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elemendid

Omanäoline rannarestoran PAAT – koht, mida on raske unustada! Loe lk 17 >>>>>>>>>>>>>>

  Kell 11–13 valmivad pannkoogid otse külaliste silme all ning 
neid serveeritakse kohupiimakreemi ja koduse moosiga. Kui 
kõht täis, saab proovida kätt vibu meisterdamisel.

  Kell 12–15 tegutseb töötuba.
  Terve päeva jooksul saab: mõisa saalis joonistada, muu-

seumi ekspositsiooniga tutvuda, mängida otsimismängu, vaadata 
näitust Eesti poiste mängurelvadest 20. sajandil, külastada sõja-
tehnika angaari.

  Isadele ja lastele on sissepääs sõjamuuseumisse sel päeval 
tasuta!

Tule isadepäeval pannkoogihommikule!

ISADEPÄEV Pühapäeval, 13. novembril kutsub 
Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri 
muuseum suuri ja väikeseid Viimsi mõisasse 
pannkoogihommikule. Lisaks maiustamisele 
jagub kogu perele muudki tegemist.

Külastades 
muuseume
Oleme muuseumide rohkuselt 
elanikkonna suhtarvult tõeline 
suurriik, olles maailmas esi-
kümnes. Muuseumitest kirjutab 
Janek Šafranovski  Loe lk 19

Derby Taimela loob esemeid betoonist: 
“Annan inimestele võimaluse sisus-
tada oma kodud disainsisustusele-
mentidega, mis on ainukordsed 
ja ajatud.”  Loe lk 7

Palju õnne – 
muusikakool 45!
Kui Viimsi muusikakool aastal 1977 
avati, asus seal õppima 34 õpilast. 
Tänavu alustas õpinguid üle 100 uue 
õpilase. Uus aastakäik, uus maja ja 
uus direktor.  Loe lk 3
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S
ügisperiood tähistab eesti rahvakalendris aega, mil 
austati ja oodati koju surnud esivanemate hingi – 
see on hingedeaeg. 

Eestikeelne sõna hing on üks vanemaid sõnu, 
mis märkis õhu kopsudesse tõmbamist ja sealt 

eemaldamist, eluvaimu või elusolendit. Tänases ajas 
omab elavate hingede eest hoolekandmine üha suuremat 
tähendust. Kuigi meel on peas ja hing on sees, siis vaim 
võib kippuda väsima selles keerulises ja vastuolulises 
maailmas. Püüame teha kõik selleks, et meel oleks selge ja 
hing ei oleks haige.

Hing tavalises tähenduses elustab keha. Paljudes maa-
usundites on hing lisaks inimesele ka loodusel (puudel, 
loomadel, lindudel). Aristoteles eristas taimset hinge tai-
medel (anima vegetativa), loomset hinge (anima sensi-
tiva) ja inimestel ratsionaalset hinge (anima rationale). 
Hinge tähendus oli algselt seotud elujõu, hingamise, 
puhumise ja tuulega. 

Kui emad puhuvad oma las-
te valutavatele kohtadele (ära-
löödud varba või ukse vahele 
jäänud sõrme peale), siis pu-
huvad nad lapse haigele koha-
le oma hingejõudu. Hinguses 
peituvat elujõudu rakenda-
takse tihti puhumisega (nt 
Jumal puhus esimesele inime-

sele hinge sisse). Paljudes usundites, mütoloogiates ja 
rahvauskumustes võib hing rännata või ümber sündida 
(reinkarnatsioon, muutumine loodusvaimuks/haldjaks, 
hingelinnuks) või naasta elavate maailma deemoni, kum-
mituse või tondina. Hingedega rahu hoidmine on paljudes 
kultuurides rituaalsete toimingute objektideks. On kul-
tuure, kus arvati, et lahkunud hingel on teispoolsuses 
samasugused vajadused kui elus (hauapanused). Tihti 
oli lahkunud hingedel oma paik või koht, kuhu nad kogu-
nesid, kas jäädavalt (nirvana, paradiis) või siis “hingetõm-
beks”, et sobival hetkel tagasi pöörduda. Spiritualistid väi-
davad end suhtlevat hingedega, mistõttu on nende maa-
ilmapildi eelduseks hingede olemasolu/allesolek. Paljud 
maailmavaated ja filosoofiad tunnustavad arusaama, et 
keha ja hing eksisteerivad eraldi (kartesianism). 

Eestlaste jaoks on hing oluline. Seda nii tunnete, emot-
sioonide või inimloomuse kirjeldamises kui ka igapäeva-
elu toimingutes. Hinge eest tuleb kanda hoolt (köstri mure 
Joosep Tootsi edasise käekäigu pärast, kui hing jääb hoo-
leta). Eestlaste hing on seotud hingamise ja elulemisega. 
Kuniks hingad, seniks elu ehk hing on sees. Hinge on või-
malik kinni hoida vaid piiratud aeg (vee all, hirmust ja 
põnevusest). Kui õigel hetkel hingamist ei taasta, võib juh-
tuda, et hing on paelaga kaelas ja halvimal juhul heidad 
lõpuks hinge. Hingel on oma teadvus ja tunnetusvõime. 
Hing võib aimata halba ja head, võib tunda ära (hinge)su-
gulase, väriseda ja väreleda (õnnest, elevusest). Hing 
himustab ja ihkab ja mõnikord vihkab. Hing võib olla 
õnnelik ja õnnetu. Hinge tuleb kosutada elamuste ja söögi-
joogiga. 

Hing on anum – mõnel saab kiiremini täis ja mõnel ei 
saa kunagi täis. Kui hing saab täis, võib aidata, kui võtta 
miskit kangemat hinge alla. Mõni hing jääb lõpuks rahule 
ja mõni jääbki rahutuks. Aeg-ajalt tahab hing üksindust – 
ta tahab, et ta rahule jäetaks. Me hoiame oma hinge, me ei 
taha, et tema kallale kiputakse. Hing on kallis – tal on 
hingehind. Hing on tagala – hinge taga on nii raha kui ka
nänni. Hinge on võimalik müüa (kura-
dile kolme tilga vere eest) ja ära anda 
(kallimale, tööle, hobile). Kui mida-
gi hingele jääb, jääb hing haigeks. 
Oluline on mitte jääda hingetuks. 
Hoiame oma hinge ja hinges oma 
lähedasi, keda meie hulgas täna 
enam ei ole.

Rahulikku hingedeaega!

Võib-olla. Aga millegipärast ei istu 
siin ükski vanur, et möödunud aegu 
meenutada, ega pole ma siin näinud 
ka noori paarikesi kaelakuti kudruta-
mas. Küllap meeldib nii ühtedele kui 
ka teistele rohkem mõni möödakäi-
jate pilkude eest varjatumas paigas 
olev pingike. Auto heitgaasidest rääki-
mata. 

Ma oleksin jäänud nende sõidu-
tee kõrval olevate pinkide otstarbeku-
se suhtes oma arvamuse juurde, kui 
mitte Teine Mina ei oleks mulle meel-
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsivald.ee

Mõttekas või mõttetu
TEINE MINA Mulle meeldib rääkida mõtetes iseendaga, tekitades tunde, 
nagu pesitseks minus Teine Mina, hoopis teistsuguse olemise ja maailma-
nägemisega. See Teine Mina sarnaneb mu kujutlustes idamaalasega, kelle 
tähelepanu on suunatud tervikule, mitte üksikasjadele, ja kes lahendab 
probleeme, keereldes ümber nende keskpunkti seni, kuni tuum lõhki läheb.

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Infolehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 18. novembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 9. november kell 15.

M
e jalutame koos Teise Mi-
naga Haabneemes Heki 
teel. Mõned aastad taga-
si sai see tee endale uue 

välimuse. Kahel pool sõiduteed sirutu-
vad hekkidest välja puud, nende hul-
gas ka sihvakad haavad – Haabneeme 
aleviku “ristiisad”, mis oma tuulehoo-
gudes ja päikesesäras võbelevate leh-
tedega möödujate pilke püüavad. En-
ne, kui Heki tee Kesk teeks muutub, on 
kõnnitee ja sõidutee vahelisele alale 
paigutatud pingid.

Stopp! Mu seni harmooniliselt liuel-
nud mõtetesse tekib ebakõla. Ma jalu-
tan sellel teel peaaegu iga päev, aga po-
le kunagi näinud, et nendel pinkidel 
keegi istuks. Mitte kunagi! Mitte keegi! 
Ja miks peakski kellelgi tekkima taht-
mine istuda nendel pinkidel ja hinga-
ta sisse sõiduteel vuravate autode heit-
gaase? Kas tõesti planeerijad arvasid, 
et just siin on õige paik pinkidele? Aga 
siin nad ju on. Miks siis?

Tahtmatult hakkan ma pinkide asu-
kohale õigustusi otsima. Midagi pidi 
maastikukujundajatel ju mõttes olema. 
Võib küll olla, et neile meenus möö-
dunud sajandi keskpaiku kõlanud 
laul, milles kordusid sõnad: “On ju kõi-
gil meil üks tänav, pink ja puu, mida 
aeg hoiab meeles...” See 1971. aastal 
Eurovisiooni võidu Monacole toonud 
prantsuse laulja Josiane Grizeau, esi-
nejanimega Séverine laul “Tänav, pink 
ja puu” (muusika Jean-Pierre Bourtay-
re, sõnad Yves Dessca) vallutas 1970. 
aastate algul Heldur Karmo tõlkes ja 
Heli Läätse esituses eesti publiku sü-
damedki. 

J U H T K I R I

November on 
hingedekuu

de tuletanud, et probleemi tuum pole 
veel lõhki läinud. Peab ju olema mingi 
tõsisemalt võetav vajadus, mis nende-
le asfaldisse kinnikruvitud pinkide ole-
masolule mõtte annab. Arutlusmän-
gule jätku otsides vaatasin ma oma 
jalgade ette kõnniteele ja märkasin, et 
mu kingapael oli lahti tulnud. Pidasin 
aru, kas püüda need ühel jalal seistes 
kinni siduda või teha seda kükitades, 
aga siis nägin ma paari sammu kaugu-
sel pinki ja selle kõrval seisis Teine Mi-
na. Mu ajust käis läbi plõksatus. Pink 
oli oma abikäe välja sirutanud. 

Kui ma pingil istudes kingapaelu 
kinni sidusin, vaatas Teine Mina mul-
le rahuloleva näoga otsa. Ta ei öelnud 
midagi, aga tema näkku oli kirjutatud 
lihtne tõde, mille otsimisele ma asja-
tult aega olin kulutanud: “Esmapilgul 
mõttetuna tunduvates asjades on sage-
li mõte ka sel juhul, kui neid ka kunagi 
vaja ei lähe. Nad loovad kindlustunde 
tundmatu tuleviku ees.”

Esmapilgul mõttetuna 
tunduvates asjades 
on sageli mõte ka 
sel juhul, kui neid ka 
kunagi vaja ei lähe. 

Katrin Markii
abivallavanem

Hoiame oma 
hinge ja hinges 
oma lähedasi, 
keda meie hulgas 
täna enam ei ole.

K A M PA A N I A

 Kuusakoski koostöös Teliaga algatas 
taas kampaania Nutijaht, et üle Eesti 
kokku koguda prügina seisvad väike-
elektroonikaseadmed ning tõsta eel-
kõige noorte teadlikkust elektroonika-
jäätmete sorteerimise tähtsusest.

Elektroonilised jäätmed on kõige kiire-
mini kasvav prügiliik ning oluline on kõi-
kide teadlikkus ja panus, et seda vähen-
dada. “Kuusakoskis oskame vanaelekt-
roonika õigesti ümber töödelda ning 
seetõttu kutsume kõiki oma kodu või kon-
torit selle pilguga üle vaatama, et vedele-
ma jäänud kasutud elektroonikaseadmed 
kokku koguda, need Kuusakoski kogumis-
punktidesse tuua ja seeläbi võita kam-

Gameboy Tetrise kõrval liitus sel aastal 
Nutijahi kampaaniaga ansambel Gram-
Of-Fun. Foto: Ako Lehemets 

Agu Sisask 
japanoloog

Heki tee Haabneemes. Foto: Jane Saks

paania käigus ka erinevaid auhindu,” 
ütles Kuusakoski juhatuse esimees Urmo 
Viisitamm. Telia on Nutijahist osavõtjatele 
pannud välja auhindu 1000 euro väärtu-
ses Telia e-poest.

Auhinnaloosis osalemiseks tuleb klassi, 
sõprade või perega grupp kokku panna 
ja kogutud üleliigne vanaelektroonika 
lähimasse Kuusakoski osakonda ümber-
käitlemisele viia ning end kampaania 
kodulehel kuusakoski.com/nutijaht osa-
lejana registreerida. Kampaania kestab 
30. novembrini, lisainfo tasuta lühinumbrilt 
13 660 või firma@kuusakoski.com.

Mari-Liis Vaher
kampaania korraldaja
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Palju õnne, Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!

MUUSEUM Eesti Meremuuseum 
on kuulutanud välja riigihanke, et 
leida partner Naissaarel asuvasse 
Patareisse 10A kavandatud muu-
seumi Nargen Nord ja selle ümb-
ruse projekteerimiseks. Pakku-
mused on oodatud tuleva aasta 
10. jaanuariks.

Eesti Meremuuseum ja MTÜ Naissaar-
laste Kogukond teevad koostööd ees-
märgiga avada Naissaare väärtuslik mi-
litaarpärand külastamiseks uutmoodi 

muuseumina Nargen Nord. Aastaring-
selt avatud ainulaadse ekspositsiooniga 
on plaanis tuua esile siinse merekind-
luse ja Eesti meresõjanduse ajalugu.

“Esimese uutmoodi muuseumi osa-
na kavatseme avada Naissaare põhja-
osas asuva Patarei 10A kompleksi. Väl-
jakuulutatud riigihanke abil otsime 
partnerit, kes koostab projekti oma-
aegse rannakaitsepatarei ning selle 
ümbruse muuseumiks rekonstruee-
rimiseks. Seda kõike arvestusega, et 
soovime võtta külastajaid vastu alates 
2026. aasta suvest ja kasutada võimali-
kult palju kestlikke lahendusi,” selgitas 
meremuuseumi juht Urmas Dresen.

Projekt peab hõlmama nii Patarei 
10A hoone rekonstrueerimist ja ümb-

Meremuuseum otsib Naissaarele 
rajatava muuseumi projekteerijat

ruse planeerimist kui ka ekspositsioo-
ni loomist. Partnerilt on oodatud kõik 
projekti koostamiseks vajalikud tööd 
(sealhulgas uuringute, ekspertiiside, 
mõõdistamiste ja muude vajalike te-
gevuste teostamine) ning nõustamine 
nendel teemadel. 

Meremuuseum viib riigihanke läbi 
rahvusvahelist piirmäära ületava ava-
tud menetlusena. Pakkumused koos 
kvalifitseerimise dokumentidega on 
oodatud riigihangete registri vahen-
dusel 10. jaanuariks kella 12ks. Samas 
registris saab tutvuda riigihanke alus-
dokumentidega, mis sisaldavad ka uut-
moodi muuseumi Nargen Nordi kont-
septsiooni ja selle teostamise aluseid. 
Riigihanke viitenumber on 254306.

Katja Sepp
Eesti Meremuuseumi 
kommunikatsioonijuht

Teated

Osale Pringi küla koosolekul!
Pringi küla koosolek toimub 9. novembril kell 18.30 Rannarahva 
muuseumis (Nurme tee 3).

Koosolekule on oodatud kõik Pringi külaga seotud inimesed. Päeva-
kord: 1. liiklus Pringi külas; 2. jooksvad küsimused.

Metsakasti külaseltsi üldkoosolek
Koosolek toimub 23. novembril kell 18.30–19.45 Randvere kooli 
sööklas.

Päevakorras on külaseltsi tegevuse jätkamine ning seltsile uue juha-
tuse valimine. Palume kõigil seltsi liikmetel kohale tulla, sest üldkoos-
olek on otsustusvõimeline vaid siis, kui sellest võtavad osa enam kui 
pooled külaseltsi liikmed.

Lisainfo: Kaia-Leena Pino, metsakastikyla@gmail.com.

Püünsi külavanema valimised
Püünsi küla üldkoosolek toimub 1. detsembril kell 18.30 Püünsi kooli 
aulas (Kooli tee 33).

Päevakorras on külavanema kokkuvõte Püünsis toimuvast ja uue 
külavanema valimised. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada rah-
vastikuregistris oma elukoha Püünsi külas registreerinud vähemalt 
16-aastane isik.

Külavanema kandidaadiks võib olla Püünsi küla täisealine elanik, 
kes vastab Viimsi valla põhimääruses toodud tingimustele ja on lisaks 
rahvastikuregistris oma elukoha registreerinud vähemalt üks aasta 
enne kandidaadiks registreerimist. Külavanemaks kandideerija peab 
andma enne valimistel kandideerimist vallavalitsusele kirjaliku nõus-
oleku kandideerimiseks. Nõusolek tuleb edastada e-posti aadressil 
info@viimsivv.ee või tuua Viimsi vallavalitsusse (Nelgi tee 1). Kandidaa-
did registreeritakse vallavalitsuses ning registreerimine lõppeb 22. no-
vembril.

HOOLDUSTÖÖD 26. oktoobril kin-
nitas Viimsi vallavalitsus ehitus-
tööde tegemise Rohuneeme maas-
tikukaitsealal, mille käigus puhas-
tatakse Püünsi staadioni ja piir-
konna terviseraja liigniiskust põh-
justav eesvool.

Tööde piirkond jääb Püünsi ja Rohu-
neeme aladele, hõlmates mitmeid 
kinnistuid Püünsi kooli staadionist 
ida suunas kulgeval metsasihil. Kok-
ku tehakse raie- ja kaevetöid umbes 
200 meetri pikkusel lõigul kuni Reinu 
teeni. Raietööde puhul eemaldatakse 
üksikud suuremad puud, peenmets 
ja võsa, lisaks kõrvaldatakse kraavist 
lamandanud puit. Praegune eesvoo-
lu olukord ei taga liigse vee äravoolu 
Püünsi staadionilt ja see muudab sel-
le kasutamise hooajaliselt võimatuks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kom-
munaalosakonna kommunikatsiooni-
de vanemspetsialisti Siim Reinla sõ-
nul on tööde ettevõtmine hädavajalik. 

“Planeeritav eesvoolu hooldustöö mõ-
jutab selles piirkonnas nii sealse met-
sa säilimist kui ka Püünsi kooli staadio-
ni liigniiskuse probleemi lahendamist. 
Seega on tegemist hädavajaliku tööga, 
sest veerežiim selles piirkonnas on va-
ja taastada ning tagada sademeveesüs-
teemide toimimine,” ütles Reinla.

Tööde käigus raadatakse kraavitras-
sil võsa, eemaldatakse puid ja kände 

Pinnase liigniiskuse probleem 
Püünsis saab lahenduse

ning kaevatakse pinnast. Kuna tööd 
jäävad suures mahus kaitse all olevale
Rohuneeme maastikukaitsealale, on 
tööde tegemiseks vaja vallavalitsuse 
luba.

Ehitustööde tegija leiti kevadel läbi 
viidud riigihanke raames ja selle võit-
jaks tunnistati Montreco OÜ. Tööd lõ-
petatakse hiljemalt detsembri teiseks 
pooleks.

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

Püünsi kooli staadion. Foto: erakogu

Nargen Nord muuseumiks rekonstrueeritud Patarei 10A eskiis. Eskiis: Eesti Meremuuseum / KOKO arhitektid
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JÄÄTMED Selle aasta juunist hakkas 
kehtima uuendatud riiklik jäätme-
seadus, mille tulemusel olid ka 
kohaliku omavalitsuse üksused 
kohustatud enda jäätmehooldus-
eeskirja ajakohastama ning uute 
seadusemuudatustega kooskõlla 
viima.

Viimsi vallavolikogu kinnitas 20. sep-
tembril uue valla jäätmehooldusees-
kirja, mis hakkab kehtima alates 1. 
jaanuarist 2023. Ühe olulise muuda-
tusena näeb uus jäätmehoolduseeski-
ri ette seda, et kõigil Viimsi valla ela-
nikel tuleb lahendada biolagunevate 
jäätmete liigiti kogumine nende tek-
kekohal ehk enda kinnistul.

Biolagunevate jäätmete mahuti ko-
hustus on kinnistutel, millel on vähe-
malt kolm korterit. See tähendab, et 
väiksematel ühistutel või üksikelamu-
tel on võimalus biolagunevate jäät-
mete liigiti kogumine enda kinnistul 
lahendada ka kompostimise teel. Sel-
lisel juhul eraldi biolagunevate jäätme-
te konteinerit vaja soetada ei ole.

Meeles tuleb pidada, et biolagune-
vate jäätmete konteinerisse tuleks jäät-
med panna lahtiselt, paberkotis või 
spetsiaalses biolagunevas kotis, mi-
da müüvad näiteks suuremad toidu-
poed. Tavalisse plastist juurviljakotti 

ei tohi biojäätmeid panna, sest sedasi 
rikub see võimaluse jäätmeid ringlus-
se võtta. Eramajades on eraldi kontei-
nerile alternatiiviks kompostimine. On 
oluline, et vastavalt jäätmehooldusees-
kirjale võib toidujäätmeid kompostida 
ainult kinnises, kahjurite eest kaitstud 
kompostimisnõus.

