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iimsi vallas on kujune-
nud kenaks traditsioo-
niks tunnustada tubli-
sid tegijaid – õpetajaid, 

ettevõtjaid, sportlasi, kultuuritöö-
tajaid jpt. On suurepärane, et ju-
ba palju aastaid on toimunud 
Viimsi aasta naise ja kauni ko-
du valimine. 

Tänu tunnustamisele 
saavad viimsilased tea-
da, milliseid imelisi ini-
mesi meie kogukonnas 
leidub. Nad inspireerivad m e i d , 
teisi viimsilasi, samuti tublimad 
olema. Sellised eeskujud aitavad 
muuta Viimsi paremaks.

Otsime aktiivset perekonda
Viimsi Ranna Lionsi klubi on alga-
tanud Viimsi aasta pere tunnus-
tamise. 2016. aastal loodud nais-
teklubile on pereväärtused olu-
lised. Lionsi liikumise peamine 
fookus on heategevus ja panusta-
mine kogukonna heaks.

Siit siis ka meie ettepanek, et 
Viimsis märgataks ja tunnusta-
taks neid peresid, kes oma iga-

päevatoimetuste kõrval leia-
vad võimalusi kulutada oma aega 

ja energiat kohaliku kogukonna 
heaks. Olgu see siis tegevus küla-
seltsis, koolis-lasteaias, naabrivalve-
sektoris, kaitseliidus, naiskodukait-
ses, spordiklubis või Viimsi vallas 
laiemalt. 

Tänavu, mil Viimsis on kesk-
konna-aasta, soovime esile tõsta 

Viimsi aasta pere tunnustus 
väärtustab teineteise toetamist ja 
aktiivset osalemist kogukonnas
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Viimsi kooli direktor 
Aime Niidas lahkub
Viimsi kooli direktor Aime Niidas andis 
lahkumisavalduse vallavanemale üle 
4. veebruaril ja lahkub ametist 4. märtsist.  
Koolitöö seisma ei jää!
Loe lk 3

Kaks kuud 
Instagramita
“Mina enam ei jaksa,” 
ütleb Laura Nuka, kes 
tegi katse ja elas sotsiaal-
meediata kaks kuud. 
Loe lk 15

Kirik jõuab meieni
ka läbi interneti 
Viimsi Vabakoguduse kirikuõpetaja 
Kristjan Kalamägi kinnitab, et Jumalal 
on alati midagi põnevat varuks ja 
kirikus tasub käia.
Loe lk 4–5

TUNNUSTUS Rohked tunnustused Viimsi 
kogukonnas läbi aastate on pannud meid rohkem 
enda ümber vaatama ja märkama neid, 
kes tõepoolest esiletõstmist 
väärivad.

      Loe ka 
viimsiteataja.ee

Viimsi Ranna 
Lions klubi

Tänapäeval tuleks pere 
mõistet käsitleda laialt, kogu 
oma mitmekesisuses.

rohelise mõtteviisiga keskkonnast 
hoolivat peret.

Pere hoiab kokku
Kindlasti tekib siinkohal küsimus, 
kuidas määratleda pere mõiste. Pe-
resid on ju nii erinevaid – suure-
maid ja väiksemaid, lastega ja 
ilma, mitmest rahvusest sega-
peresid, üksikvanemaga peresid, 
mitut generatsiooni ühendavaid 
peresid ja kärgperesid.

Maailm ongi mitmekesine ja 
seepärast ei soovi me siin 
mingeid raame seada, vaid 

leiame, et pere mõistet tuleks 
käsitleda laialt, kogu oma mitme-
kesisuses. Pere mõistet saab pare-
mini selgitada leibkonna mõiste 
kaudu. Pere on meie jaoks mitme-
liikmeline leibkond.

Meie ümber on palju imetlust 
väärivaid peresid, kus tegutsetakse 
teineteist toetades ja koos tehakse 
ära midagi, mis muudab meie elu 
siin Viimsis paremaks. Märgakem 
ja tunnustagem neid!

