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Kui laps läheb 
lasteaeda 
Viimsi vald on loonud väga mitmekesi-
sed võimalused laste alushariduseks. 
Valida on kuue erineva variandi vahel 
ning täna võib väita, et ükski laps valla 
tähelepanuta ei jää. Loe lk 6

Miks minna 
taluturule?
Igal laupäeva kaubeldakse 
Viimsi vabaõhumuuseumi 
turuplatsil taluturul kodu-
maise värske toidukauba ja 
kauni käsitööga. Loe lk 10

Viimsi Muusikaliteatri 
näitleja Hille Savi
Muusikaliteatri lavastus “Juukselakk” 
pälvis tunnustuse Harjumaa harrastus-
teatrite festivalil. Lavastusest räägib 
lähemalt peaosatäitja Hille Savi.  
Loe lk 14–15
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        Loe ka 
    viimsiteataja.ee

Cärol Ott võitis Aksi saarele pühendatud kollektsiooniga “Aksberg” Hõbenõela. Loe lk 12–13 >

Viimsi lapsed soovivad oma tehtud töödega

head isadepäeva 

MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle maja Pajutibud.

MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle 
maja Tammetõrud.MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja.

MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle maja Männikäbid.

Viimsi Kooli 2C klass.

Viimsi Kooli 2C klass.

MLA Viimsi Lasteaiad Randvere lasteaia Merekivide rühm.

MLA Viimsi Lasteaiad Randvere lasteaia Merekivide rühm. MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta lasteaia Täpsikute rühm.
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Ü
ldiselt on sügis olnud ilus. Soojad ilmad on 
lasknud inimestel spordiga tegeleda, jalutada, 
looduses viibida ja aias toimetada. Need, kel 
kasvavad aias näiteks taasviljuvad vaarikad, on 
saanud sügiseste marjade magusust nautida 

terve oktoobrikuu jooksul.
Möödunud laupäeva hommikul neid ridu kirjutades 

olin just teada saanud, et eile antud koroonaproovi ana-
lüüsitulemus on negatiivne – seega saab kaugtöölt konto-
risse naasta. Olete ilmselt kuulnud, et kõik viimasel valla-
volikogu istungil osalenud volikogu ja vallavalitsuse liik-
med pidid jääma eneseisolatsiooni, kuna üks osalejatest 
sai pärast koosoleku toimumist teada oma nakatumisest. 
Tundub, et peale mõnede oluliste kohtumiste edasilükku-
mise kogu sellel protsessil suuremaid negatiivseid taga-
järgi siiski ei olnud. Mul on kõige rohkem kahju ärajäänud 
kohtumisest meie väärikate inimestega Randvere päeva-
keskuses, aga esimesel võimalusel see kindlasti toimub. 
Kuidas aga viirus maailma muudab, sellest saab põhja-
liku ülevaate näiteks National Georaphicu novembri eri-
numbrist.

Vahetult enne pealesunnitud kaugtööd toimus väga 
meeldiv kohtumine rannameeste klubi härrasmeestega. 
Saime lähemalt tuttavaks ja arutasime vallas toimuvat. 
Samamoodi nagu külavanematega külades ringkäike 
tehes kaardistasime ka nüüd erinevaid lahendamist oota-
vaid küsimusi.

Need mainitud ringkäigud 
külades, kohtumised külava-
nemate ja teiste toredate ini-
mestega on olnud väga meel-
divad ning asjalikud. Olen 
saanud kinnitust, et Viimsi 
on elamiseks tore koht.

Viimase paari nädala 
jooksul on nii riigis kui ka vallas juhtunud mõndagi, mis 
inimesele au ei tee. Kui rääkida vallaasjadest, siis eakale 
inimesele tungisid kallale hulkuma lastud koerad ja ühel 
ööl vandaalitseti mõisapargis. Tegeleme kõigi nende juh-
tumitega.

Samas on palju sellist, mille üle uhkust tunda. Luge-
mine valmistab inimestele jätkuvalt rõõmu ja heameel on 
tõdeda, et Viimsi raamatukogu tähistas möödunud näda-
lal oma sajandat sünnipäeva. Saate sellest lehest pikemalt 
lugeda.

Alanud on haridus- ja kultuurikeskuse Artium ehitus, 
hoone peab olema valmis 2022. aasta alguseks. Kindlasti 
räägime kõigest põhjalikumalt järgmistes lehenumbrites 
ja mujalgi, aga juba praegu kutsun teid kaasa mõtlema, 
kuidas sinna rajatavat valla 500-kohalist esindussaali ja 
muid ruume vallarahva huvides kõige paremini ära kasu-
tada – võimalused teatrietenduste, kontsertide ning 
muude kultuuriürituste, aga ka konverentside, semina-
ride ja erinevate arutelude korraldamiseks saavad olema 
ühed paremad Eestis.

Pöörame järjest suuremat tähelepanu ettevõtlusele 
vallas. Tänasest lehenumbrist saate lugeda töisest külas-
käigust Interchemie tehasesse. Selgus, et ettevõte otsib 
perioodiliselt uusi töötajaid ja heameelega nähakse, et 
need inimesed tuleksid koduvallast.

Kui vallas on tööd pakkuvaid ettevõtteid ja inimesi, 
kes seda otsivad, on igati hea, kui nad omavahel kokku 
saavad. Infokanaleid on muidugi erinevaid, aga kindlasti 
aitaks kaasa, kui ettevõtete tegemisi paremini teataks. 
Ehk võiksime korraldada järgmisel aastal valla ettevõtlus-
päeva, mille jooksul oleks lisaks muudele tegevustele või-
malik ettevõtetele külla minna ja nende tegemistega tut-
vuda? See aitaks kindlasti kogukonda ja ettevõtlust oma-
vahel lähendada.

2020. aasta lõpuni on jäänud 
ligikaudu kaks kuud ja kuigi sellesse 
aastasse mahub veel palju erine-
vaid tegevusi, on pilgud juba suu-
natud uude aastasse või kauge-
malegi. Valmimas on eelarve-

strateegia aastateks 2021–2025 ja 
mitmed muud arengukavad, ette-

valmistamisel on järgmise aasta 
eelarve. Nendel dokumen-

tidel on valla arengule 
väga oluline mõju.

Illar Lemetti
vallavanem

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

Facebook.com/ViimsiVald
Facebook.com/ViimsiTeataja

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Tugevda tervist, 
liikle jalgrattaga!
RATTALIIKLUS Jalgrattasõit on meile tervislik nii mitmelgi viisil, 
ent eriti tore on rattaga liigelda, kui tagatud on head kergliiklus-
teed ja turvalised rattaparklad. Ja mis kõige vahvam – jalgrattasõit 
ei küsi vanust.

J U H T K I R IJ U H T K I R I

Head viimsilased!

Foto: Fotolia

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 20. novembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 12. november kell 16.

Olen saanud 
kinnitust, et Viimsi 
on elamiseks tore 
koht.

sega. Praegu saab mööda valgustatud 
kergliiklusteed Viimsi keskusest Laia-
külla, kasutades Pärnamäe tee äärset 
kergliiklusteed.

Jalgrattaga liigeldes tuleb meeles pi-
dada, et oleksite kaasliiklejatele nähta-
vad. Väga tihti on aga ratturid valgusta-
mata, rattal puudub tuli nii ees kui ka 
taga ning kantakse tumedaid riideid. 
Kuna jalgrattur liigub jalakäijaga võr-
reldes palju kiiremini, siis on tee ületa-
mine nende jaoks kordades ohtlikum 
ning seda tehes peab ka rattur veen-
duma ohutuses. Pimedal ajal on rat-

V
iimsis on rattaga liikumiseks 
head võimalused – kergliik-
lusteed on olemas ning tä-
navavalgustused tagatud. 

Julgelt võib võtta ette teekonna jalg-
rattal lähima kaubanduskeskuse juur-
de, sest kõikide Viimsi poodide ees 
on olemas kohad ratta lukustamiseks. 
Tänu rattaparklatele, mis asuvad meie 
bussipeatuste lähistel, võid hommikul 
jalgrattaga kodust suuna bussipeatu-
se poole võtta, ratta sinna kinnitada 
ja edasi suunduda ühistranspordiga. 
See on suurepärane viis, kuidas hom-
mikut aktiivselt alustada ja enne tööd 
pea värskeks saada. 

Viimsis asuvad koolid on teinud vä-
ga head tööd, innustades lapsi jalgrat-
taga liiklema. Seda tõestavad suured 
rattaparklad koolide ees, mis on po-
sitiivselt kogu aeg ratastest pungil. Ka 
vaba aja veetmine võiks toimuda käsi-
käes rattasõiduga. Meil on korralikud 
rattaparklad näiteks spaa, kino ja vee-
keskuse ees, samamoodi Haabneeme 
rannas.

Vahelduseks asfaldil sõites on hoo-
pis huvitav avastada meie kahte tervi-
serada: Karulaugu ja Tädu. Need pa-
kuvad metsarattaga sõitjale omajagu 
kurve ja teistmoodi pinnast. Praegu-
se pimeda aja tõttu ei peaks neid su-
gugi pelgama, sest mõlemad on alati 
valgustatud.

Tuleb tõdeda, et praegu puudub 
kergliiklustee jupp, mis ühendaks 
Randvere küla Maarduga (Laiakülaga), 
aga hetkel on seal käimas tee ehitus. 
Selle lõppedes saab ka seal loodetavas-
ti olema kergliiklustee koos valgustu-

Kui vaadata jalg-
ratturi perspektiivist, 
on Viimsi viimaste 
aastatega arenenud 
väga positiivses 
võtmes.

tur paremini märgatav, kui jalgratas 
on varustatud tuledega – ees valge ja 
taga punane (vilkuv) tuli.

Kui vaadata jalgratturi perspektii-
vist, on Viimsi viimaste aastatega are-
nenud väga positiivses võtmes. Kaua 
aega oli probleemiks ja koguni ohtli-
kuks kohaks Reinu tee, mis on täna-
seks väga heas korras koos valgusta-
tud kergliiklusteega. Küll aga on seal 
valgustid paigaldatud pigem valgusta-
ma sõiduteed kui kergliiklusteed. See 
võib-olla ongi üks kitsaskoht just uute 
renoveeritud teede juures, nagu seda 
on Reinu tee ja osaliselt ka Randvere 
tee tagumine osa, kus on paigaldatud 
uus valgustus, aga nii, et prioriteet on 
sõidu-, mitte kergliiklusteel. 

Hea viimsikas! Kuni ilmad kanna-
tavad, ei ole küll ühtegi põhjust ratast 
mitte õue viia. Rattasõit on hea kar-
diotreening, ei koorma liigeseid, tu-
gevdab lihaseid ja, mis peamine – an-
nab hea enesetunde.

Kiiver pähe, tuled peale – rattasõit 
hoiab meid noorena!

Siiri Visnapuu
rattaentusiast

Rattaga saab sõita pea iga ilmaga. Foto: erakogu

H E A D  LU G E JA D !

Selleks, et Viimsi valla kogu-
konna elu ja tegemisi hästi ja mit-
mekülgselt kajastada, ootame 
igaühe mõtteid ja ettepanekuid, 
millest lehe veergudel kirjutada.  

Olgu selleks toredad sündmu-
sed, põnevad persoonid või huvi-
tavad ideed. Näiteks teate kedagi, 
kes tegeleb mõne vahva hobiga, 
kedagi, kes on kogukonna ellu 
märkimisväärselt panustanud, või 
midagi muud kajastamisväärset, mis teie külas, koolis 
või ettevõttes toimumas on. Andke meile teada! 

Samuti võtke ühendust, kui leiate, et mõni kogukonnaga 
seotud murekoht tähelepanu vajab. 

Kui teil on huvitav teema, millest ise kirjutada tahaksite, siis 
andke samuti märku. 

Kõik mõtted ja ettepanekud on teretulnud! 
Andke nendest teada toimetaja e-postile: 
merilin.piirsalu@viimsivv.ee.
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KAASAV EELARVE Oktoobrikuu 
viimasel kahel nädalal sai igaüks 
esitada oma ideid Viimsi kaasa-
vasse eelarvesse.

Kokku laekus 86 ideed, millest valdav 
enamus on mõni vallaruumi rajatav 
objekt või ehitis. Erinevalt paljudest 
teistest omavalitsustest sai Viimsi kaa-
sava eelarve raames teha ettepanekuid 
ka ürituste korraldamiseks.

Sedavõrd suur ideede hulk näitab, 
et info kaasava eelarve võimalustest 
jõudis viimsilasteni ning meie inime-
sed soovivad aktiivselt kaasa rääkida 
vallaelu paremaks muutmisel. Võrdlu-
seks on ehk huvitav mainida, et 17 tu-
hande elanikuga Viljandi linnas laekus 
kaasavasse eelarvesse tänavu 25 ideed 
ning 33 tuhande elanikuga Saaremaal 
vastavalt 38 ideed.

Järgmisena hakkab spetsialistide 
komisjon kontrollima esitatud ideede 
vastavust Viimsi kaasava eelarve tin-
gimustele ning nõuetekohased ideed 
jõuavad 1.–13. detsembril toimuva-
le rahvahääletusele. Siis on igal vähe-
malt 16-aastasel Viimsi elanikul või-
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Haabneeme kooli moodul-
õppeklassid on kohal
Sel nädalal paigaldati Haabneeme kooli juurde kauaoodatud 
moodulõppeklassid. 

Kooli ruumiprobleemile ajutise 
lahendusena mõeldud mooduli-
tega tekib juurde 60 õppimiskoh-
ta. Mooduleid on plaanis kasutada 
kaks aastat ning osa õppetööst 
saab üle viia 2022. aasta kevadel 
vahetult kooli kõrval valmiva kul-
tuurikeskuse Artium ruumidesse.

Kool võtab moodulid kasutuse-
le pärast aastavahetust, kui ehitaja 
on need vallale üle andnud, klassi-

ruumid sisustatud ning kool oma tundide toimumise ruumiplaneerimise 
ümber kohandanud. Haabneeme kooli õpilaste arv on pidevalt kasva-
nud ning ruumiprobleem on kooli juba mitu aastat vaevanud. Koolil on 
väga hea maine ning siia soovitakse üha enam õppima tulla.

VT 

Artium on kerkimas
Viimsi uue kultuurikeskuse Artium ehitustööd on täies hoos. 

Tänaseks on ehitaja platsi puhastanud ning sinisavi kihisse kaeva-
nud mitme meetri sügavuse augu vundamendi valamiseks.

Artiumi hoone kerkib Haabneeme kooli kõrvale Randvere tee ääres. 
Uude keskusesse on plaanis ühe katuse alla koondada muusika-, kunsti- 
ja teaduskoolid ning huvikeskus. 

Kultuurikeskusesse rajatakse 500-kohaline kontserdisaal ning väik-
semad kammer- ja black box saalid, mis võimaldavad Viimsisse tuua 
täiesti uuel tasemel muusikaelamusi, erinevaid teatrietendusi ja muid 
kultuuriüritusi. Kõiki Artiumisse rajatavaid võimalusi saavad oma iga-
päevases õppetöös kasutama hakata ka Viimsis asuvad koolid.

Nordlin Ehitus on lubanud hoone valmis ehitada ning kogu vajaliku 
sisustuse paigaldada 2022. aasta veebruariks.

VT 

TeatedViimsi kaasavasse eelarvesse 
laekus 86 ideed

malus anda hääl kolme enim meeldiva 
idee poolt. 2021. aastal saab ellu viia 
kaks kuni 50 000 eurot maksvat ideed. 

Lisaks võimalusele viia ellu kõigi 
vallaelanike hüvanguks mõeldud idee 
on kaasava eelarve üks peamisi ees-
märke selgitada valla eelarve kujune-
mise põhimõtteid ja protsesse. Nii na-
gu kaasava eelarve puhul, võistlevad 

valla eelarveraha kasutamise eest eri-
nevate valdkondade investeeringud ja 
projektid, mille hulgast tuleb volikogu 
liikmetel valida vallaelanikele enim ka-
su toovad lahendused. 

Vaata kõiki esitatud ideid ning kaa-
sava eelarve põhimõtteid: viimsi.ee/
kaasaveelarve.

VT

Viimsi vallavalitsus ja vallavolikogu 
õnnitlevad valla aukodanikku, esimest vallavanemat 

ja Kelvingi külavanemat  

Ants-Hembo Lindemanni 
85. sünnipäeva puhul!

 Soovime head tervist, rõõmsat meelt ja jätkuvalt jaksu 
valla elu edendamisel!

KESKKOND Järgmiseks suveks 
valmib Viimsi valla detailne müra-
kaart, millele on külatänavate 
täpsusega kantud väliskeskkonna 
helireostuse tase.

Teedel ja tänavatel võetakse müratase-
me määramisel aluseks liikluskoormus 
ja seda kasutatakse mudelarvutuste 
põhiandmetena. Samuti hinnatakse 
erinevate kriteeriumite põhjal tööstus-
müra, mille reaalsed mõõtmised viiak-
se läbi kolmes piirkonnas: Miiduran-
na ja Muuga sadamates ning Püünsi 
tööstusalal.

Aastate jooksul on mitmed vallaela-
nikud tundnud muret häiriva müra pä-
rast nende elukoha läheduses. Müra-
kaardi tööde tellimisel on vallavalitsus 
pööranudki suuremat tähelepanu ala-
dele, mille kohta on enim kaebusi esi-
tatud. Mürataset mõõdetakse ja hinna-
takse eraldi nii päevasel kui ka öisel ajal. 

Mürakaarti koostava ettevõtte Aku-
kon Eesti OÜ ülesandeks on välja pak-

Viimsi mürarikkamad piirkonnad 
kantakse suveks kaardile

kuda ka lahendused, mis leevendaksid 
välisõhus levivat keskkonnamüra. Le-
vinumad viisid müra vähendamiseks 
on müratõkked, liikluskorraldus ning 
ehituslikud ja tehnilised võtted hoo-

nete projekteerimisel ning ehitamisel. 
Mürakaardi koostamise maksumusest 
80 protsenti rahastab Keskkonnainves-
teeringute Keskus.

VT

Moodulid Haabneeme kooli 
juures. Foto: Martin Jaško

Maa-alune sinisavi kiht. Foto: VT

Kaasavasse eelarvesse esitati 86 ideed. Foto: Fotolia

Randvere tee raudtee ja Haabneeme keskuse vahelise teelõigu liiklusmüra kaart. 
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TURVALINE LIIKLUS Lubja – 
Pärtlepõllu ristmik läbis sügi-
sel seoses vanadekodu ja uue 
tee rajamisega ümberehituse. 
Oktoobri lõpus paigaldati 
ristmikule targad ülekäiguraja 
liiklusmärgid ning nüüd toi-
mub lasteaia ja uue vanade-
kodu vahel tee ületus nutika 
ülekäiguraja abil.

Jalakäijate ohutuse tõstmine üle-
käiguradadel on väga oluline ees-
märk. Lubja teel asuv ülekäigurada 
sai eraldi valgustuse ning täienda-
valt aitab nüüdsest ohutusele kaa-
sa erinevaid uudseid tehnoloogilisi 
lahendusi hõlmav ülekäiguraja la-
hendus. 

Uute nutikate liiklusmärkide 
näol pole tegemist ainult liikleja-
tele infot kuvava teabevahendiga, 
vaid intelligentne märk teeb veel 
palju muud – mõõdab ja edastab 
andmeid. Märgid on valmistatud 

Lubja teele paigaldati nutikas ülekäigurada

ja paigaldatud Eesti ettevõtte Berc-
man Technologies AS poolt. 

Taustvalgustusega ülekäiguraja-
märgid tagavad autojuhtide tähe-
lepanu juhtimise eelseisvale üle-
käigurajale ka kõige halvemates 
ilmastikutingimustes. Seda ka olu-
korras, kus tavalised ülekäiguraja-
märgid jäävad tihti märkamata (sh 
udus, hämaruses, vihmas või ka 
peale kurvi või tee langust). 

Uus süsteem kasutab kaamera-
süsteemi jalakäijate tuvastamiseks 

ning postidel asuvaid LED-tulesid 
autojuhtidele eelseisva ülekäigu-
raja osas hoiatamiseks. Kui ülekäi-
gurajale astuv jalakäija on tuvasta-
tud, aktiveerib süsteem täiendavad 
posti peal asuvad oranžid hoiatus-
tuled, et juhtida autojuhtide tähe-
lepanu ülekäigurajale ja sealsele 
jalakäijale. Selline tegevus tagab 
autojuhile pikema reageerimisaja 
olemasolu ning sujuvama ja ohu-
tuma sõidu. 

Nutikas ülekäigurada asub stra-
teegiliselt väga olulises kohas – 
hooldekodu ja lasteaia vahel. Vas-
tavalt maanteeameti üldisele sta-
tistikale toimus 2019. aastal 26% 
jalakäijatega juhtunud liiklusõn-
netustest alaealistega ning 24% va-
nemate kui 65-aastaste inimestega. 
Selline statistika annab kinnitust, et 
antud ülekäigurada ning selle paik-
nemine on suure tähtsusega ning 
vajalik kaasaegsete intelligentsete 
transpordisüsteemide abil ohutu-
maks muuta.  

Nutikas ülekäigurada kogub 
anonüümset informatsiooni sõi-
dukite hulga, tüübi, sõidusuunda-
de ning ka sõidukiiruste kohta. Nii 

Alar Mik
ehitus- ja kommunaalosakonna 
juhataja

Nutikas ülekäigurada on halbades ilmastikuoludes 
hästi märgatav. Foto: Bercman Technologies AS

on võimalik vallavalitsusel saada 
Lubja tee osas liiklusinfot. Samuti 
kogub süsteem andmeid keskkon-
nanäitajate kohta, et anda parim 
ülevaade kohalikest ilmaoludest 
(õhu ja sõidutee temperatuuri ning 
õhusaaste mõõtmine). 

“Nutika ülekäiguraja lahendus 
on eriti kasulik just praegu, kui pi-
medat ning sajust aega on rohkelt 
ja jalakäijaid võivad kergesti ülekäi-
guradadel märkamata jääda,” sõnas 
AS-i Bercman Technologies müü-
gijuht Hans Leis. 

Hans Leis lisas, et tulevikus on 
ettevõttel plaan lisada süsteemile 
ka funktsioon jalakäijate häälhoia-
tuseks. “Häälhoiatus aktiveeritakse 
juhul, kui ülekäigurajal on jalakäija 
ning lähenevate sõidukite liikumis-
kiirused ei vähene. Sellise tegevu-
se läbi on võimalik veelgi efektiiv-
semalt ülekäiguradadel juhtuvaid 
liiklusõnnetusi ära hoida,” tõi Leis 
välja. 

Viimsi vald jätkab nutikate üle-
käiguradade lahenduste testimise 
ja piloteerimisega ning tuleval aas-
tal on kavas ümber ehitada Aiandi 
tee ja Pargi tee ülekäigurada. 

Ülekäiguraja 
märkide ja 
seadmete pai-
galdamine – 
töö käib postil 
ja arvutis. Foto: 
Alar Mik

objektiga omajagu tööd. “Objek-
tis on peidus rohkem, kui esialgu 
silma võib hakata, selle all mõtlen 
erinevaid dreenivaid katteid ning 
iga katte jaoks eraldi rajatud kogu-
misalasid, mille kaudu vesi juhi-
takse mõõtekaevudesse. Kõik see 
tervikuna muutis projekti ehitaja 
seisukohalt unikaalseks ja teistsu-
guseks, võrrelduna tavapärase tee-
deehitusliku tööga,” sõnas Paap.