Keskkonnaministeeriumi sõnul te-
kib kodudes igal aastal 300 kilogram-
mi jäätmeid inimese kohta. Sellest li-

Biojäätmed peab muust 
prügist eraldama

gi kolmandiku moodustavad köögis ja 
toiduvalmistamisel tekkivad biojäät-
med. Biojäätmeteks on näiteks rikne-
nud puu- ja köögiviljad, nende koored, 
liha- ja kalajäätmed, luud, munakoo-
red, kohvi- ja teepaks koos filtriga, ma-
japidamispaber, salvrätid, aga ka lõi-
kelilled ja ilma potita toataimed koos 
mullaga.

Tõesti, kõik biojäätmed ei anna 
head komposti, seetõttu ongi elani-
kel soovitatav hankida biojäätmete 
konteiner, siis on kogu protsess liht-
sam. Eramajapidamisel peaks olema 
tekkekohal lahendatud biojäätmete ja 
segaolmejäätmete likvideerimine. Üle-
jäänud jäätmed saab vastavalt tekkele 
viia jäätmejaama.

“Biojäätmed ei ole tegelikult prü-
gi, vaid ressurss, mida saab täielikult 
ringlusse võtta. Olmejäätmete hulka 
visatuna ei saa biojäätmeid sealt enam 
kätte, samuti määrivad ja rikuvad nad 
ära muu väärtusliku materjali, millest 
saaks samuti midagi uut valmistada,” 
selgitas keskkonnaministeeriumi ase-
kantsler Kaupo Heinma. Liigiti kogu-
tud biojäätmetest valmistatakse prae-
gusel ajal Eestis enamasti komposti, 
mis sobib kasutamiseks mullaviljaku-
se parandajana. Lähiaastail on näha ka 
biogaasi tootmise kasvu, mida kasuta-
takse autokütusena, majade kütmiseks 
ja elektri tootmiseks.

Alates 1. jaanuarist 2023 Viimsi val-
las kehtima hakkava jäätmehooldus-
eeskirjaga saab lähemalt tutvuda val-
la kodulehel.

Teated

Prangli sai uue kiirabiauto
Oktoobri lõpus toimus SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabikesku-
ses väikesaartele mõeldud kiirabisõidukite pidulik üleandmine. Kokku 
anti Põhja-Eesti Regionaalhaigla poolt uus kiirabiauto neljale väike-
saarele: Prangli, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu. Tegemist on spetsiaalselt 
väikesaarel töötavatele esmase abi brigaadidele valmistatud sõidukiga.

Prangli saarele jõudnud auto võtsid vastu abivallavanem Alar Mik ja 
Prangli esmaabiosutajate brigaad. “Hea meel on tõdeda, et Põhja-
Eesti Regionaalhaigla panustab väikesaarte tervishoidu. See on võrd-
selt oluline nii valla kui ka saare kogukonna jaoks,” tõi välja Alar Mik.

Kiirabiauto valmistati Volkswagen Transporter bussi baasil, sõiduk 
maksis koos ümberehitusega ligi 106 000 eurot. Lisaks paigaldati sõi-
dukisse mitmekümne tuhande euro eest meditsiinitehnikat. Sõiduki 
kutsung on “Prangli 981”. “Mul on siiras rõõm meie tubli Prangli brigaa-
di üle! Nad teevad tänuväärset tööd ja uus sõiduk koos seadmetega 
aitab hoida jätkuvalt kõrget esmase abi kvaliteeti ning tänu moodsate-
le seadmetele loob ka uusi võimalusi abi osutamisel,” tõi Mik välja.

Uus kiirabisõiduk hakkas Pranglit teenindama 28. septembrist. Vana 
kiirabiauto jääb jätkuvalt saarele, see arvatakse reservi. Prangli esma-
se abi brigaad teenindab aastas ligikaudu 60 väljakutset.  

Linda Saarmets
kommunikatsiooni peaspetsalist

Kiirabiauto valmistati Volkswagen Transporter bussi baasil. 
Foto: erakogu

Aet Põld
keskkonna 
vanemspetsialist

Keskkonnaministeeriumi hinnangul 
tekib kodudes igal aastal 300 kilo-
grammi jäätmeid inimese kohta. Foto: 
Jane Saks

Muusika ja poeesia 
@ Viimsi Artium:
Kristiina Ehin 
ja Silver Sepp

12. novembril 
kell 19.00

Viimsi Artiumi Kaasaegse 
kunsti galerii Lisainfo ja piletid: viimsiartium.ee

Hortus Musicus 50 
“Rõõm ja ilu 
läbi aastakümnete”

13. novembril 
kell 19.00

Viimsi 
Artium 
esitleb

Viimsi Muusikakool

Järvi Sessions: KIRG
Muusika kui valgustaja

Kontsert-vestlus
Neeme ja Kristjan Järvi 
MUBA ja Viimsi Muusikakooli noored interpreedid

11. novembril 
kell 19.00 
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Projekteerimistingimused
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MENETLEMINE
Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esi-
tatud järgmised projekteerimistingimuste taotlused Viimsi 
vallas:

1. Muuga külas Taganõmme tee 3 kinnistule suvila püstitami-
seks;

2. Metsakasti külas Tarvase tee 6 kinnistule üksikelamu püsti-
tamiseks.

Omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise 
avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehi-
tus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlused 
1–4 avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteeri-
mistingimuste eelnõu vallavalitsuse veebilehel.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 18.10.2022 
VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 34 Viimsi Vallavolikogu esindajate nimetamine Viimsi 
haridusasutuste hoolekogudesse
Nr 35 Vallavara otsustuskorras võõrandamine Sihtasutusele 
Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium
Nr 36 Lubja külas kinnistu Ingli detailplaneeringu algatamine, 
lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine (vt lisa detailplaneeringutest)
Nr 37 Viimsi Vallavolikogu 16.10.2013 otsuse nr 65 “Detailpla-
neeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, Laivi piirkond (osa-
line)” muutmine, 20.05.2013 sõlmitud lepingu lõpetamine ja 
notariaalse lepingu sõlmimise heakskiitmine
Nr 38 Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse 
algatamine
Nr 39 Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse 
algatamine

  Viimsi Vallavolikogu 18.10.2022 otsusega nr 34 nimetati 
Viimsi Vallavolikogu esindajaks Viimsi Kooli hoolekogus Siiri 
Visnapuu, Haabneeme Kooli hoolekogus Lauri Hussar,  Rand-
vere Kooli hoolekogus Atso Matsalu, Püünsi Kooli hoolekogus 
Tanel Einaste, Prangli Põhikooli hoolekogus Jaanus Koni, MLA 
Viimsi Lasteaiad üldhoolekogus Jan Trei, Viimsi Muusikakooli 
hoolekogus Raul-Stig Rästa, Viimsi Kunstikooli hoolekogus Pille 
Petersoo,  Viimsi Teaduskooli hoolekogus Martin Reim.

  Viimsi Vallavolikogu 18.10.2022 otsusega nr 35 võõrandati 
otsustuskorras Viimsi Vallavalitsusele kuuluv vara vastavalt 
lisale tasuta SA-le Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium 
vallavara võõrandamise lepingu ning vara üleandmise ja vastu-
võtmise akti alusel. 

  Viimsi Vallavolikogu 18.10.2022 otsusega nr 37 muudeti 
Viimsi Vallavolikogu 16.10.2013 otsuse nr 65 “Detailplaneeringu 
kehtestamine: Haabneeme alevik, Laivi piirkond (osaline)” 
punkti 2 ning sõnastada see alljärgnevalt: 

“2. Ehitusloa taotlused hoonete ehitamiseks väljastatakse 
sõlmitava notariaalse arenduslepingu alusel ning Kaluri tee ehi-
tustranspordiks kasutamine kooskõlastatakse vallavalitsusega 
selliselt, et veod ei toimu hommikusel ja õhtusel liikuvuse tipp-
tunnil ning Kaluri teed ei kasutata ootealana. Lisaks on vallal 
õigus keelduda detailplaneeringu kohastele ehitistele kasutusloa 
andmisest, kui ei ole nõuetekohaselt, st kohaselt ja tähtaegselt, 
täidetud sõlmitavat notariaalset arenduslepingut, milles muu-
hulgas lepitakse kokku detailplaneeringu elluviimise tegevus-
kavas.”

  Viimsi Vallavolikogu 18.10.2022 otsusega nr 38 algatati 
Leppneeme külas Kelvingi küla küljel piirneva väärtusliku loodus-
maastiku kohaliku kaitse alla võtmise menetlus.

  Viimsi Vallavolikogu 18.10.2022 otsusega nr 39 algatati 
Lubja külas Krillimäe ja Leppneeme-Tammneeme maastiku-
kaitseala vahelise väärtusliku loodusmaastiku kohaliku kaitse 
alla võtmise menetlus.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 18.10.2022 
VASTU VÕETUD MÄÄRUSED
Nr 17 Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine
Nr 18 Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 18 “Viimsi 
valla sporditegevuse toetamise kord” muutmine

NB! Volikogu 18.10.2022 otsuste terviktekstidega on võimalik tut-
vuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrgu-
väljaande veebilehel.

ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD
  Viimsi Vallavolikogu võttis 18.10.2022 vastu otsuse 

nr 36 “Lubja külas kinnistu Ingli detailplaneeringu 
algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmine”.

Planeeritava ala suurus on 10 028 m² ja see paikneb 
Lubja küla lääneserva keskosas, hõlmates maatulundus-
maa sihtotstarbega katastriüksuse Ingli (89001:010:1552). 
Detailplaneeringu (edaspidi DP) mõjuala võib osaliselt 
ulatuda ka kinnistule Randvere tee 20a (89001:001:1790), 
kui DP koostamisel valitakse lahendus, millega rajatakse 
klindi kohale konsoolne või postidele toetuv sild/terrass.

Planeeringuala piirneb kinnistutega Viimsi tulepaak 
232 (89001:010:0177), Papli (89001:010:1554), Tuletorni 
puiestee L2 (89001:001:1050), Lubja tee 31 (89001:010:
8730) ja Kõrgemäe põld 1 (89001:010:1404). DP alal keh-
tivat detailplaneeringut ei ole. Planeeringualal esineb nii 
kõrghaljastust kui ka lagedat rohumaad, hooneid planee-
ringualal ei ole, kuid on ehitatud kaetud laululava, kat-
mata tantsupõrand ja istepingid. Juurdepääs kinnistutele 
tuleb rajada Paenurme teelt ja Tuletorni puiesteelt, pers-
pektiivis luuakse teeühendus ka lõuna poolt Paelille tee 
jätkuna.

DP koostatakse eesmärgiga määrata ehitusõigus kogu-
konnakeskuse, välilaululava ja avalikult kasutatava tervise-
raja ehitamiseks ning lahendada hoonele juurdepääsud, 
liikluskorralduse põhimõtted, hoone tehnovõrkudega 
varustamise põhimõtted ja maa-ala haljastamise põhi-
mõtted. DP-ga lahendatakse peamiselt planeerimissea-
duse (PlanS) § 126 lg 1 p.-des 1–9, 11, 12, 17, 19, 20 ja 22 
määratud ülesanded, mille loetelu võib menetluse käigus 
täieneda, kui selleks ilmnevad objektiivsed vajadused.

DP-ga tehakse ettepanek Lubja küla klindiastangu piir-
konna üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe 
muutmiseks pereelamumaast ja osaliselt haljasala maast, 
puhke- ja virgestusmaast ning kaitsehaljastuse maast kul-
tuuri- ja spordiasutuse maaks ning äri- ja teenindusette-
võtte maaks. Maakasutuse juht- ja sihtotstarbed võivad 
krundi kasutamise spetsiifikast lähtudes DP menetluse 
käigus täpsustuda.

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu (edaspidi ÜP) 
teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõr-
gustik” kohaselt asub planeeringuala rohevõrgustiku puh-
veralal, käesoleva DP-ga tehakse ettepanek teemaplanee-
ringu muutmiseks osas, mis reguleerib ehitustingimusi 
puhveralal.

Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, dendro-
loogiline uuring.

  Viimsi Vallavalitsus võttis 26.10.2022 vastu korral-
duse nr 437 “Viimsi alevik, kinnistute Kannikese tee 1, 
Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee 
detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade 
kinnitamine”.

Planeeritava ala suurus on 40 720 m² ja see paikneb 
Viimsi alevikus, hõlmates toomismaa sihtotstarbega 
hoonestamata kinnistut Kannikese tee 1 (katastritunnus 
89001:001:1909), toomismaa sihtotstarbega hoonestatud 
kinnistut Kannikese tee 1a (katastritunnus 89001:001:
1798), tootmismaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistut 
Kannikese tee 19 (katastritunnus 89001:001:1910) ja trans-
pordimaa sihtotstarbega kinnistut Kannikese tee (katastri-
tunnus 89001:001:0419). Planeeringualal on vähesel mää-
ral kõrghaljastust. Planeeringuala piirneb põhjaküljest 
transpordimaa kinnistuga (Vehema tee) ja elamumaa kin-
nistuga (Vehema tee 6), idaküljest tootmismaade kinnis-
tutega (Halli tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) ning lõunast trans-
pordimaa kinnistuga (Nelgi tee põik) ja tootmismaa kinnis-
tutega (Jasmiini põik 2, 4, 6, 8, 14, Nelgi põik 24, Tamme-
õue tee 37, 35, 33, 31, 25), edelaküljest veekogude ja üld-
kasutatava maa kinnistuga (Roositiigi), lääneküljest elamu-
maa kinnistutega (Kannikese tee 14/16, Kannikese tee 
10/13, 10/6, 8/3, 6/40, 6/1, 4/3, 4/2, 2/2, Kannikese tee 12). 
Olemasolev juurdepääs planeeringualale toimub Vehema 
teelt, Roosi teelt ja Nelgi põigust.

DP koostamise vajadus tuleneb eesmärgist viia ellu 
ÜP-d, mis näeb Kannikese tee 1 katastriüksusele ette üld-
kasutatavate hoonete maa. DP koostamise eesmärgiks on 
tootmismaa sihtotstarbega kinnistu muutmine ühiskond-

like ehitiste maa krundiks ning ehitusõiguse määramine 
spordihoone (1 põhihoone ja 1 kõrvalhoone) ehitamiseks. 
DP-ga lahendatakse kruntide juurdepääs, liikluskorral-
duse põhimõtted, kruntide tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtted, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtted ja 
PlanS § 126 lg 1 punktides 1-9, 11, 12, 17, 20 ja 21 sätesta-
tud ülesanded.

DP vastab ÜP kohasele maakasutuse juhtotstarbele, 
mis on üldkasutatavate hoonete maa (AR) ning haljasmaa 
(H). Planeeritaval alal paikneb osaliselt ÜP teemaplanee-
ringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” kohase 
reserveeritud haljastul number 23, mis säilitatakse tervik-
likult teemaplaneeringus ette nähtud mahus.

Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, puit-
taimestiku dendroloogiline hinnang, pinnasereostuse uu-
ring.

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavalitsus võttis 19.10.2022 vastu korral-

duse nr 419 “Pärnamäe küla, Pärnamäe tee 170 ja 172 
ning Lubja küla, Niine kinnistute detailplaneeringu 
kehtestamine”.

Planeeritava ala suurus on ca 10,5 ha, see asub Pärna-
mäe külas ja Lubja külas ning hõlmab järgnevaid kinnis-
tuid: Pärnamäe tee 172 (89001:010:3123, 100% maatulun-
dusmaa, suurus 30 100 m²), Niine (89001:010:3124, 100% 
maatulundusmaa, suurus 70 000 m²) ja Pärnamäe tee 170 
(89001:010:2190, 100% üldkasutatav maa, suurus 1211 m²). 
Planeeringualal hoonestus puudub, planeeringuala hõl-
mab ka osa klindiastangust ning piirneb klindi ülaosas 
Pärnamäe teega, klindipoolsel osal kohaliku kaitse all oleva 
Mäealuse maastikukaitsealaga. Planeeringuala sisse n-ö 
saartena jääb 2 elamumaa sihtotstarbega kinnistut, mida 
ei planeerita.

DP-ga (Stuhh Arhitektuur OÜ) moodustatakse: 2 rida-
elamumaa krunti (19 800 m² ja 10 010 m²), 2 muu loodus-
liku maa krunti (3964 m² ja 32 958 m²), 2 kaitseotstarbelise 
metsamaa krunti (7676 m² ja 21 063 m²), haljasala maa 
krunt (864 m²), 3 tee- ja tänavamaa krunti (2517 m², 1750 m² 
ja 130 m²) ning kergliiklusmaa krunt (628 m²).

Ridaelamumaa krundile suurusega 19 800 m² planeeri-
takse ehitusõigus 4 põhihoone (kõrgus kuni 8,5 m) ja 
4 abihoone (kõrgus kuni 5 m) püstitamiseks ehitisealuse 
pindalaga kokku kuni 1800 m², 10 010 m² suurusele krun-
dile planeeritakse ehitusõigus 2 põhihoone (kõrgus kuni 
8,5 m) ja 2 abihoone (kõrgus kuni 5 m) püstitamiseks ehi-
tisealuse pindalaga kokku kuni 900 m². Kokku kavanda-
takse 18 ridaelamuboksi, suuremale krundile 12, väikse-
male 6. Planeeritavaid elamukrunte ei piirata täies ulatu-
ses, seega jääb alles võimalus alal jalgsi liikuda.

Oluline DP lahenduses on asumisse viiv tee, mille 
kaudu saavad juurdepääsu planeeritavad ridaelamumaa 
krundid, olemasolevad elamukrundid (Pärnamäe tee 168 
ja Pärnamäe tee 174) ning mille kaudu pääseb klindiser-
vale ja edasi planeeritavat kergliiklusteed/treppi mööda 
klindiastangust alla Mäealuse teele. Kõik planeeritavad 
teemaa krundid antakse vallale üle. Kinnistusisestele tee-
dele (POS 1 ja POS 2) nähakse ette isiklik kasutusõigus 
valla kasuks, mis POS 1 puhul tagab juurdepääsu Pärna-
mäe tee 174 kinnistule, samuti läbipääsu alast; POS 2 pu-
hul aga ligipääsu tarandkalmete alale. Planeeritavale POS 
8 nähakse ette isiklik kasutusõigus valla kasuks, mis tagab 
kergliiklustee/trepi avaliku kasutuse, samuti sademevee-
süsteemi hooldusvõimaluse. Rohevõrgustiku alal asuva-
tel loodusliku maa ning kaitsemetsa maa kruntidel säilub 
olemasolev maakasutus ning sinna hoonestust ei kavan-
data.

DP avalikes huvides elluviimiseks sõlmiti 23.09.2022 
notariaalne võlaõiguslik leping kinnistu jagamise tulemu-
sel tekkivate kinnistute tasuta võõrandamiseks ning selle-
ga seonduvad kokkulepped taristu rajamiseks, võlaõigus-
likud isikliku kasutusõiguse seadmise lepingud, isikliku 
kasutusõiguse seadmise leping, hüpoteegiga koormamise 
leping, asjaõiguslepingud ja kinnistamisavaldused.

DP lähtub valla arengu eesmärkidest ja DP realiseeri-
misega viiakse ellu ÜP-ga kavandatut. DP on ÜP kohane.

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

Planeeringute osakond

Detailplaneeringud Volikogus
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V
õib tunduda keeruli-
ne mõista, kuid elektri 
transportimiseks kasu-
tatakse samuti elektrit.  

Elektrienergia kulu on võrguette-
võtja igapäevases tegevuses mär-
kimisväärse osatähtsusega. Kehtib 
printsiip, et see elektrienergia, mis 
siseneb elektrivõrku elektritootja-
telt või teistest võrkudest ning mida 
ei mõõdeta klientide tarbimiskoh-
tades (kodud/ärid) olevate arvesti-
tega tarbimisena, on elektrienergia, 
mida kasutab võrguettevõtja. Elekt-
ri ülekandmisel võrgus tekib füüsi-
kaline kadu – elektrienergia kaod 
tekivad alajaamades asuvates trafo-
des energia muundamisel pingete 
vahel ning liinides. Lisaks kasutab 
võrguettevõtja elektrit elektrivõr-
gu toimimise tagamiseks. Imatra 
Elektri aastane elektri vajadus on 
ligi 13 GWh, mis on võrreldav ligi-
kaudu 2600 keskmise majapidami-
se aastase elektritarbimisega.   

Seoses pandeemiaga olid aastal 
2020 elektriturul tavapäratult ma-
dalad elektrihinnad. Siis oli Imatra 
Elektri elektri ostukulu 544 000 eu-
rot, moodustades 7% võrguteenu-
se osutamise kuludest. Aastal 2021, 
eriti teises pooles, kasvasid elektri-
hinnad märgatavalt ning elektri os-
tukulu kasvas üle kahe korra – ligi 1,3 
miljonile eurole. Kuigi elektrihind 

se otsuseid. Selleks, et võrgutasust 
katta kiirelt suurenev elektrikulu ja 
ka sisse ostetava võrguteenuse ku-
lu, on Imatra võrgus hinnamuutu-
si olnud sagedalt ning arvestades 
lähiaja kõrgeid elektrihinna prog-
noose, regulatsiooni võimalusi 
ning ka üldist kulude kasvu, võib 
võrgutasude hinnamuudatusi tul-
la 2023. aasta esimesel poolel veel-
gi. Mitmekuulise viitega jõuavad 
kõrged elektrihinnad ja suurene-
nud elektrikulu võrgutasusse. Imat-
ra Elekter taotles septembris-ok-
toobris võrgutasude muutmist ja 
konkurentsiamet pidas võrgutasu, 
arvestades viimaste kuude elektri-
hindu ja nende prognoose eelole-
vateks kuudeks, suurenenud elekt-
rikulu põhjendatuks. See tähendab 
võrgutasude ligi 24%-list muutust 
alates 1. veebruarist 2023.