Viimsi aasta pere valimine hak-
kab toimuma kevadeti. Esimest 
korda kuulutame aasta pere välja 
Viimsi valla 101. sünnipäeval, 11. 
mail 2020.

  Viimsis on nomineeritud 15 aasta naist. Ärksa vaimu ja suure südamega 
viimilased on esitanud igal aastal nominente, kes väärivad tunnustamist.

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon loodi 2005. aastal tegusate Viimsi 
naiste poolt, et hoida väärtusi, mis on meile olulised – väärikust, eneseteostust, 
ühiskonda panustamist, lähedastest hoolimist. 

Pidasime oluliseks, et märgatakse ja hinnatakse vääriliselt naisi, kes oskavad 
ühendada emaduse (tagades nii Eesti riigi jätkumise), professionaalsuse (panusta-
des nii Eesti riigi majandusse) ja ühiskondliku aktiivsuse (luues sotsiaalseid väärtusi 
ja kultuurikeskkonda). 

Kui algab uus aasta, võib taaskord korraks aja maha võtta ja mõtestada maailma, 
milles tegutseme. Kas vajame rohkem materiaalset või emotsionaalset? Kas mate-
riaalse eesmärk on toetada emotsionaalseid ja vaimseid väärtusi, mitte vastupidi? 
Missugused on need püsiväärtused, mis aitavad meil rahvana püsida? Mis teeb meie 
elu väärtuslikuks?

Kui vaatame enda ümber, siis näeme vastuseid neile küsimustele. Näeme viimsi-
lasi, kes teevad enamat, kui nõuab töökohustus või mõnus äraolemine. Näeme naisi, 
kes muudavad ka teiste elu ägedamaks, hingestatumaks, turvalisemaks – loovad 
meie ühiskultuurile pidepunkte.

Kui olete märganud naist, keda peab kiitma, siis esitage ta Viimsi aasta naise 
nominendiks!

Viimsi aasta naise reglement: 1. ta on hoolitsev ema või vanaema; 2. ta on kogu-
kondlikult aktiivne; 3. ta realiseerib oma ametioskusi; 4. ta innustab kaaskodanikke 
ja on eeskujuks; 5. ta on positiivne ja elurõõmus; 6. tema elukoht ja/või tegevus on 
seotud Viimsi vallaga; 7. ta on nõus esitamisega Viimsi aasta naise nominendiks.

Viimsi aasta naise nominente saab esitada kuni 8. märtsini. Saatke soovituskiri 
e-posti aadressile  viimsidaamid@gmail.com või aadressile Viimsi, Pargi tee 8. 

Ene Lill ja Merike Immato
VEDA presidendid

osale hääletusel

Viimsi aasta naine 2020

  Armas viimsilane! Kui 
Sa tunned sellist esiletõst-
mist väärivat peret, palun 
anna meile teada hiljemalt 
15. märtsiks e-posti aadres-
sile lcviimsiranna@gmail.com 
või saada kiri Rannarahva 
muuseumile (Nurme tee 3, 
Pringi küla, Viimsi vald 
74011) märksõnaga VIIMSI 
AASTA PERE.
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Keskkonna-aasta soovitusi: tarbi vähem, sorteeri jäätmeid, liikle roheliselt. Loe lk 12–13 >>> 



jaoks oskuses näha enamat, kui silm 
näeb, või uskuda enamat, kui mõte 
suudab mõista. Suurim rikkus on usk 
tulevase headusesse. Kuid seda usku 
leida on ikka ja alati keerukas, sest ot-
se loomulikult me inimolenditena läh-
tume ikka sellest, mida silmad näevad 
ja kõrvad kuulevad.

Less is more – vähem on rohkem, 
ütles mees, kel tuli siit ilmast minna 
ehk liigagi vara, kuid kes on täna sel-
lest mõttest ajendatuna sündinud eri-
nevate seadmete kaudu väga paljude 
inimeste taskus ja kodudes. 

