
Täisnutikad 
ülekäigurajad
Täisnutikas ülekäigurada on tehno-
loogilisi lahendusi kombineeriv 
süsteem, kus on koos tööle pandud 
e-teekivid, andurid ja nutikad üle-
käiguraja süsteemid.  Loe lk 5
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Ukraina laste 
hea haldjas

Lasteaiakohtade 
komplekteerimisest
Haridusvaldkonnas valmistutakse juba 
sügiseks ja tegeletakse lasteaiakohtade 
komplekteerimisega septembris 
algavaks uueks õppeaastaks. Kuidas 
komplekteerimine toimub?  Loe lk 6

Metsakasti külas toimub traditsiooniline TAIMELAAT JA ROHEVAHETUS. Loe lk 14 >>>>>>>

Ukrainlanna Viktoria Melnyk 
töötab aprillist alates Viimsi koolis. 
Tema hooleks on sõjapõgenikena 
valda saabunud Ukraina laste 
abistamine koolielus.  Loe lk 7

Viimsi valla sünnipäeval
11. mail kell 11.05
valla lipu heiskamine
Viimsi vabaõhumuuseumis
 
Kõnelevad vallajuhid
Mängib lõõtspill
Pakutakse kiluleiba
 
Kõik on oodatud!
 
Kutsume sind osalema Rannarahva muuseumi 
poolt valla sünnipäevaks koostatud ajalooviktoriinis, 
mille leiad 11. mail valla kodulehelt www.viimsi.ee.



tis. Viimsi militaarajalugu köitis mind 
alguses läbi Peeter Suure merekindlu-
se, mille rannakaitsepatareisid rajati 
nii Viimsi poolsaarele kui ka Naissaa-
rele ja millest mõned leidsid kasutust 
ka kahe maailmasõja vahelises Eesti 
Vabariigis. Patareid leidsid kurva lõpu 
1941. aasta sõjasuvel, mil need tagane-
va punaväe poolt õhku lasti. 

Nende teemade kohta on minu su-
lest ilmunud artikleid Viimsi Teataja 
veergudel ja ka eraldi artikkel raama-
tus “Miiduranna, Haabneeme ja Prin-
gi – Viimsi vanad rannakülad”. Ranna-
kaitse temaatikat olen käsitlenud veel 
2021. aastal koostöös Hanno Ojalo ja 
Mati Õunaga ilmunud raamatus “Tal-
linna merekindlus Teises maailmasõ-
jas”, kus on kirjas nii mõndagi huvitavat 
Naissaarel kui ka Viimsis toimunud vii-
mase maailmasõja sündmuste kohta. 

Militaarajalugu on põnev
Teise maailmasõja sündmused Nais-
saarel vääriksid kahtlemata eraldi raa-
matut ja miks mitte koostada Naissaa-
rest raamatu “Militaarne Hiiumaa” 
eeskujul  “Militaarne Naissaar”, sest ka 
see saar on militaarobjektide poolest 
rikas ja vääriks tutvustamist nii eesti-
maalastele kui ka Viimsit külastavatele 
välisturistidele. Siiski on ka praegu ju-
ba olemas mitmed veebist kättesaada-
vad reisijuhid, mida on võimalik võtta 
kaasa nii Viimsi poolsaare kui ka Nais-
saare militaarobjektidega tutvumisel, 
üheks neist on MTÜ Eesti Sõjaajaloo 
Pärandi poolt koostatud Eesti sõjaaja-
loo teejuhi uusväljaanne  ja teine Ees-
ti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri 
muuseumi osalusel valminud teejuht, 

mai 1919 on Viimsi valla asutamise aasta-
päev, nii et järgmisel nädalal tähistame 
valla 103. sünnipäeva.

Elatud ja tegutsetud on siinsetel aladel 
muidugi hoopis kauem. Põlluharimisega 

ja kalapüügiga on tegeletud tuhandeid aastaid ning need 
olid peamised tegevusalad veel mõnikümmend aastat ta-
gasigi.

Tänaseks on olukord muutunud ja statistikatermineid 
kasutades on kõige olulisemaks tegevusalaks kutse-, tea-
dus- ja tehnikaalane tegevus 400 ning hulgi- ja jaekauban-
dus, mootorsõidukite ja mootorrataste remont kokku 362 
ettevõttega. Põllumajanduse, metsamajanduse ja kala-
püügiga tegeleb neli ettevõtet. Kokku oli Viimsis eelmisel 
aastal registreeritud 3546 (2020. aastal 3365) ettevõtet.

Vallas oli eelmisel aastal 14 169 maksumaksjat keskmi-
se aasta brutotöötasuga 26 518 eurot. Viimsi vallas tööta-
vatest inimestest 59,1% on kõrgharidusega – see on kõr-
geim näitaja Eestis. Kokkuvõtvalt võime tõdeda, et meie 
inimesed on haritud, ettevõtlikud ja keskmisest kõrgema 
sissetulekuga.

7326 hektariga oleme pindalalt üks Eesti väiksemaid 
omavalitsusi, aga elanikke on 1. mai seisuga 22 080. See-
ga on asustustihedus ligikaudu 300 elanikku km2 kohta. 
Samas võime rõõmu tunda, et vallas on ka suured metsa-
massiivid, milledest arvestatav osa on võetud kaitse alla. 
Kavas on maastikukaitsealade pindala veelgi laiendada.

Areng tugineb alati ühel 
või teisel viisil ajaloole. Viimsi 
valla territooriumil asuvad eri-
nevad endised militaarobjek-
tid, mõisad ja tööstushooned 
ning kõige uue kõrval saame 
ka neid heade ideede elluvii-
misel ära kasutada. Nii hakkab 
Eesti meremuuseum Nais-
saarel korda tegema sealset 

raudteed ja mitmeid endisi militaarobjekte.
Viimsist on kujunenud hinnatud elamupiirkond. Lausa 

nii hinnatud, et elanikkonna juurdekasvu pidurdamine on
saanud üheks olulisemaks prioriteediks. Kui 2000. aastal 
seati valla üldplaneeringut vastu võttes eesmärgiks maksu-
maksjate arvu kasv, siis tänaseks on elanike arv rohkem 
kui neljakordistunud ja uue, praegu koostatava üldplanee-
ringu suurimaks prioriteediks on hoopiski loodushoid ja 
veelgi kvaliteetsema elukeskkonna loomine.

Viimsi poolsaare ideaaliks peavad elanikud aedlinlikku 
miljööd, mis omakorda eeldab, et domineerivad üksikela-
mud. Eelmisel aastal oli kasutusse lubatud eluruumide 
osatähtsus elamu tüübi alusel järgmine: 58,7% üksikelamud, 
28,6% ridaelamud ja 12,7% paariselamud. Muudest hoo-
netest lisandus valdavalt ainult hoidlaid ja laohooneid.

Millest aga puudust tunneme? Viimsis on ligikaudu 
14 000 maksumaksjat, aga ainult 20% nendest töötab meie 
vallas. Valla elanikest on pendelrändajatena igapäevaselt 
liikumas tööle-kooli väljaspoole valda ligi 12 000 inimest. 
Samas on tegutsevatel ettevõtetel töökäsi puudu ja iga-
päevaselt liigub Viimsisse tööle ca 7500 inimest.

Järelikult oleks juurde tarvis büroopinda, et inimestel 
oleks võimalik töötada kodule lähemal, hoida seeläbi kok-
ku kallist aega ja vähendada koormust teedele ning anda 
oma panus keskkonnahoidu laiemalt.

Eelmisel aastal avaldatud andmed näitasid, et ligi-
kaudu 97% vallaelanikest on elukeskkonnaga rahul või 
väga rahul. See on Eestis üks paremaid näitajaid, aga teha 
on veel palju. Nii tahamegi täiendada haridus-, kultuuri- 
ja sporditaristut, luua juurde kvaliteet-
set avalikku ruumi jalgrattateede, 
istumiskohtade, promenaadide 
jms näol ning pöörata veelgi suu-
remat tähelepanu loodushoiule. 
Koos seda kindlasti ka suudame.

Pärast viimast jääaega kerkis 
praegune Viimsi poolsaar me-
rest saarena ja kasvas mandriga 
kokku alles 6000 aastat tagasi. 
Mõnes mõttes on meie koduvald 
jäänud oma eripäradega saareks 
või eristuvaks oaasiks täna-
gi. Ja seda ainult heas 
mõttes!
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Mõnda Viimsi ajaloo uurimisest 
KODUKOHA LUGU Tänavu möödub Viimsi valla loomisest 103 aastat ja selle puhul on 
sobiv kõneleda meie koduvalla ajaloo uurimisest. Vaatame siis, millistest allikatest Viimsi 
kohta infot otsida ning miks ajalugu meie jaoks oluline on.

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 20. mail. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 11. mail kell 16.

K
es tahab Viimsis toimunu 
kohta head ülevaadet saa-
da, siis alustada tuleks kind-
lasti meie koduvalla ajaloo 

ühest silmapaistvamast uurimiskesku-
sest – Rannarahva muuseumist –, kel-
lelt on ilmunud raamatuid nii Nais-
saarest, Prangli ja Äksi saarest kui ka 
Viimsist kui Nõukogude Liidu piiri-
tsooni osast. Alles hiljuti sai põlise 
viimsilase Raivo Tomingase eestveda-
misel Rannarahva muuseumil kaan-
te vahele uus raamat “Miiduranna, 
Haabneeme ja Pringi – Viimsi vanad 
rannakülad”. Siinsete ridade kirjutajal-
gi on au olla selle raamatu kaasautor.

Uurimismaterjali leidub
Samuti on Tomingase eestvedamisel 
ilmunud raamat Püünsi, Rohuneeme 
ja Rummu külade ajaloost. Ka mitme-
tele teistele ajaloouurijatele on Viimsi 
minevik huvi pakkunud, näiteks Alek-
sander Viidasele, kes on kirjutanud 
raamatu Viimsi esi- ja keskaja kohta. 
Viimsi vallavalitsus andis 2009. aas-
tal välja koguteose “Viimsi vald 90”, 
kus on väga põhjalik siinset minevik-
ku käsitlev osa. Viimsi ajalugu on hu-
vi pakkunud ka kunagisele silmapaist-
vale ajaloolasele Heino Gustavsonile, 
kes on kirjutanud nii siia Peeter Suure 
merekindluse raames rajatud ranna-
kaitsepatareidest kui ka Viimsi vallale 
kuuluvast Naissaarest eraldi raamatu 
“Mõnda Naissaarest”. 

Ei saa märkimata jätta tuntud sõja-
ajaloolast Mati Õuna, kes on Tamm-
neeme küla juurtega mees ja kelle uu-
rimistöödest käib Viimsi samuti läbi. 
Ta on muuhulgas huvi tundnud siia ra-
jatud rannakaitsepatareide ja teiste mi-
litaarobjektide vastu. Ajaloohuvilisele 
lugejale tasub kindlasti soovitada tema 
raamatuid “Vaateid merekindlustele 
Tallinna lähiümbruses”, “Mõned me-
relood” ja “Rist, mõõk või mõlemad?“. 
Viimane on Mati Õuna mälestusteraa-
mat, kus Viimsi on samuti omal kohal. 

Meie vald on koduks olnud ka mit-
metele silmapaistvatele ajaloolastele, 
üks neist on näiteks egüptoloog Sergei 
Stadnikov, kelle isa oli  Kirovi kalurikol-
hoosis sepp. 

Huvi sai alguse vanavanemate 
juttudest
Minul tekkis ajaloohuvi läbi vanade 
laevade, mis kandus edasi huviks Ees-
ti sõjaajaloo vastu. Siinjuures olid olu-
listeks mõjutajateks vanavanaemade 
käest kuuldud lood teise maailmasõ-
ja aegsest ja sõjajärgsest eluolust Ees-

J U H T K I R I

Palju õnne, 
Viimsi vald!

mis tutvustab nii Eesti kui ka Läti sõja-
ajaloolisi paiku ning nende paikade 
hulgast ei ole välja jäänud ka Naissaar. 

Toimunud on mõndagi 
Tuues välja valikuliselt mõned põneva-
mad Viimsi ajalugu puudutavad faktid, 
tuleb minna aastasse 1917, kui Vene 
revolutsioonituultes kuulutati Nais-
saarel välja maailma esimene anarhist-
lik vabariik. Selle kohta on Rannarah-
va muuseumi juht Janek Šafranovski 
kirjutanud põhjaliku artikli 2018. aas-
ta 23. novembri Viimsi Teatajas. Märki-
mist väärib, et Viimsi mõisa moonaka 
perekonnas on sündinud Eesti Vaba-
riigi esimese parlamendi Asutava Ko-
gu liige Johannes Lehtman, kes oli 
maaseaduse üks autoritest (vt täpse-
malt 12.04.2019 Viimsi Teatajas ilmu-
nud artiklit). Samuti on Viimsi mõisa 
peahoones, kus asub praegu sõjamuu-
seum ehk kindral Laidoneri muuseum, 
asunud Nõukogude Liidu okupatsioo-
ni ajal nõukogude põhjalaevastiku raa-
dioluurekeskus, mis püüdis ka Atlan-
di ookeanil sõitvate NATO sõjalaevade 
signaale.  

Kui kodukoha lugu pakub huvi
Kui lugejal on küsimused, millest alus-
tada Viimsi ajaloo uurimist ja miks on 
oluline teada Viimsi  ajalugu, siis Viim-
si ajaloo uurimist tasuks kindlasti alus-
tada ülalpool toodud kirjanduse luge-
misest, et viia ennast valdkondadega 
paremini kurssi. Selle kaudu on või-
malik leida omale meelepärane teema 
ning järgnevalt oleks mõistlik pöördu-
da ka Rannarahva muuseumi poole, et 
vaadata, mis nende kogudes on talleta-
tud. Tänasel päeval on võimalik tutvu-
da muuseumikogudega ka Eesti muu-
seumide veebivärava muis.ee kaudu. 
Ja veel, miks mitte Viimsi militaaraja-
loo uurimisel pöörduda vajalike suu-
niste saamiseks Eesti sõjamuuseumi 
poole. 

Viimsi ajalugu on oluline teada nii 
põlistel viimsilastel kui ka siia elama 
tulnutel, sest kodukoha ajaloo tund-
misega õpime me paremini oma ko-
dukohta hindama ja väärtustama. Tsi-
teerides Juhan Liivi: “Kes minevikku ei 
mäleta, elab tulevikuta.”

Naissaarel on jutustada militaarajaloost mitu peatükki. Foto: Martin Jaško

Viimsi ajalugu on 
oluline teada, sest 
kodukoha ajaloo 
tundmisega õpime 
me paremini oma 
kodukohta hindama 
ja väärtustama. 

Illar Lemetti
vallavanem

Eelmisel aastal 
avaldatud andmed 
näitasid, et ligi-
kaudu 97% valla-
elanikest on elu-
keskkonnaga rahul 
või väga rahul. 

11. Ranno Sõnum
Viimsis elav ajalootudeng
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Palju õnne, Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!

HEATEGEVUS 24. aprillil toimunud 
heategevuspäeval “Aeg olla koos” 
koguti Viimsis elavate Ukraina 
sõjapõgenike abistamiseks pea 
5000 eurot.

Endisel Haabneeme staadionil toimu-
nud üritusel pakuti vallavalituse tööta-
jate ja volikogu liikmete ning kohalike 
ukrainlaste tehtud maitsvaid pühade-
roogasid ning üles astusid mitmed esi-
nejad. Kokku külastas heategevusüri-
tust paarsada inimest.

Ürituse idee autori, abivallavane-
ma Nikolai Bentsleri sõnul täitis üritus 
oma eesmärki. “Selle ürituse sügavam 
sisu ja mõte on algusest peale olnud 
see, et me näitaksime üles ühtsust ja 
toetust ukrainlastele. Mul oli siiralt 
hea meel näha, kuidas meie kogukon-
naliikmed on siia jõudnud ukrainla-
sed omaks võtnud. Seda ühtsust tasub 
hoida ja väärtustada. Tänan kõiki, kes 
selle üritusele korralduse poolelt abiks 
olid, ja loomulikult kõiki neid, kes pü-
hapäeval veidi tuulisemat ilma trotsi-
des oma tee endisele Haabneeme staa-
dionile leidsid! Aitäh teile, see liigutas 
siinseid ukrainlasi väga,” ütles Bentsler. 

Vallavalitsus tänab omalt poolt va-
batahtlikke ja kogukonnaliikmeid üri-

Heategevuspäeval koguti 
Ukraina põgenike abistamiseks 
pea 5000 eurot

tuse korraldamisesse panustamise 
eest. 

Kokku koguti annetustena neli tun-
di väldanud üritusel pea 5000 eurot. 
MTÜ Viimsi Vabatahtlikud eestveda-
ja Siiri Visnapuu sõnul kasutatakse ko-
gutud annetusi Viimsisse jõudnud uk-
rainlaste abistamiseks. “Oleme loonud 
Facebooki lehekülje Viimsi Vabatahtli-
kud ja selle kaudu hakkame koostöös 
vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga tea-
da andma, kuidas kogutud raha kasu-
tame,” selgitas Visnapuu. Ühtlasi aval-
das ta tänu kõigile, kes korraldamisele 
kaasa aitasid ja päeva külastasid. Viim-
si Vabatahtlikud MTÜ pangakontole 
EE152200221065429191 on jätkuvalt 
oodatud annetused.

26. veebruaril ilmus Viimsi Teatajas artikkel “Viimsi valla uus 
üldplaneering” (lk 6–7), milles kajastasin valla uue üldpla-
neeringu algatamist. Artikli juurde küsiti volikogus esindatud 
erakondade ja valimisliitude esindajate ootusi uuele üldpla-
neeringule. Kõigil esindajatel palusin vastata kahe lausega 
küsimusele: millised on ootused uuele üldplaneeringule?

Volikogus EKRE-t esindav Kristel Menning vastas küsimu-
sele täiendava infoga, mistõttu kasutasin oma artiklis tema 
vastust järgmisel kujul:

Leian, et eduks on vajalik kõigepealt ideekorje ja selge 
visioon. Näiteks vajab Viimsi vald keskust ja töökohti soo-
sivaid arenguideesid. Alles siis, kui need on paigas, saab 
leida selle teostamiseks parima planeerija. 

Täpsustus “Viimsi valla uus üldplaneering” artikli osas
Kuna volikogu liikme Kristel Menningu sooviks on vastuse 

täies mahus avaldamine, siis seda ka siinkohal teen:
Eduks on vajalik kõigepealt ideekorje ja selge visioon, 

näiteks vajab Viimsi vald keskust ja töökohti soosivat arengu-
ideed, alles siis, kui need on paigas, saab leida selle teosta-
miseks parima planeerija. Minu hinnangul mõistlik olnuks 
saared ja mandriosa viia eraldi planeeringutesse nagu pak-
kus maa- ja planeerimiskomisjon ning EKRE oma eelnõus 
volikogu istungil, praegu on oht saartega tegelemine unus-
tada mandriosa probleemide laviini alla, see omakorda võib 
viia selleni, et kogu planeering takerdub ning ei pruugitagi 
jõuda planeeringu kehtestamiseni. 

Alar Mik 
abivallavanem

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

Muusika on keel, mida mõistavad kõik. Fotod: Tiit Mõtus

Lapsed said tegeleda põneva meisterdamisega. Heategevuspäeval koguti pea 5000 eurot. PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MENETLEMINE
Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud 
järgmised projekteerimistingimuste taotlused Viimsi vallas:

1. Haabneeme alevikus Nõmme tee 11 kinnistule projekteerimis-
tingimused üksikelamu püstitamiseks;

2. Püünsi külas Püünsi tee 28 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
3. Pringi külas Kajakatee 6 kinnistule üksikelamu laiendamiseks 

detailplaneeringu olemasolul.
Viimsi Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise 

avatud menetlusena ehitusseadustiku § 31 lg 1 ja haldusmenetluse 
seaduse § 48 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on 
lahendada avaldus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada 
projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel.

Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu 
kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates ava-
likustamisest. Pärast avalikustamise tulemuste selgumist otsustab 
Viimsi vald projekteerimistingimuste väljastamise.

Ehitus- ja kommunaalosakond

Projekteerimistingimused

Prangli saare üldkogu 
  Viimsi valla põhimääruse § 67 lg 3 alusel kutsub Viimsi vallavalitsus 

kokku Prangli saare üldkogu koosoleku.
Üldkogule kutsutakse ja üldkogul omavad hääleõigust kõik vähe-

malt 15-aastased Prangli saare püsielanikud. Üldkogu on otsustus-
võimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled hääleõiguslikud 
püsielanikud.

Üldkogu koosolek toimub 4. juunil kell 13.30–16.00 Prangli rahvama-
jas (Idaotsa küla, Prangli saar).

Üldkogu koosoleku päevakorras on saarevanema valimised ja 
muud küsimused. 

Saarevanema kandidaadi esitamise õigus on igal hääleõiguslikul 
püsielanikul. Kirjalik avaldus koos saarevanemaks kandideerija kirja-
liku nõusolekuga kandideerimiseks esitatakse vallavalitsusele (Nelgi 
tee 1 või info@viimsivv.ee ), kus need registreeritakse. Kandidaatide re-
gistreerimise viimane päev on 27. mai 2022.  

Palume kõigil kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Viimsi vallavalitsus

Suur talgupäev
Teisipäeval, 17. mail kell 11.30 Viimsi vabaõhu-
muuseumis
• Viimsi hoolekandekeskus ja Viimsi vabaõhu-
muuseum korraldavad ühise talgupäeva.
• Käsile võetakse villatööd. 
• Saab maitsta värskelt suitsetatud kala. 
• Tutvume muuseumi  arenduste ja tegevustega
• Busside sõidugraafikud peatusest Viimsi Keskus:
nr 114 kell 11.05; V1 kell 10.40; V5 kell 10.48 ja 11.28.



TEEDEEHITUS Aprillis valmis riigi-
kontrolli analüüs kohalike teede 
ehitus- ja remonditööde kvaliteedi 
tagamisest. Analüüsiti kümmet 
omavalitsust, mille hulgas oli ka 
Viimsi vald. Hea meel on tõdeda, 
et riigikontrolli hinnangul on 
Viimsis tee-ehitustööde riskid 
maandatud.