Imatra arendab järjepidevalt 
võrke ja liidab uusi liitujaid
Jaotusvõrk vajab järjepidevalt hool-
dust ja arendamist, et tagada võr-
guteenuse kvaliteet ja vastata see-
juures ka klientide üha kasvavatele 
ootustele. Koos uute liitumiste väl-
jaehitamisega jätkuvad piirkonna 
investeeringud ka tuleval aastal li-

oli 2021. aasta keskmisena tõusnud 
ligi 90 €/MWh-le ja aasta viimastel 
kuudel kasvanud üle 200 €/MWh, 
siis võrgutasudes kajastus elektri-
kuluna jätkuvalt hind 50 €/MWh ja 
seda kuni selle aasta aprillini. 

Riiklikult kehtestatud võrguta-
sude arvutamise metoodika koha-
selt arvestatakse võrgutasudesse 
varasemate perioodide elektrihin-
nad ja seda eelneva 12 kuu kesk-
misest elektrihinnast lähtuvalt. 
Lisaks tuleneb regulatsioonist, et 
uued muutunud võrgutasud hak-
kavad kehtima konkuretsiametis 
kolm kuud pärast nende kooskõlas-
tamist ning nende avaldamist. Ar-
vestades ka võrgutasude muutmise 
menetlemiseks kuluvat aega, on ta-
su muudatuse jõustumiseks kuluv 
minimaalne aeg neli kuud.

Alates 1. aprillist 2022 oli võr-
gutasudesse arvestatud elektrihin-

VÕRGUTASU Võrguteenuse kasutajates on tekkinud 
põhjendatud küsimusi: kuidas kujuneb võrgutasu 
lõpphind kliendi jaoks, kuidas elektrihind mõjutab 
võrguteenuse maksumust, miks võrguettevõtja 
tõstab võrgutasu, põhjendades seda kalli elektrihin-
naga, ning miks võrgutasu muutusi on sellel aastal 
sedavõrd palju?

Millest koosneb ja miks nii tihti tõuseb 
võrgutasu maksumus Imatra Elektri võrgus

naks 74 €/MWh ja alates juunist ku-
ni septembrikuu lõpuni kajastus 
võrgutasus elekter hinnaga 104 €/
MWh. Tegelikud elektrihinnad on 
aga ulatunud kordades kõrgemale 
tasemele, olles augustis üle 350 €/
MWh. Isegi alates oktoobrist ja ka 
detsembrist jõustuvatesse võrguta-
sude muudatustesse on sisse arves-
tatud turuhinnast enam kui kahe 
korra madalam elektrihind, mil-
leks on 147 €/MWh. Prognooside 
kohaselt ulatub elektrikulu 2022. 
aastal ligi 3,8 miljoni euroni, mis tä-
hendab seitse korda suuremat ku-
lu kui oli 2020. aastal ja üle kolme 
korra suuremat kulu kui 2021. aas-
tal.  Elektrikulude osakaal võrguta-
sus on varasemalt 7%-lt kasvanud 
alates veebruarist jõustuvates tasu-
des 32%-le kogu võrguteenuse osu-
tamise kuludest. 

Samadest põhjustest ehk kõr-
gest elektrihinnast tulenevalt on 
kasvanud Elektrilevi võrguteenuse 
hind. Elektrilevilt võrguteenuse os-
tukulu on Imatrale otseseks kulu-
sisendiks, mis omakorda kajastub 
Imatra kliendi võrguteenuse mak-
sumuses.

Säilitamaks võrgu töökindlust 
oleme sunnitud tegema meid kõi-
ki mõjutavaid võrgutasu muutmi-

Rudolf Penu
Imatra Elekter AS 
tegevjuht

gi miljoni euro ulatuses. Investee-
ringute peamine fookus on rikete 
vähendamine ning täiendavate tar-
bimis- ja tootmisvõimsuste võrgu-
ga ühendamine.

Imatra Elektri kogu võrgu enda 
iga-aastane elektrivajadus on ligi 
13 GWh, mis on võrreldav 2600 
keskmise kodumajapidamise aas-
tase elektritarbimisega. Viimastel 
aastatel on märkimisväärselt kas-
vanud ka klientide huvi taastuv-
energia tootmise vastu. Ainuüksi 
Viimsi poolsaare näitel on alates 
eelmise aasta algusest hakanud 
väiketootjaks ja ennast võrguga 
ühendanud ligi 175 klienti. Võt-
tes arvesse ka hetkel menetluses 
ja ehituses olevaid liitumisvõim-
suseid, võib tuleva aasta kevadeks 
küündida taastuvenergiatootjate 
koguvõimsus kuni 9–10 MWh. Ar-
vestades Viimsi piirkonna klienti-
de koguarvu, moodustub taastu-
venergiatootjate osakaal tänaseks 
juba ligikaudu 7%, mis on ülejää-
nud Eestiga võrreldes ka selles osas 
üks eesrindlikumaid piirkondi.

Viimsi elektrivõrk on võrdlemisi 
heas seisus. Ka uuel aastal kesken-
dub ettevõte eelkõige uutele liitu-
jatele ja proovime vallaga koostöös 
mõned ühistööd ette võtta.

Mõisted
 Elektrilevi võrguteenus –

põhi- ja jaotusvõrguga ühen-
duste tagamise kaasnev kulu

 Investeeringud – Imatra 
töökindlus- ja arendusinves-
teeringud

 Tegevuskulud – rikete 
likvideerimine, võrgu hooldus 
ja muu tegevuskulud

 Tootlus – investeeritud 
kapitalilt saadav tootlus 

 Kadu – võrguteenuse 
osutamisega kaasnev elektri-
kulu

Imatra aren-
dab järje-
pidevalt oma 
võrke ja liidab 
uusi liitujaid. 
Foto: Fotolia
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H
etkel omab Derby küll 
elukohta Koplis, aga 
ilma mereta oma elu 
ette ei kujuta. Paljus-

ki tuleb tema inspiratsioon betoo-
nist sisustuselemente kujundades 
samuti merest – minimalistlik, sa-
mas nii suur, võimas, sügav ja mit-
metahuline.

Mis Sind Viimsiga seob?
Ma olen Viimsis üles kasvanud, 
n-ö põline viimsilane. Esimesed 
kaks klassi käisin Viimsi keskkoolis, 
kolmandasse klassi läksin aga juba 
uhiuude just avatud Püünsi kooli. 

Minu lapsepõlv möödus lam-
baid karjatades, heina tehes ning 
koos isa ja vanaisaga kalal käies. 
Siis ei olnud poolsaare tipus veel 
isegi asfaltteed. 

Meenub Sulle kooliajast mõni 
äge mälestus?
Oi, neid on nii palju! Mul on veda-
nud, et minu varajasem lapsepõlv 
möödus ikka täitsa maakohas. Ma 
mäletan selgelt 1993. aasta esi-
mest septembrit, kui seisin uhiuue 
Püünsi kooli ees, seljas rahvarõi-
vad, peas rukkililledest pärg ja käes 
kandik kääridega. Lint lõigati läbi 
ning uus koolimaja oligi avatud. 
See oli ülev hetk, mis on siiani ere-
dalt meeles. 

Kas nooruspõlvest on jäänud me-
rega ka erilisem suhe? 
Minu isa ja vanaisa käisid kogu 
aeg merel, kui ma laps olin. Püü-
tud saaki tarbiti ise ja müüdi ka kü-
laelanikele. Ma mäletan lapsepõl-
vest selgelt, kuidas ma pea iga kord 
end merele kaasa mangusin. Vahel 
ikka võeti kaasa ka. 

Põhiliselt aga olin ma abiks ik-
kagi kalade võrgust väljavõtmisel 
ja võrkude puhastamisel. Mäletan, 
kuidas ma ikka ja jälle vanaisa käest 
riielda sain, sest läksin pärast salaja 
ja korjasin kõik vähegi virgema ole-
misega kalad pesukausist välja ja 
lasksin merre tagasi. Lõpuks näh-
ti, et ega sellest riidlemisest kasu ei 
ole ja tegime vanaisaga kokkulep-
pe, et kõige väiksemad kalad võin 
merre tagasi lasta. 

Täna armastan ma endiselt 
merd. Mõne korra suve jooksul 
katsun ikka isaga merele kaasa saa-
da. See on minu jaoks eriline, rahu 
toov ja nostalgiline tunne, kui istun 
paadis, lained kiigutavad, meri ko-
hiseb ning kajakad karjuvad. Sel-
lel hetkel justkui aeg peatub, hinge 
saabub tohutu rahu ja kerge tunne. 

Ja kui ma merele ei saa, siis mul-
le meeldib mere ääres jalutada ja 
seal istuda. Kuulata mere kohinat ja 
lainete randumist. Vahel panen ma 
isegi stuudios mängima taustaks 
just merekohina helid. Ma usun, 
et igal inimesel võiks olla see oma 
koht, kus end nii tunda. Minu jaoks 
on see merel. 

taotlemise etapp, et ettevõte luua 
paralleelselt toodete valmistami-
se ja parimate lahenduste välja-
töötamisega. Eelmise aasta sügisel 
sai see teoks – Derby´s design OÜ 
sai loodud. 

Kuidas kogud inspiratsiooni ja 
ideid?
Inspiratsiooni leiab nii paljudes as-
jades! Looduslikud kivimid, kris-
tallid ja värvide kombinatsioonide 
nägemine. Viimati tegin nt bussis 
Tartu ülikoolist tagasi sõites pilte 
sellest, kuidas loojuv päike mängis 
värvidega pilvedel. Värvide kombi-
natsioon oli nii äge, et tahan seda 
varsti katsetada. 

Ma vaatan ka palju sotsiaal-
meediakanaleid ja hoian end kur-
sis, mida teised inimesed maailmas 
teevad. Vahel näen ühte põnevat 
ideed ühes kohas ja teist teises ko-
has ning minu peas kujuneb sellest 
midagi hoopis kolmandat, inspi-
reerudes mingitest võtetest või la-
hendustest, mida teised selles val-
las teevad.

Kuidas Sa näed oma tulevikku 
betooniäris?
Minu eesmärk on anda inimes-
tele võimalus tuua oma koju uni-
kaalsust disaini sisustuselementi-

Mis on Sinu huvid, mida tegid lap-
sena ja milleni oled jõudnud tä-
naseks?
Minu suurima tähelepanu köitsid 
lapsena loomad. Vahet ei olnud, 
kas oli see ringi roomav tigu või 
kartulivagudesse roninud lammas. 
Väga palju minuealisi lapsi lähedu-
ses ei olnud ja kui olid, siis enamik 
lapsi olid suvitamas ja Viimsis vaid 
suvekuudel. Seega olid minu suuri-
mad sõbrad just pere loomad. Lap-
sena soovisin ma väga saada loo-
maarstiks. 

Loomadel on tähtis osa minu 
elus ka täna. Mõni naerab, et ma 
elan loomaaias, sest mul on erine-
vaid lemmikloomi päris mitmeid, 
ka eksootilisi. Näiteks lisaks koe-
rale ja kahele varjupaigast võetud 
kassile on meil ka kaks madu, küm-
mekond Aafrika hiidtigu ja Aafrika 
hiidtuhatjalgset. Viimased on küll 
minu poja loomad. Mul on suur 
rõõm näha, et loomadest hoolimi-
ne ja nende vajaduste märkami-
ne on midagi, mis on kandunud ka 
minu lastele. 

Käsitööga tegelesin ka lapsena, 
aga mitte küll väga palju. Mõni kin-
nas või õmmeldud põll valmis küll 
kooli käsitöötunniks viiele, kuid 
selle hinde sai tegelikult minu ema. 
Mul ei olnud piisavalt püsivust. 

Rohkem huvi käsitöö vastu hak-
kasin tundma kahekümnendate al-
guses, alustades tikkimisest, mis ju-
ba kooli ajal meeldis mulle kõige 
enam. Sealt edasi hakkasin ma jär-
jest tundma huvi erinevate käsitöö-
liikide vastu, nagu näiteks heegel-
damine, kudumine ja pabervitstest 
punumine. Umbes kuus aastat ta-
gasi töötasin välja enda jaoks sobi-
va ja unikaalse viisi unenäopüüdja-
te tegemiseks, mida teen siiani, kui 
vaba aega on. 

Kuidas Sul tekkis huvi betooni 
vastu, see pole ju üldse naiselik?
Minus on alati olnud kaks poolt, 
juba lapsest saati. Küll armastasin 
ma nukkudega mängida ja nende-
le käepärastest vahenditest riideid 
valmistada, samas vedasin ma võs-
sa kaasa haamrid ja naelad ning 
ehitasin endale onne, mis olid mu 
kujuteldavad laevad. Nii olen ma 
läbi elu käinud nende kahe poo-
lega endas. Üks naiselik ja õrn, tei-
ne mehine ja tugev. Seega betoon 
ei ole minu jaoks olemuselt ülla-
tav valik. 

DISAIN Kohtusin hingelt läbi ja lõhki viimsilase 
Derby Taimelaga täiesti juhuslikult ühe tuttava 
kaudu. Jutule saades oli selge, see naine loob midagi 
väärtuslikku. 

Betoonist läbipõimunud kunst ja disain

Huvi aga tekkis tasapisi. Nägin 
sotsiaalmeediakanalite vahendu-
sel umbes kolm-neli aastat taga-
si, et välismaal tehakse betoonist 
ägedaid asju ja see kõnetas mind 
kohe. Sel hetkel aga ei olnud ae-
ga ega võimalust ise katsetama ha-
kata. Idee aga küpses vähehaaval 
pealt vaadates, mida tehakse, ning 
sellest kujunesid oma ideed. 

Kaks aastat tagasi tekkis idee 
kombineerida omavahel epoksiid-
vaiku ja betooni ning kujundada 
disain, mis imiteeriks looduslikke 
kristalle. Mind võlus mõte luua ter-
vik kivisest betoonist ja looduslikke 
kristalle imiteerivast naiselikust ja 
säravast disainist. Nüüd said ka di-
sainis kaks vastandlikku poolt kok-
ku. Nii asusin ma end harima selles, 
kuidas kasutada epoksiiti ja kuidas 
valada betooni. Muidugi tuli leida 
koht, kus seda teha, sest kodus pe-
re ja loomade keskel selliste asjade 
tegemine ei tulnud kõne alla. 

Õige pea sain ma suurepärase 
võimaluse kujundada omale oma 
stuudio ja ma haarasin sellest ko-
he kinni. Algasid katsetused, mis 
kestsid mitmeid kuid, enne kui 
olin saanud selgeks, kuidas ja mi-
da teha. Siis teadsin, et aeg on ha-
kata looma oma ettevõtet. Algas 
äriplaani kirjutamise ja rahastuse 

Erle Meresmaa
Viimsi Teataja 
kaasautor 

Tutvu toote-
valikuga!

  Derby’s designi tegemiste 
ja toodetega saab end 
kursis hoida kodulehel 
www.derbysdesign.ee või 
sotsiaalmeedias: Derbys-
Design. Edasimüüjaks on 
Design Hata Concept Store 
Solarise pood. Tule uudis-
tama ja lähemalt tutvuma!

de näol, mis on täiesti ainukordsed, 
ajatud ja püsivad. Betoon on vas-
tupidav ja kaunis materjal nii mi-
nimalistlikus joones kui ka kris-
tallidega, andes võimaluse tuua 
kodusesse keskkonda põnev ja 
värske värvilaik. 

Ma loodan, et kui inimene tuleb 
minu kodulehele, siis ta saab sealt 
inspiratsiooni ja leiab midagi sel-
list, mis aitaks tal tema kodu muuta 
omanäolisemaks ja selliseks, et tal 
oleks oma kodus veelgi parem olla. 

Betooni peetakse külmaks ja 
kõvaks materjaliks. Tõsi, ta on vas-
tupidav, kauapüsiv, aga tegelikult 
soojem kui klaas, kivi või näiteks 
portselan.

Kas Sa teed ka eritellimustöid?
Jah, soovi korral on võimalik mi-
nuga kontakteeruda ning võime 
kliendiga koos vaadata üle, milli-
seid värvilahendusi ta sooviks oma 
kodus kasutada sisustuselementide 
näol. Eri kujusid ja suuruseid ma 
hetkel sisustuselementidena roh-
kem ei paku kui need, mis on ko-
dulehel olemas. 

Siiski tuleb tellimuse puhul ar-
vestada, et betoonist sisustusele-
mendi valmistamine võtab ae-
ga vähemalt kuu – betoon peab 
jõudma rahulikult kuivada, alles 
siis saan ma sellega edasi töötada. 
Muidu ei jää element tugev ja vas-
tupidav.

Derby Taimela. 
Foto: erakogu

Loodusest 
inspireeritud 
kristallidega 
kollektsioon. 
Foto: Derby 
Taimela

Minimalistli-
kud sisustus-
elemendid 
sobivad 
igasse ko-
dusse. Foto: 
Erle Meres-
maa
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Õ
ppida sai klaveri-, akor-
dioni-, viiuli- ja klarne-
timängu. Esimesel aas-
tal toimusid tunnid 

tolleaegse kolhoosi kultuuriosa-
konna ja raamatukoguga samades 
ruumides. Järgmise aasta hilissügi-
sel kohandati koolile endine indi-
viduaalelamu aadressil Rohunee-
me tee 9, kus klassiruume oli kokku 
seitse ja üldpinda 77 ruutmeetrit.   

Üheksakümnendate aastate al-
guses võttis kooli oma tiiva alla 
Viimsi vallavalitsus ja kooli nimeks 
sai Viimsi Muusikakool. Kuna aga 
oma maja oli juba ammu kitsaks 
jäänud, ostis vallavalitsus koolile 
uue kodu aadressil Rohuneeme tee 
38. Hoone kohandati muusikakoo-
li tarbeks ja 1996. aasta detsembris 
asuti ümber uue katuse alla. Oma 
maja ja eriti oma saal, mille pind oli 
sama suur kui eelmises majas kõik 
klassid kokku, andis tõuke edasi-
seks arenguks nii õpilaste arvus kui 
ka tasemes.

Muusikakool keskendub enne-
kõike pillimängu õpetamisele, inst-
rumentide valik on aja jooksul ka 
suurenenud. Juba aastal 1978 lisan-
dus loetellu kitarr, mida asus õpe-
tama Heiki Mätlik, aastal 1980 ava-
ti trompetiklass, mõni aasta hiljem 
flöödieriala. Üheksakümnendatest 
alates on võimalik õppida mängi-
ma saksofoni ja kontrabassi. Aas-
tal 2002 asus tööle löökpilliõpeta-
ja Enn Tammik, kes vedas aastani 
2010 nii löökpilliõpetust kui ka ri-
vitrummide rühma, mis oli sellisel 
tasemel ainuke rivitrummirühm 
Eestis ja kellel oli au avada kahe 
järjestikuse laste ja noorte laulu-
peo kontserdid. Tšelloklass alustas 
tööd aastal 2006 Kalev Vaidla käe 
all, kes aastal 2013 liikus edasi Kiili 
Kunstide Kooli direktoriks. Aastat 
2014 saab muusikakoolis õppida ka 
kromaatilist kannelt.

Tänaseks ongi valikuvõimalu-

kingitus saab olema ajaloo esi-
mene arengukava, mis valmib tal-
veks. See plaan on valmimas mit-
mete osapoolte koostöös: õpilased, 
õpetajad, hoolekogu, vallavalitsus, 
Artiumi SA, noortekeskus ja lapse-
vanemad.

Üks oluline punkt, mida soovi-
takse tulevikus saavutada, puudu-
tab kõiki huvikoole. Jutt on rahas-
tusest ning eelkõige just õpetajate 
palkadest. Kuna huvikoolide pida-
jad on kohalikud omavalitsused, 
siis puudub tegevusel riiklik toe-
tus, mis omakorda tähendab, et 
tuleva aasta üldharidusõpetajate 
palgatõusuga kasvab palkade va-
he Edmar Tuule sõnul drastiliselt 
suureks. “Probleemi lahendamine 
peaks olema meie kõigi südameasi, 
sest ilma õpetajateta ei ole meil 
ka tulevikku. Mul on hea meel, et 
Viimsi vallavalitsus suhtub an-
tud teemasse täie tõsidusega ning 
teeb kõik endast oleneva, et olukor-
da leevendada. Selle eest suur ai-
täh meie abivallavanemale Marju 
Aolaidile ja kogu haridusosakonna-
le!” sõnas Tuul.

Veel on muusikakoolil plaanis 
suurendada õppekavade hulka, 
kuna on tekkinud palju uusi alasid, 
mida noored soovivad õppida. Olu-
lisel kohal on IT-tehnoloogia, pro-
dutseerimine ja uued žanrid. Soov 
on ka veel suuremas vormis taasta-
da koolis sümfooniaorkester. “Tä-
naseks on auasi, et muusikakoolis 
oleks oma sümfooniaorkester ning 

sed oluliselt avardunud: klahvpil-
lid (klaver, akordion), poognaga 
keelpillid (viiul, tšello, kontrabass), 
näppekeelpillid (kitarr, kromaatili-
ne kannel), puupuhkpillid (flööt, 
klarnet, saksofon), vaskpillid (trom-
pet, tromboon) ja löökpillid. Lisaks 
on käivitumas ka pop-jazzmuusi-
ka osakond ning üha suuremat tä-
helepanu pööratakse koosmängu-
le. Koolis tegutseb tänasel päeval 
keelpilliorkester, puhkpilliorkest-
rid, bigbänd ja mitmed ansamblid.