Loodetavasti on enamus inimesi tä-
naseks aru saanud, et maine elu ei ole 
võistlus, mille eesmärgiks on, et surres 
oleks rohkem asju. Sest kõik see asja-
dega seonduv on ju tegelikult peamine 
põhjus, miks nii põletavaks on muutu-
nud keskkonnaprobleemid ja miks ka 
nii keerulisteks on muutunud inimes-
te omavahelised suhted. Oskus elada 
oma tegelikest vajadustest lähtuvalt on 
suur rikkus ehk siis arusaamine sellest, 
mida ma tegelikult vajan.

Soove on inimesel alati ja tahtmi-
si veelgi enam, kuid isegi siis, kui kõik 
need täita, ei lõppe need, vaid inime-
ne tahab ikka enam ja enam, lõpuks ise 
ka aru saamata, mida tal päriselt vaja 
on ja mida mitte. Pole ju põhjust oma-
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Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. 
Ajalehe järgmine number ilmub 21. veebruaril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 12. veebruaril kell 16.

Kuidas rikkaks saada?
KOLUMN Rikkuse ja varanduse olemusest on küllap meil igal ühel oma 
arusaamine ja selleks on meil täielik õigus, sest kes siis veel, kui mina ise ei võiks 
otsustada selle üle, mis on minu rikkus. Eelkõige muidugi peab inimene rikkuseks 
millegi ainelise omamise suurt hulka, on see siis raha, kinnisvara, vallasvara või 
võim, mille läbi mõjutada erinevaid protsesse enesele soodsas suunas. Nii tulebki 
mängu rikkuse kogumise juures üldjuhul ikka mingil ajahetkel mängu mõiste 
omakasu. Sest kui ei oleks kasulik, siis ei ole ju mõtet ka ahnitseda.

S
amas, vaadates tagasi kasvõi 
inimkonna viimasele sajale 
aastale, siis tuleb tõdeda, et 
kõik see aineline varandus, mi-

da inimene on võimeline kokku kraa-
pima, on vägagi kaduv, sest aeg muren-
dab ja teatud olukordades lausa hävi-
tab kõike seda, mida saab käega katsu-
da. Nii oleme meiegi rahvana kogenud 
seda, kuidas viimase 30 aasta jooksul 
on käibel meie riigis kolmas raha ja igal 
vahetuskorral on ümber hinnatud kõi-
ge ainelise väärtus. 

Rikkusest rääkides aga tuleb eelkõi-
ge vaadata inimese sisse, sest tõeline 
rikkus peitub ju inimese arusaamistes, 
tema mõtteviisides ja hoiakutes, mille 
toel ta oma päevatoimetusi toimetab, 
tema usus ja veendumuses ning soovis 
midagi maailma ja inimkonna heaks 
ära teha. Midagi paremaks muuta.

President Lennart Meri on öelnud: 
“Eesti riik on kulukas ja Eesti riik on 
kallis. Ta on kulukas kodaniku raha-
taskule ja ta on kallis kodaniku süda-
mele.” Ja see on ju jätkuvalt nii, kuid 
just ka selle lause mõistmise nurk näi-
tab meile kätte selle, kes adub tõelise 
rikkuse olemust. Tõeliselt rikkad ole-
me me siis, kui mõistame, kui kallis on 
Eesti riik meie südamele.

Piibliski kõneldakse rikkusest ja aa-
retest päris palju ja keskseks mõtteks 
selle juures on just seesama, et kõik 
maine varandus on kaduv ning see-
pärast peitub tõeline rikkus iga hinge 

da kapitäit riideid, kui keha on inime-
sel ikka ainult üks, mida riietada. Kõi-
ki neid korraga kanda on ju võimatu. 

Ja isegi haridus ei ole suurim rik-
kus, vaid suurim rikkus on hoopis ha-
ritus, mis võimaldabki inimesel mõista 
elu erinevatel tasanditel toimuvat ning 
nende omavahelistest suhetest tulene-
valt leida tasakaal nii, et hing on rahul 
ja meelgi on rõõmus.

