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H
ea kooliharidus määrab suuresti hakkama-
saamise ja edukuse täiskasvanueas. Küllap 
meenub igaühele kooliajast mõni õpetaja, kelle 
kirg töö vastu ning isiklik sära suutsid ka kõige 
kohutavamad juurvõrrandid arusaadavaks 

muuta või ärkamisaja luuletused nauditavaks lugemisela-
museks teha. Neid õpetajaid meenutame suure tänutunde 
ja härdusega. Vähem jäävad mälusoppidesse igavad tuu-
pimise tunnid või ained, mida õpetaja ei suutnud igapäe-
vaeluga siduda.

Tegelikult vajame hilisemas elus kõiki kooliteadmisi. 
Kui mitte iga päev, siis vähemalt hetkel, mil langetame 
ühe elu kaalukaima otsuse – kelleks saada? Nõrk mate-
maatikaoskus lõikab ära võimaluse insenerikarjääriks, 
halb keele- ja ajalootunnetus ei toeta läbilöömist sotsiaal-
teaduste alal. Õpetajaameti olulisust pole võimalik ülehin-
nata. Tahame, et Viimsis oleksid maailma parimad õpeta-
jad ning huvi meie koolidesse õpetajaks tulla oleks suur. 
Selleks peame eristuma ja kogukonnana palju pingutama. 
Kus me siis täna oleme ja mida peame veel tegema?

Väga palju mõjutab õpeta-
ja valikuid töökeskkond – 
nii füüsiline kui ka vaimne. 
Viimsi koolid ja lasteaiad 
asuvad kõik uutes hoonetes. 
Haridusküsimuste arutami-
sel ei raiska me auru tilkuva-
tele katustele ega hallitava-
tele seintele. Viimsi elukesk-
kond soosib õuesõpet. Meil 

on mets, meri, raba ja niidud kõigest jalutuskäigu kaugu-
sel, sellist luksust on vähestel. 

Samuti on õpetajatel endil palju võimalusi õppekesk-
konda kujundada. Aasta pärast valmib Viimsisse mitte 
üksnes Eesti, vaid ka lähiriikide mõistes unikaalne hari-
dus- ja kultuurikeskus Artium, kuhu luuakse moodsaimad 
õpitingimused. Vaid taevas on piiriks, kuidas keskuse ruu-
me ning võimalusi laste loovuse ja andekuse esiletoomi-
seks rakendada.

Meie õpikeskkond käib aja nõuetega kaasas ning veidi 
teistest ees. Oleme Viimsis esirinnas tõeliselt nüüdisaegse 
digikooli ehitamisega, millest juba praegu on saamas uue 
ajastu normaalsus. Õpetaja roll ei muutu, kuid keskkond 
ja tingimused küll.

Viimsi koolides on klassides ja õpperühmades vähem 
õpilasi kui lähimates naaberomavalitsustes, keskmiselt 
11,5 õpilast õpetaja kohta. See võimaldab personaalse-
malt toetada iga õpilase arenguteed, teha omavahel enam 
koostööd ning luua ühiselt innovaatilisi õpilahendusi.

Meie valla õpetajate normkoormuseks on 21 kontakt-
tundi nädalas, mida on keskmiselt vähem kui mujal Eestis. 
See tähendab rohkem aega õppetöö kvaliteetseks etteval-
mistamiseks ja tagasisidestamiseks. Viimsi vald panustab 
lisaks riigipoolsele õpilase pearahale õpetaja palgakom-
ponenti Harjumaa valdadest kõige rohkem lisaraha. Õpe-
taja töötasu kujuneb väga mitmetest teguritest ning alati 
on see kompromiss koormuse, klasside suuruse, lisatöö 
mahu ning muude ülesannete osas. Kui tahame parimaid 
õpetajaid mõõduka koormusega, peame oma koolide juh-
timist veelgi efektiivsemaks muutma ning kaaluma eelar-
vest lisaraha panustamist.

Viimsi koolides on tugipersonal kõrgel tasemel. Meiega 
on logopeedide, psühholoogide ja eripedagoogide mees-
kond. See võimaldab õpetajal keskenduda põhitööle – 
õpilastele ja oma ainele. Meil on väga palju ja unikaalset 
oskust keeruliste, aga ka andekate lastega tegelemisel, ilma 
et peaksime seda teadmist eemalt sisse tellima. 

Meie koolide juhtimine on asjatundlikes kätes. Iga kool
on omanäoline, kuid ühisnimetajana kiirgab juhtidest init-
siatiivi ja positiivust. Samuti oleme 
vald, mida iseloomustab kogu-
konna suur toetus ja kaasatus 
hariduselus sõna sekka öelda.

Pool rehkendust on teh-
tud, pool on veel teha. Kui 
Sa oled õpetaja või oled ku-
nagi mõelnud õpetajaame-
tist, tule Viimsisse õpetajaks 
ning aita meil täita ees-
märk maailma pari-
mast koolist.

Marju Aolaid
haridusvaldkonna 
abivallavanem

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

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Distantsõpe toimib, 
kui kool on hästi juhitud 
HARIDUS Valitsuse otsusega on kõik Harjumaa ja Ida-Virumaa 
gümnasistid alates 30. novembrist distantsõppel. Viimsi vallas puudutab 
otsus Viimsi gümnaasiumit, kes läks kogu kooliga lähiõppelt üle veebis 
juhendatud õppetööle.
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Mina ja õpetajaks 
Viimsis? Miks mitte!

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 18. detsembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 10. detsember kell 16.

oskusi ja üldisi eluks vajalikke pädevu-
si. Olen seda meelt, et lihtne oleks järg-
mised kolm nädalat Stuudiumisse kir-
ja panna, mis leheküljelt mida lugeda, 
harjutada ning siis jaanuaris kontrolli-
da, kas vastavad teadmised on saavu-
tatud, ent see poleks õpetamine. 

Ühised kokkulepped on 
toetavad
Viimsi gümnaasiumis oleme sama 
õppeainete õpetajatega teinud kok-
kulepped, mismoodi ühele või tei-
sele õpitulemusele läheneda, nii et 
õppijad saaksid omavahel suhelda, 
teha loovülesandeid, arutleda, rää-
kida nii omavahel kui ka õpetajaga. 
Näiteks analüüsisid ja tõlgendasid 
abituriendid kirjanduses novembri-
kuise distantsõppe ajal kolme erine-
vat düstoopiateost, nii et said pida-
da ideaalmaailma loomise koosolekut 
kolmeses rühmas, igaüks lugenud eri-
nevat teost, ning reflekteerida hiljem 
üksinda kogetut. 

Õpetajalt nõuab selliste ülesanne-
te läbiviimine veebis pikemat etteval-
mistusaega, oma õppijate usaldamist 
ning tarka planeerimist, selleks et igal 
rühmatööl oleks selge tulemus, mille 
põhjal saab näha, kuhu õppijad aru-
teludes jõudsid. Heaks vahendiks on 
Google Drive’i dokumendid – kui ma ei 
saa osaleda korraga eri rühmade arut-
eludes, siis näen vähemalt reaalajas, 
mis mõtted dokumenti kirja saavad. 
Vajadusel saan kiiresti nõu ja vahetut 
tagasisidet anda. 

Distantsõpe on ka õppija jaoks 
keeruline, sest tegu on pigem tavatu 
ja uudse õppimise korraldusega. Õp-
pijal on suur vastutus selles osas, kui-
võrd distantsõpe toimib. Enam ei pea 
nii vara ärkama, sest kooliminekuaeg 
jääb ära, ent 8.30 on ikkagi vaja, viisa-
kas rõivais, kõht täis, kaamerapildiga 
tunnis olla. Õigel ajal ärkamine on pa-
ras väljakutse, kui on teada, et voodist 
kirjutuslaua taha on vaid mõni samm. 
Söögipausid on samad, mis koolima-
jaski, ent nüüd peab igaüks ise vastu-
tama selle eest, et tunni alguseks oleks 

K
ui kooli peetakse muidu 
võrdlemisi traditsioonili-
seks ja muutuvates oludes 
pigem tuttavat turvatunnet 

pakkuvaks asutuseks, siis kevadine vii-
ruseaeg näitas, et tänane kool on teist-
sugune, kui mõnikümmend aastat ta-
gasi. Sealjuures sai kinnitust tõsiasi, et 
kodukontor ja veebikoosolekud on või-
malikud ja tulemuslikud ka koolis. 

Kool toimib kõiksugu oludes, kui 
töö on hästi juhitud. Nentisime kollee-
gidega Viimsi gümnaasiumist nii keva-
del kui ka nüüd, et töötame suurepära-
ses organisatsioonis: koolijuht Karmen 
Paul teeb otsuseid koos meeskonnaga, 
tekitab segastel aegadel kindlustunde, 
kuulab ja usaldab oma töötajaid. Nõn-
da teadsime õppeaasta alguses, et üks-
kõik, kuivõrd kaootiline on olukord, 
meil on plaan, mismoodi jätkata õp-
pijat toetava õppetööga. 

Mõistagi ei asenda ekraani kaudu 
vahendatud suhtlus vahetut õppimist 
klassiruumis. Seega valmistusime au-
gustis kooli alguseks, analüüsides pari-
maid praktikaid kevadisest distantsõp-
pest. Sealt tuli teadmine, et kui õppija 
ei saa füüsiliselt koolimajas olla, ei tä-
henda, et ta peaks tundidest ilma jää-
ma. 

Nõnda alustasime septembris 
paindõppega: aineõpetajad olid val-
mis enne tundi reageerima ja õpeta-
ma nii neid, kes on klassiruumis, kui ka 
neid, kes osalesid kodust. Näiteks kir-
janduses, kus on 75 minuti jooksul nii 
paaris- kui ka rühmatöid, võtsid klas-
sikaaslased kooli sülearvuti või telefo-
ni kaudu puudujad videokõnes tundi 
kaasa, nii et kodusolijad said osa õp-
pesisust ja suhtlusest kaasõppijatega. 
Usaldasime sealjuures oma õppijaid, 
et nad jäävad koju tõesti vaid siis, kui 
tervis ei luba kooli tulla. 

Õpetamine on enamat, kui 
leheküljenumbrid
Õpetajalt nõuab distantsõpe senise 
töökorralduse ja õppesisu ning mee-
todite ümbertegemist. Õpetaja pole 
enam ammu see, kes ütleb, mis lehe-
külg avada, vaid leiab õpilast aktiiv-
selt õppetöösse kaasavad meetodid 
selleks, et oodatavad õpitulemused 
saaksid juhendatud ning õppijal oleks 
võimalus luua seoseid erinevate õp-
peainete ja koolivälise elu vahel ning 
arendada kõigele lisaks ka 21. sajandi 

Õpetajalt nõuab 
distantsõpe senise 
töökorralduse ja õppe-
sisu ning meetodite 
ümbertegemist.

Tahame, et Viimsis 
oleksid maailma 
parimad õpetajad 
ning huvi meie koo-
lidesse õpetajaks 
tulla oleks suur.

söök nii valmis tehtud kui ka ära söö-
dud, et tund saaks õigel ajal alata.

Tõsiasi, et tunnis õpib see, kes on 
kõige aktiivsem, kehtib ka distantsõp-
pes. Et arutelud ja rühmatööd täidak-
sid eesmärki, peab õpilane nendes in-
nukalt osalema. Kui õpetajad püüavad 
tööd planeerides arvestada sellega, et 
õpilane ei peaks kogu koolipäeva ek-
raani vaadates veetma, tähendab see, 
et iseseisva töö ajal peab õppija end 
niivõrd distsiplineerima, et ta tõesti 
tegeleks tööga selleks ettenähtud ajal. 
Hea tava on, et iseseisva ülesande ajal 
on õpetaja Google Meeti kõnes või 
Stuudiumi vestluses kättesaadav, sel-
leks et õpilane saaks küsimuste tekke 
korral kohe nõu pidada.

Kool on oluline suhtlemiskoht
Omajagu väljakutset pakub distants-
õpe ka kodule, sest õppijal peab ole-
ma võimalus vaikses kohas tundides 
osaleda, kasutada päev otsa internet-
ti ning süüa. Gümnasistid saavad küll 
enamasti nii õppimise kui ka söögite-
gemisega juba ise hakkama, ent ainult 
kodus olles ja iseseisva töö aega pla-
neerides kulub vanema tugi kindlas-
ti ära.

Usun, et noortel on vaja sotsiaalseid 
suhteid, silmast silma rääkimist, koos 
loovülesannete lahendamist, vestlu-
seid koolikoridoris ja söökla järjekor-
ras ning õpetajatega muljete jagamist 
vahetundides, arutlemist ja aktiivseid, 
õpilast kaasavaid õppemeetodeid klas-
siruumis. Seda kõike on distantsõppe 
ajal keeruline vajalikul moel pakkuda, 
mistõttu on oluline, et igaüks hoiaks 
muutuvates oludes oma vaimset ter-
vist, liiguks iga päev värskes õhus, 
suhtleks lähedastega ning küsiks vaja-
dusel abi. Tean, et selles osas on ala-
nud distantsõppe ajal meie õppijatele 
suur tugi nii õpilasnõustajast kui ka äs-
ja tegevust alustanud Viimsi gümnaa-
siumi õppijate vaimse tervise klubist, 
mis tegutseb õpilaste endi eestvedami-
sel, pakkudes veebis toredaid ühisüri-
tusi, virtuaalseid koosolemise hetki.

Kristiine Kurema
Viimsi gümnaasiumi eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja

Kristiine Kurema distantsõppe tundi 
läbi viimas. Foto: Kaidi Kolsar
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Distantsõppele jäänud 
Haabneeme kooli õpilased 
said toidupakid
Sel nädalal said koroonaviiruse leviku tõttu distantsõppele jäänud 
Haabneeme kooli õpilased toidupakid. 

Hoolikalt valitud toidupakk on koostatud erinevatest enamlevinud 
toiduainetest ning pandud kokku tasakaalustatud toitumist silmas pida-
des. Õpilase kahe nädala toiduraha väärtusele vastav toidupakk kaa-
lub ligikaudu seitse kilo ning sisaldab muuhulgas piima, keefiri, mune, 
viinereid, makarone, purgisuppe, mandariine ja teisi toiduaineid. Poe-
pakendites toiduained pakuvad koju jääma sunnitud õpilaste peredele 
tuge sooja söögi valmistamisel ning võimaldavad sihtotstarbeliselt 
kasutada koolinoorte söögiks ettenähtud raha. 

“Oleme väga tänulikud, et saime koostöös kooli, toitlustaja ja valla-
ga toidupakkide jagamise kenasti ja sujuvalt korraldada. Loodame, et 
see võimalus on peredele toidu valmistamisel abiks,” kommenteeris 
abivallavanem Marju Aolaid. 

Toidupakid komplekteeris kooli toitlustuspartner Baltic Restaurants 
Estonia AS ja selle said kõik soovi avaldanud Haabneeme kooli õpilased.

VT 

Teated

PREEMIA Taas on võimalik taotleda
Viimsi valla aukodaniku president 
Lennart Meri preemiat, väärtusega 
3200 eurot, millega Viimsi vallal 
on au väärtustada valla aukodaniku 
president Lennart Meri vaimset
pärandit.

Lennart Meri preemiat saab taotle-
da mõnel humanitaarteaduste õppe-
kaval kõrgharidust omandav baka-
laureuse-, magistri- või doktoriõppe 
üliõpilane erialase uurimistöö kirju-
tamise eest või humanitaarteaduste 

Viimsi valla aukodaniku president 
Lennart Meri preemia taotlemise 
tähtaeg on 10. jaanuar 2021

valdkonna magistrant või doktor, kes 
on omandanud magistri- või doktori-
kraadi kandideerimisele eelneva kahe 
kalendriaasta jooksul. Humanitaar-
teaduste all peetakse eelkõige silmas 
filoloogiat, ajalugu, folkloristikat, teo-
loogiat, kunsti- ja teatriteadust, se-
miootikat jms.

Kandideerija ei pea rahvastikure-
gistri andmete kohaselt olema Viimsi 
valla elanik, kuid tal peab olema elu-
looline või hariduslik seos Viimsi val-
laga.

Preemia antakse üle president Len-
nart Meri perekonnaliikme ja Viim-
si vallavanema või tema poolt volita-

  Preemia taotleja peab 2021. aasta 10. jaanuariks esitama taotluse koos 
arvelduskonto numbri ja isikukoodiga ning eluloo- ja haridustee kirjelduse, 
kus tuleb muuhulgas välja tuua seos Viimsi vallaga. 

Humanitaarteaduste õppekaval kandideeriv taotleja esitab lisaks uuri-
mistöö teema (kavand), lühikese sisukirjelduse ja koostamise ajakava ning 
soovituskirja uurimistöö juhendajalt.

Humanitaarteaduste valdkonna lõpetanud magistrandist või doktorist 
taotleja (või kokkuleppel kandidaadiga kolmas isik põhjendatud esildisega) 
esitab lisaks taotleja koostatud uurimistöö humanitaarteaduste valdkonnas. 
Uurimistöö võib olla koostatud Eesti kõrgharidusruumis enamlevinud võõr-
keeltes. 

Samuti tuleb esitada kirjalik nõusolek esitatud uurimistöö või selle koos-
tamise kava avaldamiseks Viimsi valla avalikes kanalites (sotsiaalmeedia, 
Viimsi Teataja, koduleht).

Allkirjastatud taotlus koos eestikeelsete dokumentidega saata e-posti 
aadressile info@viimsivv.ee või posti teel Viimsi vallavalitsuse aadressile 
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald.

Mida taotluse esitamiseks teha?

Fotol on EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kiriku seinal asuv bareljeef Lennart 
Merist. Foto: Martin Jaško

tud isiku poolt president Lennart Meri 
sünniaastapäeva tähistaval üritusel. 

Lennart Meri preemiat (varasemalt 
stipendium) hakati välja andma 2014. 
aastal. Viimati pälvis selle Portsmouthi 
ülikooli humanitaar- ja sotsiaalteadus-
konna, rakenduslingvistika ja TESOL 
(kaugõpe) magister Lilian Jõesaar uu-
rimustöö “Teachers’ and students’ 
language use in foreign language clas-
sroom: an analysis of the role of L1 in 
target language learning” (“Põhilised 
keelekasutuse viisid võõrkeele tundi-
des ja nende mõju võõrkeele omanda-
misele”) eest.

VT

TURVALISUS See pole kellelegi 
uudis, et pimedal ajal peaks iga 
jalgsi liikleja kandma helkurit. Kui 
sinul seda veel ei ole, võid endale 
helkuri leida mõnelt helkuritega 
ehitud puult.

Rõõm on näha, et iga-aastane helku-
rikampaania on muutunud üle-eesti-
liseks traditsiooniks. Kuna ka Viimsi 
vald soovib juhtida tähelepanu turva-

Kanname helkurit!

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

lisele liiklemisele, jagati selle tarbeks 
koolidele 750 helkurit ning ehiti val-
lamaja ees olev männipuu. Teine hel-
kuripuu Viimsi vallas on püsti pandud 
Viimsi kooliõues.

Kui sul on helkur puudu, võid sel-
le võtta helkuripuult, sest pimedal ajal 
võib väike helkur päästa elu. Kui aga 
sul endal või sinu ettevõttel on jagami-
seks helkureid, siis olete lahkesti palu-
tud neid mainitud puudele riputama. 

Miks ikkagi helkur?
Helkuri kandmise kõige olulisem põh-
jus on see, et pimedal ajal oleks jala-
käija autojuhile nähtav. Ja seda mit-

te ainult maanteel kõndides. Helkurit 
võiks kanda ka kõik liiklejad, kes kõn-
nivad peamiselt kergliiklusteel, sest nii 
oled ka ülekäiguraja kõrval tee ületa-
mise võimalust või peatuses bussi oo-
dates mootorsõidukijuhtidele paremi-
ni märgatav. 

Samuti liiguvad kergliiklusteel jalg-
ratturid ning kui rattal on tuli (mis 
pimedal ajal peaks olema iseene-
sestmõistetav), näeb ka jalgrattur ja-
lakäijat paremini. 

Kui sul on lemmikloom, siis ära 
unusta kinnitada helkurit tema kaela-
rihmale!

Turvalist liiklemist!
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 Helve Pappel

 Leonid Tops
 Jonas Petraitis

70
 Martin Veinmann
 Lidia Vovtšuk
 Hela Sillamäe
 Toomas Kasemets
 Liudmila Bulgakova
 Jaan Kull
 Tiia Tamm
 Sirje Stern
 Grigori Roiz
 Oleg Narsutdinov
 Nelli Jakonkina
 Tiiu Rivis
 Marje Lukk
 Sirje Tiidus
 Anatoli Karasjov

Pakk sisaldab enamlevinud toiduaineid. Foto: Haabneeme kool
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Detailplaneeringud
ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD

 Viimsi Vallavalitsus võttis 18.11.2020 vastu 
korralduse nr 713 “Randvere küla, Tamme-
nurme tee 5 kinnistu detailplaneeringu 
algatamine ja lähteseisukohtade kinnita-
mine”.

Planeeritav ala hõlmab Randvere külas asuva 
Tammenurme tee 5 kinnistu (katastritunnus 
89005:001:0040, maakasutuse sihtotstarve ela-
mumaa, pindala 2049 m²). Kinnistu piirneb 
kahelt poolt avalikult kasutatava teega – lõunas 
Tammenurme teega ja põhjas Tammeranna 
teega. Idas ja läänes piirneb Tammeranna tee 
5 väikeelamukruntidega. Vahetus naabruses 
Tammeranna teest põhja pool asub suur hal-
jasala, mis on teemaplaneeringus “Rohevõr-
gustik ja miljööväärtuslikud alad” nimetatud 
kui haljastu nr 33 “Viimsi – Randvere tee ja 
Tiitsu teega piirnev metsaala Randvere külas”. 
Tammenurme tee 5 kinnistul asub suvila, mis 
lammutatakse. 

Detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise 
eesmärk on planeerida Tammenurme tee 5 
kinnistule ehitusõigus kaksikelamule. DP-ga 
planeeritakse ehitusõigus, juurdepääsud, par-
kimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus 
ja heakord. Suurim lubatud täisehitusprotsent 
võib olla 25 ja elamu maksimaalne kõrgus kuni 
8,5 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgus-
märgist, abihoonetel 5 m. Kuna krunt piirneb 
kahelt poolt avalikult kasutatava teega, on 
kummalegi elamuosale võimalik planeerida 
eraldi juurdepääs ja kummalegi eraldada ka-
sutamiseks oma krundiosa. Planeeritav DP on 
kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringuga.

Planeeringualale on koostatud dendroloo-
giline hinnang, millega tuleb DP lahenduse 
koostamisel arvestada. Vajalik uuring on topo-
geodeetiline uuring.

 Viimsi Vallavalitsus võttis 25.11.2020 vastu 
korralduse nr 723 “Viimsi alevik, Halli tee 5 
ja 7 kinnistute detailplaneeringu algatami-
ne ja lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritav ala hõlmab Viimsi alevikus 
Halli tee 5 (89001:010:5130, tootmismaa, pind-
ala 1639 m²) ja Halli tee 7 (89001:010:5140, 
tootmismaa, pindala 4192 m²) kinnistud, ala 
suurus kokku on 5831 m². Halli tee on nõu-

kogude ajal väljakujunenud tootmispiirkond, 
kus asuvad laod ja töökojad. Planeeritav ala 
piirneb läänest Halli teega (Viimsi vallale kuu-
luv transpordimaa), lõunast elamukruntidega 
(Tulika tee 5 ja 6 ridaelamud), idast tootmis-
maa krundiga (Tulbi tee 4 ehitusmaterjalide 
ladu ja kauplus) ja põhjast tootmismaa krun-
diga (Halli tee 3 laohoone). Juurdepääs pla-
neeringualale on avalikus kasutuses olevalt 
Halli teelt, mis on tupiktee ja millele pääseb 
Vehema teelt.