Riigikontroll analüüsis kümnes oma-
valitsuses, kuidas teedeehituses on pe-
rioodil 2019–2021 riske juhitud. Au-
diteerimisel olid Tallinn, Tartu linn, 
Lääne-Harju, Rakvere linn, Kohtla-Jär-
ve, Märjamaa, Luunja, Rõuge, Tori ja 
Viimsi vald. Analüüsitud teede ehitus-
töid oli kokku 18, mille rahaline maht 
jäi vahemikku 0,07–1,5 miljonit eu-
rot. Samuti analüüsiti transpordiame-
ti riiklikku järelevalvet kohaliku tee-
deehituse üle.

Analüüsi kokkuvõte toob problee-
mina välja, et riskijuhtimise tase on 
omavalitsustes ebaühtlane. Suurema-
te teede ehitus- ja remonditööde puhul 
on omavalitsusele lisakulu, ajakaotust 
või tellitu kvaliteedis järeleandmisi te-
kitavad probleemid tingitud sageli vä-
hestest eeluuringutest ja ekspertiisi 
tegemata jätmisest ehitustööde pla-
neerimisfaasis. 

Samas toodi selles kontekstis Viim-
si valda esile positiivse praktika kasu-
tajana. Nimelt analüüsitud töödest oli 
põhiprojekti ekspertiisi tellinud vaid 
Viimsi vallavalitsus.

Ehitus- või omanikujärelevalve le-
pingutes oli üldiselt reguleeritud ka ga-
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AVALIK ARUTELU
  23.05.2022 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu 

(Randvere tee 9, Haabneeme alevik) 1. korruse “Kevade” rühmaruu-
mis Pärnamäe küla, Linnase tee 28 kinnistu detailplaneeringu 
(edaspidi DP) avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. DP on 
vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2022 korraldusega nr 21. DP 
avalik väljapanek toimus 28.02–14.03.2022.

AVALIK VÄLJAPANEK
23.05–06.06.2022 on Viimsi Raamatukogus ja Naissaare Sadama-
kohvikus avalikul väljapanekul:

  Naissaar, Tagaküla / Bakbyni küla, Piiri, Piirimetsa ja Naissaare 
raudtee R7 kinnistute DP, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 
20.04.2022 korraldusega nr 170.

Planeeritava ala suurus on ca 9 ha ja see asub Naissaare Tagaküla / 
Bakbyni küla põhjarannikul, hõlmates kinnistud Piiri (al. 16.12.2021 
Haldja tee 21//Piiri, 89001:001:0305, riigikaitsemaa, pindala 2,59 ha), 
Piirimetsa (al. 6.11.2021 Haldja tee 23//Piirimetsa, 89001:001:0307, 
riigikaitsemaa, pindala 5,99 ha) ja nende vahele jääva kinnistu Nais-
saare raudtee R7 (89001:001:0306, transpordimaa, pindala 3958 m²).

Kinnistutel Piiri ja Piirimetsa asuvad olemasolevad ehitised maa-
üksuse põhjaosas, valdavalt on kinnistud looduslikud ja metsased. 
Piirimetsa kinnistul asuvad kaks rannapatareid, mis on tunnistatud 
ehitismälestiseks. Rannapatarei nr 10a “Peeter Suure” betoonosa on 
säilinud, rannapatarei nr 9 on õhitud. Kinnistul Piiri asuvad ehitisre-
gistri andmetel abihoone-saun (58,3 m²) ja teenistushoone (94,1 m²), 
kinnistul Piirimetsa tall (33,8 m²), kasarmu (224,1 m²) ja juurvilja-
hoidla (31,7 m²). Naissaare kitsarööpmeline raudtee ei ole praegu 
kasutuskõlblik, kuid plaan on see taastada ja turismi eesmärgil kasu-
tusele võtta.

DP lahendus (AB Artes Terrae OÜ, töö nr 1963DP1) näeb ette Piiri 
kinnistu jagamise viieks krundiks: neljaks elamumaa sihtotstarbega 
krundiks ja üheks transpordimaakrundiks. Elamumaa kruntidele 
(3753 m², 3728 m², 6901 m² ja 10803 m²) planeeritakse ehitusõigus 
üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks: kõigile 1 põhihoone ja kuni 
2 abihoonet, suurima ehitisealuse pindalaga 250 m² krundi kohta, 
välja arvatud kõige põhjapoolsem POS 1, kuhu võib ehitada kuni 
2 põhihoonet ja kuni 2 abihoonet suurima ehitisealuse pindalaga 
350 m² krundi kohta.

Planeeritav transpordimaa on juurdepääsuks Piirimetsa kinnis-
tule. Läbi Piirimetsa kinnistu pääseb riigi omandis olevale Radari 
kinnistule, millele on DP-ga ette nähtud läbipääsuservituudi sead-
mise vajadus. Piirimetsa kinnistule (5,99 ha) planeeritakse ärimaa 
ja maatulundusmaa sihtotstarbed, täpsemalt turismi- ja väljasõidu-
koha ja/või majutushoone ning loodusliku haljasmaa sihtotstarbed. 
Valdavas ulatuses jääb krunt looduslikuks. Kompaktne hoonestusala 
on planeeritud krundi põhjaossa, olemasoleva tee äärde, rannapata-
rei nr 9 lähedale. Piirimetsa kinnistule on lubatud ehitada kuni 7 
hoonet, sh võib säilinud nõukogudeaegseid hooneid ümber ehitada 
või lammutada ja asendada. Hoonete ehitisealune pindala kokku 
võib olla kuni 1095 m², korruselisus 2 korrust ning hoonete põhi-
mahud tuleb ehitada kahepoolse kaldkatusega (viil- või kelpkatus). 
Hoonestusalad planeeritaval alal on määratud kompaktsed. Eraldi 
mõõdistati planeeritavates hoonestatavates piirkondades üksik-
puud, et oleks võimalik nendega arvestada ja valida välja lagedamad 
kohad, kuhu hooneid paigutada.

Selleks, et säiliks vaated mälestistele, rannapatareidele, tuleb ava-
tuna hoida põhijoonisel näidatud vaatesihid. Tegevusteks mälestis-
tel tuleb järgida Muinsuskaitseameti nõudeid (rannapatarei nr 9 pu-
hul vajalik koostada eritingimused ja projekt, rannapatarei nr 10a 
puhul on olemas valmis dokument, millest juhinduda). Naissaare 
raudtee R7 kinnistu säilib olemasoleval kujul. Kunagine kindlustus-
raudtee soovitakse rekonstrueerida ja uuesti kasutusele võtta turismi 
eesmärgil.

DP on kooskõlas Naissaare üldplaneeringuga.

Lisainfo DP kohta, sh avaliku väljapaneku materjalid on kätte-
saadavad ka valla kodulehelt: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Arvamused DP kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku 
ajal Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või posti-
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maa-
kond.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik) on 
avatud E–R kell 10–20, nädalavahetustel kell 10–16. Iga kuu viimasel 
reedel on raamatukogu suletud.

Naissaare Sadamakohvik (Naissaare sadam) on avatud alates 
14.05 E–P kell 10–20.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Detailplaneering

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

rantiiaegsete ülevaatuste tegemine ja 
selle sagedus, näiteks garantiiperioo-
di kestel vähemalt üks kord igal aas-
tal või vähemalt üks kord enne garan-
tiiperioodi lõppu. Analüüs toob välja, 
et üksikasjalik reeglistik oli selle kohta 
Viimsi valla ehituslepingutes olemas – 
aastate kaupa täpselt paika pandud sa-
gedus, korraldamise käik, dokumen-
teerimine, puuduste likvideerimise 
kord. Kõik auditeeritud väitsid, et ga-
rantiitööde vajadust analüüsitakse nii 
või teisiti ka jooksvalt, kui kogutak-
se infot teede üldise seisundi hinda-
miseks kõikidel teedel. Põhjalikumat 
teavet teede seisundi kohta kogutak-
se tavapäraselt 1–2 korda aastas ning 
suuremad KOV-id (nt Viimsi, Tallinn, 
Tartu) ka dokumenteerivad kogutava 
teabe, kasutades selleks loodud elekt-
roonilisi lahendusi.

Analüüsis tuuakse välja, et läbivalt 
on probleemiks ehitustööde kehv do-
kumenteerimine, sealhulgas ehituse 
töökoosolekute kehv protokollimine. 
Ehitustööd tuleb dokumenteerida, et 
hiljem oleks võimalik kontrollida, kas 
tee on ehitatud nõuete ja projektdo-
kumentatsiooni kohaselt. Samuti saab 
riigihangete üldpõhimõtete kohaselt 
tellida lisatöid või teha muudatusi alg-
selt kokku lepitud töödes vaid ettenä-
gematute asjaolude korral. Muudatus-
te põhjused peaksid sel juhul selguma 
ehituse dokumentatsioonist, ent ena-
miku auditeeritud ehitustööde puhul 
ei olnud näiteks töökoosolekute proto-
kolle koostatud või ei olnud neis olulist 
infot. Jäi ebaselgeks, miks esialgset la-
hendust otsustati muuta või mis tingis 
lisatööde vajaduse. 

“Omavalitsused loodavad tellijana 
mõnikord liialt lepingupartnerite as-
jatundlikkusele ja heale tahtele,” kom-

Riigikontrolli hinnangul on 
Viimsis tee-ehitustööde riskid 
maandatud 

menteeris riigikontrolör Janar Holm. 
“Seetõttu jäävad lepingutes nõuded 
projekteerijale, ehitajale või omani-
kujärelevalve tegijale üldsõnaliseks 
või siis ei kontrollita, kas need nõuded 
ka täidetud on.” Riigikontroll leiab, et 
sel moel võetud risk ei pruugi end õi-
gustada. Teatud ootamatused on ehita-
misel paratamatud, ent kui nende ilm-
nemisel on omavalitsuse huvid nõrgalt 
kaitstud, võib juhtuda, et ehitus läheb 
omavalitsuse jaoks algselt plaanistust 
märksa kallimaks või lõppeb oluliselt 
hiljem. Kallimaks või üle tähtaja läks 
ehitus kaheteistkümnes analüüsitud 
töös.

Riigikontroll leiab, et omavalitsustel 
tuleb teedeehituse riskijuhtimise taset 
tõsta. Mitmes analüüsitud ehitustöös 
oli tehniliste tingimuste või partnerite 
lepinguliste kohustuste kujundamisel 
kasutatud selleks ka mõistlikke lahen-
dusi, mille laiemat levikut tuleks soo-
dustada. Riigikontroll tegi selle kohta 
soovituse Eesti linnade ja valdade lii-
dule, kes on nõustunud omavalitsuste 
riskijuhtimise taset tõstma hakkama, 
luues juhendmaterjalid ja korralda-
des teabepäevi.  Lisaks sellele soovitas 
riigikontroll transpordiametil muuta 
järelevalves kasutatavat kontrolliob-
jekti valikumetoodikat ja tihendada 
järelevalve tulemuste osas teavitust 
omavalitsuste suunal. See võimal-
daks ennetavalt eksimiskohti laiemalt 
teadvustada ja toetaks riiklikule järe-
levalvele pandud eesmärke. Trans-
pordiamet on lubanud sellekohased 
muutused töökorralduses sisse viia 
sellel aastal. 

Uudis põhineb riigikontrolli aval-
datud materjalil. Analüüsi kokkuvõte 
on täismahus leitav riigikontrolli kodu-
lehelt.

Riigikontrolli hinnangul on Viimsis tee-ehitustööde riskid maandatud. Foto: Kalev Eensaar 
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T
äisnutikas ülekäigurada on 
kõiki kaasaegseid tehno-
loogilisi lahendusi kom-
bineeriv süsteem. Ohutu-

se tõstmiseks on komplektina tööle 
pandud e-teekivid, erinevad hoiatus-
süsteemid, andurid ja nutikad ülekäi-
guraja süsteemid (nagu on kasutusel 
Lubja teel). Tegu on esimese oma-
taolisega Eestis, kus kõik seadmed on 
terviklikuks süsteemiks koondatud. 
Randvere teetöid teostab AS TREV-2 
Grupp, täisnutikat ülekäigurajasüs-
teemi ehitab alltöövõtjana OÜ Traffest 
koos AS-iga Bercman Technologies. 
Lahenduse projekteeris OÜ Liiklusla-
hendus koostöös OÜ-ga Traffest. Osa 
süsteemist oli talveperioodil katsetu-
sel ning osad seadmed saavad paigal-
datud maikuus. Hiljemalt juunikuus 
saavad ülekäigurajad koos teekatte-
märgistusega täies rüüs üles ehitud ja 
lõppseadistused tehtud. 

Kombineeritud 
nutilahendused
Täisnutikad ülekäigurajasüstee-
mid saavad kaks peatänava üle-
käiku: Randvere tee ja Tammepõl-
lu tee ristmiku ülekäik (Tammede 
pargi ala ja Artiumi ühendus) ning 
Randvere tee ja Heki tee ülekäik 
(Heki tee piirkonna ja Haabneeme 
kooli ühendus).

Ülekäigurajasüsteem koosneb 
fooridest, millest neljal jalakäija-
le suunatud fooril on täiendavalt 
lisatud fooritule projektsioon tee-
kattele. Ülekäikude tähistamiseks 
ja esiletoomiseks (eriti hämaras, 
sajuga, udu korral vms olukorras) 
on kõik ülekäiguraja märgid varus-
tatud taustvalgustusega (ehk märk 
helendab). Täiendavalt on lisatud 

Nutikas ülekäigurada kogub 
anonüümset informatsiooni sõidu-
kite hulga, tüübi, sõidusuundade 
ning sõidukiiruste kohta. Toimub 
pidev jalakäijate ja liikumissuunda-
de loendus. Kohalikul omavalitsu-
sel on võimalik saada statistikat ja 
infot reaalajas, et vajadusel paren-
dada süsteemi tööd või teha seiret 
inimeste liikluskäitumise osas.

E-teekivide süsteem
Randvere tee ja Tammepõllu tee 
ning Randvere tee ja Heki tee üle-
käiguraja jalakäijate ootealadele 
paigaldatakse 3,2 meetri pikkused 
e-teekivi kaksikpaneelid (paksuse-

helisignaal ja postidel on hoiatus-
valgustid, mis juhivad tähelepa-
nu jalakäijale. Ülekäiguraja ees ja 
ohutussaartel olevas teekattes on 
kasutatud e-teekive, et täiendavalt 
dubleerida foori tuld. Lisaks on ka-
sutusel eraldi haldussüsteem, kuhu 
info jookseb ja mille abil saab tar-
ka ülekäigusüsteemi juhtida, hää-
lestada.

Foorisüsteemid
Ülekäiguradadel kasutatakse tsük-
livabu programme. Olukorras, kus 
ülekäigurajale pole lähenemas üht-
ki kergliiklejat, põlevad sõidukite-
le lubavad tuled ja kergliiklejatele 
keelavad tuled ning punane valgus-
vihu projektsioon teekattel. Kerg-
liikleja lähenemisel ülekäigule tu-
vastatakse ta videoanduriga (või ka 
nupule vajutusega), misjärel antak-
se peale kaitseaja möödumist lu-
bav tuli kergliiklejale. Jalakäija-
te fooridena on kasutatud Swarco 
Combia hoiatusvalgustuse projekt-
sioon teekattele nii ülekäikude ees 
kui ka ohutussaarel. Hoiatusval-
gustus annab täiendava turvalisu-
se ka olukorras, kus nutitelefonis 
olev vaade juhib foorilt tähelepa-
nu kõrvale. Hoiatusvalgustus suu-
nab / projitseerib keelava fooritule 
ajal punase valgusvihu kõnniteele 
ja seeläbi peegeldab punase foori-
tule, olenevalt jalakäija asendist, 

NUTIKAS LIIKLUS Haabneeme alevikus Artiumi ja 
Haabneeme kooli ees asuval valla peatänava lõigul 
on lõpetamisel tee ümberehitustööd. Lisaks tee-
töödele ja liikluskeskkonna ümberkujundamisele 
nähakse piirkonda ette täisnutiülekäikude rajamine.

ka nutitelefoni ekraanilt. See an-
nab märku, et fooris on punane 
tuli. Lisaks annab projitseeritud 
hoiatusvalgustus eelise olukorras, 
kus talvel sajab lund (ja e-teekivi on 
kaetud lumega). Süsteemid täien-
davad teineteist ja läbi dubleeri-
mise tagavad ohutusfunktsiooni-
de töö erinevas olukorras. 

Ülekäiguraja süsteemid
LED taustvalgustusega ülekäigu-
rajamärgid tagavad autojuhtide 
tähelepanu juhtimise eesseisva-
le ülekäigurajale ja seda ka halba-
de ilmaolude korral. Lisaks kasu-
tab süsteem pimedal ajal postidel 
olevaid LED-tulesid, et autojuhte 
jalakäija eest hoiatada. Kui ülekäi-
gurajale astuv jalakäija on tuvasta-
tud, aktiveerib süsteem täiendavad 
posti peal asuvad oranžid hoiatus-
tuled, et suunata autojuhtide tähe-
lepanu ülekäigurajale ja sealsele ja-
lakäijale. 

Ülekäiguraja masti otsa on pai-
galdatud andurisüsteemid (radar 
sõidukite tuvastamiseks, kaame-
ra jalakäijate tuvastamiseks, infra-
punaandur teetemperatuuri moni-
toorimiseks). Andureid kasutatakse 
ülekäigu töö juhtimisel – näiteks 
antakse jalakäijale roheline tuli ju-
hul, kui jalakäija tuvastatakse tee-
ületustsoonis teeületust ootamas. 
Vaegnägijatele väljutatakse heli-
signaali.

ga 6,2 cm, mis vastab ligikaudu le-
vinud kõnniteekivide paksusele). 
Selline e-teekivide paneel koos-
neb kahes reas paiknevast 16 e-ki-
vist, kokku 32 e-kivist. Olemuselt 
on e-teekivi standardse päikese-
elektri (PV) elemendi suurusele 
kohandatud termoreaktiivse polü-
meeri ja klaasisegu komposiidist 
valmistatud teekatendi element, 
mis sisaldab reeglina PV elemen-
ti, valgusdioode ja erinevaid elekt-
roonikakomponente.

Randvere teele paigaldatavad 
e-teekivi paneelid on mõeldud 
tööks valgusfoori jalakäija fooritu-
lede dubleeriva elemendina ning 
lisaks jalakäijate liikumist suunava 
teepealse abivalgustusena. Kokku 
sisaldab e-teekivi 8 rohelist, 12 pu-
nast ning 8 valget LED-lampi, mil-
le pealispind on viimistletud asfal-
dimustri tekstuuriga. Katsetuste 
kohaselt on nii punased kui ka ro-
helised tuled nähtavad ka päikese-
valguses.

Toitepingel 15V on kivide arvu-
tuslik tarbitav võimsus valge tule 
põlemisel 1,05 W, punase tule põ-
lemisel 2,25 W ja rohelise tule põle-
misel 0,45 W. Juhul, kui osutub va-
jalikuks mõni e-kivi vahetada või 
remontida, võetakse paneel väl-
ja ülejäänud teekatendit kahjusta-
mata.

Täiendavad süsteemid
Tammepõllu ja Randvere tee rist-
mikul kasutatakse täiendavalt sõi-
dukianduritena videoandureid 
TrafiCam2. Videoanduri ülesan-
deks on anda kergliiklejate ületu-
sel üle Randvere tee lubav tuli ja 
peatada sellega liiklus Randvere 
teel, juhul kui Tammepõllu teelt 
on sõiduk oodanud väljasõitu 30 
sekundit. 

Lisaks tuleb Randvere tee äärde 
parkimise eelviitesüsteem vabade 
parkimiskohtade leidmiseks. Ees-
märk on minimeerida parkimisko-
ha otsimist. Rajatud Tammede par-
gi ala parkla on varustatud sisse- ja 
väljasõidu anduritega ning Rand-
vere tee ääres ja parkla sissesõitu-
del hakatakse infotabloodel kuva-
ma parkla täituvust. Kui süsteem 
täidab oma eesmärki ja vähen-
dab erinevaid sõite aleviku kesku-
ses, siis edaspidi on kavas taoline 
süsteem kõikjale peatänava äärde 
panna. 

Töö jätkub
Viimsi vald jätkab mitmesuguse 
innovatsioonitegevusega teede ja 
transpordi valdkonnas eesmärgi-
ga luua turvalisust ning suurenda-
da teenuste kasutamist. Kavanda-
me mitmeid EL-i projektitaotlusi, 
et võtta kasutusele tarksüsteeme ja 
säästlikke lahendusi. 

Viimsi arendas Eesti 
esimesed täisnutikad 
ülekäigurajasüsteemid

Ühte nutika ülekäiguraja 
komplekti kuulub:

  12 LED hoiatusvalgustit
  8 taustvalgustusega üle-

käigumärki
  4 kõlarit
  2 radarit
  2 kaamerat
  4 juhtkarpi
  1 infrapunaandur
  8 LED-valgustusega foo-

ripead
  4 projitseeruvat hoiatus-

valgustit
  3 summerit
  4 e-teekivi paneeli 
  2 braikivi ala

Nutika üle-
käiguraja sõi-
dukite seire-
süsteem jälgib 
sõidukeid mõle-
mas sõidu-
suunas. Joonis: 
Bercman Tech-
nologies AS

Ülekäigu-
radade foori-
süsteem. Foori 
dubleeriv pro-
jektsioon on 
näha ka siis, 
kui lumi e-tee-
kivi saju ajal 
katab. Foto: 
Alar Mik

E-teekivide paneeli paigaldus on 
nagu IT-tehniku ja elektriku töö 
kombinatsioon. Foto: Allar Lehtsalu

Ülekäiguradade 
nutisüsteemide ja 
andurite paigaldus 
2021 hilissügisel. 
Foto: Imre Saar

Alar Mik
abivallavanem
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M
unitsipaallasteaeda-
de (MLA) komplek-
teerimisega uueks 
õppeaastaks alustati 

8. aprillil, kui masskomplekteeri-
mise käigus saatis arvutiprogramm 
kohapakkumise teated kokku 127 
lapsele. Eelistatult neile 2,5-aastas-
tele ja vanematele lastele, kes käi-
sid seni eralapsehoidudes või said 
koduse lapse toetust, suurperede 
või erivajadustega lastele või koo-
lieelikutele, kes alushariduses se-
ni ei osalenud. 