Aga kes teie seast suudab muretse-
misega oma elule ühe küünragi juurde 
lisada? (Mt 6:27) Nii küsib Jeesus oma 
mäejutluses inimeste käest, kes on te-
da kuulama kogunenud, et panna neid 
mõtlema selle üle, et tegelikult Jumal, 
kes kõik on loonud, kannab hoolt iga 
inimese eest ja annab kõik eluks vaja-
liku. Rikkust leida ei ole mitte kunagi 
võimalik muretsedes, rikkaks võib ini-
mene saada siis, kui lõpetada muret-
semine.

Suurim rikkus, mille osalised inime-
sed on, on armastus. Armastus, mis ei 
sea mingeid tingimusi, armastus, mis 
toetab ja aitab inimest läbi kõigest, mi-
da ta oma maisel teekonnal kohtab. Ar-
mastuse tundmaõppimine aga on elu-
kestev ettevõtmine, kuid mida enam 
armastada, seda enam inimene saab 
kasvada ka sisemiselt ning võib saada 
tõeliselt rikkaks.

Nii et kui see pikk jutt nüüd kokku 
võtta ja selle kokkuvõtmisega püüda 
vastata pealkirjas tõstatatud küsimu-
sele, siis jah, on üks ja ainus viis tõeli-
selt rikkaks saada – rikkaks saab üks-
nes siis, kui kogu südamest armastada. 
Kuidas, kellele seda armastust väljen-
dada, on juba täiesti omaette teema.

Armastus on suurim varandus, suu-
rim rikkus, mida inimene omada saab.

Tõeliselt rikkad oleme 
me siis, kui mõistame, 
kui kallis on Eesti riik 
meie südamele. 

M
inu sõnum on lihtne ja soov siiras. Kui uue 
aasta lubadused on nüüdseks käiku läinud 
või siis neile käega löödud – olgu kuidas on, 
on veebruar veel piisavalt hea aeg, et panna 
kirja oma sellised aastaplaanid ja ideed, mi-

da üle mõõtes saab aasta lõpus iseendale öelda, et vot see 
oli üks hea ja õnnelik aasta.

Erisuguseid perekondi ja inimesi teevad õnnelikuks vä-
ga erinevad valemid ja keegi ei saa siinkohal eriti ette mi-
dagi öelda ega häid soovitusi jagada.

Mind teeb õnnelikuks see, kui töö- ja eraelu on oma-
vahel mõnusas balansis. Et tööle on hea minna ja koju on 
ka hea minna. Üllatav on see, et tihti on inimestel vaid üks 
neist õnnest igapäevaselt võtta ja sellega lepitaksegi. Ülla-
tav on see, et vahel arvatakse, et nii on lausa okei ja ei astu-

ta ka samme teise õnne- ja 
rahulolutunde leidmiseks. 
Nii et kui sul on üks neist 
kõikuma löönud, julgus-
tan nüüd ja kohe sind här-
jal sarvist haarama, parima-
te sõpradega asja arutama, 
abi otsima, ja seda jagatakse 
Viimsis lahkesti. Küsi vaid.

Veel teeb mind õnnelikuks see, kui elu areneb, muutub 
oma valikutelt rikkalikumaks ja sotsiaalsetelt suhetelt üks-
teist toetavamaks, mõistvamaks, rõõmu taastootvaks.

Mul oli hea meel lugeda Viimsi Ranna Lionsi klubi üles-
kutset aasta pere tunnustamiseks, mille sõnumiks on see, 
et perekond on iga kahest või enamast inimesest koosnev 
leibkond ja mõõdupuuks tunnustamisel on 
hoopis teised olulised näitajad – aktiivsus 
kogukonnas ja üksteisele toe pakkumine. Ma 
poleks ka ise seda paremini osanud nii lühi-
dalt lahti seletada. Õnnelik perekond tähen-
dab õnnelikke inimesi. Ja õnnelik Viimsi 
on arenev Viimsi.

Veel teeb mind õnnelikuks hea 
toit ja reisimine. See ei pruugi alati 
tähendada kallist reisi kaugele 
maale, kuigi ka see avardab alati 
maailmapilti ja piire oma peas, aga 
ka Viimsis sees võib “reisida”. Seda 
lehenumbrit läbi lugedes veen-
dusin, et Viimsi 2020 on üks põ-
nev aasta. Võtame maksimumi. 
Ja saada meile oma Viimsi “reisi-
pilte” ka!