DP koostatakse planeerimisseaduse § 124 
lõike 2 kohaselt üldplaneeringu elluviimiseks. 
Algatatud DP-ga plaanitakse muuta kinnistu-
te vahelisi piire, nii et Halli tee 7 maa-ala suu-
reneb ja Halli tee 5 maa-ala väheneb, muuta 
osaliselt maakasutuse sihtotstarvet, planeeri-
takse ehitusõigus äri- ja laohoonetele, lahen-
datakse juurdepääsud, parkimine, haljastus, 
tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Krun-
dile Halli tee 7 kavandatakse väljarenditavad 
laod/büroopinnad (nn stock-office), krundile 
Halli tee 5 jääb senine kasutus rehvitöökojana. 
Planeeritav DP on kooskõlas Viimsi valla mand-
riosa üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.

AVALIK VÄLJAPANEK
28.12.2020–15.01.2021 on Viimsi Raamatu-
kogus avalikul väljapanekul järgmine DP:

 Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe DP 
(vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 18.11.2020 
korraldusega nr 711).

Planeeringuala hõlmab ca 3,8 ha suuruse 
kinnistu Uus-Pärnamäe (89001:010:0760, maa-
tulundusmaa, pindala 38 241 m²), mis asub 
Viimsi aleviku Pärnamäe küla poolses servas 
Soosepa raba ja Miiduranna – Muuga raudtee 
vahelisel alal. Idast piirneb planeeringuala 
kinnistuga Pärnamäe tee 153 (89001:001:1398, 
maatulundusmaa, 162 760 m²) ja läänest Mee-
lespea tee ääres asuvate hoonestatud üksik-
elamukruntidega. Planeeringuala on hoones-
tamata ja enamjaolt kõrghaljastuseta, valda-
valt tasane rohumaa.

DP-ga (OÜ Head, töö nr 2019_031) moodus-
tatakse 20 üksikelamukrunti (suurused vahe-
mikus 1202–1372 m²), üks haljasala maa krunt 
(2442 m²) ning viis tee- ja tänavamaa krunti. 

Lisaks moodustatakse DP-ga naaberala elamu-
kruntide Nelgi tee 28 ja Nelgi tee 30 kõrvale 
kaks väikest ehitusõiguseta elamumaa sihtots-
tarbega krunti (270 m² ja 53 m²), mis on hiljem 
võimalik liita nimetatud naaberkruntidega. 
Üksikelamukruntidele määratakse DP-ga ehi-
tusõigus ühe põhihoone (üksikelamu) ja ühe 
abihoone ehitamiseks suurima lubatud ehi-
tisealuse pinnaga 240 m². Põhihoone suurim 
lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast on 
8,5 m (kuni kaks maapealset korrust, vajadusel 
soklikorrusega, maa-alune korrus ei ole luba-
tud) ja abihoonel 5 m (üks maapealne korrus). 
Põhihoone kaugus krundi piiridest on 7,5 m, 
abihoonetel 5 m.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringuga.

KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD
  Viimsi Vallavolikogu võttis 17.11.2020 vastu 

otsuse nr 66 “Leppneeme külas kinnistute 
Lännemäe tee 22, Lännemäe tee 23, Länne-
mäe tee 24, Lännemäe tee 25, Lännemäe tee 
25b, Lännemäe tee 27, Neeme ja Lännemäe 
tee lõik 2 detailplaneeringu kehtestamine”.

Planeeringuala suurus on u 7,7 ha ja see 
hõlmab Leppneeme külas asuvad kinnistud 
Lännemäe tee 22 (89001:003:1138), Lännemäe 
tee 23 (89001:003:1137), Lännemäe tee 24 
(89001:003:1158), Lännemäe tee 25 (89001:
003:1056), Lännemäe tee 25b (89001:003:1518), 
Lännemäe tee 27 (89001:003:1164), Neeme 
(89001:003:1519) ja Lännemäe tee lõik 2 (89001:
003:1934). Planeeringuala piirneb põhjast kin-
nistutega Vinnuniidi mets 1, Lännemäe tee ja 
Vinnuniidi, idast Lännemäe lahega ja kinnis-
tuga Lännemäe rand, lõunast kinnistutega Va-
na-Niidi ja Lännemäe tee 21 ning läänest kin-
nistuga Viimsi metskond 323. 

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 20-08) 
moodustatakse kümme üksikelamukrunti 
(katastris elamumaa), neli loodusliku maa 
krunti (katastris üldkasutatav maa), kaks muu 
loodusliku maa krunti (katastris maatulundus-
maa), viis metsamaa krunti (katastris maatu-
lundusmaa) ning viis tee- ja tänavamaa krunti 
(katastris transpordimaa). DP-ga määratakse 
üksikelamukruntide (suurused vahemikus 
1295–2137 m²) ehitusõigus ühe üksikelamu ja 

kuni kolme abihoone ehitamiseks. Üksikelamu-
kruntide suurim lubatud ehitisealune pind on 
300 m², millest põhihoone (üksikelamu) luba-
tud ehitisealune pind on kuni 150 m². Üksik-
elamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maa-
pinna keskmisest kõrgusmärgist on 7,5 m (üks 
+ katusekorrus) ja abihoonetel 4,5 m (üks kor-
rus). Katusekalle on lubatud vahemikus 30–45°, 
piirde suurim lubatud kõrgus on 1,5 m.

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneerin-
gut muutev.

  Viimsi Vallavalitsus võttis 18.11.2020 vastu 
korralduse nr 712 “Viimsi vallas Viimsi ale-
vikus kinnistu Iirise tee 5 detailplaneeringu 
kehtestamine”.

Planeeringualasse kuulub Viimsi alevikus 
asuv kinnistu Iirise tee 5 (89001:010:5120, ela-
mumaa, 2495 m²). Planeeringuala piirneb ela-
mumaa kinnistutega Iirise tee 3, Levkoi tee 4 ja 
Levkoi tee 6 ning transpordimaa kinnistutega 
Viimsi raudtee R1 ja Iirise tee.

DP-ga (OÜ Arhitektuuribüroo Haldo Oravas, 
projekt nr 111118) jagatakse olemasolev hoo-
nestatud elamukrunt kaheks üksikelamumaa 
sihtotstarbega krundiks suurustega 1247 m² 
ja 1248 m² ning mõlemale moodustatavale 
krundile määratakse ehitusõigus ühe üksik-
elamu ja ühe abihoone ehitamiseks ehitise-
aluse pinnaga kuni 250 m². Üksikelamu suu-
rim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m (kaks 
korrust) ja abihoonel 5 m (üks korrus). Katu-
seks on ette nähtud 15–45° kaldega viil- või 
kelpkatus, harja suund paralleelne või risti 
krundi piiriga.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringuga.

NB! Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, 
Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001; 
tel 5688 2673) on avatud esmaspäevast reedeni 
kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 
10–16. Pühadeaegseid lahtiolekuaegasid palu-
me jälgida raamatukogu infokanalitest.  

Lisainfo DP-de kohta ja avalike väljapane-
kute materjalid on leitavad Viimsi valla kodu-
lehelt https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Volikogus
VIIMSI VALLAVOLIKOGU 17.11.2020 
VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 64 Nõusoleku andmine OÜ-le Viimsi 
Haldus laenu andmiseks Viimsi valla 2020., 
2021. ja 2022. aasta eelarvest
Nr 65 Sisekontrolli toimemudeli kinnitamine
Nr 66 Leppneeme külas kinnistute Lännemäe 
tee 22, Lännemäe tee 23, Lännemäe tee 24,  
Lännemäe tee 25, Lännemäe tee 25b, Länne-
mäe tee 27, Neeme ja Lännemäe tee lõik 2 
detailplaneeringu kehtestamine

 
 Viimsi Vallavolikogu 17.11.2020 otsusega 

nr 64 nõustuti OÜ-le Viimsi Haldus (registri-
kood 10618178) laenu andmisega Viimsi valla 
2020., 2021. ja 2022. aasta eelarvest järgmistel 
põhitingimustel: 
1.1. laenusumma kokku kuni 13 600 000 
(kolmteist miljonit kuussada tuhat) eurot kuni 
3 (kolme) aasta jooksul;
1.2. intress 1,5% (üks koma viis) protsenti aastas 
väljamakstud laenusummalt;

1.3. kogu väljamakstud laenusumma tagasi-
makse tähtaeg hiljemalt 31.03.2042. a;
1.4. intress kuulub tagastamata laenusummalt 
arvestamisele igakuiselt, alates laenusumma 
väljastamisest;
1.5. arvestatud intress kuulub tasumisele iga-
kuiselt hiljemalt vastavale arvestuskuule järg-
neva kalendrikuu 10. (kümnendaks) kuupäe-
vaks;
1.6. väljamakstud laenusumma kuulub tagas-
tamisele igakuiste võrdsete osamaksetena, 
alates 10.04.2022.

 Viimsi Vallavolikogu 17.11.2020 otsusega 
nr 65 kinnitati Viimsi vallavalitsuse sisekont-
rolli toimemudel.

 Viimsi Vallavolikogu 17.11.2020 otsusega 
nr 66 kehtestati Viimsi vallas Leppneeme külas 
kinnistute Lännemäe tee 22, Lännemäe tee 23, 
Lännemäe tee 24, Lännemäe tee 25, Länne-
mäe tee 25b, Lännemäe tee 27, Neeme ja Länne-
mäe tee lõik 2 detailplaneering (Viimsi Haldus 
OÜ projekt nr 20-08, põhijoonise kuupäev 

08.11.2018), millega muudetakse Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu kohane maakasu-
tuse juhtotstarve looduslikust rohumaast osa-
liselt väikeelamute maaks ja osaliselt metsa-
majandusmaaks. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 17.11.2020 
VASTU VÕETUD MÄÄRUSED
Nr 36 Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 
määruse nr 11 “Viimsi vallavara valitsemise 
kord” muutmine 
Nr 37 Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 
määruse nr 10 “Viimsi valla põhimäärus” 
muutmine
Nr 38 Viimsi valla aukodaniku president 
Lennart Meri preemia taotlemise ja eraldamise 
kord

NB! Volikogu 17.11.2020 otsuste terviktekstidega 
on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

RIIGIVARA AVALIK 
ENAMPAKKUMINE

Maa-amet on välja kuulu-

tanud avaliku elektroonilise 

enampakkumise piirkonnas 

asuvate kinnisasjade müü-

miseks. Pakkumiste esitamise 

tähtaeg on 04.01.2021. Täpse-

mat informatsiooni saab 

Maa-ameti kodulehelt aadres-

siga www.maaamet.ee või 

oksjonikeskkonnas aadressil 

https://riigimaaoksjon.ee.
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väga meeldis, et nüüd, kui mul on 
horisondil ülikool, sain teavet oma 
võimaluste kohta.

Noorte osalusest kohalikul ta-
sandil rääkis Viimsi noortekeskuse 
töötaja Ave-Liis Kivest. Ta tõi välja 
kolm võimalust, kuidas noortevoli-
kogu saab kohalikus omavalitsuses 
noorte häält esindada. Nendeks on 
kohtumiste korraldamine, ürituste 
korraldamine ja noorte hääle esin-
damine volikogu istungitel või ko-
misjonidel. Kivest tõi näiteks Viim-
si Innukate Ideede Diskussioni ehk 
VIIDi, kus tulevad kokku noored ja 
otsustajad, et arutleda Viimsi valla 
päevakajaliste küsimuste üle. 

Virtuaalne karjääripäev
Kaisa Tamvere korraldas 12. klas-
sidele noorsootöö nädala raames 
virtuaalse karjääripäeva. Päev algas 
edasiõppimisvõimaluste loenguga, 
mida viis läbi Merike Aava. Tutvus-
tati erinevaid võimalusi, mida teha 
pärast gümnaasiumit – kas minna 
tööle või õppida ja kus seda teha. 
Seletati, mis vahe on tööl ja karjää-
ril ning kuidas toimub karjääri ku-
jundamine. 

Loengule järgnes kolm töötu-
ba, mida sai valida seitsme eri-
neva töötoa seast, mida viisid lä-
bi näiteks Tartu Ülikool, TalTech, 
Tallinna Ülikool, Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia, EBS, EKA ja Sise-
kaitseakadeemia.

Õpetlikud töötoad
Minu esimese töötoa lektoriks oli 
Aasa Marta Kaasik, kes rääkis oma 
kogemusest Stockholmi Kõrgemas 
Majanduskoolis Riias. Ta lõpetas 
Viimsi gümnaasiumi esimese len-
nu ja läks edasi õppima Lätti. Loen-
gu põhiline mõte oli oma ülikoo-
li ja saadud kogemust tutvustada 
ning innustada teisi sinna õppima 
minema. Kogu loeng oli väga hu-
vitav ja mul tekkis väike soov sel-
lesse kooli minna, sest tegemist on 
kohaga, kus ürituste korraldamine 
ja noorte aktiivne osalus koolielus 
on väga tähtsal kohal. Mulle meel-

NOORSOOTÖÖ Novembri lõpus toimus Teeviida 
korraldatud noorsootöö nädal “Loon ise oma elu”, 
mis keskendus noorte osalusele ja ettevõtlikkusele. 
Selle raames toimus mitmeid erinevaid üritusi nii 
veebis kui ka kohapeal. Osalesin kooli kõrvalt nii 
mõnelgi. 

Noorsootöö nädal oli silmaringi avardav

N
oortekeskustes toimu-
sid osalusminutid ehk 
arutelud noorte osa-
luse teemadel. Viimsi 

noortekeskuse esimeseks arutelu-
teemaks oli osalus koolis. Sellest 
rääkis Eesti Õpilasesinduste Liidu 
(EÕEL) koolivõrgu koordinaator 
Katre Roomets. Ta seletas tekkinud 
valearusaamu õpilasesinduse koh-
ta ja tutvustas igapäevatööga seo-
tud dokumente. Ta julgustas noo-
ri EÕEL-i abiga oma õpilasesindusi 
looma ning tõi näiteid erinevatest 
õpilasliidu korraldatavatest üri-
tustest. Peamine mõte, mis kuu-
lates maad võttis, oli kahetsus, et 
alles abituriendina kõigest sellest 
kuulen. Kui oleksin olnud sellises 
arutelus kolm aastat tagasi, olek-
sin kindlasti saanud osaleda õpilas-
esinduse toimetustes palju rohkem 
ja paremini, kui seda gümnaasiu-
miaastate jooksul teha sain. 

Uued teadmised ja ideed
Osalusminutit “Osalus ülikoolis” 
alustati kahe video näitamisega. 
Esimene tutvustas noorte osaluse 
põhimõtteid, soovitatud valdkon-
di ja lähenemisviise. 

Teises videos kõneles Eesti Üli-
õpilasesinduste Liidu juht Eleri Pil-
liroog ning tutvustas, kuidas liituda 
üliõpilasesinduse tööga ja kuidas 
saavad noored nende tegevustes-
se iga päev panustada. Ta toonitas, 
et oluline on üliõpilasena teada 
oma õigusi, sest siis ollakse teadli-
kum tudeng.

Videotele järgnes arutelu, kus 
räägiti täpsemini ka üliõpilasesin-
duse liitudest. Igaühele anti võima-
lus jagada oma seniseid kogemusi 
ning väga huvitav oli, et noori osa-
les põhikoolist ülikoolini. Arutelu 
ka seni võõraste Viimsi noortega te-
kitas erilise kogukonna tunde, mis 
julgustas mõtteid jagama. Mulle 

dis Aasa mõte, et õige tudengiko-
gemuse saab, kui ümberolijatega 
palju ühiseid mälestusi ja sõprus-
suhteid luua. Viimsi gümnaasiumis 
õppides on minul sama seisukoht. 

Teise töötoa teemaks oli too-
tedisain. Töötuba viisid läbi Eesti 
Kunstiakadeemia tudengid Robin 
Luks ja Karl Kukk. Lektorid tutvus-
tasid tootedisaini eriala, tuues näi-
teid igapäevaelust ja tudengi koge-
mustest. 

Nad näitasid fotosid oma õpi-
alast ja klassiruumist. Põhiliseks 
mõtteks oli, et tootedisainis ei ole 
lahenduste leidmisel alati üks õige 
vastus, vaid variante on palju ja eri-
nevaid. Meid jaotati gruppidesse 
ning anti üks ja sama ülesanne, 
mida kõik hiljem esitasid. Kõiki-
de gruppide lahendused olid vä-
ga omapärased, üks loovam kui 
teine. Loengu lõpus oli küsimus-
te voor, kus Luks ja Kukk üheskoos 
küsimustele väga sisukalt vastasid. 
Loeng oli lõbus ja kaasahaarav ning 
tekitas soovi tõsiselt kaaluda EKA-t 
ühe edasiõppimise variandina.

Karjääripäev lõppes minu jaoks 
filosoofilise aruteluga, mille tee-
maks oli oskused. Seda viis läbi 
Tartu Ülikooli praktilise filosoofia 
teadur Mats Volberg. Loengu pea-
mine eesmärk oli tutvustada otsus-

te langetamise aluste põhimõtteid. 
Ta tõi välja neli väidet ja seletas neid 
sisukalt. Volbergi mõte, et moodne 
maailm toimib tänu väga laialdase-
le oskuste tööjaotusele, tõi nii prak-
tiliste kui ka episteemiliste oskuste 
erinevuse ja tähtsuse kohta väga 
elulise näite, mis pani mõtte mi-
nu jaoks uude perspektiivi. Kolmas 
loeng oli väga silmaringi avardav, 
sest kõige rohkem uusi fakte õppi-
sin just Mats Volbergi loengust.

Ettevõtlikkus vs ettevõtlus
Noorsootöö nädala “Ettevõtlikkus 
pole töökoht, see on elustiil!” vee-
binaril rääkisid Erkki Kubber, Kat-
rin Parts, Liis Järvamägi, Diana 
Drobot ja Rudolf-Gustav Hanni et-
tevõtlikkusest ja ettevõtlusest. Es-
malt seletasid külalised omakeskis 
lahti, mis erinevus on ettevõtlikku-
sel ja ettevõtlusel. Igaüks sidus öel-
dut väga huvitavade näidetega isik-

Kaisa Tepp
Viimsi gümnaasium, Hüpernool

Viimsi Pere Optika

tel. 601 1570

Randvere tee 11, Viimsi
Kodused 

aroomiteraapiahetked

eeterlike õlide

toalõhnastajate

vedelseepide

suuuõlidega

Elixr'ilt!

Turguta immuunsust ja 

tekita õnnetunne 

100% looduslike toodetega 

www.olenterve.ee                   tel: 60 999 10     

e-post: info@olenterve.ee      pood: Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212, Viimsi

Peamine mõte, mis kuulates 
maad võttis, oli kahetsus, et 
alles abituriendina kõigest 
sellest kuulen.

  Noorsootöö nädala “Loon ise oma elu” tähtsündmuseks oli 
üleriigiline tantsuaktsioon sümboliseerimaks julgust, loovust ja 
ettevõtlikkust. Märt Agu lõi kõigile jõukohase tantsukava Liis 
Lemsalu loole “Halb või hea”. 

Tantsuaktsioonil osales lugematul arvul inimesi, alates lasteaia-
võsukestest kuni staažikate tantsulõvideni. Tantsukava oli tõesti 
imelihtne ja Lemsalu laul kõigile tuttav, kaasahaarav ja täiuslik sel-
le sündmuse jaoks. 

Alguses tundus natuke naljakas kogu riiki hõlmavat tantsu tantsi-
da üksi telefoni ees, kuid nähes nii palju postitusi oli tore teada, et 
oleme keerulisel ajal osa millestki toredast ja eestlastele kohasest.

Suur aitäh kõigile korraldajatele ja osalejatele! Oli tõesti vägev 
nädal.

Üleriigiline tantsuaktsioon

likust kogemusest. Räägiti, mida on 
ettevõtlikkuseks vaja, kuidas seda 
arendada ja isegi, kus seda Eestis 
noor rakendada saab. Häid mõtteid 
ja soovitusi kõlas veebinaril tõesti 
palju. Arutelu oli väga sisurikas ja 
veebinari lõpetuseks  esitas mode-
raator kuulajate kaks küsimust.

Üks eriline Diana Droboti öel-
dud mõte oli, et unistades peab 
sihtima tähte, sest nii saad vähe-
malt Kuulegi pihta. Väga palju rõ-
hutati veebinaril seda, et ei tohi la-
kata unistamast, sest see on üks 
ettevõtlikkuse alustalasid. Tema 
poolt välja toodud hea soovitus oli 
oma ideid ja eesmärke kirja panna 
ja visualiseerida, sest nii hakkab 
kujutlusvõime hästi tööle.

Teiseks tähtsaks mõtteks oli Liis 
Järvamäe öeldu: “Ära võrdle oma 
poolikut toodet teiste valmis too-
tega!”, mis tähendab, et teine on 
vast alustanud oma vaevaga tükk 
maad varem, paremate tingimus-
tega ning inimeste tingimused on 
alati erinevad, mistõttu ei ole võrd-
lemisel peaaegu kunagi otsest taga-
maad. Usun, et see mõte on ekst-
reemselt tähtis neile, kes kipuvad 
enda saavutuste ja teiste omade va-
hel paralleele tõmbama. Järvamägi 
tõi soovitusena välja 100 eesmärgi 
nimekirja kirjutamise. Nimelt oli ta 
seda ise teinud ning aasta hiljem oli 
nimekirjale uuesti pilku peale visa-
tes tekkinud üliäge tunne, avasta-
des, et nii paljud nendest olid tal 
justkui enese teadmata täitunud. 
Proovin 100 eesmärgi nimekirja 
kindlasti ka ise koostada!

Veebinar on järelvaadatav Tee-
viit Tulevikku Youtube’i kanalil. 
Soovitan igaühel vaadata, sest tee-
ma tuleb kasuks kõigile.

Noorsootöö 
nädal pakkus 
osalejatele 
palju kasulikku. 
Foto: Hüpernool
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valmistamiseks vajalik kaup on ko-
hapeal olemas,” ütleb Tarmo Küla.

Kohapeal toodetakse värsket li-
ha, lõigatakse seda (kuidas liha tü-
keldada, on äärmiselt oluline, sest 
õige liha lõikamine annab võima-
luse kasutada sobivat lihatükki 
just õiges retseptis), valmistatak-
se pooltooteid, marineeritakse liha.

Mitte ainult lihapood
Kogu kaupluse käibest moodus-
tab lihatoodang umbes 70%. Üle-
jäänu annavad aiasaadused, piima- 
ja pagaritooted, lemmikloomade 
tooted. Just Eesti talukaubad ja 
väikeettevõtete tooted on au sees. 
Sealiha tuleb Mulgimaalt, veiseli-
ha Pärnumaalt ja Lõuna-Eestist. 
Ulukiliha ostetakse koostööpart-
neritelt. 

Ainsana Viimsis pakutakse vutti. 
Kanatoodete osas on koostöö Tal-
leggiga, lisaks on müügil maisika-
na, pardifilee, küülik, faasan jpm. 
Värske kala tuleb Peipsi ja Võrtsjär-
ve äärest. Munad saabuvad Keht-
na mõisast ning neid on võimalik 
isegi ühekaupa osta. Kodumaiste 
õunte turustamiseks on sõlmitud 
koostööleping Tartu Maaülikooli 
aiandiga, kellel on õunte hoidmi-
seks oma külmutuskelder. Piima-
tooted jõuavad letile kahest pii-
matalust, vaid kohvi- ja vahukoor 
tarnitakse hulgilaost. Leiva ja hapu 
saia eest hoolitseb Muhu Pagarid. 

Tulles vastu klientide soovidele, 
pakutakse maitsvaid pirukaid, mis 
valmivad kohapealsest toorainest 
ning tehakse koostööpartnerite juu-
res, kuid küpsetatakse kohapeal. Li-
ha ei pea pirukast taga otsima, seda 
on seal lausa 50% üldmassist. Lisaks 
saab hommikuti kaasa haarata tas-
si kohvi. Kui veel jookidest rääkida, 
siis poes on müügil ka kvaliteetsed 
Jaanihanso siidrid.

Kaupade loetelu on pikk ning 
vahel võib juhtuda, et harjumus-
pärast kaupa alati lettidel ei ole. 
Sel juhul on omanik tänulik mõist-
va suhtumise eest. Ta illustreerib 
mõtet seigaga Norrast, kus poes oli 
ulukiliha reklaami alla kirjutatud 
“Vahel võib kütt ka mööda lasta” 
ehk kindlasti on alati mõjuv põh-
jus, miks mõnda kaupa või toodet 
poes parasjagu pole.

