutusvõimalusi ning vältida 
olmejäätmete sortimisel ülearust 
energia- ja tööjõukulu, peab jäät-
metekitaja kasutama kõiki või-
malusi olmejäätmete liigiti kogu-
miseks nende tekkemomendil ja 
nende üleandmiseks jäätmekäit-
lejale liikide kaupa.

Liigiti kogumine
Tulenevalt jäätmeseadusest on 
Eestis jäätmete liigiti kogumine ko-
hustuslik, seda nii kodus, töökoh-
tadel kui ka haridusasutustes. Ees-
tis tuleb tekkekohal koguda 14 liiki 
jäätmeid:

Paber ja kartong
• Ühe tonni paberi taaskasutamine 
säästab keskmiselt 17 puud, 26 500 

se mahuti puhul maksab 0,59 eurot 
tühjenduskord, kuid peab arvesta-
ma ka mahuti rendi või ostuga. Bio-
lagunevaid köögi- ja sööklajäät-
meid ning biolagunevaid aia- ja 
haljastusjäätmeid võib panna üh-
te mahutisse.

Bioloogiliselt mittelagunevad 
aia- ja haljastusjäätmed 
(pinnas, kivid ja muud jäätmed, 
mis ei ole biolagunevad)
• Materjali saab taaskasutada näi-
teks täitematerjalina.
• Materjalid saab üle anda Vanape-
re ja Pärnamäe jäätmejaama vasta-
valt hinnakirjale.

Pakendid (paber- ja kartong-
pakendid, plastpakendid, 
puitpakendid, metallpakendid, 
komposiitpakendid, klaas-
pakendid ja tekstiilpakendid)
• Pakendeid tehakse suurel hulgal 
erinevatest materjalidest, mis on 
taaskasutatavad.
• Pakendeid on võimalik üle anda 
tasuta jäätmejaamas, aga ka taas-
kasutusorganisatsioonidele, seda 
nii tekkekohal kui ka avalikus pa-
kendipunktis.

Puit
• Puitu on võimalik kasutada ener-
gia saamiseks st kütteks, puitplaa-
tide tootmiseks, purustada ja val-
mistada multši või saepuru, mida 
kasutada kompostimisel või loo-
made allapanuna.
• Töötlemata puitu saab üle anda 
jäätmejaamades tasuta.

Tekstiil (sh rõivad)
• Kasutuskõlblikud ja puhtad riided 
vii riidepunkti või taaskasutuskes-
kusesse ning katkised riided anna 
üle jäätmejaamas.
• Kõik esemed sorteeritakse ära 
vastavalt kvaliteedile. Parimad kau-
bad jõuavad kauplustesse Eestis ja 
lähiriikides. Kandmiskõlblikud rii-
ded annetatakse erinevatele or-
ganisatsioonidele ja arengumaa-
desse. Kasutuskõlbmatud esemed 
saadetakse ümbertöötluseks Lää-
ne-Euroopasse ja Aasiasse.

Suurjäätmed (mööbel, vaibad, 
madratsid jne)
• Kasutuskõlbulikud asjad võetakse 
uuesti kasutusse, kõlbmatud põle-
tatakse energia saamiseks ning üle-
jääk pannakse vanametalli hulka.
• Kasutuskõlblikud esemed vii kor-
duskasutuskeskusesse (nt Uuska-
sutuskeskus, Sõbralt Sõbrale), kat-
kised esemed vii jäätmejaama, kus 
need võetakse vastu vastavalt hin-
nakirjale.

Probleemtoodete jäätmed 
(elektri- ja elektroonika-
seadmed, kodumasinad, 
patareid, akud, luminestsents-
lambid ja elavhõbedat sisal-
davad jäätmed, rehvid) 
• Saab üle anda Vanapere ja Pär-
namäe jäätmejaama. Patareisid on 
võimalik üle anda kauplustes asu-
vates kogumiskastides.

Ravimijäätmed
• Ravimid põletatakse energia saa-
miseks spetsiaalses põletustehases.
• Ravimid õigesse kohta viies väl-
did kahjulike ainete jõudmist vee-
kogudesse ja nii tagasi meie toidu-

liitrit vett, 476 liitrit naftat ja 4000 kW 
elektrienergiat.
• Paberi- ja papijäätmeid saab üle 
anda Vanapere ja Pärnamäe jäät-
mejaama tasuta, samuti on või-
malik tellida korraldatud jäätme-
veo teenusena mahuti. Näiteks 
mahuti tühjendus 360–370-liitri-
se mahuti puhul maksab 1,55 eu-
rot, kuid tuleb arvestada ka mahu-
ti rendi või ostuga.

Plastid
• 88% energiat säästab plastiku 
taaskasutamine, võrreldes algsest 
toormest (nafta produktidest) val-
mistatud materjalidega.
• Plastjäätmeid saab üle anda Va-
napere ja Pärnamäe jäätmejaamas 
tasuta.

Metallid
• Alumiiniumpurgi taaskasutami-
ne kulutab 95% vähem energiat, kui 
uue purgi valmistamine.
• Ühe alumiiniumpurgi ümber-
töötlemine säästab piisavalt ener-
giat, et 20 W säästupirn saaks põ-
leda järjest 100 tundi või vaadata 
umbes 4 tundi televiisorit.
• Metallijäätmeid saab üle anda Va-
napere ja Pärnamäe jäätmejaamas 
tasuta, kuid metalli kui väärtusliku 
materjali on suurema koguse pu-
hul mõistlik viia vanametalli kok-
kuostu.

Klaas
• Klaas on väheseid materjale maa-
ilmas, mis on  peaaegu lõputult 
taaskasutatav. Kui arvestada juurde 
taaskasutatava klaasi kokkukogu-
miseks, transpordiks jm kuluv res-
surss, siis ühe klaaspudeli ümber-
töötlemisel säästetud energia arvel 
võiks näiteks 100 W elektripirn põ-
leda neli tundi või saab keeta 2–3 
tassi teed.
• Klaasijäätmeid saab üle anda Va-
napere ja Pärnamäe jäätmejaamas 
tasuta, samuti on võimalik tellida 
korraldatud jäätmeveo teenus, mis 
on samuti tasuta, kuid peab arves-
tama ka mahuti rendi või ostuga. 