Parkla sõiduala, mis on ka suu-
rim kattega ala, tehti plastikasfal-
dist. See on Eestis tootena suhteli-
selt uus materjal. Plastikuga asfaldi 
tootmise meetodi on välja tööta-
nud Šoti firma MacRebur, kelle te-
hases töödeldakse plastikjäätmed 
spetsiaalse tehnoloogia abil üm-
ber graanuliteks. Nende asfaltbe-
tooni lisamine võimaldab vähen-
dada kasutatava bituumeni kogust 
asfaldis. Plastikjäätmetest graanu-
lid sulatatakse asfaltsegu sisse pii-
savalt kõrgel temperatuuril, mil-
le juures plastik seguneb ühtlaselt 
ning kahjulikke mikroplastkiude ei 
teki – peale asfaldi kasutusea lõppu 
saab teematerjali ümber töödelda 
ja teedeehituses uuesti kasutada.

Verston Ehitus OÜ juhatuse esi-
mees Veiko Veskimäe rõhutab, et 
bituumeni kasutamise vähendami-
sega ehk plastikgraanulite lisamise-
ga saame teedeehituses oma öko-
loogilist jalajälge vähendada, kasu-
tades vähem naftabaasil toorainet. 

Plastikgraanulite kasutamine 
asfaldisegudes aitab parandada 
teekatte kvaliteeti. Maailmas on 
sama tehnoloogiaga rajatud teed 
saanud juba palju positiivset taga-
sisidet. 2019. aastal rajati Tallinnas 

INNOVATSIOON Haabneemes jõudis lõpule LIFE 
projekti raames rajatud sademevee säästliku lahen-
duse testala, mille kandvaks ideeks on luua loodus-
lähedane sademeveesüsteem, eesmärgiga vähen-
dada sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni ja 
seeläbi ennetada üleujutusi.

Säästliku sademeveelahenduse testala

H
aabneeme testala on 
oma olemuselt parkla, 
milles on kombineeri-
tud mitmesugused eri-

nevad katted. Parkimisalad jaotu-
vad kolme katte vahel: dreenasfalt 
ja kaks erinevat sillutuskatet, mida 
ümbritseb välisservast filterriba 
(ala, kuhu vesi imbub siis, kui kat-
te all olev pind ei suuda nii suures 
koguses vett vastu võtta). Testala 
erineva katendiga alad on rajatud 
eesmärgiga viia läbi katendite vee-
läbilaskvuse katsetused. Igal alal 
on omaette drenaaž ja nad on tei-
neteisest eraldatud geomembraa-
ni (plastist vettpidav kangas) abil. 
Nii imbub igalt katendi alalt (kok-
ku kolmelt alalt) sademevesi pin-
nasesse, misjärel see suunatakse 
drenaaži ja sealt kaevu (kus asu-
vad mõõturid) ning peale kaevu ju-
ba kraavi, mida mööda vesi läheb 
torustikku ja seejärel merre.  

Parkla ehitas OÜ Verston Ehi-
tus. Lisaks kogu testala uudsele 
lähenemisele kasutati parkla ra-
jamisel ka mitmeid innovaatilisi 
tehnoloogiaid (kaevus olevad sa-
demevee mõõturid) ja materjale. 
Verston Ehituse objektijuhi Kim-
mo Paapi sõnul oli Viimi LIFE pro-
jekt ehitusliku poole pealt väga hu-
vitav ning tagasivaates väljakutsuv, 
kuna tegemist on suhteliselt väi-
kese alaga, aga samas, arvestades 
erinevate katendite arvu, oli antud 

plastikasfaldist kõnnitee testlõik ja 
2020 suvel Järvamaal sõidutee test-
lõik. Viimsi vald on kolmas koht 
Eestis, kus plastikust tee rajatak-
se. Meie vallas testitakse just park-
lat, kus sõidukid teostavad palju 
manöövreid erinevalt sõiduteest, 
millel toimub otsesuunas liiklus.

Jälgime huviga, kuidas plastikust 
asfalt käitub meie kliimas, kuidas ta 
peab vastu parkla tingimustes (kus 
palju manööverdatakse) ning kui-
das kate käitub testalal koostoimes 
teiste katetega. Kuna plastikjäätme-
te kasutamine sideainena on uud-
ne lahendus, ei ole veel võimalik 

öelda, kas sellise tehnoloogiaga 
rajatud teed on sama pika elueaga 
kui tavaline asfaltbetoon. 

Teise uudse materjalina kasutati 
poorset asfalti ehk dreenasfalti. Te-
gemist on maailmas suhteliselt le-
vinud, kuid Eestis vähekasutatud 
tootega. Ehitajal oli varasem ko-
gemus ja teadmised dreenasfaldi 
paigaldamisel, kuna tööde käigus 
on oluline teatud nüansse järgi-
da kvaliteetse tulemuse saavuta-
miseks. “Kui tavaasfaldi puhul on 
oluline, et asfalt laseks vett läbi mi-
nimaalselt, siis dreenasfaldi puhul 
on eesmärk täpselt vastupidine,” 
sõnas Veskimäe. Dreenasfaldi pu-
hul on tegu asfaltbetooniga, mille 
sõelmete ja sideaine suhe võimal-

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

Mõõtekaevud, 
milles paikne-
vad seadmed 
edastavad infot 
sademevee 
koguste kohta. 
Fotod: Alar Mik

dab kattel suurt jäävpoorsust (kate 
jääb pärast rullimist maakeeli n-ö 
“auklikuks”), mis omakorda laseb 
veel läbi asfaltkatte imbuda. Nii on 
asfaltkate alati kuiv – vesi ja õhk 
lihtsalt läheb sellest läbi.

Verston Ehituse objektijuht Kim-
mo Paap lisas, et hea on näha, kui 
tellija poolt ollakse valmis kasuta-
ma uudseid lahendusi ning otsitak-
se nii keskkonda säästvaid ideid. 
“Tahan tänada Viimsi valla inime-
si mõistva suhtumise eest ehitaja-
tesse ning eriti selle eest, et käidi ja 
tunti huvi, et mida täpsemalt antud 
projekt endast kujutab ning milleks 
on see vajalik. See suhtumine näi-
tab, et inimesed hoolivad enda üm-
ber toimuvast,” sõnas Kimmo Paap.

Erinevad katted. Dreenasfalt vs plastikasfalt. 

Droonivaade valminud parklale, toimuvad puude istutamise tööd. Droonifoto: Siim Reinla
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ainetööstuse nõuetele. Meie koge-
mus ravimite valmistamisel ja üli-
puhas tooraine on võimaldanud 
ettevõttel võita selliseid nõudlik-
ke turge nagu Saksamaa, Rootsi ja 
Soome. Igal riigil on omad spet-
siifilised nõudmised ja meie tu-
gevuseks on suur paindlikkus eri 
koostisega desoaineid toota,” rää-
gib Interhemie Viimsi tehase juht 
Marco Uuetalu ning laob oma ju-
tu kinnituseks lauale tosin erine-
vat käte desinfitseerimiseks mõel-
dud segu.

Töökorraldus on paindlik
Desoainete tootmiseks on tehas 
lisanud õhtuse tootmisvahetuse. 
Konjunktuuri arvestades on tege-
mist piisavalt kasumliku äriga, sest 
kiirelt kasvav ettevõte ületas oma 
2019. aasta käibemahu juba täna-
vu septembri alguseks. 

“Võiksime hoogu veelgi juurde 
anda, kuid nagu paljudel teistelgi 
tööstusettevõtetel, on ka meil kü-
simuseks, kust leida häid töötajaid. 
Tootmise kuvand ei ole kuigi popu-
laarne ja see mõjutab meid kõvasti. 
Oleme näinud paindliku töökorral-
duse loomisega kõvasti vaeva – 
saame pakkuda oma inimestele 
just neile sobivat tööaega, vahetus-
tega tööd ning rakendust ka näda-
lavahetuse päevadel,” loetleb Uue-
talu erinevaid viise inimestele tööl 
käimise võimalikult mugavaks te-
gemisel.

Ettevõttes töötavad oma ala pa-
rimad keemikud, analüütikud, 
mikrobioloogid, müügilubade 
spetsialistid, operaatorid, pakkijad, 
insenerid ja automaatikud. Inter-
chemie 135 töötajast elab suurem 
osa inimesi Tallinnas ja lähiümb-
ruse valdades ning nende jaoks on 
ettevõte spetsiaalsed bussid liiku-
ma pannud. 

“Mul oleks ainult rõõm, kui roh-
kem Viimsi inimesi meil töötamise 
vastu huvi tunneks. Koduläheda-

ETTEVÕTE Viimsi vallas on registreeritud ligemale 
5000 äriühingut ja füüsilisest isikust ettevõtjat. 
Täpset statistikat pole sel teemal tehtud, kuid 
tõenäoliselt on see Eesti üks kõrgemaid näitajaid 
elaniku kohta. Olgu tegemist suure või väikse äriga, 
on numbri taga peituv sõnum selgemast selgem – 
viimsilased on väga ettevõtlikud inimesed.  

Interchemie desinfitseerib miljonite käsi 
ja ootab viimsilasi enda tehasesse tööle 

S
elle looga teeme algust ar-
tiklite sarjaga, kus tutvus-
tame mitte ainult meie 
koduvalda registreeritud, 

vaid siin ka igapäevaselt tegutse-
vaid ettevõtteid ning nende taga 
seisvaid tublisid inimesi. Meil ei 
ole kindlaid kriteeriume ettevõtte 
käibe suuruse, tegevusvaldkonna 
või töötajate arvu osas, mille alusel 
valime, kellest juttu teha. Piltlikult 
öeldes väärib tutvustamist nii suur 
vabrik kui ka tubli ühemeheette-
võttena tegutsev korstnapühkija, 
kellel mõlemal on oluline roll ja 
mõju kogukonnas. 

Kiirelt arenev ettevõte
Ajal, mil koroonaviirus on kõik-
jal meie ümber ning kohanemine 
uutmoodi elukorralduse ja piiran-
gutega paratamatus, on suurt tähe-
lepanu saanud isikukaitsevahendi-
te ning desoainete tootjad. Üheks 
selliseks ettevõtteks on ka Püünsi 
külas 2003. aastast tegutseva rah-
vusvahelise ravimikontserni Inter-
chemie werken De Adelaar Eesti 
haru. Oma toodangut rohkem kui 
pooltesse maailma riikidesse eks-
portiva ning laia sortimenti põhili-
selt veterinaarravimeid valmistava 
tehase nimetamine üksnes desoai-
ne tootjaks on muidugi eksitav. 
Kuid kevadel tehtud julged otsused 
suurendada just käte ja pindade de-
sinfitseerimiseks mõeldud toodete 
mahtusid ja sortimenti on toonud 
kaasa ettevõtte ülikiire arengu.

“Kui aasta alguses valitses paa-
nika ja kaubaks läks piltlikult kõik, 
mis natukenegi piirituse järgi lõh-
nas, siis nüüd otsitakse kvaliteeti. 
Farmaatsiatehasena kasutame ai-
nult kõige kvaliteetsemat piiritust, 
mis vastab nii ravimi- kui ka toidu-

Martin Jaško
avalike suhete juht

ne töökoht võib paljudel juhtudel 
säästa igal päeval kokku mitu tun-
di, mis muidu kulub Viimsist Tal-
linnasse ja tagasi sõitmisele. Tul-
ge meile vaatama ning võib-olla 
on teie uus töökoht just siinsamas 
Viimsis,” kutsub Marco Uuetalu 
tööd otsivaid viimsilasi tehase vas-
tu huvi üles näitama. 

Varakevadise ajaga võrreldes 
on töötute arv koroonakriisi mõjul 
Viimsis suurenenud ligi kaks kor-
da. Novembri alguse seisuga on 
töötukassas end arvele võtnud 742 
Viimsis elavat inimest. Viiruse mõ-
jud majandusele ilmnevad viibega, 
mistõttu võib eeldada, et tööd ot-
sivate inimeste arv võib pikemaks 
ajaks praegusele kõrgele taseme-
le jääda.

Kvaliteet on esmane
Tehases ringkäiku tehes tutvustab 
Marco Uuetalu tipptasemel sead-
meid nüüdisaegsete ravimite val-
mistamiseks. Nii saame vaid läbi 
paksu klaasi kiigata ruumi, mil-
le puhtusastmele kehtivad üliran-
ged nõudmised ja kuhu tohivad si-
seneda vaid üksikud töötajad, kes 
kannavad eririideid ja on läbinud 
põhjaliku desinfitseerimise. See 
kõik käib ravimitööstuse reeglite-
ga kaasas ning on täpselt reglemen-
teeritud. 

“Kvaliteet on meie jaoks esma-
ne. Euroopa ravimitööstusel on 
maailmas hea kuvand, mis võimal-

dab meil oma toodangut mõnevõr-
ra kallimalt turustada. Sellise tase-
me hoidmiseks tuleb aga kogu aeg 
investeerida nii masinatesse kui ka 
inimestesse. Näiteks süstitavate ra-
vimite tootmiseks kasutatav vesi 
peab olema ülipuhas. Vee puhtuse 

ja kvaliteedi hindamisel on üheks 
mõõdikuks juhtivus, mida mõõde-
takse mikrosiimensites sentimeet-
ri kohta kindlal temperatuuril. Joo-
givee nõude vastav näitaja on 2500 
µS/cm. Viimsi kraanivee vastav näi-
taja oli käesoleval nädalal 915 µS/cm. 
Meie suudame puhastada vett tase-
meni, et selle juhtivus on 1,3 µS/cm,” 
toob Uuetalu näiteks. 

Veterinaarravimite ja -toode-
te valmistamisele spetsialiseeru-
nud Interchemie toodangu hulka 
kuuluvad steriilsed ravimid, suu-
kaudsed lahused, söödalisandi-
te vedelvormid, hooldus- ja tervi-
setooted ning pesu- ja desoained. 
Tehase suurtest mahtudest annab 
ettekujutuse fakt, et pelgalt kahek-
sa tunniga suudetakse valmistada 
ettevõtte toodete nomenklatuu-
ri kuuluvate ravimite hulk, millest 
jaguks kogu Eesti põllumajandus-
sektorile terveks aastaks. Lisaks 
tootmise poolele on tehasel ka vee-
randsaja inimesega professionaal-
sed analüütilise keemia- ja mikro-
bioloogia laborid, kus igapäevaselt 
teostatakse vajalikke kvaliteediana-
lüüse ja arendatakse uusi tooteid.

Viimsis alustanud ettevõte on tä-
naseks laiendanud tegevust Maar-
dusse, kus asuvad ladu ja pakki-
misliinid. Kasvavate mahtude ning 
uute toodete valmistamiseks plaa-
nitakse lähiaastatel veelgi suure-
maid tehasehooneid Tallinnasse 
Suur-Sõjamäe piirkonda. 

“Viimsi on meile jätkuvalt Ees-
ti haru peakontoriks ning selleks ta 
ka jääb. Soovime senisest aktiivse-
malt osa võtta kogukonna algatus-
test ning häid ettevõtmisi jõudu-
mööda toetada,” lausub Marco 
Uuetalu.

Illar Lemetti, vallavanem: “Tänan Marco Uuetalu tehase tutvustamise 
eest! Rääkisime ettevõtte arengust käesoleval aastal, tulevikuplaanidest 
ja töistest muredest, milledest mõnede lahendamisele saab ehk ka vald 
kaasa aidata. Tore oli kuulda, et otsitakse uusi töötajaid ja neid soovitak-
se leida just vallaelanike seast. Kui töölesoovijaid leidub, siis aitaks see 
vähendada töötute arvu ja positiivseid aspekte oleks teisigi – näiteks 
väheneks hommikune liikluskoormus Viimsi ja pealinna vahel.

Interchemie areng on olnud kiire ja väärib tunnustust. Viimsi mõistes 
on Interchemie tehas suur tööandja ja iseenesestmõistetavalt on valla 
huvides, et neil läheks hästi. Ettevõtte arengutempo ongi olnud väga 
kiire ja kuna valla territooriumil uut sobivat ala leitud ei ole, siis oli nii vii-
mane kui on ka kavandatav laienemine toimumas väljaspool meie oma-
valitsust. Ühelt poolt on sellest muidugi kahju, aga kui peakontor jääb 
Viimsisse, siis ehk võib selles näha ka Viimsile sobivat arengusuunda – 
juhtimine, arendustegevus, tootearendus ja väiksemamahuline tootmine 
sobivad siia väga hästi.”

KO M M E N TA A R

Steriilne ruum ravimi komponentide 
segamiseks.

Ka tipptasemel laboris ei saa läbi 
ilma vana hea katseklaasita. 

Seadmed, 
millega puhas-
tatakse vett 
ligi 2000 korda 
puhtamaks, 
kui joogiveele 
kehtivad nõu-
ded. Fotod: 
Martin Jaško

Tehase 
laboris töötab 
paarkümmend 
inimest.



6. november 20206  // AMETLIKUD TEATED

Detailplaneeringud
Kehtestatud detailplaneering

 Viimsi Vallavalitsus võttis 07.10.2020 vastu 
korralduse nr 584 “Tammneeme küla, kin-
nistu Tammneeme tee 55 detailplaneeringu 
kehtestamine”.

Planeeringuala asub Tammneeme küla 
põhjaosas ja hõlmab kinnistu Tammneeme 
tee 55 (89001:003:6370, elamumaa, 2330 m²). 
Planeeringuala piirneb kagust Tammneeme 
teega, lõunast, läänest ja põhjast kinnistuga 
Taga-Pearna (89001:003:6520) ning idast kin-
nistuga Luhaääre tee 3 (89001:003:2220). 
Planeeringuala asub rannajoonest ca 135 m 
kaugusel. Planeeringuala kontaktvööndis on 
hulgaliselt endisaegseid talukohti, valdavalt 
on tegu siiski nõukogudeaegse elamurajoo-
niga.

Detailplaneeringuga (edaspidi DP) (Raa-
dius Arhitektid OÜ, töö nr 105) säilitatakse 
krundi kuju ja suurus ning määratakse ehitus-
õigus ühe põhihoone (kaksikelamu) ja kahe 
abihoone ehitamiseks. Krundi suurim luba-
tud ehitisealune pind on 420 m², millest põ-
hihoone ehitisealune pind on 300 m² ja abi-
hoonete ehitisealune pind 120 m² (2 x 60 m²). 
Kaksikelamu suurim lubatud kõrgus olemas-
olevast maapinnast katuseharja peale on 8,5 m 
(kaks maapealset korrust), abihoonete suu-
rim lubatud kõrgus on vastavalt 5 m (üks maa-
pealne korrus). Lubatud katusekalde vahemik 
on 0–45°. Piirded on kavandatud 1,2 m kõrgu-
sed, lubatud on võrkpiire ja looduslik hekk-
piire.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringuga.

Osaliselt kehtetuks tunnistatud detail-
planeeringud

 Viimsi Vallavolikogu võttis 20.10.2020 vastu 
otsuse nr 58 “Viimsi Vallavalitsuse 30.04.2004 
korraldusega nr 329 “Detailplaneeringu 
kehtestamine Pringi külas maaüksus Rohu-
neeme tee 65F ja maaüksuse Tüüri maa-

tükid I ja IV” kehtestatud detailplaneeringu 
osaline kehtetuks tunnistamine Rohuneeme 
tee 48f kinnistu osas”.

Viimsi Vallavalitsuse 30.04.2004 korraldusega 
nr 329 kehtestati Viimsi vallas Pringi külas 
Rohuneeme tee 65F ja Tüüri I ja IV DP, mis 
hõlmab ka praeguse Rohuneeme tee 48f kin-
nistu. DP eesmärk oli Rohuneeme tee 65F kin-
nistu jagamine kolmeks kinnistuks sihtotstar-
vetega vastavalt kehtivale üldplaneeringule 
väikeelamumaa ja maatulundusmaa ning 
Tüüri I ja IV kinnistute sihtotstarvete muutmi-
ne elamumaaks. Planeeritava ala suurus: Rohu-
neeme tee 65F kinnistu suurus 6330 m² ja 
Tüüri maaüksused kokku 1,03 ha.

Pringi küla, Rohuneeme tee 48f kinnistu 
omanik esitas 09.06.2020 Viimsi Vallavalitsu-
sele Rohuneeme tee 65F ja Tüüri I ja IV DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamise taotluse Rohu-
neeme tee 48f kinnistu osas. Pöörduja soov on 
elamu laiendamine ca 35 m² võrra, mis koos 
olemasoleva elamuga teeks ehitisealuseks 
pinnaks 135 m². Kehtivas DP-s on lubatud 
maksimaalne ehitisealune pind 120 m².

DP osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk 
on hoone ehitisealuse pinna suurendamine 
kinnistu põhjapoolses suunas vastavalt üld-
planeeringu teemaplaneeringule “Viimsi valla 
üldiste ehitustingimuste määramine. Elamu-
ehituse põhimõtted”, mille kohaselt võib täis-
ehitusprotsent kinnistu pindalast olla 20. Antud 
kinnistul oleks teemaplaneeringukohane või-
malik ehitisealune pind ca 164 m². Pärast DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamist Rohuneeme 
tee 48f kinnistu osas on omanikul võimalik 
taotleda elamu laiendamiseks projekteerimis-
tingimused, juhul kui tegemist on ehitusloa-
kohustusliku ehitamisega ehk laiendamisega 
rohkem kui 33% olemasoleva hoone mahust. 
DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Rohuneeme 
tee 48f kinnistu osas ei mõjuta ega takista DP 
lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas. 

 Viimsi Vallavolikogu võttis 20.10.2020 vastu 

otsuse nr 59 “Viimsi Vallavolikogu 08.04.2008 
otsusega nr 25 “Detailplaneeringu kehtes-
tamine: Haabneeme alevik, Uuetoa III kin-
nistu ning kinnistute omandamiseks sõlmi-
tud notariaalsete lepingute heakskiitmine” 
kehtestatud detailplaneeringu osaline keh-
tetuks tunnistamine Lubja tee 39, Lubja tee 
41, Lubja tee 43 ja Lubja tee 45 kinnistute 
piirdeaedu välistava tingimuse osas”.

Viimsi Vallavolikogu 08.04.2008 otsusega nr 
25 kehtestati Haabneeme alevikus Uuetoa III 
DP, millega jagati kinnistu ning määrati ehitus-
õigused üheksa üksik- ja kaksikelamu, nelja ri-
daelamu ja ühe ärihoone ehitamiseks. Planee-
ritava ala suurus oli 37 400 m². DP kohaselt ei 
kuulu ridaelamute krundid piiramisele piirde-
aedadega.

Haabneeme alevik, kinnistute Lubja tee 39, 
Lubja tee 41, Lubja tee 43 ja Lubja tee 45 oma-
nikud esitasid 26.07.2020 Viimsi Vallavalitsu-
sele Uuetoa III DP osaliselt kehtetuks tunnista-
mise taotluse Lubja tee 39, Lubja tee 41, Lubja 
tee 43 ja Lubja tee 45 kinnistute piirdeaedu 
välistava tingimuse osas. Ühtlasi annavad maa-
omanikud taotluse allkirjastamisega nõusoleku, 
et piirdeaedade projekt koostatakse pärast DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamist kvartalile 
(Lubja tee 39, 41, 43, 45) üks, tagamaks ühtne 
ja piirkonda sobiv lahendus. 

DP osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk 
on kinnistute piiramine piirdeaedadega, et ta-
gada ohutus ja turvalisus kinnistutel elavatele 
inimestele ja varale ning hoidmaks piirkonna 
ühtset joont arhitektuuri ja välisilme osas. DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamine kõrvaldab 
piirdeaedu välistava tingimuse ja võimaldab 
projekteerida puudutatud kinnistutele piirde-
aiad. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine piir-
deaedu välistava tingimuse osas ei mõjuta ega 
takista DP lahenduse ellu viimist kehtima jää-
vas osas.

 Viimsi Vallavolikogu võttis 20.10.2020 vastu 
otsuse nr 60 “Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 

otsusega nr 24 “Detailplaneeringu kehtesta-
mine: Pärnamäe külas, Soosepa tee, Lageda 
tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vaheline ala” 
kehtestatud detailplaneeringu osaline keh-
tetuks tunnistamine ehitisealuse pinna osas”.

Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 otsusega nr 
24 kehtestati Pärnamäe külas Soosepa tee, 
Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahe-
lise ala DP, millega planeeriti väikeelamukvar-
tal ning määrati ehitusõigus üksik- ja kaksik-
elamute ehitamiseks. Hoonete ehitisealuseks 
pinnaks määrati üksikelamutele 110 m² ja 
kaksikelamutele 200 m², mis keskmiselt moo-
dustab krundi pindalast üksikelamute puhul 
8% ja kaksikelamutel 13%. 

Pärnamäe küla, Linnase tee 24 kinnistu 
omanik esitas 30.08.2019 Viimsi Vallavalitsu-
sele Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja 
Pärnamäe tee vahelise ala DP osaliselt kehte-
tuks tunnistamise taotluse Linnase tee 24 kin-
nistu osas. Omaniku soov on ehitisealuse pin-
na suurendamine vastavalt kehtivale üldpla-
neeringu teemaplaneeringule, kuna kehtiv 
ehitisealune pind ei vasta omaniku elulistele 
vajadusetele. 

DP osaliselt kehtetuks tunnistamise ees-
märk on hoone ehitisealuse pinna suurenda-
mine vastavalt üldplaneeringu teemaplanee-
ringule “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste 
määramine. Elamuehituse põhimõtted”, mille 
kohaselt on üksikelamukrundi suurim luba-
tud täisehitusprotsent kinnistu pindalast 20 ja 
kaksikelamukrundi suurim lubatud täisehitus-
protsent kinnistu pindalast 25. Antud kinnis-
tul oleks teemaplaneeringu kohaselt võimalik 
ehitisealune pind ca 250 m². DP osaliselt keh-
tetuks tunnistamine ehitisealuse pinna osas ei 
mõjuta ega takista DP lahenduse elluviimist 
kehtima jäävas osas.

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla 
kodulehelt https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Volikogus
Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 vastu võetud 
otsused
Nr 53 Viimsi valla valimiskomisjoni koosseisu 
muutmine
Nr 54 Viimsi Vallavolikogu esindajate nime-
tamine Viimsi  haridusasutuste hoolekogu-
desse
Nr 55 Vallavolikogu keskkonna- ja heakorra-
komisjoni liikmete kinnitamine
Nr 56 Vallavolikogu kultuuri- ja spordi-
komisjoni liikmete kinnitamine
Nr 57 Vallavolikogu noorsoo- ja haridus-
komisjoni liikmete kinnitamine
Nr 58 Viimsi Vallavalitsuse 30.04.2004 korral-
dusega nr 329 “Detailplaneeringu kehtesta-
mine Pringi külas maaüksus Rohuneeme 
tee 65F ja maaüksuse Tüüri maatükid I ja IV” 
kehtestatud detailplaneeringu osaline kehte-
tuks tunnistamine Rohuneeme tee 48f kin-
nistu osas  
Nr 59 Viimsi Vallavolikogu 08.04.2008 otsu-
sega nr 25 “Detailplaneeringu kehtestamine: 
Haabneeme alevik, Uuetoa III kinnistu ning 
kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaal-
sete lepingute heakskiitmine” kehtestatud 
detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnista-
mine Lubja tee 39, Lubja tee 41, Lubja tee 43 
ja Lubja tee 45 kinnistute piirdeaedu välistava 
tingimuse osas
Nr 60 Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 otsu-
sega nr 24 “Detailplaneeringu kehtestamine: 
Pärnamäe külas, Soosepa tee, Lageda tee, 
Vehema tee ja Pärnamäe tee vaheline ala” 
kehtestatud detailplaneeringu osaline kehte-
tuks tunnistamine ehitisealuse pinna osas
Nr 61 Detailplaneeringu algatamata jätmine
Nr 62 Detailplaneeringu algatamata jätmine
Nr 63 Prangli saare üldplaneeringu ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise algata-
mine

 Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega 
nr 53 nimetati valimiskomisjoni asendusliik-
meteks Merit Renlund ja Kristi Pukk.

 Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega 
nr 54 nimetati: 
1. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Viimsi Kooli 
hoolekogus Urve Palo
2. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Haabneeme 
Kooli hoolekogus Riina Aasma
3. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Randvere 
Kooli hoolekogus Priit Robas
4. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Püünsi 
Kooli hoolekogus Kristjan Jõekalda
5. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Prangli Põhi-
kooli hoolekogus Valdur Kahro
6. Viimsi Vallavolikogu esindajaks MLA Viimsi 
Lasteaiad üldhoolekogus Jan Trei
7. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Viimsi 
Muusikakooli hoolekogus Aarne Saluveer
8. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Viimsi 
Kunstikooli hoolekogus Hannes Võrno

 Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega 
nr 55 kinnitati vallavolikogu keskkonna- ja 
heakorrakomisjoni liikmed alljärgnevalt:
1.1. Jan Trei
1.2. Enn Sau
1.3. Valdur Kahro
1.4. Ivo Illisson
1.5. Kristjan Mark

 Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega 
nr 56 kinnitati vallavolikogu kultuuri- ja spordi-
komisjoni liikmed alljärgnevalt:
1.1. Erkki Sarapuu
1.2. Ain Pinnonen
1.3. Aarne Saluveer
1.4. Peeter Vään
1.5. Tanel Einaste

 Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega 
nr 57 kinnitati vallavolikogu noorsoo- ja hari-
duskomisjoni liikmed alljärgnevalt:

1.1. Riina Aasma
1.2. Kristiina Sillaste
1.3. Marju Mik
1.4. Marko Mihkelson
1.5. Alge Ilosaar
1.6. Eingard Tops

 Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega 
nr 58 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi 
Vallavalitsuse 30.04.2004 korraldusega nr 329 
“Detailplaneeringu kehtestamine Pringi külas 
maaüksus Rohuneeme tee 65F ja maaüksuse 
Tüüri maatükid I ja IV” kehtestatud detailpla-
neering Rohuneeme tee 48f kinnistu osas. (Vt 
lisa detailplaneeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega 
nr 59 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi 
Vallavolikogu 08.04.2008 otsusega nr 25 “Detail-
planeeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, 
Uuetoa III kinnistu ning kinnistute omanda-
miseks sõlmitud notariaalsete lepingute heaks-
kiitmine” kehtestatud detailplaneering Lubja 
tee 39, Lubja tee 41, Lubja tee 43 ja Lubja tee 
45 kinnistute piirdeaedu välistava tingimuse 
osas. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega 
nr 60 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Valla-
volikogu 10.02.2004 otsusega nr 24 “Detail-
planeeringu kehtestamine: Pärnamäe külas 
Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärna-
mäe tee vaheline ala“ kehtestatud detailpla-
neeringu osas, millega on sätestatud kruntide 
suurim lubatud ehitisealune pind [detailpla-
neeringu põhijoonisel olev tabel “Moodusta-
tavate kruntide pindala ja ehitusõigus” kuues 
tulp “Max. lubatud ehitusalune pind (m²)]”. 
(Vt lisa detailplaneeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega 
nr 61 jäeti algatamata Miiduranna küla, Rand-
vere tee 5 (katastritunnus 89001:010:0480) ja 
Raudtee (katastritunnus 89001:010:3182) maa-

üksuste detailplaneering.
 Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega 

nr 62 jäeti algatamata Metsakasti küla, Viimsi 
raudtee R2 (katastritunnus 89001:010:3122), 
Viimsi raudtee R3 (katastritunnus 89001:010:
3194) ja Muuga küla Viimsi raudtee R4 (katast-
ritunnus 89001:010:3195) maaüksuste detail-
planeering.

 Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega 
nr 63 algatati Prangli saare üldplaneeringu 
koostamine ja Prangli saare üldplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Viimsi 
Vallavalitsusel korraldada Prangli saare üld-
planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise väljatöötamise 
kavatsuse koostamine. Viimsi Vallavalitsusel 
korraldada hanked üldplaneeringu konsultandi 
leidmiseks ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise koostaja leidmiseks ning sõlmida 
vastavasisulised hankelepingud. Viimsi Valla-
valitsusel avaldada teated Prangli saare üld-
planeeringu ja üldplaneeringu keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algatamisest 
vastavalt planeerimisseaduse § 77 lõigetele 5 
ja 6. Viimsi Vallavalitsusel teavitada üldpla-
neeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamisest planeeri-
misseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isi-
kuid ja asutusi. (Vt lisa üldplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 vastu võetud 
määrused

 Nr 35 Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 mää-
ruse nr 4 “Koduse lapse toetuse määramise ja 
maksmise kord” muutmine

NB! Volikogu 20.10.2020 otsuste terviktekstide-
ga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.
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Projekteerimistingimused
Projekteerimistingimuste andmine 

 Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses 
Viimsi vallas Laiakülas Käära põik 19 kinnistule detailpla-
neeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on 
esitatud projekteerimistingimuste taotlus Käära põik 19 kin-
nistule Laiakülas abihoone püstitamiseks detailplaneeringu 
olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud 
Viimsi Vallavolikogu 21.08.2002 otsusega kehtestatud Muuga 
tee 62b detailplaneeringuga. 

Soovitakse suurendada hoonestusala 10% Käära tee 18 kin-
nistu poolses osas vastavalt taotluse juurde esitatud asendi-
skeemile. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljasta-
mine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. 
Detailplaneeringuga lubatud teisi  parameetreid ei suurenda-
ta, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutele ka-
vandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev 
asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala 
tingimusi. Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingi-
muste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 
31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on la-
hendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada 
projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebile-
hel. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste 
eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva 
jooksul, alates avalikustamisest. Kui arvamuse andja ei ole 
kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu ava-
likustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud 
tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi 
projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Üldplaneeringud
Algatatud üldplaneering

 Viimsi Vallavolikogu võttis 20.10.2020 vastu otsuse nr 63 
“Prangli saare üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise algatamine.”

Kehtiv Prangli saare üldplaneering (koostaja OÜ Maaplanee-
ringud) kehtestati Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000 otsusega nr 
200, seega rohkem kui 20 aastat tagasi.

Ulatusliku osa saare territooriumist, sealjuures ka mereala, 
moodustab Natura võrgustikku kuuluv Prangli loodusala, mis 
koosneb Prangli hoiualast ja Prangli maastikukaitsealast. Kesk-
konnamõju strateegilise hindamisega analüüsitakse mõjusid 
peamiselt loodus-, aga ka sotsiaal-, majandus- ja kultuurilisele 
keskkonnale. Dokumendis on võimalik anda suuniseid maa-
kasutuse planeerimiseks ja ehitustingimuste täpsustamiseks, 
sealhulgas hoiualal.

Prangli saare arengukavas on arenguülesandena kirjas pea-
tada saare elanike arvu kahanemine ja seada sihiks viia saare 
rahvaarv 300 elanikuni (praegu on rahvastikuregistri andmetel 
saarel 216 elanikku). Kasvanud on suvekodu omavate inimeste 
arv. Kehtiv üldplaneering plaanil tähistatud võimalike hoones-
tusalade ulatusega ei toeta arengukavas seatud eesmärki. Samuti 
tuleb elanike arvu kasvu puhul näha ette majandust ja tööhõivet 
soodustavaid võimalusi, mida saab toetada üldplaneeringus 
maakasutus- ja ehitustingimusi seades.

Prangli saare üldplaneeringu eesmärk lähtuvalt 1997. aastal 
koostatud lähteülesandest oli maa- ja veealade üldiste kasutus-
tingimuste määratlemine järgneva 20 aasta perspektiivis. Arves-
tades, et kõnealune üldplaneering on kehtestatud 20 aastat 
tagasi, selle aja jooksul on muutunud maaomanike huvid ja 
soovid üldplaneeringu realiseerimisel, planeerimis- ja ehitus-
valdkonda reguleerivad õigusaktid ning muutunud sotsiaal-
majandusliku ja ruumilise arengu eesmärgid, on põhjendatud 
uue üldplaneeringu koostamise algatamine.

Üldplaneering koostatakse kogu Prangli saare territooriumi-
le (Prangli saare pindala on 6,62 km²) ning eesmärk on saare 
territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, 
maa- ja veealade üldiste kasutus- ja ehitustingimuste määra-
mine, planeerimisseaduse §-s 75 sätestatud ülesannete lahen-
damine.

NB! Alustame Prangli saare üldplaneeringu lähteseisukoh-
tade väljatöötamist. Selleks ootame ka teie arvamusi ja ette-
panekuid (eriti Prangli saare elanikelt!) Viimsi Vallavalitsuse 
e-posti aadressile info@viimsivv.ee hiljemalt 31. detsemb-
riks 2020. a.

Viimsi Vallavolikogu 20.10.2020 otsuse nr 63 terviktekst on 
kättesaadav Viimsi valla kodulehelt https://viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/uldplaneeringud.

Viimsi vald tunnustas ka sel aastal  
tublisid ja tegusaid noori 
TUNNUSTUS Oktoobri lõpus 
tunnustas ja toetas Viimsi vald 
noori, kes on oma valdkonnas 
olnud teistele eeskujuks ning 
panustanud ühiskonna arengusse 
või saavutanud oma tegevuses 
kõrge taseme. Tunnustuse pälvisid 
nii spordis, kultuuris kui ka 
teaduses tegutsevad noored.

Hannes Piirisaar
Hannes on edukalt osalenud matemaa-
tikavõistlustel, saavutanud häid tulemu-
si pranglimises (4. koht) ja nutispordis 
(piirkonna finaalis 2. koht, Eesti meistri-
võistlustel 3. koht). Ta on aktiivne noor, 
kes korraldab ekskursioone Prangli saa-
rel nii eesti kui ka inglise keeles.

Andre Näppi
Andre on väga hea õppeedukusega ning 
tal on silmapaistvad saavutused spordis. 
Ta on kahekordne U14 Eesti meister 400 m 
jooksus, Eesti meister 800 m jooksus ja 
Harjumaa meister 60 m jooksus. Hõbe-
medali on ta saanud 200 m ja 60 m jook-
sus.

Johannes Hubert Pukk
Johannes Hubert õpib Gustav Adolfi 
gümnaasiumis heade tulemustega ning 
on alates 7. eluaastast tegelenud purje-
tamisega. Ta on jõudnud Eesti meistri-
võistlustel esikolmikusse Laser 4,7 ja La-
ser Radial paadiklassis.

Jorgen Tiigisoon
Jorgen on saavutanud väga häid tulemu-
si reaalainete olümpiaadidel ja võistlus-
tel. Pälvinud Viimsi gümnaasiumi aasta 
kohalolija tiitli. Muuhulgas on ta saanud 
õpilaste teadustööde konkursil eripree-
mia kaasaskantava kõlari ehitamise eest. 

Mattias Kunder
Mattias on kõrgelt motiveeritud noor-
mees, kellel on silmapaistvad tulemused 
balletis. Ta osales edukalt Tallinn Interna-
tional Ballet Summer Workshop’il ning on 
osatäitja “Anna Karenina” lavastuses.  

Lili Liisa Saks
Lili Liisa on iluuisutaja, kes on omava-
nuste seas võitnud sellel aastal võistlu-
si nii Eestis kui ka Lätis.

Konrad Kasemaa
Konrad on tubli spordipoiss, kel on silma-
paistvad saavutused BMX-krossis. Täna-
vu tuli ta Eesti meistrivõistlustel esikohale.

Sissi Nylia Benita
Sissi Nylia on suurepärane laulja ja lau-
lukirjutaja, kes on muuhulgas esinenud 
paljudel heategevuslikel üritustel ja aitab 
võidelda koolikiusamise vastu.

Ansambel Heating 
Ansambel Heating alustas tegevust rokirin-
gina Viimsi koolis 2015. aastal. Koolibän-
dist kasvas välja grupp nimega Heating. Tä-
naseks on noortebänd esinenud nii Eestis 
kui ka Saksamaal, kuid kõige rohkem ko-
dukohas Viimsis. Heating esitab suures 
osas omaloomingut ning on aastate jook-
sul tublisti arenenud ja kasvanud. 

  Ootame ka edaspidi noori ja 
nende lähikondseid märkimisväär-
setest saavutustest teada andma 
ning soovime tuult tiibadesse!

Jorgen 
Tiigisoon

Heating

 Lili Liisa Saks

Sissi Nylia 
Benita

Hannes 
Piirisaar Andre Näppi

Konrad 
Kasemaa

Mattias 
Kunder

Johannes 
Hubert Pukk
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Koduse lapse 
toetus

MLA (munitsi-
paallasteaed)

  Laanelinnu
  Astri
  Pargi
  Leppneeme
  Randvere
  Päikeseratta
  Karulaugu
  Uus-Pärtle
  Püünsi kooli
lasteaed

Eralasteaed 
Väike Päike

Lasteaia 
hankekohad 
eralaste-
aedades

 Tiki-Triki
 Põnnipesa
 Lillelapsed

Eralasteaiad 
valla toetusel/
Lasteaiakohad 
Viimsis

 Kelvingi
 Põnnipesa
 Lillelapsed
 Pääsupoeg

Tallinnas ja 
mujal vaata
viimsi.ee

Eralastehoiud 
valla toetusel

 Väike Hipi
 Viimsi Miisu
 Väike Päike
lastehoid

Tallinnas ja 
mujal 

ALUSHARIDUS VIIMSI VALLAS  (1,5–7-aastane laps)

Järgmistel õppeaastatel jätkavad 
samadel tingimustel need lapsed, 
kes praegu Väikeses Päikeses käi-
vad. Järgmisel sügisel vabanevad 
lasteaiakohad täidetakse loode-
tavasti sarnastel alustel. Vald loo-
dab, et Väike Päike osaleb edukalt 
valla lasteaiakoh-
tade hanke mi-
nikonkursil, 
mis toimub uuel 
aastal. Uued lasteaia-
kohad komplekteeritakse 
pärast minikonkurssi ARNO 
süsteemi kaudu. Vajalik on vähe-
malt ühe lapsevanema ja lapse 
sissekirjutus Viimsi valda.  

Lasteaia hankekohad 
eralasteaedades
Alates 1. septembrist on vallal han-
kelepingud kolme eralasteaiaga: 
Tiki-Triki, Põnnipesa ja Lillelap-
sed. Eralasteaiad osalesid kevadel 
lasteaiakohtade riigihanke konkur-
sil ja selle tulemusel ostis vald kok-
ku 61 kohta eralasteaedades. Koha-
tasu lapsevanemale on 58 eurot. 

ALUSHARIDUS Viimsi vald on loonud väga mitme-
kesiseid võimalusi laste alushariduseks. Valida on 
kuue erineva võimaluse vahel ning täna võib väita, 
et ükski laps ei jää valla tähelepanuta.

Laps läheb 
lasteaeda, 
aga kuhu?

T
änasel päeval tegeleme 
alushariduse võimalus-
te laiendamisega, kva-
liteedi monitooringu ja 

era- ning munitsipaallasteasutuste 
(MLA) koostöö arendamisega. Vaa-
tame üle toetuste halduskoormu-
sed ja tegeleme kommunikatsiooni 
ning teavituse arendamisega – lä-
hiajal muutub informatiivsemaks 
valla koduleht, samuti jõuavad uu-
dised ja tutvustused alusharidusest 
Viimsi Teataja veergudele.  

MLA (munitsipaallasteaiad) 
Viimsis ja Püünsi kooli 
lasteaiarühmad
Kokku kuulub MLA-sse kahek-
sa maja, mis paiknevad erineva-
tes valla piirkondades. Lasteaia 
komplekteerimise mõttes lasteaia 
piirkondi ei eristata, Viimsi vald 
on ühtne piirkond. Lasteaia koha-
tasu on 58 eurot, see tasu on püsi-
nud kümmekond aastat. Komplek-
teerimine toimub kevadel lasteaia 
järjekorra alusel. Lasteaiakohad on 
alates 3-aastastele lastele, sõime-
rühmi sellel käesoleval õppeaas-
tal ei avatud. Koha saamiseks peab 
laps olema registreeritud järjekor-
da ARNO haridusteenuste halduse 
süsteemis. Vajalik on vähemalt ühe 
lapsevanema ja lapse sissekirjutus 
Viimsi valda. Püünsi kooli juures 
on avatud kaks lasteaiarühma. 

Eralasteaed Väike Päike
Käesoleval õppeaastal on Väikese 
Päikese lapsed samuti osa Viimsi 
munitsipaallasteaedadest. Koha-
tasu lapsevanemale on 58 eurot. 

Kahjuks ei saa vald tagada las-
teaia toiduraha võrdsustamist mu-
nitsipaallasteaedadega, kuna toi-
duraha ei ole hanke tingimuseks. 
Hankekohti komplekteeritakse 
võrdsetel alustel munitsipaallasteae-
dadega. Koha saamiseks peab laps 

olema registreeritud järjekorda AR-
NO süsteemis. Vajalik on vähemalt 
ühe lapsevanema ja lapse sissekirju-
tus Viimsi valda. Minikonkurss  uute 
lasteaiakohtade hankimiseks eralas-
teaedadest toimub uue aasta algu-
ses, loodame võimaldada MLA-ga 

sarnastel tingimustel lasteaiakohti 
lisaks veel sajale lapsele. 

Eralasteaiad valla toetusel
Viimsis tegutseb neli suuremat 
eralasteaeda, need on Kelvingi, 
Põnnipesa, Lillelapsed ja Pääsu-
poeg. Paljudele lapsevanemate-
le meeldivad meie eralasteaedade 
pakutavad tingimused ja õppekva-
liteet ning lapsed käivad eralas-
teaedades kuni kooliminekuni. 
Lapsevanema soovil on võimalik 
vahetada koht munitsipaallaste-
aeda või hankekohale. Laps peab 
olema registreeritud valla lasteaia 
järjekorda ARNO süsteemis. Lisaks 
eelnimetatud eralasteaedadele on 
vallal lepingud veel 16 lasteaiaga 
Tallinnas ja mujal Harjumaal. Vald 
tasub eralasteaia kohatasust 320 
eurot 1,5–3-aastaste laste ja 260 eu-
rot üle 3-aastaste laste puhul. Üle-
jäänud kohatasu jääb lapsevanema 
kanda. Toetust ei saa taotleda lap-
sele, kellele on pakutud kohta kas 
munitsipaallasteaias või eralaste-
aia hankekohtadele ja kes on paku-
tud kohast loobunud.

Eralastehoiud valla toetusel
Viimsi vallas tegutseb mitmeid era-
ettevõtjaid, kes pakuvad lapsehoiu-
teenust. Lapsevanem võib valida ka 
Tallinna lapsehoidude vahel. Eri-
nevalt lasteaiast ei ole lapsehoius 
vaja järgida alushariduse õppeka-
va, tagada tuleb turvaline ja aren-
dav keskkond. Lapsehoiuteenu-
se pakkujatega ei ole vallal hetkel 
veel lepinguid, kuid vald tasub 
lapsevanemale arve ja maksekor-
ralduse alusel kuni 260 eurot kuus 
lapsehoiu teenuse kompensatsioo-
ni juhul, kui kaks lapsevanemat ja 
laps on valda sisse kirjutatud. Kom-
penseerimisele ei kuulu toiduraha. 
Toetuse taotlus tuleb lapsevanemal 
esitada ARNO süsteemis. 

Koduse lapse toetus
Perekond, kes ei soovi last panna re-
gulaarselt lasteasutusse, saab taotle-
da koduse lapse toetust lapse aren-
damiseks näiteks mudilasringides. 
Toetust saab taotleda 1,5–3-aastas-
tele mudilastele. Kui laps saab õp-
peaasta keskel 4-aastaseks, pikeneb 
toetus kuni õppeaasta lõpuni. Alates 
1. jaanuarist 2021 on nõutav mõle-
ma vanema ja lapse sissekirjutus 
Viimsi valda. Toetust ei saa taotleda 
lapsele, kellele on pakutud kohta kas 
munitsipaallasteaias või eralasteaia 
hankekohtadele ja kes on pakutud 
kohast loobunud. Toetuse taotle-
miseks tuleb esitada avaldus ARNO 
süsteemis, toetus on 250 eurot kuus.