Uued tuuled
Viimastel aastatel on pikisilmi oo-
datud ühte peamist muudatust 
ning selleks on ruumid. Aastal 
1996 oli Viimsi vallavalitsuse suu-
rim investeering kaunitesse kuns-
tidesse ja valla muusikakoolile ligi 
nelja miljoni krooni eest uue ma-
ja ostmine. “Maja asukoht on hea, 
pinda 450 ruutmeetrit, esmakord-
selt sai muusikakool endale ka pä-
ris saali,” kirjeldas muusiku kõrgha-
ridusega abivallavanem Jaan Alver 
toona 3,5 miljoni krooni eest laste 
muusikahariduse edendamiseks 
soetatud kinnisvara. 

Käesoleva aasta 4. juunil toimus 
viimane aktus Rohuneeme täna-
val ning algas suur kolimine, sest 
valmis kultuuri- ja hariduskeskus 
Viimsi Artium. Sealsed spetsiaalselt 
muusikaõppeks ehitatud klassiruu-
mid ja kaasaegsed kontserdisaalid 
olid Viimsi muusikakooli edasise 

AJALUGU 1977. aasta suvel võttis S. M. Kirovi 
nimelise kalurikolhoosi juhatus vastu otsuse avada 
kolhoositöötajate lastele kaks kooli – üks muusika- ja 
teine kunstihariduse omandamiseks. 8. septembril 
toimuski kolhoosi juhatuse hoones muusikakooli 
avaaktus. Kool avati 34 õpilasega.

Viimsi muusikakool tähistab sünnipäeva

käekäigu jaoks hädavajalikud. “Va-
nas majas ei olnud enam ruumi ja 
muusikakool ilma korraliku kont-
serdipaigata ei saa anda kõrgkvali-
teetset muusikaõpet,” tõdes muusi-
kakooli direktor Edmar Tuul. 

1. septembrist alustas Viimsi 
muusikakoolis õpinguid üle 100 
uue õpilase, mis on suurim num-
ber kooli ajaloos. “See on võimalik 
tänu uuele õpikeskkonnale, hea-
le asukohale, aga ka seepärast, et 
reaalselt on ruumi rohkem,” sõnas 
direktor.

Lisaks uuele keskkonnale on 
vahetunud ka muusikakooli juht-
kond. Viimsi muusikakooli direk-
toriks oli kooli asutamisest ala-
tes kuni 31. oktoobrini 2021 Urvi 
Haasma. Alates 20. detsembrist 
2021 on muusikakooli direktor Ed-
mar Tuul. “Olen võtnud eesmärgiks 
esialgu mitte muuta, vaid arenda-
da juba olemasolevat. Minu esma-
ne huvi ja soov on säilitada töörahu 
ning meeldiv keskkond, mis meie 
kollektiivis on. Usun, et kolimine ja 
uus töökeskkond on olnud selleks 
aastaks piisavalt suur muudatus 
ning palju stressi pakkuv tegevus,” 
rääkis Tuul. Ka edaspidi on plaanis 
pigem arendada kui muuta. “Viim-
si muusikakoolil on nii pikk ja tu-
gev ajalugu, et drastilisi muudatu-
si ei ole tarvis teha,” lisas ta.

Täpsed tulevikuplaanid on aga 
koostamisel. Kool on käesoleval 
aastal saanud juba ühe kingitu-
se uute ruumide näol ning teine 

 Täna saab Viimsi muusika-
koolis õppida järgmistel eri-
aladel: flööt, klarnet, sakso-
fon, trompet, tromboon, akor-
dion, kannel, kitarr, löökpillid, 
viiul, tšello, kontrabass, kla-
ver. Sellest õppeaastast on 
võimalik õppida ka pop-jazz- 
muusika osakonnas, kus vil-
jeletakse ka teisi stiile peale 
klassikalise muusika. Lisaks 
pillimängule õpetatakse 
muusikakeelt ehk solfedžot, 
harmooniat ning muusika-
ajalugu. Uuri lisa uusweb.
viimsimuusika.ee.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

nüüd, kui meil on Viimsis korralik 
kontserdisaal, peaks see olema ka 
elementaarne,” tõdes Tuul. Väi-
ke näide või tõuge protsessile an-
takse kooli sünnipäevakontserdil 
6. novembril, kui keelpilli- ja puhk-
pilliorkestrite kõrval astub üles ka 
sümfooniaorkester. Tänasel päeval 
kuuluvad kollektiivi ka õpetajad ja 
vilistlased, aga tulevikus soovitak-
se, et hakkama saadaks ilma nn li-
sajõududeta.

Soov on veelgi suuremal mää-
ral avada muusikakool ka täiskas-
vanud õppijatele. “Juba täna on 
võimalik täiskasvanutel tulla meie 
muusikakooli õppima, aga meie 
soov oleks võimalusi laiendada 
ja muusikaõpet populariseerida,” 
unistas Tuul. “Muusikakool on üks 
erilisi koole, kus ema, isa, vanava-
nemad ja lapsed saavad üheskoos 
ühes majas õppida ning muusikat 
teha. Just sellist harmoonilist kesk-
konda soovime me Viimsi muusi-
kakooli luua.”

Koolijuht soovib muusikakooli-
le palju toredaid ja innukaid õpila-
si ning õpetajatele jõudu, tervist ja 
jaksu. “Ma soovin, et Viimsi muusi-
kakooli järgmised 45 aastad oleksid 
veel edukamad, kui olid eelmised. 
Nüüd, kui Viimsi muusikakoolil on 
lõpuks korralikud sihtotstarbelised 
ruumid, soovin ma koolile avatud 
meelt ja fantaasiarikkust! See, mi-
da kõike on nüüdsest võimalik el-
lu viia Viimsi vallavalitsuse toel, on 
kadestamist väärt üle-eestiliselt.”

Viimsi Artiu-
mis on muu-
sikakooli õpi-
lastele loodud 
suurepärased 
võimalused 
esinemisteks. 
Fotod: Tiit 
Mõtus

Muusikakooli 
puhkpilli-
orkester. Foto: 
erakogu

Muusikakooli 
direktor Edmar 
Tuul. Foto: Tiit 
Mõtus
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Artur Raidmets ja Peeter 
Kaljumäe “Rikas ja vaene”, 
8. novembril kell 19
Ettekandele tulevad parimad kup-
leed läbi aegade, alates 1930nda-
test kuni tänapäevani. Lõbusate 
laulude vahel tõstavad tuju nalja-
lood omaaegsetest lavalegenditest, 
samuti seigad nii lava tagant kui ka 
saalist, ühesõnaga elust enesest. 
Kavas väliseesti kuplee legendi Olaf 
Kopvillemi, aga ka Paul Pinna, Agu 
Lüüdiku, Paul Tammeveski, Har-
di Tiiduse, Priit Aimla jt laulud ja 
tekstid. Kuplee on kordusriimiline 
salmilaul, enamasti aktuaalse sisu-
ga – humoristlik või satiiriline.

Tammsaare teater “Lõuna-
söök”, 11 novembril kell 19
Tammsaare teatri uuslavastuses 
on tegelasteks neli oma parimas 
eas sõbrannat, kes üritavad tele-
foni teel kokku leppida ühist lõu-
nasööki. Kahe kuu jooksul aga ei 
leia nad ühtegi hetke kohtumi-
seks, sest kokkusaamist takista-
vad nende igapäevaelud. Nad on 
loobunud tööst, et olla täiskohaga 
abikaasad ja emad. Näidendi tee-
ma on väga aktuaalne ja lugu pee-
geldab vägagi tänapäeva inimeste 

rasemal peaproovide perioodil, kü-
lastab teatrijuhti (Priit Võigemast) 
veider uurija (Henrik Kalmet) ühe 
salapärase süüasjaga, millel ni-
meks “Teatritoimik”. Algab pinge-
line ja samas absurdne ülekuula-
mine, kus väga kiiresti hägustub, 
mis süüasjaga on üldse tegemist, 
kes keda süüdistab ning millega 
seoses. Mis on päriselt ja mis män-
gult? Tundub pealtnäha lihtne lu-
gu võimu ja vaimu omavahelistest 
suhetest ning vastuoludest, aga lä-

LAVASTUSED Kultuurihuvilisele publikule pakub 
Viimsi huvikeskus aasta lõpus veel mitmeid elamusi. 
Tutvu lavastuse sisuga ning osta pilet endale ja ka 
kaaslasele. Teatripilet on mõnus kingitus nii sünni-
päevaks kui ka jõuludeks. 

Aastalõpu tihe mängukava huvikeskuses

olid laagris 1920. aastal. Hašek 
elas pärast seda vaid kolm aastat, 
Broz Tito tervelt kuuskümmend. 
“Diktaator, naljamees ja liiderda-
ja” on irooniline fantaasia, mis an-
nab võimaluse nende nii erinevate 
inimeste dialoogide ja mõtisklus-
te jaoks maailmast, sõjast, armas-
tusest, inimelu hinnast ja paljust 
muust. Peale intellektuaalse mee-
lelahutuse provotseerib niisugu-
ne lavastus ka huvi piirilinna Nar-
va ajaloo vastu. Selle vastu, millised 
huvitavad isiksused seal on viibi-
nud ja kuidas kajastus nende seal-
viibimine nii Narva ajaloolise aren-
gu jaoks kui ka nende isiksuste endi 
arengu jaoks.

R.A.A.A.M. “Audients”, 
27. novembril kell 19
Nädal enne esietendust, kõige pöö-

elu, millega saab suuremal või vä-
hemal määral suhestuda iga täis-
kasvanud vaataja. Järjest enam on 
inimesi, kes tunnevad end üksiku-
na. Pered elavad koos päriselt koos 
olemata. Suhtleme sõpradega aina 
rohkem virtuaalkanalites üksikute 
piltide, sõnade ja märkide abil ning 
needki kujutavad pigem ülepaku-
tult head elu kui tegelikkust. Järjest 
harvemad on päris kohtumised, 
päris jutuajamised, päriselt rääki-
mised, kuulamised ja mõistmised. 
“Lõunasöök” toob väga tugevalt 
välja selle, et kõik, mille nimel me 
elame ja pingutame, laguneb lõ-
puks koost, kui meil puudub inim-
lik kontakt lähedastega ja kontakt 
iseendaga. Kuigi žanrilt on näidend 
liigitatud komöödiaks, leidub seal 
küllaldaselt nii draama kui ka tra-
göödia elemente.

R.A.A.A.M. “Diktaator, 
naljamees ja liiderdaja”, 
20. novembril kell 19
Narva Punase Risti laagris viibis 
pärast I maailmasõda palju tuntud 
ajaloolisi isikuid. Paljud neist suun-
dusid hiljem läbi Eesti oma kodu-
maale. Lavastus “Diktaator, nal-
jamees ja liiderdaja” on fantaasia 
kahe selles laagris viibinud häm-
mastava inimese kohtumise tee-
mal, need on Jaroslav Hašek (tun-
tud humorist) ja Josip Broz Tito 
(tulevase kommunistliku Jugos-
laavia liider). Need kaks inimest 

Tasub teada
 20. jaanuaril etendub Anne Paluveri monotükk “Ikka veel 27”.
 14. veebruaril etendub Vana Baskini teatri lavastus “Aabitsa kukk”.
 Infot ürituste kohta saab kodulehelt huvikeskus.ee. 
 Piletid on müügil erinevates piletimüügipunktides ja kolmapäeviti 

kell 10–16 huvikeskuse kontoris.

hemal vaatlusel hakkavad hargne-
ma erinevad tasandid.

Veidi Kafkalik vaade jaburasse 
bürokraatlikku masinavärki ja sel-
le koomiline kokkupõrge boheem-
lasliku ning maagilisena näiva teat-
rimaailmaga. Kas need maailmad 
või need kaks ootamatutel asja-
oludel kokku saanud inimest on 
üldse nii erinevad, kui esmapil-
gul tundub? Ja et vinti veelgi pea-
le keerata, tulevad mängu ka mee-
lemürgid.

Komöödiateater “Kui 
palju maksab mees?”, 
13. detsembril kell 19
Lõbus, aga ka põnev lugu sellest, 
kuidas mees seisab valiku ees: 
kumba naist eelistada, kui mõle-
mad kallid on? Kuid siis teeb üks 
neist pakkumise, mis paistab al-
gul skandaalne, aga millest on ras-
ke ära öelda. Ja lahenduse saab ka 
küsimus, kui palju siis maksab üks 
mees. Aga kas naine saab teda üld-
se endale osta ja mida mees ise sel-
lest kõigest arvab? Kuidas ta sellest 
olukorrast välja vingerdab, seda 
näete juba etendusel. Kes viima-
sena naerab, naerab paremini, aga 
kõige viimasena naerab muidu-
gi publik. Suvel müügitabeli tippu 
tõusnud Komöödiateatri lavastuses 
mängivad Juss Haasma, Marika Ko-
rolev ja Karmel Naudre.

NÄITEMÄNG Üha vähem kõla-
vad meie igapäevasel muusika-
maastikul kupleed. Ometi olid 
need väga populaarsed enne-
sõjaaegses Eestis, aga samuti 
olid need veel käibel kuni 
eelneva sajandi lõpuni välja. 
Iga eestlane teab ja oskab nii 
mitmeidki neist kaasa laulda. 

Kuplee on naljalaul, mida on loo-
dud ja esitatud aegadest ja olu-
dest sõltumata. Vikipeedia ütleb, 
et kuplee on kordusriimiline sal-
milaul, enamasti aktuaalse sisuga, 
humoristlik või satiiriline. Kuplee-
de esitajat nimetatakse kupletistiks. 
Võõrsõnade leksikon lisab, et kup-
leed kui humoorika sisuga laulu 
võib laulda omal viisil. Ja tõepoo-
lest – enamasti kirjutatigi päeva-
kohase sisuga sõnad mõne tuntud 
laulu viisi järgi. Eesti keele seletav 
sõnaraamat lisab, et kuplee võib 
olla tabav, teravmeelne, poliitili-
ne, ka pikantne, lõbus, isegi laba-
ne. Nähtavasti on teatav “piiri peal 
kõndimine” ja pisuke labasus kup-
leele kui lihtsale naljalaulule luba-
tud, muidugi jäädes sealjuures hea 
maitse piiridesse.

Kupleede, kui mitte kirjutami-

ne ehk loomine, siis ettekandmi-
ne on igal juhul jõukohane kõigi-
le, kel selleks vähegi soovi ja lusti 
peaks olema. Miks nii optimistlik 
prognoos? Sellele küsimusele vas-
tab väga hästi omaaegne kuulus 
inglise humorist:

 “Muidugi, kuplee puhul ei oota 
te ei tea mis häält. Te ei oota kor-
rektset fraseerimist ja vokalisat-
siooni. Te ei pane pahaks, kui laul-
ja ühel noodil avastab, et ta on liiga 
kõrgelt võtnud ja jõnksatades häält 
madaldab. Te ei tunne muret rüt-

Ettevaatust, kuplee! Naer ja nali on garanteeritud

mi pärast. Te ei pahanda, kui laul-
ja saatest kaks takti ette läheb, siis 
poole pealt katkestab, et asi pianis-
tiga selgeks rääkida, ja seejärel jälle 
otsast alustab.”

Kas antud tsitaat julgustas iga-
üht meist õppima ära ja kasvõi pe-
reringis ette kandma mõnd tuntud 
kupleed ehk naljakat salmilau-
lu? Kindlasti! Ja kui tervet laulu ei 
jõua, võtke eelolevateks jõuludeks 
näiteks jõulumehele ettekand-
miseks kasvõi refrään Eesti kõige 
tuntumast kupleest “Rikas ja vae-

Hetk 
R.A.A.A.M.-i 
lavastusest 
“Diktaator, 
naljamees ja 
liiderdaja”. 
Foto: erakogu

ne”. Sõnu pole seal palju ja meel-
de jäävad nad ka loodetavasti hästi: 
“Aga mulle siiski ükstaskõik on see, 
ei mu rõõmsat südant miski kur-
vaks tee!” Peale sellist fraasi heldi-
vad nii jõulumees, perekond kui ka 
töökaaslased. Ühesõnaga – sobilik 
ja tujutõstev lause mida võite kasu-
tada ka igapäevaselt. Loob positiiv-
sust igaks elujuhtumiks.

“Kupleekuningad” 
Eestimaa tuuril
Novembris, Eestimaa tuuril, taha-
vad nii Eesti kroonimata “kuplee-
kuningas” Peeter Kaljumäe, kes esi-
tanud neid naljalaule nii Eestis kui 
ka välismaal viimase 30 aasta jook-
sul, kui ka talle sekundeeriv oma-
aegne ansambli Modern Foxi so-
list Artur Raidmets värskendada 
Eesti publiku mälu nende tuntud 
naljalaulude osas. Ja nimelt kõige 
pimedamatel ja masendavamatel 
hilissügisestel õhtutel on mõnus 
argimured unustada ja lasta hu-

moorikatel nootidel ja tekstidel end 
kanda läbi aastakümnete.

Seepärast on ka tuuri pealkiri 
koos laiendiga “Rikas ja vaene” – 
huumoririkas kupleekava energia-
vaesel ajal. Ja silmas ei pea pealkir-
ja autorid mitte ainult energiakriisi 
elektri mõttes, vaid ka vaimses plaa-
nis. Aega, kus laadida oma akusid 
ja ajusid enne, kui advendiküünlad 
meie pimedatesse õhtutesse sära 
toovad.

Artikli pealkiri ärgu aga keda-
gi ehmatagu – mingit otsest ohtu 
kontserdile tulles pole. “Oht” aga 
peitub tulevikus selles, et kui mit-
med sulesepad saavad vanadest pi-
lalauludest innustust, võivad nad 
neid aja jooksul taas looma hakata. 
Ja lausa igal nädalal ja aktuaalsetel 
teemadel. Pole paremat kriitikat ja 
avalikku pilamist, kui vaimukalt kir-
jutatud kuplee. Nagu öeldakse ühes 
Eesti kultusfilmis: “Vaata, vangima-
jast võid sina varsti lahti pääseda. 
Aga laulu sees seisad sina sada aas-
tat ja ükski palumine sind sealt lah-
ti ei tee...”

Seega võiks kupleede loomise 
ja esitamise regulaarselt päevaka-
jalistel teemadel jälle au sisse tõsta 
ja ehk saavad mitmed probleemide 
tekitajad aru sellest, et laulusalmist 
nii lihtsalt priiks ei saa. Vaatamata 
eluraskutele kuulame, laulame ja 
loome – ja meie rõõmsale südame-
le peaks sellest piisama!

Artur Raidmets ja Peeter 
Kaljumäe “Rikas ja vaene”

 Viimsi huvikeskuses 
8. novembril kell 19.

 Piletid müügil Piletilevis, 
Piletimaailmas ja Viimsi 
huvikeskuses kolmapäeviti 
kell 10–16.

Artur Raid-
mets (vasakul) 
ja Peeter 
Kaljumäe. 
Foto: erakogu

Elise Carola 
Alajärv
Viimsi huvikeskuse 
turundusspetsialist 

Artur Raidmets
meelelahutaja
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L
oomingulise kohtumise 
“Järvi Sessions: kontsert-
vestlus KIRG” käigus jaga-
vad Neeme ja Kristjan Järvi 

oma kogemusi dirigeerimise, loo-
mingu ja juhtimise vallas. Vestlus-
ringi, milles Neeme ja Kristjan Järvi 
kõrval osalevad mitmed teisedki 
loomingulised isikud, on teema-
deks kirg muusikas, inimeste juhti-
mine, ühendamine ja loomingulise 
potentsiaali avaldumine. Kontser-
dil musitseerivad MUBA ja Viimsi 
muusikakooli noored interpreedid.  

“Dirigeerimine ei ole üksnes par-
tituuri tundmine ja tõlgendamine, 
vaid see on ka loo rääkimine oma 
emotsioonide ja muusika kaudu. 
See ongi looming, ongi elu,” sõnas 
Neeme Järvi. Kõneldakse ka muusi-
kast kui neid teemasid ühendavast 
jõust ja allikast. “Muusika suudab 
käivitada alateadliku mehhanismi, 
milles peituvad kõik vastused,” sõ-
nastas Kristjan Järvi oma mõtte.

Viimsi Artiumis toimuv “Järvi 
Sessions Vol. 2” on jätk 3. oktoobril 
Arvo Pärdi keskuses avalöögi saa-
nud sündmustesarjale. Sündmuse-
le eelnevad 9.–10. novembril ava-
tud proovid/meistriklassid, mille 
käigus juhendavad dirigendid Nee-
me ja Kristjan Järvi MUBA ja Viim-
si muusikakooli noori interpreete. 
See on noortele muusikutele ainu-
kordne võimalus saada õpetust nii 
mainekatelt loojatelt.

Muusika ja poeesia
12. novembril alustab Viimsi Ar-
tium kaasaegse kunsti galeriis uut 
sarja “Muusika ja poeesia @ Viim-
si Artium”, mille esimesel sündmu-
sel astuvad üles luuletaja Kristiina 
Ehin ja muusik Silver Sepp. Esituse-
le tuleb värske luule- ja lauludeka-
va “Janu on kõikidel kaks”, millega 
esitletakse Kristiina samanimelist 
luulekogu.

See on õhtu täis laululist luu-
let ja luulelisi laule, fantaasialen-
du ja loomepuhanguid, sõnade 
sügavaid kaeve ja laulude ladva-
sahinaid. Kõrvuti loodud laulud 
ja kaua küpsenud luule kõlavad 
kokku kordumatuks tervikuks, mis 

KONTSERT 11. novembril ootab Viimsi Artium 
publikut suurde saali kohtuma rahvusvaheliselt 
tunnustatud dirigentide Neeme ja Kristjan Järviga.

Viimsi Artiumis on lähiajal tulemas 
kaks lummavat õhtut

räägib hingerahu otsimisest ja ar-
mastuse hoidmisest keset viirusi ja 
sõjasõnumeid.