Lapsehoidudes käivad 1,5–3- 
kuni 4-aastased lapsed ning seni 
kodus olnud lapsed vajavad uuel 
õppeaastal eelkõige lasteaiakohti, 
mida saab jagada vald munitsipaal-
lasteaia järjekorra alusel.  

Lastel, kellele arvutiprogramm 
kohta ei pakkunud, on ARNO-s tea-
de “menetlemisel”. Hetkel tähen-
dab see, et komplekteerimine veel 
käib, ees ootavad veel mitmed voo-
rud. 

I etapi käigus pakkumise saanud 
lapsevanematel oli aega otsustada 
koha osas kaks nädalat. Tulemu-
sena läks 29. aprillil jagamisele tei-
ses masskomplekteerimise ringis 
45 munitsipaalkohta kõikide järje-
korras olevate laste vahel. Taas tu-
leb oodata kaks nädalat, mil koha-
pakkumise saanud lapsevanemad 
saavad oma otsuse teada anda. 

Kolmas komplekteerimine toi-
mub maikuu keskel, kui arvuti-
programm pakub eralasteaedade 
hankekohti munitsipaallasteaia 
järjekorras olevatele lastele. 

Kui ka siis lapsevanem e-maili 
teel teavitust ei saa ja ARNO-s on 
taotluse staatus märgitud “menet-
lemisel”, siis nende lapsed liiguvad 
automaatselt järgmisesse aastasse 
ehk jäävad munitsipaallasteaia jär-
jekorda või soovi korral pöörduvad 
erasektorisse.

Munitsipaallasteaedade kohta-
de komplekteerimine toimub juu-
ni keskpaigani, kui kõik lepingud ja 
toimingud on lõpetatud. 

Avalik ja erasektor 
teevad koostööd
Munitsipaallasteaedades (MLA 
Viimsi Lasteaiad ja Püünsi kooli 
lasteaiarühmad) on Viimsi lastele 
kokku pisut üle 800 lasteaiakoha. 
Üle 600 lapse käib valla partnerite 
eralasteaedade ja eralapsehoidu-
de rühmades. Rohkem kui 200 pe-
ret on valinud kuni 3-aastasele lap-
sele koduse lapse toetuse. Seni on 
erasektori teenindada umbes pool 
alushariduse teenuse saajaid ning 
erasektor on olnud vallale pikaaja-
line ning motiveeritud partner. 

on kodune õhkkond ja väikesed 
rühmad. 

Avar õueala võimaldab korral-
dada kogu lasteaiapere ühiseid üri-
tusi, teatrikülastusi ning igapäeva-
seltki mängivad suured ja väikesed 
lapsed õues koos. Lasteaias on kaks 
liitrühma ja hooajaliselt väike küü-
lik. Looma eest hoolitsemine õpe-
tab lastele armastust ja vastutust.

Kelvingi lasteaias on lapse aren-
gu toetuseks õppekavasse integree-
ritud inglise keel. Samuti toimub 
ujumine juba mitu aastat füüsilise 
arengu toetuseks. Lasteaed on liitu-
nud “Kiusamisest vabaks” projek-
tiga.

Lasteaias peetakse oluliseks 
lapse mitmekülgset ja järjepidevat 
arendamist kodu ja lasteaia koos-
töös, et lapsel kujuneksid eeldu-
sed igapäevaeluga edukalt hakka-
masaamiseks ja koolis õppimiseks.

Põnnipesa lasteaed
Põnnipesa lasteaial on kolm ma-

Kuna aga lasteaiaealiseid lapsi 
on vallas ligi poole võrra rohkem, 
siis kõikidele paratamatult munit-
sipaallasteaias kohta ei jätku. Küll 
aga on Viimsi valla partneriks üle 
20 eralasteaia ja üle 20 eralapse-
hoiu, kes pakuvad kohti Viimsi val-
la lastele. 

Juba teist aastat tegutseb Viim-
si alusharidusjuhtide koostöökoda, 
mis ühendab Viimsis asuvaid mu-
nitsipaal- ja  eralasteasutusi. See 
tähendab, et avaliku- ja erasektori 
vahel toimub vallas tihe koostöö, 
mis aitab kõikidel teenusepakku-
jatel vahetada oma parimaid prak-
tikaid ja kogemusi ning tagada mõ-
lemas sektoris kvaliteetne teenus.

Võrdne tasu kõikides 
lasteaedades
Möödunud aastast kehtib Viimsi 
vallas lapsevanemate võrdne koht-
lemine – lapsevanema tasutav ko-
hatasu nii valla toetuslepinguga 
erasektoris kui ka valla munitsi-
paalasutustes on võrdne, 58 eu-
rot. Ühtlustati ka soodustused, mis 
puudutavad mitme lapse alushari-
duses osalemist. Samas on võima-
lus valida ka kallimat teenust, mida 
vald vabatahtliku toetusega samu-
ti toetab.

Eralasteasutuste puhul saab va-
lida erinevas asukohas, eri peda-
googikate ning eripäradega las-
teasutuste vahel. Kõigil on oma 
erisused, tugevused ja muidugi on 
seal ka rühmad väiksemad, mis an-
nab võimaluse personaalsemaks 
lähenemiseks lapsele. Siinkohal 
toome välja suuremad eralaste-
aiad, kes Viimsis oma teenuseid 
pakuvad ja kellega vald teeb koos-
tööd.

Eralasteaed Pääsupoeg 
Eralasteaed Pääsupoeg tähistas 
veebruaris 17. sünnipäeva. Pää-
supoeg on kaherühmaline huba-
se õhkkonna ja sõbralikult kodu-
se kasvukeskkonnaga lasteasutus. 
Kõik aitavad kõiki ning rõõmud ja 
mured saavad ühiselt jagatud. Siin 
on laps alati oodatud ja armasta-
tud, lapsesõbralikkus ja hoolivus 
on siiras. 

Lasteaial on kaks maja. Pääsu-
poeg 1 asub mere läheduses, laste-
aia ruumidest avaneb kaunis mere-
vaade. Pääsupoeg 2 asub rohelises 
elamurajoonis rahulikul kõrvaltä-
naval. Sagedased õppekäigud mere 
äärde või metsa on lapsi inspireeri-
vad. Erilise au sees on kaunid kuns-
tid, looduslugu ja muusikatunnid 
kus musitseeritakse ka sümfoonia-
muusika saatel.

Pääsupojal on hoolitsetud hal-
jastusega mängumaa, kus on at-
raktsioonid, õunapuud, marjapõõ-
sad ning aiamaa. Lapsed kasvata-
vad õppeliselt erinevaid juurvilju ja 
maasikaid. Pääsupoeg 2-s valmis-

LASTEAIAKOHAD Haridusvaldkonnas valmistu-
takse kevadel juba sügiseks ning tegeletakse laste-
aiakohtade komplekteerimisega septembris alga-
vaks õppeaastaks. Kuna protsess on tekitanud 
lapsevanemates mitmeid küsimusi, selgitame pisut 
lähemalt, kuidas komplekteerimine toimub.

Lasteaiakohtade komplekteerimisest ja 
suurimatest eralasteaedadest Viimsis

tatakse kohapeal koduseid sööke 
toreda kokatädi poolt, kes on laste 
ja lapsevanemate vaieldamatu 
lemmik. 

Liitrühm annab suurepärase 
võimaluse noorematel lastel kuul-
da ja näha vanemate sõprade os-
kusi. Vanematele lastele õpetab 
liitrühm aga olema hooliv ja abival-
mis noorematega. Lapsed on väga 
uudishimulikud, lugema õppimi-
ne ja peast arvutamine on lihtsalt 
üks tore mäng. 

Nutikad käelised tegevused ja 
õpetlikud kultuurilisajalooliste het-
kede läbimängimine laiendvad 
silmaringi. Tantsu-, robootika- ja 
džuudoring toetavad lapse mõtte-
maailma ja tervist.

Kelvingi lasteaed
Lasteaed asub Kelvingi külas, me-
re ja metsa vahetus läheduses. Hea 
asukoht loob soodsad võimalused 
õuesõppeks ja igakuiste matkade 
korraldamiseks. Kelvingi lasteaias 

ja, kaks neist Haabneemes ja üks 
Metsakastis, neis tegutseb kokku 
kaheksa rühma. Eripäraks on ko-
dused ja hubased lasteaiaruumid 
koos Viimsi valla loodusrikka elu-
keskkonnaga. Ruumid on valgus-
küllased ja avarad, sisustatud lap-
sesõbraliku mööbli, arendavate 
mängu- ja õppevahenditega. 

Põnnipesas on loodud soodsad 
tingimused alushariduse omanda-
miseks.

Väärtustatakse lapse isiksust, 
kujundatakse lapses soovi uurida, 
teada saada ja tahet iseseisvaks õp-
pimiseks koolis. Laste tegevusroh-
kuse rikastamiseks on Põnnipessa 
planeeritud lastele meisterdamis-, 
võimlemis-, laulmis-, lugemis- ja 
kokandustunnid.

Lillelapsed
Lillelapsed on kodune, harmooni-
lise kasvukeskkonnaga eralasteaed, 
kus pööratakse erilist tähelepanu 
igale lapsele, tema arendamisele 
ja tervisele, tähtsustatakse loodus-
lähedasi eluviise ning tervislikku 
toitumist. Just tervisliku toidulaua 
pakkumine on Lillelaste üks oma-
pärasid. 

Võimalikult palju viibitakse 
värskes õhus – lapsed saavad tur-
valiselt joosta-mängida toredas 
õunapuuaias, aga käivad ka õpe-
tajatega põnevatel avastusretkedel 
lasteaiast kaugemal. 

Tiki-Triki lasteaed
Tiki-Triki lasteaed avas 2020. aasta 
sügisel Viimsi vallas Haabneemes 
oma teise, kaherühmalise lasteaia 
Harjumaal. Kollektiivi kuulub kaks 
õpetajat ja kolm õpetajaabi. Lisaks 
on lasteaial oma muusikaõpetaja 
ja liikumisõpetaja. Samuti on hoo-
vis mänguväljak koos teiste atrakt-
sioonidega. 

Eralasteaed Väike Päike
Lasteklubi Väike Päike on laste-
le ja peredele suunatud võrgustik, 
kuhu kuulub teiste seas ka lastaed 
ja lastehoid Viimsis. Väike Päike 
lasteaedades rakendatakse muu 
õppetegevuse hulgas enesere-
gulatsiooniprogrammi, digiõpet, 
STEAM- ja projektõpet ning kasu-
tatakse lapse individuaalse arengu 
jälgimiseks ja info edastamiseks 
mõeldud infosüsteemi KindieDays. 
Väike Päike arendab digilasteaia ja 
e-õppekeskkonda DigiLa.eu.

Lasteaias lähtutakse lapse huvi-
dest ja vajadustest, kaasates pere-
sid õppe- ja kasvatusprotsessides-
se. Samuti viiakse igal õppeaastal 
läbi põnevate esinejatega tasuta 
loengute ja podcastide sarja “Lap-
sevanema Kool”. Lasteaia arengu-
keskkond on lapse vajadusi toetav, 
huvisid arvestav, kaasaegsetest õpi-
käsitustest ja põhimõtetest lähtuv. 

Maiu Plumer
haridusosakonna juhataja

  Täpsem info kõikide 
eralasteaedade ja -hoidude 
kohta on Viimsi valla veebi-
lehel https://viimsivald.ee/
teenused/haridus-ja-noor-
sootoo/lasteaiad/eralaste-
aiad-ja-hoiud.

Vahva mängu-
ring Pääsu-
poja eralaste-
aias. Foto: era-
lasteaed Pääsu-
poeg

Tegevus käib 
MLA Viimsi 
Lasteaiad 
Pargi maja 
õues. Foto: 
Merilin Piirsalu
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V
iktoria on ukrainlanna, 
kelle tõi Eestisse armas-
tus. Ta sündis ja kasvas 
Kiievis, lõpetas seal teat-

riinstituudi ja töötas hiljem teatris 
teadurina. Saatuse tahtel kohtus ta 
samas linnas oma tulevase abikaa-
saga – Eesti mehega, kes oma ame-
ti tõttu tol ajal Kiievis töötas. 1998. 
aastal otsustas noorpaar Eestis-
se kolida. Sellest ajast on Viktoria 
elu seotud Eestiga, kuid mõistagi 
on Ukraina endiselt tema südames.  

Kõik algas vabatahtlikust 
tööst
Kui 24. veebruaril puhkes sõda, 
asus Viktoria rahvuskaaslasi va-
batahtlikuna aitama, seda eelkõi-
ge haridusega seotud küsimustes. 
Kuna tänaseks õpib Viimsi koolis 
pea paarkümmend Ukraina last, 
tekkis vajadus võtta tööle inime-
ne, kes pakuks koolis neile igapäe-
vaselt vajalikku tuge. Vallavalitsus 
tegi pakkumise Viktoriale. “Mõtle-
sin tükk aega, kas saan ametikoha 
vastu võtta, sest mul ei olnud min-
git kogemust. Otsustasin, et proo-
vin nädal aega vabatahtlikuna ning 
kui tuleb välja, siis jään,” räägib ta. 

Proovinädal õnnestus ning Vik-
toria on täiskohaga ametis. Kuna 
sarnast tööposti pole Viimsi koolis 
ega mujal Eestiski varem olnud, pi-
di ta suures osas ise välja mõtlema, 
kuidas lapsi toetada, milliseid tege-
vusi teha jne. 

Keeleõpe käib mänguliselt
Lapsed on eri vanuses ning Vikto-
ria abistab neid kõiki. Ukraina lap-
sed on vastavalt vanusele jaotatud 
sobivasse klassi, kus nad õpivad 
koos teiste Viimsi kooli õpilastega, 
aga neil on ka oma klassiruum, kus 
tegevusi juhendab Viktoria. Kõige 
rohkem aega pühendab ta esime-

sõjas”. Lastel on sõja kohta palju kü-
simusi,” ütleb Viktoria.

Toetus on äärmiselt oluline
Tal jätkub Viimsi kooli juhtkonna 
suunas, eesotsas direktor Peeter Si-
pelga ning õppedirektorite Evelin 
Õunapuu ja Katrin Kiilaspääga ai-
nult kiidusõnu. Ta avaldab tunnus-
tust ka kõikidele õpetajatele. “Uk-
raina lapsed on hästi kohanenud 
ning väga suur roll selles on õpe-
tajatel ja kooli juhtkonnal. Õpeta-
jad on lapsed klassi väga hästi ja 
südamlikult vastu võtnud. Nad on 
neile nagu teised emad, tehes kõi-
ke, mida vaja ja veel palju rohkem-
gi,” leiab ta. 

Viktoria toob vaid mõned näi-
ted, mil õpetajad on märganud, et 
mõnel lapsel on puudu korralik sel-
jakott või saapad ning on need kas 
ise toonud või kellegi abil kiiresti 
organiseerinud.

“Kogu Viimsi kogukond on äär-
miselt toetav. Kui ühel Ukraina tüd-
rukul oli tarvis ujumistunniks tri-
kood, siis tegin Facebooki postituse 
ja paari tunni jooksul olid olemas 
nii trikoo, plätud kui ka kõik muu, 
mida ujulas vaja,” toob Viktoria ühe 
näite paljudest. 

Ta on väga tänulik selle eest, mi-
da ukrainlaste jaoks tehakse. “Ma 
olin väga üllatunud selle üle, kui 
südamlikult eestlased igal pool uk-
rainlasi vastu võtavad, neid hoia-
vad ja nende eest hoolitsevad. Ka 

se klassi lastele. “Väikestega õpi-
me koos eesti keelt. Kasutan kesk-
konda keeleklikk.ee, kus on väga 
palju võimalusi keeleõppeks, näi-
teks saab seal vaadata multikaid, 
mis lastele väga meeldib,” räägib 
Viktoria. Ta näitab ka lauamän-
gu Twister, mille abil saab õpeta-
da värvide eestikeelseid nimetusi. 
Numbrite õppimiseks võeti aga ap-
pi pall – üks viskab teisele palli, öel-
des: “Üks”, teine viskab tagasi ja üt-
leb: “Kaks” jne, ja nii need numbrid 
eesti keeles selgeks saavadki.

Viktoria kogemus kinnitab, et 
lapsed on võimelised uut keelt väga 
kiiresti omandama. “Ukraina lap-
sed tahavad kohalikku keelt õppida 
ja seda kasutada. Näiteks nad astu-
vad klassi ja ütlevad: “Tere!” Meil 
on esimeses klassis kaksikud poi-
sid. Paar päeva enne koolivaheaega 
küsisin nendelt eesti keeles, et kui-
das läheb, ja sain vastuseks: “Häs-
ti!”” kirjeldab ta. “Lapsed õpivad 
kiiresti, sest viibivad eestikeelses 
keskkonnas. Nad kuulevad, mida 
ümberringi räägitakse, nad män-
givad koos ja istuvad sööklas ühe 
laua taga lastega, kelle emakeel on 
eesti keel. See kõik aitab kaasa.”

Viktoria teab omast kogemusest, 
et slaavlasel ei ole eesti keelt lihtne 
õppida. “Kui Eestisse elama tulin, 
tekkis mul paanika, et ma ei suuda 
seda keelt kunagi ära õppida. Kee-
lekõla oli väga võõras. Näiteks lä-
ti või leedu keel tundus kuulates 
ukraina keelega palju sarnasem,” 
toob ta välja. “Lapsed ütlevad ka, 
et eesti keel on raske, aga nad vä-
ga püüavad, proovivad ja tahavad. 
Soov midagi uut õppida ongi kõi-
ge tähtsam.”

KOOLIELU Alates 1. aprillist töötab Viimsi koolis 
õpetaja ja tugiisikuna Viktoria Melnyk, kes abistab 
sõjapõgenikena valda saabunud Ukraina lapsi 
igapäevases koolielus.

Viktoria Melnyk – Ukraina laste hea 
haldjas Viimsi koolis

Lapsed saavad hakkama
Õnneks pole kõikides tundides ees-
ti keelt alati tarviski. Viktoria sõnul 
ütlevad kõik Ukraina lapsed ja nen-
de siinsed õpetajad, et matemaati-
kaga on kõige vähem probleeme, 
sest matemaatika on ise universaal-
ne rahvusvaheline keel. Keeleos-
kus pole eriti oluline ka kehalise-, 
ujumise-, kunsti- või rütmikatun-
nis, küll aga vajavad mõned lap-
sed julgustamist, et tundidest osa 
võtta. Viktoria toob näiteks juhuse, 
kus õpilane arvas, et ei saa kunsti-
tundi minna, kuna ei saa aru, mi-
da seal tegema peab. “Vestlesime 
temaga. Julgustasin minema ning 
lihtsalt vaatama, mida teised tee-
vad. Õpilane läks tundi ja joonistas 
seal väga ilusa lillepildi, mida hil-
jem mulle näitas. Ta oli väga õnne-
lik, et julguse kokku võttis, sest talle 
meeldis kunstitunnis väga.”

Viktoria tõdeb, et sõjapõgenikel 
on olnud ääretult raske, paljud on 
tulnud otse sõjakeerisest, pidanud 
istuma õhuhäire ajal pommivar-
jendites ja see mõjutab neid. Näi-
teks, kui lennuk üle lendab, on ko-
he näha, kuidas lapsed pingesse 
lähevad. Ta püüabki jutustada las-
tele ka ajaloost, et aidata maailmas 
toimuvat mõista. “Räägime Ukrai-
nast ja Eestist, arutame, miks ve-
nelased nii tegid. Näiteks vaatasi-
me filmi “Nimed marmortahvlil” 
ja tutvusime Mart Laari koostatud 
brošüüriga “Eesti teises maailma-

Viimsis tehakse fantastilist tööd 
Ukraina jaoks. Näiteks valla hari-
dusosakonna juhataja Maiu Plu-
mer organiseeris noortekeskuses 
kohtumise siin elavate ukrainlas-
tega. Kohal oli kolm noorsootöö-
tajat, kes ei rääkinud ukraina ega 
vene keelt, aga võtsid kõiki vä-
ga kenasti vastu. Tutvustati, milli-
sed võimalused keskuses on – kus 
saab mängida lauamänge, meister-
dada, kööki kasutada. Öeldi, et kui 
ka üksteise keelt ei mõista, saab ap-
pi võtta Google Translate’i. Lastele 
meeldis seal nii väga, et kui tutvus-
tus läbi sai ja emad koju läksid, siis 
nemad jäid veel keskusesse män-
gima. “Mind võlus sealjuures olu-
kord, kus 17-aastase tütarlapse 
ema pöördus Maiu poole palvega, 
et professionaalsel tasemel muusi-
kaga tegelev tütar saaks muusika-
õpingutega jätkata. Maiu läks kohe 
ürituselt koos ema ja tütrega Viimsi 
muusikakooli ja lepitigi kokku noo-
re muusikahariduse täiemahulise 
jätkamise osas,” meenutab Vikto-
ria. Ta lisab, et Viimsi raamatuko-
gus on samuti väga lahke personal 
ja palju võimalusi, nüüd on seal ka 
ukrainakeelseid raamatuid, samu-
ti nagu Viimsi kooli raamatukogus. 
“Väga tore oli 24. aprilli toimunud 
heategevuspäev, kus sai erinevaid 
tegevusi teha ja muusikat kuulata.”

Sõjapõgenikel on raske, ka nai-
sel endal on süda Ukraina ja lähe-
daste pärast muret täis. “Suhtlen 
iga päev oma pereliikmetega, kes 
elavad Kiievis ning peavad sage-
li õhuhäire pärast keldrisse mine-
ma. Kui sõnumi teel küsin, kuidas 
neil läheb, aga vastus piisavalt kii-
resti ei tule, siis süda hüppab hir-
must,” lausub Viktoria. 

Kuna tegevuses olemine aitab 
muremõtteid korrakski unustada, 
tahab ta ka lastele ja nende ema-
dele kooliväliseid ettevõtmisi pak-
kuda. “Kaks korda oleme käinud 
ooperis, koolivaheaja lõpus külas-
tasime meremuuseumit. Maikuus, 
kui ilm on juba soojem, plaanime 
koos Ruslan Trochynskyiga ekskur-
siooni Eesti vabaõhumuuseumis-
se Rocca al Mares. Juunis ja augus-
tis tahame korraldada lastele lin-
nalaagri,” räägib Viktoria. 