Rain Resmeldt Uusen
peatoimetaja 

Õnnelikumalt 
elamise aasta

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

Õnnelik perekond 
tähendab õnnelikke 
inimesi. Ja õnnelik 
Viimsi on arenev 
Viimsi. 

MÜÜA 5-TOALISED
RIDAELAMUBOKSID!

ELENA TOMSON
56 220 777

ELERI KERDE
51 310 09

Metsasihi tee 3

MÜÜGIINFO:

KLIENDIPÄEV 16.02. KELL 13 - 15!

K A L E N D E R .V I I M S I . E E J U U B I L A R I D

  Info Viimsi kultuuri- ja spordisündmuste ning 
huvitegevusega seotud arendavate kogunemiste 
ja ringide kohta on nüüdsest kõik ühes kohas 
koos aadressil kalender.viimsi.ee, mis töötab 
hetkel veel prooviversioonis, et harjuksime uut 
keskkonda kasutama ja leiaksime üles ka kõik 
parandamist vajavad vead.

  Kui oled korraldamas Viimsis mõnda üritust, 
kontserti või muud kogukonnale suunatud ette-
võtmist, anna sellest meile ka märku ja lisa see 
Viimsi kalendrisse. Pole vahet, kas teed seda esi-
mest korda ja vaid korra või plaanid üritusi püsi-
valt korraldada. Kalender on mõeldud kõigile ja 
see on korraldajatele ja huvilistele kasutamiseks 
tasuta!

  Anna esmalt endast märku meie kultuuri- ja 
reklaamitoimetajale (Marje Plaan, marje.plaan
@viimsivv.ee), kes aitab konto sisse seada.
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TOIMUS Tartu rahu 100. aasta-
päeval 2. veebruaril tähistasid 
Viimsi vald ja Pirita linnaosa-
valitsus aastapäeva mitme tradit-
sioonilise ühisüritusega. 

Tänukimbud asetati Jaan Poska hauale 
Tallinna Kesklinna kalmistul ning Met-
sakalmistul president Konstantin Pätsi 
ja president Lennart Meri hauale. Esi-
nes puhkpilliorkester. 

Metsakalmistult siirduti Viimsis-
se Johan ja Maria Laidoneri mälestus-
märgi juurde.

Tartu rahust ja selle mõjust rääkisid 
Viimsi valla aukodanik Tunne Kelam ja 
Viimsi vallavolikogu aseesimees Ma-

Tartu rahust möödus sada aastat
ri-Ann Kelam. Mälestusmärgi juurde 
tõid lilli ja pärgi ning esinesid tänusõ-
navõttudega Viimsi Ettevõtlike Daami-
de Assotsiatsiooni, Rotary klubi, Laido-
neri seltsi ja teiste organisatsioonide 
esindajad.

Seejärel koguneti koosviibimisele 
Eesti sõjamuuseumis. Kõnelesid Ran-
narahva muuseumi juhataja Janek 
Safranovski ning Viimsi ja Pirita vetera-
nide ühenduse esimees Karli Kannel-
mäe. Räägiti Eestit mõjutanud olulis-
test ajaloosündmustest ning meenutati 
neid, kes on langenud Eesti vabaduse 
eest võideldes. Isamaaliste lauludega 
esines Püünsi kooli mudilaskoor (ju-
handaja Meryt Pastak).

Üritustel osalesid esindajad Piri-
ta linnaosavalitsusest, Viimsi valla-
volikogust ja vallavalitsusest,  Viimsi 
ja Pirita veteranide ühingust, Naisko-
dukaitse Viimsi jaoskonnast, Viimsi 
kodutütardest ja noorkotkastest, Kait-
seliidu Harju maleva Rävala malev-
konnast, Eesti sõjamuuseumist, Viimsi 
Rotary Klubist, Viimsi Ettevõtlike Daa-
mide Assotsiatsioonist (VEDA), Ran-
narahva muuseumist, Viimsi kiriku-
kogudustest, Viimsi gümnaasiumist, 
Püünsi koolist, Viimsi koolist, Viim-
si kunstikoolist, Viimsi Pensionäride 
Ühendusest, Viimsi päevakeskusest 
ning Viimsi külavanemad ja Kindral 
Johan Laidoneri Seltsi noored.