Kristiina Ehini uusim sürrealist-
like elementidega lüürika kutsub 
kuulajat Ajajõe kaldale veepeegel-
dustest iseennast, oma rahvast ja 
värsket kokkukuuluvustunnet ot-
sima. Luulekogu on järg Kristiina 
Ehini üheksandale luulekogule “Ja-
nu on kõikidel üks”.

Silver Sepp jutustab vanade ja 
verivärskete laulude kaudu lugusid 
sellest, kuidas hoida ärevatel aega-
del rõõmu ja elujanu. Tema lugu-
sid iseloomustab helgus ja publiku 
kaasahaaramine. Lõpetuseks esit-
levad Kristiina ja Silver koos oma 
värsket laulu “Inglisillal”.

Villu Veski
Viimsi Artiumi produtsent

  Hoia ennast Viimsi 
Artiumis toimuvaga kursis: 
www.viimsiartium.ee

Kristjan ja Neeme järvi. Foto: Kaupo Kikkas

Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Foto: 
Kaari Saarma
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K
ooliteatri mängutükk ei 
kõla iseenesest palju-
dele eriti kutsuvalt, kuid 
nähtu mõjus positiiv-

se ja värskendava üllatusena, haa-
rates publiku terveks pooltunniks 
oma värvi-, muusika- ja tekstimän-
gu. Intrigeeriv pealkiri, et lavastus 
on kõigile, pani samuti tahtma se-
da näha – kas ikka on? Kunstiga on 
igaühel tõenäoliselt lapsepõlvest 
saadik oma “teema”. “Kes aias, kes 
aias – mesilane aias. Mis nimi, mis 
nimi – ebaõnnestunud inimene!” 
laulab rõõmus koor etenduse al-
gusminutitel ja see jahmatav pa-
rafraseering on alles algus. Nagu 
ka kunst, on edukus kindlalt pii-
ritletud – vaid teatud erialavali-
kuid kujutatakse õnnestumise ke-
hastusena, üksnes ettemääratud 
tee on aktsepteeritav. “Saa arvus-

kronoloogilist lugu ja lõpplahen-
dust, publikule näidatakse erine-
vaid killukesi. Lavastaja Külli Täht 
on osanud kaootilisena tunduvad 
stseenid tervikuks siduda. Julgeme 
väita, et selles peituski lavastuse 

tajaks, aga mitte näitlejaks või la-
vastajaks,” kostus etendusel kibe 
remark, viidates loomingulise sihi 
valimise väljakutsetele. Uute suun-
dadega kaasneb suurem läbikuk-
kumise risk, kuid olgu mainitud 
–  ka suurem võimalus märkimis-
väärselt läbi lüüa ja ennast tõeliselt 
teostada. Kunstiga on samamoodi.

Etendus algas inimesi täis fua-
jees kunstinäitusega, kus näitlejad 
tutvustasid prooviprotsessi jooksul 
endi loodud teoseid – kollaaž, ins-
tallatsioon, video, maalid. Kõik olid 
andnud oma panuse. Ekspositsioo-
ni jätkuks osutus etendus ise, kus 
lavalolijad kehastasid eelkõige ise-
ennast ja seejärel kujutasid nime-
kirja maailmakuulsaid kunstitöid 
ning sidusid nende temaatikat, ju-
tustades lugu eneseteostuse allasu-
rumise ja ebaõiglase kriitika mõjust 
loovusele, enesehinnangule. See 
toimis ka kunstiajaloo kiirkursu-
sena, pakkudes 30 särtsaka minuti 
jooksul äratundmisrõõmu tuttava-
te maalide näol, kuid jättes ka pii-
savalt mõistatamisruumi. Jäi meel-

KOOLITEATER Mis on kunst? Kuidas määratleda 
selle väärtust, edukust üldisemalt? Kas kunsti saavad 
teha vaid kunstnikud? Need on küsimused, millele 
lavastaja Külli Täht ja näitetrupp EKSPERIMENT 
3. oktoobril Viimsi koolis taasetendunud lavaloos 
“Lavastus kõigile neile, kellele on kunagi öeldud, 
et nad ei oska joonistada” maitsekalt, kuid provoka-
tiivselt vastuseid otsis. 

Lavastus, mida peab vaatama minema

de, kuidas näitlejad taaslavastasid 
stseeni 1830. aastal toimunud juu-
lirevolutsioonist, jäljendades Euge-
ne Delacroix’i maali “Vabadus viib 
rahva barrikaadidele”. Mainitud 
teos visualiseerib erinevatesse sot-
siaalsetesse klassidesse kuuluvaid 
indiviide, keda kõiki ühendab va-
badus kui ühine eesmärk. Tundsi-
me, et eraldiseisvate killukeste mo-
tiiv oli näituse ja lavastuse ühendav 
lüli, tuues tähelepanu inimeste in-
dividuaalsusele, mis ühise eesmär-
gi nimel harmoonilise liidu saavu-
tab.

Lavastuses ei näe üht kindlat 

Eeva-Johanna Vasar
Triinu Ress
Viimsi gümnaasiumi õpilased 

võlu – ettearvamatus ja visuaalsu-
sesse peidetud tähendused. Olles 
kütketest vabanenud, jõudsid näit-
lejad etenduse lõpuminuteil ene-
seavastuse teekonnas murranguni: 
saal täitus kilgete, tantsu ja naeru-
ga, mis manas iga kohalolija suu-
le muige, kui mitte naerurõkatuse.

Lavastus mõjus kohati vastuha-
kuna loomingulistele allasurujate-
le, kelle ranged juhised või hukka-
mõistmine kunstiloojat rõhub, kuid 
eks see kunstimaailmas nii olegi – 
halastamatu võitlus. Kuid mitte ai-
nult. Viimsi gümnaasiumi noorte 
esituses ei jää lugu kõlama hali-
semisena, tragikoomiliste isiklike 
lugudega poevad nad publiku sü-
damesse, sest samastumis- ja ära-
tundmismomente on mitmeid – 
see puudutas ja mõjus.

“Lavastus kõigile neile, kelle-
le on kunagi öeldud, et nad ei os-
ka joonistada” tuuakse vaatajateni 
uuesti rahvusvahelise teatrifestiva-
li NAKS raames 4. novembril Pai-
de muusika- ja teatrimajas. Lavale 
astuvad lisaks Viimsi gümnaasiumi 
näitetrupp EKSPERIMENT liikme-
tele ka mõned Järvamaa noored. 

  Meeskond NAKSil: Georg Abner, Gretel Abner, Robin Kivirand, 
Liisa Kivirand, Birgit Kask, Eva-Riin Järve, Iko Marten Kiisler, Sirli-
Marit Sikka, Meribel Kuusik, Brita Melinde Ploom, Triin Mihkelson, 
Laura-Liis Uussaar, Grete Tuur, Emily Uibo, Lisa Näks, Dorel Lisett 
Jartsev, Tobias Salla, Ott Orub, Kadi-Leen Rõigas, Helena Katreen 
Hinn, Kasper Sebastian Silla + näitust aitavad ette valmistada 
Maria-Eliise Muinaste ja Henri Kivi, fotod ja videod Emily Bruus.

Näitetrupi 
noored teevad 
igat etendust 
suure kirega. 
Foto: Emily 
Bruus

Algas kaasava eelarve hääletus
K A A S AV  E E L A R V E 

1. novembrist kuni 30. novembrini toimub 
VOLIS keskkonnas Viimsi valla kaasava 
eelarve ideede hääletamine.   

Kokku on tänavu VOLIS keskkonnas hääletami-
seks üleval 13 ideed, mille seast enim hääli saa-
nud idee elluviimist toetab vallavalitsus 50 000 
euroga. Hääletada on võimalik novembrikuu 
jooksul ja võitnud idee 
peab saama ellu viidud 
hiljemalt 2023. aasta lõ-
puks. 

Seekord hääletusel 
olevad ideed on sellised: 
alevike üldkoosolekute ja alevikuvanemate 
(Viimsi ning Haabneeme) valimiste korralda-
mine; Haabneeme liumägi-rannavaal; Hundi 
tee turvaliseks ja kauniks; jalgratta õpperada 
Pärnamäele; Metsakasti korvpalliväljak; multi-
funktsionaalne spordiväljak Haabneeme alevik-
ku; Püünsi noortekeskuse väliala väljaarenda-
mine; Randvere-Metsakasti ujumiskoht; Tamm-

neeme sadama süvendamine; ujumise ja vet-
tehüppe ujuvplatvormid Haabneeme lahte; 
Viimsi kettagolfipargi muutmine/korrastamine; 
Viimsi alevikku jõulinnaku rajamine; Viimsi ale-
viku tenniseseina rajamine.

Tänavu 1. juunist kuni 1. augustini toimunud 
Viimsi valla kaasava eelarve ideekorjele esita-
ti 20 ideed. Pärast ideekorjet asus vallasekretä-

ri poolt juhitud komisjon, 
kuhu kuulusid vallaametni-
kud eri valdkondadest, lae-
kunud ideede teostatavust 
hindama. Osade ideede pu-
hul täpsustati idee esitajaga 

detaile ja paluti teha vajalikke täiendusi, näi-
teks täpsustada tööde maksumust või rajatise 
asukohta. Kokku jäid seekord hääletuselt välja 
kuus ideed ja kuna Metsakasti korvpalliväljaku 
ideed esitas kaks inimest, liideti need osapool-
tega kokkuleppel üheks ideeks.

Heiko Leesment  
avalike suhete osakonna juhataja

Mine aastaks Hispaaniasse vabatahtlikuks!
 Hea Viimsi noor! Kui oled vanuses 18–26, 

soovid õppida hispaania keelt ja saada 
rahvusvahelise noorsootöö kogemuse, siis 
nüüd on see võimalus käes! Otsime noort, 
kes soovib minna ajavahemikus 12. jaanuar – 
12. detsember 2023 vabatahtlikuks Hispaa-
niasse Puenta Genili.

Huvi korral palume saata oma CV ja moti-
vatsioonikiri hiljemalt 14. novembriks e-posti 
aadressile Kadi.Bruus@Viimsivv.ee.

Kadi Bruus  
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Puente Genil. Canva
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Eakatele

4. novembril kell 11 pannkoogihom-
mik. Vaimse tervise kuu, loeng “Mä-
lu ja tähelepanu” –  Tauri Tallermaa. 
Viimsi hoolekandekeskuse Haabnee-
me päevakeskuses. Tasuta.
11. novembril kell 10.30–14.30 välja-
sõit Rae valda. Väljasõit Viimsi valla-
maja juurest kell 10.30. Registreerimine 
kuni 5.11 e-post: raimo@paenurme.ee. 
Registreerida saab ka Viimsi hoole-
kandekeskuses ja Randvere päeva-
keskuses. Rahastab LEADER programm.
11. novembril kell 11 pannkoogihom-
mik. Vaimse tervise kuu. “Kunst kui te-
raapia ja kunstiteraapia” – Taimi Viks. 
Viimsi hoolekandekeskuse Haab-
neeme päevakeskuses. Tasuta.
18. novembril kell 11 pannkoogihom-
mik. Vaimse tervise kuu, loeng “Mälu 
ja õppimine”. Viimsi hoolekandekes-
kuse Viimsi päevakeskuses. Tasuta.

Kontserdid ja 
teatrietendused

4. novembril kell 18 Tom Lumeni kont-
sert. Viimsi raamatukogus. Tasuta.
4. novembril kell 19 “Tervitused Itaa-
liast” – Alessio Menconi Trio (Itaalia, 
Madalmaad, Eesti). Viimsi Artiumi 
Black Boxis. Tasuline. Korraldab MTÜ 
Apones.
4. novembril kell 21 Jam Session / 
Jason Hunter Group (Eesti – Soome). 
Restoranis Ribi. Tasuline. Korraldab 
MTÜ Apones.
4. novembril kell 17 Viimsi kultuuri-
aasta tervitab Viimsi väärikaid – 
“Estraadiõhtu Vaariku ja Veskiga”. 
Viimsi Artiumis. Tasuta. Korraldab 
Viimsi vallavalitsus.
5. novembril kell 19 GOLD Mnozil 
Brass. Viimsi Artiumis. Tasuline. Kor-
raldab MTÜ Apones.
5. novembril kell 21 Wade Mikkola 

Session Band (Soome-Eesti). Resto-
ranis Ribi. Tasuline. Korraldab MTÜ 
Apones.
6. novembril kell 17 Piazolla võlumaa-
ilm / Jaak Lutsoja – akordion, Liis 
Lutsoja – viiul, Kersti Ala-Murr – vokaal. 
Rannarahva muuseumis. Tasuline. 
Korraldab MTÜ Apones.
6. novembril kell 17 Viimsi muusika- 
ja kunstikooli 45. sünnipäeva GALA 
KONTSERT. Viimsi Artiumis. Tasuline.
11. novembril kell 19 etendus “Lõuna-
söök”. Viimsi huvikeskuses.
12. novembril kell 16–17 kontsert-tee-
õhtu. Viimsi huvikeskuses.
17. novembril kell 19 Viimsi draa-
mateatri lavastus “Meelespea”. Esi-
etendus! Viimsi Artiumis. Tasuline. 
Korraldab Viimsi draamateater.
18. novembril kell 19 Viimsi draama-
teatri lavastus “Meelespea”. Viimsi 
Artiumis. Tasuline. Korraldab Viimsi 
draamateater.

Varia

5. novembril kell 10–17 teerännak 
läbi maalimise. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
5. novembril kell 13 muinasjutu luge-
mine koos raamatukogu maskoti 
Vimpsikuga. Viimsi raamatukogus. 
Tasuta.
5. novembril kell 10–17 Europe Conti-
nent International Catshow / kassinäi-
tus. Viimsi huvikeskuses. Tasuline.
6. novembril kell 16 Viimsi kunstikooli 
vilistlastööde näituse avamine. Viimsi 
Artiumis. Tasuta.
6. novembril kell 10–16 Europe Conti-
nent International Catshow / kassinäi-
tus. Viimsi huvikeskuses. Tasuline.
8. novembril kell 19 Artur Raidmetsa 
ja Peeter Kaljumäe “Rikas ja vaene”. 
Viimsi huvikeskuses. Tasuline.
10. novembril kell 19 loovusest ja 
logelemisest. Kohtumine ajuteadlase 

Jaan Aruga. Viimsi raamatukogus. 
Tasuta.
11. novembril kell 10.30 kohtumine 
füüsiku ja populaarteaduslike laste-
raamatute autori Els Heinsaluga. 
Viimsi raamatukogus. Tasuta.
12. novembril kell 10–17 maagilise 
reiki I astme koolitus. Viimsi huvikes-
kuses. Tasuline.
12. novembril kell 17.30–20 lillemaali 
maaliõhtu naistele. Viimsi huvikesku-
ses.
13. novembril kell 15–17 klaasist 
ehete koolitus. Viimsi huvikeskuses.
13. novembril kell 11–16 isadepäev 
Eesti sõjamuuseumis.
15. novembril kell 18–20.15 Tallinna 
rahvaülikooli koolitus “Riidest mähk-
med – need on imelihtsad!”. Viimsi 
huvikeskuses. 
18. novembril kell 19–22 jõulupärja 
töötuba. Viimsi huvikeskuses. Tasu-
line.

K U LT U U R I K A L E N D E R

K
uidas Jaan Kolberg Viim-
si draamateatri loomise 
ideeni jõudis, ei oska ta 
ka ise täpselt öelda. “Sa-

geli on nii, et mingil ajahetkel tu-
leb “õige” mõte pähe. Kust see tu-
leb või miks mõte varem ei tulnud, 
ei oska ma öelda,” arutles Kolberg 

me oletada. Lavastuse lõpp on mõ-
neti ootamatu ning pisut ka kurb.

Osatäitjaid kehastavad EMTA la-
vakunstikooli 30. lennu lõpetanud 
noored näitlejad Maria Teresa Kal-
met ja Jaan Tristan Kolberg. “Nad 
on nii ägedad ja haakuvad tüki-
ga väga hästi,” lisas lavastaja. “On 
rõõm olla nende näitlejakarjääri 
algusteel osaline, sest ma haistan 
noortele suurt tulevikku.”

Viimsi draamateatri looja leiab, 
et viimsilane võiks lavastust vaa-
tama tulla, kuna tükk pakub pub-
likule kunstilist elamust. “Viim-
si inimene võiks olla draamateatri 
loomises osaline. Ilma vaatajateta 
võib teha mida iganes, kuid sellel 
ei oleks siis ju mõtet. Meie teeme 
oma tööd ikka publikule mõeldes,” 
sõnas Kolberg. Ka järgmiste lavas-
tuste mõtted on mehel juba ole-
mas. “Mind eksperimentaalne tea-

uue teatri loomisest. Tema sõnul 
on Viimsis tugev loominguline 
potentsiaal, sest poolsaarel ja sel-
le lähedal elab palju toredaid näit-
lejaid.   

Kuna tegu on verivärske ettevõt-
misega, siis esimesteks eesmärki-
deks on Kolberg seadnud teatri 
toimima saamise ning esiklavastu-
se õnnestumise. “Soovin teeninda-
da Viimsi elanikkonda ja pakkuda 
neile kunstilist naudingut,” lisas ta. 
Nii jõuabki juba novembri keskpai-
gas publikuni Carriére suhtedraa-

DRAAMATEATER Režissöör, stsenarist ja lavastaja 
Jaan Kolberg asutas käesoleva aasta kevadel 
Viimsi draamateatri. Esimese lavastusena toob ta 
koos näitlejate Maria Teresa Kalmeti ja Jaan Tristan 
Kolbergiga publiku ette Jean-Claude Carriére 
näitemängu “Meelespea”.

Viimsi draamateater toob publiku 
ette lavastuse “Meelespea”

ma “Meelespea”, mille Kolberg ise 
lavastab. Tegu on näitemänguga, 
kus tegelasteks on mees ja naine. 
Mees on jurist, teenib raha ja käib 
igal õhtul väljas erinevate naiste-
ga, kelle kohta hakkab päevikut või 
meelespead pidama. Ühel õhtul, 
kui tema koduuks on jäänud prao-
kile, satub tema juurde üks võõras 
naine. Kes ta on ja miks ta tuli? Me-
he ja naise suhe hakkab arenema, 
kuid mitte suunas, mida me võiksi-

 “Meelespea“ etendub 
17., 18. ja 19. novembril kell 19 
Viimsi Artiumis, pileteid müüb 
Piletilevi ja enne etendust 
saab osta ka kohapealt

 Viimsi draamateatri kohta 
saab rohkem infot kodu-
lehelt viimsiteater.ee

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

ter väga ei tõmba, aga kui mõelda 
ja ringi vaadata, siis dramaturgiat, 
läbi mille publik kunstilise elamu-
se saab, on palju,” jagas ta mõtteid 
tuleviku osas ning kutsus kõiki, 
kes moel või teisel teatri tegevus-
se panustada soovivad, endaga ot-
se ühendust võtma. Kontaktid on 
leitavad teatri kodulehelt viimsi-
teater.ee.

Jaan Kolberg
 Sündis 21. novembril 1958
 Lõpetas aastal 1976 Pärnu 

2. keskkooli ja läks seejärel 
Tartu ülikooli õppima inglise 
filoloogiat 

 Aastatel 1977–79 osales 
näitlejana Vanemuise teatri 
juures tegutsenud Evald 
Hermaküla lavastuudio töös

Jaan Kolberg 
asutas Viimsi 
draamateatri 
ning novembri-
kuus toob ta 
lavale teatri 
esimese lavas-
tuse. Foto: 
Jane Saks

Jaan Tristan 
Kolberg. 
Foto: Jaan 
Kolberg

Maria Teresa 
Kalmet. Foto: 
Jaan Kolberg



NOORTEVOLIKOGU Viimsi noorte-
volikogu on vallavolikogu juures 
tegutsev noortest koosnev nõu-
andva õigusega esinduskogu, mis 
esindab noorte huve Viimsis. 

Viimsi noortevolikogu tegevuse ees-
märkideks on kaasarääkimine valla 
noorsootöö korralduslikes küsimustes, 
koostöö suurendamine volikogu ja val-
lavalitsuse vahel, noorte omaalgatusli-
ku ja vabatahtliku tegevuse soodusta-
mine, ürituste korraldamine ja noorte 
kaasamine vallaelu korraldamist puu-
dutavatesse otsustusprotsessidesse.

Viimsi noortevolikogu 2022/2023 
koosseisu moodustamiseks toimusid 
septembrikuus valimised. Kandidee-
rida oli võimalik kõigil 14–26-aastastel 
noortel, kes elavad või õpivad Viimsi 
vallas. Noorte haaramiseks kandidee-
rimisprotsessi toimusid külastused val-
las asuvatesse koolidesse ja noortekes-
kusesse, kus tutvustati noortevolikogu 
töid ja tegemisi ning kuulajatel oli või-
malus küsida täpsustavaid küsimusi.
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EESTI LAUL Sel nädalal avalikustati 
20 Eesti Laulu poolfinalisti, kes 
lähevad püüdma ihaldatud tiitlit 
ja pääsu suurele Eurovisioonile. 
Muutused läbi teinud konkurss 
avab võistluse esmakordselt 
Viimsis – mõlemad poolfinaalid 
toimuvad jaanuaris vastvalminud 
Viimsi Artiumis.

Selgunud on 20 poolfinalisti, kelle seas 
on mitmeid nimekaid artiste, aga ka 
uusi üllatajaid. Kõikide nendega saab 
laval kohtuda juba 12. ja 14. jaanuaril, 
kui toimuvad Eesti Laulu poolfinaa-
lid. Publikuga poolfinaalid toimuvad 
esmakordselt Viimsi Artiumis, kuhu 
pealtvaatajateks pääseb mõlemal kont-
serdil ligi 500 inimest.