JÄÄTMED Keskkonnaagentuuri andmete kohaselt 
tekkis aastal 2020 Viimsis 7653 tonni olmejäätmeid 
ehk 369 kg elaniku kohta aastas, mis on üsna 
ligilähedane Eesti keskmisega.*

Jäätmete liigiti kogumine säästab loodust

Biolagunevad aia- ja 
haljastusjäätmed
• Biolagundatavatest jäätmetest 
on võimalik toota nii väärtuslikku 
ja toiteainerikast mulda kui ka bio-
gaasi.
• Biolagunevad jäätmed pane bio-
jäätmete mahutisse või komposti. 
Aia- ja haljastujäätmeid võib kom-
postida lahtiselt anumas.

Biolagunevad köögi- ja 
sööklajäätmed
• Toidujäätmeid võib kohapeal 
kompostida ainult kinnises kahju-
rite eest kaitstud kompostimisnõus. 
• Nii biolagunevate aia-, haljastus-, 
köögi- kui ka sööklajäätmete kor-
raldatud jäätmeveoks on võimalik 
tellida teenus, mis näiteks 140-liiti-

lauale. Seega vii ravimid apteeki või 
kogumiskohta.

Eelpool nimetamata ohtlikud 
jäätmed ning olmes tekkinud oht-
likke aineid sisaldavad või nende-
ga saastunud pakendid vii jäätme-
jaama!

Pikk nimekiri võib näida hirmu-
äratavana või tulla üllatusena, aga 
asi pole tegelikkuses üldse keeru-
line. Kui tahta midagi suurt ära te-
ha, tasub ikka alustada sammu-
dest, kus väikseimast pingutusest 
sünnib suurim kasu. Seega tuleks 
alustada eelkõige bio- ja paken-
dijäätmete liigiti kogumisega, mis 
moodustavad suurima osa (mõle-
mad ligikaudu 30–35%) olmeprü-
gist ning mida saab hõlpsasti veel- 
kord kasutada.

Kolm praktilist põhireeglit
1. Ära kunagi viska biojäätmeid või 
olmejäätmete prügikotti pakendi-
jäätmete konteinerisse! See on kõi-
ge halvem, mis sa teha võiks. Sel 
moel nullid sa ära teiste nähtud 
vaeva ja rikud väärtusliku tooraine.
2. Ära pane biojäätmeid ka ol-
meprügisse, vaid kogu need eral-
di mahutisse või komposti enda 
kinnistul (toidujäätmed komposti 
kinnises mahutis). Biojäätmete lii-
giti kogumist nõuab ka uus Viimsi 
valla jäätmehoolduseeskiri, mis on 
käesolevaks hetkes Viimsi vallavo-
likogus läbinud esimese lugemise. 
Uue jäätmehoolduseeskirja koha-
selt peab biojäätmete liigiti kogu-
mine olema kõigil lahendatud jäät-
mete tekkekohal.
3. Kui sul on näpus mistahes pu-
has pakend, mis tuli ostetud kauba-
ga kaasa, ja sa pole päris kindel, kas 
see ikka on pakend või mis pakend, 
siis pane see ikka julgelt pakendi-
tesse ja lase jäätmejaama sorteeri-
jatel otsustada, mida sellega edasi 
teha. Põhiline on tagada, et pakend 
oleks võimalikult puhas (eriti toi-
dust) ja võimalusel liigiti kolmeks 
kogutud (paber-, klaas- ja segapa-
kend). 

Jäätmete taaskasutus ei ole 
enam pelgalt roheline ja moraal-
ne eluviis meie südametunnistuse 
ja maailmavalu leevendamiseks, 
vaid omaette edukas majandusha-
ru, mille väärtuslikuks tooraineks 
on jäätmed. Mida rohkem me oma 
jäätmeid liigiti kogume, seda vä-
hem tuleb tootmiseks uusi res-
sursse loodusest ammutada. Sa ei 
usuks oma silmi ja kõrvu, kui uu-
riksid veidi, millest kõigest on või-
malik uuesti toorainet tänapäeval 
teha. Jäätmeid liigiti kogudes an-
nad panuse riigi majandusse (ja 
lõpuks ka riigikassasse) – näiteks 
tekitades uut ressurssi energia- ja 
materjalitööstusele ning alanda-
des jäätmekäitluse ja elektri hinda.

Mõtle globaalselt ja tegutse lo-
kaalselt! Iga suurem muudatus 
saab alguse just Sinust endast!

* Kasutatud allikad: www.ragnsells.ee,
www.riigiteataja.ee, www.viimsivald.ee 

Uuri juurde!
  pakendiringlus.ee
  eto.ee
  tvo.ee
  tjt.ee
  kompostiljon.ee
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Toomas Luhse
keskkonna 
vanemspetsialist
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TRADITSIOON Augusti keskel 
toimus taas Prangli spordipäev, 
mis on oodatud sündmus igal 
suvel. Tänavu oli osavõtjaid väga 
palju, sest ilm oli ilus ja tuju kõigil 
sporti teha hea. Rahvas tuli kokku 
erinevatest kohtadest üle Eesti.

Kõige esimene spordipäev Pranglil 
korraldati aastal 1961. Sel aastal ühi-
nes Pranglil asuv kolhoos “Noor Kaar-
divägi” S. M. Kirovi nimelise kaluri-
kolhoosiga. Raivo Sikemäe, kes töötas 
kolhoosis ehitusel, oli aktiivne kerge-
jõustiklane ja suur spordientusiast. Te-
ma eestvedamisel hakati korraldama 
Kirovi kolhoosi erinevates osakonda-
des spordivõistlusi. Hiljem sai temast 
Kirovi kalurikolhoosi (k/k) spordiosa-
konna juhataja. Esimestest spordi-
päevadest Pranglil võtsid osa ka  teiste 
osakondade inimesed, kuid paari aas-
ta möödudes jäi spordipäev saare oma 
rahvale. Toona olid aladeks laskmine, 
kuulitõuge, jooks ja kaugushüpe.

Spordipäevade ajalugu
Aastal 1970 olid spordipäeva korralda-
jaks Prangli külanõukogu liikmed Ma-
ti Leppmets ja Urmas Mererand, kes 
tol ajal oli 23-aastane. Nimetati seda 
Prangli külanõukogu esivõistluseks. 
See aastaarv pärineb Urmas Mereran-
na diplomitelt, mille on välja andnud 
S. M. Kirovi nimelise k/k spordinõu-
kogu. Tema mäletamist mööda ja dip-
lomitelt võib välja lugeda, et võistlus-
aladeks olid kõrgushüpe, kaugushüpe, 
granaadivise, kuulitõuge, kettaheide, 
jooksmine, õhupüssist tulistamine ja 
võrkpall, kus omavahel võtsid mõõtu 
pranglikad ja piirivalvurid. Võistlusi 
peeti Rätsepamäel, kus noored käisid 
õhtuti koos võrkpalli mängimas.