Klientide lemmikud
Traditsiooniliselt on eestlaste lem-
mikuks sealiha, mis moodustab 
poes müüdavast lihast 60–70%. Ko-
dus kokates on sealiha raske nässu 
keerata, sest piltlikult öeldes annab 
siga nii mõndagi andeks. Seapraa-
di saab ettegi tellida, näiteks jõulu-

TOIT Pole vist viimsilast, kes ei teaks Viimsi Liha-
poodi. Aga ilmselt ei ole enamikule teada selle 
ajalugu. Heidame poe omaniku Tarmo Küla abiga 
pilgu nii kaupluse minevikule kui ka tänapäevale. 

Viimsi Lihapood on ausa kaubaga kogukonnapood

V
iimsilaste seas armasta-
tud lihapood (Viimsi Li-
hatööstuse OÜ) avati 
nõukogude aja lõpus. 

Lihatööstuse ja poe loojaks võib pi-
dada tollase Kirovi näidiskalurikol-
hoosi toitlustusjuhti Kalev Villemit, 
kes 1980. aastate keskel tegi kolhoo-
sijuhtidele ettepaneku hakata viim-
silasi lihaga varustama ning selleks 
rajati eraldi tsehh. Sel ajal puudu-
sid tänapäevased külmutussead-
med ning asukoha taotlus tehti me-
remärgi (Viimsi alumine tuletorn 
– toim) juurde, kuna seal asus jää-
kelder (paekivist kelder, kuhu talvel 
raiuti merelt jääkuubikuid, millega 
suvel kala jahutati – toim). 1986–87 
hakati jääkeldri otsa rajama toot-
mistsehhi. 

Maitse Kooperatiiv, mis oli Ees-
tis esimene erakapitalile rajatud 
lihatööstus, asutati 1988. aasta 
mais ning esimesed töötajad käi-
sid Soomes väljaõppel. Paralleel-
selt tsehhiga avati pood, kus pa-
kuti defitsiitseid lihakaupu nagu 
põdrasuitsuvorst jpm. Tootmis-
võimsus oli viis-kuus korda suurem 
kui praegu. Pidevalt ehitati ka tseh-
hi pinda suuremaks ning kasvata-
ti tootmisvõimsust. Suurem ehi-
tus toimus 1990ndate keskel. 2004. 
aastal aga leidis aset tulekahju, pä-
rast mida jäi suures osas alles vaid 
pood – kontoriruumid, laod ja toot-
mine hävisid. Mõnda aega pärast 
põlengut avati pood uuesti ning 
vanast tsehhi pinnast taastati um-
bes 15%.

Kohalik ja hinnatud kvaliteet
Tarmo Küla sai ettevõtte omani-
kuks neli kuud tagasi, kuid poe te-
gemistega on ta olnud seotud loo-
misest saadik. Õisu tehnikumis 
lihatehnoloogiat õppides soori-
tas ta mitmekordse praktika just 
Viimsis Maitse Kooperatiivis. Pilt-
likult öeldes sai temast tänu prakti-
kale viimsilane. Kuigi vahepealsetel 
aastatel on ta toimetanud Karree ja 
Rakvere lihatööstuses, Fazer paga-
rites, Premia Tallinna külmhoones, 
viimati Linnamäe lihatööstuses, 
pidas ta juba mõnda aega plaani 
Viimsisse tagasi tulla. “Viimsi liha-
tööstus ei ole ülemäära suur ette-
võtmine, siin toimetades saan töö 
ja hobi ühendada, mulle meeldib 
lihaga jännata, sõitmise peale ei 
kulu enam tunde ning paigas on 
ka tulevikuvisioon,” on Tarmo en-
tusiastlik.

Süvendatult on mees õppinud 
lihatehnoloogiat, kuid selle kõrval 
tunneb põhjalikult kõike, mis puu-
dutab piimasaadusi, pagaritööstust, 
aga ka alkoholi käärimisprotsesse. 

Tarmo sõnul lähtutakse poes 
kõrgest kvaliteedist igal tasandil 
ning tehakse koostööd kodumaiste 
põllumeeste ja talupidajatega kva-
liteetsete toodete ja kaupade tar-
nimiseks. “Püüame olla väga hea 
kogukonnapood, kus kogu toidu-

õhtuks suudetakse valmis teha ku-
ni 100 kilo seapraadi. Suurimaks 
hitiks on küpsetatud ja maitsesta-
tud seakael hapukapsaga. 

Kokku müüakse kalendrikuus 
10–15 tonni liha, millest nn kodu-
kliendid ostavad 90% ning ülejää-
nud osa on seotud püsitellimuste-
ga koostööpartneritele ja restorani-
dele. Koroonaaeg on suurendanud 
kodust kokkamist ning kui enne os-
teti pigem ühte sorti liha suuremas 
koguses, siis nüüd, vastupidi, va-
rieeritakse erinevate lihade vahel 
väiksemate kogustega. 

Äripäevadel on külastajaid vä-
hem, kõhule pai tegemise päevad 
on reedest pühapäevani. Nädalava-
hetuse klientuur on viis korda suu-
rem, siis pakutakse ka laiemat sor-
timenti. 

Poes töötab kokku üheksa ini-
mest, kellest kolm lihameistrit on 
ametis algusaegadest ning nelja 
poemüüja hulgas on üle 20-aasta-
se staažiga kauplejaid. Tarmo ise 
jagab poe juhatajaga nädalavahe-
tusel töötamise päevi. Ka pere on 
kaastatud – abikaasa tegeleb ko-
dulehe ja sotsiaalmeediaga ning 
vanim poeg on ülikooli kõrvalt li-
hameistritel abiks. 

Mida toob tulevik?
Hiljuti valmis kodulehel viimsili-
hapood.ee ettetellimise platvorm. 
Kojuvedude süsteem on plaanis 
käivitada aprillis-mais, kuid kõige 
rohkem aega võtab veebipoe aren-
dus kodulehel. Teada on aga see, et 
tulevast kojukande süsteemi haka-
takse pakkuma vaid oma valla ela-
nikele.

Uus omanik on veendunud, et 

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

kriis teeb neid tugevamaks ning 
kvaliteetse lihakauba järele on alati 
nõudlust. “Kui neli kuud tagasi poe 
üle võtsin, nägin, et paljud inime-
sed ei ole enam meie tegevusega 
kursis ning pood oli jäänud suur-
te ketipoodide reklaami varju,” ta-
jub ta potentsiaali. 

Plaanid näevad ette ka taime-
toidu müüki panemist. Hakatakse 
pakkuma võrsetekarpi, mis sisal-
dab redise, herne ja päevalille sa-
latit. Tootja toodab ja elab Viim-
sis ning saab poodi pidevalt värske 
kraamiga varustada, sest seemne-
test kasvatatud võrsed närtsivad 
kiiresti. 

Uue aasta uuendustest tasub 
kindlasti mainida, et erinevatele 
üritustele ja pidudele hakatakse 
pakkuma lihakoka teenust.

Leti taga sei-
savad Mihkel ja 
Tarmo Küla. 

Lihapoes müüakse ka värskeid köögivilju ja muud kraami.

Tehnoloog 
Maie Lükk 
ja praktikant 
Tarmo Küla 
aastal 1994 
valmiskauba 
laos. Foto: 
erakogu

Staažikas klienditeenindaja 
Silvi Leemet.

Lihapoes on valikut igale maitsele. Fotod: Martin Jaško 
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Viimsi Lihapood on ausa kaubaga kogukonnapood

  Vaja läheb: seakaela-
karbonaad või muu mee-
lepärane sealiha (sobib ka 
searibi), porgandid, kuke-
seened, suur sibul, tee-
lusikatäis Põltsamaa sinepit,
supilusikatäis Kärma talu 
mett, soola-pipart maitse 
järgi, laagerdatud balsamii-
ko Venturini Baldini Goccia 
Nera Ekstra-neitsioliiviõli 
“Muraglia Medium Fruity”.
Suvisema hõngu andmiseks 
võib lisada maitse järgi “Enn 
Tobrelutsu BBQ rub klassi-
kaline”.

  Tee nii: Hõõru lihatükki 
kõikide maitseainetega – 
hea, kui maitsestad liha 24 
tundi enne küpsetamist.

Lase lihal enne küpse-
tamist umbes tund aega 
toasoojas seista.

Samal ajal koori sibul ja 
lõika sektoriteks. Puista 
kukeseened, porgandid ja 
sibulasektorid ahjukotti, 
vala juurde törtsuke vett ja 
sulge kott, tõsta maitses-
tatud liha seente ja sibula 
peale, sulge küpsetuskott.

Pane liha umbes 2–2,5 
tunniks 150-kraadisesse ah-
ju küpsema. Suussulavalt 
pehme liha saad, kui küpse-
tad madalal kuumusel pike-
ma aja jooksul.

Enne liha lahtilõikamist 
lase sel 15 minutit toatem-
peratuuril tõmmata.

Kogu liha küpsetamisel 
tekkiv vedelik ja keeda sel-
lest jõulupraele kaste. 

  NB! Kui soovid tellida 
jõuluprae Viimsi Lihapoest, 
siis tee tellimus hiljemalt 
15. detsembril.

Tarmo Küla 
kukeseentega 
jõulupraad

Tulevikuplaanides on uue liha-
karni rajamine, et hakata kõike al-
gusest lõpuni ise tegema. Praegu 
toimetatakse paljuski nii, et toor-
aine saadetakse oma retseptiga 
mõnda suuremasse lihatööstuses-
se, kust see siis valmistoodanguna 
tagasi tuuakse. 

Uues Meremärgi majas, mis ra-
jatakse praegusele asukohale, leia-
vad oma koha nii tsehh, konto-
rihooned, pood kui ka erinevad 
rendipinnad. Tsehhis hakatakse 
tegema valmis- ja pooltooteid, li-
ha- ja gurmeetoite ning pirukaid. 
Ehituse käivitudes peab arvesta-
ma muidugi sellega, et mõneks 
ajaks kolitakse pood ajutisele pin-
nale praeguse asukoha kõrvale, 
kuid seda ju ülla eesmärgi nimel.

Registreeri ennast Viimsi 
valla elanikuks!

TURVALISUS Viimase kahe 
nädala jooksul on Viimsi vallas 
aset leidnud kahetsusväärsed 
juhtumid, kus õhkrelvast on 
tulistatud kassi ja kajakat.

Politsei alustas väärteomenetluse juh-
tumi osas, kus 20. novembril haava-
ti Haabneemes kassi õhupüssikuuli-
ga. Samuti on politseisse pöördutud 
teatega, kus Randvere külast Tiitsu ja 
Randvere tee risti lähedalt leiti haavli-
kuulidega kajakas, kes hukkus. 

Juhtumeid, kus lindude organismist 
leitakse haavleid, võime nimetada suu-
re tõenäosusega jahipraakideks. Kuigi 
üldjuhul on jahimehed seadusekuule-
kad ja peavad heast jahi tavast kinni, 
võib ka korralikel jahimeestel ette tul-
la jahipraaki.

Politsei uurib Viimsis toimunud loomade 
õhkrelvast tulistamise juhtumeid

Kui aga kassi või mõnda teist kodu-
looma või linde lastakse õhkrelvast, on 
tegemist looma suhtes lubamatu teo-
ga, mis on keelatud ja karistatav väär-

teokorras. Teatud juhtudel võib antud 
tegu olla ka kuritegu, kui näiteks juh-
tum leiab aset avalikus kohas või on 
toime pandud julmal viisil. 

Maria Bulak
Viimsi valla piirkonnapolitseinik

Kassi ootab ees kuuli väljaopereerimine. Foto: erakogu

Loomade laskmine õhkrelvadega 
võiks olla ajalugu, kuid kahjuks selli-
seid teateid saab politsei jätkuvalt igal 
aastal. 

Kuuldes või nähes pealt, kuidas 
keegi laseb õhkrelvast loomi (sh lin-
de), palume sellest koheselt teavitada 
politseid lühinumbril 112 või keskkon-
nainspektsiooni lühinumbril 1313. Va-
hetu sekkumine on tõendamise mõttes 
oluline ning ka teo toimepanijale mõ-
jusam. Seda ka juhtumite puhul, kus 
kuuleme või näeme, et naaber kasu-
tab oma aias õhkrelva, sest nii saavad 
ametnikud kontrollida, kes ja mis ees-
märgil relva kasutatakse. 

Õhkrelvadest rääkides peame sil-
mas seaduse mõistes piiramata tsi-
viilkäibega pneumorelvi. Relvaseadu-
se alusel piiramata tsiviilkäibega relva 
ega selle laskemoona ei või soetada, 
omada, vallata, kanda, hoida ega eda-
si toimetada alla 18-aastane isik. Seega 
lapsevanemad peavad tegema kõik sel-
leks, et õhkrelvad ei satuks laste kätte. 

tasub teada
Vallavalitsus esitas volikogule 
2021. aasta eelarve eelnõu

 Vallavalitsus esitas volikogule arutamiseks 
Viimsi valla 2021. aasta eelarve eelnõu mahuga 
55,7 miljonit eurot.

Põhitegevuse tulud suurenevad 2020. aasta 
eelarvega võrreldes 8,3 protsenti 42,8 miljoni 
euroni. Põhitegevuse kulud on 39,1 miljonit eurot. 
Järgmisel aastal plaanib vallavalitsus võtta 10,1
miljonit eurot laenu, millest valdav osa kasutatakse 
haridus- ja kultuurikeskuse Artium ehituseks. Eel-
arve on kavandatud tasakaalus. 

Tutvu eelnõuga www.viimsi.ee.

KODUVALD Olles Viimsisse regist-
reeritud, saab iga viimsilane anda 
suure panuse kodukoha aren-
gusse. Elukoha registreerimine on 
muuhulgas oluline, et omavalitsus 
saaks adekvaatselt planeerida ja 
osutada avalikke teenuseid.

Selle läbi aitame üheskoos kaasa, et 
Viimsi vallast kujuneks haridus- ja 
noorsootöö uuenduste eestvedaja Ees-
tis, suureneksid inimeste liikumisviisi-
de valikud, luues täiendavaid võima-
lusi tervisliku eluviisi harrastamiseks, 
hoides korras oma koduümbruse, teed 
ja tänavavõrgud ning toetame läbi sot-
siaalvaldkonna toetuste neid, kes se-
da vajavad. 

Viimsi vallavalitsus kutsub vallas 
elavaid inimesi, kes veel ei ole amet-
likult viimsilased, end Viimsisse re-
gistreerima. Oma elukoha saad kõige 
mugavamalt ümber registreerida ko-
danikuportaalis www.eesti.ee, kus tu-
leb esitada uus elukohateade. Eelne-

valt soovitame tutvuda infoga valla 
kodulehel www.viimsi.ee/viimsilane. 

Kui elad Viimsis, registreeri ennast-
ki ja aita seeläbi kaasa oma kogukonna 
elukvaliteedi arengule!

Viimsi vallavalitsus

… Viimsi valla looduslähedane elukeskkond säiliks ja areneks;
… soovijatele jätkuks lastehoiu-, huvihariduse- ja koolikohti ning 

pakutav haridus oleks mitmekülgne ja kvaliteetne;
… oleks korraldatud ja toetatud spordi-, huvi- ja kultuuritegevus;
… väikesadamad ja ujumiskohad oleksid hästi ligipääsetavad;
… säiliks võimalus nautida puutumata loodust; 
… oleksid head sõidu- ja kergliiklusteed ning mõnusaks äraolemiseks

vajalik oleks jätkuvalt käe-jala juures;
… Viimsi inimesed tunneksid end turvaliselt.

Registreeru viimsilaseks www.viimsi.ee/viimsilane.

Registreerudes Viimsi valla elanikuks, seisad 
muuhulgas hea ka selle eest, et …
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nia #Ärarääma, kus meil õnnestus 
koguda 625 ühikut taarat ja jõuda 
esimeses kategoorias (koolid, kes 
kogunud kokku kõige rohkem pan-
dipakendeid) 9. kohale. 

September jätkus prügikoristu-
se lainel: 18. septembril osales kahe 
tunni jooksul maailmakoristuspäe-
val 544 õpilast, ligi kaks korda roh-
kem kui 2019. aastal! Eesmärk oli 
märgata mikroprügi ja mõtestada, 
kui palju õpilased ise prügi tooda-
vad või sorteerivad. Kokku korjati 
1000 liitrit prügi, millest ca 3 kg olid 
suitsukonid. Piirkond oli noortele 
tuttav, kuid põõsastest ja nurgata-
gustest leitud prügikogused üllata-
sid neid siiski. Leiti ka mitmeid ise-
tekkelisi prügimägesid ning prügi 
kogus tuli oodatust suurem. Pärast 
koristusaktsiooni suundusid õpila-
sed klassiruumidesse, kus teostasid 
oma prügi analüüsi, arutlesid, mi-
da nad õppisid ja mida saaks tegeli-
kult prügist teha. Artikli kirjutamise 
ajal on käimas jäätmetekke vähen-
damise nädal, mis keskendub tar-
bija valikutele, millel oleks kesk-
konnale võimalikult väike jalajälg. 
Õpilastel on oluline juba varakult 
mõista, kuidas erinevad protsessid 
maailmas omavahel seotud on.

Õiglane kaubandus on 
teema
Kuidas on keskkonna ja inimes-
te ekspluateerimine seotud meie-
ni jõudvate toodetega, aitab mõista 
õiglase kaubanduse nädal. Õigla-
se kaubanduse eesmärk on taga-
da arengumaade, nt Aafrika, Aasia 
ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika väi-
ketalunike toodetele õiglane hind 
ning parandada istanduste töölis-
te töö- ja elutingimusi. Maailma 
säästva arengu huvides peab too-
te hind olema õiglases vastavuses 
tootmise kuludega, see tähendab, 
et toote madal hind ei tohi kujune-
da keskkonna ja tööjõu väärkoht-
lemise arvelt. 

Viimsi koolis toimusid nädala 
jooksul teematunnid, kus vaadati 
teemakohaseid filme ja peeti aru-
telusid. Toimus videotund, kus 7., 
8. ja 9. klasside õpilased said kuu-
lata ÜRO pagulasagentuuri Balti 
regioonijuhi Kari Käsperi loengut 
“Kliima ja sundränne”. Kodundu-
se tundides tutvustati õiglase kau-
banduse märki Fairtrade ning selle 
märgiga tähistatud kaupade toot-
mistingimusi. Kõige agaramad 
Fairtrade toodete ostjad olid 6.e 

KESKKOND “Kui me muretseme ainult pumba 
pärast ja ei hoolitse kaevu eest, siis kaob meie kodu-
metsadest veel midagi peale allika või ojanire.” 
(Fred Jüssi). 

Viimsi kool õpetab oma õpilasi loodus-
keskkonda väärtustama ja hoidma 

V
iimsi poolsaare maastik 
on vaheldusrikas – ki-
vine rannik ja poolsaa-
re keskosas mets, kus 

on laane- ja salumetsi, rabastuvaid 
männikuid ja soometsi. Selle säili-
miseks on oluline, et ka järeltulevad 
põlved mõistaksid looduskeskkon-
na väärtust ning kõige omavahelist 
vastastikust mõju. Asustustihedu-
se suurenemine tungib looduskesk-
konnale paratamatult peale, mistõt-
tu kerkivad esile sellega kaasnevad 
probleemid nagu reostus ja elurik-
kuse vähenemine. Viimsi kool an-
nab oma panuse Viimsi looduse 
rikkalikkuse säilitamisse Rohelise 
kooli programmi kaudu. 

Viimsi kool on roheline kool 
juba kolmandat aastat. Roheline 
kool ehk ECOSCHOOLS on üle-
maailmne programm, milles osa-
leb ligi 53 000 kooli 67 maalt. Prog-
rammi eesmärk on jätkusuutliku 
arengu edendamine keskkonna-
hariduse abil. Rohelise kooli tege-
vuste eestvedajaks on Viimsi koolis 
Kersti Ojassalu. 

“Rohelise kooli programm 
ühendab üheks tervikuks kõik 
koolis toimuvad keskkonnahari-
duslikud tegevused, sest Viimsi 
koolis on väga palju programmi-
ga haakuvaid ettevõtmisi: TORE,  
KIVA, liikuma kutsuva kooli, ter-
visenõukogu ja õpilasesinduse te-
gemised, UNESCO ühendkoolide 
võrgustiku projektid, õppekavako-
hased väljasõidud ja KIK-i projekti-
de raames õuesõppetunnid,” räägib 
ta programmi tugevustest ja välja-
kutsetest. “Oleme ühelt poolt na-
gu maapiirkond, teisalt aga väga 
linnastunud ala. See on meie tu-
gevus – meil on võimalik oma õp-
peprotsessi läbi viia looduses. Koo-
limaja asukoht annab võimaluse 
mitmesugusteks tegevusteks: tut-
vuda Põhja-Eesti pankrannikuga 
ja klindialuse loodusega, meil on 
oma rändrahnud ja võimalus viia 
läbi teemakohaseid tunde Lääne-
meri rannikul. Kõiki neid õppeka-
vakohaseid tegevusi toetab ka ro-
helise kooli alane tegevus,” selgitab 
Ojassalu.

Ta lisab, et loodetavasti saavad 
tänu sellele programmile nii õpila-
sed, õpetajad kui ka vanemad oma 
käitumises ja tarbimisharjumustes 
senisest keskkonnateadlikumaks, 
sest tänased lapsed otsustavad tu-
levikus, kuidas Maa loodusvarasid 
kasutatakse. Seega on suurimaks 
väljakutseks suurem kaasatus eri-
nevatel tasanditel.

Mis on juba tehtud?
Vaatamata koroonaviiruse leviku-
le on sel aastal juba nii mõndagi 
toimunud. Sügisel lõppes üle-ees-
tiline pudelite kogumise kampaa-

klassi õpilased. Küpsetati Fairtra-
de toodetega küpsiseid ja valmistati 
banaanijäätist, millega said maius-
tada nii õpilased kui ka kooli tööta-
jad. Koolis on üleval kolm näitust: 
“Väärikas elu kõigile”, “Sa oled, mi-
da sööd” ja “Imeline shea-või”.

Oma silm on kuningas
Mõeldes oma kodukandi loodus-
keskkonna rikkusele, tasub välja 
tuua õpetaja Meri Heinsalu eestve-
damisel toimuvad õppekäigud nii 
Viimsi valla looduses kui ka kau-
gemal. Otsene kontakt loodusega 
koolikeskkonnast eemal parandab 
nii õpilaste vaimset ja füüsilist ter-
vist kui ka omavahelisi suhteid. 

Õuesõpet saab teha edukalt igal 
aastaajal. Osake loodusest on koos 
õpetaja Meriga tulnud ka tagasi 
koolimajja – oktoobris toimus raa-
matukogus 8A, 8C, 8D ja 8F klas-
side okaspuude näitus. Novembris 
toimus ülekooliline projektipäev, 
kus õpilased õppisid iseseisvalt dis-
tantsõppes. 

Päev ei toimunud vastavalt tava-
lise tunniplaani ainetele, vaid kesk-
konnateemalisse päeva olid lõimi-
tud erinevad ained ja pädevused. 
Õpilased uurisid näiteks oma pere 
tarbimisharjumusi köögis, tutvusid 
Läänemere rannikuga, teadvusta-
sid e-jäätmete probleemi ja kaar-
distasid oma riidekapi sisu tootja-
maid. 

Kersti Ojassalu on Viimsi koolis 
õpetanud 37 aastat ning oskab öel-
da, kuidas on selle ajaga muutunud 

õpilaste teadmised keskkonnatee-
madest. “Teoreetilistes teadmistes 
ilmselt nii suurt vahet ei ole, alati 
on olnud õpilasi, keda huvitavad 
loodus ja loodusteadused. Päris 
palju on õpilasi, kes teavad teoo-
riat, teavad, kuidas loodusseadu-
sed toimivad, aga paraku ei käitu 
nende teadmiste kohasel. Ja samas 
on suurenenud kindlasti noorete 
hulk, kes on väga keskkonnateadli-
kud ja järgivad keskkonnasõbraliku 
käitumise tavasid igas eluvaldkon-
nas ehk kes on nn rohelised. Prak-

Lea Pullerits
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

tilise looduse tundmine oli eelmis-
tel põlvkondadel kindlasti parem,” 
leiab õpetaja.