Maiu Plumer
haridusosakonna juhataja

MÕISTED: Õppeaasta: 1. september – 31. august; ARNO: haridusteenuste halduse süsteem Viimsi vallas: https://piksel.ee/arno/viimsi/

KONKURSS Žürii ja rahva-
hääletuse tulemusel pälvis sel 
aastal aasta kooli tiitli Võru 
gümnaasium. Napilt järgnes 
Viimsi gümnaasium ja punk-
tiarvestuses tuli kolmandaks 
Tartu Forseliuse kool. Kümne 
parema hulka jõudis ka Püünsi 
kool.

Aasta kooli nimetusele kandideeris 
sel aastal kokku 31 kooli, neist viis 
kutsehariduskooli. Lõplik tulemus 
kujunes žürii hinnete ja rahvahää-
letuse tulemusena. Rahvahääletu-
ses andis oma hääle 11 000 inimest 
ja aasta kooli finalistide videosid 
vaadati ligi 50 000 korda.

Palju õnne, Viimsi gümnaasium! Aasta kool 2020 2. koht
 Viimsi valla koolid tegid selles 

konkurentsis väga tubli tulemuse. 
“On suur heameel tõdeda, et nii 
Viimsi gümnaasium kui ka Püün-
si kool jõudsid aasta kooli valimi-
sel kõrgetele kohtadele. Viimsi 
gümnaasium koguni teisele koha-
le. Oleme väga uhked ja rõõmus-
tame koos kooliperedega selle tu-
lemuse üle,” ütles abivallavanem 
Marju Aolaid.

 Ta lisas, et aasta kooli valimine 
on võimalus eelkõige õpilastel näi-
data oma kooli tegemisi ja meele-
olu, mis koolis valitseb. “Koolide 
puhul, kes konkursile on tulnud, 
on näha, et koolis koostegemine 
ja õppimine on koolikultuuri osa.”

 Aasta kool on haridus- ja tea-
dusministeeriumi ning haridus- ja 
noorteameti koostöös välja kuulu-
tatud aasta õpetaja konkursi “Ees-
timaa õpib ja tänab” osa, et väär-
tustada lisaks üksikisikutele koole 
tervikuna. Konkursi eesmärk on 
näidata kooli inspireerivas ja lõbu-
sas võtmes – kool ei ole lihtsalt õp-
peasutus, vaid laste ja noorte koh-
tumispaik, kus lisaks õppetööle 
saab sisukalt ja toredalt aega veeta 
ning koostöös ja üksteist toetades 
ühiselt tegutseda. Aasta kooli vali-
ti kolmandat korda, varem on tiitli 
võitnud Viljandi gümnaasium ning 
Tallinna 32. keskkool. 

VTViimsi gümnaasium on õppimiseks suurepärane koht. Foto: erakogu

Lasteaiakoha 
valikul on mit-
meid võima-
lusi. Illustrat-
sioon: Adobe 
Stock
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LIIKUMINE Selle aasta veebruaris 
liitus Viimsi kool Liikuma kutsuva 
kooli programmiga, mis otsib alates 
2016. aastast Tartu Ülikooli liikumis-
labori ja koolide koostööna toimi-
vaid lahendusi, kuidas muuta kooli-
päevad liikuvamaks.

Tervise-, spordi- ja haridusvaldkonnas 
korduvalt tunnustust pälvinud program-
mi kuulub 2020. aastal juba 110 kooli. 
Üheskoos otsitakse võimalusi suurenda-
da õpilaste liikumisaktiivsust, vähenda-
da istumisaega ja tuua liikumisrõõm ko-
gu koolipereni.  

Vähene liikumine, rohkem istumisae-
ga ja süvenev nutisõltuvus on probleemi-
deks ka Viimsi kooli laste seas, seetõttu 
pidasime vajalikuks programmiga liitu-
da. Viimsi koolis juhivad Liikuma kutsu-
va kooli tegevusi tervisenõukogu ja noor-
tejuht Lea Pullerits. 

Programm annab teadmisi ja tuge lii-
kumisaktiivsusega süsteemselt tegelemi-
seks, kaasates kogu koolipere, nii õpilasi, 
õpetajaid, lapsevanemaid kui ka kogu-
konda laiemalt.

Liikumisega seotud tegevustest on 
näiteks varasematel aastatel toimunud 
koolis tervisenõukogu eestvedamisel 
pop-up võistlused, kus õpilased vahe-
tunni ajal erinevatel aladel mõõtu võt-
sid, Endomondo võistlused õpilastele ja 
õpetajatele ning toimusid tantsuvahetun-

Liikuma kutsuva kooli programm
nid. Kooli koridore rikastab vahvate üles-
annetega terviserada.

Lapsed õue!
Seoses COVID-19 levikuga on ajutiselt 
peatatud mitmed tegevused, mille käi-
gus klassiastmed omavahel kokku puu-
tusid. See-eest kasutavad esimese koo-
liastme klassid vahetunnis võimalikult 
palju aega õues viibimiseks, et liigseid 
kontakte vähendada. Liikumislabori uu-
ringud kinnitavad, et õues on laste liiku-
misaktiivsus pea kaks korda suurem kui 
koolimajas veedetud vahetundide puhul. 
Samas on oluline ka see, et õuealal oleks 
piisavalt teha. Õueala ja koolimaja liiku-
ma kutsuvamaks muutmine on kindlas-
ti üks suurtest lähiaastatel ees seisvatest 
projektidest.

Vaheajal tutvus ühisel seminaril Lii-
kuma kutsuva kooli programmiga kogu 
meie koolipere ning esimesed õpetajad 
on alustanud ka aktiivsete ainetundide 
koolitusega. Iganädalaselt jagab sotsiaal-
pedagoog ja tervisenõukogu liige Eve Ott 
meetodeid kolleegidega vahetunni pik-
kusel minikoolitusel. “Püüame tuua uued 
meetodid õpetajateni lihtsalt ja vahetult, 
ise läbi tegemine aitab õpitu kohe kasu-
tusse võtta,” sõnab Eve Ott.

Kuhu edasi? 
Peagi alustab mängujuhtide aktiiv, mille-
ga saavad liituda 5.–9. klasside õpilased. 

Mängujuhte koolitatakse Liikuma kutsu-
va kooli programmis ning ka koolisiseselt 
läbi viima mänguvahetunde ja õpetama 
õpilastele mänge, millega nad ise hiljem 
hakkama saavad. Õpetajatele toome lii-
kumisrõõmu ühistegevustega, näiteks 
ühiste matkadega. 

“Oli näha, et vaheajal toimunud prog-
rammi tutvustus tõi õpetajatele sära sil-
madesse. Lähme ühise arusaamaga edasi 
sellise tuleviku poole, kus liikumise põi-
mimine koolipäeva ei ole lisakohustus, 
vaid rõõmu toov ja õppijat arendav väär-
tus,” arvab noortejuht Lea Pullerits.

Viimsi Kool

tunnis ütlen sageli lastele, et võtke 
telefonid välja, otsige internetist 
vastav info üles. Vähemalt Viim-
si kooli lapsed on igasuguste har-
rasustega niivõrd hõivatud, mi-
nu klassiski tegeleb enamik lastest 
spordiga ning ma ei usu, et see mi-
dagi halba teeb, kui pärast pikka 
koolipäeva ja hobidega tegelemist 
paar tundi telefonis mängida. 

Mõned eesti keele ja kirjanduse 
õpetajad kurdavad, et tänapäeva 
lapsi on raske lugema panna, aga 
ka see on suhteline. Meil on väga 
hea raamatukogu, kus on saadaval 
suur osa värskest noortekirjandu-
sest ning sellel on ka lugejaid. Igal 
ajal on olnud neid, kes rohkem loe-
vad, ja neid, kes eriti ei loe. Aga se-
ni, kuni raamatuid trükitakse ning 
kui ka telefonist on võimalik raa-
matuid lugeda, ei ole midagi katki.

Te ei ole pelgalt aineõpetaja, 
vaid õpetate Viimsi koolis ka väit-
luskunsti. Mida see aine endast 
kujutab ning mida väitlusoskus 
õpilastele annab? 
7. klassis on väitluskunst valikaine 
ning olen seda õpetanud 5–6 aas-
tat. Esimestes tundides alustame 
mängudega, edasi õpime väitlust 
ja kõnelemist.

Väitlusoskus annab lapsele eel-
kõige esinemiskindluse. Tegelikult 
on ju kõik väikesed lapsed, eelkoo-

AASTA HARIDUSTÖÖTAJA Viimsi vald andis 
esmakordselt välja aasta haridustöötaja preemia, 
mille pälvis Viimsi kooli eesti keele ja kirjanduse 
õpetaja Liis Remmel. Rääkisime temaga lähemalt 
õpetajatööst, koolielust ja klassivälisest tegevusest.  

Liis Remmel: õpetaja ei ole ainult aine 
andja, vaid ka kasvataja ja suunanäitaja

Miks otsustasite saada eesti kee-
le ja kirjanduse õpetajaks?
Mulle on alati lapsed meeldinud 
ja mulle on meeldinud noortega 
suhelda, sest see annab energiat 
ja positiivsust. Ilmselt sellepärast 
läksingi pedagoogilisse instituuti.

Tegelikult õppisin klassiõpeta-
jaks ning eesti keel oli lisaeriala. 
Läks aga nii, et tänaseks olen õpe-
tanud 25 aastat eesti keelt ja kirjan-
dust, sellest 18 aastat Viimsi koolis. 

Mis selle aja jooksul on kõige roh-
kem õpetajatöös ja koolielus muu-
tunud, kui olete õpetaja olnud?
Kui 1982. aastal kooli läksin, siis 
minu esimene töö oli muru kast-
mine, pärast seda tulid värvimine, 
mööbli parandamine ja ehitamine. 
Praegu ei tule enam kõne allagi, et 
õpetaja niisuguste asjadega tege-
leks. Tol ajal oli vaja ka palju roh-
kem vaeva näha õppevahendite 
valmistamisega. Nüüd on sisulist 
tööd tunduvalt lihtsam teha. 

Kui alustasin, ei olnud internet-
ti, arvuteid ega nutitelefone, aga 
mina ei pea neid halvaks. Nutitele-
fonid ei ole õnnetus, sest tehnoloo-
gia areng on loomulik progress. Ka 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

liealised ja 1.–2. klassi lapsed julged 
ja jutukad, kui neile sõna antakse, 
aga kasvatusega ja teismeliseeaga 
see muutub ning paljudel on kee-
ruline ennast väljendada. Väitluse-
ga tegelemine annab aga julguse 
kõneleda, oskuse argumenteerida 
ja oma sõnumit edastada. 

Õpetajatöö kõrvalt korraldate 
iga-aastast kõnevõistlust. Kes 
seal osaleda saavad ning milles 
võistlus seisneb?
Kui Viimsi kool oli veel keskkool, 
hakkasime koos Kirsi Rannaste-
ga korraldama vabariiklikku vee-
bipõhist kõnevõistlust. Praegu 
teeb õpetaja Rannaste seda güm-
naasiumis edasi ning mina hakka-

sin eelmisest aastast tegema koos 
Riita Järvega maakondlikku kõne-
võistlust Harjumaa põhikoolidele. 
Sel õppeaastal toimuva võistluse 
lõppvoor on planeeritud 19. veeb-
ruariks.

Võistluse sisu on lihtne. Iga 
osaleja saadab eelvooru ettean-
tud teemal oma salvestatud kõne. 
Kõik saadetud videod kõnevõist-
luse esimeses voorus vaatavad üle 
ja hindavad gümnaasiumiõpila-
sed. Lõppvoorus on osalejate üles-
andeks koostada kindlal teemal 
20 minutiga uus kõne. Lõppvooru 
žüriisse oleme kutsunud erinevaid 
kõnepidamisega seotud inimesi. 
Näiteks eelmisel aastal olid kohtu-
nikeks EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kiriku õpetaja Mikk Leedjärv, Viim-
si gümnaasiumi õpetaja Kirsi Ran-
naste ja lapsevanemate esindajana 
Piret Simmo.

Klassijuhatajana jätkub Teil ala-
ti energiat klassi ühisürituste 
korraldamiseks. Miks ja mida Te 
oma klassiga kooliväliselt teete?
Olen seda meelt, et õpetaja ei ole 
ainult aine andja, vaid ka kasvata-
ja ja suunanäitaja. Heaks õpetajaks 
peetakse neid, kes lastega ka kooli-
väliselt tegelevad, käivad teatris ja 
ekskursioonidel, ning õpetajad, kes 
oma klassidest peavad, teevad se-
da tööd. 

Mina näiteks olen oma lapsed 
alati teatrisse viinud, sest pean las-
tele teatri tutvustamist väga olu-
liseks. Filmikunst jõuab nendeni 
nagunii, aga teater sageli kodude 
ja lapsevanemate kaudu ei jõua. 
Samas olen tähele pannud, et lap-
sevanemad väga soosivad seda, 

et klassiga teatris käiakse. Meil on 
praegu väga palju häid teatreid, mi-
da oleme külastanud – Eesti Noor-
sooteater, Tallinna Linnateater, VAT 
Teater, Eesti Draamateater, Estonia 
jne.

Kahjuks COVID-19 leviku tõttu 
ei saa praegu teatrikülastusi orga-
niseerida ning see on päris ränk. 
Minu jaoks on praegune aeg õpe-
tajatöös esimene kord, kus ma ei 
saa lastega teatris käia. 

Südamega tehtud ja pühendunud 
töö ei jää õnneks ka teistele mär-
kamata. Teie pälvisite tänavu Viim-
si valla aasta haridustöötaja pree-
mia. Mida see Teie jaoks tähendas 
ja kui suure üllatusena see tuli?
Ma ei osanud seda üldse aimata, lä-
hedased kolleegid hoidsid viimase 
minutini uudist salajas. Kui valla-
vanem ja abivallavanem tulid tundi 
preemiat üle andma, siis olin mui-
dugi väga rõõmus, aga ka tõsiselt 
ehmunud ja vapustatud. Tegelikult 
olen inimene, kes eriti tähelepa-
nu ei soovi, pigem hoidun sellest. 
Pean seda tunnustust muidugi vä-
ga tähtsaks, aga leian, et meie koo-
lis on niivõrd palju häid õpetajaid, 
kes seda samuti vääriksid. 

Töö on suur osa elust, aga sel-
leks, et oma tööd hästi teha, on 
tarvis välja puhata. Kuidas Teie 
närve puhkate ning millest uueks 
tööpäevaks energiat ammutate?
Minu lemmiktegevus on lugemi-
ne. Kuna elan Kristiines, siis sõi-
dan iga päev bussiga tööle ja tagasi 
ning bussis loen tavaliselt raama-
tut. Lisaks meeldib mulle vabal ajal 
tegeleda jooga ja jalgrattasõiduga. 

tasub teada

Noortevolikogul on uus koosseis
  Praeguseks on Viimsi noortevolikogu uued ja vanad liikmed kaks 

kuud koos olnud ning koosseis on täie hooga tööd alustanud. 
Esimest korda saadi kokku 27. septembril ning ametlik start aas-
tale anti 5. oktoobril esimese üldkoosolekuga. 

Tutvuti üksteisega, tutvustati varasemaid tegevusi ning valiti ju-
hatus, kuhu kuuluvad esimees Martina Kukk, aseesimees Laura 
Gertrud Lill ning aseesimees Gretel Põld. Alustasid töögrupid, mil-
leks on sel aastal vaba aja, arengu ning keskkonna töögrupp. 

Oktoobri alguses osalesid Agnes Bereczki ja Katarina Paju Eesti 
Noorteühenduste Liidu sügisseminaril, kus läbiti koolitusi ning õpiti, 
kuidas organisatsiooni paremini esindada. Noortevolikogu liikmed 
võtsid ka osa Viimsi noorsootöö ümarlauast, aidati kaasa maailma-
koristuspäeval ning alustati tööd mitme ürituse korraldamisega. 

Järgmise paari kuu jooksul on kavas kokkusaamine vallavalitsu-
sega, kohtumine noortekeskusega, motivatsioonipäev Viimsi õpilas-
esindustega ning keskkonnapäev ja maailmaköögi töötuba noor-
sootöö nädala raames. 

Noortevolikogu tegemistega saab kursis olla, jälgides Viimsi 
noortevolikogu nii Facebookis kui ka Instagramis.

Gretel Põld, noortevolikogu aseesimees

Noortevolikogu 2019. aasta kogunemisel. Foto: Emily Bruus

  Lapsed ja noored vanuses 5–17 
aastat peaksid iga päev vähemat 
60 minutit aktiivselt liikuma. See on 
vajalik eeldus nende tervise, arengu 
ja õppimisvõime jaoks. Tartu Ülikooli 
liikumislabori uuringud näitavad, et 
koolipäevadel liigub 7–13-aastas-
test Eesti õpilastest piisavalt vaid 
iga neljas. Ligikaudu viiendik las-
test ei liigu ühelgi päeval minimaal-
sel soovituslikul tasemel. Uuringud 
näitavad, et paremad võimalused 
koolis liikuda seostuvad suurema 
koolirõõmu ja paremate õpitule-
mustega. 

Allikas: www.liikumakutsuvkool.ee

Aasta haridus-
töötaja Liis 
Remmel. Foto 
Merilin Piirsalu
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hapäev on puhkepäev ja meie 
kauplejad, kes tulevad erinevatest 
Eestimaa paikadest (Tartumaa, Pär-
numaa, Raplamaa, Põlvamaalt jne), 
tahavad samuti puhata. Meie jaoks 
on oluline, et meie kauplejad olek-
sid puhanud ja rõõmsameelsed.

Mitu müügiplatsi taluturul on? 
Müügikohti meie turul jagub, võib 
öelda isegi, et oleme kummist. Kui 
uus kaupleja soovib tulla kauple-
ma, siis kindlasti leiame temale ko-
ha, kus oma tooteid pakkuda. 

Kõrghetkel kaupleb meie turul 
keskeltläbi 30–35 müüjat, talvisel 
perioodil on neid kindlasti vähem, 
kuid püsimüüjad, keda on umbes 
25, kauplevad igal aastaajal ja iga 
ilmaga.

Taluturg ootab oma toodangut 
pakkuma talunikke ja väiketoot-
jaid, kuid nende kõrvale on lahkelt 
palutud kõik, kel oma aias kasva-
tatut üle jääb – olgu siis tomatitai-
med, tillivarred või maasikad. Tin-
gimuseks on, et kaup oleks ehe ja 
eestimaine.

Kas vastab tõele, et õpilastele on 
kauplemine tasuta st ilma koha-
tasuta?

VÄRSKE KAUP Viimsi taluturg on aastatega 
viimsilaste seas üha populaarsemaks muutunud. 
Millega aga täpselt tegu on, räägib Rannarahva 
muuseumi sündmuste koordinaator Jekaterina 
Alipova. 

Viimsi taluturg – laupäevane kohtumispaik

Palun räägi Viimsi taluturu aja-
loost.
Viimsi taluturg loodi 2009. aas-
ta juunis sihtasutuse Rannarah-
va Muuseum ja Viimsi Ettevõtlike 
Daamide Assotsiatsiooni eestvõt-
tel ja koostöös. Esimesel aastal toi-
mus turg Viimsi vabaõhumuuseu-
mi õuealal, kus vihmase ilma korral 
said müüjad kasutada muuseumi 
lauta. Kuid ajapikku jäi esialgne 
ruum väikseks ja turg kolis suure-
male alale, kus toimetab tänaseni. 

Kas algselt oli taluturg avatud ka 
pühapäeviti? 
Jah, alguses oli turg avatud laupäe-
val ja ka pühapäeval. Tihti pöördu-
takse meie poole küsimusega, et 
miks turg enam pühapäeval ei toi-
mu, aga sellel on mitu põhjust. Üks 
on see, et pühapäeval napib klien-
te. Kui laupäeval külastab turgu 
keskeltläbi tuhat inimest, siis pü-
hapäeval oli külastajate arv märki-
misväärselt väiksem. 

Lisaks oleme seda meelt, et pü-

Tõepoolest ootame turule kauple-
ma lapsi/õpilasi ja nendelt kohata-
su ei võta. Eesmärk on võimalda-
da lastel juba varakult teenida oma 
taskuraha ja seeläbi saada tööala-
seid kogemusi. 

Mis tooteid taluturul pakutakse?
Valik on väga mitmekesine. Let-
tidelt leiab nii juurikaid, puuvil-
ju, metsasaadusi, hoidiseid kui ka 
küpsetisi. Kõige populaarsem on 
muidugi värske kala, mida pakub 

meie kauaaegne müüja Pepekala. 
Järjekorrad nende leti taga on ala-
ti kõige pikemad, mis tähendab, et 
kala on külastaja seas hinnatud. 

Kuid tähelepanuta ei saa jätta 
ka meie teisi müüjaid. Näiteks Pil-
le Leib pakub erinevaid küpsetisi, 
mis on gluteenivabad. Kai Kodulei-
vad on nii head, et lausa Eesti pa-
rimad restoranid, sealhulgas Noa, 
Oko ja Tuljak pakuvad just tema 
küpsetatud leiba. 

Kindlasti soovitame proovida 

Pärna talu suitsutatud pardifileed 
ja teisi nende valmistatud tooteid. 

Väärib mainimist, et meie turul 
kauplevad ka Viimsi omad inime-
sed. Näiteks Frebi Bakery, Uianra 
pagariäri, Teletorni restorani tiim – 
kõik on viimsikad. 

Kõige suuremat tähelepanu vää-
rib turu vanim müüja Iivi Rätsepp, 
kes kasvatab väärt aiakraami Prin-
gi külas.

Mõnel laupäeval on Viimsi vaba-
õhumuuseumi turuplatsi parki-
miskoht nii täis, et autole on pea 
võimatu parkimiseks kohta leida. 
Kuidas olete lahendanud turule 
tulijate parkimismure? 
Parkimine on olnud läbi aastate 
meie murekoht. Parkimiskohti na-
pib ja sellest tingitult pargivad pal-
jud oma autod tee äärde. 

Suve alguses tegime parkimises 
ümberkorraldusi ja paigutasime 
osad müüjad, kes varem kauple-
sid parklas, turu alale. Tänu sellele 
vabanes umbes kümme parkimis-
kohta. Aga hea mõte on külastada 
meie turgu jalgrattaga või jalgsi.

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

Mari-Ann ja Tunne Kelam: “Viimsi taluturg on eriline, seda mitmest küljest. Tegemist on 
eranditult kodumaiste saadustega tuntud ja usaldusväärsetelt väiketootjatelt. Ostame siit 
regulaarselt järgmise nädala jaoks juurvilja, puuvilja, leiba ja pagaritooteid, juustu, mett, 
mune, kala.  

Tõsi, kaup on suure toidupoega võrreldes kohati kallim, kuid seda heastab kvaliteet. 
Suures toidupoes käime seetõttu päris harva. Müüjad tulevad siia igast Eesti nurgast – 
Pärnu tagant, Rakvere kandist, Raplamaalt, Peipsi äärest, Põlva- ja Võrumaalt. Aga ka 
Viimsist endast. Külastajad saavad esteetilise elamuse – kaunis keskkond mere ääres 
vabaõhumuuseumi naabruses. Kuid kõige tähtsam on ehk positiivne, sõbralik, naeratav ja 
inimlik keskkond – ideaalne mõnusaks pingevabaks suhtlemiseks.  

Müüjate valdav enamus on kauaaegsed tuttavad, mitmetega oleme pidevalt isegi Inter-
neti ja Facebooki kaudu ühenduses, propageerime seal nende tooteid, et äratada huvi ka 
neis, kes veel Viimis taluturule pole sattunud. Jutustame vastastikku oma elust ja problee-
midest. Lahkume alati suure korvi ja mitme kotiga. Aga kõige tähtsam – hea tujuga! See 
on lisaväärtus, mida Viimsi taluturu külastaja saab tasuta.”