1985. aasta diplomilt võib lugeda, 
et üheks alaks oli veel ka sangpommi 
tõstmine ja diplomi oli välja andnud 
Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi 
spordiklubi. Osavõtjad kinnitavad, et 
rikas Kirovi kolhoos pani alati välja uh-
ked auhinnad ja neid oli rohkelt.

1986–88 korraldati Pranglis kolm 
päeva kestvaid suvepäevi, kus toimu-
sid kontserdid ja esinesid isetegevus-
lased. Laupäev oli spordipäev. Mängiti 
võrkpalli, toimus köievedu ja erinevad 
mängud lastele. Õhtuti olid rahvama-
jas peod, mis kestsid hommikul kella 
seitsmeni. Esinesid tuntud ansamb-

lid ja Allan Roosileht tegi videodiskot. 
Rahvamaja juhatas siis Kalle Erm.

1982.–2012. aastani, kokku 30 aas-
tat, korraldas Prangli saare spordipäe-
vi Tiia Tamm, kes oma ametilt oli tol 
ajal Kirovi kolhoosi erinevate osakon-
dade spordimetoodik. Osakonnad asu-
sid Neemes, Loksal, Kakumäel, Ome-
dul jm ning loomulikult ka Pranglis. 
Viimsi valla taasiseseisvumisel sai 
Tiia Tamme ametinimetuseks Viimsi 
valla sporditöö koordinaator ja Prang-
li spordipäeva korraldas ta ikka edasi. 
Sel ajal oli üheks alaks veel ka odavise, 
kuid spordipäeval armastati ka kange-
maid karastusjooke tarbida ning oda-
vise muutus vähe ohtlikuks. Järgmiseks 
sporditöö koordinaatoriks oli Remo 
Merimaa, kes samuti jätkas spordipäe-
va korraldamise traditsiooni.

Kõige populaarsem ala on läbi aas-
tate olnud laskmine. Laskevõistluse 

Prangli spordipäev on suve 
üks oodatuim sündmus

protokollid olid 1970ndatel väga pi-
kad – osales oma 70 inimest. Õhupüs-
sist võisid lasta nii mehed, naised kui 
ka lapsed.

Hiljem lasti Lool, kus asus vana pii-
rivalve laskeplats, juba pärisrelvadest. 
Nüüd on üle 20 aasta laskevõistlust läbi 
viinud Kaitseliidu Harju maleva Rävala 
malevkond, neli viimast aastat Avo Al-
jase eestvedamisel. Lisaks laskmisele 
airsofti relvadest toimus rahvamaja õues 
veel ka haavatu kandmine, viikingi kirve 
viskamine ja granaadi täpsusvise.

Rahvamajal on kolm aastat aida-
nud Prangli spordipäeva korraldada ka 
Viimsi kooli kehalise kasvatuse õpetaja 
Marika Seppor, kes ise tuli Kirovi spor-
dikooli tööle aastal 1978 kergejõusti-
kutreenerina. Ta on Viimsis spordi-
tööd teinud 44 aastat.

Spordivaim ei rauge
Kolmandat aastat peetakse jällegi 
võistlusi Rätsepamäel ja aladeks on 
hoota kaugus, kummikuvise, 30 m ja 
60 m jooks, kuulitõuge ja laste viske- 
ning muud mängud. Igal alal osalevad 
nii naised kui ka mehed ja seda erine-
vates vanusegruppides. Täname väga 
Endel Linholmi, kes andis lahkesti loa 
just seal võistluste korraldamiseks!

Korvpalli vabavisked ja võistkondlik 
jalgpall toimusid palliväljakul. Sel aas-
tal võtsid omavahel mõõtu seitse võist-
konda. Kokku sai diplomeid välja an-
tud 180, sest erinevaid vanusegruppe 
oli igal alal omajagu. Kõikidel aladel 
kokku panid kohtunikud kirja 780 soo-
ritust. Pooltel aladel oli aga osavõtjatel 
võimalus sooritada mitu katset. Spor-
dipäeva õhtul mängis rahvamajas tant-
suks kõigi poolt armastatud VLÜ, mis 
oli päevale väga ägedaks lõpuks.

Siinjuures tänan kõiki kohtunikke 
ja vabatahtlikke, kes rõõmsal meelel ja 
mõnusa huumoriga kuumal suvepäe-
val kõik katsed ära mõõtsid, parimatele 
diplomid välja kirjutasid ning õhtul üle 
andsid! Täname ka Viimsi valda ja Paa-
vo Naela diplomite valmistamise eest!

Järgmisel aastal toimub Prangli 
spordipäev 12. augusti 2023.

Teated

Viimsilased olid edukad Euroopa 
noorte meistrivõistlustel kabes  
Team Estoniasse kuulub 18 noort mõttesportlast, sealhulgas ka Haab-
neeme kooli õpilased Laur Jakob Jänt (10) ja Karoliine Kalda (9).

Laur Jakob kuulub vanuseklassi B13, mis on paika pandud vanuse 
järgi, kus mängivad aastatel 2009–2011 sündinud noored. Seega oli 
Laur Jakob Jänt oma grupist üks noorimaid. Osalejaid oli Laur Jakob 
Jänti vanuseklassis 17. Laur Jakob saavutas tubli 8. koha, tulles täpselt 
tabeli keskele.

Täname Viimsi valda toetuse eest, et saime osaleda kabevõistlusel 
ja näha imeilusat Kapatookiat! 

Argo Unnuk
treener

Viimsilane võistles Euroopa 
meistrivõistlustel petankis  
Viimsilane Veiko Proos osales Hollandis toimunud Euroopa meistri-
võistlustel petankis. 

13.–17. juulini Hertogenboschis peetud meistrivõistlustel esindas 
Veiko Eestit juba 18. korda. Koos Tõrvast pärit paarilise Maris Rõõmuga 
saavutati segapaarismängus 26 paari seas seekord 9. koht. Projekti 
toetas Viimsi vald. 