Keskkonnaprobleemid mõjuta-
vad otseselt meie elukeskkonda ja 
-kvaliteeti nii ülemaailmselt kui ka 
kohalikult. Praegused kooliõpila-
sed on need, kelle eluajal toimuvad 
suurimad keskkonnaalased välja-
kutsed ning on oluline, et me neid 
selleks ette valmistaksime. Seni on 
meie endi teha, et neid väljakutseid 
tuleks vähe ning loodukauneid pai-
ku Viimsi poolsaarel säiliks.

Tavapäraselt 
algas kooli-
aasta 8. klas-
sidele õppe-
käiguga Haab-
neeme randa. 
Fotod: Viimsi 
kool

VIIMSI ROTARY KLUBI 
kuulutab välja stipendiumi
Soovime märgata, motiveerida ja tunnustada oma huvi-
alal silmapaistvate tulemustega Viimsi õpilast või tudengit, 
kel on:
- potentsiaal jõuda tippu antud alal,
- selge nägemus nii isiklikest sihtidest kui ka selle seotu-

sest Eesti ühiskonnaga,
- tarmukust oma eriala tutvustamisel  ja teiste kaasamisel
Viimsi kogukonnas.

Stipendiumit võib taotleda Viimsi õpilane või tudeng, kes 
on taotluse esitamise ajal 16–22-aastane. 

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendium on mõeldud õpinguteks (õppemaks, õppeva-
hendid), enesetäienduseks või loominguliseks tegevuseks.

Palume esitada taotlus hiljemalt 20.12.2020 kell 23.00!
Taotlus peab sisaldama:
1) CV
2) Motivatsioonikiri (kuni 1 A4)
3) Taotluse põhjendus koos eelarvega
4) Soovituskiri juhendajalt (digitaalselt allkirjastatud)

Valiku otsuse tähtaeg  on 31.01.2021.
Taotlus esitada e-posti aadressile: viimsirotary@gmail.com. www.viimsirotary.org

  Õiglase kaubanduse 
nädal toimus MTÜ Mondo 
maailmapäevade konkursi 
raames, mida rahastatakse 
välisministeerium arengu- ja 
humanitaarabi vahenditest 
ning haridus- ja teadusminis-
teeriumi üldharidusprogram-
mist. Tegevuskava valmistas 
ette ja tegevused viis läbi 
meeskond koosseisus pro-
jektijuht Karin Keert ja liik-
med Kairy Nahkur ja Kersti 
Ojassalu.

Okaspuude 
näitus Viimsi 
koolis. 

Maailma-
koristuspäeval 
leiti ja korjati 
igasugust 
prügi. 



TAASKASUTUS Uuskasutuskeskusel 
on üle Eesti 14 kauplust, kust leiab 
sõbralike hindadega korralikke 
teise ringi esemeid ning kuhu saab 
omakorda annetada kodus üleliig-
seks muutunud, ent jätkuvalt heas 
korras asju. Tegelikult ei pea aga 
kodus kasutult seisma jäänud 
asjade uuele ringile saatmiseks 
tingimata võtma ette Uuskasutus-
keskusesse käiku, vaid selleks on 
viimsikatele märksa mugavam 
võimalus.

Kolm aastat tagasi pani Uuskasutus-
keskus Viimsi Marketi ja Lavendli poe 
vahelisele alale püsti kogumiskontei-
neri, mis leiab siiani aktiivset kasuta-
mist. Konteiner on avatud nädalava-
hetustel kell 11–16 ning selle muudab 
teiste sarnaste kogumispunktidega 
võrreldes eriliseks asjaolu, et juures on 
Uuskasutuskeskuse teenindaja, kes ja-
gab vajadusel nõu, milliseid asju kuhu 
viia. Näiteks ei võta Uuskasutuskeskus 
vastu katkiseid ja määrdunud esemeid, 
samuti pole keskusel võimekust uuele 
ringile saata kineskooptelereid, turva-
hälle ja -toole. 

Uuskasutuskeskuse konteinerisse 
saab tuua puhtaid, terveid ja heas kor-
ras rõivaid ja jalatseid, nõusid ja söögi-
riistu, raamatuid, mänguasju, hobi- ja 
sporditarbeid, kodukaupu ja väikse-
mat kodutehnikat. Uuskasutuskeskus 
võtab vastu ka mööblit, ent selleks tu-
leks tellida järele kaubik, sest üks-kaks 
suuremat mööblieset täidab konteine-
ri ruttu ning siis ei saa teised anneta-
jad enam oma asju mugavalt ära anda. 

Uuskasutuskeskuse kaubik tuleb 
heas korras mööbli või kogukama ko-
dutehnika järele täiesti tasuta. Kaubi-
ku tellimiseks tuleb saata annetatavast 
esemest pilt ning enda kontaktandmed 
aadressile kaubik@uuskasutus.ee. 
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Koerte katk levib taas
Tallinna lähedastest valdadest on leitud mitmeid koerte katku hai-
gestunud rebaseid, mistõttu palub veterinaar- ja toiduamet koera-
omanikel jälgida, et nende lemmikud oleksid haiguse vastu vaktsi-
neeritud. 

Viimsi valla lepinguline partner Jäägriabi OÜ on katku tunnustega 
rebaste korjuseid leidnud ja ära korjanud Ilvese teelt, Rannavälja põik 
teelt, Kimsi teelt ning Reinu tee ja Otilõuka tee lähedalt, samuti Pärna-
mäelt Naistepuna teelt. 

“Kuigi käesoleva aasta alguses saime mitmeid teateid koerte katku 
juhtumitest Harjumaal, Tartumaal ja Raplamaal, oli olukord oktoobri 
lõpuni rahulik. Viimasel ajal on Tallinna ümbruse valdadest tulnud aga 
mitmeid teateid haigetest rebastest,” ütles veterinaar- ja toiduameti 
põhja regiooni juhtivspetsialist Harles Kaup.

Koerte katku levimist rebastel on täheldatud Viimsi, Jõelähtme, 
Saue ja Saku vallas. Haigusdiagnoosi kinnitamiseks tellis amet uurin-
gud veterinaar- ja toidulaborilt ning need osutusid positiivseks.

“Koerte katk on väga nakkuslik viirushaigus, mis ohustab igas eas 
koeri, kuid eriti kutsikaid. Koera kaitsmiseks selle haiguse eest tuleb 
oma lemmikut korrapäraselt koerte katku vastu vaktsineerida,” sõnas 
Kaup. “Kui koer on vaktsineeritud ja vaktsiini mõju kestab, siis võib 
temaga vabalt ka metsas jalutada.”

Koerte katkuviirusesse nakatuvad paljud koerlased, kärplased ja 
pesukarulased. Inimestele haigus ei levi. Haigust iseloomustab palavik, 
hingamisteede ja seedetrakti põletik, silma- ja kopsupõletik, nahalööve 
ning närvinähud.

Nakkusallikaks on haiged loomad, kes eritavad haigustekitajat juba 
peiteajal ja pärast haiguse läbipõdemist. Viirus eritub kehast ninanõre,
pisarate, väljahingatava õhu, uriini ja roojaga. Viirus võib edasi kanduda 
ka saastunud esemete, riiete ja söödaga. Haiguse peiteaeg on 3–7 
päeva või kauem.

Koerte katku leviku vältimiseks: vaktsineeri lemmikloom regulaarselt 
ohtlike nakkushaiguste vastu, nagu marutaud, leptospiroos, parvoviirus 
ja koerte katk; väldi lemmikloomade kokkupuudet metsloomadega; kui 
märkad või leiad haigeid, kummaliselt käituvaid metsloomi, teavita loo-
maarsti või kohalikku jahiorganisatsiooni või edasta info keskkonna-
inspektsiooni infotelefonile 1313; haige metslooma viimine koju või ravi-
le pole soovitatav, sest nii soodustatakse nakkuse levikut.

VT  

Ära unusta lindude tühjaks söö-
dud toiduvõrku tuule meelevalda
Taaskord on kätte jõudnud aastaaeg, mil kollased rasvatihased meile 
silma jäävad ja oma lauluga meenutavad, et nemadki tahavad enne 
suur talvitumist süüa. 

Nagu kombeks, läheb enamikel eestlastel süda hellaks ja rõdud ning 
aknad saavad täis riputatud rohekates võrkudes rasvapalle. Rõõm on 
vaadata, kuidas linnud varahommikul oma einet võtavad, kuid kipub 
nii olema, et enda mõtted lähevad uitama ja pall, mis ripub akna all või 
rõdul, ununeb sootuks. 

On võimalik, et mõni tähelepanelikum ornitoloog märkab kadumist 
ning õnnistab linnukesi uue palliga. Kuid ometigi on peale rasvapalli-
kese sellel linde toitval kremplil veel üks osa – roheline plastikust võrk. 
Kas olete kunagi mõelnud, kuhu see läheb? 

Õnnelikumatel juhtudel jääb tuules laperdav võrguke ehk peremehele 
silma ja saab teisaldatud prügikasti, kuid reeglina juhtub pigem vastu-
pidine – tugevam tuuleiil, nagu sügisel ikka juhtub puhuma, võtab jäätme 
enda kanda ja tükk plastikut potsatab tähtsalt põõsa alla. Või metsa. 

Ühest tuulest viidud võrgukesest saab mitusada ja kui arvestada, et 
neid ka aeg-ajalt vahetatakse, koguni mitu tuhat, mis langevad nagu 
varajane lumesadu igal sügisel kest meie loodust. 

Eriti paistab see silma, kuid oled kunagi tegelenud väliste koristus-
töödega. Liiklejana linna vahel ilmselt silm neid ei seleta, kuid omal ajal 
Viimsis koristustöödega tegeledes leidsin noppimiseks nii mulluseid 
kui ka tunamulluseid võrke. 

Teame ju kõik, et plastik looduses ei lagune. Väldime kilekotte ja ühe-
kordseid nõusid ning oleme isegi kõrtele leidnud sõbralikumad lahendu-
sed. Proovime seda edasi viia ka loomamaailma – leiame koos alter-
natiive ja vähendame saastet looduses. 

Las järgmisel aastal olla lehed ainukesed rohelised asjas põõsastes. 
Ivo Illisson  

Muuga küla elanik

TeatedAnna asjale uus elu – too see 
Uuskasutuskeskuse konteinerisse!

Koostöö ettevõtetega
Lisaks kutsub Uuskasutuskeskus Viim-
sis tegutsevaid asutusi osalema aasta-
lõpu annetuskampaanias “Toome ära!”. 
Kampaania on suunatud ettevõtetele 
ja organisatsioonidele, et tõsta veel-
gi teadlikkust annetamise võimaluste 
kohta. “Toome ära!” kampaania puhul 
saab töötaja tuua asjad mugavalt otse 
tööle ning hiljem tuleb kogutule järele 
Uuskasutuskeskuse kaubik. Samuti on 
kampaania hea võimalus asutustel kor-
rastada oma ruume üleliigsest.

“Paljud ettevõtted pöörduvad juba 
otse Uuskasutuskeskuse poole, kui neil 
on parasjagu käsil renoveerimine või 
kolimine. Uuskasutuskeskuse abil on 
võimalik saata kasutuskõlblikud ese-
med uuesti ringlusse. Selliselt toimi-
des säästame üheskoos keskkonda. 
Järgmine suur samm on tõsta teadlik-
kust ka ettevõtete töötajate seas. Kor-
ralik ese ei peaks lõpetama prügimäel,” 

rääkis Uuskasutuskeskuse tegevjuht 
Diana Paakspuu. Kampaanias osale-
miseks tuleb kirjutada esme@uuska-
sutus.ee.

Uuele ringile
Kõik annetatud esemed sorteeritakse 
ning heas korras asjad suunab Uuska-
sutuskeskus uuesti ringlusse. Osa as-
ju annetatakse abivajajatele, suurem 
osa läheb sõbralike hindadega müü-
ki Uuskasutuskeskuste kauplustes. 
Isemajandava mittetulundusühingu-
na katab Uuskasutuskeskus annetus-
te müüki panekuga poodide tegevus-
kulud. Valikut Uuskasutuskeskuse teise 
ringi kaupu saab uudistada ka e-poes 
aadressil pood.uuskasutus.ee. Uuska-
sutuskeskus otsib pidevalt, kuidas va-
nadele asjadele uus elu anda, ja teeb 
tihedat koostööd näiteks käsitööliste, 
teatri- ja filmitegijatega, kunstituden-
gitega, õpilasfirmadega. 

Kui võrk on tühjaks söödud, tuleb see prügikasti visata. Foto: Pixabay

Esme Kassak
Uuskasutuskeskus

  Vaata lisaks: uuskasutus.ee.

Uuskasutuskeskuse kogumiskonteiner Viimsi Marketi ja Lavendli poe vahelisel 
alal. Foto: Uuskasutuskeskus

TERVISERAJAD Karulaugu tervise-
rada on viimsilaste seas hinnatud 
liikumisrada. Nüüd on seal spor-
timine ja jalutamine veel mõnu-
sam, sest terviserada sai novembri 
lõpus osaliselt värske puidu-
hakke katte. Hakkega kaeti raja-
lõik trepist kuni pargipoolse osa 
alguseni.

Karulaugu terviserada asub Viimsi 
kooli ja Päikseratta lasteaia taga ning 
tervisesportlastele ja jalutajatele on 
seal avatud kolm valgustatud liiku-
misrada. 

Kogu terviseraja pikkus on 2,6 km, 
mis sisaldab 0,7 km pikkust kaht väik-
semat ringi (Karulagu kooli ning Päi-
keseratta lasteaia taga), 1,2 km pikkust 
keskmist ringi (Viimsi kooli taga) ning 
0,7 km väikest ringi (Pargi tee poolses 
terviseraja osas). 

Karulaugu terviserada sai 
värske puiduhakke katte

Värskes õhus liikumine on praegu-
sel ajal eriti oluline ning Karulaugu ter-
viserajal on selleks mitmekesised või-

malused – võib jalutada, kepikõndi 
teha, joosta või rattaga sõita. Kõik õue 
liikuma!

Karulagu terviserajal teostas tööd Puiduhake.com OÜ. Foto: erakogu



Jaanipäeva traditsioonid
Jalutuskäik viib edasi mereäärse 
kohani, mis kannab ametlikku ni-
me Otilõuka, aga kohalike seas on 
tuntud ka kui Kivirand. “Siin peame 
küla suurimat ühisüritust – jaani-
päeva. Plats on eraomanduses, aga 
omanike lahkel loal saame käia ja 
seda kasutada,” selgitab Anneli 
Popell. Jaanipäeva ajal kogunevad 
Rohuneeme jaanikule nii kohali-
kud kui ka kaugemalt tulnud ja rah-
varohkeimatel kordadel on siin ko-
hal olnud mõnisada pidulist. “Meie 
jaanituled on traditsioonilised saa-
pa viskamise, köieveo ja sangpom-
mi tõstmisega külapeod. Alguses 
organiseerisime kõike ise, aga siis 
saime aru, et õhtujuht on parem 
variant. Müügikohti meil ei ole, iga-
üks võtab ise oma suupistetega pik-
nikukorvi kaasa,” räägib Anneli pi-
dustuste toimumisest. 

Kiviranda on külarahva kätega 
püsti pandud suur kiik, millelt on 
tore jaanilõket vaadata või muul 
ajal lihtsalt merevaadet imetle-
da. “Kiik pandi siia esmakordselt 
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on hea reljeefiga plats, kus lapsed 
saavad talvel isegi kelguga liugu las-
ta. Ega ta alguses nii ilus ei olnud, 
igal aastal oleme siin ühiselt talgu-
päevi ja tööd teinud, et see korda 
teha,” selgitab külavanem.

Platsi ääres seisavad EV100 kin-
gituste kampaania ajal annetuste 
toel hangitud nimelised pingid, mil-
lel on hea istuda ning maailma- või 
külaasju arutada. Kõrgemal künka-
serval püüab pilku rändrahn, kuhu 
on tahutud küla asutamise aastaar-
vuna 1375 ning Rohuneeme kõrval 
küla esimene nimi Longenes. Küla-
platsi olulisust rõhutab lipuvarras, 
mille mastis lehvib uljalt Jüri Mar-
tini kujundatud küla sümboolikaga 
lipp. Vabariigi aastapäeval kogune-
vad kohalikud Anneli eestvedamisel 
just siia rahvuslippu heiskama ning 
kiluleiba ja kringlit mekkima.

P
oolsaare tipus asuva Ro-
huneeme küla ajalugu 
ulatub pea 650 aasta taha. 
Täna elab Rohuneemes 

ligikaudu 450 inimest ning viima-
sed seitse aastat toimetab siin Ro-
huneeme külaselts. Kõik need aas-
tad on külavanemana ametis olnud 
akadeemik Jüri Martin.

Praegune külavanem on lõpeta-
nud Tartu Ülikooli bioloogia-geo-
graafiateaduskonna, tegutsenud 
maailma erinevates regioonides 
ökoloogia, keskkonna- ja loodus-
kaitse valdkonnas, mistõttu on 
tema südameasjaks loodus. Ro-
huneemes on Jüri Martin elanud 
kakskümmend aastat. “Ideaalses 
kujutluspildis pidid minu eluko-
has olema meri, mets ja mäed. Me-
ri ja mets siin on, aga mägesid ei ole 
Eestis kuskilt võtta,” selgitab küla-
vanem naljaga pooleks. Tegelikult 
polegi nurinaks põhjust, sest tõelis-
te mägede otsas on Jüri Martin ko-
genud alpinistina roninud küll ja 
veel, muuhulgas olnud ka Pamiiri 
mäestikus asuva Estonia mäetipu 
esimeste vallutajate hulgast.

Külaplats Rohuneeme 
südames
Aga tuleme minevikust ja mägedest 
tagasi Rohuneeme külaplatsile. See 
on koht, kus külaelanikud ühes-
koos kõige rohkem aega veedavad. 
Siin laiub hooldatud murulapiga 
kergelt kaldus väljak, kuhu mahub 
vajadusel mitusada inimest. “See 

Igatsus oma majakese järele
Asi, millest külaselts aga suurt 
puudust tunneb, on väike majake, 
kus ürituste ajal inimestele koh-
vi ja kohvikõrvast pakkuda ning 
muul ajal seltsi koosistumisi pida-
da. Praegu pannakse väliürituste 
ajaks püsti oma telk ning peetak-
se koosolekuid mõne seltsiliikme 

juures kodus. Samuti on arupida-
misteks kasutatud Püünsi koolima-
ja või Viimsi raamatukogu. “Need 
on küll kenad kohad, aga pole päris 
omad,” lausub Jüri Martin.

Vahetult külaplatsi kõrval asub 
veel üks objekt, mis on praegu mu-
rekoht – vana võrkaiaga piiratud 
endine tenniseväljak. Külaseltsi 
soov on olnud plats renoveerida 
ning teha sellest kõigile kasutami-
seks mõeldud universaalne spor-
diplats, aga asi jäi seisma, sest mõ-
ned naabrid pelgavad, et väljaku 
kasutajad teeksid liigset kära ning 
kodurahu oleks rikutud. Nii ongi 
projekt praegu kalevi all, kuid kü-
laselts loodab asjaosalistega siiski 
kokkulepe saavutada ning ühe mõ-
nusa sportimise koha saada.

Küll aga asub endise tenniseväl-
jaku kõrval kaasaegne mänguväl-
jak, mis on väiksemate rohunee-
melaste jaoks tore koht, kus turnida 
ja mürada. Suurematele on mängu-
väljaku lähedusse kolm aastat taga-
si paigaldatud pinksilaud, mis küla-
elanike poolt tihedat kasutust leiab. 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

KÜLASKÄIK Jätkasime vallavanem Illar Lemetti 
seltsis külade ringkäiku ning kohtusime sel korral 
Rohuneemes külavanema Jüri Martini ning külaseltsi 
eestvedajate Anneli Popelli ja Ott Sillaotsaga. 
Jalutuskäik viis meid uitama nii külatänavatele, 
metsaradadele kui ka mere äärde.

Rohuneeme rändrahnu kõrval seistes saab kivi suurusest hästi aimu. Pildil vasakult Illar Lemetti, Anneli Popell, Jüri Martin ja Ott Sillaots.

Külavanemal külas – 
Rohuneeme

Rohuneeme külaseltsi eestvedaja Ott Sillaots: “Jüri on tasakaalukas ja 
abivalmis inimene, kes vaatamata kõrgele eale on väga ettevõtlik ning 
hakkaja kõigis ettevõtmistes kaasa lööma. Ta on tegev nii külaseltsis kui 
ka looduskaitsealastes ümarlaudades nii Viimsi vallas kui ka väljaspool.

Jüri valiti külavanemaks, sest ta on tuntud laia silmaringi ja elukoge-
muse poolest, samuti aktiivse looduse ja keskkonnakaitsjana. Viimane 
on Rohuneeme inimeste jaoks väga oluline aspekt. Teda hinnatakse kõr-
gelt just tema panuse eest keskkonna- ja looduskaitsesse nii kodukülas 
kui ka kaugemal.

Jüri sobivusest külavanema ametikohale annab tunnistust seegi, et 
ta on ametisse valitud teist korda ning järgmistel valimistel ootame teda 
veelkord kandideerima!”

KO M M E N TA A R

Vaade Rohu-
neeme küla-
platsile. Fotod: 
Merilin Piirsalu

Kivirannas 
peab küla-
rahvas jaani-
pidusid.
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Luues ühiseid traditsioone 
Küla poole tagasi kõndides teeme 
juttu sellest, mida külaelanikud li-
saks jaanipäevale ja vabariigi aas-
tapäevale veel koos tähistavad. 
“Volbripäeval korraldame lastele 
siinsamas metsas aardejahti. Juba 
esimesel korral osutus üritus nii 
populaarseks, et kohale tuldi naa-
berküladest ja isegi pealinnast. Mai 
alguses on toimunud Teeme Ära!, 
kus üks seltskond korrastab küla-
platsi, teine kamp võtab prügiko-
tid ja käib metsa all prahti korja-
mas,” räägib Anneli. 

Muinastulede ööd tähistatak-
se ühiselt samas paigas, kus jaa-
nituld tehakse. Muusika mängib, 
süüakse kringlit ja vaadatakse au-
gustiöös merele ja tähistaevasse. 
See on ühendatud küla aastapäe-
va pidamisega, mis langeb samuti 
augustikuu lõppu, ning kahte suurt 
üritust ei ole mõistlik samasse ae-
ga planeerida. 

Mõnda asja tehakse naabrite-
ga koos. “Püünsi külaga kahasse 
korraldasime eelmisel aastal laste-
le pinksitunriiri. Sel aastal oleksi-
me tahtnud seda korrata ja ka täis-
kasvanud mängima lubada, aga 
koroona tingimustes ei olnud õi-
ge midagi rahvarohket ette võtta,” 
selgitab Anneli. 

Unistusi peab olema
Küla keskuse poole jalutades leia-
me metsa veerest kaks tiiki, mil-
le lähedal on umbes poole hekta-
ri suurune vallale kuuluv maalapp 
ning külaselts mõlgutab mõtteid, 
kas taotleda luba, et ehitada sin-
na skatepark, kus noored ruladega 
ja tõukeratastega lustimas võiksid 

1980datel ning praegune on juba 
mitmes variant. Seda on vajadusel 
ikka külameeste endi poolt kohen-
datud,” ütleb Ott Sillaots, kui mere 
äärest bussipeatuse poole liigume. 