Teletorni restorani pere: “Teletorni restoran alustas gurmeetoodetega kauplemist Viimsi 
taluturul möödunud varakevadel, kui eriolukorra tõttu suleti turismiobjektid ja restoranid 
jäid külastajatest tühjaks. Et säilitada inimestele töökohad, tuli välja mõelda muid lahen-
dusi. Nii alustasime päevapraadide kojuveo kõrval ka erinevate gurmeetoodete väljatöö-
tamist ja Viimsi taluturust sai meie esimene välimüügikoht. Erinevate asjaolude kokku-
langemisel ja heade testklientide abil on peakokk Mihkel Kalbus välja arendanud turutoo-
dete sarja, mida turupäevadel ka ise ostjatele tutvustab.

Teletorni restorani meeskond koosneb peaasjalikult viimsilastest ja meil on viimsilasest 
peakokk. Ilma liialdamata on turulkäigud meie jaoks eelkõige toredad kohtumised heade 
klientide ja sõpradega. Kõige rohkem rõõmu teebki ju püsikunde, kes oma lemmiktoodet 
ostma ja juttu ajama tuleb.

Pikka iga Viimsi taluturule ja jõudu Rannarahva muuseumi rahvale, kes juba 10 aastat 
on vedanud Eesti kõige stiilsemat turgu!”

Valentina Suviste, Mägra talu: “Turule sõites tean, et mind ootavad kunded, kes ostavad 
kaupa tänuga. Turukülastajad austavad müüjaid ja see suhe on vastastikune.

Turg on justkui kohtumispaik, kus sõbrad ja tuttavad kokku saavad. Tore on see, et talu-
turu korraldajad hoolivad kauplejatest ning arvestavad oma otsuseid tehes meie arvamus-
tega.

Palju siis meil ikka vaja on? Suvel päikest ja sooja meretuult, talvel Raivo tehtud lõket, 
millel käsi soojendada, ja sõbralikku kutset: “Tee on laual.” Ja ongi rahu südames!”

KO M M E N TA A R

  Viimsi taluturg toimub 
aastaringselt igal laupäeval 
kell 10–14 Viimsi vabaõhu-
muuseumi turuplatsil. Talu-
turul kaubeldakse vaid 
kodumaise toidukauba ja 
käsitööga.

  Tellides kaupa väiketoot-
jatelt ja talunikelt, toetad 
nende tegevust ning sinu toit 
on mahe ja eestimaine.

  Registreerimiseks võtke 
ühendust taluturu rahvaga: 
e-post jekaterina@ranna-
rahvamuuseum.ee, tel 5694 
6949.

  Täpsem info Viimsi talu-
turu kohta: https://ranna-
rahvamuuseum.ee/viimsi-
muuseum/taluturg/.

Viimsi taluturg

tasub teada
Parkimisest taluturul

  Vabaõhumuuseumi parkla laiendamise lahendab esmajärje-
korras muuseumi planeering ja sellega kavandatud parkimisala 
laienduse elluviimine. 

Pikemas tulevikus vajab vabaõhumuuseum kui ajatu vaatamis-
väärsus ja üks suurimaid külastuskohtasid vallas kindlasti täienda-
vaid parkimisvõimalusi. Hetkel täpset nägemust pole, kas see oleks 
uus parkla või parkimiskohad tee laiendustel (sobilikes kohtades).

Alar Mik, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja

Saadaval on ainult värske ja kodumaine kraam. Teletorni restorani müügilett. Fotod: erakoguPepekala tooted on kõrges hinnas.

Taluturg on avatud laupäeviti kell 10–14.

Kauplemine ja suhtlus käivad käsikäes. Turule on mugav tulla rattaga. Silmailu pakuvad lillekimbud.
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inimesi, sest kes ei sooviks olla õn-
nelik. Vestluse käigus andis Tiina 
Jõgeda oskuslikke näpunäiteid sel-
lest, kuidas hoiduda oma elu ras-
kemaks tegemisest. Kahju, et Tiina 
Jõgeda raamatust “Õnne valem” 
(2011) pole ilmunud uut trükki, 
sest head nõuanded kuluvad eriti 
praegu väga ära.

Kolmapäeval olid raamatukogus 
külas kaks kaua oodatud raamatu-
sõpra Mart Juur ja Andrus Kivi-
rähk, kes vestlesid raamatutest, lu-
gemisest ja raamatukogust. Tuntud 
head jutuvestjad kõnelesid oma 
lugemiselamustest, sellest, mille-
ga hetkel tegelevad ja milliseid uu-
si raamatuid nendelt võib oodata. 
Kokkuvõttes sai arvukas kuulajas-
kond neilt sõnumi, et raamatute 
lugemine on televiisori vaatamise 
kõrval üks parimaid tegevusi, mi-
da võib alati aja sisustamiseks teha.

Neljapäeva õhtul oodati kõiki 
lugejaid tähistama raamatukogu 
100. sünnipäeva. Meeleolu loomi-
seks avas piduliku õhtu Maire Elis-
te muusikakooli lastekoor ja kam-
merkoor Chalice`i lauluga “Minu 
inimesed”, millele järgnes albu-
mi “Viimsi raamatukogu ajalugu” 
esitlus. Album käsitleb auväär-
sesse ikka jõudnud raamatukogu 
arenguid ja tagasilööke 1920. aas-
tast kuni kaasajani, milles on roh-
kelt fotosid kultuurilukku läinud 
inimestest. 

Viimsi raamatukogu ajaloo uuri-
mine sai alguse Ave-Liis Alti baka-
laureusetööst ning jõudis aastasse 
2006, mida jätkas aastatel 2007–
2012 raamatukogu juhtinud Kris-
tiina Puura. Kui raamatukogu tä-
histas oma 95. sünnipäeva, hakkas 
üha enam küpsema mõte koosta-

SÜNNIPÄEV Oktoobrikuu viimane nädal möödus 
Viimsi raamatukogu külastajatele sünnipäeva 
tähistamise tähe all. Esmaspäevast neljapäevani 
pakkus raamatukogu igal õhtul midagi huvitavat.  

100-aastane Viimsi raamatukogu pidas 
sünnipäeva koos lugejatega

N
ii oli esmaspäeval kü-
las tele- ja filmirežisöör, 
stsenarist ja kirjanik Elo 
Selirand, kes kõneles 

oma mitmekesisest tegevusest te-
levisioonis ja uute raamatute kirju-
tamisest. Igapäevase teletöö kõrval 
on Elo Selirand jõudnud kirjutada 
ainuüksi käesoleva aasta jooksul 
kolm väga erinevat raamatut: “Pu-
nane päevik”, “Elu eesliinil. Koroo-
nalahing Kuressaare haiglas” ja 
pseudonüümi Aliis Jõe nime all 
“Unustamatu ööbiku villa”. Kohtu-
miselt jäi kõlama Elo Seliranna op-
timistlik suhtumine: kes teeb palju, 
see palju jõuab. 

Teisipäeva õhtupooliku sisustas 
ajakirjanik ja psühholoog Tiina Jõ-
geda, kes arutles teemadel, mis tee-
vad inimesi õnnelikuks või õnne-
tuks. Need teemad erutavad kõiki 

Tiiu Valm
Viimsi raamatukogu direktor

da nii auväärse raamatukogu 100. 
sünnipäevaks terviklik ajalooline 
ülevaade, kontrollides fakte ja an-
des sellele raamatule omane vorm 
ja sisu. Nii tegeleski siinkirjutaja 
muu töö kõrval ajalooalbumiga. 
Teksti toimetas suurte kogemuste-
ga toimetaja Anne Velliste ja kujun-
das Krista Saare. Tänu Viimsi valla-
valitsuse rahalisele toetusele nägi 
album trükivalgust. Nagu tänapäe-
val kombeks, on albumi tiraaž väi-
ke ja jääb peamiselt kinkimiseks 

raamatukogu külalistele. Küll aga 
saavad kõik huvilised seda laenuta-
da Viimsi raamatukogust või luge-
da raamatukogu kodulehel e-ver-
siooni. Raamatukogu sünnipäeval 
kingiti ajaloo album paljudele hea-
dele raamatukogu koostööpartne-
ritele ning ka raamatukogu endis-
tele ja praegustele töötajatele.

Raamatukogu eriline meene – 
raamatukogu pross, millel on raa-

matukogu logo kujutis – said kaua-
aegsed töötajad Ene-Linda Tam-
mik ja Maie Keskküla ning abival-
lavanem Annika Vaikla, kes alates 
2017. aasta lõpust võttis südameas-
jaks raamatukogu ruumiküsimuse 
lahendamise.

Piduliku õhtu lõpetuseks vaada-
ti režissöör Eve Esteri 40-minutilist 
filmi “Üks aasta sajast”, mis andis 
ülevaate Viimsi raamatukogu te-
gemistest uutesse ruumidesse ko-
limise eelsest ajast, ruumide val-
mimisest, kolimisest ja elamisest/
olemisest uutes ruumides. Filmis 
nägi ka kaadreid vallaraamatuko-
gu harukogudest Pranglil, Püünsis 
ja Randveres. Eks see filmgi jääb 
meenutama lähiajaloo sündmusi ja 
annab ainest vallaraamatukogu aja-
loo kirjutamise jätkamiseks järgmi-
sel sajandil. Piduliku sündmuse lõpus 
esitas meie lugeja Priit Arro emot-
sionaalse lugejapoolse tervituse. 

Suur tänu kõigile, kes õnnitle-
sid Viimsi raamatukogu kollektiivi 
ja soovisid meile uusi õnnestumisi!

Andrus Kivi-
rähk ja Mart 
Juur.

tasub teada
Tervitused Viimsist

Tiina Jõgeda.

Viimsi raamatukogu sõbralik kollektiiv. Fotod: Sandra Rohesalu

Elo Selirand.

  Kes soovib oma kodukandi kohta rohkem teada saada, võiks 
lugemiseks soetada raamatu “Tervitused Viimsist”. 

See on raamat, mille eesmärk on anda 
põgus ülevaade Viimsi valla elukeskkon-
nast läbi külade ning tegusate ja töökate 
inimeste. Trükises on palju kauneid vaateid, 
sündmusi ja inimesi. Viimsi suurim väärtus 
ongi ju inimesed, kes siin looduskaunil pool-
saarel on elanud ja praegu elavad.

Iga viimsilase kodus võiks “Tervitused 
Viimsist” olla lehitsemiseks, lugemiseks ja 
sõpruskondadele tutvustamiseks – et näi-
data, kui kaunis piirkonnas me toimetame. 

NB! Raamat sobib suurepäraselt ka kingi-
tuseks.

Raamatut saab osta Viimsi raamatukogust, Viimsi vabaõhumuu-
seumist, Rannarahva muuseumist, Rahva Raamatu poodidest hin-
naga 25 eurot või saata kiri viimsiraamat@gmail.com ja raamatud 
saadetakse pakiautomaati just Teile sobivasse kohta.
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metes toimetustes. Nii saab moe-
disainerist vahepeal sadamakapten 
või muuseumigiid. Talvel satun sin-
na töö ning kooli tõttu vähem, kuid 
alati on seal veedetud aeg väga ter-
vendav ja puhastav, eriti pärast se-
da, kui olen olnud pikemalt linna-
müra keskel. 

Kui suviti on enamik inimesi 
rakkes turistidega, siis sügisel on 
saarel alati pigem hingetõmbeaeg. 
Mõni käib perega puhkamas, mõ-
ni teeb kodutöid, mis on juba pikalt 
ootamas olnud, kuid kahtlemata 
on kogu tempo rahulik. Sügis saa-
rel on ka imeilus, kiviaedade vahel 
lokkavad punased pihlakad ja meri 
on mõnusalt tume. Tegelikult toe-
tub kogu saare elurütm ilmale – kui 
tugev põhja-idatuul väljas huugab, 
siis rahvast eriti külapeal näha pole.

Miks otsustasid moeloojana pü-
hendada kollektsioonid Eesti 
saartele?
Üheks tõukeks oli kindlasti see, et 
olen ise tihedalt Prangliga seotud. 
Sattusin tihtipeale külakogunemis-
tele, kus kohalikud rääkisid oma 
igapäevamuredest ja rõõmudest. 
Neid analüüsides sain aru, et need 
inimesed on väga tugevad, kuna on 
suutnud sellistes tingimustes koha-
neda. Laevaliiklus pole ju ilmasti-
ku tõttu kivisse raiutud ja tihtipea-
le tuleb oma jõududega hakkama 
saada. 

Ajalooga tutvudes tuli väl-
ja huvitavaid seiku, mis inspiree-
risid mind kollektsioone tege-
ma. Üheks aspektiks on ka see, et 
palju räägitakse Eesti lääne külje 
suurtest saartest, kuid väiksemad 
on jäänud unustuste hõlma. Mi-
nu suurem soov on see, et ka tei-
sed, vähem tuntud saared, paistak-
sid rohkem silma. Ning miks mitte 

MOELOOJA Moekunstnik Cärol Ott on oma südame 
kinkinud Eesti väikesaartele. Tänavusel Kuldnõela 
galal võitis ta kaubamärgiga CAROLXOTT Hõbe-
nõela auhinna. Võidukollektsioon sai seekord 
inspiratsiooni Aksi saarelt. 

Moekunstnik Cärol Ott ammutab inspiratsiooni Viimsi valla väikesaartelt

Millal ja kuidas tekkis sul huvi 
moekunsti vastu?
Minu huvi moekunsti vastu tek-
kis juba varases lapsepõlves. Emal 
oli kombeks osta oma käsitöölis-
te tegevuste jaoks kangaid ja nen-
de sorteerimise käigus lõikasin ka 
endale kangaäärest väikeseid riba-
sid, millest nukkudele erinevaid rii-
deid selga drapeerida.

Esimesed kollektsioonid sündi-
sid juba keskkoolis, kuid professio-
naalsemale tasemele jõudsid need 
Eesti Kunstiakadeemias moedisai-
ni õppides. Enda brändi alustalaks 
nimetan aga 2018. aastal bakalau-
reuse lõputööna valminud kollekt-
siooni “Kõik on trois!”, mis räägib 
Prangli saare eluolust.

Pranglit ei valinud sa oma kol-
lektsiooni alustalaks päris juhus-
likult. Milline on sinu seos Prang-
liga?
Minu vanemad kolisid Prangli saa-
rele, kui olin 14-aastane, ning on 
elanud seal juba 11 aastat. Ühtlasi 
avasid nad saarel kaks muuseumi. 
Seetõttu olen Pranglil palju aega 
veetnud ja kohalike inimeste elu-
olu kohta tähelepanekuid teinud. 
Olen meie kodumuuseumites tihti-
peale giidiks ning seetõttu olen aja-
loolised faktid selgeks teinud. Kõi-
ge selle käigus on esile tulnud nii 
palju toredaid seiku, mis inspireeri-
vad mind ka moekunstnikuna.

Millega sa Pranglil tegeled ning 
milline on saare elurütm?
Enamasti veedan oma suved 
Pranglil ning aitan vanemaid mit-

tutvustada väikeste Eesti saarte kul-
tuuri ka välismaal.

Su kollektsioon “Aksberg” on 
saanud inspiratsiooni Aksi saa-
rel elanud Aksbergide laevateha-
sest. Tavainimesel on keeruline 
mõista, kuidas laevatehas saab 
moekunstnikku inspireerida. 
Kollektsioone tehes püüan ala-
ti luua võimalikult palju parallee-
le erinevate sündmuste vahel ja 
mõelda, kuidas need rõivastes ka-
jastuda võiksid. Aksbergide laeva-
tehase kohta lugedes ja pilte uuri-
des leidsin mitmeid vorme, mida 
loomingus kasutada. Näiteks pur-
jed – erinevate kolmnurkade adap-
teerimine rõivastesse. Samamoodi 

tuul purjedes – kuidas kangas sel-
le käigus liigub. Neidsamu liikuvaid 
vorme saab lisada erinevatesse rõi-
vaesemetesse, see tähendab, et kui 
nendes riietes liikuda, tekib sarna-
ne efekt nagu laevadel, mis Aksber-
gide poolt ehitati. Kuna saarte pu-
hul on kalad ja kalastamine tähtsal 
kohal, on ka neid elemente alati 
hea kollektsiooni põimida.

Millised märksõnad “Aksbergi”
iseloomustavad?
Kollektsioon keskendub eelkõige 
varakevadistele ilmadele, mil ta-
haks juba säravaid värve kanda, 
kuid on veel pisut külm ning see-
tõttu peab end villamantlisse mäs-
sima. 

Nii leiabki kollektsioonist roh-
kelt mantleid ja jakke, mis on eri-
nevate kihtide vahele ära peidetud. 
Olen kasutanud kangaste värvimist 
ja jääknahkadest mosaiikide tege-
mist. Üheks huvitavamaks osaks 
on ehk kalanahad aplikatsioonide-
na – kalad on pärit Peipsi järvest ja 
nende nahk on pargitud värvikire-
vaks Pärnus ehk kõik on kodumai-
ne looming. Lisaks on kollektsioo-
nis mõnusad Prangli saare kohalike 
kootud kudumid. 

Kollektsioon on mõeldud ini-
mestele, kes soovivad oma rõiva-
kappi natuke värvikamaid ese-
meid, mis lisaksid erilise nüansi 
igapäevarõivastele. Ühtlasi neile, 
kes hindavad rõivaeseme lugu ja 
sügavamat väärtust.

Kasutad oma disainides teiste 
tööstuste jääke ja deformeeritud 
kangaid. Kui oluliseks sa pead 
taaskasutust?
Pean seda väga tähtsaks. Taaska-
sutuse idee pärineb tegelikult mi-
nu esimesest kollektsioonist, mis 
oli seotud Prangliga. Sealsed ko-
halikud inimesed peavad kaks kor-
da läbi mõtlema, kas kasutada ju-
ba kodus olemasolevaid vahendeid 
või linnast uued tuua. Kuna too-
misprotsess on pigem tülikas, siis 
seetõttu on lihtsam, aga ka kesk-
konnasäästlikum kasutada/paran-
dada asju, mis juba olemas. 

Saarte puhul on alati olnud ak-
tuaalne merest randa uhutud ese-
mete kasutuselevõtmine. Nii olen 
ka enda kollektsiooni puhul proo-
vinud enamiku kangaid saada rõi-
va- ja aksessuaaritööstuse jääki-
dest. Kuna värvid alati ei klapi, 
leiutan pidevalt uusi tehnikaid, 
kuidas muuta saadud jäägid veel 
huvitavamaks ja ühtseks kollekt-

Merlin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Prangli on 
Cärolile tei-
seks koduks. 
Foto: erakogu

  Cäroli tegemistel saab 
silma peal hoida ning kollekt-
siooni esemeid soetada veebi-
aadressil www.carolxott.com/
shop.
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Moekunstnik Cärol Ott ammutab inspiratsiooni Viimsi valla väikesaartelt
sul suguvõsast viis talukompleksi. 
Aksi asukad püüdsid kinni ka erili-
se kala – pringli (pringel), mis oma 
olemuselt meenutab delfiini. Kõik 
lapsed olid väga osavad ja pühen-
dunud paadiehitusse. Nii valmisid 
paadid isegi Aksi-Madise talu elu-
toas. Aksbergide peres oli ka leiu-
tajaid, kelle kätetööna sai valmis 
kopteri tiivikute laadsete labadega 
suusakelk. Veel sain teada, et Aks-
bergid olid nii osavad, et nõuko-
gude ajal vangi sattudes said nad 
varem vabaks tänu oma paadiehi-
tusoskustele. Teise maailmasõ-

ja ajal pages enamik Aksbergidest 
Soome, sealt edasi Rootsi ja isegi 
Kanadasse, kuid üks osa perest jät-
kas laevatehast Rootsis.

Mitu korda oled ise Aksi saarel 
käinud ning mida sellel saarel 
külalisele pakkuda on?
Neid kordi on olnud nii palju, et 
kokku lugeda ei jõuagi. Neil, kes 
sinna satuvad, soovitan käia saa-
re keskosas asuvate endiste talu-
komplekside juures, et näha ko-
halikku eluolu nii palju, kui seda 
säilinud on. Lisaks on Aksil oma-
näoline labürint, millel on vääri-
kas ajalugu. Aksil pakub kohalik 
loodus nii loode otsas liivaranda 
kui ka saare keskosas soojärvi, kus 
mägiveised ennast jahutada ar-
mastavad. 

Kui tähtis on Hõbenõela võitmine? 
Hõbenõela võitmine on minu jaoks 
väga suur tunnustus. See näitab, et 
olen oma ideedega ka moeringkon-
nas silma jäänud ning suudan pak-
kuda midagi uut ja huvitavat, mis 

Cärol Otti saartele pühendatud 
moekollektsioonid

tasub teada

Koostöö moekunstnikuga on huvitav
  Prangli käsitöömeister Helje Viliberg on Cäroliga koostööd 

teinud mitu aastat ning leiab, et see on tore. 
“Koostöö pakub mulle vahel-

dust ning on põnev, sest moe-
kunstnikul on huvitavad mõtted 
ja oma visioon, kuidas mingi asi 
peab tehtud olema. Mina olen 
tema ideede teostaja. Vahel on 
päris tükk mõtlemist, kuidas mi-
dagi teha või mitte teha, sest olen 
küll alates 20. eluaastast kudu-
nud, aga olen ise õppinud ning 
kõiki nippe ei tea.

Cäroli viimasesse kollektsiooni 
kudusin hõbedased kindad ja hõ-
bedase vesti ning tema ema Car-
meniga kahasse tegime valged 
karvased kindad. Need pole ta-
valised labakindad ega sõrmikud, 
vaid sellised kindad, kus kaks 
sõrme on eraldi. Alguses oli vaja 
ikka veidi nuputada, kuidas neid 
kõige parem oleks teha, aga val-
mis saime.

Minu on hea meel, et saan 
moekunstnikku aidata, sest see 
on ka mu enda jaoks huvitav. 
Meeste tavalisi sokke ma pean 
kuduma, aga mulle meeldib roh-
kem teha midagi teistmoodi, näi-
teks hoopis pitsilisi sokke või salle. Koon väga palju asju just selle-
pärast, et tahan kududa – see meeldib mulle. On tore, kui inimesel 
on midagi vaja ning ma saan aidata, seda enam, et see minu jaoks 
on põnev.”

Modell kannab Helje Vilibergi ja 
Carmen Otti kootud kindaid.

teistele korda läheb. Lisaks aitab 
see mul enda ideid suuremale vaa-
tajaskonnale tutvustada ning too-
detele uue kodu leida.

Millised on sinu edasised plaanid 
moekunstis? Kas kavatsed saarte 
kollektsioone jätkata?
Eesmärgiks on oma brändi kas-
vatamine ja saarte kollektsiooni-
de jätkamine. Õnneks Eestis saari 
jagub ja alati võib käsitleda ka eri-

nevaid aastakümneid. Seega, enda 
tööl lõppu ma ei näe. Suuremaks 
eesmärgiks on Eesti väikesaar-
te populariseerimine ja ühtlasi ka 
kohalikele käsitöölistele sissetule-
ku pakkumine talveperioodil, mil 
turistid saarele raha ei too. Nii võib 
minu tootevalikust leida mõnu-
sad kahekihilised võrgumustriga 
kindad, mis on kootud just Prang-
li saarel. Samuti soovin Eesti väike-
saarte kultuuriga välismaale jõuda. 

Hõbenõela 
võitmine on 
moekunstni-
kule suureks 
tunnustuseks. 
Fotod: Erlend 
Štaub

  2018 sügis/talv – “Kõik on trois”. Prangli saare eluolust üleüldiselt, 
kohastumustest elades keset merd.

  2020 kevad/suvi – “Mölü”. Keskendus 1930. Prangli saarele, mil 
seal elas kõige rohkem rahvast korraga. Samal ajal lokkas kalatöös-
tus, mis eksportis ka Soome ja Saksamaale.