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

Suurepärased tulemused 
kergejõustikus  
Juuli keskel toimusid Rakveres Eesti meistrivõistlused kergejõustikus 
U14 ja U16 vanuseklassidele. 

Spordiklubi Lindoni sportlased tõid Viimsisse neli Eesti meistritiitlit, 
kaks hõbemedalit ja kuus pronksmedalit. Eesti meistriks U14 vanuse-
klassi 400 m jooksus tuli Haabneeme kooli õpilane Uku Maamägi. 
Lisaks moodustas Uku koos Henri Näppi (Haabneeme kool) ja Mette 
Marii Estorniga (Viimsi kool) teatejooksu tiimi, kellega koos samuti Ees-
ti meistritiitel kindlustati, teisele kohale platseerus SK Elite Sport võist-
kond ning pronksmedalid said kaela KJK Saare esindajad. 

Lisaks võitis Uku veel hõbemedali 800 m jooksus ning tubli 7. koha 
kaugushüppes. Henri Näppi saavutas lisaks teatejooksu kullale veel 
1500 m jooksus hõbemedali ning 800 m jooksus pronksmedali. Mette-
Marii Estornile tuli lisa 100 m jooksus ja 200 m jooksus, kus mõlemal 
alal oli tasuks pronksmedal!

Võistlustules oli ka U14 vanuseklassi neiu Sofia Salm (Haabneeme 
kool), kes tegi ilusa esituse 200 m tõkkejooksus ning sai kaela pronks-
medali ning saavutas kolmikhüppes 6. koha.

U16 vanuseklassis tegi suurepärase võistluse Silvia Sarv (Viimsi 
kool), kes saavutas tüdrukute kolmikhüppes pronksmedali. Lisaks esin-
dasid SK Lindonit veel Nele Oja, Krisete-Elisabet Tamm, Andre Näppi, 
Lars Lukas Steurs ja Adele Kotkas Haabneeme koolist ning Emma 
Marii Aamer, Miina Kõiva ja Markus Siilo Viimsi koolist. 

Kirke Aitsen
treener

Purjetamise MM oli Viimsi 
noormehele edukas  
Juuli lõpus toimusid Harjumaal Tilgu sadamas purjetamise Zoom 8 
paadiklassi maailmameistrivõitlused, kus osales 63 sportlast Root-
sist, Soomest, Taanist,  Lätist, Kasahstanist ja Eestist. 

Viiest võistluspäevast esimesel oli tuult kõige rohkem, mil sportlased 
said võistelda keerutava tuulega ning pidid olema eriti tähelepanelikud 
keerukate olude suhtes. Teistel päevadel oli tuult vähem ning kahel 
päeval suisa nii vähe, et sõite ei toimunudki. 

Karl Erik Pikhof (15) saavutas Zoom 8 paadiklassi MM-il poiste arves-
tuses 9. koha ja Eesti poiste arvestuses 3. koha. Võistlustel osalemist 
toetas Viimsi vald.

Leo Pikhof
lapsevanem

Külli Talmar-Kuiv
Prangli rahvamaja 
juhataja

“Haavatut” kannab võistkond Tüdrukud. Fotod: erakogu

Ühispilt. Foto: Raul Mee

Hoota kaugust hüppas teiste seas ka 
Jan- Erik Jäätes. 

Jalgpall oli üks spordipäeva aladest. 

Rõngaid keerutas Marta Liisa Linholm.
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Aiatööd
Ohtlike puude raie, võsalõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.

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

Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Ohtlike puude/okste 
langetamine, viljapuude lõikamine, 
lume koristamine, heki lõikus ja 
pügamine. Tel 5348 7318, igor@
inkteenused.ee.

Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenust koduaedades, ühis-
tute ja äriühingute ümbruses. 
Helista ja küsi lisa tel 5399 3595.

Muru niitmine, trimmerdamine, 
heki lõikus, okste äravedu, heina 
purustamine, kruntide korrastus. 
Tel 5897 7133.

HEKKIDE JA VILJAPUUDE LÕIKUS. 
Oman pikaajalist kogemust ning 
palju õnnelikke kliente. Helista või 
kirjuta, teen hea hinnapakkumise! 
Tel 5396 2258, rpappel@gmail.com, 
Raido.

Ehitus
Tänavakivide paigaldus ja paran-
dustööd. Teede ja platside ehi-
tus. Kivide müük. Haljastustööd. 
Tel 5667 6629, info@viimsikivi.ee, 
www.viimsikivi.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaa-
toriga, lammutus- ja koristustööd, 
vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Teenustööd kaubikuga. Tel 
507 4178.

Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja vii-
mistlustööd. Kortermajade 

renoveerimine MTR EEH011474. 
Pakume erinevaid lahendusi hoo-
nete ja majade ehitusel. mehitus@ 
gmail.com või tel 5352 9476.

Katuste, fassaadide ja aedade 
pesu, värvimistööd, remonttööd. 
Veerennide puhastus ja akende 
pesu. Tel 5638 8994, kpe.kpe@
mail.ee.

Kivi-, plekk-, eterniit- ja bituumen-
sindelkatuste pesu ning värvimine. 
Krohv-, plekk- ja plastikfassaadide 
ning akende õrnpesu. Tänavakivi 
pesu ning liivatamine. www.sunlu-
na.ee, tel 5555 8730, Karl-Martin.

Tänavakivide paigaldus. Parklate 
ja kõnniteede ehitus. Ormikivi OÜ, 
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee, 
tel 525 5851.

Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ning hooldust. Lisaks 
siseviimistlus ning elektritööd 
(elektrikilbid jne). Vastav pädevus 
olemas. Info tel 552 7217.

Bituumenkatuste remont SBS-
rullmaterjaliga. Plekitööd. Tel 5819 
7445.

Katuste ehitus ja renoveerimine. 
Puitfassaadide ehitus, värvimine, 
terrassid. Üldehitus. E-post info@
ehituspuusepad.ee, tel 5688 0841, 
www.ehituspuusepad.ee.

Aedade ja piirete ehitus, remont 
ja värvimine. Aiamaterjalide müük. 
E-post info@piirdemeistrid.ee, tel 
5688 0841, www.piirdemeistrid.ee.

Professionaalne tänava- ja ääre-
kivide paigaldamise teenus. 
Kvaliteetne töö, aastatepikkused 
kogemused, mõistlikud hinnad. 
Tel 5616 4364.