Oodates sõja lõppu
Ta on rahul, et tööpakkumise vas-
tu võttis. “Mul on hea meel näha, 
et lastele meeldib koolis. Koolimaja 
on modernne, avar ja paljude või-
malustega. Õpetajad on toetavad 
ja kaaslastega läbisaamine on las-
tel hea. Meie koolis on ka palju ve-
nekeelseid kohalikke lapsi, kes on 
Ukraina lastele justkui mentoriteks 
ja aitavad neid igati, ei ole mingeid 
probleeme ja suhted on väga sõb-
ralikud. Põhjuseks on kindlasti see, 
et nii juhtkond kui ka õpetajad on 
oma suhtumisega eeskujuks,” sõ-
nab ta. 

Esialgu on Viktorial leping õp-
peaasta lõpuni, aga elu näitab, mis 
saab järgmisel õppeaastal. “Ena-
mik Ukraina lastest soovib mui-
dugi tulevikus koju tagasi minna. 
Nad kõik on veendunud, et vaba-
dus tuleb, aga millal ja millise hin-
naga, seda me veel ei tea.”

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Ukraina lapsed 
tahavad kohalikku 
keelt õppida ja seda 
kasutada. Viktoria 

Melnyk on 
Viimsi koolis 
Ukraina lastele 
nii tugiisik kui 
ka õpetaja. 
Fotod: erakogu

Koolivaheajal 
käisid lapsed 
pealinnaga 
tutvumas. 
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K odutöötajal Elina Teike-
sel on väga pikaajaline 
kogemus sotsiaaltööta-
jana nii Eestist kui ka 

Soomest. Ta tuleb Viimsisse tööle 
Jõelähtmelt. Elina hindab võima-
lust töötada kliendiga üks ühele ja 
peab oluliseks ka üksi elavate ea-
katega suhtlemist ja selleks aja võt-
mist. Kodutöötajal Maryna Lillel 
varasemast sarnase töö kogemus 
puudub. Ta on hariduselt derma-
toloog. Pärit on ta Ukrainast, kuid 
oma erialasel tööl ta Eestis tegut-
seda ei saa. Esimeste kogemuste 
põhjal võib öelda, et töö talle meel-
dib ja ka keelebarjääri pole, kuna 
Marynal on eesti keel B2 tasemel 
kenasti olemas. 

Projekti raames on ka 
teisi tegevusi
Lisaks tehakse ettevalmistusi ESF 
projekti “Hoolekandeteenuste aren-
damine ja osutamine Viimsi vallas” 
raames koduandurite paigaldami-
seks 20 inimesele Viimsi vallas. Ko-
duandurid on vajalikud selleks, et 
eakas saaks võimalikult pikalt oma 
kodus iseseisvalt hakkama. Andur 
tuvastab kliendi liikumise või liiku-
matuse ruumis ning edastab info 
koduanduri infosüsteemi kasuta-
jaliidesesse. Andurile antakse kogu 
perioodiks garantiiaeg ning andur 
asendatakse garantii juhtumil uue 
seadmega.

Kolmandaks on sama projekti 
raames värvatud hoolekandekes-
kusesse tööle heaolu koordinaator. 
Selle uudse ja võib-olla küsimu-
si tekitava nimetuse taga on hoo-
lekande- või tervishoiuvaldkonna 
klienditeenindaja, kes tehes tihedat 
koostööd perearstide ja pereõde-
dega ning n-ö istudes ka perearsti-
keskuses, aitab neid inimesi, kelle 
mured ei leia lahendust vaid ravi-
skeemi määramisega. Perearstidele 
ja -õdele antakse ette selged kritee-
riumid, keda heaolu koordinaatori 
jutule suunata. Koordinaator oma-
korda nõustab klienti ja seostab ta 
(vajadusel liigub kliendiga esmase-
le kohtumisele) vajalikele edasiste-
le toimingutele.

Kuidas saada kodu-
teenust?
Koduteenuse taotlemise protsess 
algab inimese pöördumisest oma-
valitsusse. Pöörduda võib nii abiva-
jaja ise kui ka tema seaduslik esin-
daja, samuti võib abivajajast teada 
näiteks naaber. 

Järgmise sammuna viib sotsiaal-
töötaja läbi abivajaduse tervikliku 
hindamise, kaasates vajadusel hin-
damisprotsessi teisi spetsialiste, sa-
muti abivajaja lähedasi. Kodutee-
nuse määramisel tuleb abivajaduse 
hindamine läbi viia abivajaja kodus 
(kohas, kus inimene alaliselt elab ja 
teenust saama hakkab). Ainult seal 
saab adekvaatselt hinnata tema toi-
metulekuvõimet igapäevases kesk-
konnas ja vastavalt sellele sobivas 
mahus teenust osutada.

Kui abivajadus on hinnatud ja 
teenuse saamine põhjendatud, 
teeb vallavalitsus otsuse teenuse 
määramiseks. Koduteenust osu-
tab Viimsi hoolekandekeskus ja 

KODUTEENUS Nagu üle-eelmises Viimsi Teatajas 
juttu oli, toimub alates aprillist ESF projekti “Hoole-
kandeteenuste arendamine ja osutamine Viimsi 
vallas” raames koduteenuse pakkumine Viimsi 
vallas Viimsi hoolekandekeskuse all. Teenuse 
võimaldamiseks on hoolekandekeskusesse tööle 
asunud kaks kodutöötajat.

Koduteenus aitab abivajajal võimalikult 
kaua oma kodus elades hakkama saada

kodutöötaja peab abivajajaga so-
bima, seetõttu peavad mõlemad 
osapooled enne teenuse osuta-
mist kindlasti kohtuma ja sobivu-
ses veenduma.

Koduteenus ei saa olla muga-
vusteenus, see peab toetama ini-
mese iseseisvat toimetulekut. Tee-
nuse saaja peab osalema teenuse 
osutamise protsessis aktiivselt. Kui 
hindamise käigus taotletava tee-
nuse vajadust ei tuvastata, soovi-
tab sotsiaaltöötaja inimese toime-
tuleku ja/või hoolduse tagamiseks 
ja/või kõrvalabi katteks teisi meet-
meid.

  Poes ja apteegis käimine
  Abistamine koristamisel
  Küttepuude tuppa toomi-

ne, kütmine
  Abistamine toiduvalmis-

tamisel ja söömisel
  Asjaajamised erinevates 

ametiasutustes
  Saatmine meditsiini- jm 

asutuste külastamisel
  Abistamine pesemisel ja 

riietumisel inimese kodus

Koduteenuse alla kuuluvad 
tegevused:

Koduteenus 
hõlmab ka 
abistamist 
meditsiini-
asutuste 
külastamisel. 
Foto: Canva

Tõnu Troon
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

Pannkoogihommikud päevakeskuses 
koguvad populaarsust

Ü H I S T E G E M I N E

Igal reedel kell 11–13 toimuvad 
Haabneeme päevakeskuses pann-
koogihommikud. 

Esimene pannkoogihommik toimus 
märtsis ning kahe kuu vältel on üritused 
aina populaarsemaks muutunud. On ju 
tore reede hommikupoolikut alustada 
mõnusas seltskonnas ning pannkooki-
de söömise kõrvale huvitavad lugusid 
kuulata ja ise kaasa rääkida.

Nimelt toimuvad pannkoogihom-
mikute raames ka vestlusringid erine-
vatel teemadel, Seni on räägitud näi-
teks nii keskuse teenustest, kuulatud 
reisimuljeid kui ka jagatud muljed raa-
matusarja “Seitse õde” kohta. 

Kes satub käesolevat lehte lugema 
reede varahommikul, see jõuab veel 6. 
mail toimuvale üritusele, kus pannkoo-
kide söömise juurde aetakse juttu tee-
mal “Elukogemused ja teadmised sala-
teadustest ehk esoteerikast”.

Osalemistasu on 2 eurot (sularahas). 
Kõik on oodatud!

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Päevakeskused tähistasid 
naljapäeva

N A L JA PÄ E V

Aprill on teadagi naljakuu ning seda pidasid meeles ka Viimsi tegusad 
seeniorid. Sest kui ise nalja ei tee, kes siis teeb? 

Naljapäev toimus 28. aprillil Randveres, kus nii Randvere kui ka Haabneeme 
päevakeskuse rahvas ühiselt naljapäeva tähistas. Humoorika etenduse “Mehed 
naistest” andis Haabneeme sõnakunstiring, mida juhendab Külli Talmar-Kuiv. 
Lustakate lauludega esinesid mõlema päevakeskuse lauluansamblid Põllulill ja 
Kibuvitsalill Sirje Põllu juhendamisel. 

Lisaks etteastetele õnnitleti märtsi ja aprillikuu sünnipäevalapsi ning pärast-
lõuna möödus meeleolukas kohvilauas.

Marje Plaan
hoolekandekeskuse koordinaator

Haabneeme päevakeskuse koordinaator Lehte Jõemaa Leo rollis.

Haabneeme päevakeskuse lauluansambel Põllulill ja sõnakunstiring esinemas 
Randvere päevakeskuses. Klaveril Sirje Põllu. Fotod: Aime Salmistu

Usinad pannkoogiküpsetajad seeniortantsurühmast Triinud. Fotod: Marje Plaan

Vallavanem Illar Lemetti ja abivallavanem Katrin Markii pannkoogihommikust 
osa saamas. Algamas on vestlusring raamatusarjast “Seitse õde”. 

Miraldiine valmistatud tatrajahust 
pannkoogid maitsesid suurepäraselt. 

Lemme Palmet
Hoolekandekeskuse juhataja
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“Ee stis kasutatavate 
ravimite kvaliteet 
ja ohutus on väga 
kõrge – vaktsinee-

rimise järgseid tervisekahjustusi 
esineb haruharva. Vaktsiinikind-
lustuse loomisega soovime anda 
inimestele kindlustunde vaktsinee-
rimise otsuse tegemisel ning toeta-
da inimesi, kui vaktsineerimise tõt-
tu on siiski tekkinud neli kuud või 
kauem kestnud tervisekahju. Soo-
vime nii ühtlasi julgustada inimesi 
vaktsineerimise kasuks otsustama 
ja seeläbi nii ennast kui ka teisi ras-
ke haigestumise eest kaitsma,” ütles 
tervise- ja tööminister Tanel Kiik. 

Hüvitist makstakse, kui vaktsi-
neerimise tagajärjel on patsiendil 
tekkinud raske tervisekahjustus, 
mis kestab vähemalt neli kuud, või 
kui inimene sureb ning tegemist on 
vähemalt tõenäolise seosega tervi-
sekahju ja vaktsineerimise vahel. 
Tervisehäire peab olema arsti poolt 
dokumenteeritud.

Haigekassa finantsosakonna ju-
hi Riho Peeki sõnul on taotlust koos 

Uusküla sõnul ei kvalifitseeruks 
kõik nendest 75 tõsisest juhust hü-
vitamisele, sest kriteeriumid reakt-
siooni tõsiduse ja vaktsiinikahju ras-
kusastme hindamisel on erinevad. 
“Kõigil juhtudel ei ole reaktsioon 
kestnud neli kuud. Näiteks ravi va-
janud allergilised reaktsioonid, mil-
lest on teatatud enam kui 30 korral, 
või lühiajalist haiglaravi vajanud ok-
sendamine, millest on teada antud 
7 korral. Samuti ei kvalifitseeruks 
juhtumid, mille puhul reaktsioon 
ei ole tingitud vaktsiinist, vaid süs-
teprotseduuri tüsistusest,” selgitas 
Maia Uusküla.  Ta rõhutas, et vakt-
siinide ohutusprofiil on hea ning ka 
Eesti kogemus näitab, et vaktsinee-
rimise järel tekivad valdavalt teabe-

vajalike dokumentidega võimalik 
esitada e-kirja teel, paberkandjal 
või patsiendiportaali www.digilu-
gu.ee kaudu. Et enda jaoks sobiv 
taotlusviis leida, tuleks esmalt hai-
gekassa kodulehel täita lühike kü-
simustik. “Pärast taotluse esitamist 
hindab haigekassa esmalt, kas taot-
lus vastab tingimustele, ning edas-
tab selle siis ravimiametile, kes 
hindab, kas tekkinud tervisekahju 
ja vaktsineerimise vahel on seos. 
Taotluse menetlemine võib kokku 
kesta kuni 150 päeva,” selgitas ta.

Rasked tervisekahjustused on 
jagatud viide kategooriasse, millest 
igaühel on fikseeritud kindel kind-
lustushüvitis: 1) mõõduka rasku-
sega raske tervisekahjustuse korral 
2000 eurot; 2) keskmise raskusega
raske tervisekahjustuse korral 10 000 
eurot; 3) raske tervisekahjustuse 
korral 25 000 eurot; 4) väga raske 
tervisekahjustuse korral 50 000 eu-
rot; 5) üliraske tervisekahjustuse 
või surma korral 100 000 eurot.

Ravimiamet kogub ravimite ja 
vaktsiinide kasutamisel tekkinud 

VAKTSIINIKINDLUSTUS Alates maist käivitub 
Eestis vaktsiinikindlustus ning vaktsineerimise 
tõttu rasket tervisekahju saanud inimestel tekib 
võimalus taotleda hüvitist. Vaktsiinikindlustuse 
loomise eesmärk on toetada tervisekahju saanud 
inimesi ning tõsta seeläbi ka inimeste usaldust 
vaktsineerimise vastu.

Maist käivitub Eestis vaktsiinikindlustus

reaktsioonide kohta infot, et tu-
vastada turustamise ajal uusi kõr-
valtoimeid. Ravimiameti ravimi-
ohutuse osakonna juhataja Maia 
Uusküla sõnul on COVID-19 vakt-
siinide järel tekkinud reaktsiooni-
de kohta saadetud tänaseks ravimi-
ametile pisut üle 7000 teatise, seal-
hulgas ligi 900 vaktsiini ebaefektiiv-
suse juhtumi kohta. See teeb 0,35% 
kõigist süstitud vaktsiiniannustest. 
“Tõsiseid reaktsioone on kirjelda-
tud 363 teatises ehk 0,018% vaktsii-
niannustest ning ravimiameti hin-
nangul on nendest 75 reaktsiooni 
puhul seos vaktsiiniga võimalik. 
Enamusel neist juhtudest on kir-
jeldatud ravimiteabes kirjas olevaid 
kõrvaltoimeid,” ütles Maia Uusküla.

lehes kirjas olevad kerged reaktsioo-
nid, mis mööduvad paari päevaga.

2022. aastal hüvitatakse taga-
siulatuvalt COVID-19 vaktsiinide 
põhjustatud kahjujuhtumid, mis 
ilmnesid alates detsembrist 2020. 
Alates 2023. aastast laieneb süs-
teem ka muudele vaktsiinidele, sh 
immuniseerimiskava vaktsiinid, 
gripi-, puukentsefaliidi- ja nn reisi-
vaktsiinid.

Sotsiaalministeerium

  Täpsem info vaktsiinikind-
lustuse kohta haigekassa ko-
dulehel: www.haigekassa.ee/
vaktsiinikindlustus.

VAIMNE TERVIS Vaimse tervise 
eest hoolitsemine nõuab pide-
vat tähelepanu, sest kui vaim 
on rahulik ja tasakaalus, saame 
kõikide probleemide ja mure-
dega paremini hakkama.

Meid on järjestikku tabanud mitu 
kriisi, mis on toonud negatiivseid 
emotsioone.  Mõnikord me ei saa 
aru, miks oleme häiritud ja ärevad, 
ega tea, kuidas iseendaga hakkama 
saada. Olgu need siis unehäired, 
hajevilolek, hüplev tähelepanu või 
mäluga seotud probleemid. Kõi-
ge selle kuhjumisel võivad olla tõ-
sised tagajärjed: kurnatus, stress 
ja depressioon. Emotsioonide al-
lasurumine ja endale tunnistami-
ne, et ma olen tubli ja tulen kõigega 
ise toime, ei ole õige. Oma vaimse-
le tervisele on vaja pöörata tähele-
panu iga päev. 

Viimsi hoolekandekeskus alus-
tas koostööd Tartu ülikooliga, et 
käivitada vaimse tervise koolituse 
loengud. Haabneeme päevakes-
kuses toimuvatel loengutel saame 
kuulata spetsialiste, kes mõtesta-
vad lahti vaimse tervise olemust 
ja annavad asjakohast nõu. Õpeta-
vad, kuidas jälgida märke vaimsest 
väsimusest, ning jagavad lihtsaid 
võtteid ning harjutusi oma mõtte-
maailmaga toimetulekuks.  

Kaks vaimse tervise päeva on 
juba toimunud. Märtsi esineja oli 
Elina Kivinukk, kes mõtestas lahti 
teema “Vaimse tervise vitamiinid ja 
kuidas võidelda ärevusega”. Saime 
teada, kuidas mõista emotsioone ja 
kuidas neid enda kasuks pöörata. 
Tänulikkus on üks oluline mootor, 
mis paneb meid hästi tundma. Ole-
mas on neli tänulikkuse võtet, mida 
igaüks võiks kasutada: heade asja-
de loetlemine, mentaalne lahuta-
mistehe, nautimine ja tänu väl-
jendamine. Lektor tuletas meelde, 
et tuleb arendada oskust oma ke-
ha kuulata ja selle vajadustele rea-
geerida. Enda toetamiseks tuleb te-
ha päris suur hulk olulisi samme, 
sest midagi ei tule iseenesest – oma 

Viimsi hoolekandekeskuses toimuvad 
huvitavad vaimse tervise loengud 

heaolu eest tuleb hoolt kanda. Ise-
gi muretsemist saab planeerida ja 
muuta seda selliselt, et saad sellest 
hoopis kasu.

Tallinna ülikooli emeriitdotsent, 
psühholoog Eda Heinla kõneles 
aprillikuus teemal “Loovusega vaim-
se tervise heaks”. Loovuses peitub 
suur elujõud, millega saab anda tä-
henduse minevikule, olevikule ja 
tulevikule. Lapsepõlvest tuttavad 
tegevused tekitavad emotsioone ja 
toimivad inspiratsiooniallikana. 
Kehaline liikumine, huumor ja liig-
sele ratsionaalsusele vastuhakk teeb 
inimesele samuti head, see tähen-
dab olla muutuste tuules ja see on-
gi huvitav. Esinejal oli kaasas hulk 
huvitavaid ülesandeid, mille lahen-

Lehte Jõemaa
Haabneeme päevakeskuse juht

damine vajas loovust. Osalejate tu-
lemused olid erinevad ja inspiree-
rivad.

Maikuu vaimse tervise päev toi-
mub 11. mail kell 12 Haabneeme 
päevakeskuse II korruse saalis. 
Lektor Elin Ots on suure kogemu-
sega sertifitseeritud koolitaja. Sel 
korral on loengu teemaks vaikuse-

minutitele keskendumine ja enese-
juhtimise käsitlemine, loomulikult 
toimuvad ka praktilised tegevused 
enese analüüsiks ja aitamiseks. 

Vaimse tervise programm jätkub 
ka pärast suvepuhkust ja osalejad, 
kes on programmi läbinud, saavad 
lõpetamisel Tartu ülikooli tunnis-
tused.

Aprillikuus rää-
kis Elina Kivi-
nukk vaimse 
tervise vita-
miinidest ja 
sellest, kuidas 
võidelda äre-
vusega. Foto: 
Lemme Palmet

Vaimse tervise 
loeng Haabneeme 
päevakeskuses
11. mail kell 12

“Mindfullnes” – kohalolu vägi
Lektor Elin Ots (vaikuseminutid.ee)

Eelregistreerimine e-postil 
marje.plaan@viimsihoolekandekeskus.ee

Alates 1. maist 
saab taotleda 
vaktsiinikahju 
hüvitamist. 
Joonis: Eesti 
Haigekassa 



6. mai 202210  // KULTUUR

A nli Aja sõnul oli proovi-
periood üsna pingeline 
ja tantsupeole pääse-
mine polnud kuni päris 

lõpuni kindel. Edasipääsejad vali-
ti seekord video teel ehk kõik peo-
le saada soovijad pidid oma soo-
ritused digitaalselt jäädvustama 
ning žüriile edastama. Tulemused 
ehk rühmade nimekiri avaldati il-
ma pikema tagasisideta kokkulepi-
tud ajaks kirjalikult. 

Naiste rõõm saavutuse üle oli 
kirjeldamatu. “Kuna juhendan 
kahte rühma, siis natuke olin ka 
ise tulemuste ootuses ärevil, sest 
soovin ju kõigile eduelamust pak-
kuda. Võtan naiste ees mütsi ma-
ha ja olen tänulik, et suutsime sel-
le keerulise pandeemia kiuste n-ö 
ellu jääda ning ka peole kvalifitsee-
ruda. Kuna viimased aastad on ko-
gu kultuurivaldkonnale väga rän-
gad olnud, siis minu suurim hirm 
oli rühmade lagunemine. Kartsin 
seda väga!” tunnistab Anli täie tõ-
sidusega hääles.

gi trennis kaasas, vaatavad pealt ja 
õpivad sellest ka ise,” lausub ta.

“Vanemale pojale meeldib nais-
rühmade liigitants “Meie polka”, 
mida ta naiste esituses alati vä-
ga näha soovib. Ütleme nii, et see 
on tantsijatele üks päris intensiiv-
ne pingutus ja võtab parajalt võh-
male. Kõik juba naeravadki, et alati 
kui ma lapse kaasa võtan, siis tuleb 
jälle polkale pühendatud treening. 
Eks see tuleb neile ainult kasuks,“ 
lisab Anli lustakalt. “Kodune põhi-
tants on meil momendil kaerajaan.”

Tants on elu!
“Tants peaks olema kõigile!” leiab 
õpetaja. Ta täpsustab: “Esiteks on 

Pani külarahva 
tantsima
Viimsi valla ehk peamiselt Rand-
vere küla kogukonna naisrühmi 
juhendab ta juba viiendat hooae-
ga. “Alustasin aastal 2012 kohalikus 
koolis lasterühmadega ning sel-
le kõrvalt tekkisid esimesed tant-
suhuvilised esmalt kolleegide ja 
veidi hiljem lapsevanemate näol. 
Sealt see arenema hakkas ning täna 
teen proove juba kahe naisrühma-
ga. Võimalik, et saame tulevikus ka 
ühe segarühma kokku,” unistab ta.