“Elevust on sel aastal Eesti Laulu 
ümber palju. Meil on põnevad artistid 
ja kontserdid toimuvad täiesti uutes 
kohtades,” märgib Eesti Laulu peapro-
dutsent Tomi Rahula. Viimsi Artiumi 
suur saal saab Eesti Laulu ajaks uue 
ilme, kus publik ning artistid tuuak-
se teineteisele võimalikult lähedale. 
“Publikul on Eesti Laulul alati eriline 
roll, sest see annab artistile kõige va-
hetuma emotsiooni,” ütleb Rahula ja li-
sab, et seekordsed kontserdid on seda 
erilisemad, et publik on osa saatest ja 
selle mõttega ehitatakse Artiumi suur-
de saali ka täiesti omalaadne lava.

Mõlemas poolfinaalis hakkab võist-
lema 10 artisti, lisaks astuvad vaatajate 
ette mitmed tuntud kodumaised muu-
sikud. 

Piletimüük Eesti Laulu poolfinaali-
desse avatakse novembri jooksul. Es-
makordselt kuuleb tänavusi võistluslu-

gusid 2. detsembril ETV erisaates. Eesti 
Laulu võitja selgub 11. veebruaril, fi-
naal toimub Tondiraba jäähallis. Otse-

Eesti Laulu poolfinaalid 
toimuvad Viimsi Artiumis

ülekandeid vahendavad Eesti Rahvus-
ringhäälingu tele-, raadio- ja veebika-
nalid.

Teated

Püünsi noortekeskusesse 
toob lähikuudel värskust 
Saksa praktikant

Püünsi noortekeskusesse on kaheksaks 
nädalaks tulnud praktikant Saksamaalt 
Kölnist. Albaania juurtega praktikant Rita 
tuleb kutsekoolist Erzbischöfliches Berufs-
kolleg Köln, millega Viimsi vald on aastaid 
koostööd teinud.

Püünsis veedetud aja jooksul keskendub 
ta Eesti noorsootöö kohta teadmiste am-
mutamisele ning eesti kultuuri tundmaõp-
pimisele, kuid tema suurimaks sooviks on 

kogeda kultuuridevahelist õpet ning toetada 
enese professionaliseerumist. 

Praktikant Ritaga kohtumiseks ning saksa 
ja albaania keelte praktiseerimiseks on noo-

red oodatud esmaspäevast reedeni kell 12–18 Püünsi noortekeskuses-
se (Kooli tee 33).  

Ave-Liis Kivest
Viimsi Noortekeskuse juhataja

Karolina Lõhmus – rahvus-
vahelise noorsootöö edendaja
Oktoobrikuus tunnustas Viimsi vald haridustöötajate tänuüritusel 
noorsootöötajat Karolin Lõhmust rahvusvahelise noorsootöö eden-
damise eest.

Karolina Lõhmus on Püünsi noortekeskuses töötanud poolteist aas-
tat, kuid soov saada noorsootöötajaks tuli justkui kogemata. Ta mee-
nutab, et päras gümnaasiumi lõpetamist oli ideid, mida õppima minna, 
palju ning ta otsustas võtta hoopis vaba aasta. “Läksin Rumeeniasse 
vabatahtlikuks, kus tegelesin noorsootööga – õpetasin kohalikele 
inglise keelt, käisime koolides üritusi ja töötube tegemas ja nii tekkis 
vaikselt huvi noorsootöö vastu,“ rääkis ta. Rumeeniast tagasi tulles 
suunduski Lõhmus Tallinna Ülikooli noorsootööd õppima. Ülikoolis 
õppimise ajal tuleb teha ka praktikaid ja nii Lõhmus Viimsisse sattuski.

Kui Karolin Lõhmus Püünsi noortekeskusesse tööle tuli, andis ta kes-
kuse juhatajale mõista, et soovib kirjutada noortevahetusprojekte. 
“Selleks on tarvis noortekeskusel akrediteeringut ehk kvaliteedimärgist. 
Eelmisel aastal taotlesin keskusele akrediteeringut ja suure tõenäosu-
sega ma selle eest tunnustuse, mille üle olin meeldivalt üllatunud, ka 
sain,” sõnas ta.

Lõhmus arvab, et kui ta ei oleks noorsootöötaja, oleks ta maailma-
rändur ja teeks YouTube’i videoid. “Mingil eluperioodil lähen ma kind-
lasti reisima,” muigab ta. 

Isabel Kevade
Tallinna 32. keskkooli 11.d klassi õpilane

Pille-Mai Helemäe
ERR-i kommunikatsioonijuht

KO M M E N TA A R

 Nikolai Bentsler, abivallavanem: “Eesti Laulu mõlema poolfinaali toimumine 
Viimsi Artiumis on suur au ja võit. See näitab veelkord, et Viimsi Artium ei ole pel-
galt hoone või tavaline kultuurikeskus, vaid koht, kus kultuuri ja hariduse vahel te-
kib õige sünergia. Eesti Laul Viimsi Artiumis kinnitab, et Artiumil on uhke koht Eesti 
kultuurikaardil.

Mul on väga hea meel, et Eesti tippartistid on juba leidnud tee Viimsi Artiumisse. 
Jaanuaris, Eesti Laulu poolfinaalides saavad maja võimalustega ja saali akustika-
ga tutvuda veel paljud artistid.

Ma olen väga tänulik ERR-i meeskonnale, sh Karmel Killandile ja Mart Luigele, 
kellega meil olid väga produktiivsed läbirääkimised, mille käigus jõudsime kiiresti 
kokkuleppele. Kinnitan, et koostöö ERR-iga ei piirdu ainult Eesti Lauluga.

Tulge Eesti Laulu vaatama, kallid Viimsi elanikud, ja otsustame koos, kes väärib 
kohta finaalis! Aga artistidele soovin edu ja jõudu!”

Kandideerimisprotsessi lõppedes 
osutus valituks 17 noort, kellest 15 on 
noortevolikogu täisliikmed ning kaks 
vabaliikmed. 16. oktoobril toimus 
uue koosseisu esimene kohtumine, 
kus tutvuti täpsemalt põhimääruse-
ga ja varasema tööga ning valiti ju-
hatus. Taaskord otsustasid liikmed, 
et on sobilik jätkata esimehe ja kahe 
aseesimehega, mistõttu valiti esime-
heks Sten Lang ning aseesimeesteks 

Noortevolikogu värske koosseis 
alustab uue hooga

Elisabeth Juhansoo ning Liisi Kangro.
Viimsi noortevolikogu 2022/2023 

koosseisu kuuluvad: Elisabeth Juhan-
soo, Elisabet Jääger, Hedvig Kaing, Liisi 
Kangro, Janno Kivi, Nora Kurisoo, Dia-
na Kutšerova, Jan-Erik Kümnik, Sten 
Lang, Inger-Liis Link, Laura-Lisett Lu-
gu, Luisa Nuka, Martin Aksel Porro-
son, Olga Simagina, Brit Maria Villand, 
Laura Västrik.

Ave-Liis Kivest
Viimsi Noortekeskuse 
juhataja

Noortevolikogu uus koosseis. Foto: Ave-Liis Kivest

Eesti Laulu visuaal. Foto: ERR

Praktikant Rita on 
Eestis 24. oktoobrist 
16. detsembrini. Foto: 
Karolina Lõhmus

Karolin Lõhmus töötab igapäevaselt Püünsi noortekeskuses. 
Foto: Annika Haas
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Mis meid sel gripihooajal tõenäo-
liselt ees ootab?
Gripilaine algab tavaliselt Austraa-
liast ja Uus-Meremaalt, kus on tal-
vine gripihooaeg samal ajal, kui 
meil on suvi. Lõunast levib gripp 
põhjapoolkerale, liikudes Amee-
rika kaudu Euroopasse. Tavaliselt 
peegeldab põhjapoolkeral toimuv 
enam-vähem seda, mis lõunapool-
keral pool aastat varem kogeti. Tä-
navune gripihooaeg oli Austraalias 
viie aasta halvim ja haigestumuse 
tipp oli umbes kolm korda kõrgem 
kui tavalisel gripihooajal. Domi-
neeris A-gripp, millele vaktsiini-
dest saadav kaitse oli mõõdukas. 
See kõik ei ennusta meile kerget 
gripihooaega ja raske haiguse eest 
tasuks end kindlasti kaitsta vaktsi-
neerimise abil.

Kuidas erineb gripp teistest viirus-
haigustest?
Gripp ei ole tavaline nohu. Kuigi 
gripi sümptomid on sarnased teiste 
viirushaigustega, ei ole see  lihtne 
“külmetushaigus”, vaid võib kulge-
da palju raskemalt ja kesta kauem. 
Gripp on viiruslik haigus, mille tun-
demärkideks on haiguse järsk al-
gus, kõrge palavik (üle 38°C), köha, 
pea-, kurgu- ja lihasvalu või hinga-
misraskused. 

Gripi puhul on üheks kõige kar-
detumaks tüsistuseks kopsupõletik 
ja hingamispuudulikkus, väikelas-

ja gripi riskirühma kuuluvad alaea-
lised saavad tänavu gripisüsti riigi 
kulul, siis ninasprei on kõigile laste-
le tasuline, vanusest sõltumata. Ni-
nasprei vaktsiini ei tohi kasutada al-
la kaheaastastel, rasedatel ja süga-
va immuunpuudulikkusega lastel. 

Kõik Eestis tänavu kasutusel ole-
vad vaktsiinid on neljavalentsed, 
teisisõnu on neis sees kaks A-gripi 
ja kaks B-gripi tüve. 

Vaktsineerida saab lapsi ala-
tes kuue kuu vanusest, vanuselist 
ülempiiri vaktsineerimisele ei ole. 
Alla kuue kuu vanuste imikute pe-
reliikmed ja lapsega kokku puutu-
vad sugulased peaksid olema gripi 
vastu vaktsineeritud, et beebit ras-
ke haiguse eest kaitsta. 

Millal tasub end gripi vastu vakt-
sineerida?
Gripihooaeg kestab Eestis tavaliselt 
oktoobrist aprillini. Nähtav haiges-
tumine algab kuskil novembri lõ-
pus või detsembris ja maksimaalne 
on haigestumine jaanuarist veeb-
ruarini. 

Vaktsineerimiseks on parim aeg 
enne gripilaine algust ehk oktoob-
ris või novembris. Eelmine gri-
pihooaeg (2021/2022) venis Ees-
tis ebatavaliselt kaua kuni mai ja 
juunini välja, seega pole veel ka 

tel ka keskkõrvapõletik. Harulda-
semate tüsistustena võivad tekkida 
südamelihasepõletik, aju- ja aju-
kelmete põletik. Samuti võib gripp 
põhjustada olemasolevate kroo-
niliste haiguste kulu halvenemist, 
sagedamini on probleeme astma, 
kroonilise obstruktiivse kopsuhai-
guse (KOK), südamepuudulikkuse 
ja diabeediga. Gripilainega käib ta-
valiselt kaasas ka südameinfarktide 
ja ajuinsultide laine. Paraku võivad 
gripi tüsistused lõppeda surmaga. 
Just seepärast on väga oluline end 
gripi eest kaitsta gripivaktsiini abil.

Kuidas levib gripiviirus?
Viirus levib aevastamisel, nuuska-
misel või köhimisel vabanevate 
piiskade ja aerosoolidega. Kui käsi 
ei pesta, satub viirus paljudele pin-
dadele, nagu näiteks käepidemed, 
lülitid ja klaviatuurid ning sealt kan-
takse viirus omakorda mustade kä-
te vahendusel näopiirkonda. Hai-
guse peiteperiood on keskmiselt 3–
7 päeva. Nakkusohtlikuks muutub 
inimene päev enne sümptomite il-
mumist ning nakkav periood kestab 
kuni seitse päeva (immuunpuudu-
likel ja väikelastel kuni 21 päeva).

Peamiseks gripi levitajateks on 
lapsed, eriti põhikooliealised ja 
nooremad lapsed. Maailmas on 
näidatud, kuidas kooliealiste seas 
läbi viidud vaktsineerimisprogram-
mid on suutnud vähendada arsti-
külastusi, EMO-visiite ja haigla-
ravi vajadust mittevaktsineeritud 
täiskasvanutel. Samuti on koolide 
sulgemine gripipuhangute ajal vä-
hendanud viiruse ülekannet kogu 
elanikkonna hulgas. 

TERVIS Erinevalt tavalistest viirustest võib grippi 
põdeda raskelt ja kaua. Sarnaselt COVID-19-ga on 
grippi haigestumisel suurim risk tüsistuste tekkeks 
väikelastel, rasedatel, eakatel ja krooniliste haigus-
tega või immuunpuudulikkusega inimestel, kelle 
jaoks võib haigus vajada intensiivravi või lõppeda 
isegi surmaga. Perearst Piret Rospu rääkis lähemalt, 
miks, millal ja kuidas tuleks end gripi eest kaitsta.

Märgid lubavad rasket gripihooaega

Kuidas end gripi eest kaitsta?
Gripi vastu vaktsineerimine on 
kõige tõhusam viis end gripi eest 
kaitsta. Vaktsineerimine annab im-
muunsüsteemile võimaluse viiru-
seosakesi ohutult tundma õppida. 
Kuna tegemist on ainult viiruseosa-
kestega, ei saa vaktsineerimine 
grippi haigestumist põhjustada.

Sel sügisel laiendati tasuta gri-
pivaktsiini kättesaadavust riskirüh-
madele. Riigi kulul saavad end soo-
vi korral gripi vastu vaktsineerida 
nii üld- ja erihoolekande teenu-
sel olevad inimesed, üle 60-aasta-
sed, rasedad, kuni 7-aastased lap-
sed ning gripi riskirühma kuuluvad 
alaealised. Tasuta gripi vastu vakt-
sineerimist viib läbi perearst või 
pereõde. 

Gripi vastu on kasutusel nii süs-
titav vaktsiin kui ka ninasprei. Ni-
napihus on mõeldud kasutamiseks 
kahe- kuni alla 18-aastastele laste-
le. Kui alla seitsmeaastased lapsed 

jaanuaris-veebruaris vaktsineeri-
miseks liiga hilja. Nagu alati vakt-
sineerimistega, läheb ka gripisüs-
ti järel kaitse tekkimiseni aega kaks 
nädalat, seetõttu on õige ajastada 
vaktsiinisüst nõks enne gripilaine 
oodatavat kohalejõudmist. 

Kas gripivaktsiini võib teha koos 
teiste vaktsiinidega?
Gripivaktsiini on lubatud teha koos 
teiste vaktsiinidega. Eelmisest aas-
tast on meil juba hea kogemus gri-
pivaktsiini süstimisest samal ajal 
koos COVID-19 vaktsiinidega. Ül-
diselt olid kõrvaltoimed sarnased 
nagu kummagi vaktsiini eraldi te-
gemisel: süstekohtade reaktsioo-
nid, palavik ning kerge lihasevalu 
või haiglane enesetunne, mis möö-
duvad võrdlemisi kiirelt. 

Riskigruppidesse kuuluvatel 
inimestel tasuks mõelda ka pneu-
mokoki vastu vaktsineerimisele. 
Pneumokokk on kõige sagedasem 
kopsupõletikku tekitav bakter, sel-
le vastu vaktsineerimine on soo-
vituslik alla kaheaastastele lastele 
ja üle 65-aastastele täiskasvanute-
le, samuti kroonilisi haigusi põde-
vatele inimestele (kroonilised hin-
gamisteede- või vereringeelundite 
haigused ja diabeet). Pneumokoki 
vastu tohib vaktsineerida gripivakt-
siiniga samal ajal. Pneumokoki vas-
tu vaktsineerimine on üldjuhul ta-
suline. Riigi kulul on see võimalik 
sisekõrva implantaatidega, liikvori 
lekkega ja tõsise immuunpuudulik-
kusega haigetele. 

Gripivaktsiini tohib teha ka koos 
riikliku immuniseerimiskava teiste 
vaktsiinidega, mida väikelastele ja 
koolilastele rutiinselt tehakse. 

Kus saab end vaktsineerida?
Vaktsineerimist viivad läbi tervis-
hoiutöötajad. Kaitsesüstimiseks 
tuleb pöörduda perearsti poole 
või vaktsineerimiskabinetti. Samu-
ti saavad inimesed end vaktsinee-
rida mitmetes apteekides üle Eesti.  
Hoolekandeasutuses viib vaktsi-
neerimist läbi sealne õendustee-
nuse osutaja.

Vivika Tamra
Tervisekassa avalike suhete 
spetsialist

LUMEROOS

VANA BASKINI TEATER

HELGI SALLOHELGI SALLO HARRY KORVITSHARRY KORVITS--
VOLDEMAR KUSLAPVOLDEMAR KUSLAP

PILETID MUUGIL PILETILEVIS, PILETIMAAILMAS jA KOHAPEAL.

VIIMASED ETENDUSED!
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Gripivaktsiini 
on lubatud 
teha koos
teiste vaktsii-
nidega. Foto: 
Canva

Dr Piret Rospu.
Foto: erakogu
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TEEHOOLDUS 16. novembrist 
alustatakse valla teedel talihool-
dustöödega. Muuhulgas teosta-
takse suurema liikluskoormusega 
teedel libeduse tõrjet teekatte 
soolatamisega ehk kloriidide 
kasutamisega. Peamiselt kasuta-
takse soolatamist 3. ja 4. seisundi-
tasemega teedel, mis aitab tee-
katteid, lisaks sahkmasinatele, 
puhtana hoida.

“Käesoleva aasta talvel katsetab Viim-
si vallavalitsus esimest korda Haab-
neeme alevikus kloriidivabasid kat-
selõike, sealjuures seisunditasemeid 
alandamata,” tõi Viimsi valla teede va-
nemspetsialist Siim Jürima uuendu-
sena esile. Katselõikudeks on valitud 
Randvere tee peatänava lõik (vahemi-
kus Heki tee ringteest kuni Hundi tee-
ni, sh Tammepõllu tee ristmik), Heki 
tee (lõigus Kolhoosi tee kuni Heki tee 
ringtee) ja Põldheina tee (lõigus Leht-
puu tee kuni Tammepõllu tee). Kat-
selõikude alguskohad on tähistatud 
spetsiaalsete liiklusmärkidega, mis an-
navad liiklejale märku kloriidivaba tee-
lõigu algusest. 

Teehooldaja rakendab kloriidiva-
badel teelõikudel lumesaju korral sa-
gedasemat sahkamist, et hoida tee-
katted lumevabad ning libedusetõrje 
tegemisel võetakse kasutusele gra-

niitkillustik. Kloriidivaba teelõik aitab 
kaasa tee äärde istutatud taimede ja 
kõrghaljastuse säilimisele, samuti pi-
kendab kloriidide piiramine teekate-
te eluiga. “Kevadel võrreldakse testlõi-
gu istutusaladel ja eraldussaartel oleva 
haljastuse seisundit eelnevate aastate-
ga. Samuti tehakse katseperioodi vältel 
regulaarset seiret ja täiendatakse hool-
demetoodikat ja -kirjeldust,” lisas Jü-
rima. Katse eesmärk on töötada väl-
ja hooldemetoodika, mis on senisest 
keskkonnasõbralikum, loodust hoid-
vam ja kestlikum.

Teatud olukordades, näiteks jää-
vihmade või musta jää korral, ei saa 
katsealal välistada erandkorras soola 
kasutamist. Mehaanilise hooldusega 

Kloriidivaba talihoolde 
katsepiirkond Haabneemes

koostoimes võib lühiajaliselt osutuda 
ohutuse tagamiseks vajalikuks soo-
la kasutamine. Sellistes olukordades 
reguleerib teehooldaja nii puistatava 
soola kogust kui ka puistekaugust, et 
vältida soola sattumist haljasaladele.

Autojuhtidel tuleb tavapäraselt tee-
del liigeldes jälgida tee- ja ilmastiku-
olusid, valida vastav sõidukiirus ning 
hoida eessõitjaga ohutut pikivahet. 
Katselõikudel palume sõitjatel olla 
veelgi tähelepanelikumad. 

Katselõikude osas on oodatud sõi-
dukijuhtide kirjalik tagasiside, et saada 
infot ka juhtide vaatest. Tagasiside võib 
saata e-posti aadressile kommunaal@
viimsivv.ee.

Teated

Harjumaa omavalitsusjuhid 
kohtusid Viimsis
21. oktoobril toimus Viimsi Artiumis Harjumaa II omavalitsuspäev, 
mis oli pühendatud elukestvale huviharidusele.

Viimsi valla eestvedamisel, Tallinna Ülikooli, Eesti Linnade ja Valdade 
Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Polis MTÜ koostöös teist korda 
toimunud Harjumaa omavalitsuspäev kandis pealkirja “Elukestev huvi-
haridus ja -tegevus, toimekana teel”.

Päeva jooksul toimunud arutelude tulemusena võeti vastu Harjumaa 
omavalitsuspäeva deklaratsioon, mis edastati riigikogule. See kesken-
dus huviharidusele ja huvitegevusele ning sisaldas ka häid ettepane-
kuid riigile parema valdkonnapoliitika kujundamiseks.  

Linda Saarmets
kommunikatsiooni peaspetsalist

Heaolu peitub nii joonistamises, 
jalutamises kui ka sõpradega 
ajaveetmises
Viimsi noortekeskuses toimus 3.–21. oktoobril joonistusvõistlus, 
mille keskseks teemaks oli noorteinfo portaali Teeviida teemakuust 
lähtuvalt “Heaolu”.

Noored joonistasid pildi enese heaolust ning lähtusid küsimustest, 
mida tähendab sinu jaoks heaolu ja kuidas hoiad oma tuju üleval? 
Oma tööd esitasid kümme noort vanuses 7–12. 