  2020 sügis/talv – “Nargö”. Naissaare eluolust 20. sajandi algus-
aegadel, mil Tallinna külje all saarel elasid trendikad naised, kelle 
koduseintel ilutsesid usuliste piltide asemel moeillustratsioonid.

  2021 kevad/suvi – “Aksberg”. Aksi elu enne II maailmasõda, Aks-
bergide laevatehas.

siooniks. See on omamoodi välja-
kutse, kuid see-eest väga põnev. Iga 
inimene peaks andma panuse jää-
kide käitlemisse, kui soovime siin 
maal veel kaua sõbralikult elada.

“Aksbergi” loomisega seoses uuri-
sid ka nende perekonna ajalugu. 
Millised on põnevamad faktid, 
mida avastasid?
Üheks loomingu osaks oli tões-
ti Aksbergide perekonna ajalooga 
tutvumine. Sain teada, et Aksi asus-
tas Pranglist kolinud perekond, kus 
oli palju lapsi, ja nii tekkis aja jook-
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Hille oma tegelase proovikivi. 
Ta tunnistab, et osatäitmine 

“Juukselakis” on senistest rollidest 
üks väljakutsuvamaid. “Tracy roll 
on füüsilises mõttes kõige raskem, 
sest olen esimeses vaatuses tund 
aega järjest laval. Selle aja jooksul 
on vaja rääkida, tantsida ja laulda. 
Hingetõmbepausi sisuliselt ei ole,” 
lausub ta. 

Väljakutsuvaks teeb asja see, et 
näitelajana ei saa ju pelgalt laulda 
ja tantsida, vaid pead olema oma 
rollis ja tegema kõike seda vasta-
valt karakterile. “Sa ei laula liht-
salt laulu, vaid pead päris palju-
dele nüanssidele mõtlema, et see 
publikule ehe tunduks. Ma ei üt-
le, et see on otseselt keeruline, sest 
olen nii kaua juba muusikale tei-
nud, aga kuna pean olema kogu 
esimese vaatuse laval, siis pulss on 
lõpuks täitsa laes,” sõnab Hille. “Sa-
mas mulle meeldib see väga, sest 
mõne lavastuse puhul ma ei leia 
seda ühte asja, mis on nn suur väl-
jakutse või mis teeb kogu protses-
si huvitavaks, aga “Juukselakis” on 
see olemas,” lisab ta.  

Just võimalus end proovile pan-
na toobki Hille taas ja taas muusi-
kalilavale. “Loomulikult meeldib 
mulle, et laval saad kehastada ke-
dagi teist ning see on hea võima-
lus eneseväljenduseks, sest ma ar-
mastan laulda ja musitseerida, aga 
muusikalides ülesastumine on eel-
kõige väga hea koht enda proovi-
lepanekuks. Üritan ka igast rollist 
leida enda jaoks selle nüansi, mis 
mulle midagi juurde annab ning 
teeb osatäitmise veel huvitava-
maks,” sõnab ta.

Võimalus pugeda teise 
nahka
Hillele meeldib kehastada rohkem 
neid tegelasi, kes on temast erine-
vad. “Põnevam on mängida karak-

MUUSIKAL Novembri alguses võitis Viimsi 
Muusikaliteater lavastusega “Juukselakk” Harjumaa 
harrastusteatrite festivalil laureaaditiitli. Peaosas 
astus üles kohalik muusikalistaar Hille Savi (30).

Hille Savi: “Juukselakk” on üdini eluterve ja positiivne lavastus

H
ille on muusikaga seo-
tud olnud terve elu. 
Juba pisikesena meel-
dis talle laulda ning 

kui tüdruk oli 6-aastane, viis ema 
ta Kaari Sillamaa Laste Kaunite 
Kunstide Kooli. Sealt sai alguse tõ-
sisem tutvus muusikaga ning õige 
pea astus Hille üles lastemuusika-
lides. Paralleelselt õppis ta laul-
mist Viimsis Ita-Riina Pedaniku 
juures ning kuna laulutunnid toi-
musid samas majas, kus tegutses 
Viimsi Muusikaliteater, jõudis Hil-
le ka sinna. 

“2009. aastal helistas mulle 
Viimsi Muusikaliteatri juht Kal-
le Erm ning kutsus kaasa lööma. 
Minu esimene muusikal siin oli 
“Winnifred ja hernetera”,” meenu-
tab Hille. Tänaseks on ta juba väga 
kogenud muusikalinäitleja. “Täp-
selt lugenud ei ole, aga olen lava-
le astunud rohkem kui 50 muu-
sikalis. Mõned rollid on olnud 
väiksemad, mõned suuremad ning 
suur osa nendest on lastemuusika-
lides. Viimsis olen osalenud 13 la-
vastuses ning ühe olen siin ka ise 
lavastanud – “Charlie Browni jõu-
lud”, mis etendus 2017. aastal,“ rää-
gib Hille.

Tund aega järjest laval
Viimsi Muusikaliteatri viimases 
muusikalis “Juukselakk” on Hille 
kanda peaosa. “Mängin peategelast 
Tracy Turnbladi, kes armastab üle 
kõige tantsimist ja tahab kuulsaks 
saada. Kuna ühiskonnas valitsevate 
standardite järgi peab olema pee-
nike, kuid tema on tüsedamapool-
ne, siis on tal keeruline läbi lüüa ja 
neid standardeid murda,” tutvustab 

Merlin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

terit, kes on sinust erinev, otsida 
põhjuseid, miks ta nii käitub, mil-
line on tema minevik ja taustsüs-
teem, millised on tema iseloomu-
jooned ning millistest raskustes ta 
on läbi käinud,” kirjeldab ta. 

Kui ta võrdleb end “Juukselaki” 
peategelase Tracyga, siis leiab nii 
erinevusi kui ka sarnasusi. “Sarna-
suseks on kogu muusika, tantsu 
ja säramise nautimine, sest Tracy 
armastab lava ja talle meeldib la-
val olla, samamoodi nagu mulle. 
Sarnane on ka meie positiivne el-
lusuhtumine, kuigi tema on üdi-
ni positiivne, mina alati ei ole, aga 
üritan ka sinna poole liikuda,” rää-
gib Hille. “Meie suurim erinevus 
on aga see, et Tracy ei lase raskus-
tel ennast absoluutselt pidurdada. 
Ta lööb jalaga ukse lahti ning läheb, 
siht silme ees, läbi tule ja vee. Mi-
na olen pigem tagasihoidlik ja kin-
nine,” arutleb ta. 

Koos muusikaga
Muusikalides esinemise kõrval on 
Hillet juba aastad köitnud õpeta-
mine. Olles ise veel gümnaasiu-
mis, alustas ta abilisena Kaari Sil-
lamaa Kaunite Kunstide Koolis, 
aidates teistel laule õppida ning lõi 
kaasa muusikajuhina. Täna töötab-
ki ta samas koolis lavastaja ja muu-
sikajuhina ning Haabneeme koolis 
muusikaõpetajana. Viimases täidab 
ta praegu ka huvijuhi ülesandeid. 

“Haabneemes annan muusika-
tunde 1.–4. klassidele. Väikeste pu-
hul on tore, et nad on valmis vastu 
võtma kõike, mida sa pakud. Mui-
dugi on ka erandeid, neid, kes ei 
näe vajadust muusikat õppida, aga 
üldiselt lastele muusikatund meel-
dib. Naudin seda, et õpetajal on või-
malik lapsi muusikalises valdkon-
nas väga palju suunata ja toetada. 
Tore on näha, kuidas lapsed su en-
da silme all kasvavad ja arenevad.”

Kõik käe-jala juures
Viimsiga on Hille seotud olnud lap-
sepõlvest saadik ning sidemed on 
aja jooksul aina tihenenud. Ta hin-
dab kõrgelt seda, et saab teha pea 
kõike kodu lähedal. Paar korda nä-
dalas õpetamist Kaari Sillamaa 
Kaunite Kunstide Koolis on täpselt 
niisugune koormus, mis pakub ko-
dukandis tegutsemisele mõnusat 
vaheldust. 

“Kolisime perega Viimsisse, kui 
olin 8-aastane. Vahepeal elasime 
Tallinnas, aga nüüd olen neljandat 
aastat tagasi Viimsis, Pärnamäel,” 
ütleb ta. “Nooremana meelis mulle 
siinne loodus ja rahu, praegu hin-
dan lisaks seda, et kogu mu elu on 
Viimsisse koondunud. Ema ja ämm 
elavad lähedal ning last kasvatades 
on see eriti oluline. Viimsis on mul 
väga palju tuttavaid, siin on muu-
sikaliteater ning mulle meeldib, et 
ma ei pea igapäevaselt kuskile kau-

Hille on nii 
muusikali-
näitleja kui 
ka muusika-
õpetaja. Foto: 
erakogu 
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Hille Savi: “Juukselakk” on üdini eluterve ja positiivne lavastus

  “Juukselakk” esietendus Viimsi huvikeskuses 28. veebruaril 2020.
  Lavastaja on Kaarel Orumägi, kes võttis lavastusprotsessi üle 

1. jaanuarist 2020. 
  Muusikaliprojekti on kaasatud kokku 56 inimest: lavatrupp – 

35 näitlejat/lauljat/tantsijat vanuses 14–45; loominguline ja tehniline 
tiim – 38 inimest vanuses 16–63; loominguliste ettevalmistavate 
tööde ja tegijate hulk on suur, sisaldades tõlke ja eestikeelsete laulu-
sõnade loojaid, koreograafe, kogu muusika ja õppega tegelejaid ja 
reklaaminduse ja turundusega tegelejaid.  

  2020. aasta kevadel etendati lavastust kokku kuuel korral. Tingi-
tuna COVID-19 levikust jõudis muusikal 1. novembril Harjumaa har-
rastusteatrite festivalile ühe kevadise etenduse video vahendusel. 
Uuesti plaanitakse päriselt lavale tulla jaanuaris.

  Kui üldjuhul oleme seniste muusikalide grimmiteemadega saanud 
hakkama omal jõul, siis “Juukselakki” on kaasatud professionaalidest 
grimeerijate tiim.

  NB! Muusikaliteatri uus, 22. hooaeg, tõotab tulla lahe, sest 
2021. aasta kevadel esietendub Viimsi huvikeskuses järjekordne 
Broadway muusikal “9 to 5” (“Üheksast viieni”), mille muusika autor 
on Dolly Parton ja kus lööb kaasa palju uusi lavajõude.

Kalle Erm, Viimsi Muusikaliteatri juht

Fakte muusikali “Juukselakk” kohta

Järjekorras VI Viimsi Happy Jazz 
Festival toimub 3.–8. novembrini
Käesoleva nädalalõpuni kestab Viimsi Happy Jazz festival, kus head muusikat 
teevad nii kodu- kui ka välismaised artistid. Vaatame üle, keda jazzihuvilistel 
on võimalik reedest pühapäevani kuulama minna. 

Peaesineja on kitarrist Olli Soikkeli Trio Soomest. Praegu New Yorgis resideeruv 
Olli alustas kitarrimängu 12-aastaselt. Olles mõnda aega mänginud, tutvustati 
talle Django Reinhardti muusikat ja mustlasjazz on olnud tema meelisstiil sellest 
ajast peale. 

Marian Petrescu on mänginud koos paljude tähtedega: Arturo Sandoval, Toots 
Thielemans, Al Jarreau, Didier Lockwood, Jon Larsen, Richie Beirach, Tony Williams, 
Ulf Wakenius jne. Grammy auhinna pälvis Marian Resonance Big Band Plays 
Tribute to Oscar Peterson plaadil mängitud “West Side Story” medly eest.

Kaisa Mäensivu on auhinnatud Soome džässibassist ja helilooja, kes esineb 
koos erinevate ansamblitega Euroopas ja USA-s. Kui Kaisa astub üles enamasti 
ansambliliikmena, on Kaisa’s Machine tema peamine projekt juhina.

Virtuoosne, särav, tähelepanu püüdev ja meeletult tehniline, ent samas kõrvale 
mahe Titoksi muusika viib kuulaja ajamasinas rännakule, kus avastatakse unus-
tatud nostalgilisi meloodiaid, energiast pakatavaid svingirütme ja suitsuse salongi-
muusika sumedat atmosfääri. Sel aastal alustas Titoks koostööd Marko Matverega 
ja selle vilju saame nautida mõnusas õhtusöögiõhkkonnas.

Jämmiõhtud on saanud festivalil traditsiooniks, majabändideks on ülal mainitud 
Titoks ja Wadw Mikkola Session Band Soomest.

Suur hulk muusikuid kuuluvad öötööliste hulka, kuid ilmselt ei ole palju öötöid, 
mida samaaegselt hobiks saab pidada. Džässmuusikute puhul see just nii on 
ning enamasti tehakse öötööd suure rõõmuga. Hea näide on ÖöTöÖ kontsert, 
mille kavas on muusika, mis on suures osas sündinud just öösel. Kõlab Toomas 
Rulli uus materjal ja vanemast loomingust uued öötöötlused. ÖöTöÖ kvinteti öö-
töölised on Allan Järve öötrompetil, Danel Aljo öötenorsaksofonil, Raun Juurikas 
ööklahvpillidel, Heikko Remmel öökontrabassil, Toomas Rull öötrummidel.

Festivali lõpetab eksklusiivse kontserdiga Helin-Mari Arder oma trioga. Helin-
Mari Arder on Eesti publikule saanud tuttavaks oma päikeseliste lauludega. Ta 
esitab võluvalt prantsuse šansoone, brasiilia bossanovasid, vaimulikke rahvalaule, 
jazziklassikat, Eesti heliloomingut ja enda kirjutatud laule. Ta oskab esile tuua just 
antud stiilile omased nüansid, kuid samas jääb ta alati iseendaks, unistavaks 
romantikuks.

Aivar Vassiljev  

Viimsi Happy Jazz Festival 2019. Foto: happyjazz.ee

“Juukselakis” 
on tantsu, 
laulu ja palju 
värvikaid 
karaktereid. 
Fotod: Peep 
Kirbits

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

Toimub

gele sõitma. Saan kõik asjad kodu 
lähedal tehtud.”

Viimane võimalus!
“Juukselaki” kolm viimast etendust 
pidid toimuma Viimsi huvikesku-
ses novembris, kuid COVID-19 vii-
ruse leviku tõttu jäävad need ära. 
Ka 1. novembril toimunud Har-
jumaa harrastusteatrite festivalile 
saadeti lavastusest kevadise eten-
duse video. Seda, et etendus on ta-
semel, näitab pälvitud laureaadi-
tiitel. Kui olukord lubab, siis võib 
“Juukselakki” näha jaanuaris. “See 
on üdini eluterve ja positiivse hoia-
kuga lavastus, mis kannab sõnu-
mit, et ükskõik, mida sa tahad teha, 
püüdle selle poole, ära lase teistel 
end mõjutada. Muusikal on tervi-
kuna hästi kaasahaarav ja hea mi-
nekuga. Kogu trupp naudib selle 
tegemist,” kinnitab Hille, et tasub 
kohale tulla. 



tasub teada
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sõnul on noodist lugemine küll 
oluline, kuid tähtis on ka loomin-
guline külg. “Mulle väga meeldib, 
kui lähenetakse improvisatsiooni-
liselt. Heldur Vaabel küll omal ajal 
improvisatsiooni nii vabalt ei suh-
tunud. Kui keegi kippus improvi-
seerima, ütles Heldur, et neid noo-
te kirjas ei ole,” muigab ta.

Muusika täidab kõik päevad
Augusti jaoks on muusika püha. 
“Muusika täidab sõnadeta inime-
se elu ära, aitab hoida mõistlikku 
meelt ja mitte teravat keelt. Olen 
ka kirikuinimene ja mul on vastav 
repertuaar, mida igal hommikul ja 
õhtul mängin. Nii saab mu süda ra-
hu,” ütleb ta.

Oma loomingut on õnnestunud 
Augustil ka helikandjale salvesta-
da, kui 2017. aastal ilmus andeka 
mehe loomingust plaat “August 
Sarrap’i laulud”, esitajateks Lii-
vabänd, solistid Mati Hiiet ja Kris-
tina Õunapuu. “Nendes lauludes 
on minu elu moto sees. Viisid on 
suhtelised lihtsad, kuid olen sisse 
pannud ka huvitavamaid rütme,” 
iseloomustab ta.

Pirita juhendamise kõrval män-
gib August veel Saku Mandoliini-
des ja Viimsis Joosep Sanga loo-
dud ukuleleorkestris. “Joosep teeb 
väga head tööd. Lisaks on ta hea 
suhtleja. Joosepi juures mängivad 
nii noored kui ka vanad.” 

August leiab, et just ukulele on 
lapsele väga hea pill pilliõppega al-
gust teha. Pärast võib edasi minna 
mõne teise pilli peale. 

MUUSIK Aastal 1983 sai Pirita lillekasvatussov-
hoosist alguse rahvamuusikaansambel Pirita ehk 
RMA Pirita, mille tänane juhendaja ja dirigent on 
19. oktoobril 75-aastaseks saanud August Sarrap. 
Viimsi Teataja jaoks meenutab ta oma tegemisi 
koos ansamblikaaslase Anne Vahemäega. 

August Sarrap – kontrabassi ja 
muusika saatel läbi elu 

A
ugust Sarrap on lõpe-
tanud Tallinna Riik-
liku Konservatooriu-
mi kontrabassi eriala, 

mänginud Rahvusooper Estonia 
orkestris, Vabariikliku Orkestri-
juhtide Rahvamuusikaorkestris ja 
paljudes teistes orkestrites, muu-
hulgas töötanud õppejõuna Georg 
Otsa nimelises Tallinna Muusika-
koolis.

“Muusika juurde tulin algselt 
mandoliiniga. Mängisin mandolii-
ni orkestris, aga sealt suunas õpe-
taja mind kontrabassi õppima,” 
meenutab August. Üheks oma 
suurimaks õpetajaks peab ta Hel-
dur Vaabelit, kes kutsus teda aas-
tal 1991 Piritasse kontrabassimän-
gijaks. Toona oli just ees ootamas 
Rootsi reis ning sealt sai alguse tä-
naseni kestnud koostöö. “Olen Hel-
durile niivõrd tänulik,” tõdeb Au-
gust.

Vastates küsimusele, kuidas te-
mast RMA Pirita dirigent sai, jääb 
muusik tagasihoidlikuks. “Mind 
pandi fakti ette. Ju nad siis kanna-
tavad mind ära, need seitse vaprat 
naist, kes täna RMA Pirita põhi-
koosseisu kuuluvad.” Anne täien-
dab: “Mina ja Ita-Riina Pedanik te-
gime ettepaneku, et temast saaks 
uus dirigent. Ega tal muud üle jää-
nud, kui nõustuda. Ja kui August 
pole saanud mõnel mängul osale-
da, astub tema asemel üles poeg, 
kontrabassimängija Indrek Sarrap,” 
muigab Anne.

Uusi liikmeid paraku väga tih-
ti ansamblisse ei tule. “Peab tõde-
ma, et noored mängivad noortega 
ja vanad vanadega,” nendib Au-
gust. Anne aga arvab, et igaüks an-
samblisse ei sobigi. “Tähtis on ka 
see, et inimene seltskonnaga kla-
piks. Samuti peab muusikul olema 
noodist lugemise oskus.” Augusti 

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

Hinnatud õpetaja
Kui kellelgi on mõnel alal suu-
repäraseid teadmisi, siis on loo-
mulik neid ka teistele edasi anda. 
August on seda teha saanud õppe-
jõuna töötades. “Õpilasele tuleb 
hea sõna öelda ning õpilast ei to-
hi pärssida. Õpetaja peab selle iva-
kese õpilases leidma, tal peab ole-
ma tunnetus, et mis tema õpilases 
on,” räägib ta. “Tähtis on, et õpila-
ne, kellel on annet, ei jääks välja 
arendamata.”

Ta meenutab ka üht enda jaoks 
olulist õppetundi. “Mul oli tunnis 
kell käe peal ja vaatasin seda, et 
tund õigel ajal lõpetada, kuna tei-
ne õpilane ootas. Kuid siis taipa-
sin, kuidas see võib õpilasele mõ-
juda – ta tunneb, et vaatan kella, 
kuna tahan temast lahti saada. Kui 
seda mõistsin, võtsin kella ära. Las 
läheb tund pikemaks, aga tähtis, et 
saaksin iga õpilasega oma asjad ära 
teha,” sõnab August. 

Isa ja vanaisa
August on õnnelik mees, sest saab 
tegeleda südamelähedase alaga 
ning kõike seda pere toetusel. “Lap-
sed ja lapselapsed on omaette väär-
tus. Nende käest saad sellist taga-
sisidet, mida mujalt ei saa. Ja kui 
elurõõmsad nad on! Annaks jumal 
vaid tervist,” lausub ta.

Kohe-kohe saabuvale isadepäe-
vale pööratakse tähelepanu ka Sar-
rapite peres. Kui näiteks Augusti tü-
tar Viljandist Tallinna tulla ei saa, 
siis helistab ja koos lauldakse isale-
vanaisale läbi telefoni. See on vä-
ga liigutav ning ainuüksi sellest rää-
kimine võtab muusikul silma mär-
jaks. “Elu on ilus, elu on kingitus. 
Mulle on pereväärtused nii tähtsad, 
usun, et kõik hakkabki pihta kodust.”

  August Sarrap on juhen-
danud rahvamuusikaan-
samblit Pirita aastast 2005. 

Ansambel viljeleb vana-
meistrite nagu Heldur Vaabel, 
Ahto Nurk, Uuno Veenre, 
Els Roode ja paljude teiste 
autorite rahvamuusikasea-
deid. Paljudes ansambli 
kavades on ka August Sar-
rapi looming. Igaks sünni-
päevaks luuletab August 
igale ansambliliikmele per-
sonaalse ja päevakajalise 
luuletuse.

Ta soovib tänada kõiki oma 
endisi ja praegusi sõpru 
enda loodud luuletusega ka 
lehe vahendusel. “Tänan 
südamest kõiki oma muusi-
kutest sõpru, Viimsi huvikes-
kust, Ita-Riina Pedanikku, 
Heidi Kirsimäed, Kalle Ermi 
ja Annaliisa Sisask-Sillat. 
Nende vastutulelikkus on 
olnud meeletu,“ kiidab vana-
meister.

Mu armsad sõbrad
Mida öelda tänutäheks
Mu soov
Et kõik Teil
Korda läheks
Et elu igas hetkes
Leiaksite ilu
Et elamine
Pakuks rahulolu
Et üles leiaksite
Igikestvad väärtused
Ja tunnetuses talletaks
Te need.

August ja rahva-
muusikaansambel 
Pirita

Silvia Soro, Augusti tütar: “Isa on loominguline ja lõpmata südamlik inimene. Tema jaoks 
on väga olulised inimesed, kellega ta elus kokku puutub ja koos muusikat teeb. Ta kirju-
tab neile sünnipäevadeks luuletusi ning elab ka kolleegide loomingulistele tegemistele 
väga kaasa. Samuti püüab pereliikmete kontsertidel ja etendustel alati kohal olla. 

Peresündmustele ilmub ta alati mandoliiniga ning esitab kingituseks lisaks omakirjuta-
tud luuletusele ka mõne laulu või pilliloo. Ta otsib ja jagab rõõmu, hingerahu ja armastust, 
kulgedes vaikselt, aga rõõmuga oma rada ja ajades südamest oma rida.

Soovin talle ikka tervist ning jätkuvat loomisrõõmu ja vaimustumisvõimet!”

Indrek Sarrap, Augusti poeg: “Isa on äärmiselt hea inimene. Ei ole mina näinud teda kel-
legi peale karjumas ega häält tõstmas. Ta on süstinud oma rõõmsa olekuga alati positiiv-
sust. Isa on olnud kogu elu sportlik inimene, mäletan lapsepõlvest, kuidas ta ikka rannas 
jooksmas käis või sõitis rattaga 100 km kaugusele maakohta. Mulle on isa muidugi ka ot-
seselt eeskuju olnud elukutsevalikul, mis puudutab pillimängu – mängin ju minagi tema 
jälgedes kontrabassi. 