Teated

Viimsi vallavanem võttis teisi-
päeva hommikul vastu Viimsi 
kooli direktori lahkumisavalduse
Viimsi kooli direktor Aime Niidas andis 4. veebruari hommikul 
Viimsi vallavanemale Illar Lemettile üle lahkumisavalduse, mis jõus-
tub alates 4. märtsist.

“Kohtusin hommikul Viimsi kooli direktori Aime Niidasega, kes esitas 
avalduse lõpetada oma tööleping alates 4. märtsist. Mõistan Aime 
Niidase soovi anda kooli juhtimine edasi uuele inimesele,” ütles valla-
vanem. “Lähiajal kuulutame välja avaliku konkursi, et leida Viimsi koo-
lile esimesel võimalusel uus juht.”

Aime Niidas selgitas avaldust vallavanemale üle andes, et Viimsi 
kooli kollektiivil on olnud emotsionaalselt keerulised ajad. “Minu roll 
kooli edasiviiva juhina on täidetud,“ lisas ta. “Olen koolis selle 1,5 aas-
taga algatanud mitmeid olulisi projekte.”

Kuu aja jooksul aitab senine direktor Niidas kooli juhtkonnaga äsja 
liitunud inimestel oma töösse sisse elada, et koolielu jätkuks tavapära-
ses töörütmis kuni uue juhi leidmiseni.

Vallavanema sõnul tuleb Viimsi koolis töörahu ja kvaliteetse haridu-
se andmise tagamisega tegeleda igapäevaselt eri osapooltega koos-
töös sõltumata sellest, kes on koolijuht. Ta nentis, et direktoril on suur 
roll nende protsesside juhtimisel ja inimeste suunamisel koostööle. 
“Vallavalitsus on Niidast tema töös toetanud,” kinnitas Lemetti. “Eel-
misel aastal koolis tehtud struktuurimuudatused on samas toonud 
kaasa laiema protsessi, mis on viinud petitsiooni esitamiseni lapse-
vanemate poolt ja oma seisukoha on kujundanud ka kooli hoolekogu. 
Töörahu taastamiseks koolis peavad samme astuma kõik osapooled. 
Seetõttu tunnustan direktor Aime Niidast tema poolt vastu võetud 
otsuse eest.”

“Viimsi koolis on väga palju väga toredaid ja häid õpetajaid,” kiitis 
Aime Niidas. “Viimsi koolis töötavad ka vanemõpetajad ja meister-
õpetajad. Viimsi kool areneb edasi ja soovin talle palju edu!” 

Pooleteise aasta jooksul on Aime Niidas muutnud Viimsi kooli turva-
lisemaks õpi- ja töökeskkonnaks uue sissepääsusüsteemi ja kaamera-
valve juurutamisega. Niidase eestvedamisel sai sügisel kooli jalgratta-
parkla juurde 90 uut parkimiskohta ning algatatud on kaua oodatud 
õuesõppe projekt, mis ootab ehitusluba. Viimase uudisena sai Viimsi 
kool endale direktori eestvedamisel ka uue ja kaasaegse kodulehe-
külje. Kõige rohkem positiivset tagasisidet on aga saanud struktuuri-
muudatuste käigus loodud koostöökogud.

Viimsi Teataja

Haridusküsimused ja õpetajate 
väärtustamine on fookuses
Asutuse juhi lahkumisel tekib töötajatel kindlasti palju küsimusi 
selles osas, kuidas minnakse edasi. Vallavalitsuse poolt soovime 
kinnitada, et kooliperel pole põhjust karta põhjendamatuid ja seni-
seid häid algatusi tagasi pööravaid ümberkorraldusi ega personali-
muudatusi. 