Muud teenused
Kutsetunnistusega korstnapühkija, 
4. tase. Töötan kiirustamata, töö 
puhas ja korralik. Tehtud töö 

registreerin Päästeametis. Tel 
5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com.

Kogemustega õmbleja Haab-
neemes teeb õmblus- ja parandus-
töid ning õmbleb kodutekstiile. Tel 
524 2109, Heljo.

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

Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.

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

Veoteenus/kolimine. Akuraatsed 
kolijad. Vana mööbli demontee-
rimine ja äravedu, sh rämpsu 
äravedu. Metallijäätmeid (sh kodu-
masinad) viime ära tasuta. Töö-
tame ka nädalavahetustel. Tel 502 
8148.

Vahetan boilereid, WC-potte, 
segisteid, valamuid, pesumasinate 
ühendamine ja vanade äravedu, 
väiksemad elektritööd. E-post loo-
duse.3@hot.ee, tel 5904 8011. 

Mahla pressimise teenus ja õunte 
kokkuost Harjumaal Kose vallas. 
Lisainfo tel 5621 9762.

Massaaž Viimsi südames Kaluri 
tee 3. Klassikaline, laavakivi-, 
tselluliidi-, lõõgastav jalamassaaž. 
Helista või kirjuta tiina.maria.
magdaleena@gmail.com. Tel 5260 
275, 5893 7477.

Ost, müük, rent
Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARK-ist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.

Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte ja fotosid, trükiseid ja doku-
mente, vanaraha ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsioneerimi-
se esemeid. Hea hinnaga! Tel 602 
0906 ja 501 1628.

Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire vormista-
mine ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või tel 5618 
8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks www.
seisevauto.ee.

Uuemate ja vanemate raamatute
ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed 
jm) ost. Tel 514 0618, Andres.

EHITUSOUTLET Harjumaal Kose 
alevikus pakub SOODSALT immu-
tatud poste, puitu (terrassilaud, 
Siberi lehis, höövelmaterjal), soo-
justust (vill ja Kingspan PIR´i), aia-
kaupu (varjualused, lehtlad, kuurid, 
aiamööbel jpm). Pakume ka trans-
porti. Kontakt: tel 5656 0096, 
www.ehitusoutlet.ee.

Otsin elamispinda
Töötav 35-aastane ukrainlanna 
koos 10-aastase pojaga otsib 
soodsat elamispinda Viimsis. Laps 
käib Viimsi koolis. Vajadusel saab 
aidata majapidamistöödel. Kon-
takt: Tanja tel 5364 5517 (vene 
keeles) või Sirje tel 502 5043 (eesti 
keeles).

Pakun tööd
Viimsi Kaubanduskeskuse Bosse 
lemmikloomapood pakub tööd 
aktiivsele ja sõbralikule müüja-
konsultandile. Võimalik ka osaline 
tööaeg. CV palume saata: bosse@
bramham.ee.

Hooliv ja abivalmis bussijuht Viimsi 
piirkonnas, liitu meiega!
• Tule ja sõida uhiuute Iveco gaasi-
bussidega.
• Abista reisijaid igapäevaselt ning 
vii nad Viimsi valla liinidel soovitud 
sihtpunkti!
• Suhtle rõõmuga eesti keeles.
• Tule jaga oma pädevust rooli-
keeramises.
• Täienda oma pühendumusega 
meie ühtehoidvat meeskonda.
Pakume stabiilset graafikujärg-
set tööd. Sobib hästi hea tervisega 
pensionärile. Bruto töötasu orien-
teeruvalt 1300 eurot. Hansabuss 
on pika ajalooga aus tööandja. 
Täidame oma lubadusi ja kohtle-
me kõiki sõbralikult ning austavalt. 
Hansabussis ootab Sind sõbralik 
ja ühtehoidev meeskond. Hoolime 
oma inimestest ja nende tervisest. 
Pingutame selle nimel, et luua töö-
keskkond, kus igaüks tunneks en-
nast hästi ja hoitult. Oleme pika 
ajalooga stabiilne tööandja. Täida-
me oma lubadusi ja kohtleme kõiki 
sõbralikult ning austavalt. Lisainfo: 
personalijuht Marina Sonn, tel 671 
3267, hansabuss.ee/liitumeiega.

Firma võtab tööle koristaja Aiandi 
tee kontorisse Viimsis. Töö  E–R  õhtuti. 
Tel  521  9601,  vahur@floteenused.ee.

Lastehoid Viimsi Miisu pakub tööd 
LAPSEHOIDJA ABILISELE. Tööks 
on lastele toidu serveerimine, koris-
tamine ja abistamine riietumisel. 
Tööaeg E–R 8.30–16.30 Nelgi tee 1 
Viimsis, sobib ka tegusale pensio-
närile. Tel 516 3416, Ülle.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

Korraldaja: Viimsi vald
Operaatorid: Lubja Külaselts koostöös 
Happy Classes ja Viimsi Lumepargiga

TEATRIFESTIVAL VILLE

27. augustil 2022
Paenurme tee lõpus, 
Lubja tuletorni juures, 
Viimsis

PILETID SAADAVAL PILETILEVIS JA KOHAPEAL.
Lisainfo: Annika Vaikla, teatrifestivalville@gmail.com
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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 
 

pellet;
brikett;
küttepuud.

Küttematerjali müük:

Tasuta transport Tallinnas
ja lähiümbruses

www.puu24.ee +372 520 00 93

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

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

kooli
pilguga
Terava

kooli Allahindlus kehtib kõikidele BOD Lenses
klaasidele (ühe- ja mitmevaatelised,
fotokroomsed ning kontoriprillid)
raamide ja klaaside koosostul.

Viimsi Vanavara 
avatud E-R 14-18

Kaluri tee 5, Haabneeme, Viimsi.
Tel 5307 0849

Otsime töötajaid järgmistele ametikohtadele:

MUUSIKAÕPETAJA RANDVERE MAJJA (koormus 0,5)

ABIÕPETAJA (koormus 1,0)

LOGOPEED (võimalikud erinevad töökoormused)

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Palume saata CV ning sooviavalduse:
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)

Email: mirje@viimsilasteaiad.ee
Telefon: 5622 0121

Südamekodud AS Merivälja Südamekodu 
otsib oma töökasse kollektiivi

KOKKA
Asume Meriväljal, Ranniku tee 48, Tallinn

Transport Piritalt liinibuss nr 6 (peatus Merivälja Pansion), 
kesklinnast nr 1A ja Lasnamäelt nr 49 (peatus Kaasiku) 

Huvi korral palun võtta ühendust:
Tel: 6230 605, e-mail: merivalja@sudamekodud.ee
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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.