Jõulukuusk loob 
pühademeeleolu
Otse bussipeatuse kõrval, mis on 
ühtlasi Rohuneeme liini lõpp-pea-
tus, asub külainimeste jaoks veel 
üks tähtis paik – ringikujuline, stiil-
ne ja köiega ääristatud muruplats. 
“Siin peame adventi ja püstitame 
jõulukuuse. Kui jõuluajal seda kau-
du koju tulla, siis tekib kohe püha-
lik meeleolu. Jõulukuusk sobib siia 
imehästi,” kiidab Jüri Martin. Ta li-
sab, et kuigi platsil on kena kujun-
dus olemas, vajab see pisut korri-
geerimist, sest bussijaama kõrval 
seisvad prügikonteinerid ja väli-
käimla oleks hea silma alt ära pei-
ta. “Meil on vaja leida lahendus, 
kuidas teha nii, et need vajalikud 
objektid oleksid olemas, aga mit-
te otseselt nähtaval. Oleme mõel-
nud, et ehitame siia ilusa puidust 
seina,” räägib külavanem tulevi-
kuplaanidest.

Mets on südameasi
Bussijaama juurest võtame suu-
na metsa poole. Just sellesse pai-
ka, mis külavanemal kõige roh-
kem südamel ja meelel ning mille 
püsimise eest võitles ta 20 aastat ta-
gasi koos hea sõbra ja teekaaslase 
Ants-Hembo Lindemanniga. “Siin 
taheti suur osa metsa maha võtta ja 
golfiväljak rajada. Lasime teha uu-
ringud, mille käigus leiti harulda-
si samblikke ja õistaimeliike ning 
mets sai kaitse alla võetud,” mee-
nutab Jüri Martin. “Rohuneeme 
metsas kasvab umbes sama palju 
erinevaid taimeliike nagu Naissaa-
rel, muuhulgas selliseid, mida mu-
jal ei leidu või mida on väga vähe. 
Näiteks mõned haruldased samb-
likud ja orhideed. Kaitsealuseid lii-
ke on päris suur hulk,”kinnitab kü-
lavanem.

Ta lisab, et kuna siin maalapil 
asus nõukogude ajal sõjaväeosa, 
siis ei harvendatud metsa ega las-
tud elanikke ligi ning seetõttu on 
põlismets säilinud. Küll aga tehti 
metsale liiga, kui siia kuhjati kok-
ku mujal ehituste käigus üle jää-
nud savist mäed, millega rikuti ära 
külgnevate metsade veerežiim ja 
paljud puud kuivasid. Üldjoontes 
on aga palju kaunist loodust säili-
nud ning meie asi on seda hoida 
ja kaitsta. 

Kuulus Maisiniidi kivi
Ega Rohuneeme mets ole päris 
tavaline mets, sest siin asub Ees-
ti mõistes, ja sõna otseses mõt-
tes, suur Rohuneeme rändrahn 

ehk Maisiniidi kivi, mille ümber-
mõõt on ca 30 meetrit ja kõrgus 
7,4 meetrit. “See on aukartust ära-
tav kivi. Olen kuulnud legendi, et 
kui siin kunagi jaanitulesid peeti, 
siis mahtus kivi peale korraga seit-
se paari tantsima,” pajatab Ott Sil-
laots. 

Rändrahnu juures, nagu üldse 
metsas, käib palju huvilisi. Ott mä-
letab, et kevadel koroonaajal liikus 
neid koguni nõnda palju, et muidu 
puhtad teerajad olid päris poriseks 
tallatud ning sellist hetke ei olnud, 
et metsas jalutades kedagi teist 
poleks kohanud. Praegu on rahu-
likum, aga meilegi sammub vastu 
seltskond kaamerate ja seenekorvi-
ga (selgub küll, et korvis on kõigest 
rekvisiidid), kes siin midagi filmi-
lindile jäädvustamas käis. Jüri Mar-
tin räägib, et temagi on siia noorte-
le ekskursioone teinud ja loenguid 
pidanud.

Huvitav fakt on veel see, et kui 
praegu kasvavad rahnu ümber tõ-
siselt jämedad kuused ja teised 
puud, siis 100 aastat tagasi laius 
siin veel heinamaa. 

Okupatsiooniarmee 
jäetud jäljed
Rändrahnu juurest liigume edasi 
ning vaevalt mõne minuti pärast 
jõuame armee poolt maha jäetud 
30 meetri pikkuse angaarini. “An-
gaar oli veel hiljuti räämas ja prü-
gi täis, aga 2018. aastal tegi Viimsi 
Sport siin öömatka ning enne seda 
kraamiti plats puhtaks. Oli äge üri-
tus koos muusika ning laservalgu-
sega,” räägib Anneli. 

“Ma arvan, et kunagi hoiti an-
gaaris kontinentidevahelist raket-
ti, juhtusin nägema, kui seda ära 
viidi. Koorem oli nii pikk, et Rohu-
neeme kurvist tõsteti seda kraana-
ga ringi, kuna muidu poleks selle-
ga sealt välja keeranud,” lausub Ott. 
Ta ise on põline Rohuneeme poiss 
ning sõjaväega seoses on tal teisi-
gi mälestusi. “Meie aia tagant jook-
sis traataed, millest üle ei tohtinud 

  Järgmine peatuspaik: 
Lubja küla.

tasub teada

Rohuneeme küla ajalugu
  Rohuneeme küla vanem ajalugu on merelise iseloomuga. Küla lähivetes – läbi 

Suursalme – kulges iidne meretee, mida viikingid Austrvegriks ehk Idateeks nime-
tasid. Keskajal möödusid siit Novgorodi, Porvoosse ja Viiburisse suunduvad kauba-
koged. Arvatakse, et lootsiteenuse pakkujaid võis Rohuneemes elada ka enne küla 
kirjalikku mainimist. 

Külast on esmakordselt kirjutatud 1374. aastal koostatud Püha Birgitta kanonisee-
rimisaktis. Kolm kalurit Rohuneeme rootslaste külast nimega Oppidum Longenes olid 
tormiga Kaberneeme randa sattunud. Vihased eestlased võtsid nad kinni ja tahtsid 
ära uputada. Mehed hüüdsid Püha Birgittat appi ja pääsesid. Poolsaare tipus seisis 
sajandeid Püha Jaakobi kabel – vanadel kaartidel kannabki paik Kabelineeme nime. 
Poolsaare keskel kasvav mets on olnud laevadele meremärgiks ja kaitsnud küla tormi-
tuulte eest. Metsas seisab tänini hiiglaslik rändrahn – Maisniidi kivi. 15. sajandil sai 
varem Tallinna linnusele kuulunud küla uue maaisanda – Pirita kloostri. Millalgi enne 
1471. aastat olid nunnad Viimsisse kloostrimõisa asutanud. 

Nii Pirita klooster kui Rohuneeme rootsi asundus hävisid pikas ja hirmsas Liivi sõjas. 
Ent 1686. aastal oli külas taas 15 majapidamist – kõik poolsaare idapoolse liivaranna 
ääres. 1726. aasta hingeloendis pole aga Rohuneeme elanikke enam nimetatud – 
Põhjasõda ja 1710. aasta katk tegid talud arvatavasti tühjaks. Uued majapidamised 
rajati  hiljem hoopis poolsaare läänerannale. 

Traditsiooniline eluviis püsis läbi sajandite – põhisissetulek saadi merest, peamine 
püügikala oli räim, mida soolati tündritesse, vahetati vilja vastu ja millega maksti 
makse. Suuremad muutused tulid 19. sajandi teisel poolel, mil kalurid hakkasid vabriku-
võrke kasutama ja kilupüügiga head raha teenima. 1930. aastatel algas suur tursa-
püük. Selleks ajaks olid mootorpaadid vanad purjekad enamasti välja vahetanud. 

Rohuneeme külal on olnud lahutamatu side paadisõidu kaugusel asuva Aegna 
saarega. Saarel asus piirkonna vanem surnuaed. 1882. aastal ehitatud Aegna Püha 
Jaakobi kabel oli ka Rohuneeme rahva kirikuks. Selle pühakoja saatus on olnud heit-
lik. 1922 toodi kabel sõjaväesaareks muudetud Aegnalt Rohuneeme ja ehitati Oti ta-
lu maal uuesti üles. Nõukogude armee hävituspataljoni mehed hävitasid kabeli 1944. 
aastal, kuid nüüdseks on see pühakoja ja kontserdipaigana taastatud.

Nõukogude ajal jäi küla suletud piiritsooni, Rohuneeme metsa rajati raketibaas. Kala-
püük jätkus ja 1946. aastal moodustati kaluriartell Põhja kalur. 1950. aastal ühendati 
see Kirovi kalurikolhoosiga. Rohuneeme sadam, mida Eesti Vabariigi ajal renoveeriti, 
jäi kuni Miiduranna sadama väljaehitamiseni kolhoosi tähtsaimaks sadamaks.  

Pärast Eesti Vabariigi taastamist on Rohuneeme küla saanud palju uusi elanikke. 
Poolsaare tippu Kabelineemele, uuema nimega Armuneemele, rajas oma kodu pre-
sident Lennart Meri.  

Küla nimi läbi aegade: Oppidum Longenes 1374, Langnes 1471, Langnis 1539; Rohu-
wen ~ Rohoneen 1543, Rochnim  1551, Rogenam 1561, Råuim 1615, Raunemy 1689, 
Rohonem 1729. 

Külvi Kuusk   
Rannarahva muuseumi teadur 

Mänguväljaku taga paistab endine tenniseväljak.
Tiigis elas veel hiljuti kobras, kes 
puude kallal hambaid teritas.

käia, ning välijõusaal, kus iga spor-
dihuviline trenažööridel musk-
leid kasvatada saaks. Külmal talvel 
võiks tiigi peale isegi liuvälja rajada, 
aga see sõltub rohkem ilmataadist, 
kes viimastel talvedel ei ole paraku 
külmakraadide ja lumega ütlema-
ta lahke olnud. 

Varem oli tiik koduks kopra-
le, kes on tiigiäärsete puude kallal 
usinasti hambaid teritanud, viima-
sel ajal ei ole teda siin enam tegut-
semas nähtud. Küll aga võib metsas 
kohata kitsi, rebaseid, põtru, isegi 
ilvest olla nähtud. Mere ääres aga 
elutsevad saarmad, keda ranna lä-
hedal suplemas on märgatud.

Ringkäigu lõpetuseks käime Lii-
varannas, mis suviti olevat kuuma 
ilmaga sama tihedalt rahvast pun-
gil nagu Pärnu plaaž. Rand ise on-
gi iga suvitaja unistus, sest erinevalt 
400 meetrit eemal asuvast Kiviran-
nast on siinne rannariba ja mere-
põhi täiesti liivane.

Inimesed ja loodus on 
suur väärtus
Kokkuvõtteks räägime veel, mille-
ga külavanem ja seltsi liikmed kõi-
ge rohkem rahul on. Jüri Martini 
sõnul peitub Rohuneeme suurim 
väärtus inimestes, kes siin elavad, 
ning looduses, mis paika ümbrit-
seb. Rohuneeme metsa leiavad tee 
nii kohalikud kui ka kaugemalt tuli-
jad, sest puhas loodus on paljudele 
oluline. Just metsas ja looduses pei-
tub vaikus ja rahu, mida kõik argi-
päevaste askelduste vahel vajavad. 

“Tahaksin, et loodus säiliks mak-
simaalselt, nii palju kui võimalik. 
Ühiskonna arengut ei saa kuidagi 
kinni pidada, aga see peab mõistlik 
olema. See ongi ju see, mille ümber 
mitte ainult meie külas, vaid riigis 
ja kogu maailmas kauplemine käib, 
et kus jookseb piir looduse säilita-
mise ja ühiskondliku arengu vahel. 
Aga seni, kui on entusiaste, kelle-
ga koos tegutseda, kes saavad si-
nust aru, on lootust,” avaldab kü-
lavanem. 

Anneli ja Ott lisavad, et on rahul 
sellega, kuidas külaseltsis tegutse-
des on suudetud vanu traditsioone 
taastada – näiteks enne seltsi asu-
tamist ei olnud Rohuneemes aas-
takümneid isegi ühist jaanituld 
peetud. Nüüd on jaanipidu aga 
oodatumaid sündmusi. “Inimesed 
suhtlevad rohkem ja tunnevad üks-
teist. Seltsi üks eesmärk ongi ju, et 
külarahva seas ei tekiks võõrandu-
mist. Et poleks nii, et tead küll oma 
üleaedset, aga sõnagi temaga vahe-
tanud ei ole,” arvavad nad.

ronida, aga tegime seda ikka. Kui 
vahele jäime, siis oli pahasti. Oh-
vitserid elasid külas, väljaspool sõ-
javäeosa ning ikka juhtus, et vane-
mad pidid nende juures oma poiste 
pahanduste pärast vabandamas 
käima,” muigab ta. 

Vallavanem Illar Lemetti: “Tänan külavanem Jüri Martinit, Anneli Popelli ja Ott Sillaotsa 
küla tutvustamise eest! Paremini said selgeks nii elanike rõõmud kui ka mured. Rohunee-
me on hoolega hoitud ja väärika ajalooga küla. Küsimustes, millede lahendamisele saab 
vald kaasa aidata, me seda võimalusel kindlasti ka teeme.

Viimsi kogukonna sotsiaalmeediakanalites tekitas möödunud nädalal elavat arutelu 
Rohuneeme rannaala puudutav detailplaneering. Kuna külaelanikele on vaba juurdepääs 
merele väga oluline, on kõik rannaalasid puudutavad planeeringud igati õigustatult kõr-
gendatud tähelepanu all.

Planeeringute menetlemiseks on seadusandja loonud kindla raamistiku. Samas on vä-
ga hea, kui saame kogukonna seisukohad teada juba protsessi alguses. Leppisime kü-
lavanemaga juba ringkäigu ajal kokku edasises koostöös ja nii kohtusimegi uuesti 
möödunud laupäeval ning otsustasime, et arutame elanike seisukohti konkreetse planee-
ringu suhtes lähipäevil vallavalitsuses ja hoiame teineteist infoga jooksvalt kursis.  Möö-
dunud teisipäeval kohtusime vallamajas Rohuneeme külaseltsiga, keda esindasid Lauri 
Lillevars ja Ott Sillaots.”

KO M M E N TA A R

Akadeemikust 
külavanem 
Jüri Martinit 
hinnatakse 
kõrgelt nii 
Rohuneemes 
kui ka kauge-
mal.
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line” rahulikum aeg, teha kümme 
soolokontserti Eesti mõisates. Pub-
lik ei pidanud olema maskides, 
tundsime kergendust ja lootust. 

Nüüdne olukord on hoopis tei-
ne. Kontserdisaale kinni ei panda, 
mis on hea, sest inimeste hingeline 
ja vaimne tervis on kõige alus ning 
sellele pakub tuge just kultuur. Sa-
mas on selge, et publikut ei ole pal-
ju. Ometi neile, kes julgevad tulla 
ja vajavad muud kui pidevaid uu-
dised koroonaolukorrast, peab se-
da võimaldama. 

Loomingulises mõttes on nõn-
da, et lähtuvalt olukorrast teen 
kontserte üksi. Ja soolokontserdi 
vorm on hakanud mulle väga meel-
dima. On hea tunda, et saan vaja-
dusel üksi hakkama. Kuna suudan 
end klaveril saata, on see mu privi-
leeg lauljate ees, kes sõltuvad teis-
test muusikutest. 

Milline jõululauludest on Teie 
lemmik?
Küllap on nii, et traditsioonilised 
jõululaulud, mida igal pool poo-
dides kuuled, tüütavad jõuludeks 
päris ära. Aga mõned laulud ikkagi 
meeldivad. Näiteks “Valged jõulud”. 
Lõpuks oleneb kõik ka esitusest. 

Miks on tänavuse kontserdi nimi 
just “Valguse poole”?
Esiteks on see sümboolne pealki-
ri. Peaksime püüdlema ikka valgu-
se poole, meil on iga päev see või-
malus – vaimselt tõusta. Teisalt on 
see seotud valguse ootusega – pi-
medaim aeg on jõuludeks läbitud, 
saame jälle oodata uut algust ja val-
gust.

Mis kontserdi kava iseloomustab?
Kuna mul on ilmunud plaat “Tal-
vine soojus”, siis esitan talviseid ja 

JÕULUMUUSIKA Kui viimasel hetkel midagi 
erakorralist ei juhtu, siis astub 13. detsembril 
Viimsi huvikeskuses kuulajate ette Hedvig Hanson. 
Lauljatar on jõulude puhul kokku pannud 
kontserdikava, mis kannab nime “Valguse poole”. 

Hedvig Hanson toob helluse ja kerguse

Mida jõuluaeg Teie jaoks tähen-
dab?
Jõuluaeg algab esimese advendiga, 
aga õige jõulutunne tekib ikka siis, 
kui lund sajab ja maa on valge. 

Minu jaoks on jõulud suuresti 
mõtisklemise aeg. See on kristlik 
püha, mil tasub süveneda tõdedes-
se ja õpetustesse, mis on univer-
saalsed, ajatud ja võiksid õpetada 
meid targemini ja õilsamini elama. 

Kommertsiaalne jõul pressib 
muidugi juba oktoobri keskel pea-
le, aga tegelikkuses peaksime vaa-
tama sissepoole. Tõsi, ka ehitud 
jõulukuuski, kaupluste vaateak-
naid või tuledesära on õhtusel ja-
lutuskäigul tore vaadata, aga pea-
mine on see, et meie lähisuhted 
oleksid soojad.

Kas jõulukontserdid on Teie jaoks 
muude esinemistega võrreldes 
erilisemad?
Tõepoolest on. Jõulumeeleolus ehi-
tud saalid, küünlavalgus ja kuuse 
lõhn annavad oma erilise atmo-
sfääri, niisamuti talvised laulud. 
Esile tuleb pühalik-pidulik mee-
leolu.

Kuidas tänavune koroona-aasta 
on Teie kui muusiku elu mõjuta-
nud?
Muusikud on küll oma töökaotuse-
ga esiplaanil, ent tegelikkuses mõ-
jutab ebakindel ja ettearvamatu, 
pidevalt muutuv ja ärevust tekitav 
olukord meid kõiki kogu maailmas.

Kuigi kevadel jäid ära kõik esine-
mised, olen õnnelik, et sain augus-
tis, kui tõesti oli nn “lainetevahe-

jõulumeeleolus uuemaid laule ori-
ginaalloomingust. Ehk suures osas 
kuulebki kontserdil minu enda lau-
le, aga ka teiste eesti laululoojate 
loomingut, mis hetkel kõnetab. 

Kava ei ole päris kindlalt paigas, 
lähtun ka hetkemeeleolust ja pub-
likust. Mulle on ajaga üha tähtsa-
maks saanud laulu sõnum. Nõnda 
kuuleb eesti luuletajate sügavaid 
tekste – Ott Arder, Ellen Niit, Ernst 
Enno, Artur Alliksaar. 

Räägin publikuga laulude vahel 
juttu ning loen katkendeid oma raa-
matust või esitan mõne luuletuse. 
Mulle on öeldud, et just see, et ma 
nõnda suhtlen, on tore ja toetav.

Millist elamust soovite selle kont-
serdiga kuulajatele pakkuda?
Soovin anda midagi, mis tooks sü-
damesse hellust ja kergust sel eba-
selgel, isegi raskel ajal. Näen, et 
paljud on väsinud ja kurnatud. 
Ühtpidi pimedusest, kuid teisalt 
piirangutest, mis ei lase enam pä-
ris vabana elada. Samas võiks va-
badus tulla jällegi seestpoolt. Hin-
gevabadust ei saa meilt võtta ükski 
väline olukord. Hingega tehtud ja 
naturaalselt kõlav muusika võiks 

olla meeldetuletus sellest valguse-
sevõimalusest.

Kas olete ka varem Viimsis kont-
serte andnud ning mis teile siin-
kandis meeldib?

Minu viimane kontsert Viimsis oli 
mõned jõulud tagasi Viimsi kirikus, 
koos Uku Suvistega. Ja see oli ilus! 
Meie hääled kõlavad kenasti kokku, 
kuigi esindame erinevaid stiile, sa-
mas muusikaline maitse on sarna-
ne. Niisamuti olen esinenud Viim-
si Happy Jazz festivalil. 

Viimsiga seostuvad mulle eel-
kõige mitmed head tuttavad, kes 
siin elavad ja kellel külas käin. Olen 
kindel, et kui elaksin Tallinna lähe-
dal, tahaksin elada just Viimsis. Kes 
teab, äkki jõuan veel! 

Milline on Teie selle aasta isiklik 
jõulusoov ning mida sooviksite 
Viimsi valla rahvale?
Isiklik jõulusoov on ka üldine soov 
üldiselt: et jõulud oleksid rahuli-
kud. 

Saame rahu ise teadlikult teki-
tada. Kuulatada rohkem vaikust, 
jalutada looduses, tarbida vähem 
sotsiaalmeediat ja vähendada ka 
telekavaatamist. Välist lärmi ja in-
fot on liiga palju ning see kindlas-
ti ei tekita meis rahu. Soovitan vaa-
data rohkem enesesse. Ja pöörata 
pilk kõrgemale maistest muredest. 

Hedvig 
Hanson soo-
vitab kõigil 
rohkem ene-
sesse vaadata. 
Foto: erakogu

tasub teada
Muudatused Viimsi huvikeskuse üritustes
Seoses Covid-19 viiruse leviku suurenemisega on toimunud mitmeid 
muudatusi Viimsi huvikeskuse detsembrikuu ürituste kavas. 

  Üritused, mis toimuvad:
    4. detsember kell 18 kontsert “Klassikapärlid”.
    8. detsember kell 19 Kait Kalli stand up komöödia “Plaan B”.
    13. detsember kell 17 Hedvig Hansoni kontsert “Valguse poole”.
  Edasi lükatud:
    5. detsember Terminaatori kontsert. Kuupäev selgub pärast 

piirangute leevenemist.
    11. detsember lasteetendus “Pöialpoiss Nils Karlsson.” Uus kuu-

päev 19. märts.
    12. detsember muinasjutuhommik etendusega “Minu lemmik 

mänguasi”. Uus kuupäev 17. aprill.
    15. detsember Shanoni kontsert. Kuupäev selgub pärast piiran-

gute leevenemist.
    19. detsember ViiKerKoori ja ukuleleorkestrite kontsert. Kontsert 

toimub kevadel.
    20. detsember Kaitseliidu Tallinna Maleva Bigbändi kontsert. 

Toimub kevadel.

Jälgige lisainfot Viimsi huvikeskuse kodulehelt www.huvikeskus.ee!

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja
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Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

käes, kus magusaisu ning lõputu 
kakao joomise võib heaga pühade 
kaela ajada. Selleks pannakse 19.–
20. detsembrini mõisaparki püs-
ti tõeline jõulumaa – vahva koht, 
mis on pungil jõuluhõngust, nae-
rul suudest ja toredatest inimestest. 
Seda teistmoodi väliüritust innus-
tasid korraldama käesoleva aasta 
raske olukord ja sellega kaasnev 
negatiivsus. 

Jõulumaa on maagiline koht, 
kus kohtuvad soojus, hoolivus ja 
tore rahvas. Veetmaks üht toredat 
päeva üksteise seltsis on Laidoneri 
pargi jõulumaale oodatud kõik hu-
vilised. Päeva jooksul saab kuulda 
esinejaid, täita kõhu hea ja pare-

Esimest korda Viimsis – imeline jõulumaa

I
lmselt on paljud viimsilased 
juba märganud, et mõisa par-
gi kuused on ehitud värvilis-
te tuledega ning puude vahel 

on peidus kaunilt helendavaid ku-
jusid. See meelitab hoolimata pi-
medatest õhtutest nii väikeseid kui 
ka suuri parki jalutama ning jõu-
luhõngu nuusutama. 

Kuid see ei ole veel kõik. Oleme 
ju pikalt unistanud säravatest tule-
dest, magusast kakaolõhnast ja pi-
parkoogimaitsest. Nüüd on see aeg 

maga, sõita karusselliga, imetleda 
jõulupuud, nautida jõululaule, sõi-
ta hobusega või koguni lugeda jõu-
luvanale ette oma kiri. 

Kellel kingiostud veel soorita-
mata, leiab jõulumaa müügipunk-
tidest kindlasti suurepäraseid kin-

giideid, millega lähedasi rõõmusta-
da ja mida toredalt kuuse alla poe-
tada.

Jõulumaa on oma eesmärgiks 
seadnud, et tegevust jätkuks nii 
suurtele kui ka väikestele, sest pa-
rim kingitus on koosveedetud aeg.