Loomulikult on ka palju väljakutseid ja kiiret lahendamist ootavaid 
küsimusi ning kõigi nendega me erinevate osapoolte heas koostöös 
kindlasti tegeleme.

“Haridusvaldkond tervikuna saab vallas lähiaastatel suuremat 
tähelepanu, kui ta seda seni on saanud. Nii alustame lähiajal hariduse 
arengukava väljatöötamisega ja läheme edasi ka ideega kuulutada 
2021. aasta Viimsis hariduse- ja noorteaastaks.

Sellest aastast käivitame n-ö hariduskonsortsiumi töö, mis aitab 
kindlasti kaasa koolideülesele koostööle. Soovime välja töötada õpe-
tajate motivatsioonipaketi, mis teeks Viimsi koolidest eelistatud tööko-
ha õpetajatele ja tagaks seeläbi parima võimaliku hariduse andmise 
õpilastele.

Möödunud esmaspäeval oli mul väga meeldiv kohtumine Viimsi 
kooli koostöökogude juhtidega. Sain nendel aruteludel kinnitust, et 
koolipere võib vaadata julgelt tulevikku. Koolis töötab erineva koge-
mustepagasiga õpetajaid, aga kokkuvõtvalt võib öelda, et töötatakse 
parima võimaliku hariduse andmise nimel, ollakse valmis rakendama 
uuenduslikke ideid ja on olemas ka suur koostöövalmidus. Kõiki neid 
inimesi tuleb hoida. Vallavalitsus lubab, et kui koolil on kusagil abi tar-
vis, siis seda kindlasti ka saadakse.

Kool vajab kindlust tuleviku osas ja töörahu. Nii vallavalitsusel kooli-
pidajana kui ka hoolekogul lapsevanemate jt osapoolte esinduskoguna 
ning oma soovitusi andva rolliga on selle tagamisel suur vastutus.

Viimsi kool on Eestis üks suurimaid ja see pakub nii palju väljakut-
seid kui ka võimalusi. Teeme nendest võimalustest kooli tugevused ja 
siis saame olla kindlad, et kooli üle saavad jätkuvalt uhkust tunda nii 
õpetajad, õpilased, lapsevanemad kui ka kogu vald.

Tänan direktor Aime Niidast tema panuse eest kooli arengusse! 
Mõistame, et muudatuste elluviimine on olnud keeruline ja väljakutse-
terohke protsess.

Illar Lemetti
vallavanem

Tartu rahulepingu 
100. aastapäev 
Johan ja Maria 
Laidoneri ausam-
ba juures.

Lipuvalve 
Konstantin 
Pätsi haual.

Mälestushetk 
Jaan Poska haual 
Kesklinna kalmistul.

Püünsi mudilas-
koor esinemas 
Viimsi mõisas. 

Mari-Ann ja 
Tunne Kelam 
kõnelemas 
vabaduse ja rahu 
olulisusest.

Koosviibimisel 
osalejad.
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KIRIK Viimsi Vabakogudus on Viimsi poolsaarel 
tegutsenud 95 aastat. Kirikuõpetaja Kristjan 
Kalamägi räägib koguduse ajaloost ja tänastest 
tegemistest.

“Meri on nagu inimese hing, mis on alati täis üllatusi ja põnevusi”

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

Kristjan Kalamägi, Te olete Viim-
si Vabakoguduse pastor. Rääkige 
veidi endast. 
Alustasin teenimist Eesti Kristlikus 
Nelipühi Kirikus (EKNK) 1995. aas-
tal. Pärast seda tuli kutse minna õp-
pima Leedu piiblikolledžisse, kus 
lõpetasin pastor-evangelisti orien-
tatsiooniga õppe. Pärast kooli lõpe-
tamist suundusin tagasi EKNK-sse. 
2000. aastal ordineeriti mind pas-
toriks. Pärast seda jätkasin teeni-
mist vaimulikuna EKNK-s, millest 
mõningad aastad teenisin pastori-
na vene nelipüha koguduses Aht-
ri tänaval. 