Sinu                  
HAMBAKLIINIK 

Viimsis      

kadaka

Drive In

Viimsis: Muuli tee 10 
Viimsis teenindame kliente järjekorra alusel E-R 9-19 ja L 9-16. 

Tel: 623 7052; viimsi@abctehno.ee
Kadakas: Pilvetee 8/2

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Viimsis

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

Meister on vaid
kliki kaugusel:

MÜÜRITÖÖD
KIPSITÖÖD
MAALRITÖÖD
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖD
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONIMINE
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S
oola-aurusaun ja aurusaun 
on saanud uue eksklusiivse 
väljanägemise ning kada-
kasauna lava on ehitatud 

mõnusaks ajaveetmiseks ringikuju-
liselt ümber kerise, et saaksid mak-
simaalselt kadakaaroome nautida.

Väiksematele spaasõpradele, kes 
alles spaamõnusid avastavad, on 
loodud spetsiaalne Vesikaru saun. 
Vesikaru on Atlantis H2O Aquapar-
gis elutsev vahva ja lõbus loomake, 
kes on ujunud üle mere saunakes-
kusesse, et pisematele veesõprade-
le saunas seltsi pakkuda. Vesikaru 
saunas on tunne, nagu istuksid all-
veelaevas ja illuminaatoritest näed 
põnevat veealust maailma. Saun on 
mõnusalt madala temperatuuriga 
ja turvaliste istmetega.

Ka ülejäänud saunad – Himaa-
laja soolakivisaun, puuküttega 
saun ning välisaun on nagu uued. 
Uus rõõmsavärviline sooja veega 
beebibassein kutsub sulistama til-
lukesi veefänne. 

Viimsi spaa saunakeskuses oota-

Tallinn Viimsi SPA Spordiklubis 
on võimalus teostada kehakoosti-
se analüüsi ning oma ala spetsia-
listid pakuvad nii toitumisnõus-
tamise kui ka personaaltreeningu 
teenuseid. Treeningujärgseks lõõ-
gastumiseks ning taastumiseks on 
kõigil spordiklubi külastajatel või-
malus külastada Viimsi spaa sau-
nakeskust. Külastajatel on võima-
lik soetada nii korrapileteid kui ka 
kuupääsmeid ja seda ilma siduva 
lepinguta! 

Sügisest liitub spordiklubi pe-
rega neli uut treenerit. Tutvu uue 
spordiklubiga!

Liutorud pakuvad 
emotsiooni igal aastaajal
Atlantis H2O Aquapark ootab vee-
mõnusid nautima. Aquapargis on 
mitmeid lõbusaid veeatraktsioone: 
lainebassein, ringvooluga bassein, 
kaheksa erinevat liutoru, millest pi-
kimad on üle 120 m. Pisikestele kü-
lastajatele on eraldi oma väikelaste 
mängu- ja lustiala koos kahe väik-
sema liutoru, ronimisala ja 20 cm 
sügava basseiniga. Väikelasteala 
kaks liutoru on mõeldud lastele 
pikkusega alates 1 meetrist. Väi-
kelasteala ümbritseb ümarate ser-
vadega bassein, milles veesügavus 
vaid 0,20 m. Atlantis on mugavalt 
ühendatud Viimsi spaa saunakes-
kusega, et saaksid pärast pikka liu-
gu veel kuuma leili ja spaamõnusid 
nautida. Jõudu uuele ringile minna 
annavad maitsvad näksid ja tervis-
likud smuutid NomNom kohvikust. 

Kinoelamus otse 
kõrvaltänavast
Tallinn Viimsi SPA hotellis asub 
oma kvaliteetse pildi ja helisüstee-
mi poolest tuntud Viimsi kino. Saa-
lides on kasutusel hübriidekraanid, 
mis ühendavad endas valge ja hõ-
bedase ekraani parimaid omadusi, 
tagades selge, nüansirohke ja suu-
repärase tasakaalustatud valgus-
jõuga pildipeegelduse ja seda nii 
3D kui ka 2D filmide vaatamisel. 
Kinokompleksi kõik neli saali on 
varustatud  Sony 4K tipptehnoloo-
giaga, mida on nauditav vaadata nii 
esimestest kui ka tagumistest rida-
dest. Tule ja veeda unustamatu ki-
noelamus kodukandist lahkumata!

Elav muusika Black Rose 
pubis
Reedeti saa osa elavast muusikast 
ja maitsvatest söökidest ning jooki-
dest Black Rose pubis. Traditsioo-
nilised muusikaõhtud pakuvad 
vaheldust argipäevast, andes või-
maluse nädalavahetus mõnusalt 
vastu võtta. Septembris astuvad 
lavale La Luna, Wiiralt ja Jüri Ho-
menja. Spordisõpradega vaatame 
üheskoos pubi suurelt ekraanilt põ-
nevaid spordisündmusi.

vad külastajaid spaabasseinid, 
sportujula ja laste treeningbassein – 
kõik, mida vajad värskendavaks ka-
rastuseks kuumal suvel.

Lisaks saunadele on värsken-
duskuuri läbinud saunakeskuse 
kohviku- ja puhkeala. Kohvikust 
leiad spaatamise kõrvale külma 
lonksu ja mõnusa ampsu, mis on 
valmistatud Black Rose pubi kok-
kade poolt. 

Iidsed saunarituaalid
Viimsi spaa saunakeskus toimu-
vad populaarsed saunarituaalid. 
Rituaalid kujutavad endast tõelist 
maiuspala nii kehale kui ka meel-
tele, viies mõtted eemale argistest 
asjadest. Meie professionaalsed 
saunameistrid hoolitsevad meel-
diva atmosfääri eest saunarituaa-
li ajal, muutes selle eksklusiivseks 
ja meeldejäävaks kogemuseks. Ri-
tuaalid on saunakeskuse külastaja-
le tasuta. 