Lasterühmi loeb ta kokku kuus. 
“Vanimad on tänaseks Randvere 
koolist välja kasvanud vilistlased 
ehk minu jaoks on nad noorterüh-
maks, kellega oleme koos seda ra-
da käinud kõik need kümme aastat, 
mis ma Viimsi vallas tegutsenud 
olen. Ülejäänud trupid on kooliõpi-
lased, kellel jaoks on rahvatants ka 
tunniplaaniga liidetud.” Kokku toi-
metab Anli käe all ligi 180 tantsijat 
vanuses 3 kuud kuni 70 aastat.

Pühendab end tantsule 
emapuhkuse kõrvalt
“Aktiivsest tööst tahvli ees olen end 
momendil taandanud, tegelengi ai-
nult oma rühmadega ja liikumis-
tundidega nii Randvere koolis kui 

RAHVATANTS Kolme lapse ema Anli Aja viib 
veerandsada viimsilasest jalakeerutajat suvel 
esimest korda Eesti naiste tantsupeole Jõgeval. 
Ettetantsimiseks valmistumisel tuli naistel raken-
dada parasjagu nutikust – õppimine toimus nii 
paberilt jooniseid lugedes, veebikeskkonnas 
Zoom kohtudes, videosalvestiste järgi samme 
seades kui ka trupikaaslase hoovis botikute vahel 
hüpates.

Anli Aja: 
tants peaks 
olema kõigile!

ka Põnnipesa lasteaias ja beebikoo-
lis. Seda eelkõige rõõmsal põhju-
sel, et minu perre on viimase nel-
ja aasta jooksul sündinud kolm 
last. Noorim liitus meiega mullu 
oktoobris,” ütleb ta ja täpsustab, et 
toimetab lisaks tantsule ka tervist 
edendavate koolide ja lasteaedade-
ga, olles maakonnas terviseeden-
duse koordinaator. “Tants ja tervis 
käsikäes.”

Tantsukirg pole nende viimaste 
aastatega pausil pidanud olema. 
“Mul on n-ö kuldne abikaasa, kel-
lega tutvusimegi läbi rahvatantsu, 
ning tänu tema panusele on mul 
võimalus kogukonnale seda rõõ-
mu pakkuda. Vahel on lapsed ise-

see tähtis liikumisharrastuse vaa-
tepunktist, kuid klassijuhatajana 
näen selles suurt kasutegurit ka 
kasvatuslikust vaatenurgast. Mul 
ei ole oma klassidega mitte ühte-
gi sellist muret, millest teised õpe-
tajad tihti räägivad. Laste omava-
helised suhted on suurepärased, 
nad on sotsiaalsed, julged, arvesta-
vad üksteisega ja teevad koostööd. 
Tants liidab!” usub ta.

“Minu põhimotoks on panna 
kõikide tantsijate silmad särama 
ja anda neile edasi tunnetus selle 
valdkonna ägedusest. Pealegi kan-
name koos edasi pärimust, mis on 
eestlaseks olemise juures oluline. 
Leian, et nii koorilaul kui ka rah-
vatants peaksid olema igas Eesti-
maa koolis õppekava üheks osaks 
ning tasuta kõikidele kättesaada-
vad. Töö selle nimel käib ning võin 
öelda küll, et täna on inimeste tant-
su juurde meelitamine mõnevõr-
ra lihtsam kui seitse, kaheksa või 
kümme aastat tagasi. Rahvatants 
on populaarne!”

Püstitab igal hooajal 
uued eesmärgid
Anli rõhutab, et tema soov on pak-
kuda igale tantsijale võimalust ene-
seväljenduseks. “Grupitrenn ei ole 
kogu asja sisu. Tore peab olema 
ning seda pakuvad ühiselt püsti-
tatud mitmekülgsed eesmärgid. 
Tantsupidudel osalemine on oluli-
ne, kuid esinemisi on meil nii Viim-
si vallaga seotud üritustel kui mu-
jal. Lisaks soovin lastele, noortele ja 
naistele pakkuda elamusi erinevate 
festivalide näol. Üheks suurimaks 
on Europeade, mis toimub igal aas-

Marta Vasarik
Viimsi Teataja 
kaasautor

  Mõlemad Randvere 
Tantsupere naisrühmad 
pääsesid suvisele naiste 
tantsupeole. 

  III Eesti Naiste Tantsupidu 
“PereLugu” toimub 12. juunil 
Jõgeval.

  Toimub kolm etendust:
Kell 11 – Peaproov-etendus
Kell 15 – I etendus
Kell 19 – II etendus

Naiste tantsupidu

Anli Aja on 
pühendunud 
tantsuõpetaja. 
Foto: Randvere 
kool
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Esineda on 
tulnud ka 
maskides, 
kuid tantsu-
rõõm pole 
kusagile 
kadunud. 
Foto: erakogu

tal erinevas riigis. Mina ise olen tä-
nu rahvatantsule juba pool Euroo-
pat läbi käinud,” sõnab ta. Ja lisab: 
“Räägime hooaja algul alati tantsi-
jatega plaanid läbi, sest ühised ees-
märgid peavad olema, mille poole 
liikuda.”

Rahvatants liidab 
kogukonda
Kuna lõviosa tantsijaid on Randve-
re küla elanikud, siis ühiseid koh-
tumisi on naistel ja lastel ka väl-
jaspool trennisaali. “Püüan muu 
elu kõrvalt võtta aega ühisürituste 
korraldamiseks. Tantsijatega ole-
me käinud matkal, metsas telki-
mas, bowlingut mängimas, talgu-
tel või kellegi juures niisama kokku 
saanud. See aitab meid siduva ho-
bi hoida huvitava, vahelduva ning 
emotsionaalselt rahuldust pakku-
vana. Ühine kogukonnatunne on 
väga tugev ning ilmselt on see ka 
üks oluline tegur, mis meid ühes-
koos rasketest aegadest läbi tulla 
aitas,” tõdeb ta.

“Sellest hooajast panime alu-
se MTÜ-le Randvere Tantsupere, 
mille all toimetavad naisrühmad 
ja noorterühm. Lasterühmad kuu-

luvad Randvere kooli alla. See kõik 
kokku moodustabki ühe suure ja 
toreda tantsupere.”

Tantsupisik geenides
“Mu ema on öelnud, et alusta-
sin tantsimisega enne kõndimist. 
Olen kogu oma elu nii rahvamuu-
sika kui ka -tantsu vaimsuses sirgu-
nud. Proovinud olen ka teisi stiile 
ehk nii seltskonna- kui ka peotant-
su ja muud. Pillidest on mulle tut-
tav nii klaver, kannel, lõõts kui ka 
akordion. Viimast õppisin Viimsi 
muusikakoolis ning mängin laste-
le rõõmuks üsna tihti,” räägib tant-
suõpetaja.

Kui esimesed päris rahvatant-
sutunnid sai ta esimeses klassis le-
gendaarse õpetaja Maido Saare ju-
hendamisel, siis oma hinge müüs 
Anli rahvatantsule pea veerand sa-
jandit hiljem. “Käisin ansambli Ka-
la kontserdil, kus minu juurde as-
tus üks noormees ja uuris, kas ma 
oleksin huvitatud talle tantsupart-
neriks tulemisest. Liitusin umbes 
pooleks aastaks Anija segarühma-
ga, mis käis koos Kehras. Sõitsin 
igal pühapäeval Tallinnast rongiga 
trenni ja tagasi. Ütleme nii, et aega 

sellele ikka kulus, aga äge oli. Te-
maga koos tantsisime ka veel Viim-
si rühmas Valla-alused,” meenutab 
Anli.

“Kuna töötasin sel ajal Rae vallas 
Jüri gümnaasiumis, siis liitusin pa-
ralleelselt ka sealse noorterühma-
ga Sukad & Tagi, kus tantsin seitse 
aastat. Elu viis mu kokku ka Musta-
mäel tegutseva tantsuseltsiga Pää-
suke, kus toimetasin kokku üheksa 
aastat. Just seal sain tuttavaks oma 
tänase abikaasaga. Sealt sai alguse 
ka minu tõsisem juhendajatee, mil-
le suurimaks mõjutajaks oli oma-
korda Jüri rahvatantsuõpetaja Lin-
da Pihu.”

“Mul on magistrikraad kasvatus-
teadustes ning lisaks olen lõpeta-
nud rahvatantsujuhtide kooli ning 
seda suuresti tänu Lindalt saadud 
inspiratsioonile. Tema pakkus, et 
võiksime Jüri koolis lasterühmade-
ga tegelema hakata, ning nägi mi-
nus juhendajana potentsiaali. Eda-
sine on ajalugu. Mul on olnud suur 
õnn tutvustada rahvatantsumaail-
ma sadadele noortele ja kui osadki 
nendest täiskasvanuna selles maa-
ilmas jätkavad, on minu elutöö teh-
tud,” arvab Anli.

hea teada

  MTÜ Randvere Tantsupere loodi 2021. aasta septembris, et enda 
alla koondada rahvatantsuhuvilised lapsed, noored ja naised Rand-
vere ja Viimsi kogukonnast. Ühiselt toimetavad Randvere kooli 
seitse tantsurühma ja kolm kogukonna rühma noortest ja naistest.

  Rohkem infot leiab Randvere Tantsupere Facebooki lehelt.

MTÜ Randvere Tantsupere

Hetk tantsupeo ettevalmistuste proovist. Foto: erakogu

Koos rahvatantsuga kantakse edasi pärimust, mis on eestlaseks olemise juures oluline. Foto: Jelena Vassiljeva erakogu

Ühine kogu-
konnatunne 
on rahvatant-
sijatel väga 
tugev. Foto: 
Ulvi Lahe era-
kogu

Uks muusika, kunsti ja teaduse maailma 
ootab sind kultuuri- ja hariduskeskuses 

Registreerumine katsetele: mai 2022
Sisseastumiskatsed: 9. ja 10. juuni
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Avalikesse pakendipunktidesse tohib panna ainult pakendijäätmeid. Foto: Merilin Piirsalu

P akendid ja nendest tek-
kivad jäätmed on jäät-
memahu suurenemise 
üks olulisi tegureid. Sa-

mas ei ole tänapäevane elukorral-
dus mõeldav ilma pakendita, sest 
see kaitseb kaupa teekonnal toot-
jast tarbijani, aitab säilitada too-
te omadusi, võimaldab kaupa ma-
janduslikult otstarbekalt vedada ja 
ladustada ning lihtsustab kauba 
käsitsemist. Pakend kaitseb kaupa 
ka kahjuliku keskkonnamõju eest 
ning mõne kauba puhul (nt kemi-
kaalid, naftasaadused, pesuained) 
ka keskkonda kauba eest. Pakendilt 
leiab olulist infot toote kohta ning 
sellel on oma roll kauba esitlemisel 
ja reklaamimisel. 

Taaskasutusorganisatsioonide 
praktikast nähtub, et taaskasutu-
seks sobivamat materjali saab et-
tevõtetelt (tootmisjäägid) ja maja-
pidamistelt, kes koguvad liigiti just 
tekkekohal, ning suur osa mitteso-
bivaid materjale tuleb kahjuks ava-
likest pakendipunktidest. Avalike 
pakendipunktide probleemiks on 
asjaolu, et sinna pannakse paha-
tahtlikult hulgaliselt ka muid jäät-
meid (ehitus- ja lammutusjäätmed, 
puulehed jms). Selliste jäätmete 
järelsorteerimine on väga tööjõu- 
mahukas ning enam mitte otstar-
bekas. Tasub mõelda, et oma vastu-
tustundetu tegutsemisega võib rik-
kuda kõigi teiste tehtud suure töö 
pakendite liigiti kogumisel.

Seega tuletame meelde, et ava-
likesse pakendipunktidesse tohib 
panna ainult pakendijäätmeid ning 
teiste jäätmete viimine on rahali-
selt karistatav. Järelevalve tõhus-
tamiseks oleme avalikkesse pa-
kendipunktidesse paigaldanud ka 
kaameraid.

Aastas tekib ühe Viimsi valla 
elaniku kohta jäätmeid umbes 311 
kilogrammi, mis on mahuliselt pea 
neli 800-liitrist konteineritäit prü-
gi. Pakendijäätmed moodustavad 
ligikaudu 30% olmejäätmete kogu-
massist (mahuliselt isegi kuni 60%). 
Pakendimaterjali liigid on:

• Randvere külas G. H. Schüdlöffeli 
tee 4 staadioni parklas.

Mõned täpsustused 
eksiarvamustele, mis on 
levinud
Pakendeid ei ole vaja põhjalikult 
puhtaks pesta, kuid need peaksid 
olema tühjad ja neis peaks toidu-
jäätmeid olema minimaalselt. Olu-
line on, et pakend oleks toiduaine-
test vaba, sest kui see peaks kuu 
aega pakendi kogumispunktis tüh-
jenduskorda ootama, ei tohiks see 
roiskuma minna. Kui mõnda pa-
kendit on keeruline toiduainetest 
puhastada või ei soovi seda teha (nt 
piima või koore kilepakendit või jo-
gurti kartongpakendit), siis ei ole 
sellise määrdunud pakendi koht 
pakendijäätmete konteiner, vaid 
segaolmejäätmete konteiner.

Pakendeid ei segata muude jäät-
metega kokku. Pakendijäätmed 
veetakse ära eraldi prügiautoga 
ning kõik kogutud pakendijäätmed 
läbivad järelsorteerimise, mille tu-
lemusena eristatakse taaskasutu-
seks sobivad ja mittesobivad ma-
terjalid. Seega mõnes mõttes võib 
isegi öelda, et liigiti kogumisega 
aitad lisaks keskkonnahoiule anda 
panuse ka ringmajanduse valdkon-
na arengule ja töökohtade loomise-
le. Tõsiasi on, et kõik liigiti kogutud 
jäätmed siiski taaskasutust ei leia 
ning järelsorteerimise järgselt suu-
natakse taaskasutuseks mittesobi-
vad jäätmed põletamisele. 

Seega ilmselt ei ole kellelegi ül-
latuseks, et keskkonna seisukohast 

• klaas,
• plast,
• paber ja papp (sh kihiline kar-
tong),
• must metall,
• värviline metall,
• puit,
• muu (näiteks tekstiil).

Pakendijäätmed on näiteks tüh-
jad piima-, jogurti- ja mahlapakid, 
konservikarbid, kaaned ja korgid, 
kilekotid (sh leiva- ja saiakotid), 
šampoonipudelid, hambapasta-
tuubid, õli-, ketšupi- ja majonee-
sipudelid, pandimärgita pudelid, 
hommikusöögi- ja pudrukarbid, 
pappkastid, tühjad kodukeemia 
pudelid ja värvipurgid.

Põhjused, miks on hea 
ja õige pakendeid liigiti 
koguda
Põhjuseid on mitmeid, aga olulise-
matena saab välja tuua:
• rahaline kokkuhoid – pakendite 
äraviskamisel koos olmejäätmete-
ga tuleb maksta prügi äraveo ja la-
destamise eest;
• olmejäätmetega koos ära visatud 
pakendit ei saa enam taaskasutada;
• paljude joogipakendite eest olete 
joogi ostmisel tasunud tagatisraha, 
mille saab taarat tagastades – sel-
leks viia pandipakend pandipaken-
di automaati.

Seda, et sorteerimise ja taaska-
sutamise vaev tasub ära, on ini-
mestele aina enam selge. Plastpu-
delitest tehakse uusi plastpudeleid, 
põrandalaudu, aiamööblit, aiapos-
te, fliise ja ka näiteks jalgpallisärke.

Mida teha kodus tekkivate 
pakenditega?
Pakendid kogu eraldi ja vii selleks 
ette nähtud pakendi konteineris-
se. Üleriigilist pakendite kogumise 
võrgustikku korraldavad MTÜ Ees-
ti Taaskasutusorganisatsioon, MTÜ 
Eesti Pakendiringlus ja OÜ Tootja-
vastutusorganisatsioon. Viimsis on 
nende organisatsioonide teenuseid 
võimalik kasutada avalikes paken-
dipunkides, samuti pakuvad nad 

PAKENDIJÄÄTMED Pakendijäätmeid meie ümber 
tekib väga palju ja meil kõigil tasub mõelda, kuidas 
on kõige õigem toimetada pakenditest tulvil maa-
ilmas nii, et meie ökoloogiline jalajälg oleks väiksem.

Kuidas tegutseda targalt kodumaja-
pidamises tekkivate pakenditega?

mugavat tekkekohal kogumise tee-
nust (n-ö kollase kilekoti teenus). 

Avalikud pakendipunktid asu-
vad Viimsis:
• Leppneemes Sadama teel,
• Kelvingi rannaalal Koidu tee lõ-
pus,
• Miidurannas Muuli tee ääres,
• Rohuneemes Kalmistu tee bussi-
peatuses,
• Pringi külas Rohuneeme ja Mak-
rilli tee ristis,
• Pringi külas Reinu tee ääres,
• Pringi külas Kasteheina tee ääres,
• Haabneemes Mereranna tee ja 
Murdlaine tee risti läheduses,
• Haabneemes Õuna tee ja Tellis-
saare tee ristis,
• Haabneemes Randvere tee 6 kau-
banduskeskuse taga,
• Viimsi alevikus Nelgi tee ja Gla-
diooli tee risti läheduses,
• Muuga külas Ojakääru ja Randoja 
tee ristis,
• Metsakasti külas Loosivälja tee  ja 
Katkuniidu tee ristil,
• Äigrumäe külas Äirumäe ja Liiva-
mäe tee ristis,
• Viimsi alevikus Viama teel,
• Tammneeme külas Hallikivi ja 
Kõivu tee ristis,
• Tammneeme külas Tammneeme 
tee ja Haugi tee bussipeatuses,
• Laiakülas Lilleoru tee 6 ääres,
• Pirita linna osas Pärnamäe ja Ast-
la tee ristmiku läheduses,
• Randvere külas Mündi tee ääres,
• Randvere külas Muuga, Randve-
re ja Koralli tee ringristmiku ääres,
• Haabneeme alevikus Mõisaranna 
tee parklas,

on jätkuvalt ülioluline, et elanikud 
võimalikult palju jäätmeid liigiti 
koguksid. Täname ja tunnustame 
kõiki, kes mõistavad jäätmete lii-
giti kogumise vajalikkust, koguvad 
liigiti ja aitavad seeläbi võimalikult 
palju materjale ringlusesse suuna-
ta! Üheskoos suudame tagada puh-
tama elukeskkonna ka tulevikus. 

Jäätmete liigiti kogumine al-
gab suhtumisest, et see pole prü-
gi, vaid eeskätt ressurss, mida tu-
leb ja saab võimalikult palju kordi 
kasutada. Keskkonna seisukohast 
on muidugi kõige parem tarbimi-
se vähendamine ja jäätmetekke 
vältimine. Seega: ära tarbi arutult! 
Tarbides mõtle sellele, kuidas oma 
ökoloogilist jalajälge vähendada ja 
keskkonda säästa.

Viimsi Teataja

Allikad:
Keskkonnameti koduleht https://envir.ee/

ringmajandus/ringmajandus/pakendid 
Holm, B. Pakendite kohtkogumine – 

mugavam, odavam ja kasulikum https://
saartehaal.postimees.ee/6672548/

pakendite-kohtkogumine-mugavam-
odavam-ja-kasulikum (22.12.2018)

Alusta pakendite liigiti ko-
gumisega juba täna ja tee 
seda mugavalt oma eluko-
has. Selleks võta ühendust 
teenusepakkujatega:

  MTÜ Eesti Taaskasutus-
organisatsioon (ETO)
Aadress: Mustamäe tee 24, 
10621 Tallinn
Telefon: 640 3240
E-post: eto@eto.ee
www.eto.ee

  OÜ Eesti Pakendiringlus 
(EPR)
Aadress: Vana-Narva mnt 26, 
74114 Maardu
Telefon: 633 9240
E-post: info@pakendi-
ringlus.ee
www.pakendiringlus.ee

  Tootjavastutus-
organisatsioon OÜ (TVO)
Aadress: Lõõtsa 4, 11415 
Tallinn
Telefon: 681 1480
E-post: info@tvo.ee
www.tvo.ee

Alusta juba täna!

Pakendijäät-
med pole prügi, 
vaid eeskätt 
ressurss, mida 
tuleb ja saab 
võimalikult 
palju kordi ka-
sutada. Foto: 
Canva



Kevaditi, kui lindudel-loomadel on pojad olemas või tulemas, võivad 
sageneda juhtumid, kui inimene kohtab abituna näivat lindu või looma. 
Mida peaks sellisel juhul ette võtma? 

Hakkasime asja pisut uurima ajenda-
tuna päästeameti teatest, et 27. april-
lil kella nelja paiku öösel helistas häire-
keskusesse Viimsi alevikus Aiandi teel 
elav inimene ning teatas, et ööpimedu-
ses on tema rõdule lennanud ning sin-
na lõksu jäänud kassikaku poeg. Pääst-
jad püüdsid kaku kinni ja toimetasid 
ta pappkastis esialgu komandosse. Öö 
möödus rahulikult, sest vigastada pol-
nud kakk saanud. Hommikul tuli kaku-
le järgi linnuspetsialist, kes temaga eda-
si tegeles.

Kes vajavad abi? Keskkonnaminis-
teerium on kokku pannud juhised abi-
tute loomade ja lindudega tegelemise 
kohta. Abituteks ehk inimesepoolset abi 

vajavateks loetakse vigastatuid või eba-
harilikku olukorda – näiteks asulatesse – 
sattunud metsloomi või linde. Riiklikul 

tasemel vastutavad abitute metsloomadega toimetamise eest keskkonnaamet 
ja päästeamet.

Kuhu teatada? Vigastatud või linna eksinud looma leidmisel tuleks helis-
tada keskkonnainspektsiooni ööpäevaringsel valvetelefonil 1313 ning kirjel-
dada olukorda. Sealt antakse juhised edasiseks tegutsemiseks. 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja
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BIOJÄÄTMED Igal aastal tekib Eestis 
120–130 tonni biojäätmeid, millest 
kõigest 30% läheb ringlusesse ning 
ülejäänud 70% prügilasse või põle-
tamisele. Biojäätmete sorteerimine 
on oluline keskkonnasõbralik tegu 
tänu millele on võimalik taastada 
ainete ringkäik looduses.