Joonistusvõistluse võitis 11-aastane Debora, kes joonistas lõbustus-
pargi. Teise koha pälvis 12-aastane Hugo, kelle joonistusel on kaks 
noort, kes seisavad noortekeskuse juures. Kolmanda koha sai 10-aas-
tane Annabel, kes joonistas pildi endast ja sõbrannast ning kirjutas 
pildi juurde: “Mind teeb eriti õnnelikuks see, kui ma saan enda sõbra 
käest kinni hoida.“ 

Noortekeskus toob esile ja tänab kõiki noori, kes võtsid joonistus-
võistlusest osa! 

Ave-Liis Kivest
Viimsi Noortekeskuse juhataja

Birgit Eesalu
noorsootöötaja

Kloriidivabad lõigud. Kaart: Allar Lehtsalu, Maa-ameti aluskaart

ARENGUKAVA Valla vee-ettevõte 
AS Viimsi Vesi asus koostama uut 
valla ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooni arengukava. Uus arengu-
kava on plaanis valmis saada keva-
deks ja esitada see siis vallavoli-
kogule vastuvõtmiseks.

Uus ühisveevärgi ja -kanalisatsioo-
ni (ÜVK) arengukava koostatakse aja-
perioodil 2023–2035 ja seda teeb OÜ 
Europolis. Lisaks arengukavale koos-
tatakse ka veeressursi ja -tarbimise 

eksperthinnang, millest saadud tead-
misega on plaanis kavandada eda-
sised taristu vajadused. Üheks oluli-
seks väljakutseks saab olema vajaliku 
veeressursi tagamine ning suurema 
võimsusega reovee puhastustaristu 
kavandamine. Oktoobri lõpus toimus 
esimene kohtumine vallavalitsuse osa-
kondadega.

Kuna arengukava periood on pikk,  
puutub selle sisus kokku nii koosta-
tava valla üldplaneeringuga (elani-
ke arv, võimalike äripindade loomine 
kasutuseta tööstusaladele jms) kui ka 
loomisel oleva pikaajalise arengustra-
teegiaga. Oktoobri lõpus toimunud 
kohtumisel räägiti lahti pikaajalistest 
arengudokumentidest lähtuvad ootu-

AS Viimsi Vesi koostab 
uut arengukava

sed vee- ja kanalisatsioonitaristu aren-
gule. Vaja on kavandada arendustege-
vused ja investeeringud, mis tagavad 
pikemas perspektiivis ÜVK teenus-
te toimepidevuse ja vajalike ressurs-
side olemasolu. Kohtumisel arutati 
nii  Viimsi veeressursi probleemi kui 
ka sademevee laiemat kasutamist äri- 
ja teenushoonetel (eesmärgiga joo-
giveeressurssi säästa). Koos käidi üle 
ehitusõiguse rakendatuse uuringu tu-
lemused ja vaadati hetkel kehtiva üld-
planeeringu kesksusalasid, et kasutu-
sest väljas olevatele aladele saaks ka-
vandatud veeressurss, mis loob võima-
luse nende räämas alade uuendami-
seks tulevikus (äripinnad, teenused, 
avalikud alad jms).

ÜVK arengukava koostamise protsessi avakohtumine Viimsi vallamajas. Foto: Heiko Leesment

Alar Mik
abivallavanem

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Võidutöö “Lõbustuspark”. Joonistus: Debora (11 a)

Harjumaa II omavalitsuspäev on pühendatud HOLi 30. aastapäevale. 
Sellega märgitakse ära 5 aastat omavalitsuspäeva kui riiklikku täht-
päeva. Foto: Karli Saul
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Maa seest leitud muuseum
Kuulus Briti arheoloog Leonard 
Woolley uuris eelmise sajandi esi-
mesel poolel muistse Babüloonia 
Uri linna metropoli ja leidis selle 
kõrval põneva rajatise. Selles hoo-
nes olid ajaloolised erinevast ajast 
ja kohtadest pärit esemed asetatud 
riiulitele ning nende esemete juu-
res olid savist kirjalikud seletused 
kolmes erinevas keeles. Selle kogu 
ja väljapaneku loomise ajaks saab 
pidada aastat 530 e.m.a ja rajajaks 
kuningatütar Ennigaldit. Tema isa 
oli viimane Babüloonia kuningas, 
kes oli alla vandunud naaberriigi 
valitsejale Kyros Suurele.

Kuna Kyros oli suur mitte ainult 
nime, vaid ka vaimu poolest, siis 
saigi endise riigipea tütar ka uue 
valitseja ajal muuseumi rajada. 
Võimas on ette kujutada, et muist-
ne muuseumikuraator Ennigal-
di tegeles esemete ja ajaloosünd-
muste kogumisega, mis olid tema 
jaoks üle tuhande aasta vanad, ja 
ta tegi seda juba kaks ja pool tuhat 
aastat tagasi. Veel on tore mõelda, 
et esimene muuseum Viimsisse ra-
jati Kirovi nimelise kalurikolhoosi 
poolt ja Kirovi nimi omakorda tule-
neb just Kyros Suure nimest.

Muuseum ja muusad
Muuseumi nimetus tuleb sõnast 
muusa. Muusad olid Zeusi ja mälu-
jumalanna Mnemosyne tütred. 
Nende ülesandeks oli inimeste 
erineva loomingulise tegevuse 
toetamine ja kaitsmine ning ka ins-
pireerimine. Muusade poolt ins-
pireeritud inimesed olid antiik-
maailmas tihti rohkem kaitstud ja 
austatud kui võimu- või usujuhid. 
Muusade templit nimetati sõnaga 
museion. Kui hellenistlikus Alek-
sandria linnas asutati umbes 280 
e.m.a hiiglaslik teaduskeskus, siis 
nimetati ka see muusadest inspi-
reerituna nimega Musaeum. Pigem 
võib Aleksandria Musaeumi lugeda 

rohkem raamatukogude eellaseks, 
kuna kunstiesemeid seal ei kogu-
tud. Küll koguti neid Alaksandria 
raamatukogu suurima konkuren-
di poolt Pergamomi raamatukogus.

Renessanss kui taassünd
Renessansi ajal sündis uuesti an-
tiikse tasemega kultuur ja sellega 
koos ka muuseumid. Maailma va-
nimaks tegutsevaks muuseumiks 
saab pidada Kapitooliumi muuseu-
me, mille sünnidaatumiks loetak-
se 1471. aastat. Sel aastal määras 
paavst Sixtus IV paavsti kunsti-
kogust rühma antiikseid pronks-
esemeid roomlastele avalikuks de-
monstreerimiseks. Muuseumi-
hoonetest vanima rekonstrueeris 
ja ehitas ümber Michelangelo ja 
vanim muuseum on ka vormilt sil-
mapaistev.

Vabaõhumuuseumid
Vabaõhumuuseumite ekspositsioo-
ni omamoodi avapauguks võiks lu-
geda kuulsat Pariisi maailmanäitust 
1889. aastal (mille tarvis muuhul-
gas püstitati ka Eiffeli torn). Selle 
sündmuse üheks osaks oli maailma 
asustuse ajaloo näitus, mille tarvis 
püstitati erinevaid hooneid eri ajas-
tutest. Näiteks roomlaste elumaja 
koopias elas külastuse ajal Prant-
suse president ja muistsete kelti-
de majast müüdi külastajatele õlut. 
Kohal olid teiste seas ka soomlaste 
palkmaja ja laplaste kojad. Pariisis 
toimunu oli ühekordne atraktsioon, 
mis hiljem lammutati (Eiffeli torn 
jäi küll kogemata püsima). 

Statsionaarsete vabaõhumuu-
seumite rajamiseni jõudsid esime-
sena põhjamaalased. Oma vaba-
õhumuuseumi rajamist alustasid 
esimesena norralased, aga valmis 
said siiski rootslased. Skanseni va-
baõhumuuseum avati Stockholmis 
1891. aastal ja paljudes kultuurides 
kutsutaksegi vabaõhumuuseume 
skanseniteks. Stockholmi väisates 
võiks selle koha julgesti kohustus-
likku programmi võtta.

Eesti vanimad
Eesti vanima muuseumi tiitli nimel 
võistlevad omavahel tänapäevase 

Muuseumid meie ümber

Tartu ülikooli kaks muuseumit: 
kunstimuuseum ja loodusmuu-
seum. Eesti esimese avaliku muu-
seumi sünniaastaks on kas 1802 või 
1803. Ühes ruumis kõige kauem on 
kindlasti tegutsenud just kunsti-
muuseum, mis asub Tartu ülikoo-
li peahoones.

Vabaõhumuuseumi rajamiseks 
Eestis moodustati entusiastidest 
ühing juba 1925. aastal, kuid en-
ne okupatsiooni siiski lõpliku tule-
museni ei jõutud. Peamiselt August 
Pulsti poolt korraldatud üritustel ja 
sündmustel selle idee elluviimiseks 
osales küllaltki keskse tegelasena 
ka Viimsi rahvalaulik Mari Kilu. 
Eesti vabaõhumuuseum asutati lõ-
puks 1956. aastal ja see oli esime-
ne omataoline Nõukogude Liidus. 

Kolhoosi muuseum Viimsis
Kirovi nimeline kalurikolhoos oli 
kogu Nõukogude Liidu ägedamaid 
ja uudistajaid käis kolhoosis pea 
igapäevaselt küll mustade Volgade-
ga, küll LAZ ekskursioonibusside-
ga. Pealegi oli kavas rajada NSVLi 
kõige uhkem kolhoosi peahoone, 
kuhu oli oodata veelgi suuremat 
külastajate arvu. Samuti oli kol-
hoos territoriaalselt pidevalt kasva-
nud, hõlmates 1970ndate alguseks 
pool Soome lahe eestipoolsest ran-
nikust koos erinevate kultuuritaus-
tade ja ajalooga. Nii otsustati 1971. 
aasta detsembris juhatuse otsusega 

MUUSEUMID Teadaolevalt maailma vanim 
muuseum rajati juba üle kahe tuhande aasta tagasi. 
Eesti vanim muuseum on kümme korda noorem 
ja Viimsi vanim muuseum saab järgmisel aastal 
alles poole sajandi vanuseks. Maailmas on sada 
tuhat muuseumi, millest paarsada on Eestis. Eesti 
on muuseumide rohkuselt elanikkonna suhtarvult 
tõeline suurriik, olles maailmas esikümnes.

Janek 
Šafranovski
Rannarahva muuseumi 
juhataja

rajada oma muuseum. Ühiskond-
liku töö vormis hakkasid kolhoosi 
töötajad entusiastlikult muuseumi-
le esemeid koguma.

Muuseum avati uues keskuse-
hoones kahe aasta pärast, 1973. 
aasta detsembris. Vastavatud muu-
seum oli täiesti uus tase nii näituse 
kujunduse kui ka näitusesaali suu-
ruse poolest. Ekspositsiooni pind-
alalt oli tegemist tollase Eesti suu-
rima muuseumiga.

1976. aastal otsustati rajada ka 
vabaõhumuuseum. Omaaegse ni-
mega S. M. Kirovi nimelise näidis-
kalurikolhoosi muuseumi vaba-
õhuosakond avati 1980. aasta au-
gustis. Eesrindlik oldi muuseu-
mimaastikul selles osas, et peale 
olemasolevate taluhoonete taasta-
ti ajaloolise uurimuse tulemusel ka 
juba ajas hävinud hooned. 

1990. aastal lõpetas kolhoosi 
mantlipärija muuseumi tegevuse. 
1993. aastal anti Viimsi vallale üle 
osa muuseumikogust ja vabaõhu-
muuseumist ning tänapäeva Ran-
narahva muuseumi saab pidada 
endise muuseumi mantlipärijaks.

Sõjamuuseum
Viimsi on koduks veel ühele väga 
olulisele muuseumile. 1993. aas-
tal asutati Viimsi vallavalitsuse ot-
susega Viimsi mõisa selle endise 
omaniku auks kindral Laidone-
ri muuseum. 2001. aastal anti see 

Kapitooliumi 
muuseum. 
Foto: Capitoline 
Museum

Kirovi kolhoosi 
muuseum. 
Foto: Ranna-
rahva muu-
seum

Külas jalg-
rattamuu-
seumis. Foto: 
Rannarahva 
muuseum

Muuseumist 
muuseumisse

 Rannarahva muuseum 
on alates suvest korralda-
nud reise erinevatesse muu-
seumitesse ja erinevatesse 
põnevatesse Eesti paika-
desse. Oleme käinud Järva-
maal, Jõgevamaal, Vormsi 
saarel, avastanud Struve 
kaart ja Tartu Toomemäge. 
Oleme kohtunud väga äge-
date muuseumiinimestega ja 
saanud aru, et just need ini-
mesed on olnud meie reiside 
kõige suuremateks avasta-
misteks ning väärtusteks.

muuseum koos mõisa peahoonega 
valla poolt üle kaitseministri mää-
rusega moodustatud riigiasutusele 
Laidoneri Muuseum. Nii on Viimsi 
koduks ka Eesti Sõjamuuseumile – 
kindral Laidoneri muuseumile. 

Sõjamuuseumi juured ulatuvad 
aga juba 1919. aastasse, mil just Jo-
han Laidoneri päevakäsuga asutati 
Eesti Vabastamise Sõja muuseum.

Maailm täis muuseume
Maailmas on tänapäeval üle saja 
tuhande muuseumi. Ühel inime-
sel kõiki neid külastada pole mui-
dugi võimalik. Eestis on üle kahe-
saja muuseumi. Rahva suhtarvu 
järgi oleme muuseumite arvuku-
selt maailmas kümne esimese seas. 
Eesti kõiki muuseume jõuaks kü-
lastada ju küll. Või vähemalt arves-
tatavat osa neist. Igal muuseumil 
on pakkuda midagi kordumatut ja 
põnevat. Kuna muuseumid on pi-
devas muutumises ja arenemises, 
siis ka samasse muuseumisse astu-
des leiab alati midagi uut.

Kutsume kultuurireisile 
Viljandisse! 12.11.2022
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NUTIPOOD Jalatsite ja riiete 
jaekett WeekendShoes katab 
Eesti nutipoodidega, esimene 
avas uksed Viimsi Marketis. 

E-poest ostetud kauba puhul on 
ostjatel enamasti kaks probleemi: 
tellitud kaupa ei ole võimalik va-
rem proovida ning tagastamine on 
tülikas. Nii tekkiski mõte luua nu-
tipood. “Alustame pilootprojek-
tina Viimsis, kuid sisuline ambit-
sioon on, et nutipoodide võrgustik 
ulatuks üle riigi,” ütles WeekendS-
hoesi tegevjuht Taavi Laeks. “Kuna 
müüme lisaks jalanõudele ka rii-
deid ja aksessuaare, toimub peat-

selt meil ka kaubamärgi muutus –
WeekendShoest saab Weekend.”

Otsides Viimsis nutipoele sobi-
vat asukohta, pöördus Laeks Viimsi 
Marketi poole. Kaubanduspindade 
konsultant Kristofer Erik Kamberg 
oli mõttega kohe nõus. “Kui vaa-

Uuenduslik nutipood on esimene Eestis
data maailmatrende, siis e-kau-
bandus on üha kasvav ning kau-
banduskeskused peavad sellega 
kohanema,” sõnas Kamberg.

Kuidas teenus töötab? Huviline 
läheb esmalt WeekendShoesi vee-
bipoodi, kus tuvastab end PIN1-
koodiga ning siis on võimalik nu-
tipoodi saatmiseks valida kuni viis 
toodet. Seejärel saab poekülastaja 
uksekoodi SMS-iga, mis tagab ligi-
pääsu nutipoodi. Edasi võtab klient 
pakiautomaadist toote(d), proovib 
kohapeal ja langetab otsuse. Mit-
tesobiva(d) toote(d) saab pakiau-
tomaati muretult tagasi panna ning 
sobiva(d) kaasa võtta. Ostjal ei ole 
tarvis midagi ette maksta, vaid ta 
tasub arve alusel 30 päeva jooksul 
ja üksnes nende kaupade eest, mil-
le kasuks on nutipoes otsustanud 
ning kaasa võtnud.

WeekendShoesi tegevjuht Taavi 
Laeks (vasakul) ja Colliers kinnis-
vara kaubanduspindade konsultant 
Kristofer Erik Kamberg. 

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Weekendi nutipood asub Viimsi Marketis (Randvere tee 7a). Fotod: Jane Saks

A
astatega on tagurpidi 
pööratud paadi kujuli-
ne restoran tõusnud ju-
ba omamoodi Viimsi 

vaatamisväärsuse seisusesse ja se-
da ka välismaalaste jaoks. Ainult 
paarikümne sõiduminuti kaugu-
sel Tallinna kesklinnast asuv suur 
tagurpidi PAAT on vaatepilt, mida 
on raske unustada.   

Liialdamata võib öelda, et PAAT 
on üks tuntumaid ja tuttavamaid 
hooneid, mis nii arhitektuurselt 
kui ka meeleolult sobib imeliselt 
Viimsi vabaõhumuuseumi kõrva-
le. Hoone arhitekt on Indrek Sui-
gusaar ja see ehitati 1999.–2000. 
aastal. 

Viimsi poolsaar on juba aega-
de algusest peale olnud Soome la-
he äärne kaluriküla. Tagurpidi pöö-
ratud paat on ürgne motiiv, mis on 
kasutust leidnud ka hoone arhitek-
tuurse vormi kujundamisel. Läbi 
aastasadade on meremehed kalalt 
tulles kaldale tõmmatud paadid ta-
gurpidi pööranud, et sedaviisi nei-
le puhkust anda.

püüdnud põimida tuttavaid mait-
seid, rannarahva leidlikkust ning 
maailmast kogutud ideid mingis 
koduses võtmes.

Külalistel on võimalus nautida 
vaadet Tallinna siluetile nii avaras 
restoranisaalis kui ka einestada su-
vel värskes mereõhus suurel väli-
terrassil või merekaldal. 

Rannarestoran on ka imeline 
koht mereäärsete pulmade ja muu-
de pidulike ürituste korraldami-
seks. Paadi teisel korrusel asuv pri-
vaatne merevaatega saal on sü-
damlik koht peiede pidamiseks.

Kõrval asuv Viimsi vabaõhu-
muuseum rõõmustab külastajaid 
igapäevaselt oma rõõmsate talle-
kestega – nii saab näiteks nädalava-
hetusel veeta vahva perepäeva va-
baõhumuuseumis ning einestada 
pärast üheskoos rannarestoranis. 
Menüü pakub ka lastele oma lem-
mikud ja aja sisustamiseks leiab 
ülemiselt korruselt mängunurga.

Aastal 2020 läbis PAADi inter-
jöör taas väikese mustriküllase 
värskenduse. Mere ja maa piiril 
oleva restorani interjööris räägi-

RANNARESTORAN PAAT on kindlasti üks oma-
näolisemaid söögikohti Põhja-Eestis. 22 aastat 
tagasi merekaldale kerkinud restorani arhitektuur 
tõmbas juba tol ajal omajagu tähelepanu. 

Omanäoline rannarestoran PAAT

tukook. Kindlal kohal on alati ka 
hooajalised maitsed, nagu angersä-
gašašlõkk, mille pärast tasub kind-
lasti suviti sõit meile ette võtta. 

Lisaks merelisele teemale leiab 
menüüst ka tummisemaid rooga-
sid maalt ning oleme menüüd ka 
kaasajastanud veganitele mõeldud 
valikutega. Menüüsse oleme alati 

Arhitekt Suigusaar on ise täien-
davalt kirjeldanud oma inspirat-
siooni eriti seikluslikult: “Pime-
dusest vastu kumava restorani 
peasissepääsu klaassein on kujun-
datud kiusvaala suu, millesse su-
kelduja, haarates kinni merilõvi 
kihva laadsest käepidemest, läheb 
vastu üllatavale seiklusele.” Ehitus 
valmis 2001. aasta aprillikuus. 

Algselt oli PAAT olemuselt ja 
meeleolult pigem hubane pubi. 
2003. aasta alguses vahetas PAAT 
omanikku ning aegade jooksul on 
sellest kujunenud restoran, mis 
ka pärast kõiki neid aastaid ei väsi 
oma vaatega üllatamast. Alati taa-
mal lummav Tallinna siluett ning 
saateks kõik mere emotsioonid – 
torm, tuul ja peegelsile vesi. See ilu 
hoiab motivatsiooni üleval tegutse-
da ka järgmised 20 aastat.

Mitmekesine menüü
PAAT on lisaks oma arhitektuurile 
ja imelisele merevaatele tuntud ka 
köögi poolest. Sageli tulevad meie 
püsikliendid just oma lemmikroo-
gasid nautima. Maitsed on tuttavad, 
aga samas veidi uued ja omamoo-
di. Palju toorainest tuleb kaugemalt, 
nii Itaaliast, Prantsusmaalt kui ka 
Pärnust. Tuntuimaid on meie me-
reanniseljanka ja kama-toorjuus-

Ruth Raja
restorani juhataja ja peakokk 

Krõbedad räimed – sidruni aioli.Hiidkrevetid valge veini harissa kastmes. Hiidlesta filee Beurre Blanc kastmes.

vad lugusid värviküllased lindude-
ga mustrid, mis kõnelevad loodus-
hoiust ja kadunud liikidest. Idee 
autorid on kihvtid noored brändiga
Ma_ke_lab.

Pärast koroonaaega oleme nii 
interjööri kui ka menüüsse taht-
nud sisse tuua positiivsemat, rõõm-
sameelset ja rannarahvale iseloo-
mulikku seiklejalikku joont – PAAT 
püsib vankumatult iga tormiga! 