SPA18+ ainult 
täiskasvanutele
Eksklusiivses spaa- ja saunakes-
kuses saad nautida erilist vaikust 
ja rahu, kuna SPA18+ on mõel-
dud vaid täiskasvanutele. Maksi-

SISUTURUNDUS Armastatud Tallinn Viimsi SPA 
saunakeskus on läbinud põhjaliku uuenduskuuri.  

maalseks lõõgastumiseks on sinu 
päralt 6 eksklusiivse sisekujundu-
se ja atmosfääriga sauna, kohvik ja 
veebaar, helesinine spaabassein, 
privaatsed puhkealad, lõõgastus-
ruum puuviljade ja värskendava-
te jookidega. SPA18+ saunakesku-
ses saad nautida ainulaadset Türgi 
hamami sauna ja Saaremaa mu-
dahoolitsusi Mudalas. Tõelise sau-
naelamuse saad, nautides popu-
laarseid leili- ja trühvlirituaale, mis 
on külastajatele tasuta. Eksklusiiv-
ne puhkuseoaas ootab!

Viimsi spaa spordiklubis 
valmistu sügishooajaks juba 
varakult
Maikuus avatud uus Tallinn Viimsi 
SPA Spordiklubi pakub mugavaid 
treeningelamusi Viimsi südames. 
Spordiklubist leiad professionaal-
sete seadmetega varustatud jõu-
saali koos kardiopargi, vabade 
raskuste ja venitusalaga, funktsio-
naalala, ujula (16 × 25 m) ja las-
te treeningbasseini. Spordiklubis 
on kaks rühmatreeningute saali, 
kus toimuvad treeningud erineva-
le maitsele oma ala parimate spet-
sialistide juhendamisel. 

Linda Suurkuu 
vabakutseline ajakirjanik

Sind ootavad 4 uhiuut sauna!

Oled Viimsi spaa 
klubiliige? 

  Püsikliendid naudivad 
maja teenuseid parimatel 
tingimustel. Klubiliikmeks 
astumisega ja kaasnevate 
eelistega tutvu Tallinn Viimsi 
SPA kodulehel spatallinn.ee/
viimsi-spa-klubi/.

Tallinn Viimsi 
SPA saunakeskus 
on taas AVATUD

Viimsi spaa restorani toidud on Black Rose pubi kokkade poolt valmistatud.

Menüüst leiab igale maitsele 
midagi.

Atlantis H2O 
Aquapargis 
saab lustida 
kogu pere.
Fotod: erakogu

Hoia ennast 
vormis Viimsi 
spaa spordi-
klubis.

Pubi kokad valmistavad suus-
sulavaid roogasid igale maitsele, 
ka veganitele. Lastega peredele pa-
kub lisaväärtust laste mängutuba, 
kuhu mugavalt pubi teiselt korru-
selt mängima pääseb. Lapsevane-
mal on võimalus läbi wifi ja kaame-
rasüsteemi lapsel mängutoas silma 
peal hoida ilma lauast lahkumata. 

Viimsi spaa restoranis söö 
palju jaksad
Hommiku-, lõuna- ja õhtusööki 
pakub rikkalik buffet-restoran. Pü-
hapäeval võta hetk endale! Naudi 
Viimsi spaa restoranis suvehõngu-
list brunchi. Valikus on nii soojad 
road, külmad salatid kui ka magu-
sad hommikusöögid. Brunchi joo-
gikaardilt leiad meelepärase Mi-
mosa, vahuveini või käsitöölimpsi. 
Suvel on avatud restorani suveter-
rass, kus ilusa ilmaga värskes õhus 
sööki ja jooki nautida. 

Sinu kohalik ilukeskus
Tallinn Viimsi SPA hotelli on loo-
dud kõrgetasemelise ja laia hoolit-
sustevalikuga ilukeskus. Siin saad 
aja maha võtta ning pühenduda 
tervisele ja puhkusele. Sobivai-
ma hoolitsuse leidmisel abistavad 
Sind ilukeskuse spetsialistid. Tee-
nusevalikust leiad iluhoolitsused 
kehale, näole, kätele ja jalgadele, 
meestele ja lastele mõeldud ilu- ja 
spaahoolitsused, päevaspaa pake-
tid, aparaadihoolitsused näonaha 
noorendamiseks ja keha trimmi-
miseks, erinevad massaažiliigid, sh 
klassikaline, spordi-, Tai ja tsellulii-
divastane massaaž ning soolaravi. 

Teenusevalikusse on lisandu-
nud maailmakuulus microneedling 
protseduur, mis noorendab nahka 
ja silub miimikakurde ja -kortse. 
Loe Viimsi spaa hotelli võimaluste 
kohta lähemalt spatallinn.ee.
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O
ma võlu nendes sead-
metes seisneb selles, 
et need on üheks liht-
saimaks viisiks tagada 

oma ruumides, milles pikalt viibi-
me, endale meelepärane tempe-
ratuur. Paraku on aga soojuspum-
ba ostmine, paigaldamine ning 
kasutamine toonud kaasa palju 
ebameeldivad tagajärgi kohalikus 
omavalitsuses, naabritevahelistes 
suhetes või kinnisvara müümisel.

Selgitame, et õhksoojuspump 
ei ole oma olemuselt suvaline sea-
de nagu külmkapp, mille võib liht-
salt vooluvõrku ühendada. Ehita-
mise mõistes on õhksoojuspumba 
paigaldamise näol tegemist teh-
nosüsteemi ümberehitamisega, 
mis muudab ka ehitise välisilmet. 
Praktikas on tavapärane, et õhk-
soojuspumpade paigaldamisega 
tegelevad ettevõtted ei informee-
ri ostjat, et enne seadme paigalda-
mist tuleb saada kooskõlastus ko-
halikult omavalitsuselt.

Nii varasemalt kehtinud ehi-
tusseaduse kui ka hetkel kehti-
va ehitusseadustiku mõistes kva-

ära nende tuletundlikkuse. Kasu-
tusteatisele tuleb alati juurde lisa-
da ehitusteatisega kooskõlastatud 
ehitusprojekt. Lisaks võib kohalik 
omavalitsus juurde küsida ka mü-
rataseme mõõdistuspassi.

Peame vajalikuks selgitada, et 
enne ehitusseadustiku jõustumist 
(jõustus 1.07.2015) paigaldatud 
õhksoojuspumba seadustamise 
eest võib kohalik omavalitsus ra-
kendada ka riigilõivu 500 eurot. 
Meie kogemus näitab, et väiksema-
tes kohalikes omavalitsustes jäe-
takse riigilõiv rakendamata, kuid 
seaduslik alus selleks on olemas.  