Biolagunevad jäätmed on näiteks köö-
gi- ja sööklajäätmed, puu- ja köögivil-
jad ning nende koored, pagaritooted 
(leib, sai), kohvi- ja teepaks koos pa-
berfiltriga, määrdunud papp ja paber, 
majapidamispaber, salvrätid, paberist 
munakarbid, väiksemad taimed jms. 

Parim, mida sa ise teha saad, on 
panna need lahtiselt biokonteinerisse 
ja kilekott visata olmejäätmetesse. Ka-
sutada võib ka biolagunevaid või pa-
berist kotte. Kui ostate biolagunevaid 
kotte, jälgige, et need oleksid 100% 
taimsest toormest. Kindlasti ei tohi 
jäätmeid konteinerisse panna tavali-
ses, mittelagunevas kilekotis ega läbi-
paistmatus/mustas kotis. Kui vedajal 
tekib kahtlus, et tegu on olmejäätme-
tega, ei võeta neid veoringil kaasa. Kui-
das biokotid teineteisest täpsemalt eri-
nevad ja millist valida, saab lähemalt 
lugeda näiteks Ragn Sellsi veebilehelt.

Biolagunevatest jäätmetest saab 
aiaomanik valmistada head kompos-
ti. Kompostimise kohta leiad infot vee-
bilehelt https://www.kompostiljon.ee/
kompostimine/. Viimsi valla jäätme-
hoolduseeskirja kohaselt  elamumaa 
sihtotstarbega kinnistul tekkivaid toi-
dujäätmeid võib kohapeal kompostida 
ainult kinnises kahjurite eest kaitstud 
kompostimisnõus. Aia- ja haljastujäät-
meid võib kompostida lahtiselt aunas. 
Kui mullatöödeks komposti vaja ei lä-
he, võib sellised jäätmed panna bio-

Biolagunevaid jäätmeid 
kogu eraldi Pärnamäe jäätmejaamas 

jagatakse tasuta komposti

KO M P O S T

Pärnamäe jäätmejaama kompostimisplatsil jagatakse inimestele 
kevadisteks aiatöödeks 18. aprillist kuni 31. maini tasuta komposti. 

Komposti jagatakse Pärnamäe jäätmejaamas (Pärnamäe tee 36) selle lahtiole-
kuaegadel (E–R kell 12–20 ja L–P kell 10–18). Tallinna Jäätmekeskus on saanud 
jagatavale kompostipartiile kvaliteeti kinnitava sertifikaadi ja komposti on kok-
ku 1100 tonni. Komposti jagatakse tasuta kuni 15 m3 ühe kliendi (nii eraisik kui 
ka ettevõte) kohta, soovijatel tuleks endast märku anda Tallinna Jäätmekesku-
sele e-posti aadressil info@jaatmejaam.ee või telefonil 616 400. 

Kampaaniavälisel ajal on ühe kuupmeetri komposti hind 14,40 eurot (koos 
käibemaksuga). Komposti soovijatel võiks olla oma transport, kuid kuni 30 km 
kaugusele Pärnamäe jäätmejaamast on Tallinna Jäätmekeskuselt võimalik telli-
da transport alla 15 m3 komposti veoks hinnaga 1,2 eurot (koos käibemaksuga).  

Sertifitseeritud komposti valmistatakse Pärnamäe jäätmejaamas kohapeal 
Tallinna jäätmejaamadest ja kalmistute juurest tarnitud aia- ja haljastusjäät-
metest. Pärnamäe jäätmejaamast jagatavale kompostile on tehtud kõik vaja-
likud analüüsid ning taaskasutatavate materjalide sertifitseerimiskeskus on 
sellele väljastanud toote sertifikaadi, mille alusel täidab biolagunevatest jäät-
metest komposti tootmisel sätestatud nõudeid. Kuna kompost valmib põhili-
selt kalmistujäätmetest, siis sisaldab see ka võõriseid, milleks võivad olla alla 1 
cm läbimõõduga klaasitükid ja/või plastikutükid, mis pärinevad küünlaümb-
ristest, kastmispudelitest ja joogitaarast. Seoses sellega tuleb kompostiga toi-
metades alati kanda kindaid.

Kevadiste aiatööde käigus tekkinud lehepraht, lõigatud oksad ja muud hal-
jastusjäätmed saavad Viimsi elanikud ära viia Pärnamäe jäätmejaama (Pärna-
mäe tee 36). Ühekordsel viimisel saab tasuta ära anda 0,6 kuupmeetrit haljas-
tusjäätmeid ehk siis 100-liitriseid kotte võetakse korraga tasuta vastu kuus tükki.

Täpsemalt infot jäätmejaama töö ja jäätmete vastuvõtutingimuste kohta 
leiad veebilehelt jaatmejaam.ee. 

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

Viimsis rõdule eksinud kassikaku 
poja seiklus lõppes tänu päästjatele 
õnnelikult. Foto: Päästeamet

Mida teha, kui leiad hätta 
sattunud linnu?

A B I K Ä S I

Hea kompost leiab aias alati kasutust. Foto: Canva

lagunevate jäätmete konteinerisse. 
Konteineri saad tellida korraldatud 
jäätmevedu korraldavalt ettevõttelt 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 
AS (www.tjt.ee).

Biojäätmed on taaskasutatava ma-
terjalina väga hea tooteliik, millest 
saab teha väga erinevaid asju. Näiteks 
saab sellest toota biogaasi, mida saab 
omakorda kasutada autokütusena. 
Kõige levinum variant on see, et sel-
lest tehakse komposti, mille omakor-
da saab uuesti suunata ringlusse. 

Mida tähendab biopõhine, 
biolagunev ja kompostitav?
Biopõhine – see on materjal, mis on 
saadud taimsest toormest. Põhiliselt 
on selleks mais ja suhkruroog. Kõik 
biopõhised tooted ei ole biolagunevad, 
sest neid on sageli segatud ka muude 
materjalidega.

Biolagunev – see on väga lai mõis-
te, sest varem või hiljem lagunevad 
kõik materjalid. Viimastel aastatel ka-
sutatakse mõistet üha enam turundu-
ses, viidates justkui keskkonnasõbra-
likule tootele, ent see on sageli eksitav. 
Kui taimne toore on segatud plastiku-
ga, jääb viimane siiski loodusesse ning 
võib lõpuks toiduahelasse sattuda. Nii-
siis on biolaguneva toote puhul oluli-
ne teada, millises keskkonnas lagune-
mine toimub, kui kaua see aega võtab 
ning mis sellest järele jääb.

Kompostitav – see materjal peaks 
olema vaba keemilistest ühenditest, 
mis lagunemisel loodusesse võiksid 
sattuda. Kompostitavad tooted on täie-
likult biolagunevad ning omavad vas-
tavat märgist.

Viimsi Teataja
Artikkel põhineb Ragn Sellsi kodulehel 

avaldatud informatsioonil. 

Biolagunevate jäätmete hulka kuuluvad ka puu- ja köögiviljad ja nende koored. 
Foto: Canva

LINNUD & LOOMAD Lindude ja mets-
loomade eemale hoidmiseks tuleb 
aed muuta nende jaoks vähem 
atraktiivsemaks. Lindude pesade 
eemaldamiseks tuleb valida õige 
aeg, et mitte häirida pesitsemist.

Lindude kõige intensiivsem pesitsus-
periood on aprilli keskpaigast kuni su-
ve keskpaigani. Sel ajavahemikul peab 
lindudele andma võimaluse järglaste 
saamiseks ja üleskasvatamiseks. Kui 
eelnevatel aastatel on majaomanikel 
olnud probleeme pesitsevate lindu-
dega, siis tuleb sissetungijad enne pe-
sitsusaega välja tõsta.

“Üle tasub vaadata katused, rääs-
taalused ja -avaused, pööningud, 
voodritagused, rõdud, aga ka laoplat-
sid, pooleliolevad ehitised ja muud ini-
meste tihti kasutatud kohad ning vaja-
dusel takistada lindude ligipääs. Pesad 
võib eemaldada enne, kui sinna sisse 
on munetud. Loomade häirimine pe-
sitsus- ja sigimisajal on ebaeetiline 
ning seadusega keelatud,” sõnas ELS-i 
juhatuse liige Geit Karurahu. 

Linnupesade eemalhoidmiseks:
• kata võrguga või paranda võimali-

Kuidas takistada lindude ja 
metsloomade pesade ehitamist 
koduaeda?

kud avaused ja augud räästaalustes 
ning mujal;
• hoia oma katused risust ja muust või-
malikust pesamaterjalist puhtad; 
• lamekatusel ja rõdul ära hoia tarbe-
tuid esemeid;
• vajadusel kasuta sobivaid peletus-
vahendeid, näiteks röövlinnu kujutisi, 
ridva otsas hõljuvaid tuulelohesid, sil-
ma meenutavaid palle vms;
• paigalda ümbrusesse sobivatesse 
kohtadesse pesakaste.

Ulukite aiast eemale hoidmiseks tu-
leb aed muuta looma jaoks vähem at-
raktiivseks. “Jälgige, et lemmikutele ja 
lindudele väljapandud toidule mets-

loomad ligi ei pääseks. Köögijäätme-
te kompostimisel tuleks eelistada kin-
nist mahutit ning prügi peaks olema 
suletud konteineris,” sõnas Karura-
hu. Kindlasti ei tohi metsloomi toita. 
Loomad õpivad kiiresti selgeks, kust 
saab toitu, ja harjuvad nii inimese-
ga ära. Loomade juhuslikku sattumist 
õuealale aitab ära hoida korralik tara, 
mis on piisavalt kõrge ja tihe, et uluk 
sellest üle ega vahelt läbi ei tule. Kop-
ra eest saab kaitsta puud, kattes tüve ti-
heda traatvõrguga.

Kui metsloom on juba jõudnud 
kohta, kus ta ei ole teretulnud, tuleks 
ta minema hirmutada. Kindlasti ei to-
hi seda teha ulukit vigastades või tema 
elu ohtu seades. Keelatud on looma tu-
listamine õhkrelvaga. Reeglina ehma-
tab uluki minema kõva pauk või lärm. 
Mõne looma puhul aitab pimedas val-
gus või sellega vilgutamine. 

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. 
aasta kevadest tegutsev loomasõpru 
ühendav mittetulundusühing, mille 
missiooniks on abivajavate loomade 
heaolu tagamine ja parandamine ning 
loomade väärkohtlemise ennetamine.

Eesti Loomakaitse Selts

Ulukite aiast eemale hoidmiseks 
tuleb aed muuta looma jaoks vähem 
atraktiivseks. Foto: Canva
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K
a sel aastal tõotab valik 
tulla lai ja põnev – tule-
mas on nii juba vana-
deks headeks tuttava-

teks kujunenud kauplejaid kui ka 
täiesti uusi osalisi. Kindlasti leiab 
laadalt laias valikus suvelilli ja 
ampleid ning püsikuid põnevatest 
kollektsioonaedadest, kirsiks tordil 
piprad ja paprikad ning elulõnga-
valik otse kasvatajalt. Loomulikult 
ei puudu tomati-, kurgi- ja kõr-
vitsataimed, mustika-, maasika- 
ja aedpohlaistikuid, kõikvõimali-
kud maitsetaimed ning viljapuud 
ja marjapõõsad. Selleks, et ostetud 
taimed vuhinal kasvama läheksid, 
on saadaval biohuumusega mul-
lad ja taimeramm, mille vägi pei-
tub vihmaussi- ehk vermikompos-
tis. Ja nii, nagu ikka, on ka seekord 
kohal naaberküla armas korvionu 
Heino, kes varustab meid juba mit-
meid aastaid imeilusate punutud 
korvidega.  

Ühe uue tulijana on osalemas 
OÜ Mölder O. V., kelle imeilusaid 
lillekaste ja muud kaunist puidust 
kraami oleme juba ammu pikisilmi 
siiakanti oodanud. Kindlasti leiab 
igaüks nende valikust midagi ihal-
dusväärset.

Populaarne rohevahetus
Nagu ikka, nii toimub ka sel aastal 
lisaks laadale rohevahetus ja seda 
juba kuuendat aastat järjest. Rohe-
vahetus lähtub põhimõttest: kui on 
üle, anna ära, kui on puudu, tule ja 
võta! Valuutaks on “aitäh”, “palun”, 

• Arotaga talu maailma parim ha-
pukapsas ja muu talukaup, toma-
titaimed;
• Avikala laias valikus kalatooted;
• Mesioja mesi.

“suur tänu” ja “oi, seda lille mul just 
vaja oligi”. 

Rohevahetus on tore koht, kus 
kogukonnaga kokku saada ja tai-
mi vahetada, aga selle laiem ees-
märk on ära anda taimed, mida ise 
enam ei vaja. Vilunud rohenäpud 
teavad, et kui taimede eest hinge-
ga hoolitseda, kipuvad need hoo-
ga paljunema, laiutama hakkama 
ning vajavad pisut piiramist. Samu-
ti kalduvad agarad aiahoolikud tai-
mi ette kasvatades hoogu sattuma 
ning ikka jääb üht koma teist (või 
teinekord lausa terve küla jagu tai-
mi) üle. Kahju oleks kasvamisindu 
täis taimebeebisid lihtsalt kompos-
ti visata, parem on leida neile uus 
kodu, kus nad saavad hooga kasva-
da ja pererahvale rõõmu tuua. Siin 
tulebki appi rohevahetus.

Siiani on külastajate tagasiside 
olnud väga positiivne. Rohevahe-
tusega on mõni uus elanik oma aia 
ühe jutiga otsast lõpuni sisustatud 
saanud. Tore on jagada taimi ja ko-
gemusi. 

Ka laadaosa on nii kauplejate 
endi kui ka aiasõprade seas kiitust 
teeninud – me ei ole meelega oma 
laata liiga suureks ajanud, valime 
osalejaid hoolikalt ning lubame 
platsile ainult aiandusega seotud 
kauba.

Lisainfot saab jooksvalt Metsa-
kasti küla Facebookist taimelaada 
ürituse alt: Facebook.com/metsa-
kasti.

Maikuu on ka OTTi kuu
Käe saab aga roheliseks juba va-
rem, sest ka 10. mai Metsakasti 
OTTilt leiab juba tomati- ja ka lil-
letaimi.

OTT ehk otse tootjalt tarbijale 

KOGUKOND Mai on Metsakasti küla jaoks oluline 
kuu, sest just mais toimub meie küla üks tippsünd-
musi – suur taimelaat ja rohevahetus. Sel aastal 
toimub üritus pühapäeval, 29. mail kell 10–14.

Metsakasti toimekas mai – taimelaat, 
rohevahetus ja OTT

kaubakohting on kogukondlik al-
gatus, mis annab kohalikele elani-
kele võimaluse osta head ja tervis-
likku toidukaupa otse toidu tootjalt 
või kasvatajalt. Vahendajaid ei ole, 
importkaupa ei pakuta. 

Metsakasti OTT toimub iga kuu 
teisel teisipäeval Metsakasti küla-
platsil ajavahemikus kell 17.30–
19.00.

Seekordne OTT aitab meil li-
saks tavapärasele toidukaubavali-
kule juba ka taimelaadale häälestu-
da, Hindreku talu mesila võtab kaasa 
amplid ja suvelilled ning Arotaga va-
lik on täienenud tomatitaimedega. 

Kuid loomulikult ei puudu see-
kordselt OTTilt kõik muu hea ja 
parem – oma jah-sõna on juba 
andnud järgmised talud ja väike-
tootjad:
• Hindreku talu mesi, munad ja 
muu talukaup, suvelilled ja amplid;
• Leelo värkstuba juuretisega saiad-
leivad ja hoidised;
• Muhetalu suitsuliha ja -vorstid;
• Raudale talu põllu- ja aiasaadu-
sed ja imeline kali;
• Silja hoidised erinevad kodused 
hoidised;
• Suits & sool suitsujuust ja külm-
suitsulõhe;
• Aive Kondiitritooted kondiitri-
koogid ja küpsetised;

Kindlasti lisandub kauplejaid 
veelgi, infot selle kohta leiab Met-
sakasti OTTi Facebooki lehelt: face-
book.com/metsakastiott. 

Ostes oma toitu OTTi kauba-
kohtumistelt, toetad Eestimaiseid 
väiketootjaid ning lood neile aren-
guvõimaluse, annad oma panu-
se kohaliku ettevõtluse kasvu ning 
jätkusuutlikkusse. Samuti kindlus-
tad oma toidulauale parima ja värs-
keima toidukraami, mis on toode-
tud hoole ja armastusega päris 
inimeste poolt, kellega sul on või-
malik kaubakohtumistel ka tutta-
vaks saada.

hea teada

  Võta ka lapsed taimelaadale kaasa ning anna neile võimalus 
laadalt taimi osta või rohevahetuse käigus hankida. Miks? Sest 
taimedega tegelemine võimaldab omandada uusi oskusi, saada 
osa loodusest ja millegi eest hoolt kanda.

Ostetud taimedest rajage näiteks koos lapsega miniaed. Suure 
koduaia eest hoolitsemine on väiksematele lastele keeruline ja 
füüsiliselt raske tegevus. Miniaed sobib aga aia eest hoolitsemise 
põhimõtete harjutamiseks. Selle võib rajada kaussi, vanni või mõne 
muu anuma sisse (nt vana käru). Lapsele asja põnevamaks tegemi-
se jaoks võib eesmärgiks seada näiteks muinasjutuaia loomise. 
Suurematele lastele on see tore maastikuarhitekti mängimise koht, 
kus saab teha põnevaid kompositsioone. Väiksema nõu abil võib 
miniaeda teha tiigikese ja üldse on kujundamisvõimaluste hulk
lõputu. Alustage sellest, et panete anuma põhja drenaažiks killus-
tikku või kergkruusa, seejärel lisage muld ja istutage taimed. Viima-
sena pange paika muud elemendid. Lapsele võib anda ülesandeks 
loodusest leitavatest vahenditest haldjamaja meisterdamise. Nii 
valmib lapse omaloodud maailm, millel on peale emotsionaalse 
väärtuse ka õpetav roll: mida peab aia juures arvestama ja kuidas 
selle eest hoolitseda tuleb.

  NB! Valige aia jaoks sarnase niiskusvajadusega taimed. Väikese 
anuma puhul kuivab mullapall kiiresti läbi. Intensiivse kasvuperioo-
di vältel tuleb taimi regulaarselt väetada.

*Allikas: Raamat “Rohevahetus toas ja õues”

Lapsed rohenäppudeks*

Kaia-Leena Pino
Metsakasti külaselts

  Kontakt: metsakastikyla
@gmail.com, facebook.com/
metsakastiott.

Laadale tulevad juba Metsakasti rahvale tuntud tegijad, aga ka uued kauplejad. Fotod: Kaia-Leena PinoMetsakasti OTTilt saab alati värsket kodumaist kraami.

Rohevahetuse käigus leiavad taimed 
endale sobiva uue kodu.

Metsakasti OTT toob klientideni 
kodumaise väärt kauba.



17. mail kell 15 rattamatk. Püünsi 
noortekeskuses.
19. mail kell 16 origami mängu-
asja meisterdamine. Tasuta. 
Palutakse registreerida e-posti 
aadressil sune.reinpold@viimsi-
raamatukogu.ee. Viimsi raamatu-
kogus.
20.–21. mail kell 19 11 Noorteka-
öö. Viimsi noortekeskuses.

Varia

8. mail kell 11–18 emadepäeva 
kohvik ukraina köögiga. Eesti sõja-
muuseumis.
10. mail tantsulaager Prangli saa-
rel. Ansambel Kobarake. Prangli 
rahvamajas.
11. mail kell 11.05 Viimsi valla 
103. sünnipäeva tähistamine, val-
la lipu pidulik heiskamine. Viimsi 
vabaõhumuuseumis.
11. mail kell 12 vaimse tervise 
loeng Haabneeme päevakeskuses. 
“Mindfullnes – kohalolu vägi”. 
Lektor Elin Ots (vaikuseminu-
tid.ee). Eelregistreerimine e-posti 
aadressil marje.plaan@viimsihoo-
lekandekeskus.ee.
12. mail kell 12 Randvere kaunite 
koduaedade külastus. Randvere 
külas.
17. mail kell 11.30 suur talgupäev. 
Viimsi vabaõhumuuseumis.
18. mail kell 9 väljasõit Noarootsi 
ja Läänemaa. Giid Janek Šafra-
novski. Korraldab Haabneeme 
päevakeskus. Täpsem info: 
lehte.joemaa@viimsihoolekande-
keskus.ee.
18. mail väljasõit “Tulbimeres 
Kirna mõis”. Korraldab Randvere 
päevakeskus. Täpsem info: 
aime.salmistu@viimsihoolekande-
keskus.ee.
21. mail kell 18–23 muuseumiöö 
“Öös on unistusi”. Eesti sõjamuu-
seumis.
27. mail hooaja lõpetamine Haab-
neeme päevakeskuses. 

Kontserdid ja 
teatrietendused

6. mail kell 19 Priit Pius ja Kait 
Kall “Midagi ikka”. Viimsi huvikes-
kuses.
6. mail kell 15 emadepäeva kont-
sert. Muusika Andrus Kalvet. 
Randvere päevakeskuses.
8. mail kell 18 emadepäeva 
minikontsert. Viimsi vabaõhu-
muuseumis.
13. mail kell 19 “Viimsi Huvi-
keskus 25” juubelikontsert. Viimsi 
huvikeskuses. 
14. mail kell 14 Viimsi ukulele-
orkestri kevadkontsert. Viimsi 
huvikeskuses.
14. mail kell 18 Viimsi Jazz sarja-
kontsert: Siim Aimla trio. Eesti 
sõjamuuseumis.
21. mail kell 16 “Viimsi Noorte-
kapell 30” juubelikontsert. Viimsi 
huvikeskuses.

Koolitused

7. mail kell 11–14.15 koolitus 
“Ideest filmini”. Koolitus toimub 
kokku kolmel laupäeval. Viimsi 
huvikeskuses.
11. mail kell 18 õpituba “Loodus-
likud ja mürgivabad puhastusva-
hendid”.  Viimsi huvikeskuses.
17. mail kell 18–20.30 koolitus 
“Teismeiga – suhete proovikivi” 
(koolitus toimub teisipäeviti 
17. maist 7. juunini). Viimsi huvi-
keskuses.
21. mail kell 11 koolitus “Kuidas 
nutitelefon enda jaoks paremini 
tööle panna?”. Viimsi huvikes-
kuses.