Soovin talle suurepärast tervist, sama erksat meelt ja muhedat olekut ka tulevasteks 
aastakümneteks, uusi muusikali saavutusi ja lippavat sulge! Sama võimsalt edasi, issi!”

KO M M E N TA A R

Muusika täidab 
sõnadeta inimese 
elu ära, aitab hoida 
mõistlikku meelt ja 
mitte teravat keelt.

  RMA-l Pirita saab silma 
peal hoida FB-s ja YouTube’is.

Ansambliliikmetel oli soov oma dirigenti sünnipäevahommikul üllatada ja minna esinema 
televisiooni. See saigi teoks ning 19. oktoobril esines Pirita “Terevisioonis”, kus August 
esitas ka oma kirjutatud luuletuse. Foto: erakogu

August Sarrapi elus ei möödu päevagi ilma muusikata. Foto: Aime Estna
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Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
nädalavahetuse minilaager 
“Kosmeetika abc” 9–13-aastastele 
lastele. Viimsi huvikeskuses.
28.–29. novembril kell 11–13.30 
nädalavahetuse minilaager 
“Fantaasiameik” 12–15-aastastele 
lastele. Viimsi huvikeskuses.

Jumalateenistused

7. novembril kell 12 pühakute 
ja hingedepäeva missa. Naissaare 
Püha Maarja kabelis.
8. novembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
8. novembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
8. novembril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga. EELK 
Randvere kirikus.
10. novembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaako-
bi kirikus.
11. novembril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu koos piibli aruteluga. 
Viimsi Vabakirikus.
15. novembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
15. novembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
15. novembril kell 14.30 jumala-
teenistus. EELK Randvere kirikus.
17. novembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
18. novembril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu. Viimsi Vabakirikus.
22. novembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
22. novembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
22. novembril kell 14.30 igaviku-
pühapäeva jumalateenistus armu-
lauaga. EELK Randvere kirikus.
24. novembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
25. novembril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu koos piibli aruteluga. 
Viimsi Vabakirikus.
29. novembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
29. novembril kell 12 1. advendi 

Eakatele

6. novembril kell 14 isadepäev 
nalja ja naeruga. Meeleolumuusika. 
Viimsi päevakeskuses.
8. ja 15. novembril kell 11 kepi-
kõnd eakatele. Põhjakonna trepi 
juures. 
12. novembril kell 19 Estonia 
teatri külastus, operett “Linnu-
kaupleja”. Lisainfo: Aime Salmistu, 
tel 518 8125.
14. novembril kell 16 eakate 
Sügisballi ei toimu. Üritus on 
edasi lükatud 2021. aasta I kvarta-
lisse. Lisainfo: Aime Salmistu 
tel 5188125.
18. novembril kell 11 discgolf 
eakatele. Viimsi discgolfi rajal.
19. novembril kell 12 jõulu-
kaunistuste valmistamine. Juhen-
davad Luule Järv ja Merike Ott. 
Randvere päevakeskuses.
26. novembril kell 15 meele-
olukas kadripäeva pärastlõuna. 
Kontsert – Maire Eliste Muusika-
kooli laste ansambel. Randvere 
päevakeskuses.
4. detsembril kell 19 Estonia 
teatri külastus, operett “Krahv 
Luxemburg”. Lisainfo: Nadja 
Radvilavicius, tel 510 2420.

Lastele ja noortele

6. novembril kell 10 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. “Noortelt noor-
tele” Viimsi Muusikakooli õpilaste 
ja vilistlaste ansamblid. Viimsi 
koolis.
6. novembril kell 12 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. “Noortelt noor-
tele” Viimsi Muusikakooli õpilaste
ja vilistlaste ansamblid. Haabneeme 
koolis.
6. novembril kell 19 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. “Laske meil 
laulda” – esinevad Hanna-Liina 
Muusikakooli noortestuudio ja 
külalised. Viimsi raamatukogus.
8. novembril 11–18 isadepäev 
sõjamuuseumis. Tasuta sissepääs, 
kohvik, mängud, töötoad ja joo-
nistusvõistlus lastele. Eesti Sõja-
muuseumis – kindral Laidoneri 
muuseumis.
13. novembril kell 10.30 väike-
laste loovushommik. Viimsi huvi-
keskuses.
21.–22. novembril kell 11–13.30 

jumalateenistus, lastele püha-
päevakool. Viimsi Vabakirikus.
29. novembril kell 14.30 
1. advendi jumalateenistus. EELK 
Randvere kirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

6. novembril kell 21 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. Wade Mikkola 
Jam Session. Restoranis Luu.
7. novembril kell 18 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. Olli Soikkeli 
Trio feat. Marian Petrescu, Teemu 
Akerblom. Viimsi raamatukogus. 
7. novembril kell 22 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. Titoks & Marko 
Matvere Jam Session. Restoranis 
Luu.
8. novembril kell 17 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020. Helin-Mari 
Arder (Eesti) ja Andi Fite (USA). 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
14. novembril kell 20 Vennad 
Abrod kontsert Jussikas. Tasuta.
15. novembril kell 11 peretsirkus 
kogu perele. Viimsi huvikeskuses.
19. novembril kell 18 Taavi Tulevi 
kontsert Viimsi raamatukogus. 
Sissepääs vaba. 
21. novembril kell 19 Vana Baskini 
Teatri etendus “Unerohi”. Viimsi 
huvikeskuses.
24. novembril kell 19 “Georg 
Ots 100“. Kummardus maestrole. 
Lembit Tolga – aegumatud laulud 
Salongtrio saatel. Viimsi huvi-
keskuses.
28. novembril kell 14 Viimsi 
kooli vilistlaskoori advendikontsert. 
Prangli rahvamajas.
29. novembril kell 15.30 nais-
koori Carmina kontsert. EELK 
Randvere kirikus.

Meelelahutus ja 
muusika 

7. novembril kell 20 Viimsi Happy 
Jazz Festival 2020: ansambel 
ÖÖTÖÖ, DJ Margus Kaukes. Black 
Rose pubis.
13. novembril kel 21  Ansambel 
The Skyline. Black Rose pubis.
14. novembril kell 21 Black 
Rose Latin Night: ansambel Plan 
Caliente, DJ Peterson. Black 
Rose pubis.

eri korvpallis. Saku I liiga. KK 
Viimsi/Noto vs Paide Viking 
Window. Karulaugu spordi-
keskuses.
28. novembril kell 16 Eesti 
meistrivõistlused rulliluuisuta-
mise üksiksõidus. Rulluisuliit.ee. 
Viimsi koolis.

Õpi- ja jututuba

10. novembril kell 18 peretera-
peudi jututuba teemal: “Enese-
teadlikkus. Aruka käitumise kont-
rollist”. Vestleb lastepsühholoog ja 
pereterapeut Aet Lass. Sissepääs 
vaba. Viimsi raamatukogus.
11. novembril kell 18 Eesti – 
“Estonia” – teadmatus ja saladu-
sed. “Estonia” huku teemal kõne-
leb Igor Volke. Räägitakse nii riigi 
kui ka samanimelise laeva saatu-
sest ja teadmatusest ning saladus-
test. Sissepääs vaba. Viimsi raama-
tukogus.
12. novembril kell 18 Soft-Glam 
töötuba. Viimsi huvikeskuses.
12. novembril kell 17.30 raama-
tute artuelu. Kui soovid ühineda 
ja kaashuvilistega loetu üle arut-
leda, anna endast märku e-posti 
aadressil reet.kukk@viimsiraama-
tukogu.ee. Ühiseks aruteluks vali-
sime välja kaks raamatut: J. P. De-
laney “Eelmine tüdruk” ja Anne 
Birkefeldt Ragde “Berliini paplid”. 
Lisaks võta kaasa viimasel ajal lä-
biloetud raamatutest teistele tut-
vustamiseks sinu jaoks parim 
lugemissoovitus. Viimsi raamatu-
kogus.
18. novembril kell 18 jätkab kuns-
tiajaloolane Helli Sisask loengu-
sarjaga “Mõtteline galerii”. See-
kordses loengus räägitakse teemal 
“Suuri kunstnikke klassitsismis ja 
romantismis”. Soovitav eelregist-
reerimine raamatukogus kohapeal 
või meiliaadressil reet.kukk@viim-
siraamatukogu.ee. Sissepääs vaba. 
Viimsi raamatukogus.
19. novembril kell 18–19 Lapse-
vanema Kool “Seksuaalsus laste-
aias”, lektor Lemme Haldre. Laste-
klubi.ee. Lasteaias Väike Päike.

Varia

17. novembril kell 14.30–19 
doonoripäev Viimsi huvikeskuses.

14. novembril kell 21 Kadri-
Mardi õhtu. Muusikat teevad 
torupillil Merike Paberits ja Eesti 
lõõtsal Priit Latre. Prangli rahva-
majas.
20. novembril kell 21 ansambel 
Full House. Black Rose Pubis.
21. novembril kell 21 VJ Lenny 
LaVida. Black Rose Pubis.
27. novembril kell 21 ansambel 
Absolute Trio. Black Rose Pubis.
28. novembril kell 21 DJ Toomas 
Tuude. Black Rose Pubis.
 

Näitused

Novembris. Viimsi kooli 9. klassi 
õpilase Eliise Lepa meremaalide 
näitus Viimsi raamatukogu teisel 
korrusel. 
Novembris. “Kirovi kalurikolhoos 
70”. Rannarahva muuseumis.
6. novembril kell 17 Jaapani 
kunstniku Shiroki isikunäituse 
“Rütmid” avamine ja näitusega 
seotud kunsti- ja luulealbumi 
“Unelmaid ketrav naine” esitlus. 
Esinevad tõlkija Jüri Talver, kuraa-
tor Taimi Paves, flöödimängija 
Mizuki Shindo ja Viimsi gümnaa-
siumi näiteringi õpilased. Näitus 
on üleval Viimsi raamatukogus 
novembri lõpuni. 
Kuni 11. novembrini Kelli Valk 
Kagovere näitus “Sinine salapära”. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
Kuni 26. novembrini Kamille 
Saabre maalinäitus “Kuula. Mul 
on sulle öelda”. Viimsi huvikes-
kuses. 

Sport

12. novembril kell 19 Eesti 
meistrivõistlused käsipallis I liiga. 
HC Viimsi/Tööriistamarket-Oskar. 
Viimsi kooli spordikeskuses.
13. novembril kell 19 Nike eri 
korvpallis. Saku I liiga. KK Viimsi/
Noto vs KA Tallinna Kalev/TSK. 
Karulaugu spordikeskuses.
15. novembril kell 13 II liiga 
mängud jalgpallis. Viimsi JK II vs 
FC Kose. Viimsi staadionil.
20. novembril kell 19 Viimsi Ehi-
tus eri korvpallis. Saku I liiga. KK 
Viimsi/Noto vs Rae Koss/Hansa-
viimistlus. Karulaugu spordi-
keskuses.
27. novembril kell 11 Sportland 

JOOGA Kui oled beebiootel, 
siis on väga tähtis olla füüsi-
liselt aktiivne. Sobiv harrastus 
sel ajal on näiteks rasedate 
jooga. Viimsi huvikeskuses 
toimivad rasedate jooga tunnid 
laupäeviti kell 14–15.

Rasedate joogatundi on oodatud 
kõik beebiootel naised, aga ka kõik 
naised, kes alles plaanivad rasestu-
da, et kiirendada rasestumist. Rase-
date jooga aitab rasedust paremi-
ni nautida ja keha selles protsessis 
toetada. 

Tunnis pöörame tähelepanu ke-
has tekkivate pingete vabastamise-

Ootad beebit? Tule joogatundi liikumist nautima!
le ja valmistame keha ette sünnitu-
seks. 

Tund algab keha soojendami-
sega ja lülisamba painduvuse pa-
randamisega, sellele järgnevad 
rasedust toetavad joogaasendid, 
vastupidavusseeria ning igasse 
tundi kuuluvad ka vaagnapõhja-
lihaste harjutused ning lõõgastav 
lühike lõpumeditatsioon. Tähele-
panu saavad hingamine ja lõdves-
tumine ning hirmudest lahti lask-
mine.

Rasedate joogatundi juhen-
dab kahe lapse ema Evelin Märt-
son-Nava, kes on joogaõpetajana 
tegutsenud üle kümne aasta, mil-

lest rasedate jooga tunde on juhen-
danud üle kolme aasta. 

Evelin on terve elu olnud seo-
tud spordiga, kuid jooga võitis ta 
südame juba varajases teismelise 
eas, mis suunaski Evelini õppima 
kehakultuuri, rekreatsiooni kor-
raldust ning hiljem maailma va-
nimasse jooga kooli, Santa Cruz 
Yoga Institute, Mumbais. Tänu sel-
lele veetis Evelin kuus talve Indias 
end täiendades. Ta hakkas raseda-
te jooga vastu suuremat huvi tund-
ma peale oma esimese lapse sündi, 
kus tundis, kuidas jooga aitab sün-
nitusele tohutult kaasa, aidates lee-
vendada valusid ning kiirendades 

sünniteede avamist ning omades 
suuremat kontrolli ja usaldust ko-
gu sünniprotsessi juures. 

Tänu sellele avastas Evelin, et 
sünnitus ei peagi olema hirmus ja 
valus kogemus. Sellest sündis otsus 
täiendada end spetsiaalselt raseda-
te joogatundide juhendajaks. Pä-
rast seda hakkas ta  tunde läbi vii-
ma ning on tundnud suurt rõõmu 
sellest, kui paljusid rasedate jooga 
on aidanud. 

Rohkem informatsiooni ning 
tundi registreerimine: evelin.mart-
sonnava@gmail.com või tel 513 
6767.

Viimsi huvikeskus

Juhendaja 
Evelin 
Märtson-Nava. 
Foto: Laura 
Strandberg
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KK Viimsi/Noto pidi võõral 
väljakul tunnistama Tartu Kalev/
Estiko paremust 
Korvpalliklubi Viimsi/Estover esindusmeeskond KK Viimsi/Noto 
jätkas korvpalli Eesti esiliiga, ametliku nimega Saku I liiga hooaega 
kaotusega, jäädes vastase väljakul alla Tartu Kalev/Estikole 66:73. 

Tartlased panid võidule aluse 
tugeva esimese poolaja, eriti teise 
vaarandajaga, mis võideti vastavalt 
16:20 ja 16:30. Mängu tulemusele 
omaselt oli Estiko parem ka enamu-
ses statistilistes näitajates, sh viske-
tabavus, lauavõitlus 30:51, korvisöö-
dud 11:23.

Suurimad korvikütid olid Saamuel 
Rõigas 23, Mihkel Allorg 11 ja Jalmar 
Joosep Saar 9 punktiga.

Järgmine kodumäng toimub 13. no-
vembril Karulaugu Spordikeskuses 
Saku I liiga: Nike eri: KK Viimsi/Noto 
vs KA Tallinna Kalev/TSK.

Korvpalliklubi Viimsi/Estover 18! 
30. oktoobril tähistas Korvpalliklubi Viimsi/Estover oma 18. sünni-
päeva. 

Soovime palju õnne ja õnnestumisi elus ja töös ning korvpall ikka korvi 
tervele meie kogukonnale, sh tänastele ja endistele liikmetele, pereliikme-
tele, treeneritele ja kolleegidele, toetajatele ja koostööpartneritele!

MTÜ Korvpalliklubi Viimsile pandi alus 2002. aasta augustis ja esma-
kanne äriregistrisse tehti 30. oktoobril, mida peame klubi ametlikuks 
sünnipäevaks.

Klubi asutajateks on Anti Kalle, Teet Tiisvelt ja Tanel Einaste.

Viimsi harrastuskorvpallurite 
mõõduvõtt 2020, vol 2 
Laupäeval, 24. oktoobril kogunesid Viimsi harrastuskorvpallurid 
Karulaugu Spordikeskuse korvpalliareenil, et maha pidada teine 
mõõduvõtt. 

Turniir on saanud osalejatelt hea vastukaja ja leidnud kindla koha 
kalendris, sest lisaks laste- ja noortekorvpallile on korvpall Viimsis popu-
laarne ka harrastuspordi tasemel. Just harrastussportlaste kogukonnale 
suunatud turniiri eesmärgiks on koondada sihtrühma, pakkudes neile 
jõukohast võistlusväljundit ehk turniiril ei saanud osaleda Eesti meistri-
võistluste meistri-, esi- ja teise liiga tasemel osalevad mängijad.

Laupäeval toimunud välkturniirilt väljusid võitjana Harrastajad 3 nime 
all pallinud Viimsi korvpallisõbrad. Edasi jätkub hooaeg kodus-võõrsil 
põhiturniiri mängudega.

 Turniiri toetas Viimsi vald.
kkviimsi.ee 

Teated

KK Viimsi/Noto.

Võidukad Viimsi korvpallisõbrad.

Suur ja õnnelik korvpallipere.

JUDO 24. oktoobril toimusid 
Sõle Spordikeskuses U14 klassi 
(C-klass, sünniaasta 2007–2009) 
Eesti meistrivõistlused judos.

Spordiklubi Ookamist oli võistlustules 
11 noort judokat ja üks veteran. Kok-
ku oli võistlustele tulnud 21 klubi ja üle 
200 võistleja. 

Ookami noored judokad olid edu-
kad ning tõid koju mitu Eesti meistri-
võistluste poodiumikohta: Kristiaana 
Palmik -52 kg 1. koht, Marten Kude-
viita -34 kg 2. koht, Artur Pauts -46 kg 
2. koht, Patrik Tobias Pindma -38 kg 3. 
koht. Veteranide vanuseklassis saavu-
tas Kaido Kaljulaid +90 kg 3. koha.

Võistkondlikult saavutas spordi-
klubi Ookami tüdrukute arvestuses tei-
se koha.

Suured õnnesoovid medalistidele! 
Samuti täname kõiki lapsevanemaid 
ja toetajaid, kes on meid sellel teel ai-
danud.

Spordiklubi Ookami

SK Ookami judokad pjedestaalil

Kristiaana Palmik. Foto: Teet Raik

HARRASTUS KK Viimsi ridades 
tegutsevad Tarmo, Gregor ja Georg 
Kährik, kes on korvpallipisikuga 
jäädavalt nakatunud. Lisaks sellele, 
et kossumängimine aitab kõikidel 
heas vormis olla, muudab ühine 
hobi pereliikmed omavahel lähe-
dasemaks.

Tarmo Kährik, kes lööb klubis kaa-
sa abitreenerina, sai korvpallipisiku 
varases nooruses Lõuna-Eesti kupli-
te vahel ühel südatalvisel päeval õues 
lumekuulidega korvi visates. Gregor 
nakatus isa eeskujul ning koos temaga 
korvpallimängudel käies. 2015. aasta 
sügisel päädis see esimese trenniga KK 
Viimsis. Isa ja venna tegemistest oma-
korda sai innustust pere noorim poeg 
Georg, kes liitus sel sügisel samuti KK 
Viimsi trennidega.

 
Lihtsalt lahe mäng
Nii Tarmo kui ka Gregor leiavad, et 
koss on lihtsalt lahe. “See on ka hea 
võimalus uute sõprade leidmiseks. Sa-
muti on võistlused ja turniirid väga põ-

Korvpallipisik levib isalt pojale
nevad,” sõnab Gregor. Isa täiendab, et 
laste ja noorte jaoks on korvpall väga 
mitmekülgne ja arendav. “Spordiala-
na on see nõudlik – füüsiline, tehnili-
ne, kiiret mõtlemist ja otsustusvõimet 
vajav. Emotsioone pakub samuti oht-
ralt nii platsil kui ka platsi kõrval olles.”

Isa ja pojad on oma klubiga väga 
rahul. “Siin on head treeningtingimu-
sed, pühendumus, ambitsioonikus, 
head logistilised võimalused. Ka klu-
bi liikmetasu suurus teiste klubide ja 
aladega võrreldes on igati konkurent-
sivõimeline,” kiidab Tarmo. “Eriti hin-
dan KK Viimsis kõiki jäägitult aega ja 
energiat panustavaid inimesi. Samu-
ti mõistlikku ambitsioonikust ning pa-
nustamist kogukonna ja Eesti korvpalli 
arengusse,” lisab ta. Gregorile meeldi-
vad kõige rohkem kossukaaslastest 
sõbrad, lahedad treenerid ja head tree-
ningtingimused.

Ühine hobi liidab
Sporti tehakse ikka mingi eesmärgi-
ga, nii on ka Kähriku pere puhul. Kui 
Gregor on enda kõrgemaks eesmär-
giks võtnud Euroliigasse pääsemise, 
siis Tarmo tahab eelkõige toetada poe-
gade ja klubi arengut. “Isegi, kui kumb-
ki poegadest ei tule võitjaks korvpal-
lis, siis ehk aitab sellega tegelemine 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

neil elus võitjaiks tulla,” mõtiskleb ta.
Kõik korvpallipere liikmed on 

rõõmsad, et ühine hobi annab võima-
luse koos rohkem aega veeta ja ühi-
seid jututeemasid leida. “Kui juhtub, 
et omavahel tõesti muust rääkida pole, 
siis kossuteemad täidavad sellised tü-
himikud kindlasti ära. Eriti veel nüüd, 
kus mõlemad pojad samal alal toime-
tavad. Ei kujuta ette, mis siis veel saaks, 
kui abikaasa KK Viimsi naisharrastaja-
te rühmaga liituks,” ütleb pereisa nal-
jaga pooleks.

Kohtume kossusaalis!
Kuigi korvpall võtab suure tüki nii isa 
kui ka poegade ajast, jääb neil selle 
kõrvalt aega ka muudeks ühisteks te-
gevusteks. Kogu perele meeldivad näi-
teks reisid ja väljasõidud Eestimaa eri-
nevatesse paikadesse. 

Kui aga kodus ollakse, siis on korv-
pall kaaslaseks ka väljaspool trenni-
saali. 

Näiteks novembris peetavat isade-
päeva võiks Tarmo arvates tähistada 
tordisöömise asemel koos poegadega 
PAF liiga Tartu ja Pärnu kossumängu 
vaadates. “Kõigile isadele soovin aga 
kuhjaga kannatlikku meelt järelkasvu 
kasvatamisel ja loodetavasti saalis näe-
me!” ütleb ta lõpetuseks.

Gregor, Tarmo ja Georg on kõik korvpalliusku. Foto: erakogu
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AJALUGU Kirovi kolhoosi külas-
tasid paljud tuntud isikud, 
nende seas ka kosmoselendu-
rid. 1960. aastatel käis siin 
German Titov, 1979. aastal 
Valentina Tereškova. 1980. aas-
tatel võeti kalurikolhoosis taas 
kosmosemehi vastu, nendega 
sattus tihedalt suhtlema kol-
hoosi peakonstruktor Aare Asi.

1980. aastate algul oli Aare Moskvas 
asju ajamas. Tema poole pöördus 
kalamajanduse ministeeriumi töö-
taja ning palus aidata ühe ettevõt-
te varustajale Tallinnas puhkamis-
võimalus leida. Aare nõustus, võttis 
varustaja viisakalt vastu ja majutas  
Kirovi Pärnu maantee hotelli. Kü-
laline võõrustajale tüli ei teinud. Ta 
armastas linnas üksi ringi käia, vaa-
tas kõike ja süvenes. Tal oli sügav 
huvi kirikute vastu, kuigi sellele tol 
ajal hästi ei vaadatud. Õigeusu kiri-
kus pani küünla. Muidugi tutvus ta 
ka Kirovi kolhoosiga. Peeter Loim 
võttis ta kaasa toona tema alluvu-
ses olevaid kalakasvandusi vaata-
ma, sõidud kujunesid päevapik-
kusteks. Hiljem tuli Peeter Aare Asi 
juurde ja ütles: “Siin on midagi ni-
hu. See mees küll mingi varustaja ei 
ole. Ta on liiga intelligentne.” 