Anne Mari Visnapuu
Viimsi Teataja kaasautor

JÕULUAEG Pühadeaeg on parim hetk kasvõi 
korraks välja astumaks senisest elurutiinist, viia 
ellu midagi erakordset ja tunda rõõmu erilistest 
hetkedest. Sel talvel muutub detsembrikuu veelgi 
maagilisemaks, kui Viimsi mõisa pargist saab 
muinasjutumaa.  

PÜHADEOOTUS Möödunud 
nädalavahetusel oli Püünsis 
omajagu rõõmsat sagimist, sest 
kohaliku külaseltsi eestvedami-
sel said küla bussipeatused 
juba teist aastat järjest jõulu-
ehteisse sätitud.

“Idee sai alguse Püünsi külaselt-
si ühest väljasõidust 2019. aastal, 
kus korjasime mõtteid, mida põ-
nevat külas võiks ette võtta. Jõu-
ludeks kuusevanikute punumise 
mõte tundus koheselt väga atrak-
tiivne, sest seda on piisavalt lihtne 
teostada. Põhiline ressurss, mis 
selleks ettevõtmiseks kulub, on kü-
laelanike initsiatiiv, pealehakkami-

Jõuluehteis Püünsi bussipeatused

ne ja hea tahe,” selgitab Püünsi kü-
lavanem Esta Järv.

Nii kogunesidki ettevõtlikud kü-
lainimesed selgi aastal ning põi-
misid kokku igihaljad vanikud ja 
kaunistasid need tulede ja lintide-
ga. “Vanikutes on peamiselt kuu-

seoksad, aga leidub ka muid igihal-
jaid oksi. Igaüks võib bussi oodates 
kokku lugeda, mitut erinevat liiki 
puude oksi me kasutanud oleme,” 
soovitab külavanem.

Tal on hea meel, et juba möö-
dunud aastal oli elanike tagasiside 

  Detsembrikuu on aasta pime-
daim aeg. Seda enam püüavad 
pilku jõulutuled, millega inimesed 
oma kodusid kaunistada armas-
tavad. 

Kutsume kõiki viimsilasi saatma
meile oma jõulutuledes särava maja 
või õue pilte, et teha üks vahva 
tuledesäras galerii. Kui soovid oma 
loodud jõuluilu jagada, siis saada 
pilt hiljemalt 14. detsembriks e-posti 
aadressile teataja@viimsiteataja.ee. 
Lisa juurde, millises alevikus või 
külas foto on tehtud.

Fotosid kasutame 18. detsembril 
ilmuvas Viimsi Teatajas ja Viimsi 
valla Facebookis.

Näita meile, kui 
ilus on jõulutuledes 
Viimsi!

väga positiivne. “See oli isegi pisut 
ootamatu ja üllatav. Inimesed lau-
sa helistasid tänamiseks ja peatusid 
poeriiulite vahel vaid selleks, et ai-
täh öelda. Saime ka üleriigilist tähe-
lepanu, sest Püünsi jõulumeeleolus 
bussipeatused said kajastuse “Ak-
tuaalse Kaamera” lõpuminutites. 
Bussipeatused näevad meil tõesti 
väga armsad välja, toovad inimeste-
le naeratuse näole ja tekitavad sooja 
tunde,” on Esta Järv rahul.

üleskutse

Nii valmisid vanikud bussipeatustesse. Fotod: Maris Akkermann

Jõuluehtes peatuses on rõõmsam 
bussi oodata. Merilin Piirsalu

Viimsi Teataja toimetaja

  NB! Jõulude ootuses on kõikidel suure-
pärane võimalus pühade eel osaleda jõulu-
hõngulisel laternamatkal, mis toimub 5. det-
sembril kell 22–00.30.

Tuledesära meelitab viimsilasi mõisa parki. Fotod: Anne Mari Visnapuu
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nade moodustamiseks, võeti appi 
oma korjatud kivid, tehti sõnamän-
ge ja moodustati lauseid. “Nii leid-
lik!” kiidab Kristiina oma nupukat 
kollektiivi. 

Head mõtted kogunevad 
ideepanka
Õuesõpe on meeskonnatöö ning 
seda ei saa õpetaja kindlasti ük-
si teha. Lasteaial on igal rühmal 
oma Facebooki grupp, kuhu õpeta-
jad oma tegevusi postitavad. Ühelt 
poolt on see nagu päevik, kuhu teh-
tut lihtsasti jäädvustada, teisalt aga 
ideepank teistele. “Kõikidele maja-
dele ühtset mõtteviisi luua on oma-
ette väljakutse,” nendib Kristiina. 
Siiski loodab ta, et ka teiste majade 
õpetajad saavad Merepõnni õpeta-
jalt õuesõppe läbiviimiseks inspi-
ratsiooni.

“Ideaalis võiks olla õueklassi-
ruumid, mis on turul täitsa ole-
mas. Hetkel rendime telke, väli-
käimlaid, laudu ja toole. Neid oli 
kevadel päevapealt vaja,” selgitab 
ta olukorda.

 Kristiina usub, et lapsevanema-
te seisukoht õuesõppe kohta for-
muleerub õpetaja seisukoha järgi. 
“Lasteasutusel on tihti ka lapseva-
nema toetamise roll. Paljud vane-
mad pelgavad pori, vihma, tuult. 
Aga see ilm ongi ju meie elu,” rää-
gib ta.

Kristiina kasutab õpetajaks ole-
mise näitlikustamiseks veduri ku-
jundit. Ta usub, et kui õpetaja suh-
tumine on õuesõpet toetav, võtavad 
mõtteviisi üle ka teised töötajad ja 
lapsevanemad. “Tuleb lihtsalt põn-
nidele sobivaid riideid varuda,” 
muigab ta. 

ÕUESÕPE Värske õhk ja võimalikult palju õues 
viibimist on praegusel ajal eriti oluline. Õnneks 
leidub Viimsis asutusi, kes selles osas head eeskuju 
näitavad. Näiteks eralasteaed Põnnipesa, kus õues-
õpe on väga hea hoo sisse saanud.

Põnnipesa praktiseerib õuesõpet

K
ui ajas pisut tagasi min-
na, siis nii nagu paljud 
algatused, sai ka eralas-
teaed Põnnipesa alguse 

selle omaniku ja nelja lapse ema 
Kristiina Sillaste enda vajadustest 
lastehoiu järele. Toona kolme lap-
se emana võttis hakkaja naine oma 
laste kõrvale hoida veel 3–4 põn-
gerjat. 9. septembril 2007 tuli hoi-
du üheksa last ning Kristiina võttis 
tööle esimese töötaja. 2013. aastal 
muutus lastehoid lasteaiaks, mil-
lel praegu on kolm maja: Marja-
maa teel, Heki teel ja Kaluri teel. 
Kolme maja peale kokku on 89 last 
ning 24 töötajat.

Õuesõppel hoog sees
Kristiina leiab, et enamikel Viim-
si lasteaedadel on väga head või-
malused õuesõppeks olemas. Nii 
ka Põnnipesas, kus põhilisteks õp-
pevahenditeks on kännud, oksad, 
puud ja kivid. “Kogu ilm on õppe-
vahendeid täis,” leiab Kristiina. Sa-
muti toob ta välja, et tänu õpetaja-
te leidlikkusele on Kaluri tee maja 
õppevahendite kulu kõige väiksem. 
“Meil on seal n-ö kamber täis taas-
kasutatavaid vahendeid: papid, 
nööbid, WC-paberi rullid jne. Sealt 
on alati midagi välja võtta,” ütleb ta.

Põnnipesa lasteaia õpetajad on 
alati püüdnud lastega palju õues 
olla, ent positiivne üllatus tabas 
Kristiinat kevadel, kui muudatusi 
töös tuli teha n-ö päeva pealt ning 
võimalikult palju tegevusi proovi-
ti uue olukorra tõttu õue suuna-
ta. “Tahan tunnustada Merepõnni 
rühma õpetajat, kes raskes ja uut-
moodi olukorras leidis üles kõik 
plussid, mida koroona kaasa tõi. 
Ma ise vaatan suu ammuli, kuidas 
ta kõike seda on teinud!” imestab 
lasteaia direktor.

Näiteks ükspäev, kui oli tuuli-
sem ja vihmasem ilm, läks õpetaja 
koos lastega randa, et koos pisikesi 
kive korjata. Lisaks sellele õppisid 
lapsed, et kõik ilmad ei ole päikse-
lised ning meri ei ole alati rahulik. 
Järgmisel päeval oli iga kivi peale 
kirjutatud üks täht. Selle asemel, 
et kasutada liikuvat aabitsat sõ-

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

Koroonast tulenevad 
piirangud
Koroona on kindlasti üks põhjus, 
miks õues rohkem aega veeta, aga 
ka põhjus, mille tõttu tuleb muudki 
tavpärasest erinevad meetmed ka-
sutusele võtta. Piirangud on laste-
aed kehtestanud põhiliselt seetõt-
tu, et vältida lähikontakte. Näiteks 
lapsevanemad lasteaias esikusse 
ei tule. Veel tuli ära jätta huvirin-
gid. “Tähtis on, et oleksime laste-
le ja lapsevanematele avatud. See 
on hetkel meie põhimoto,” selgitab 
Kristiina.

Liikumis- ja muusikatunnid on 
Põnnipesas õues toimunud keva-
dest saati. Alates novembri lõpust 
toimuvad osad tunnid Zoomi va-
hendusel siseruumides, kus muu-
sika- või liikumisõpetaja lapsi ju-
hendab ja rühmaõpetaja omakorda 
juhendab lapsi lasteaia ruumis.

Praeguse plaani järgi toimuvad 
kõik eesootavad jõulupeod laste-
aia hoovides. Ka jõuluvana tuleb, 
tantsib ja laulab koos lastega ning 
kindlasti hoiab distantsi. Habe on 
ju jõuluvanal maski eest ja kindad 
on tal ka alati käes. Kindlast poe-
tab ta lastele kuuse alla kingipaki.

Märkimisväärne tunnustus
Põnnipesa direktor usub, et laste ja 
töötajate õues veedetud aeg on üs-
na suur ning õues õppimine suu-
rendab seda veelgi, mistõttu on ka 
personal näiteks kontoriinimestega 
võrreldes palju aega õues. Küllap 
on ka värskes õhus viibimise suur 

osakaal see, mis Põnnipesale hilju-
ti tervist edendava lasteaia tiitli tõi.

Töötajate rahulolu, vaimne ter-
vis, stress ja kuidas toetada per-
sonali vaimset tervist, et nad läbi 

  Põnnipesa lasteaia eripära väljendub lapse isiksust ja omaal-
gatust väärtustavas suhtumises. 

Lähtutakse lapsest ning suunatakse teda läbi mängu uurima, 
avastama ja looma. Lapsele tema individuaalseid võimeid ja vaja-
dusi arvestavate tegevuste pakkumisele eelneb lapse jälgimine. 

Täiskasvanu kõige olulisemaks ülesandeks peetakse last kuu-
lama õppida, et saada teada, kuidas kõige tulemuslikumalt teda 
enesekasvatuse, iseõppimise ja enesearendamise juurde juhtida. 
Tehakse tähelepanekuid lapsi huvitavatest tegevustest, visanda-
takse nende mõtteid, ettepanekuid. Nii lihtne see ongi. Õpetaja 
mõtleb enese jaoks selgeks, miks, mida, kuidas õpetada. Õppe- ja 
kasvatusprotsessis erinevate valdkondade teadmisi lõimivatele te-
gevustele annab raamid lasteaia õppekava. 

Õppetööd saab teha sajal erineval viisil. Selleks kasutatakse eri-
nevaid metoodikaid, eriti Reggio Emilia ehk “saja keele pedagoogi-
kat”, mis väärtustab last aktiivse tegutsejana. Laps saab läbi oma 
loomuliku huvi enesele võimaluse ja aja keskenduda ning protsessi 
süvenedes tegevust nautida just nii kaua, kui seda oluliseks peab. 
Tähtis on silmas pidada, et tarbetu vahelesegamine seal, kus laps 
iseseisvalt hakkama saab, ei toeta kasvamist ja arenemist.  

Põnnipesa väärtustab vahetus keskkonnas õppimist läbi mängu-
liste kogemuste, mistõttu kasutatakse palju õuesõpet. Õues õppi-
des on lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav keskkond alati 
ootel ja ette valmistatud, pakkudes aktiivset tegutsemisvõimalust. 
Õpetamine on looming, loomingulises töös on oluline piiramatu 
vabadus end väljenda, mis toob kaasa nii lapse kui ka õpetaja isik-
liku vastutuse. Laps kasvab ja areneb just seda võimalust mööda, 
mis talle antakse. 

Põnnipesa õpetajad on sisemiselt motiveeritud, vastasel juhul 
pole laste juurde asja ega õigust tulla. Eesmärk on ju lastele pak-
kuda ikka eluks parimat ettevalmistust.

Mis on Põnnipesas erilist?

ei põleks, on teemad, millest üha 
enam räägitakse ning läbi tervist 
edendava lasteaia tiitli on ka Kris-
tiina eelnimetatule rohkem tähe-
lepanu pöörama hakanud. Ta toob 
hea näitena veebilehe peaasi.ee, 
mis annab head nõu ning pakub 
ka erinevaid teemakohaseid koo-
litusi. Sealt saavad abi paljud, kes 
praeguses olukorras seda vajavad.

Lehtedes 
on õnneks 
pehme maan-
dumine. 
Fotod: Põnni-
pesa lasteaed

Õues 
maitsevad 
kõik toidud 
paremini.

Okkapoisi tegemiseks läheb 
vaja palju okkaid, natuke käbisid 
ja lehti.

Laste 
meisterdatud 
mandala.

Õues saab 
isegi kokata.
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õppeaastal käia Viimsi koolis paar-
kolm päeva trimestris. Ta tunneb 
oma klassikaaslasi, suhtleb nende-
ga, aga pole kunagi saanud reaal-
selt nii pikalt koos olla nagu nüüd.“

Kahes koolis õppides
Kahes koolis õppimine ei tähenda, 
et Greta peab kõike topelt tegema. 
“Näiteks ei pea dubleerima kehalist 
kasvatust ja muusikat. Viimsi koo-
lis on seni arvesse võetud prantsu-
se kooli vastavad tunnid ja Greta 
huvikoolid – ta õpib muusikakoo-
lis tšellot ja solfedžot, käib orkest-
ritundides, tegeleb modern jazzi ja 
kunstiga,” selgitab pereema. 

Õppekorraldus on koolides eri-
nev. Kehaline kasvatus toimub 
Prantsusmaal tsükliliselt – kuus nä-
dalat rulluisutamist, kuus nädalat 
jalgrattasporti, kuus nädalat golfi 
jne. Selleks tuleb kooli spordiõpe-
taja, kes liigubki ühest õppeasutu-
sest teise. Samas on lastel klassiju-
hatajaga igal nädalal üldkehalise 
tund (jooksud, pallimängud jne), 
mis toimub aastaläbi õues. Muu-
sikaõpetuse õpetaja tuleb samuti 
kooli kuuenädalaseks tsükliks. 

Prantslased suurrahvana eriti 
võõrkeeli ei oska. Ka koolis on kee-
leõpe eesti koolisüsteemist erinev. 
Näiteks õpetab inglise keelt klas-
sijuhataja, kes igal õppeaastal va-
hetub, ning inglise keele õpetami-
ne algklassides sõltub sellest, kas 
klassijuhataja inglise keelt oskab 
või mitte.  

Gretale meeldib mõlemas koo-
lis, aga Viimsis just see, et igal päe-
val on kindel tunniplaan. Prant-
susmaal on ülesanded, mis nädala 
jooksul on vaja ära teha, ning õpe-
taja vaatab ise, millal mingit ainet 
teeb. Viimsi koolimajas meeldi-
vad talle ka ujula, raamatukogu ja 
söökla. Meeldib, et igas aines on ai-
neõpetaja, kes seda kõige paremi-
ni õpetada oskab. “Siin on nii head 
õpetajad!” tunnustab tüdruk.

Haabneeme aleviku Greta
Greta elu on küllalt eriline juba 
seetõttu, et ta õpib kahes erinevas 
riigis ning valdab kolme keelt: ees-
ti keelt, mida räägib ema ja vane-

NOOR TALENT Greta Madeleine Gnannt on 10-
aastane tüdruk, kelle üks kodu on Viimsis ja teine 
Prantsusmaal. Ta käib koolis kahes erinevas riigis, 
valdab kolme keelt ning tema suureks huviks on 
leiutamine.  

Greta Madeleine Gnannt õpib, leiutab ja 
loob nii Viimsis kui ka Prantsusmaal

P
rantsusmaa sai perekond 
Gnannti koduks tegeli-
kult varem kui Viimsi, 
sest 2004. aastal Eestist 

ära kolides neil praeguse koduval-
laga seost ei olnud. “Püüdsime aga 
igal suvel Eestis olla ning hakkasi-
me sobivat kodu otsima. Sattusi-
me Viimsisse, kus meile meeldis, 
sest meri oli lähedal, ning ostsime 
Haabneemes korteri,” räägib Gre-
ta ema Mailis Sütiste-Gnannt. “Kui 
Greta 2010. aastal sündis, oli meie 
kindel soov, et ta peab saama koo-
lihariduse ka Eestis ning sellest võr-
sus otsus, et tütar läheb mõlemas 
riigis asuvasse kodulähedasse koo-
li,” lisab ta. 

 
Koroonakriis jättis pikemaks 
Eestisse
Kohtume Greta ja tema emaga 
Zoomi vahendusel ühel novemb-
rikuu päeval. Õigupoolest pidid 
nad sel hetkel olema tagasi Prant-
susmaal, kus alaliselt elavad, aga 
koroonast tingitud olukorra tõttu 
otsustas pere algse plaaniga võrrel-
des pisut kauemaks Eestisse jääda. 
“Tulime siia 17. oktoobril plaaniga 
jääda paariks nädalaks. Kui presi-
dent Macron kuulutas 28. oktoobril 
välja eriolukorra, mis tähendab, et 
liikuda võib ainult üks tund päevas 
ja ühe kilomeetri raadiuses oma 
kodust, sedagi siis, kui siseminis-
teeriumi lehelt on välja prinditud 
vastav blankett, mis tuleb igal väl-
jumisel uuesti täita kellaja ja põh-
jusega, otsustasime kauemaks jää-
da. Kevadine kogemus  kriisiajast 
ei ole eriti meeldiv mälestus,” sel-
gitab Mailis. 

Pikendatud Eestis viibimine tä-
hendas, et kui tavaliselt käib Greta 
Prantsusmaal elukohajärgses koo-
lis kohal ning Viimsi kooli ülesan-
deid täidab koduõppevormis ema 
juhendamisel, siis novembris kuju-
nes vastupidi – tüdruk sai üle hul-
ga aja osaleda Viimsi kooli tundi-
des. “Tavaliselt on tütar saanud igal 

mate vendadega, saksa keelt, mida 
räägib sakslasest isaga, ning prant-
suse keelt, milles õpib kohalikus 
koolis ja suhtleb sealsete sõprade-
ga. Veelgi erilisem on aga see, et ju-
ba viis aastat on ta tegelenud leiu-
tamisega ning saanud auhinnalisi 
kohti Viimsi koolis, riiklikul õpilas-
leiutajate konkursil ja Lottemaal.

Tema esimene leiutis on 7-aas-
taselt välja mõeldud rohuhaldjas. 
Inspiratsiooni selle loomiseks am-
mutas Greta vanaemast, kes pidi 
haiguse tõttu enne sööki ravimeid 
võtma, aga väga sageli unustas se-
da õigel ajal teha. 

“Tahtsin aidata meelde tuletada, 
millal on aeg rohtu võtta,” selgitab 
tüdruk, miks ta rohuhaldja mõtte-
le tuli. Leiutise põhimõte on lihtne 
– inimene, kellel on tarvis ravimi-
te võtmist meeles pidada, kannab 
käevõru, mis on ühendatud ravi-
mikarbiga. Kui rohu võtmise aeg 
on käes, hakkab käevõrus vilkuma 

punane tuli; kui ravimikarp avatak-
se, hakkab rohuhaldjas laulma ning 
kui karbist on rohud võetud, lõpe-
tab haldjas laulu ja käevõru tuluke 
muutub roheliseks. 

Selle leiutise kohta on Gretal pa-
tendiametist kasuliku mudeli tun-
nistus ning kui ta selle kaks aastat 
tagasi sai, oli ta noorim kasuliku 
mudeli tunnistuse omanik Eestis. 
Vahvast leiutisest räägib ka ERR-i 
dokumentaalsarja “Leiutades Ees-
tit” osa “Greta Madeleine’i rohu-
haldjas”. Kel huvi saab ERR-i arhii-
vist filmi üle vaadata.

Leiutades saab maailma 
paremaks muuta
Seda, et noorel leiutajahakatisel on 
loomingulist soont kinnitab asja-
olu, et rohuhaldjas ei jäänud sugugi 
tema viimaseks leiutiseks. Tüdruk 
on välja mõelnud näiteks postira-
keti (vahend, millega saab kõrval-
majas elavatele sõpradele üle kõr-
ge heki kirju saata), algkoolilapse 
hoidjaroboti (robot aitab lapsi, kel-
le vanemad on pikalt tööl, tuleta-
des lastele meelde, mida on tarvis 
teha) ja prügikorjamisroboti (robot 
saab liikuda eri pinnastel ja tal on 
erineva prügi jaoks erikonteinerid, 
et prügi sorteerida). Tema viimane 
leiutis – maskiautomaat – sai Viimsi 
koolis oma vanuserühmas esime-
se koha ja osaleb nüüd taas riiklikul 
õpilasleiutajate konkursil. 

“Alati, kui korraldatakse mõni 
konkurss, siis mõtlen, mis maail-
mas toimub ja mida oleks vaja ning 
ideed hakkavadki tekkima. Leiuta-
des saab muuta maailma paremaks 
ja meie igapäevaelu lihtsamaks,” 
arvab Greta.

Laulab ise ja kutsub kaasa 
laulma
Lisaks kasulike asjade leiutamise-
le kasutab Greta oma annet muu-
sikas. Kui lähenes Eesti 100. sünni-
päev, hakkasid tal peas tiksuma vii-

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

sijupp ja luuletus, mille ta ühendas 
Eestimaale pühendatud lauluks. 
“Hakkasin ühte viisi ümisema ning 
mõtlesin juurde sõnad. Ema aitas 
pärast sõnu natukene muuta ning 
kokku sai laul “Armas Eestimaa”,” 
räägib ta. Laulu CD on müügil ise-
gi Apollo kauplustes ja e-poes. 

Gretale väga meeldib muusi-
ka ja laulmine ning ta tahab ka tei-
si laulma innustada. Eelmise aasta 
septembris kutsus ta eestlasi üle il-
ma oma laulu kaasa laulma veebis 
ja sellest tehtud film osales EstDoc-
si filmifestivalil Kanadas. Selle aas-
ta septembris üleilmsel eesti kee-
le nädalal kutsus Greta kõiki taas 
kaasa laulma Eesti toidust ja laul-
jaid oli Zoomi vahendusel häält 
tegemas üle terve maailma. Nüüd 
plaanib ta oma laulu ja tšellomän-
guga osaleda konkursil Anneteko-
da 2021, mille patrooniks on Uku 
Suviste ja mille finaalkontsert toi-
mub 25. aprillil Alexela kontserdi-
majas.

Tulevik on seotud 
loominguga
Muusika kõrval on tüdruku suu-
reks lemmikuks joonistamine ning 
varsti võib tema kätetööd trükituna 
näha isegi raamatus. Nimelt osales 
ta oktoobris J. K. Rowlingu teose 
“Ickabog” eestikeelse väljaande il-
lustratsioonide võistlusel ning ne-
li Greta joonistust valiti raamatu 
piltide hulka. “Mulle väga meeldib 
joonistada. Eriti meeldib mulle te-
ha harilikuga ette ja siis värvima 
hakata. Aga joonistan hea meele-
ga ka kriitidega või akvarellidega, 
kasutan kunsti tegemiseks erine-
vaid vahendeid,” räägib ta. 