Lastele ja noortele

7. mail kell 13 vabastava hingamise 
eriüritus koolinoortele vanuses 
15–18. Viimsi huvikeskuses.
10. mail kell 15 piljarditurniir. 
Püünsi noortekeskuses.

Näitused

23.-27. mail Haabneeme päeva-
keskuse huviringide kevadnäitus. 
Haabneeme päevakeskuses.
Kuni 31. august näitus “Viimsi 
Huvikeskus – meie maja ajalugu”. 
Viimsi huvikeskuses.
Kuni 31. mai Eve Hintsovi loo-
mingu näitus. Viimsi raamatukogu 
klaasvitriinis.

Jumalateenistused

8. mail kell 11 jumalateenistus 
armulauaga. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
8. mail kell 12 emadepäeva 
jumalteenistus. Ülistus ja emade-
päevalaulud: Meeli ja noored. 
Viimsi Vabakoguduses.
10. mail kell 19 katoliku missa. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
15. mail kell 11 jumalateenistus 
armulauaga. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
15. mail kell 12 jumalateenistus. 
Viimsi Vabakoguduses.
17. mail kell 19 katoliku missa. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

Sport

14.–15. mail kell 14 Viimsi ja Õis-
mäe lauatennise klubide sõprus-
kohtumine. Haabneeme päeva-
keskuses.
14.–15. mail saunajooks. Prangli 
saarel.
15. mail 34. Viimsi Jooks. Viimsi 
staadionil.

6. mai 2022 KULTUUR // 15

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Emadepäev sõjamuuseumis: 
Ukraina kohvik ja Eesti sõjaväe-
orkester
Eesti sõjamuuseum ootab emadepäeval, 8. mail Ukraina kohvi-
kusse ja sõjaväeorkestrit kuulama. 

Ainult sel päeval on sõjamuuseumis avatud Ukraina kohvik, kus 
pakutakse Viimsisse saabunud sõjapõgenike valmistatud ukraina 
toite. Kõigi praeguste ja tulevaste emade auks mängib Eesti sõjaväe-
orkestri brassansambel. Lapsi ootavad mängud ja meisterdamine.

Päeva kava:
Kell 11–15 avatud Ukraina kohvik (või kuni süüa ja sööjaid jagub)
Kell 12–12.45 astub mõisa saalis üles Eesti sõjaväeorkestri brassan-
sambel Top Brass
Kell 11–14 on lapsed oodatud töötuppa valmistama kingitust emale
Kell 11–18 on avatud muuseumi peamaja ja sõjatehnika angaar

Kõigile naistele ja lastele (sh pered) on sissepääs sel päeval tasuta!
Eesti sõjamuuseum 

Viimsi ukuleleorkester kutsub 
kevadisele koguperekontserdile
Viimsi ukuleleorkester on üks Viimsi valla värskemaid muusika-
kollektiive, mille tegevust on seni kogu aeg piiranud keeruline 
koroonaolukord. Ometi on 14-liikmeline seltskond vapralt proove 
teinud ning paar korda ka juba lavale jõudnud. 

Nüüd, kui saame vabamalt hingata, on rõõm tulla kuulajate ette 
täispika kontserdikavaga. 14. mail kell 14 toimuv kevadkontsert “Suvi, 
sillerdav suvi” vaatab juba ootusrikkalt sooja suve suunas. Kontserdil 
kõlavad lustakad lood nii kodust kui ka kaugemalt. Keskel kohal on 
loomulikult tore pill ukulele, aga kuuleb ka teisi instrumente ja laulu-
häält. 

Viimsi ukuleleorkestri ridades teevad kaasa lapsed ja erinevas 
vanuses täiskasvanud ning samamoodi on kontserdile oodatud igas 
eas kuulajad. Muusikalist külakosti toob ukuleleansambel Sakuleeled 
Sakust ja oodata on muidki üllatusi.

Kutsume Viimsi publikut meiega kevadrõõmu jagama – kuulama, 
plaksutama ja kaasa laulma!

Joosep Sang
Viimsi ukuleleorkestri juht

Ukuleleorkester toob kuulajateni täispika kontserdikava. Foto: Peep 
Kirbits

Koolitused

Sport

Jumalateenistused

Näitused

Varia

Lastele ja noortele

Kontserdid ja 
teatrietendused

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00
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K ahjuks sai Ave Kuusk no-
vembrikuises mängus 
TK-Kaunas/VDU vastu 
vigastada, kui tegi põl-

vele haiget, ning pidi hooaja lõpuni 
naiskonda pingilt toetama. Tolles 
mängus aga valiti Ave naiskonna 
parimaks, kui ta diagonaalründa-
jana tõi 19 punkti. Marily Lass on 
naiskonna kandev jõud, kes vali-
ti ka Eesti meistriliiga dream teami 
ning keda naiskonna peatreener 
Sten Esna peab Balti liiga parimaks 
liberoks üldse. 

Kuidas tüdrukud võrkpalli juur-
de jõudsid ning kuidas viimane hoo-
aeg meistritiitli võitmiseni kulges, 
sellest rääkisime neljakesi Beach 
House Ülemiste liivaväljakute ääres 
enne nende järgmist trenni.

Kõik sai alguse Piritalt 
Laos Lukase trennist
Ave (18) ja Marily (20) alustasid um-
bes 10-aastastena võrkpallitreenin-
gutega Pirital Laos Lukase juhen-
damisel. “Kuulsime tuttavatelt, et 
Pirital hakkab Laos Lukas võrkpal-
litrenne andma. Võrkpall ei olnud sel 
ajal väga popp, aga treeneri nimi oli 
siiski tuttav ning nii me trenni sattu-
sime,” räägivad tüdrukud algusest.

Võrkpall meeldib neile ilmsel-
gelt siiani, kuigi alguses tegeleti 
ka muude aladega. “Mina mängi-
sin ka tennist ja jalgpalli ning min-
gil käisin kolmes trennis korraga, 
kuna energiat jäi kogu aeg üle. Aga 
ühel hetkel jäi vaid võrkpall, samuti 
kasvasin küllaltki kiiresti, olles täna 
juba 180 cm pikk. Selle pikkusega 
kannatab naiste võrkpallis ka rün-
des mängida,” räägib Marily oma 
sportlikust taustast.

Ave tegeles varem iluvõimlemi-
se ja kergejõustikuga. “Mõlema ala 
juures oli komponente, mis mul-
le väga ei istunud, aga võrkpallis 
meeldis kõik,” kirjeldab Ave, miks 
tema jäi võrkpalli juurde.

Tänasel päeval keskenduvad mõ-
lemad neiud Eesti liigas mängimi-
sele, Ave peab enne ka lõplikult ter-
veks saama ning kevadel on kõige 
olulisem kooli lõpetamine.

Dream teami liige Marily
Tallinna Ülikool/Kikas naiskonnast 

Võrkpall on võist-
konnamäng
Tüdrukud ütlevad ühest suust, et 
võrkpallis köidab neid ennekõike 
just see, et tegu on võistkonnaala-
ga. Üksteise toetamine, innusta-
mine ja ühine pingutamine aitab 
sooritusele palju kaasa. Noorte-
klassides, kui mängitakse neli nel-
ja vastu, ei ole ka positsioonid väl-
ja kujunenud, hiljem läheb asi tõsi-
semaks. “Konkreetsed positsioonid 
võiksid hakata välja kujunema 
12–13-aastaselt. Siis tekivad kind-
lad inimesed, kes löövad, ja need, 
kes ette tõstavad,” sõnavad mõle-
mad justkui ühest suust. 

Siinkirjutaja peab neile sõna ot-
seses mõttes alt üles vaatama, kuigi 
maailma mõistes ei ole tüdrukute 
pikkus midagi väga erilist – Marily 
180 ja Ave 184 cm. Suurtes võrkpal-
liriikides, kus ka valikut rohkem, 
küündib keskmine pikkus 190 cm 
kanti.

Uurin ka, kuidas viimase aja äre-
vad pinged ja olukord maailmas 
trenne mõjutavad. “Pigem mõjub 
sporditegemine väga teraapiliselt. 
Trenni ajal unustan kõik muu, kui 
saan palli kõvasti lüüa ja kaaslas-
tega koos olla. Samuti ei mõtle ma 
trenni ajal kooliasjadele,” ütleb Ave, 
kes kevadel gümnaasiumi lõpetab.

Pingeline teekond Eesti 
meistritiitlini
Etteruttavalt saab öelda, et Eesti lii-
ga tiitel tähendas naiskonnale vä-
ga-väga palju, kuna karikavõistlus-
tel langeti esimeses ringis ja Balti 
liigas jäädi neljandale kohale, mis 
on alati see kõige õnnetum posit-
sioon. “Hooajale läksime vastu ik-
ka medalimõtetega. Balti liiga Fi-

VÕRKPALL Viimsis ei mängita hästi mitte ainult 
korvpalli, jalgpalli ja käsipalli. Viimsilased Marily 
Lass ja Ave Kuusk mängijatena ning Laos Lukas 
treenerina tulid Eesti meistriteks võrkpallis, 
kuuludes Tallinna Ülikool/Kikas võistkonda, kes 
võitis tiitli 16-aastase vaheaja järel.

Viimsi tüdrukud Marily Lass ja Ave Kuusk tulid võrkpallis Eesti meistriks

nal Fouris kahjuks põlesime läbi. 
Neljandas Eesti meistrivõistlus-
te finaalmängus oli tiitel mitu kor-
da juba meie, aga kaotasime selle 
matši. Siiski suutsime taastuda ja 
end viiendaks mänguks kokku võt-
ta, mis ei olnud ka kerge, kuid se-
da magusam oli lõpuks see tiitel,” 
lausub Marily.

Kui hooaja sees elasid tribüü-
nidel kaasa peaasjalikult pereliik-
med ja sõbrad, siis finaalmängudel 
oli näha juba suuremat rahvahul-
ka. Pisike Tallinna ülikooli võimla 
oli pilgeni publikut täis. 

Treener Laos Lukas arvab, et sel-
lele aitas kaasa tekkinud intriig ja 

põnevus, mis kestis kuni viimase 
punktini. “Minu jaoks oli see emot-
sioon veidike deja vu vallast, kui ise 
1995. aastal Eesti tiitli eest võitle-
sin ja võitlus kestis viienda geimi 
lõpuni. Mängijana oli närvitsemist 
võib-olla rohkem. Mida pingelisem 
mäng, seda ühtsemaks tiim muu-
tub,” ütleb ta.

valiti Eesti meistriliiga nn unistus-
te naiskonda kõige rohkem män-
gijaid, kelle hulka kuulus ka Marily 
Lass kui liiga parim libero. “Marily 
puhul on mul meeles üks esime-
si võistlusi, kus vähem trennis käi-
nuna oli tal veel pisut vähem sõna-
õigust. Aga võistlustel oli just tema 

Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Üksteise toetamine, 
innustamine ja ühine 
pingutamine aitab 
sooritusele palju 
kaasa.

Tallinna Ülikool/
Kikas naiskonnast 
valiti Eesti meistri-
liiga nn unistuste 
naiskonda kõige 
rohkem mängijaid, 
kelle hulka kuulus 
ka Marily Lass.

Tallinna Üli-
kool/Kikas 
võidukas nais-
kond aastal 
2022. Foto: 
Gertrud Alatare

Võrkpallis 
pakub iga 
punktivõit 
võidurõõmu, 
Ave rõõmus-
tamas, käed 
püsti. Foto: 
Gertrud 
Alatare
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Viimsi tüdrukud Marily Lass ja Ave Kuusk tulid võrkpallis Eesti meistriks

see, kes kõik kokku liitis, ja see jäi 
meelde. Mängutaju ja platsitunne-
tus on tal väga head. See on asi, mi-
da ei saagi väga õpetada,” pole tree-
ner kiitusega kitsi.

Marily lisab, et dream teami vali-
mine oli tema jaoks väga tähtis ning 
pani tundma, et lõpuks on ta võrk-

pallimaastikul ka midagi väga eri-
list korda saatnud.

Ave loodab septembriks 
tagasi platsil olla
“Vigastus oli tõsine ning hetkel on 
mu suurimaks eesmärgiks terveks 
saada ning sügisel mängukõlblik 
olla. Hooaja viimastes pallitrenni-
des olin kohal, aga täie jõuga ei saa-
nud midagi teha,” kommenteerib ta 
oma seisu.

Treener Laose sõnul näitas Ave 
esimestes trennides suurt paindu-
vust ja akrobaatikaoskust, kuna tu-
li iluvõimlemisest. “Plastilisus ja 
painduvus olid väga head. Mõle-
mad, Ave ja Marily, tulid teistest 
veidi hiljem, aga on alati väga tub-
lid olnud. Ave tugevus lööb välja 
rünnakul, kus ta tihtipeale hiilgab 
just ootamatute ja ebastandardse-
te lahendustega,” ütleb juhendaja.

Kodune EM kannustab
Eesti kui võrkpallimaa on end tões-
tanud suurepärase korraldajana ja 
nii võõrustatakse Tallinnas 2023. 
aastal naiste Euroopa meistrivõist-
lusi ning selline võimalus moti-
veerib kõiki siinseid naismängi-
jaid. “Võrreldes suurte riikidega 
ei ole meil nii palju valikut – kõige 
andekamad paistavad kohe silma. 
Praegu ongi koondise juures roh-
kem kandidaate, et areng oleks n-ö 
laiem ja kiirem,” räägib Marily.

Koondises valitsevat kliimat ja 
suhtlemist peavad mõlemad heaks. 
Nooremate vastu ollakse sõbra-
likud, aga kõigilt nõutakse siiski 
võrdselt.

Treener Laos Lukas täiendab: 
“Marily on selles ringis sees. Ave ei 
saa kahjuks hetkel vigastuse tõttu 
osaleda, aga muidu oleks ta kind-
lasti olnud kandidaat.” Ta lisab, et 
Avel ja Marilyl pole kindlasti ras-
ke kandidaatide hulka jõuda, ku-
na nad on korralikult ja kvaliteet-
selt trenni teinud. 

“Mina sooviksin näha, et koon-
dis oleks juba rohkem ettevaata-
vam ja panustaks enam noortele. 
Audentese noored näitasid sel aas-
tal väga head minekut. Loodan, et 
ei keskenduta vaid kodusele EM-
ile,” avaldab treener arvamust.

Rannavõrkpall pakub 
saalihooajale vaheldust
Saalihooaeg kestab augusti lõpust 
aprilli alguseni. Kuna jutuajami-
ne toimub parasjagu liivaväljaku-
te serval, ei saa jätta küsimata, kui 

palju on suvel aega liival mängida. 
“Sõltub, kas oled koondise laagris 
ehk treenid saalis. Kui mitte, siis 
mulle meeldib suvel alati rannas 
mängida. Kaks kahe vastu tähen-
dab, et oled kogu aeg mängus sees, 
rannas saad kogu aeg palli puutuda 
ning paarilisega suhtlus peab väga 
hea olema,” kasutab Marily igat või-
malust rannas mängimiseks.

Kindlasti tasub info mõttes mai-
nida, et Eesti naiste liigas mängi-
takse võrkpalli põhitöö või õppimi-
se kõrvalt. Mõned meie parimad on 
aegade jooksul pääsenud välismaa-
le ehk palga peale. Eesti liigas ei ole 
hetkel isegi mitte ühtegi poolpro-
fessionaalsetel alustel mängivat 
naisvõrkpallurit.

“Kahel korral nädalas on meil 
ÜKE trenn, neli korda nädalas pal-
litrennid. Pärast hooaja lõppu jää-
vad koondise kandidaadid saali 
treenima ning teised, eriti noor-
teklasside mängijad, lähevad liiva-
le turniire mängima,” kirjeldavad 
tüdrukud treeningprotsessi. 

Viimsis muutub tüdrukute 
võrkpall populaarsemaks
Kui varem pidid Viimsis võrkpalli 
vastu huvi tundvad noored Pirital 
trennis käima, siis nüüd saab män-
gida juba Haabneeme kooli kahel 
väljakul. Kuid tõsise võistkonna 
moodustamiseks tulevikus oleks 
kindlasti vaja rohkem ruumi ja või-
malusi, sest hetkel ei jätku saaliae-
gu. “Meie kunagisest Pirita grupist, 
on juba viis tüdrukut koondise kan-
didaadid. Vaadates tüdrukute hul-
ka, kes hetkel Viimsis treenivad, on 
potentsiaal tegelikult tohutu,” usub 
Laos Lukas.

Hinnatud treener ei pea sugu-
gi võimatuks, et kunagi hakatakse 
Viimsi naiskonna nime all ka Eesti 
liigades mängima, kui olud ja või-
malused seda lubavad. 

Kui varem pidid 
Viimsis võrkpalli 
vastu huvi tundvad 
noored Pirital trennis 
käima, siis nüüd 
saab mängida juba 
Haabneeme kooli 
kahel väljakul.

Marily mängib 
libero posit-
sioonil, fotol 
paremal. Foto: 
Gertrud Alatare

Marily (esi-
meses reas 
vasakult esi-
mene) ja Ave 
(teises reas 
vasakult 
teine) võitsid 
aastal 2019 
Laos Lukase 
juhendamisel 
B-klassis Eesti 
meistritiitli. 
Foto: erakogu

Viimsi noored purjetajad 
osalesid rahvusvahelistel 
võistlustel

P U R J E TA M I N E

Aprillis läks suure hooga käima purjetamishooaeg, mis viis 
Viimsi noored sportlased kohe rahvusvahelistele vetele. 
Purjetajate osalemist toetas Viimsi vald.

2022. aasta purjetamise Euroopa meistrivõistlused Zoom8 võistlusklas-
sile peeti 12.–16. aprillil Austrias Mörbischi jahtklubis Neusideli järvel. 
Võistlustel osalenud Rein Ottosoni purjespordikooli kasvandiku Ras-
mus Randmäe (EST41) sõnul möödus EM heitlikes ilmastikutingimus-
tes. “Oli ilusat tuult, tuuletust ja tugevamaid tuuleiile. Plaanitud kahe-
teistkümnest võistlussõidust sai peetud  kaheksa,” sõnab ta.

Rasmuse jaoks oli EM edukas, sest poiste arvestuses saavutas ta tei-
se koha. Kolmanda koha sõitis välja Kaito Haamer Uku Kuusk purjes-
pordikoolist. Esikümnesse jõudis eestlastest veel Maru Reiter (Tallin-
na jahtklubi) 7. kohaga. 

Tüdrukute arvestuses oli parim eestlane 5. koha saavutanud Mia 
Maria Lipsmäe (Uku Kuusk purjespordikool). Talle järgnesid Eesti tüd-
rukutest Sandra Sinivee (Uku Kuusk purjespordikool) 7. kohaga, Kertu 
Külaots (Tallinna jahtklubi) 9. kohaga ja Elisabeth Hitrov (Rein Ottosoni 
purjespordikool) 12. kohaga.

14.–21. aprillini osales Elisa Tamm pärast kaht ettevalmistuslaagrit 
Prantsusmaal Atlandi ookeani Biscaia lahe ääres Hourtini järvel ILCA 
6 paadiklassi U21 Euroopa meistrivõistlustel. Neist võttis osa ligi 200 
sportlast 36 riigist. Samal ajal toimusid ka ILCA 7 U21 vanuste Euroo-
pa meistrivõistlused. ILCA 7 on meeste ja veidi väiksema purjega ILCA 
6 on naiste olümpiapaat. 

“Võistluste esimesel kahel päeval toimus paatide võistlusvastavu-
se kontroll ja proovisõit. Järgmisel kuuel päeval toimusid võistlussõi-
dud. Iga päev kaks, mille võitja sai ühe punkti, teine koht kaks punkti 
jne. Euroopa meistriks krooniti võistleja, kes kogus kõikidest sõitudest 
kokku kõige vähem punkte. Seekordne võitja naiste arvestuses oli Shai 
Kakon Iisraelist,” teeb Elisa ülevaate. 

Tema ise lõpetas oma parimas sõidus 21. kohaga. “Esimestel päeva-
del olid ilmaolud head – oli soe, päikseline ja kerge tuul. Viimastel päe-
vadel oli aga vihmasadu ja tugevam tuul, mis viisid temperatuuri alla, 
ilm oli külmem kui Viimsis ning purjetades tuli kanda kõiki sooje rii-
deid, mis olid kaasa võetud,” sõnab sportlane.  

ILCA 7 U21 Euroopa meistrivõistlustel osales Viimsist ka Kaspar 
Raus, kelle tulemuseks oli 45. koht hõbefliidis ja 100. koht üldkokku-
võttes.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Võistluse esimestel päevadel oli kena päikseline ilm. / Elisa Tamm 
(vasakult esimene) võistlemas. Foto: EurILCA / Thom Touw 

Rasmus Randmäe poodiumi teisel astmel. Foto: erakogu
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E
simese ringi all mõtleme 
ennekõike, et kõik vasta-
sed on järele proovitud. 
On mingil määral teada, 

kuidas nad mängivad, milliseid li-
sajõude kasutavad (jalgpallis on 
võimalik kasutada oma klubi tei-
si mängijaid, kui nad on märgitud 
duubelvõistkonnaks või on antud 
võistkond mõne võistkonna duub-
li mängija) ja, mis peamine – kui-
das meie nendega hakkama saame.  

Esimene ring koosnes ühek-
sast mängust, millest viis võitsime, 
kolm kaotasime ning ühe mängisi-
me viiki. Nüüd on analüüsi ja järe-
lemõtlemise aeg. Tabeliseis on äär-
miselt tasavägine, kus iga punkt 
mängib rolli. Üldises tabelis oleme 
16 punktiga hetkel kuuendal kohal. 
Kuklasse hingab FC Elva 15 punk-
ti ja aste kõrgemal on 17 punkti-
ga Tallinna FC Flora U21 ning FC 
Nõmme United. Teisalt ei ole kol-
mas koht enam teab kui kaugel. 
Mõned õnnestumised ja vastaste 
ebaõnnestumised ja olemegi Harju 
JK Laagri juba kinni püüdnud. Kõik 
on lahtine ja see teeb mängu ning 
tabeli jälgimise põnevaks.