Kindlasti on jõuluajal tulemas 
krutskitega roogasid ja oleneb talve-
taadist, kas ka lisaks majas peetava-
tele jõulupidudele lisandub võima-
lus taas pidu lumisemalt korraldada. 

Ootame sööma ja vaadet nau-
tima!

PAADi interjöör.

Maaliline 
suvine PAAT. 
Fotod: erakogu



PIDU Eelmisel pühapäeval, 
30. oktoobril tähistas Korvpalli-
kubi Viimsi oma 20. sünnipäeva. 

Klubi, mis aastal 2021 valiti Harjumaa 
parimaks spordiklubiks, on tänasel 
päeval koduklubiks enam kui 700-le 
korvpallurile. 

Muuhulgas mängib Viimsi/Sport-
land esindusmeeskond teist aastat 
järjest Paf Eesti-Läti korvpalliliigas, 
kus debüüthooajal saadi kaela hõbe-
medalid.

Pidulik päev algas konverentsi-
ga “Viimsi Eesti korvpallis & korvpall 
Viimsis”. Klubi kahe asutaja ja tänase 
kahe juhatuse liikme – Teet Tiisvelt ja 
Tanel Einaste – kõrval esinesid ja õn-
nitlesid sünnipäevalast Viimsi valla-
vanem Illar Lemetti, Keio Kuhi Eesti 
Korvpalliliidust, konkurendid ja kol-
leegid Rait Käbin (TalTech Spordiklu-
bi) ja Jaak Karp (Rapla Korvpallikool & 
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SPORT Veemotospordi Hydro GP 
võistlussarjas selgitati maailma-
meister paadiklassis F-125 ilma 
viimase kahe etapita.

Algselt Ukrainasse Ternopili planeeri-
tud MM-sarja IV etapp jäi sõja tõttu ära 
ja jäädes solidaarseks Ukraina sport-
lastega, siis Ternopili Hydro GP etapi 
korraldusõigust teistele riikidele edasi 
ei antud. Itaalia GP ärajäämise põhju-
seks oli võistlemiseks ohtlikult madal 
veetase Po jõel. Nii jäi MM-sarja pikku-
seks sellel hooajal ainult kaks etappi. 

Tšehhi GP-l näitas esimest täishoo-
aega MM-sarjas kaasa sõitev Viimsi 
gümnaasiumi 11. klassi õpilane Joonas 
Lember, et möödunud hooajal Ukraina 
GP-l esimene sõiduvõit ei olnud juhus-
lik. Sõitudest kaks esikohta ja üks kol-
mas koht tagasid 17-aastasele Lembe-
rile Tšehhi GP etapivõidu.

“Ärevaid momente jooksin läbi ik-
ka mitu korda. Vabatreeningul mootor 
seiskus ja ei saanud aru, milles prob-
leem seisnes. Meeskond vahetas ära 
kõikvõimalikud osad, mis seda võisid 
põhjustada, ja hiljem selgus, et õigesti 
tehti. Oleks mootori “aju” võistluse ajal 
üles öelnud, oleks esikolmikust kohe-
selt välja kukkunud,” meenutab Lem-
ber Tšehhi etappi.

Rootsi GP-l näitas Lember juba nii 
head kiirust, et võitis ära juba ka aja-
sõidu. Esimeses stardis oli kõik hästi 
ja foori tulede kustumisest kuni sõidu 
lõpuni hoidis noormees kindlalt liid-
ripositsiooni ja võitis sõidu. Teises sõi-
dus aga nii hästi enam ei läinud. Esi-
kohalt startides sai küll hea lähte, aga 
teisel ringil lõpetas mootor töölepin-
gu ja sõit tuli katkestada. Kaldale saa-
des selgus, et masin sai liiga vähe kü-
tet ja kuumus muutus mootoris liiga 
suureks. Viimaseks, kolmandaks sõi-
duks olid silinder ja kolb vahetatud, 
aga stardipositsioon oli katkestamise 

tõttu viimane. Start oli hea ja esime-
se sirge lõpuks oli Joonas tõusnud vii-
maselt kohalt teiseks. Terve sõidu käis 
kahevõistlus teise tiitlipretendendi, 
bulgaarlase Viktor Lyubenoviga, kuid 
ringiga mahajääja lõpetas selle sõidu 
Lyubenovi kasuks. Rootsi GP võit kuu-
lus Lyubenovile, teine oli Marek Peeba 
ja Lemberile etapilt kolmas koht.

Kahe etapi kokkuvõttes võitis alles 
möödunud aastal veel juuniorite klas-

Ajaloo noorim maailmameister

sis GT-15 sõitnud Joonas Lember aja-
loo noorima piloodina paadiklassis 
F-125 maailmameistritiitli. Hõbeme-
dalile tuli kahepunktilise vahega Vik-
tor Lyubenov ja pronks läks jagamise-
le poolaka Sebastian Kecinski ja Marek 
Peeba vahel. 

“Väga fantastiline hooaeg on olnud. 
Enne hooaja algust ikka väike lootus 
mõnel etapil poodiumile tulla oli, aga 
MM-tiitlit ei osanud loota isegi pari-
ma tahtmise juures. Me oleme mees-
konnaga alles nii värsked selles klassis 
ja paljudes asjades veel teadmisi  na-
pib. Viimaste etappide ärajäämisest on 
kahju, kindlasti oleks palju ägedam ol-
nud see tiitel võita ikka võistlusel, kui 
saada medal postiga. Suur kummardus 
oma treenerile, meeskonnale ja kõigi-
le, kes meile sellel teekonnal on abiks 
olnud!” võttis Lember hooaja kokku.

Teated

Eesti karikavõistlused 
murdmaajooksus
Oktoobri alguses toimusid Jõulumäe tervisespordikeskuses Eesti 
karikavõistlused murdmaajooksus.

Võitjad selgitati välja igas vanuseklassis, alates U14 kuni täiskasvanu-
teni ja ka parimad murdmaajooksuklubid. Spordiklubi Lindon saavutas 
27 osalenud klubi seas auhinnalise kolmanda koha (318 punkti). Esikoha 
võttis klubi Treeningpartner (329 punkti) ja teise koha Sparta spordiklubi 
(321 punkti). 

Lisaks klubidevahelisele kolmandale kohale teenis kolmanda koha 
individuaalkarika Haabneeme kooli õpilane Henri Näppi. Aitäh kõikidele 
osalenud sportlastele, tänu kellele eelmise aasta karikat kaitsta suutsime!  

Kirke Aitsen
spordiklubi Lindon treener

Free Flow Studio laieneb 
Viimsisse
Aastast 2009 tegutsev tantsustuudio Free Flow on kogukond loova-
tele individuaalsust hindavatele tantsuhuvilistele lastele, noortele ja 
täiskasvanutele. Tantsukool väärtustab väga individuaalsust, kuid 
samas ka ühtsust ja võrdsust ning naudingut tantsust ja muusikast.

Free Flow Studio alustab novembrikuus laste ja kuni 17-aastaste noorte 
tantsutundidega nüüd ka Viimsis. Kolme eri tantsustiili tunnid toimuvad igal 
pühapäeval Viimsi huvikeskuse (Nelgi tee 1) ja Viimsi Artiumi (Randvere 
tee 20) treeningsaalides. Toimuma hakkavad hiphopi tunnid, mida õpetab 
Alexander “Wave” Makarov. Tunni eesmärk on anda tantsijale alus, mille 
pealt ise oma soovi järgi edasi areneda. Põhiteemad, millega iga tantsija 
tunnis kokku puutub, on muusika kuulamine ja rütmi tundmine, hiphopi 
baasliigutused ja nende kasutamise võimalused, koreograafia ja improvi-
satsioon. Hiphopi tunnid on mõeldud kõikidele tänavatantsuhuvilistele.

Teiseks õpetajaks on Eva-Maria Uvarova, kes hakkab õpetama Contem-
porary ja Girly Hip-hop stiile. Contemporary tundides arendatakse koordi-
natsiooni ja rütmitunnetust ning tegeletakse painduvuse ja tehnikaoskuste 
lihvimisega. Girly Hip-hop on mõeldud noortele neidudele, kes tahavad 
tantsusaalist mõnusat tüdrukulikku energiat. Tundide üheks suureks osaks 
on koreograafiate õppimine, kehatunnetuse arendamine, lihas- ja vastu-
pidavustreening ning erinevate karakterite katsetamine. 

Esimesed tasuta proovitunnid igas stiilis toimuvad 13. novembril, kuhu 
on oodatud kõik huvilised! Lisainfo ja tundidesse registreerimine: info@
freeflowstudio.eu või www.freeflowstudio.eu.  

Grit Tarvis 
Free Flow Studio turundusjuht

Algo Kuus
treener

Spordiklubi Lindon. Foto: Marko Mumm

Tasuta proovitundi oodatakse kõiki huvilisi. Foto: SADU

Joonas Lember saavutas ajaloo noorima piloodina paadikassi F-125 
maailmameistritiitli. Fotod: erakogu

Maailmameister võistlushoos. 

Avis Utilitas Rapla), klubi toetajad Taa-
vi Vesilaid (Exmet OÜ) ja Rainer Tops 
(Jalajälg AS), lapsevanem Nelli Nilson, 
endine õpilane Alan Joonatan Rebane 
ning klubi noortesüsteemi juht Kaarel 
Traumann.

Korvpalliklubi Viimsi tähistas 
oma 20. sünnipäeva

Sünnipäevaõhtu kulmineerus Ees-
ti-Läti korvpalliliiga mänguga, mille 
Viimsi/Sportland kaotas 584-pealise 
kodupubliku ees pingelises lõpuheit-
luses Avis Utilitas Rapla meeskonna-
le 72:77.

Konverentsil “Viimsi Eesti korvpallis & korvpall Viimsis” osalejad. Foto: Raigo 
Tõnisalu

Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor
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Laias valikus ja soodsa hinnaga
madratsid ja voodid

(erimõõtudes tellimise võimalus)
Hea hinnaga kasukad ning naiste-

riided ja jalatsid – otse USA-st

poes Riietering 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel 

 
          

 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 
 

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

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsivald.ee/uudised/reklaami-hinnad

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

Aiatööd
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lange-
tamine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja püga-
mine. Tel 5348 7318, e-post igor@
inkteenused.ee.

Ehitus
Tänavakivide paigaldus ja paran-
dustööd. Teede ja platside ehitus. 
Kivide müük. Haljastustööd. Tel 
5667 6629, info@viimsikivi.ee, 
www.viimsikivi.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- 
ja kanalisatsioonitrasside ehitus. 
Teenustööd kaubikuga. Tel 507 
4178.
Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja 
viimistlustööd. Kortermajade reno-
veerimine MTR EEH011474. Pakume 
erinevaid lahendusi hoonete ja 
majade ehitusel. mehitus@gmail.
com või tel 5352 9476.
Katuste, fassaadide ja aedade pe-
su, värvimistööd, remonttööd. Vee-
rennide puhastus ja akende pesu. 
Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.
Kivi-, plekk-, eterniit- ja bituumen-
sindelkatuste pesu ning värvimine. 

Krohv-, plekk- ja plastikfassaadide 
ning akende õrnpesu. Tänavakivi 
pesu ning liivatamine. www.sun-
luna.ee, tel 5555 8730, Karl-Martin.
Tänavakivide paigaldus. Parklate 
ja kõnniteede ehitus. Ormikivi OÜ, 
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee, 
tel 525 5851.
Bituumenkatuste remont SBS-rull-
materjaliga. Plekitööd. Tel 5819 7445.
Teostan maalritöid, santehnilisi 
töid (ka avariikorras), pisiehitustöid, 
krohvimist, katuse ehitust ja elektri-
töid. Vastav pädevus olemas! Tel 
552 7217.

Muud teenused
Kutsetunnistusega korstnapühkija, 
4. tase. Töötan kiirustamata, töö 
puhas ja korralik. Tehtud töö regist-
reerin Päästeametis. Tel 5689 0125, 
e-post kuldnoop@gmail.com.
Kogemustega õmbleja Haab-
neemes teeb õmblus- ja parandus-
töid ning õmbleb kodutekstiile. 
Tel 524 2109, Heljo.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 

mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.
Veoteenus/kolimine. Akuraatsed 
kolijad. Vana mööbli demonteeri-
mine ja äravedu, sh rämpsu ärave-
du. Metallijäätmeid (sh kodumasi-
nad) viime ära tasuta. Töötame ka 
nädalavahetustel. Tel 502 8148.
Vahetan boilereid, WC-potte, segis-
teid, valamuid, pesumasinate ühen-
damine ja vanade äravedu, väik-
semad elektritööd. Tel 5904 8011, 
e-mail looduse.3@hot.ee.
Tasuta äravedu – väiksem kodu-
tehnika, nõud, riided, raamatud jm, 
mis on korralik ja kasutuskõlblik, 
kuid teie kodus enam kasutust ei 
leia. Edendame keskkonnasääst-
likku tarbimist, toimetame teie 
asjad uutele õnnelikele omanikele. 
Tel 5322 6290.

Ost, müük, rent
Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARK-ist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente, 
vanaraha ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Hea hinnaga! Tel 602 0906 
ja 501 1628.

Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Kohapeal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan seisev-
auto@gmail.com või tel 5618 8671. 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sula-
rahas. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks www.seisev-
auto.ee.
Uuemate ja vanemate raamatute 
ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed 
jm) ost. Tel 514 0618, Andres.
Müüa lõhutud kuivad ja toored küt-
tepuud kohaletoomisega. Kuivad 
küttepuud 50 l võrkkotis 30 cm 
(lepp, sanglepp, kask, saar). Info ja 
tellimine kodulehelt www.pakhalu-
puu.ee või tel 509 9598. 
Kuiv küttepuu, lepp ja kask, 30 cm 
40 l võrkkotis. Kohaleveoga. Tel 
527 0884.
KÜTTEPUUD. MÜÜA SAETUD 
JA LÕHUTUD KÜTTEPUUD PIKKU-
SEGA 30–60 CM. KOJUVEDU. 
TEL 522 7345, e-post marek406@
gmail.com. Pakkuda ka kuivad 
küttepuude tootmisjäägid võrkkotis 
(pikkusega 10–28 cm). Tellimusi 
võtame vastu iga päev.
Müüa korralikku toidukartulit Tallin-
nasse ja lähiümbrusesse kohale 
toomisega 15 € 30 kg kott. Alates 
60 kg kohaletoomine tasuta! 
Sordid Princess (salati), Secura 

(muredam), Laura. Tel 524 6035, 
www.kartulid.ee.
Ostame Eesti parima hinnaga kas-
vava metsa raieõigust. Küsi pakku-
mist juba täna! www.skpinvest.ee, 
info@skpinvest.ee, tel 551 5513 või 
550 0343.
Koduvideod digitaalseks! Tuleme 
järgi teie VHS, VHS-C ja MiniDV 
kassettidele, loome neist video-
failid ning salvestame need mälu-
pulgale või pilve. Alates 10 € tund. 
Tel 5366 1220, digitaalseks@
gmail.com.

Pakun tööd
Hei, kokk või kokandushuviline! 
Karulaugu Pesto – uus toidukoht 
FORUS Spordikeskus Viimsis oo-
tab kokale abilist, kes aitab lõuna-
söögid ette valmistada ja saab 
vajadusel ka iseseisvalt töötami-
sega hakkama. Oleme avatud 
argipäeviti kell 9–19 ja nädalava-
hetustel kell 10–18 ehk et ei pea 
kartma öötööd ja lubame, et kõht 
on alati head ja paremat täis. 
Lisaks sportlikud soodustused ja 
palka saab ikka ka. Täpsem info 
ja kandideerimine telefoni 510 
4400 või e-posti toidukirg@gmail.
com kaudu.
Korteriühistud Pargi põik 4 ja 
Pargi põik 6 otsivad koristajat. 
Kolmekordne kolme sissekäiguga 
kortermaja. Kontaktandmed: 
Rein Kriis, tel 513 6752 või e-post 
rein.kriis@gmail.com.

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00
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Instru Viimsi Market  Randvere tee 7a, Haabneeme
tel 666 0017, viimsi@instru.ee

KÕIK 
PRILLID

AVAMISE  PUHUL

-40%
Tingimused kauplusest.

instru.ee

NÜÜD AVATUD!

VIIMSI

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

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

Ly Johanson
 +372 506 8605

ly.johanson@uusmaa.ee

EI  OLE KUNAGI ROHKEM
VÄÄRT OLNUD KUI TÄNA!

SINU KODU

 
 
 

 
 

Kui  oled mõelnud oma
kodu müügist  ning
soovid teada sel le
väärtust ,  s i is  võta
meiega ühendust!

Eleri Kerde
 +372 513 1009
eleri.kerde@uusmaa.ee

 MEIE  MÜÜME SINU
JAOKS  PARIMATEL

TINGIMUSTEL!

Viimsikatena  tunneme
Meie ühist  kodukanti

kõige paremini!

KÕIK PRILLIRAAMID KUNI

SOODSAMAD
Soodustus kehtib täishinnast, raamide ja klaaside koosostul

 

 

MLA VIIMSI LASTEAIAD OOTAB ENDA KOLLEKTIIVI TÖÖLE: 

 

 

ABIÕPETAJAT (koormus 1,0) 
 

• Tule meile tööle, kui armastad olla laste seltskonnas, Sulle meeldib, et iga 
tööpäev on erinäoline ning soovid töötada suurepärases töökeskkonnas 
vahvate kolleegide keskel.  

• Pakume Eestis kõrgeimat abiõpetaja töötasu, töötamist väga hea tööandja 
juures, tasuta bussisõitu Viimsi valla siseselt, paindlikku tööaega ning 
puhkust 35 kalendripäeva aastas.  

• Meile sobiv kandidaat on kohusetundlik, intelligentne, suurepärane 
meeskonnatöötaja, valmis vastutama laste turvalisuse ning heaolu eest 
lasteaia päeva vältel ning on huvitatud pikaajalisest koostööst. 

 

___________________________________________________________________________ 

                           

Palume saata CV: 
 

 

Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht) 

Email: mirje@viimsilasteaiad.ee 

Telefon: 56 220 121 
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Õhtut juhivad: Emily Bruus ja
Hans-Joosep Hanson

Tantsuks mängib

10. detsembril kell 19.00 Viimsi kooli
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

      Asume 
Viimsi Äritares 
    ja Viimsi SPA 
               majas

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

Sinu                  
HAMBAKLIINIK 

Viimsis      

kadaka

Drive In

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

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

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Viimsis

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

KORTERITE ja MAJADE 
REMONT ja VIIMISTLUS
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CHI
Kõik toidud 

-10%

KUULSAAL
Nädala eripakkumine 
toidumenüüs
+ tasuta juurde ingveri 
või astelpajujook

-15%

JUUSTUKUNINGAD
Valik juustusid

-15%

8,99 €
/kg

SELVER
Hautatud sealihapada 
(tavahind 10,99 €/kg)

EUGENIO’S
Värske pasta 
ja valik salamisid

-20%8,90 €
UULITS
Trühvlimajoneesi 
ja peekoniga burger

Naudi maitsvat toitu
Head pakkumised Viimsi Keskuse
söögikohtades ja toidupoodides

31.10–24.11

facebook.com/viimsikeskus   viimsikeskus.ee   Sõpruse tee 15, Viimsi

KORRALDA
FIRMASÜNDMUS
SPAAHOTELLIS!

LEILIRITUAALIST
SUPPAMA

TREENINGUNI

Elava muusika õhtutel on laua ette broneerimine tasuline. Walk-in TASUTA! 
Tasu sisaldab antipastivalikut ja tervitusjooki. 

Broneeri laud www.vabalaud.ee - lisainfo 5628 2261 

Merilin 
Mälk02.12

DJ Rauno 
Salumets*25.11

La Luna18.11

Payback11.11

Terminaator04.11

*Laua ette broneerimine TASUTA!

NOVEMBRI MUUSIKA PUBIS

Tutvu tingimustega vabalaud.ee

BLACK ROSE PUB, VIIMSI
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VIIMSIS OOTAB SIND
Rehvivahetus, -müük
ja -hoiustamine

ALAJAAMA TEE 10, VIIMSI
REMAUTO.EU

MUGAV 
TEHNOÜLEVAATUS

Meie ooteruumis saad

juua
kohvi

sirvida
ajakirju

kasutada
meie WiFi’t

jälgida 
ülevaatust

AUTOTEENINDUS

Hooldus ja luksepatööd

Sildade reguleerimine

Kliimahooldus

TEHNOÜLEVAATUS: 5848 0707
AUTOTEENINDUS: 5556 2216

Poke kanalihagaPoke kanalihaga
DeliceDelice

kgkg

Lõhe liblikfi lee 
karulaugu-
marinaadis
Delice

kg

-22%
Ameerika bbq-ribi 
viskimarinaadis
Delice

kg

-27%

Saaremaa või 
küüslaugu ja 
soolakristallidega
Mo Saaremaa

150 g

Pähklileib 
ürtidega või 
rukkileib
seemnetega
Delice

600 g

Pakkumised kehtivad 08.11-21.11.2022 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

Tutvustame Kreeka maitseid!

08.11-21.11.2022

-24%-23%

Kodune Kodune 
kartulisalat  kartulisalat  
DeliceDelice

kgkg

19,9919,99
tavahind 25,90tavahind 25,90

-19%

10,4910,49
tavahind 12,99tavahind 12,99

3,993,99
tavahind 5,49tavahind 5,49

11,4911,49
tavahind 14,99tavahind 14,99

-25%

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

1,891,89
tavahind 2,49 / 12,60/kgtavahind 2,49 / 12,60/kg

Kartuli-brokoli 
gratään
Delice

kg

-16%

12,4912,49
tavahind 14,99tavahind 14,99

Delice

600 g