Nagu näha, on Gretal hulgaliselt 
huvisid ning tal on päris palju mõt-
teid, mida tulevikus teha, aga kuna 
valik on lai, siis midagi konkreetset 
ei oska ta veel öelda. Küll aga usub 
ta, et tulevik on kindlasti loomin-
guga seotud. 

Greta armastab muusikat ja laulmist. Aastal 2017 Guermantes. Fotod: erakogu

Leiutamine 
paneb Greta 
silmad sära-
ma.

Greta augusti 
lõpus Viimsi 
koolis oma 
praeguse ja 
endise klassi-
juhatajaga. 
Tüdrukust 
vasakul Raina 
Vilkes ja 
paremal Tea 
Reiberk.
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KODU KAUNIKS Konkurss “Viimsi kaunis kodu” 
on saanud toredaks traditsiooniks. Igal aastal 
osaleb sellel uusi imeliselt kujundatud kodusid ja 
aedu. Tänavuse konkursi võitjad on nüüd teie ees.

“Viimsi kaunis kodu” võitjad on selgunud
V

iimsi kauneid kodusid iseloo-
mustab hea läbisaamine loodu-
sega ning oskus oma elamine 
harmooniliselt looduskesk-

konda sobitada. See on kunst, mida kau-
nite kodude loojad õpivad ja oskavad. Kõik 

see on suur, ent rahuldustpakkuv töö –  nii 
muutub Viimsi tervikuna ja kogu ümbrit-
sev elukeskkond kaunimaks ja paremaks. 

Konkursi “Viimsi kaunis kodu” kodude 
hindamisel käsitletakse nelja suurt teema-
deringi aiakujunduses: terviklikku ruumi-

mõju, heakorda, haljastust ja väikevorme 
ning kõigi nende teemade koosmõju. Sel 
aastal oli konkursi lisateemaks värviline 
sügis aias. Hinnati aiakujundust ja jälgiti, 
et aed oleks kaunis kõikidel aastaaegadel. 

VT

  Katrin Kaldas, Pärna-
mäe küla. Viimsi hobi-
aednike poolt esitatud 
miniatuurne koduaed, 
kus kõik vajalik on ole-
mas, maitsekalt kujun-
datud ning väga hästi 
hooldatud. Suurte vilja-
puude kõrval on koha 
leidnud väike lehtla ning 
olemisruumi jagub ka 
pere neljale lapsele.

Tänavuse konkursi “Viimsi kaunis kodu” võitjad

  Maris ja Jaan Viidu, Laiaküla. Kaunis ja liigirohke aed jääb silma kauni kujundu-
sega. Taimede paigutus on väga hästi läbi mõeldud ning meenutab liigirohkuselt bo-
taanikaaeda. Aeda kaunistab keskel asuv kena veesilm koos sinna juurde kuuluvate 
taimedega. Puudest on loodud skulptuursed vormid. Olemas on ka tarbeaia osa 
marjapõõsaste ja viljapuudega.

  Siret Viirok ja Anti 
Vuti, Laiaküla. Loodus-
lähedane kaunis kodu 
ja aed. Taimeliigid on 
oskuslikult valitud ning 
seotud ümbritseva kesk-
konnaga. Aed sulandub 
ühte ümbritseva metsaga. 
Kaasaegne elamu, huvi-
tavalt kujundatud sisse-
pääsu ning suure terras-
siga, mis põimub kokku 
puudega ning moodus-
tab suure puhkeala. 
Taimed on väga lopsa-
kad ning hästi hoolda-
tud. Tarbeaia uhkuseks 
on ilmatu suur kõrvits, 
mis viidi kingituseks loo-
maaiale.

  Eve ja Priit Rebane, Äigrumäe küla. Vana, põline 
talukoht, mille aed pidevalt areneb. Aed on väga liigi-
rohke ning pilkupüüdvate miniokaspuudega. Siin on 
avarust ning kauneid vaateid ümbritsevatele maasti-
kele. Kõik on harmoonilises kooskõlas ümbritseva loo-
dusega. Ruumi jagub ka tarbeaiale, grillimiskohale 
ning aktiivseteks vaba aja tegevusteks. Maja ees kau-
nistab sissepääsu kompositsioon huvitavatest kõrre-
listest.

  Triinu Järvi ja Kadri Lehenurm, Pärnamäe küla. 
Paarismaja, mille aia on rajanud ühiselt mõlemad osa-
pooled. Väga kaasaegne ning üllatusterohke aed. Osad 
taimed on toodud eelmise elamu aiast, kuid tunnevad 
ennast ka uues kohas suurepäraselt. Pilku püüavad 
kaunid, rikkalikult õitsevad suured hortensiad, samuti 
tore turbast rabaaed koos rabataimedega. Aeda on ra-
jatud alles kolm aastat, aga juba on see kohalike aednike 
huviorbiidis, kust käiakse ammutamas uusi ideid.
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Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Püha Jaakobi kirikus.
13. detsembril kell 12 3. advendi 
jumalateenistus, lastele pühapäeva-
kool. Otseülekanne YouTube’i 
kanalil jälgitav: Wkogudus. Viimsi 
Vabakirikus.
13. detsembril kell 14.30 3. advendi 
jumalateenistus. EELK Randvere 
kirikus.
15. detsembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
16. detsembril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu. Viimsi Vabakirikus.
20. detsembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
20. detsembril kell 14.30 4. advendi 
jumalateenistus. EELK Randvere 
kirikus.
20. detsembril kell 19 4. advendi 
jumalateenistus, lastele pühapäeva-
kool. Otseülekanne YouTubi kana-
lil jälgitav: Wkogudus. Viimsi 
Vabakirikus.
22. detsembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
24. detsembril kell 14.30 püha 
jõuluõhtu jumalateenistus. EELK 
Randvere kirikus.
24. detsembril kell 16 jõulu-
teenistus, muusika Laikrete pere-
bändilt. Otseülekanne YouTubi 
kanalil jälgitav: Wkogudus. Viimsi 
Vabakirikus.
24. detsembril kell 17 jõuluõhtu 
jumalateenistus. Toimub otseüle-
kanne koguduse FB lehel. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
24. detsembril kell 18 jõulu-
õhtu teenistus. EELK Prangli 
Laurentsiuse kirikus.
25. detsembril kell 11 jõulupüha 
jumalateenistus armulauaga. 
Toimub otseülekanne koguduse 
FB lehel. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
25. detsembril kell 13 jõulupüha 
jumalateenistus armulauaga. 
Rohuneeme kabelis.
25. detsembril kell 14.30 jõulu-
püha jumalateenistus. EELK 
Randvere kirikus.

Eakatele

4. detsembril kell 19 Estonia teatri 
külastus, operett “Krahv Luxem-
burg”. Lisainfo: Nadja Radvilavi-
cius, tel 510 2420. Estonia teatris.
6., 13. ja 20. detsembril kell 11 
kepikõnd. Põjakonna trepi juures.
16. detsembril kell 11 discgolf. 
Viimsi discgolfi rajal.

Lastele ja noortele

8. detsembril kell 14–16 jõulu-
pärgade töötuba. Viimsi noorte-
keskuses.
10. detsembril kell 14–16 küünalde 
töötuba. Viimsi noortekeskuses.
14. detsembril kell 15–17 teeme 
piparkooke! Viimsi noortekeskuses.
15. detsembril kell 15–17 piljardi-
turniir (noortele vanuses 13–26). 
Viimsi noortekeskuses.
22. detsembril kell 13–16 män-
gime lauamängu “Eia jõulud 
Tondikakul”. Viimsi noortekeskuses.
22. detsembril kell 17–19.30 
filmiõhtu “Eia jõulud Tondikakul”. 
Viimsi noortekeskuses.

Jumalateenistused

6. detsembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
6. detsembril kell 12 2. advendi 
jumalateenistus, lastele pühapäeva-
kool. Otseülekanne YouTube´i 
kanalil jälgitav: Wkogudus. Viimsi 
Vabakirikus.
6. detsembril kell 13 jumala-
teenistus armulauaga. Rohuneeme 
kabelis.
6. detsembril kell 14.30 2. advendi 
jumalateenistus armulauaga. 
EELK Randvere kirikus.
8. detsembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
9. detsembril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu koos piibli aruteluga. 
Viimsi Vabakirikus.
13. detsembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK Viimsi 

27. detsembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
27. detsembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Otseülekanne YouTube´i kanalil 
jälgitav: Wkogudus. Viimsi Vaba-
kirikus.
27. detsembril kell 14.30 jumala-
teenistus. EELK Randvere kirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

4. detsembril kell 18 “Klassika-
pärlid”. Viimsi huvikeskuses.
4. detsembril kell 14 kontsert 
“Põhjala saarte hääled”. Musitsee-
rivad Villu Veski saksofonil ja Tiit 
Kalluste akordionil. Prangli rah-
vamajas.
7. detsembril kell 16–18 Maria 
Kruszewska-Laidoneri sünnipäe-
vale pühendatud kontsert. Eesti 
Sõjamuuseumis – kindral Laido-
neri muuseumis.
8. detsembril kell 19 Kait Kalli 
stand up komöödia “Plaan B”. 
Viimsi huvikeskuses.
9. detsembril kell 18 teater Variuse 
kontsertetendus “Lõbusad Varius-
lased”. Lavastaja: Heidi Sarapuu. 
Osades: Rene Soom, Priit Volmer, 
Urmas Põldma, Peeter Kaljumäe. 
Klaveril: Hain Hõlpus. Sissepääs 
tasuta! Üritus toimub eelregistree-
rimisega meiliaadressil sandra.
rohesalu@viimsiraamatukogu.ee. 
Viimsi raamatukogus. 
10. detsembril kell 19 ansambel 
Beati Mandolini “Jõuluvõluaeg”. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
11. detsembril kell 18 Viimsi 
muusikakooli kontsert. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
12. detsembril kell 12 Viimsi 
muusikakooli kontsert. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
13. detsembril kell 17 Hedvig 
Hansoni kontsert “Valguse poole”. 
Viimsi huvikeskuses.
19. detsembril kell 19 kammer-
naiskoor Lu ja NUKU koor. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

vanema kool – “Vaimse ja füüsilise 
vägivalla märkamine”, Ene Lill. 
Tasuta. Lasteaias Väike Päike.

Näitused

Detsembris “Kirovi kalurikolhoos 
70”. Rannarahva muuseumis.
Detsembris Aire Aksiimi näitused 
“Tunnete sügavustes” ja “Emot-
sioonid”. Viimsi huvikeskuses.
Detsembris kunstiõpetajate suve-
laagri näitus “V/Järv”. Viimsi raa-
matukogus.
Detsembris Tiina Tammetalu 
maalinäitus “Mesi ja mürr”. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
6. detsembrist Priit Kulu vitriini-
näitus “Pronksiajast läbi rauaaja 
tänapäeva”. Viimsi raamatukogus. 
7.–21. detsembrini Randvere tee 
eskiislahenduse väljapanek. Viimsi 
raamatukogus. 

Varia

15. detsembril kell 17.30–19 
Metsakasti Otse Tootjalt Tarbijale 
Kaubakohting – JÕULUERI. Parim 
kodumaine toidu- ja joogikraam 
otse väiketootjatelt.  Jõulukaubaga 
üllatuskülalised! Lisainfo: face-
book.com/metsakastiott. Metsa-
kasti külaplatsil.
19.–20. detsembril kell 11–18 
Maagiline Viimsi Jõulumaa Viimsi 
mõisa pargis. Info: Facebookis Viimsi 
Jõulumaa. Kontakt: Siiri Visnapuu, 
tel 501 2517, info@viimsisport.ee.
20. detsembril kell 18 Viimsi val-
la 30. taasasutamise aastapäev / 
Viimsi tunnustab 2020. Otseüle-
kanne Viimsi raamatukogust – 
www.facebook.com/ViimsiVald.

26. detsembril kell 18 C-Jam 
“Läbi aegade 20 parimat jõulu-
laulu instrumentaalis”. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.

Meelelahutus ja 
muusika

5. detsembril kell 20 VJ Lenny 
LaVida. Black Rose Pubis.
12. detsembril kell 20 Black 
Rose’s Latin Night: ansambel Plan 
Caliente & DJ Margus Kaukes. 
Black Rose Pubis.
19. detsembril kell 19 Prangli saare 
jõuluõhtu. Prangli rahvamajas.
19. detsembril kell 20 DJ Sin-Sin. 
Black Rose Pubis.
26. detsembril kell 20 VJ Peterson. 
Black Rose Pubis.

Sport

4. detsembril kell 19 tennisetur-
niir “Reedesed üksikmängud”. 
Osavõtutasu 30 €. Registreeri-
mine kuni 3.12 kell 12 info@
viimsitennis.ee. Viimsi tennise-
keskuses.
4.–5. detsembril Eesi karikavõist-
lused käsipallis, B-klass. Viimsi 
kooli spordikeskuses.
5. detsembril kell 22–03 jõulu-
hõnguline laternamatk Viimsi aja-
loo teemadel. Algus ja lõpp Viimsi 
mõisa pargi mänguväljaku juures. 
Kontakt: Siiri Visnapuu, tel 501 
2517, info@viimsisport.ee.  
11. detsembril kell 19 Eesti 
meistrivõistlused käsipallis I liiga. 
HC Viimsi/Tööriistamarket vs 
Arcwood/Põlva. Viimsi kooli spordi-
keskuses.
18. detsembril kell 19 paaris-
mängu ajatennis “Viimsi unetus”. 
Osavõtutasu 25 €. Registreerimine 
kuni 17.12 info@viimsitennis.ee. 
Viimsi tennisekeskuses.

Õpi- ja jututoad

1.–31. detsembril jõulumäng. 
Viimsi vabaõhumuuseumis.
7. detsembril kell 18–19.30 lapse-

Saada oma sündmuse info: marje.plaan@viimsivv.ee

  Seoses koroonaviiru-
sega võib kultuurikalendris 
toodud ürituste osas ette 
tulla muudatusi. Täpsem 
info on leitav korraldaja 
veebilehelt.

NB!

Fotograafia ABCFotograafia ABC
KOMPOSITSIOONKOMPOSITSIOONPÕHIELEMENDIDPÕHIELEMENDID VALGUSVALGUS FOTOTÖÖTLUSFOTOTÖÖTLUS

viimsifoto@gmail.com
+372 5553 7401

Kokku 10 kohtumist
Kohtade arv piiratud

Kursuse tasu: 100eur
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MERESÕIT Viimsi valla koosseisu 
kuuluv Prangli saar asub mais-
maast umbes 10 km kaugusel ning 
praegu on Prangli suurim püsi-
asustusega Põhja-Eesti saar. Saarel 
elab suveperioodil umbes 200, kuid 
sügisest kevadeni 65–70 inimest. 
Käesoleva loo kangelastel oli 
kõvasti õnne, et see just nii on 
ning seal aastaringselt elatakse. 
Aga kõigest järjekorras.

21. novembri hommikul otsustasid 
kaks sõpra – Triinu ja Sven – kalale 
minna. Viiemeetrine ja 20-se hobujõu-
ga paat lükati vette Leppneeme sada-
mas. Kella 12 paiku oli ilm rahulik, tuul 
vaikne, laineid ei olnud, Prangli paistis 
ilusti üle mere. Triinul tuli viimsilase-
na eksprompt mõte oma Lõuna-Eestist 
pärit sõbrale saart tutvustada. 

Tuul tõuseb, maru algab
Avamerele jõudes tekkinud lainetus ei 
tundunud Triinule ja Svenile esime-
se hooga ületamatu. Kiirust juurde li-
sades sõideti aina edasi. Mida lähe-
male saarele, seda suuremaks lained 
muutusid ning ründasid paati igast 
suunast. Triinul meresõidu kogemus 
puudus, kuid Sven suutis tänu kahe-
aastasele Turu saarestiku praktikale 
paati siiski nii oskuslikult manööver-
dada, et see jäi laineharjale või lainest 
kõrvale. Sellest hoolimata hakkas paa-
di nina ohtlikult kõrgele tõusma ning 
Triinu läks paadi etteotsa raskust te-
kitama. 

Suure lainetusega Prangli saare-
le jõudmist raskendab asjaolu, et saar 
on suhteliselt avatud ning lained ran-
nikul väga ei rahune. Meeles mõlkus 
juba plaan B ehk helistada merepääs-
tesse, kuid kuna paat püsis siiski vee 
peal, katsuti omal jõul hakkama saa-
da. “Oleksime ennetavalt pidanud ik-
kagi merepäästele helistama ja kodu-
seid hoiatama,” näevad osalised täna 
oma tegutsemises vajakajäämist.

Appi tõttab Prangli rahvas
Suure laine ja tuulega võideldes pol-
nud mahti vaadata, kuhu sadam jääb, 
ning jõuti hoopis saare kõige kivise-
male rannikule – sadamast hoopis tei-
sele poole. Sadamasse pöördumine ei 
tulnud aga kõne alla, sest vastu lainet 
sõita olnuks liialt ohtlik. Nii jõuti ranna 
ääres hoopis karile. 8-kraadisesse vet-
te hüpates suutis Sven siiski paadi ka-
rilt välja kiskuda. Triinu tegeles maju-

tuse leidmisega, kuna järgmise ohuna 
terendas külmumine. Õnne ja juhuse 
tahtel tabati telefonis Mardi puhketa-
lu peremees Taavi Linholm, kes esmalt 
püüdis mereliste asukoha kindlaks te-
ha ning andis nõu, kuidas ohutult kal-
dale saada. 

Siis sai Triinu sidevahendi aku tüh-
jaks ning Taavi nendega enam ühen-
dust ei saanud. Merehädalised olid 
aga kaldale jõudnud ning sattusid söö-
gi ja sooja koha otsingul Prangli sada-
ma kohvikusse. Samal ajal oli Taavi toa 
soojaks kütnud ning tegeles paralleel-
selt Triinu ja Sveni otsimisega. 

Kuna saarel tunnevad kõik kõiki, he-
listas ta ka kohvikusse, mille pidajaks 
on Prangli vabatahtliku merepääste 
päästja. Edasi juhatati uljad meresõit-
jad tallu, kus neid ootas saun, soe tuba 
ja köögiruum. “Järgmiseks päevaks tea-
dis kogu saarerahvas, kuidas kaks õn-
nesärgis sündinud merehädalist Prang-
lile randusid,” kirjeldab Triinu. 

Lõpp hea, kõik hea
Hommikul selgus, et öine torm oli paa-
di pilliroogu triivinud. Taavi ajas saare-

rahva pärast kirikus toimunud jutlust 
kokku, et paat ligipääsetavasse kohta 
tirida, et seda oleks võimalik treileri 
peale panna ja sadamasse toimetada. 
Siinkohal tuli appi Prangli merepääste. 
Õnnesärgi omanikud jäid turismitallu, 
kus esialgu loodeti ilma muutumisele 
ning oodati tuule vaibumist, mida aga 
ei juhtunud. Üleelamistest toibununa 
sõitis Triinu regulaarliiniga Leppnee-
me, võttis ühendust sadamakapteniga, 
kes aitas treileri laeva toimetada, ning 
juba ei tea mitmendat korda selle loo 
jooksul tuli lahke saarerahvas jälle kok-
ku, et aidata nüüd paat praami peale 
treilerisse. Nii jõudsid paat ja meresõit-
jad lõpuks turvaliselt tagasi.

Alati ei pruugi nii hästi minna, kuid 
Triinu ja Sven said õppetunni terveks 
eluks ning resümeerisid oma seiklust 
järgnevalt: “Enne merele minekut tu-
leb kindlasti uurida merekaarti, milline 
see rannik välja näeb, kuhu randuda, 
samuti vaadata täpsemalt ilmaennus-
tust ning tuulte liikumist. Soovime 
südamest tänada Taavit ja kogu saa-
re rahvast uskumatu pühendumise ja 
abi eest!”

Kuidas kaks seiklejat Prangli 
juures merehätta jäid

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

Mardi puhketalu peremees Taavi Linholm: “Kui tuul puhub maa poolt ning 
viib kaldast kaugemale, siis algul võib see ära petta ning jääb mulje, nagu vesi 
oleks sile. Mida kaugemale merele minna, seda suuremasse tuulte meelevalda 
satutakse, sest astutakse piltlikult öeldes varjust välja. Täpselt niimoodi juhtus 
ka Triinu ja Sveniga. 

Ka tuul hakkas tõusma ning kui pilt läks juba koledaks, ei juletud enam tagasi 
pöörduda ja tuldi allatuult aina edasi. Kahjuks jõudsid nad kõige kivisemasse ja 
karisemasse kohta, kuna ei vaadanud enne kaarti. See on randumise jaoks kõi-
ge hullem koht Pranglil. Natukene kõrvale põigates oleksid nad pääsenud saa-
re varju ja turvaliselt sadamasse, aga nad ei julgenud paati ilmselt külglainesse 
keerata. Õnneks neil olid korralikud riided, aga ilmaolusid arvestades oli see 
paat liiga väike.

Soovin ka tänada sõpru Raimondit, Endlit, Kaidot ja Ivarit, kes olid nõus kohe 
appi tulema!”

KO M M E N TA A R

Prangli rahva abiga sai paat veest välja toodud. 

Sügisene meri võib olla väga erinäoline. Fotod: erakogu

KK Viimsi/Noto jätkas korvpalli 
Eesti esiliiga hooaega võidukalt 
Korvpalliklubi Viimsi/Estover esindusmeeskond KK Viimsi/Noto 
jätkas korvpalli Eesti esiliiga, ametliku nimega Saku I liiga hooaega 
võidukalt, alistades koduväljakul Paide Viking Windowi 96:74. 

Lisaks käimasoleva hooaja seitsmendale võidule tähendas see, et 
Viimsi esindusmeeskond ei kaotanud 2020. aastal kodupubliku ees 
ühegi kohtumist.

Viimsilased haarasid kohe initsiatiivi, võites avaveerandi 27:15 ja 
tänapäevastel (loe: koroona ja eneseisolatsioon vms) põhjustel vaid 
kuue mängijaga Viimsisse saabunud viikingeid enam ohtlikusse lähe-
dusse ei lubanudki.

Statistika: Kristjan Evart 29 punkti ja 7 lauapalli. Jorgen Rikberg 
20 punkti. Kaarel Traumann ja Andreas Märtson 10 punkti. 

Pärast 8. mängudevooru asub KK Viimsi/Noto 7 võidu ja 1 kaotusega 
turniiritabeli 2. real.

Järgmine kodumäng toimub 22. jaanuaril Karulaugu spordikeskuses. 
Saku I liiga 12. Voor – Converse eri: KK Viimsi/Noto vs Tartu Kalev/Estiko.

kkviimsi.ee 

Jorgen Rikbergi rekordmäng 
Korvpalliklubi Viimsi/Estover järelkasv, korvpalli Eesti teises liigas 
palliv KK Viimsi alistas koduväljakul Keila Korvpallikool II/Balteco 
96:84, kirjutades turniiritabelisse hooaja teise võidu. 

Võidu kõrval tasub ehk rohkemgi esile tuua klubi omakasvandiku 
Jorgen Rikbergi rekordilist mängu, kus viimsilane kogus 49 punkti 
(kahesed 13/17, kolmesed 1/1, vabavisked 20/20!), 15 lauapalli ja 4 tule-
muslikku söötu. Rikbergi takistamisel tehti koguni 16 viga. See kõik 
kokku tegi Rikbergi efektiivsuskoefitsiendiks (PIR) 75! Näiteks Euroliiga 
vastav rekord on 63-ga legendaarse Tanoka Beardi käes.

kkviimsi.ee 

Teated

Kodupublik nägi 2020 hooajal ainult võite. Foto: Martti Vaidla

Jorgen Rikberg viskas rekordilised 49 punkti. Foto: Martti Vaidla

Jõuluhõnguline laternamatk 
Pühadeootuses on kõik suured ja väikesed matkajad oodatud 
5. detsembril mõnusale jõuluhõngulisele laternamatkale. 

Laternamatkal avastatakse üheskoos ajaloolisi paiku ja seigeldakse 
kunagise Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi kuulsatel radadel. Lisaks 
huvitavale ekskursioonile ja mõnusale seltskonnale teevad kohapeal 
suu magusaks hõrgud piparkoogid ja maitsev jõulutee. 