Moskva külaline tuli edaspidi ik-
ka ja jälle Kirovisse tagasi ja elas va-
hel isegi Aare Asi kodus. Alati olid 
tal kaasas head prantsuse konjakid. 

suudetakse määratleda. 
Surve maske kanda on olnud 

aga ühiskonnas juba nii pikalt, et 
sellest on saanud üleüldine harju-
mus. Viimasel ajal tundub küll, et 
kusagil on olnud väga suur soodus-
müük viha ja kurjuse maskidel või 
on neid lausa tasuta jagatud, sest 
neid võime kohata paljudel, kel-
le näol oleme muidu leebemaid il-
meid näinud. 

Maskid maskideks, aga on ütle-
mata kurb, et me inimestena ei tea, 
kes me päriselt oma hinges oleme. 
Ühiskonnas möllav segadus ning 
pinged selguse saamisele kaasa ei 
aita. Pigem segadus kasvab, sest sil-
mist on kadunud pidepunktid, mil-
lest tuge leida ja mis aitaksid sihte 
seada. Isegi kui julgeme mingitest 
maskidest loobuda, on hirm kõige 
meie hinges peituva avalikuks saa-
mise ees niivõrd suur, et esimesel 
võimalusel otsime uut katet oma si-
semaailma kaitseks. 

Silmad pidavat olema inimese 
hinge peeglid. Täpselt samamoo-
di, kui on tähistaevas meile jutusta-
mas lugusid kõiksuse võimsusest ja 
kaugusest, kõnelevad inimese sil-
mad sellest, mis toimub hinges. 
Kui teadus suudab seletada täh-
tede, galaktikate ja universumite 
olemust ja toimimist, siis inimese 

HINGENURK Millise maskiga me varjame oma 
hinge tegelikku olemust? Tihti seame ette 
asjalikkuse ja toimekuse maski ning meie huulilt 
kõlab taas: “Oi, mul on nii kiire.”

Lase hingel hingata ja võta hoog maha 

V
ahel paneme ette hoo-
piski ilu ja edukuse 
maski, millega püüame 
ilustada pilti iseendast. 

Vähemasti teiste jaoks, sest usume, 
et ega teised ju meie maski taha ei 
näe. Vahel aga oleme olukorras, kus 
sobiliku maski leidmine on raske ja 
nagu üldse ei tahakski maski kan-
da, sest nii on hingel raske hingata 
ehk raske on olla see, kes ma tege-
likult olen. 

Ma ei räägi siinkohal viiruse 
kaitseks ninale ja suule seatavatest 
maskidest, vaid ikka nendest, mida 
juba maast madalast õpime kasuta-
ma, et jätta head muljet ning peita, 
mis meie sisemuses toimub.

Tore on, kui maski tagant tuleb 
nähtavale varjatud anne või se-
ni teadmata hea hoiak, kuid ena-
masti kipub inimene maskiga var-
jama enda pahupoolt. Meil on hirm 
olla need, kes tegelikult oleme, ja 
me pelgame olla isekeskis eneste-
ga. Need kitsaskohad väljenduvad 
eelkõige vaimse tervise probleemi-
des, mida meiegi maal järjest enam 

hinges toimuv on endistviisi kaetud 
suure saladuselooriga.

Olen rõõmus, et mul on ristiisa, 
kes tegeleb taevaste asjade uurimi-
sega, kes on astrofüüsik ning aitab 
niimoodi inimkonnal mõista, kui 
ainulaadsed olendid me siin maa-
ilmas elades oleme. 

Senimaani ei ole ju kusagil väl-
jaspool suudetud leida sarnast 
elu. Kuid millegipärast oleme ini-
mestena ikka päris rumalad ka, 
sest kuidas muul moel nimetada 
meie püüdu enda tõelist olemust 
varjata kõiksugu maskidega ning 
soovi hingepeegleidki varjata eri-
nevate valgust peegeldavate klaa-
side taha.

Soovides anda hingele hin-
gamist, on meil vaja loobuda nii 
maskidest kui ka hinges toimuvat 
varjavatest tumedatest klaasidest. 
Hingamiseks on tarvis hoog maha 
võtta ja õppida iseennast tundma 
ja kui veel ei ole õnnestunud, siis 
alustada sõpruse sobitamist ise-
endaga. Üksnes siis, kui meis kas-
vab enesetunnetus, kui saab selge-
maks, kes ma selline päriselt olen, 
üksnes siis saab meie hing tegeli-
kult hingama hakata.

Hingedeajal loomulikult võime 
ja peamegi tänutundes meenuta-
ma kõiki hingesid, kes juba on või-
nud siit minna ja kes on kindlasti 
palju tarkust ellu toonud meie eel 

käies. Kuid selles ajas on sama olu-
line õppida ise päriselt hingama, et 
meie hing võiks avarduda ja võiksi-
me olla päriselt need, kes me ole-
me.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

Tore on, kui maski tagant tuleb 
nähtavale varjatud anne või 
seni teadmata hea hoiak, kuid 
enamasti kipub inimene mas-
kiga varjama enda pahupoolt. 

Tähepoisid Kirovis ehk kosmoselendurid kalurikolhoosis

Kahtlused tema isiku suhtes osutu-
sid õigustatuks – küsimuse peale, 
kes sa tegelikult oled, vastas sala-
pärane tundmatu: “Ma ei ole tõe-
poolest varustaja Petrov, nagu end 
tutvustasin. Olen kosmonaut Vla-
dimir Aksjonov. Kuid soovin tava-
lise inimese moodi puhata ja oma-
ette olla – mul pole tarvis, et Volgad 
oleksid ees ja taga.” Aksjonov käis 
Kirovis veel aastaid, võttis Kirovi 
omasid ka Moskvas vastu, majutas 
neid prestiižikatesse hotellidesse ja 
viis isegi oma koju.

1987. aasta 11. septembril helis-
tas Aksjonov taaskord Asile: “Olen 
Tallinnas. Mul on külaline – Amee-
rika astronaut Edgar Mitchell. Ta-
hame teile külla tulla.” 

Varsti olidki külalised kohal ja 
neile korraldati kiirkorras Puna-
ses kohvikus lõunasöök. Kuigi oli 
Gorbatšovi alkoholismivastase 
kampaania aeg, otsustati siiski ka 
Moldaavia Belõi Aisti konjak laua-
le panna.

Vahepeal oli selgunud, et Aksjo-
nov oli olnud Moskvas natuke põlu 
all, teda ei aktsepteeritud ega kut-
sutud igale poole. Gorbatšovi ajal 
olukord muutus. Ka USA ja Nõuko-
gude Liidu vahelised suhted sooje-
nesid, seda ka kosmonautikavallas. 

Aksjonovist sai kosmonautide 
ühenduse esimees, Mitchell täitis 
USA poolel sama ülesannet. Me-
hed mõistsid ja täiendasid üks-
teist. Mitchell tõi välja oma talisma-

Külvi Kuusk
Rannarahva muuseum

Oskar Kuul 
tervitab 
11. septembril 
1987 Vladimir 
Aksjonovit 
ja Edgar 
Mitchelli. Foto: 
Rannarahva 
muuseum

ni – naine oli talle kosmoselennule 
kaasa andnud kullatud klamb-
ri dollaripakiga. Dollarid olid sel-
lelt juba ära kulunud, kuid see-eest 
oli juurde lisatud tükike kuukivi-
mit. Edgar Mitchelli sõnade koha-
selt hakkas ta pärast 1971. aastal 
toimunud Kuu lendu tundma eri-
list ühtsust kõiksusega ja mõistma, 
et üksnes inimestest endist sõltub 
see, kas nad õigustavad homo sa-
piensi nimetust – oli ju inimkond 
juba tol ajal kuhjanud kokku piisa-
valt relvi, et end hävitada.  

Kirovi kolhoosis viis Aksjonov 
Mitchelli kohe muuseumi, mille 
ajalooekspositsioon talle väga hea 
mulje oli jätnud. Jalutati ka vaba-
õhumuuseumis. Kolhoosi peahoo-

nes oli sel ajal karikatuurinäitus ja 
kosmosemehed seisid seal üsna 
pikalt ühe pildi ees, millel kujuta-
ti inimese elumaratoni: rahvahulk 
liikus, ühed joostes, teised jaluta-
des, kolmandad päris käpuli, mõne 
elulõng oli lühike, teisel väga pikk. 
Paistis, et pilt kõnetas neid. Kol-
hoosi poolt anti külalistele ka mõ-
testatud kingid: Aksjonovile kingi-
ti rooliratas, Mitchellile nahkköites 
“Kalevipoja” väljaanne. Selles näi-
dati astronaudile pilti laevast ni-
mega Lennuk kui igatsust kaugus-
te järele.

Õhtul hilja, pärast kella 10, he-
lises taas Aare Asi telefon ja Aksjo-
nov ütles: “Meil on nüüd ametlik 
osa läbi. Tahame sinu juurde sau-
na tulla.” 

Talveaia saunas istuti kella nel-
jani hommikul. Õhkkond oli pin-
gevaba ja ülemeelik. Mõlemad me-
hed rääkisid, kuidas avakosmoses 
viibimine oli paljudele oma jäl-
je jätnud. Ka neil oli olnud tunne, 
et keegi jälgib neid. Mitchell lisas, 
et tundis nagu kellegi kaitsvat kätt. 
Ta oli üks neist, kes nõudis USA-s 
aktiivselt salastatud UFO-failide 
avalikustamist ja uskus maaväliste 
tsivilisatsioonide olemasolu. Mee-
nutati astronaut Armstrongi kuul-
said sõnu Kuule astudes: “Väike 
samm inimesele, suur hüpe inim-
konnale”. Juttu oli ka sellest, mida 
Armstrong sellele lisaks ütles, ni-
melt “Õnnitlen, mr Gorskit!” Sau-
naõhtul tehti selgeks ka selle rep-
liigi tagamaad. Lugeja võib seda 
Rannarahva muuseumist teada 
saada.
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Kodu 
loata?
Ajame kasutusloa dokumendid korda

projektibüroo.ee
SAADA HINNAPÄRING

nr 1 
kasutuslubade
taotleja Eestis*
* 2019 aasta jooksul 
väljastati Projektibüroo 
abil üle 250 kasutusloa

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

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

Kutsetunnistusega korstna-
pühkija. Töö puhas ja korralik. 
Tehtud töö kohta väljastan nõuete-
kohase akti. Tel 5689 0125, 
e-post kuldnoop@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni 
puhastust. Tel 552 6281, e-post
margus@korvent.ee.

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

Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste lange-
tamine, viljapuude lõikamine, trim-
merdamine, heki lõikus ja püga-
mine. Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.

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

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

Hekkide pügamine, viljapuude, 
ilupuude ja põõsaste lõikamine, 
muru rajamine, taimede istutamine 
ja muud haljastustööd. Tel 5564 
7029.

Pakume sügisest aiahooldustee-
nust: lehtede riisumine, puude ja 
põõsaste kujunduslõikus, istutus-
alade korrastus ja jäätmete ära-
vedu. Tel 5322 5806.

Ehitus
Pakume korterites ning eramaja-
des maalri ning üldehitustöid ja ka 
elektriga seonduvaid töid. Olemas 
B2 vajalike tööde teostamiseks. 
Tel 552 7217.

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

Selfpro Ehitus teostab Viimsis üld-
ehitust, sisetöid/siseviimistlust, 
terrasside/aedade ehitust. Tel 5816 
6206, aleks.selfpro@gmail.com.
Katuste pesu ja värvimistööd, 
remonttööd, veerennide puhastus 
ja akende pesu. Tel 5638 8994.
Hoonete soojustamine puistevillaga, 
objektiga tutvumine ja konsultat-
sioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 
501 6689.
Vihmaveesüsteemide ja katuse-
turvatoodete paigaldus. Rennid 
toodame kohapeal valtsimismasi-
naga – puuduvad liitekohad! 
Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059, 
info@vihmaveerennid.ee. 

Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike 

traktor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, 
ääre- ja aiakivide paigaldus. Kon-
takt: tel 5656 7690, Enno.
Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide
ja äärekivide paigaldus Tallinnas 
ja Harjumaal.  Kogemus 13 a, kva-
liteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, 
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee.
Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, 
parandustööd ja kivide müük. 
E-post info@viimsikivi.ee, tel 5667 
6629,  www.viimsikivi.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd. Tel 
507 4178.

Muud teenused
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Metalli- ja keevitustööd. Aiapostid, 
väravad. Autode keretööd. Karpide 
vahetus. Uued ja kasutatud auto-

rehvid koos paigaldusega. Luha 34, 
Tallinn, e-post info@autotaht.ee, 
tel 5883 0701, www.autotaht.ee.
Autoremont Viimsis. Remont ja 
hooldustööd, diagnostika, rehvide 
vahetus, elektritööd, erinevad kee-
vitustööd, haagiste rent, kliima-
seadmete remont ja hooldus. Töö-
koja tel 5656 6067.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.
Face SPA näo hooldused. 
Ainulaadsed Green Peel naha 
uuendamise detokshooldused. 
7 immunomoduleerivat programmi 
ainulaadse Green Peel piilingu 
kasutamisega. Allahindlus aasta 
lõpuni -10%. Tel 5349 5777, Lesja. 
E-post cosmetik@gmail.com, 
www.facespa.ee.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Ostan vanavara – Tarbeklaasi 
tooted, mööbel, dokumendid, fotod, 
mänguasjad, nõud, tööriistad, ehted, 
kunst, mootorrattad ja palju muud! 
Tel 5607 8579, Ardo.
Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud 
sõiduki (sõiduauto, maastur, 
kaubik), võib vajada remonti. Kiire 
tehing ja vormistamine. Tel 5365 
4085, e-post skampus@online.ee.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa 
hinnaga madratseid ja voodeid

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

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

Soovin osta garaaži  ja 1–2-toalist 
korterit Viimsis, seisukord ei oma 
tähtsust. Tel 5648 8544 (EST, RUS).
Ostame maja/krundi. Soovime 
oma perele osta mõistliku hinnaga 
maja või krunti Piritale või Viimsis-
se. Huvitavad ka remonti vajavad 
majad. Kinnisvaraportaalides 
pakutavaga oleme kursis. Pakku-
mised palume teha e-postile 
sim@tulbi.ee või tel 5818 2656.
Müüa puitbrikett RUF 120 €/960 kg, 
turbabrikett 140 €/840 kg, pellet 
premium 180 €/975 kg, kütteklotsid 
110 €/48 kotti, lepp ja kask kottides. 
Tel 517 0257.
Müüa lõhutud küttepuud kohale-
toomisega. Lepp, sanglepp, metsa-
kuiv okaspuu, kask soodsalt. Küsi 
hinda! Kuiv lepp ja sangelepp 54 €/rm. 
E-post pakhalupuu@gmail.com, tel 
509 9598, www.pakhalupuu.ee.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. Koju-
vedu. marek406@gmail.com, Tel 522 
7345. Tellimusi võtame vastu iga päev. 
Müüa kuivad küttepuud 30 cm, 
40 l võrkkott. Lepp 2,70 €, kask 
3,20 €. Kohaleveoga. Tel 527 0884.
Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus ja remont. Kvaliteetne töö 
ja hea hind. Garantii. www.freooni-
punkt.ee/soojuspumbad. Tel 5858 
5829, Freoonipunkt OÜ. Toome 
koju sooja!
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NUGISE
LILLED
L I L L E D E  J A E -
J A  H U L G I M Ü Ü K
A A S T A S T  1 9 9 0

Lõikelillede jaemüük
otse maaletoojalt

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

Nelgi põik 14 Viimsi

504 5733, 504 5818

 
          

 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 
 

Aastast 2002
Info ja tellimine

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

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

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

130€
/ALUS

ALATES

195€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

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

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

Täpsem info ja huvikooliga liitumine 
www.ujumisklubi.ee

Treenerid Heinrich SillangMerlin Paal

biolagunevaid hambaharje

naturaalseid hambapastasid

ayurveda suuõli

naturaalseid eeterlikke õlisid

aroomiteraapia efektiga  seepe

hambavaheharjakesi

muid naturaalseid ja loodussõbralikke 

Tervislike toodete kodu pakub: 

      suutervise ja kehatooteid

Olenterve.ee     pood asub Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212, Viimsi
www.olenterve.ee       tel: 60 999 10     e-post: info@olenterve.ee
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Viimsi   Peetri   Kristiine

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

palume aegu otsida Peetri või Kristiine ülevaatuspunktidesse!

Muuli tee 10          Vana-Tartu mnt 74          Sõpruse pst 27

Ole nutikas ja 
leia soodusaegu

-50% Varajase 
broneerija 
soodustus

.

Tule Viimsi Delice’i 
kauplusesse tööle

Täpsema ülevaate 
käimasolevatest 
konkurssidest saad meie 
kodulehelt www.selver.ee
Kandideerimiseks palun 
saada oma CV 
personal@selver.ee, 
täida kohataotlusankeet 
kodulehel või kaupluses.
Lisainfo saamiseks palun 
helista 667 3785 või 
5343 5337, Kristi Aasa.

KAUBAKATEGOORIA-
JUHIKS
(kaubavastuvõtjaks)

TEENINDAJAKS 
(lett, saal)

TRANSPORDI-
TÖÖLISEKS

Teeme ehitus- ja remonditööd

Niidame muru ja hooldame aiad

Koristame ja hooldame

Ehitame terrassid, 
kasvuhooned, aiad

Teeme põllu- ja aiatöid

Tuleme appi hooajatöödel:
rohimine, traktoritööd, 

saagi korjamine, 
lume lükkamine

Helista kohe!

Selver on mainekaim eestimaine kauplustekett, 
mis on tegutsenud aastast 1995. 

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest 
saad meie kodulehelt www.selver.ee
Kandideerimiseks palun saada oma CV 
personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet 
kodulehel või kaupluses. Lisainfo saamiseks 
palun helista 667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

Tule tööle

VIIMSI SELVERISSE 
LETITEENINDAJAKS

TRANSPORDITÖÖLISEKS
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KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Sinu HAMBAKLIINIK

        Viimsis

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume 
Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

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

UUS
MUDEL

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

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee

Pakkumised kehtivad 29.10.-02.12.2020 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.

/kauplusmagaziin www.magaziin.ee/magaziin

-20%
kliendikaardiga

1

42
-25%

-24%
Jääkraabits +

hari
38 cm
2.50 €

Talvejope

56.90 €

Laste soojad 
kummikud Scandi

Termosed ja
termokruusid

Saunatarbed
Pleedid,

voodikatted

11

-20%
kliendikaardiga -20%

kliendikaardiga

TOO LAPS LASTEHOIDU!

TAHAKSID VAADATA

KINOS MIDAGI PEALE

MULTIKATE?

E-R 17:30-21:30

KINOPILETIGA

4 €
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kindlus, mis kaitsvate koduseinte 
vahel varjus.

Kaks naist, Kaire ja Dagmar – 
üle Eesti kuulsad särtsakad bä-
kilauljad, volüümikate kehadega 
hellahingelised naised ja andunud 
emad, kes on oma naiseliku olemu-
se ja kaaluka keha aktsepteerimise 
teekonnal omandanud meedia abil 
omamoodi ikooni tähenduse. 

Rollid elus: särav artist, sen-
suaalne ja seksikas naine, hea ema, 
tänulik tütar, ustav sõber, toetav 
kolleeg. Kuidas selle kõigega vää-
rikalt toime tulla? See on suurte 
tüdrukute väljakutse enese väär-
tustamise teekonnal läbi varju – 
läbi purunenud suhete, söömis-
sõltuvuse, depressiooni, paastu ja 
eneseteraapia.

See on avameelne lugu kahe sil-
mapaistvalt andeka suure tüdruku 
eneseotsingutest muusikas ja iga-
päevaelus.

Margus Vaher, kes on keerukaid 
teemasid humoorikas võtmes la-
hanud raamatukaante vahel ka 
varem, annab sel sügisel palju-
dele tähtsatele küsimustele vas-
tused raamatus “Aga miks me-
hed sellised on?”.

Raamat räägib lustlikul moel 
avameelselt armastusest, seksist, 

SISUTURUNDUS Selle sügise bestselleriteks on 
avameelsed ja siirad lood inspireerivatelt inimestelt. 
Siin kolm lugemissoovitust Apollo kaupluse 
raamaturiiulist. 

Sügisõhtud tasub veeta raamatute seltsis 

Hinnatud superbäkid Kaire Vil-
gats ja Dagmar Oja kirjeldavad 
oma raamatus “Ilusad suured 
tüdrukud” avameelselt volüümi-
kate naiste elu ning enese väär-
tustamist nii laval kui ka lava 
taga.

Kaks maailma: üks glamuur-
selt särav – Eurovisiooni laulula-
va rambivalguses publiku imetle-
va tähelepanu keskpunktis, teine 
– alateadlikud enesehävituslikud 
käitumismustrid ja hingeline eba-

petmisest ja kõigest sellest, millest 
mehed muidu ei räägi. 

Margus kirjeldab oma raamatut 
lühidalt nii: “Minu ainus eesmärk 
on aidata naisel meest paremi-
ni mõista ja tunnetada. Tema hin-
ge olemust, lihtsust ja õrnust. Ning 
viisi, kuidas mees elu, naist ja en-
da eesmärki siin elus lahti mõtes-
tab ning tajub. Et naine rohkem lol-
lide sookollide otsa ei komistaks ja 
saaks nautida elu sellise jumalan-
nana, nagu ta on ning väärib – selli-
se mehe kõrval, kellega elu on nagu 
kirglik tants, mitte aga nagu tagur-
pidi salto, mis pekki läks.”

Autor annab raamatus vastused 
tema eelmise kahe raamatu ilmu-
mise järel naistelt saabunud küsi-

mustele meeste kohta. Vastused on 
vürtsitatud mahlakate näidete, vim-
kade ja krõbeda huumoriga.

Marko Jakimenko “Nohik. Otse 
ja ausalt” on siiras lugu ühe poisi 
kujunemisest noormeheks ning 
sellega kaasnevatest rõõmudest 
ja valudest. 

Äsja Tartu Ülikoolis taani keele ja 
kirjanduse eriala lõpetanud Marko 

Kaire Vilgats, Dagmar Oja “Ilusad 
suured tüdrukud”. 

Margus Vaher “Aga miks mehed 
sellised on?”.

Marko Jakimenko “Nohik. Otse ja ausalt”.

jaoks on see tema esimene raamat. 
Nüüdseks 23-aastase noormehena, 
õnnelikus suhtes ja majanduslikult 
toimetulevana tunneb autor, et on 
eluga rahul ning oskab nautida va-
badust teha, mida tahab ning su-
helda inimestega, kellega tahab 
– elu on saanud tähenduse ning 
põhjust on tunda uhkust.    

Sama enesekindla ja õnneliku-
na paraku Marko end alati tund-
nud ei ole. Teda on poisieas tõrju-
tud, ignoreeritud, kiusatud, tema 
üle on naerdud, teda on laimatud, 
ähvardatud, sõimatud ja lõputult 
palju kordi maha tehtud. Lihtsalt 
seepärast, et ta oli nohik. Marko 
enda arvates on ta nohik siiamaa-
ni, kuid oma minevikust palju õp-
pinuna püüab ta nüüd oma elutar-
kuse toel kergemaks muuta nende 
noorte elu, kelle jaoks 1. september 
on aasta kõige hirmsam päev, sest 
algab jälle kool.

Selles raamatus räägib noor mees 
ausalt ja otse, mis asi on koolikiu-
samine, kuidas selle ajal ennast 
tuntakse ja mida lapsed tegelikult 
mõtlevad, kui vanemad neid omast 
arust õigesti kasvatavad. See on jul-
ge ja aus lugu meheks kasvamisest.

  Kõiki neid ja paljusid teisi 
uusi raamatuid saab tulla 
uudistama Viimsi Keskuse 
Apollo raamatupoodi. Toe-
kalt lai on raamatute valik 
Viimsis ka Selveris.