Samuti pole välistatud, et koha-
lik omavalitsus nõuab ümberehi-
tamist, mis tähendab, et väline ag-
regaat tuleb viia hoone fassaadilt 
eemale või varjestada fassaadi-
ga ühes toonis oleva materjaliga. 
Halvimal juhul leiab kohalik oma-
valitsus, et õhksoojuspump ei ole 
sobilik piirkonda ning seade tuleb 

lifitseerub ehitise tehnosüsteemi 
muutmine ehitise ümberehitami-
seks, mille jaoks tuleb esitada ko-
halikule omavalitsusele läbi riikliku 
ehitisregistri (www.ehr.ee, edaspi-
di ka EHR) ehitusteatis koos ehitus-
projektiga. 

Ehitusteatise menetluses võib 
ehitusprojekti koostada ka oma-
nik ise, kuid lähtuma peab siis-
ki majandus- ja taristuministri 17. 
juuli 2015. aasta määrusest nr 97 
“Nõuded ehitusprojektile”. See tä-
hendab, et ehitusprojekt peab ole-
ma nõuetekohane ning on tava-
pärane, et ehitusteatise menetlus 
takerdub suuremates kohalikes 
omavalitsustes ehitusprojekti mit-
tevastavuse taha. Nimetatud mää-
rus annab nõuded nii seletuskirja-
le kui ka jooniste kirjanurkadele, 
mis võib asjatundmatule peavalu 
ja pahameelt tekitada. Samas tu-
leb mõista, et kohalik omavalitsus 
on vastutav, kui kinnitab, et selline 
lahendus on kooskõlas ning ohutu 
kolmandatele isikutele.

Lisaks ehitusprojekti nõueteko-
hasele vormistamisele tuleb arves-
tada ka sotsiaalministri 4. märtsi 
2002 määrusega nr 42 “Müra 
normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamutes ning ühiskasutusega 
hoonetes ja mürataseme mõõtmi-

SISUTURUNDUS Kuumalaine saabumisega tekib 
nii mõnelgi soov paigaldada enda koju õhksoojus-
pump, mis palavate ilmadega jahutust annaks ning 
muul ajal täiendava kütteallikana toimiks.  

Kas Sinu õhksoojuspump on seadustatud?
se meetodid”, sest õhksoojuspum-
pade välised agregaadid tekitavad 
müra, mis ei pruugi olla kooskõlas 
nimetatud määrusega. Miks see 
oluline on? Seda seetõttu, et välise 
agregaadi müra võib hakata häiri-
ma naabreid. Suurimaks problee-
miks on see kortermajade puhul, 
kuid on ka eramajade naabrite va-
hel tekitanud konflikte. Teatavasti 
tulevad paljud kaebused õhksoo-
juspumpade kohta just naabritelt. 
Kohalikul omavalitsusel on seadu-
sest tulenev kohustus teostada riik-
likku järelevalvet, mis tähendab, et 
tuleb minna kontrollima ehitustöö-
de seaduslikkust.

Peale ehitusteatise kooskõlas-
tamist EHR-is ja ehitustööde lõpe-
tamist ja seadme paigaldamist tu-
leb esitada EHR-is ka kasutusteatis 
nii üleandmise kui ka vastuvõtmise 
aktiga, paigaldusjuhendiga, hool-
dusjuhendiga ning kaablite ja toru-
de sertifikaatidega, mis tõendavad 

Asko Ausmees 
Domus Kinnisvara, jurist /
seadustamise valdkonna juht

Õhksoojus-
pump vajab 
seadustamist.
Foto: Canva

hoopis eemaldada. Selline olukord 
võib tekkida piirkondades, mis on 
kultuurilises mõistes väärtuslikud 
(miljööalad) või hoone ise on kait-
se all olev objekt.

Oluline on teada ka asjaolu, et 
kui soovid oma kinnisvara müüa ja 
selle ostu soovitakse finantseerida 
pangalaenuga, siis võib just oma-
voliliselt paigaldatud õhksoojus-
pump olla see, mille tõttu finant-
seeringut ei anta.

Õhksoojuspump tundub olevat 
küll seade nagu iga teinegi, kuid 
tegelikult loetakse soojuspumba 
paigaldamist siiski hoone ümber-
ehitamiseks ning kui seda ei tehta 
asjatundlikult, siis võib see kaasa 
tuua oluliselt suuremad kulud, kui 
asi koheselt õigesti teha. Ainult nii 
saab vältida edaspidiseid konflikte 
kohaliku omavalitsusega, kuid sa-
ma oluline on säilitada head suh-
ted ka naabritega.

Leiame, et olenemata seadus-
andluse keerukusest ei pea iga ini-
mene olema niivõrd spetsiifiliste 
teadmistega, kui seda nõuab liht-
sa agregaadi paigaldamiseks vajalik 
eeltöö. Meil Domus Kinnisvaras on 
oskusteabega meeskond, et Sind 
aidata nii õhksoojuspumba tagant-
järele seadustamisega kui ka selle 
paigaldamise planeerimise faasis. 
Kui ka Sina vajad nõu õhksoojus-
pumba seadustamisel või teistes 
kinnisvara seadustamise küsimus-
tes, siis küsi julgelt kirjutades: asko.
ausmees@domus.ee või helistades 
telefonil 524 6086.
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Rukkileib
seemnetega
Delice

600 g

Veiseburger XXL
Delice

kg
-26%

Broileri kintsuliha 
sibula-äädika 
marinaadis 
Delice

kg

-18%

Wrap suitsukanaga
Delice

kg

Mango-
passionistritsel 
Delice

~500 g

Ameerika BBQ 
pitsa rebitud 
lihaga
Delice

kg

Pakkumised kehtivad 30.08-12.09.2022 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

Head-paremat lähedalt ja kaugelt!

30.08-12.09.2022
8,998,99
tavahind 14,99tavahind 14,99

-40%

-25%-25%

Kartuli-Kartuli-
hakklihavorm hakklihavorm 
DeliceDelice

kgkg

10,9910,99
tavahind 14,99tavahind 14,99

-20%

7,997,99
tavahind 9,99tavahind 9,99

6,496,49
tavahind 7,99tavahind 7,99

1,791,79
tavahind 2,39 / 2,98/kgtavahind 2,39 / 2,98/kg

-20%

7,997,99
tavahind 9,99tavahind 9,99

~2,99~2,99
tavahind ~3,99 / 5,99/kgtavahind ~3,99 / 5,99/kg

Tervitused Delice í 
kokkade� !