Laternamatk kestab orienteeruvalt 2,5 tundi ning kõndi alustatakse 
Laidoneri pargist kell 22. Väikeste matkajate kaasamisel tuleks arves-
tada sellega, et matk toimub hilisel kellaajal ning ööd on juba üsna 
krõbedalt külmad. Matka aitab läbi viia laternamatkad.ee.

NB! Kuna osalejate arv on piiratud, paluvad korraldajad oma osale-
misest märku anda veebi vahendusel. Täpsem info: viimsisport.ee. 

VT 
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Millises purjetamiseklassis võist-
led? 
Viimastel aastatel võistlesin Zoom 8 
klassis. Zoom 8 on paadiklass, mis 
on mõeldud neile, kellele Opti-
mist on juba natuke väike, aga La-
ser veel veidi suur. Võrreldes eelmi-
se paadiklassi, Optimistiga, mis oli 
kandilise esiotsaga, on Zoom 8 te-
rava otsaga, suurema purjega ning 
kiirem. Zoom 8-st järgmine paadi-
klass on Laser, mis on pikem ja veel 
kiirem kui Zoom 8. 

Klasse valitakse kaalu ja füüsilis-
te võimete järgi. Mina olin sel aas-
tal Zoom 8-l oma kehakaaluga juba 
väga piiri peal, hoolimata sellest, et 
olen eesotsas üks nooremaid. Kaa-
lusin isegi juba Laseri peale mine-
kut, kuid tahtsin Zoomilt kõik või-
maliku välja pigistada ning see 
õnnestus.

Millised on sinu suurimad saavu-
tused purjesportlasena?
Suurim saavutus ongi tänavune 
Eesti meistriks tulek Zoom 8 klas-

PURJETAMINE Sport on Viimsis alati populaarne 
olnud ning mis võiks olla rannarahvale veel 
sobivam spordiala kui purjetamine. Selle tõestuseks 
on Haabneeme kooli õpilane Martin Lipp, kes tuli 
2020. aastal purjetamise Zoom 8 klassis Eesti 
meistriks.  

Martin Lipp: edukaks purjetamiseks pead 
mõtlema ja jälgima paljusid detaile korraga

Kuidas sa purjetamise juurde sat-
tusid ning kui kaua oled sellega 
tegelenud?
Kuna mulle meeldis väiksena ko-
gu aeg mere ääres olla ja veega so-
listada, mõtlesid vanemad, et võik-
sin purjetamist proovida. Esimeses 
trennis oli väga lõbus ning sellepä-
rast hakkasingi käima.

Nüüd olen purjetamisega tege-
lenud seitse aastat – alates esimese 
klassi lõpust. Kogu aja olen treeni-
nud Rein Ottosoni Purjespordikoo-
lis. Esimesed aastad oli mu tree-
ner Anne-Mari Luik, praegu Raivo 
Randmäe.

Kus sinu treeningud toimuvad?
Meie klubi asub Pirital ja minu 
treeningud toimuvad peamiselt 
seal, kuid osad minu klubikaasla-
sed on käinud trennis ka Viimsis 
Leppneemes. Kuna õpilased tule-
vad nii linnast kui ka Viimsist ning 
Pirita on enam-vähem vahepeal, 
siis see sobib kõige paremini. Tal-
vel toimuvad osad trennid, näiteks 
ujumine, Viimsis ega pea Piritale 
minema.

Mis sulle purjetamise juures kõi-
ge rohkem meeldib?
Purjetamine on ala, kus on vaja 
korraga mõistust ja füüsilist jõudu 
ning ma tunnen ennast purjetades 
lihtsalt hästi. Meeldib see, et edu-
kaks purjetamiseks pead mõtlema 
ja jälgima paljusid detaile korra-
ga, näiteks tuule keeramine, välja-
ku jälgimine, konkurentide jälgimi-
ne, õige kursi hoidmine, kehaasend 
ja palju muid pisiasju. Meeldib ka 
see, et trennikaaslased on väga to-
redad ja head sõbrad.

Kui suure väljakutse esitab pur-
jetajale tuul?
Kõva tuul on alati väljakutse, kuid 
millise kiirusega tuul suurimaks 
katsumuseks on, oleneb purjetaja 
kaalust. Kergel purjetajal on kõva 
tuulega palju raskem. Samas võib 
raskemale purjetajale vaikne tuul 
olla veel suurem väljakutse, sest 
suurem kaal muudab päris pal-
ju aeglasemaks. Keerutav tuul on 
veel omamoodi pähkel. 

Kas purjetamisega tegeledes 
oled mõnda ekstreemsesse olu-
korda sattunud? 
Midagi väga hullu pole juhtunud, 
kuid napikaid on olnud küll. Vahel 
olen äärepealt kividesse sõitnud ja 
mõnikord olen peaaegu poomiga 
(metallist toru, mis hoiab purje all 
ja liigub suure tuulega väga kiires-
ti üle purjeka) vastu pead saanud. 
See võib olla päris ohtlik.

sis, kuid enne seda oli parim tule-
mus Kuldseekli regati võit. Seal on 
lisaks purjetamisele kavas ka jooks-
mine ja ujumine. Eesti meistrivõist-
luste sarjas tulin ka Saaremaa rega-
ti võitjaks.

Millised eesmärgid oled endale 
sportlasena seadnud?
Praegu võtan kõike samm-sam-
mult ning vaatan, kuidas edasine 
kujuneb. Igal juhul suhtun purjeta-
misesse väga tõsiselt. Kui kõik õn-
nestub, siis vähemalt praegu mõt-
len küll, et soovin olümpiani välja 
jõuda.

Palun kirjelda lähemalt oma tree-
ninghooaega. Purjetaja suvine ja 
talvine hooaeg on ju väga erine-
vad?
Mai algusest septembri lõpuni kes-
tavad veetrennid. Tavaliselt on nä-
dalas neli vee- pluss üks üldfüüsi-
line treening. Ühes trennis oleme 
veepeal umbes kolm tundi, mis 
teeb nädala lõikes kokku umbes 
12 tundi. Sügisel ja talvel toimuvad 
üldfüüsiline treening ning teooria. 
Üldfüüsilist on nädalas umbes 7–8 
tundi ning teooria kestab poolteist 
tundi.

Mida soovitaksid teistele noore-
le, kes tahaksid purjetamistren-
ni minna?
Ei tohi karta märjaks saamist ega 
külma, kõva tuulega peab olema 
julge. 

Õpid Haabneeme kooli 8.c klas-
sis. Kuidas sul õnnestub ühenda-
da sport ja õppimine nii, et üks 
teist ei sega? 
Tavaliselt jõuan kõik õpitud, kuid 
väga palju aega üle ei jää ning va-
hel jäävad õppimised päris hilise-
le õhtule. Koolist peab puuduma 
ainult siis, kui on võistlused, ning 
võib juhtuda, et pärast võistlusi ei 
jõua kõike kohe tehtud. Aga kuna 

võistlusi kooli ajal ei ole nii palju, 
siis see väga ei mõjuta.

Mis on su lemmik õppeaine?
Mulle meeldib ühiskonnaõpetus, 
kuna seal räägime maailma asja-
dest ja saame ise ka arvamust aval-

dada. Ajalugu on samuti huvitav. 

Mida sulle vabal ajal meeldib te-
ha?
Sõpradega õues rattaga sõita ning 
jõulinnakus olla, samuti arvutis 
mängida.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

  Purjetamine sobib kõigile, kellele meeldib pigem vabas õhus 
olla, kes tahavad loodusest ja tuulest aru saada. Loomulikult pea-
vad meri ja vesi sõbrad olema. Purjetamises peab arvestama, et 
alati ei saa oma tahtmist ja otsuseid tuleb muuta vastavalt ilma-
olude muutumisele. 

Meie ala on väga mitmekesine, ühest küljest akadeemiline ning 
teisest küljest füüsiliselt palju nõudev. Purjetamine õpetab kasu-
tama loodust, tundma selle rütme ja eripärasid. Samas on purje-
tamisel pikk ajalugu, alates purjede all maadeavastamisest kuni 
ümbermaailmaregatini. Nii saab iga väike purjetaja olla omamoodi 
maadeavastaja, kasvada oma kodulahelt maailmameredele, avas-
tada oma tugevusi ja karastada iseloomu. 

Tihti on vaja olla kannatlik, kui tuult väga palju ei ole, aga kui 
tuult on liiga palju, on kasulik olla veidi alandlik ja ettevaatlik. 

Purjetamine on ala, millega saab tegeleda nii 7-aastane kui ka 
77-aastane, igaüks võimetekohaselt, kuid tuul ja purjed on samad. 
Kes on korra proovinud, saab aru, et see on midagi enamat kui liht-
salt sport.

Purjetamisega saab tegeleda nii 7- 
kui ka 77-aastane

Martini treener Raivo Randmäe
Milline sportlane Martin on?
Martin tahab asjadest ise päris lõpuni aru saada, 

seetõttu ta süveneb, mõtleb kaasa, proovib, katse-
tab. Temaga saab hiljem arutada, kas siis taktikalisi 
või tehnilisi nüansse ja neid edasi arendada. Seda 
võib nimetada põhjalikkuseks. 

Mis olid tegurid, mis talle Zoom 8 klassis Eesti 
meistri tiitli tõid? 

Selles vanuses sportlaste seas mängib suurt 
rolli iseseisvus. Mitte ainult oma aja ja toimetuste 
planeerimises, vaid pigem regattidel oma otsuste ja 
vigade ees vastutamises. Ta julgeb teha otsuseid, 
ei jälgi oma otsustes seda, mida teised enamuses 
teevad, vaid julgeb erineda, kui tal on selleks põh-
jus. Martinil on üldiselt plaan, mida täitma läheb. 

Purjetamine on küll individuaalspordiala, aga 
üksi on raske trenni teha. Martinil on olnud väga 
head trennikaaslased ja selles pundis, kellega ta 
koos veetreeninguid teeb, on paljud võimelised 
regattidel sõite võitma või esikolmikusse purjetama. 
Seega, sparring on hea ja tugevad konkurendid 
treeningutel panevad igas trennis pingutama. Liht-
salt ei tule midagi. 

Paatide logistika võistluspaika ning vanemate 
toetus on samuti oluline. Martinil on sellega veda-
nud. Vanemad tunnevad spordiala vastu huvi ning 
aitavad ja toetavad tema teekonda. 

KO M M E N TA A R

Martinile meeldib, et purjetades peab kasutama korraga nii mõistust kui ka jõudu. Foto: puri.ee

Martini suurim saavutus on Eesti meistriks tulek Zoom 8 klassis. 
Foto: puri.ee

Martin koos treener Raivo Randmäega Gardal (aastal 
2019). Foto: Rein Idla
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R E A K U U LU T U S E D

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
E-post kuldnoop@gmail.com, tel 
5689 0125, 
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni 
puhastust. Tel 552 6281, e-post
margus@korvent.ee.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lan-
getamine, viljapuude lõikamine, 
trimmerdamine, heki lõikus ja pü-
gamine. Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321,
www.arbormen.ee. 
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 

soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse. 
Tel 5623 0373, Randy.

Ehitus
Pakume korterites ja eramajades 
maalri- ning üldehitustöid ja ka 
elektriga seonduvaid töid. Olemas 
B2 vajalike tööde teostamiseks. 
Tel 552 7217.
Üldehitus-, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Selfpro Ehitus teostab Viimsis üld-
ehitust, sisetöid/siseviimistlust, ter-
rasside/aedade ehitust. Tel 5816 
6206, aleks.selfpro@gmail.com.
Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.
Hoonete soojustamine puistevillaga, 
objektiga tutvumine ja konsultat-
sioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 
501 6689.
Vihmaveesüsteemide ja katusetur-
vatoodete paigaldus. Rennid too-
dame kohapeal valtsimismasinaga 
– puuduvad liitekohad! Vihmavee-
rennid OÜ, tel 527 1059, e-post
info@vihmaveerennid.ee. 
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 

paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Täna-
va-, ääre- ja aiakivide paigaldus. 
Kontakt: tel 5656 7690, Enno.
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 
13 a, kvaliteetne lõpptulemus! 
Tel 525 5851, info@ormikivi.ee, 
www.ormikivi.ee.
Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus,  
parandustööd ja kivide müük. 
E-post info@viimsikivi.ee, tel 5667 
6629, www.viimsikivi.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd. Tel 507 
4178.
Plaatimistööd, saunade ehitus, 
ehitus-remonditööd. Tel 511 0992.

Muud teenused
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.
Vajad abi mõne töö või problee-
miga? Tahad juurde vaba aega? 
Olgu teema lihtne või keeruline, 
ajakriitiline või aeganõudev… He-
lista ja leiame lahenduse kiiresti ja 
konfidentsiaalselt. Tel 5381 2268.

Autoremont Viimsis. Remont ja 
hooldustööd, diagnostika, rehvide 
vahetus, elektritööd, erinevad kee-
vitustööd, haagiste rent, kliima-
seadmete remont ja hooldus. Töö-
koja tel 5656 6067.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.
Face SPA näohooldused. Ainu-
laadsed Green Peel naha uuenda-
mise detokshooldused. 7 immu-
nomoduleerivat programmi ainu-
laadse Green Peel piilingu kasu-
tamisega. Allahindlus aasta lõpuni 
-10%. Tel 5349 5777, e-post lesja.
cosmetik@gmail.com, www.facespa.ee.  

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

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud 
sõiduki (sõiduauto, maastur, kau-
bik), võib vajada remonti. Kiire 
tehing ja vormistamine. Tel 5365 
4085, skampus@online.ee.
Soovin osta garaaži  ja 1–2-toalist 
korterit Viiimsis, seisukord ei oma 
tähtsust. Tel 5648 8544, EST/RUS.

Pensionäridest abielupaar ostab 
korteri Niidu teele. Sobivuse korral 
vastu pakkuda väga ilus kõigi mu-
gavustega  2-toaline korter Viimsi 
keskuses 7 korteriga uuemas ma-
jas. Ootame kõnet tel 565 5816!  
Müün mahekartulit, mis on kasva-
tatud Viimsis kõdusõnnikul. Sordid 
Laura ja Vineta. Hind 1.50 €/kg. Tel 
5687 2042.
Müüa puitbrikett RUF 120 €/960 kg, 
turbabrikett 140 €/840 kg, pellet 
premium 180 €/975 kg, kütteklot-
sid 110 €/48 kotti, lepp ja kask kot-
tides. Tel 517 0257.
Müüa Ruf puitbrikett 120 €/960 kg, 
Ruf kauapõlev kask 135 €/960 kg, 
ümar puitbrikett kauapõlev 155 €/
960 kg, Pellet 6/8mm premium 
195 €/975 kg, kütteklotsid 50 võrku/
40 l 100 €. Transport tasuta! Tel 
5699 3159.
Müüa lõhutud küttepuud kohale-
toomisega! Lepp, sanglepp, metsa-
kuiv okaspuu, kask soodsalt. Küsi
hinda! Kuiv lepp ja sangelepp 
54 €/rm Tel 509 9598, pakhalupuu
@gmail.com, www.pakhalupuu.ee.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhu-
tud küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, marek406
@gmail.com. Tellimusi võtame 
vastu iga päev.
Müüa kuivad küttepuud: 30 cm, 40 l 
võrkkott. Lepp 2,70 €, kask 3,20 €. 
Kohaleveoga. Tel 527 0884.
Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus ja remont. Kvaliteetne töö 
ja hea hind. Garantii. www.freooni-
punkt.ee/soojuspumbad. Tel 5858 
5829, Freoonipunkt OÜ. Toome 
koju sooja!

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

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

Lõikelillede jaemüük
otse maaletoojalt

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

Nelgi põik 14 Viimsi

504 5733, 504 5818

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa 
hinnaga madratseid ja voodeid

(võimalik tellida erimõõtudega)
Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided, 

 jalatsid, ehted – kõik otse USA-st! 
Astu läbi ja Sa ei kahetse! 

Avaldame siirast kaastunnet 
lähedastele

Vilma Moorveli
kaotuse puhul

OÜ Viimsi Haldus

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

Müüa korralikku toidukartulit 
kohaletoomisega Tallinnas 

ja lähiümbruses. 
Hind alates 10 €/30 kg võrk. 

Sordid Princess (salatiks), 
Secura (muredam), Laura. 

Tel 524 6035.
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Viimsi   Peetri   Kristiine

Viimsi tehnoülevaatuspunktis teenindame kliente järjekorra alusel. 
Kui soovite aega ette broneerida või kasutada broneerimissoodustusi, 

palume aegu otsida Peetri või Kristiine ülevaatuspunktidesse!

Muuli tee 10          Vana-Tartu mnt 74          Sõpruse pst 27

Ole nutikas ja 
leia soodusaegu

-50% Varajase 
broneerija 
soodustus

.

KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Sinu HAMBAKLIINIK

        Viimsis

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume 
Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

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

Aastast 2002
Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.eeHARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike�  • pellet • kaminapuud • kivisüsi • turbabrike�  • grillsüsi

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

130€
/ALUS

ALATES

195€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

Meistrid PLAATIMISES

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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TÄHISTA PÜHI 
CAFÉ LYONI HÕRGUTISTEGA!
Telli eelküpsetatud JÕULUROOGADE KOMPLEKT 6-le koju või tööle 
ja naudi võrratut jõuluhane koos pühadekapsa, suupistete ja koogiga 
kodust lahkumata. Esita tellimus 3 päeva varem cafelyon.ee/tellimine
Kingi koostööpartnerile hõrke makroone, jõulutorti või piparkooke!

Viimsi Café Lyon – Paadi tee 3, Haabneeme. viimsi@cafelyon.ee, 622 9217

Randvere tee 1b, Viimsi • E-R 10-20 • L 10-18 • P 10-18

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee

Pakkumised kehtivad 03.12.20-06.01.2021 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.

/kauplusmagaziin www.magaziin.ee/magaziin

-20%

-20%

kliendikaardiga

kliendikaardiga

-20%
kliendikaardiga

1

59

Hinnad alates

Pehmed 
mänguasjad

Laudlinad,
linikud

Hommikumantlid
naistele ja

meestele

Mülleri küünlad

Massaažipüstol
20 W, 

6 otsikut
79.00 €

Kingi rõõmu!

HOOLITSUSED, GUINOT TOOTED ja
SPA18+ PÄEVASPAAPAKETID

spatallinn.ee

4.- 6.12
Viimsi SPA ilukeskuses

30%
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UUS! Alustame päeva
hommiküsöögiga kell 7.30

noaresto.ee

NCH on taas avatud!
reedeti ja laupäeviti

nch.ee

Brunch on tagasi
nädalavahetustel kell 11.00

okoresto.ee

Kodu 
loata?
Ajame kasutusloa dokumendid korda

projektibüroo.ee
SAADA HINNAPÄRING

nr 1 
kasutuslubade
taotleja Eestis*
* 2019 aasta jooksul 
väljastati Projektibüroo 
abil üle 250 kasutusloa
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vad näiteks imearmsad roosad ing-
likesed või hõbedaste lumehelves-
tega kaunistatud roosakad kuulid.

Valgus
Hubase meeleolu loovad erine-
vad valguslahendused. Koduekst-
ra kaupluses on saadaval kümneid 
erinevaid valguskette, -kardinaid ja 
-dekoratsioone, mis sobivad nii õue 
kui ka tuppa. Väga menukad on näi-
teks jääpurikakujulised valgusketid, 
mida majaräästale ning terrasside 
äärtesse paigaldada saab. Muidugi 
lisavad õdusust elava leegiga küün-
lad, mida võib terrassile paigutada 
turvaliselt laternate sisse. Imearm-
said valgusdekoratsioone – näiteks 
mõmmikuid, kitsekesi ja muud – 
leiab ka Selverist.

Taimed
Jõuluhõngu saab luua ka taime-
de ja neist loodud kompositsioo-
nide abil. Kaupluses Õis on saa-
daval kauneid lahendusi, mis oma 
värvide ja iluga rõõmustavad iga 
vaatajat. Muidugi saab lasta kokku 

SISUTURUNDUS Sel aastal on jõuluootus kohe eriti 
suur. Nii väga oleks vaja veidi rahulikumat hinge-
tõmbepausi ning imelist ilu enda ümber. Jõulud on 
hetk, mil nautida olemise võlu. Sinna juurde kuu-
luvad ka kodu ehtimine, kinkide valimine, menüü 
koostamine – need traditsioonid on olulisemad kui 
eales varem. Uurisime Viimsi Keskuse kauplustest, 
kuidas ja millega oma kodudesse jõuluilu luua saab. 

Oh jõuluaeg, oh jõuluaeg, millal sina tuled…

J õulukaunistuste valik on nii 
suur, et kui ilma kindla plaa-
nita poodi minna, võib üsna 
hätta jääda. Seepärast võiks 

juba enne veidi mõelda, mida ja 
kuhu soovite soetada. Vaadake üle 
juba olemasolevad jõuludekorat-
sioonid ning arutage laste ja las-
telastega, kuidas seekord võiks ko-
du kaunistada.

Värvid
Kas teie koju sobiks punase-rohe-
lise kombinatsioon, kuldsed, hõ-
bedased või hoopis šampanjakar-
va jõuluehted? Nii Koduekstras kui 
ka Selveris on saadaval uskumatult 
paljudes erinevates värvides ehteid 
ning valik on lihtsam, kui juba va-
rem soovitud toonid paika paned. 
Miks mitte valida traditsiooniliste 
värvide asemel hoopis tumesinised 
või roosad iludused – Selveris oota-

panna just sellise buketi, mis mee-
lepärane tundub. Kaupluses on ka 
kauneid jõululikke dekoratiivseid 
kujusid ja palju muud.

Stiil
Kas eelistad modernseid või tra-
ditsioonilisi dekoratsioone? Kas 
pigem matte ja tagasihoidlikke 
või hoopis litritega kaetud ja kiis-
kavaid? Ka siin oleks hea juba va-
rem soovid paika panna, et poo-
dides külluslike riiulite ees seistes 
mitte kimbatusse sattuda. Valida 
võib hoopis lastele sobiva muinas-
jutustiili – Koduekstra kaupluses 
on saadaval mitmed loomakujuli-
sed valgusdekoratsioonid, Selve-

ris aga nunnuefekti tekitavad karu, 
kassi või ükssarviku kuuseehted. 

Teeme ise
Kui peres on lapsed või lapselap-
sed, siis on üheks armsaks võima-
luseks teha jõulukaunistused koos 
nendega ise. Nii Koduekstra kui ka 
Selveri kaupluses on olemas suu-
repärane valik erinevaid materjale, 
mille kasutamisele seab piire vaid 
oma fantaasia. Pärliketid, mustri-
lised paelad, erinevate kujudega 
kleebitavad dekoratsioonid – va-
ja läheb vaid pealehakkamist, kuid 
tulemus on tõeliselt omanäoline ja 
seda südamelähedasem ning eri-
lisem.

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

LED-tulukestega valguselementidest saab luua tõelise muinasjutumaa. Fotod: Koduekstra

Traditsioonilise jõulupuu 
asemel võib kaunistada tuba 
korduvkasutatava valguspuuga.

Traditsioonid
Kindlasti on aastate jooksul koju 
kogunenud palju jõulukraami, mi-
da ikka ja jälle kasutada saab. Sa-
mas võib armsaks ja oodatuks ku-
juneda traditsioon, et lapsed või 
lapselapsed saavad iga kord valida 
ühe uue ehte, mis just neile rõõmu 
valmistab. Olgu selleks siis sõõriku-
kujuline kuuseehe (Selver) või ro-
heline sätendav põhjapõdrakuju 
(Koduekstra). Need on need ime-
lised mälestused, mida lapsed kan-
navad endaga kaasas kogu elu.

  Viimsi Keskuse rikkalikud 
jõuluvalikud ootavad teid 
Selveris (E–P 8–23), Kodu-
ekstras (E–L 10–21, P 10–19) 
ja lillekaupluses Õis (E–L 
10–21, P 10–19).

Kuuseehete 
valik pakub nii 
traditsioonilisi 
klaaskuule 
kui ka kaunilt 
sillerdavaid 
minifiguure.