Toimunud on 
põnevusmängud
Vahepealsetest mängudest sai pub-
liku lemmikuks kohtumine FC El-
vaga. Meil on nii-öelda oma vära-
va lugu, millega tähistame väravaid 
ning mis mõjub mõnusa energia-
laksuna nii platsil kui ka selle kõr-
val. Kui kaheksal korral saad ühe 

Kodustaadionil on toimunud viis 
mängu ja neid on külastanud 855 
toetajat. See teeb meist esiliiga klu-
bi, kus käib keskmiselt kõige enam 
pealtvaatajaid. See tunne, kui vii-
masel mängul Tallinna FCI Levadia 
U21-ga oli meid staadionile kogu-
nenud juba 242, tekitab siiani väri-
naid. Mõnus sumin ja elevus, äge 
laulujoru, et anda platsile märku, 
et olemas oleme. Seda ei olegi või-
malik sõnadesse panna. Ilm ei soo-
sinud üldse staadionil olekut, sest 
puhus vali kontideni ulatuv tuul, 
aga te tulite! Rohkem uhke ja tä-
nulik ei saakski olla. Tahtmine veel 
paremini ja ägedamalt kõike teha 
muudkui kasvab. 

Muide, valisime Instagramis ka 
esimese vooru publiku lemmik-
mängija, kelleks sai Karl Anton 
Sõerde.

Hooaeg on käima läinud
Tänaseks on kõik suuremad lii-
gad mängimist alustanud. Viimsi 
JK II on platseerunud viie mängu-
ga üheksandale kohale 14 osaleja 
hulgas. Kirjas on üks võit, üks kao-
tus ning kolm viiki. Samuti alus-

mängu jooksul mõnusa naudingu-
ga tribüünidel hüpata, võtab rõõ-
mupisara silmanurka küll. Män-
gu lõppedes oli isegi natuke kahju 
Elva poistest, kelle mäng lagunes 
täielikult ja kes olid nii vaimselt 
kui ka füüsiliselt alla andnud. Kes 
meist oleks valmis nii suureskoo-
riliselt kaotama? Vist mitte keegi. 
Meie saime vajalikud kolm punk-
ti kirja ning võit on võit! 

Sõerde tegi ametlikult hooaja 
esimese kübaratriki, kaks väravat 
lõi Juhan Jograf Siim, lisaks panus-
tasid ühe väravaga Gregor Leht-
mets, Oskar Jõgi ning Nevil Krimm.

Vahepeal sai mängitud ka üks 
telemäng, mis tähendab, et kohtu-
mist FC Nõmme Unitediga oli või-
malik Soccerneti vahendusel live-
pildina koos kommentaaridega jäl-
gida. Kes staadionile ei jõudnud, 
sai ikkagi kursis olla. Saime näiteks 
tagasisidet, kuidas Viimsi poole-
hoidjad olid oma kisaga ühele Mar-
rakeshi bussijuhile peaaegu süda-
merabanduse tekitanud, sest kisa 
bussis oli nii vali, kui värav löödi. 
Meil lihtsalt on ülivinged toetajad, 
kes suudavad ja tahavad ka oma 
puhkusereisi ajal olla kursis, mida 
oma poisid jalgpallimaailmas tee-
vad. Mäng lõppes 2:0, väravate au-
toriteks Ken-Marten Tammeveski 
ja Nevil Krimm.

JALGPALL Esimene ring jalgpallihooajast on 
läbi ja kaks mängu juba teisestki mängitud. Kuidas 
JK Viimsil on läinud?

Viimsi jalgpallurid pakuvad fännidele 
emotsioone ja põnevust

Ring algas uuesti
Praeguseks on ka uue ringi kaks 
esimest mängu peetud. Kumbki 
polnud meie unistuste kohtumine. 
Tallinna FCI Levadia U21 on tugev 
vastane, kellelt tuli esimeses ringis 
vastu võtta 0:3 kaotus. Seekord jäi 
tabloole 1:3. Ehk on see märk, et 
kolmandas ringis lööme juba roh-
kem kui nemad? 

Teine mäng toimus 2. mai õhtul 
Paides. Võib-olla veel mäletate eel-
mist pingelist matši, kus Paide len-
das peale kindlas teadmises, et või-
davad, aga leppisid päeva lõpus 4:3 
kaotusega. Seekord olid nad meie 
tulekuks rohkem valmis. Mõlemal 
poolajal oli meil küll mitmeid vä-
ga häid võimalusi, aga kahjuks on 
jalgpallis kuldreegel, mis seekord 
kehtis: kui ise ei löö, lüüakse sul-
le. Paide lõi 80. minutil esimese ja 
89. minutil teise värava. Ei jäänud 
muud üle, kui tunnistada, et loevad 
pallid, mis lõpetavad väravahi sel-
jataga võrgus.

Fännid on hindamatud
Nii mina kui ka kogu meeskond 
kummardab sügavalt fännide ees. 

tas meie kõige vanem tüdrukute 
grupp, kes sellel hooajal mängib 
naiste esiliigat. Neid toetab duu-
belnaiskonnana MRJK naiste rah-
valiiga punt. Raske saab kindlasti 
olema. Midagi meile ei kingita, aga 
väljakutsed ju selleks ongi, et end 
proovile panna ja ennast ületada. 
Koos on suudetud kolmest män-
gust võita kaks ja ühel korral tun-
nistada vastase paremust. Naised 
on kokku löönud seitse väravat – 
kaks korda on skoorinud Jana Ah-
ven ja Melissa Aume, ühel korral 
Eret Elen Viidikas, Crisset Lahe ja 
Kätrin Välba.

Ootame kõiki 
staadionile!
Väga tore on alustada mängudega 
tavapärasel ajal ja juba mai algu-
ses rääkida, kuidas on läinud. Eel-
misel kahel aastal kas alles alusta-
sime mai lõpus või unistasime, et 
olla koos publikuga, mängida ja 
nautida rõõmu, mida meeskon-
nasport pakkuda saab. 

Mais on esindusmeeskonnal 
esiliigas ainult kaks kodumängu. 
Esimene 7. mail kell 15 Tallinna 
FC Flora U21-ga ja teine 19. mail 
kell 19 Ida-Virumaa FC Alliancega. 
Mõlemal juhul garanteerime emot-
sioonid ja põnevad mängud.

Meie tegemisega saab lähemalt 
olla kursis nii Instagrami kui ka 
Facebooki vahendusel (märksõ-
naks Viimsi JK). Kui on soov toeta-
da ja igakord mängule ei jõua, siis 
saab anda rahalise panuse, tehes 
püsikorralduse meie toetajakonto-
le (püsikorraldus tagab igal kodu-
mängul ühe loosipileti) MTÜ Viim-
si JK EE197700771007205467 või 
vormistada LHV-s jalgpallikaart, 
millega endale lisakulusid ei tule, 
aga iga kord, kui kaardiga maksad 
ja oled oma lemmikklubiks märki-
nud just Viimsi JK, annab LHV mei-
le oma taskust 10 senti. Lihtsalt vali 
õige kaart ja tee head!

Erle Meresmaa
Viimsi JK

Ühiste ees-
märkide nimel 
tegutsemine 
kannustab 
kogu JK Viimsi 
tegevust. 
Fotod: Raigo 
Tõnisalu

Olgu ilm
milline tahes – 
tõelised fän-
nid on ikka 
tribüünil.
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Aiatööd
Ohtlike puude raie, võsalõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. He-
lista julgelt ja leiame lahenduse. 
Tel 5623 0373, Randy.
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt tel 
5563 7666. Rohkem infot kodule-
helt www.ifhaljastus.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lange-
tamine, viljapuude lõikamine, 
lume koristamine, heki lõikus ja 
pügamine. Tel 5348 7318, igor@
inkteenused.ee.
Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenust koduaedades, ühistu-
te ja äriühingute ümbruses. Helista 
ja küsi lisa tel 5399 3595.
Pärast pikka talve vajab sinu kodu-
aia muru õhutamisteenust koos 
väetamise ja jäätmete utiliseerimi-
sega. Helista julgelt tel 5650 3489.

Ehitus
Tänavakivide paigaldus ja paran-

dustööd. Teede ja platside ehi-
tus. Kivide müük. Haljastustööd. 
Tel 5667 6629,  info@viimsikivi.ee, 
www.viimsikivi.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd, 
vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Teenustööd kaubikuga. 
Tel 507 4178.
Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja 
viimistlustööd. Kortermajade 
renoveerimine MTR EEH011474. 
Pakume erinevaid lahendusi hoo-
nete ja majade ehitusel. mehitus@
gmail.com või tel 5352 9476.
Katuste, fassaadide ja aedade 
pesu, värvimistööd, remonttööd. 
Veerennide puhastus ja akende 
pesu. Tel 5638 8994, kpe.kpe@
mail.ee. 
Kivi-, plekk-, eterniit- ja bituumen-
sindelkatuste pesu ning värvimine. 
Krohv-, plekk- ja plastikfassaadide 
ning akende õrnpesu. Tänavakivi 
pesu ning liivatamine. www.sunlu-
na.ee, tel 5555 8730, Karl-Martin.
Tänavakivide paigaldus. Parklate 
ja kõnniteede ehitus. Ormikivi OÜ, 
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee, 
tel 525 5851.

Teostan erinevaid üldehitus- ja 
remonditöid. Vundamendi ehitus, 
siseviimistlus, välisviimistlus, san-
tehnilised ning elektritööd (olemas 
B2 pädevus). Tel 552 7217.
Terrasside, saunade valmistamine 
ning hooldus. Fassaaditööd. Par-
keti paigaldus. Muud remonditööd. 
Tel 5360 5083.

Korstnapühkimine
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
tel 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, 
4. tase. Töötan kiirustamata, töö 
puhas ja korralik. Tehtud töö regist-
reerin Päästeametis. Tel 5689 0125, 
e-post kuldnoop@gmail.com.

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

õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kogenud santehnik pakub oma tee-
nuseid. Tel 551 8837, Pavel (vene keel).
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Vahetan segisteid, valamuid, 
WC-potte, boilereid. Väiksemad 
elektritööd ja koduabitööd. Tel 
5904 8011, e-post looduse.3@hot.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 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.
Massaaž Viimsis: ravi-, klassikaline, 
tselluliidi-, lomi-lomi jt massaaž. Indi-
viduaalne lähenemine. Lisateave 
tel 526 0275, e-post tiina.maria.
magdaleena@gmail.com.
KÜ Viimsi Pargi põik 6  ja 4 otsib 
koristajat. Info telefonil 51 36 752 
või e-postiga rein.kriis@gmail.com.

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 seisvaid. 
Kohapeal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto
@gmail.com või tel 5618 8671. Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.
Uuemate ja vanemate raamatute 
ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed 
jm) ost. Tel 514 0618, Andres.
Müüa loomasõnnikut, mulda, killus-
tikku, liiva ja täitepinnast. Tel 5697 
1079, e-mail taluaed@hot.ee.   

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

UUSKASUTUS Uuskasutus-
keskus kutsub kevadise 
kampaaniaga “Anna uuele 
ringile!” kodusid kraamima 
ning andma kasutuseta 
jäänud heas korras asjad uuele 
ringile. Korralike asjade uuesti 
kasutusse andmisega teeb 
igaüks meist väikese heateo 
keskkonnale.

Uuskasutuskeskuse kevadise tea-
vituskampaania keskmes on uues-
ti kasutusse antavate asjade lood. 
“Lugu on saatnud asja selle ko-
ju jõudmisest saati – kas ese saadi 
kingituseks, osteti kaasa elamusrik-
kalt reisilt või soetati mõneks erili-
seks sündmuseks. Siis aga jääb ese 
seisma, kuid järgmist erilist hetke 
võib-olla ei saabugi. Sellisel juhul 
võiks anda esemele uue võimaluse, 
et tema eriline lugu saaks jätkuda 
ning keegi teine asjast rõõmu tun-
da,” selgitas Uuskasutuskeskuse te-
gevjuht Diana Paakspuu.

Uuskasutuskeskus kutsub 
asju uuele ringile andma ja 
head tegema

Head eeskujud
Heade eeskujudena annavad oma 
erilised asjad uuele ringile laulja ja 
pereisa Marten Kuningas, olüm-
piavõitja ja treener Irina Embrich, 
näitleja Anne Veesaar, laulja And-
reas Poom ning näitleja ja moeloo-
ja Karin Rask. Selleks, et neist as-
jadest sünniks veelgi rohkem häid 
emotsioone, lähevad need kõik 
heategevuslikule oksjonile, millest 
saadud kogu tulu läheb erinevatele 
Ukrainat toetavatele organisatsioo-
nidele ja algatustele.

Tänavune kevad on ilmekalt 
näidanud, et keerulises olukorras 
saab abistada mitmel moel ning 
suur abi võib olla teisele ringile 
jõudnud korralikest asjadest. Uus-
kasutuskeskuse üheks suurimaks 
abiprojektiks on neil kuudel ol-
nud Tallinna linnaga koostöös ühe 
kaupluse ajutiselt sisseseadmine 
Ukraina sõjapõgenike tasuta tee-
nindamiseks. “Kevadise kampaa-
niaga on heameel tõmmata tähe-

lepanu ka teistele suurepärastele 
algatustele Ukraina heaks ja neid 
toetada,” kommenteeris Paaks-
puu. Oksjon kestab kaks nädalat, 
11.–24. maini veebilehel facebook.
com/uuskasutus.

Asju saab ära anda ka 
Viimsis
Uuskasutuskeskus Viimsi kogu-
miskonteiner asub Viimsi Marke-
ti ja Lavendli poe vahelisele alal. 
Uuskasutuskeskuse konteinerisse 
saab tuua puhtaid, terveid ja heas 
korras rõivaid ja jalatseid, nõusid 
ja söögiriistu, raamatuid, mängu-
asju, hobi- ja sporditarbeid, kodu-
kaupu ja väiksemat kodutehnikat. 
Konteiner on avatud nädalavahe-
tustel kell 11–16 ning selle muudab 
teiste sarnaste kogumispunktidega 
võrreldes eriliseks asjaolu, et juures 
on Uuskasutuskeskuse teenindaja, 
kes jagab vajadusel nõu, milliseid 
asju kuhu viia.

Uuskasutuskeskus

Pakendikogumispunktide 
korrasolekut valvavad 
kaamerad

H E A KO R D

Viimsi vallavalitsus tegeleb avalikesse pakendikogumispunktidesse sobimatut 
prügi toovate inimeste väljaselgitamisega. Selleks on pakendipunktidesse 
paigaldatud valvekaamerad ja tuvastatud rikkujate osas alustatakse menetlust. 

Viimsi vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakonna vanemspetsialist Toomas Luh-
se sõnul on viimastel nädalatel suurenenud probleemid avalike pakendipunktidega. 
Probleemsed pakendikogumispunktid asuvad Makrilli tee 2, Lilleoru teel ja Muuli teel. 

“Viimasel ajal on sagenenud prügistamised valla avalikes pakendikogumispunktides. 
Sinna poetatakse jäätmeid, mis taaskasutamiseks kõlbulikud ei ole. Lisaks konteinerite 
sisu taaskasutuskõlbulikkuse rikkumisele tuuakse prügi ka konteinerite kõrvale. Kontei-
nerite kõrvale on toodud ehitusprahti, olmejäätmeid, kodutehnikat, mille valla heakor-
ratöötajad sealt ära peavad koristama,” selgitas Luhse probleemi olemust. Prügistamine 
sellisel moel on karistatav, sest sellega rikutakse jäätmeseadust. Kohaliku omavalitsuse 
jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trah-
viühikut ehk 800 eurot. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karis-
tatakse rahatrahviga kuni 20 000 eurot.

Kuigi kasutatavate kaamerate abil on Viimsi vallavalitsus tabanud mitmeid prügis-
tajaid, ei ole rikkujaid alati olnud kaamerapildi abil võimalik tuvastada. Seega, kui mär-
kate rikkumist avalike pakendikogumispunktide juures, andke sellest kohe vallavalitsu-
sele teada e-posti aadressil jarelevalve@viimsivv.ee. Hea on, kui juhtunu ilmestamiseks 
õnnestub lisada pilt toodud jäätmete kohta ja info sõidukist, mida kasutati, ning isiku-
kirjeldus.

Viimsi vallavalitsus

2. mail Lilleoru teel valla valvekaamera poolt tabatud prügistaja. Foto: valvekaamera

Uuskasutuskeskuse kampaania head eeskujud. Fotod: Anna Leena Tae
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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

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

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

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

 
Kõik tavahinnaga tooted 

koodiga "Viimsi"
-10%!

 
Tule meie uuenenud 

poodi või vaata 
www.olenterve.ee

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

Kaasavas õppijakeskses Randvere Koolis õpivad koos hetkel põhikooli riiklikul 
õppekaval 1.–6. klassis (alates 2022 septembrist avatakse koolis ka 3. kooliaste) ja 
põhikooli lihtsustatud riiklikul õppekaval 1.-9. klassis õppivad õpilased. 

Ootame oma meeskonda uusi töötajaid:
• matemaatikaõpetaja 
• eriklassi klassiõpetaja
• loodusainete õpetaja
• eesti keele ja kirjanduse õpetaja
• muusikaõpetaja

Formaalne eeldus: magistrikraad või selle omandamine ja õpetaja kutse (NB! Selle 
puudumisel toetab kool taotlemist). Hingeline eeldus:  kutsumus õpetada noori ja 
nendega koos kasvada.

Kandideerimiseks palun saada CV ja magistrikraadi (diplom koos akadeemilise 
õiendiga) või õpinguid tõendava dokumendi koopia ning õpetaja kutse olemasolul 
seda tõendava dokumendi koopia hiljemalt 20. maiks 2022 e-posti aadressile 
roosika@randverekool.edu.ee

Õppimine teeb õnnelikuks!
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TULE ÕPPIMA EDUMEELSESSE JA VÄLJAKUTSEID 
PAKKUVASSE MAARDU GÜMNAASIUMISSE! 

Maardu Gümnaasiumis õpib üle 800 õpilase. Koolis 
väärtustatakse õpilaste individuaalsust ja toetatakse iga õpilase 

arengut. Kool asub piirkonnas, kus hoitakse ja väärtustatakse 
erinevaid keeli ja kultuure.

Maardu Gümnaasium avab 2022. a kolm kümnendat klassi.
A-klassis on 100% eestikeelne õpe ja reaalsuund.
B-klassis on vähemalt 60% eestikeelne õpe ja reaalsuund.
C-klassis on vähemalt 60% eestikeelne õpe ja humanitaarsuund. 

• Kolmandat aastat avame eestikeelse gümnaasiumiklassi.
• Kool arvestab valikkursustena ka Eesti ülikoolides läbitud kursusi.
• Ühe kursuse maht on 35 tundi.
• Maardu Gümnaasiumi valikainete valik on suur. Mõni valikkursus toimub 
väljaspool kooli.

Avaldusi saab esitada kooli kodulehe kaudu elektroonses keskkonnas bit.ly/
3MQMGL1 või kohapeal kooli kantseleis tööpäeviti kell 9.00–15.00.

10. klassi astujad kutsutakse vestlusele või videovestlusele alates 16. maist 2022.

Muud dokumendid tuleb tuua kooli kantseleisse pärast 9. klassi lõpetamist.

Avaldus, põhikooli lõputunnistuse originaal, digitaalne õpilaspileti foto, teisest 
koolist tulijal ka tervisekaart tuua hiljemalt 23.06.2022 kooli kantseleisse (Ringi 64, 
Maardu).

Kaasa võtta õpilase isikut tõendav dokument ja vanema isikut tõendav dokument.

Kui tekib lisaküsimusi, siis kirjutage e-posti aadressil info@mgm.ee või helistage 
telefonil +372 606 0846 (sekretär).

Koolielu kohta leiate täpsemat informatsiooni kodulehelt aadressil www.mgm.ee.

Ootame Sind õppima Maardu Gümnaasiumisse!

spaahotellid.ee

Su ema on superkangelane!

Kingi talle superhinnaga
SPAAELAMUS!

Suur batuut ning õhupallimeister lastele
Austribaar ja grillmenüü Black Rose pubis

Meeleolu loob päevajuht ja DJ
 

Tasuta tegevusi kogu perele!

22
MAI

spatallinn.ee

Randvere tee 11, Viimsi

Avame uuendatud
Viimsi SPA Spordiklubi!

Tutvu programmiga
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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

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

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

Meister on vaid
kliki kaugusel:

KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS
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SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium 
kuulutab välja konkursi järgmistele töökohtadele:

korraldusjuht

kommunikatsioonijuht

müügijuht

tehnik

infotöötaja

publikuteenindaja

Pakume Sulle võimalust 
lüüa kaasa uue, kaasaegse 
ja interdistsiplinaarse  
kultuuriorganisatsiooni töös.

Tutvu lähemalt konkursi tingimustega 
Viimsi Artiumi kodulehel: 
viimsiartium.ee

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      



6. mai 202224  // REKLAAM

Creme-Brulee
tort
Gustav

900 g

Caesari salat 
kanaga 
Delice

kg

-20%
Wrap 
suitsukanaga
Delice

kg

-21%

-28%-35%

Tuunikala-
kurgimääre 
Delice

kg

Burgerikukkel 
seesami-
seemnetega
Eesti Pagar

320 g

Makadaamia-
pähklid
Seeberger

80 g

Pakkumised kehtivad 24.05-06.06.2022 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

Head-paremat lähedalt ja kaugelt!

24.05-06.06.2022
9,199,19
tavahind 11,59tavahind 11,59

8,598,59
tavahind 10,99tavahind 10,99

8,798,79
tavahind 10,99tavahind 10,99

1,291,29
tavahind 1,69 / 4,03/kg tavahind 1,69 / 4,03/kg 

-20%

-23%

8,998,99
tavahind 13,99tavahind 13,99

14,9914,99
tavahind 18,99 / 16,99/kgtavahind 18,99 / 16,99/kg

-21%

3,993,99
tavahind 5,59 / 49,87/kgtavahind 5,59 / 49,87/kg

Kohvioad Kohvioad 
Exclusive, Exclusive, 
kerge või kerge või 
keskmine röst keskmine röst 
TchiboTchibo

1 kg1 kg

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

viimsikeskus.ee viimsikeskus