Olen lõpetanud Eesti Metodis-
ti Kiriku Teoloogilise Seminari, mis 
on riiklikult akrediteeritud raken-
duslik erakõrgkool Tallinnas.  

Alates 2018. aasta aprillist tee-
nin Viimsi Vabakoguduse pastori-
na. Sündmused tulla Viimsi Vaba-
koguduse pastoriks on olnud päris 
erilised, sest olles EKNK vaimu-
lik, ei mõelnud ma sellistele muu-
tustele oma elus. Esmalt tuli Viim-
si Vabakoguduse poolt kutse tulla 
jumalateenistusele kõnelema. Ol-
les avatud Jumalale, võtsin selle 
kutse vastu. Nendest sündmustest 
kasvas välja uus kutse – tulla kogu-
duse pastoriks, sest sellel hetkel ei 
olnud Viimsi kogudusel pastorit. 
Võtsin aega mõtlemiseks, et saa-
da kindlus, milline on Jumala tahe 
nende valikute ees. Teatud ajahet-
kel sain selguse vastata sellele kut-
sele positiivselt. 

Põnev on elada selliste huvita-
vate sündmuste keskel ja leian, et 
see on eesõigus teenida kogukon-
da ning anda oma panus inimes-
te teenimisele ja teenida nende an-
didega, mida Jumal on minu kätte 
usaldanud.

Elan perega Tallinna kesklinnas 
ja sealt on ilus autoga mööda me-
re äärt sõita Viimsisse, saades osa 
merel toimuvast ning paljust muust 
ilusast, mis jääb kesklinna ja Viim-
si vahele. Meri otsekui peegeldab 
inimese hinge oma rahu, aga mõ-
nikord ka tormist emotsionaalsust, 
millel on iga kord oma nägu. Selles 
on oma sõnum, see on saladuslik, 
müstiline ja hinge lummav. Meri 
on nagu inimese hing, mis on alati 
täis üllatusi ja põnevusi ja mida tu-
leb tasapisi tundma õppida, et osa-
ta sellega õigesti läbi käia.

Olen abielus ja mul on 2 täiskas-
vanut toredat poega, kellest noo-
rem teenib hetkel kaitseväes.

Kui vana on Viimsi Vabakogu-
dus?
Vaimuliku töö alguseks Viimsis on 
loetud 1924. aasta detsembrit, kui 
alustati palvetundidega taludes. 
1932. aastal loodi Tallinna Immaa-
nueli Evangeeliumi Kristlaste Va-
bakoguduse Viimsi osakond. Töö-
tati koos täielikus rahumeelsuses 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 

vennaste koguduse ringkonda kuu-
luva lugupeetud Viimsi kooliõpeta-
ja Mattias Volmeriga.

Aktiivne Viimsi Vabakoguduse 
liige Jaan Maamers, kes valiti Viim-
si vallavanemaks, töötas koos Mat-
tias Volmeriga suures sõpruses. Ju-
malateenistusi peeti Viimsi vanas 
tsaariaegses koolimajas.

Viimsi Vabakogudus on tegut-
senud 95 aastat Viimsi poolsaarel. 
Palvela ehitusega alustati 1935. 
aastal. Koguduse hoonet, palve-
maja aitasid ehitada kohalikud ka-
lurid, kes oma jõud ühendasid. 
Tähelepanuväärne on selle hoo-
ne arhitektuuri juures see, et sel-
le hoone seinad on püstpalkidest. 
Palgid kogudusekoja ehituseks os-
teti Naissaarelt, kust kalurid par-
vetasid need oma kalapaatide järel 
Haabneeme randa. 

8. septembril aastal 1935 pan-
di palvelale nurgakivi ja kahe aasta 
pärast toimus palvela avateenistus. 

5. juulil 1945. aastal registreeri-
ti ENSV Ministrite Nõukogu juures 
asuva Usukultus-asjade Nõukogu 
voliniku poolt Evangeeliumi Krist-
laste Viimsi Vabakogudus iseseis-
vaks koguduseks.

21. mail 1995. aastal pandi pal-
vela juurdeehitusele nurgakivi. Ki-
riku juurdeehituse ja renoveeritud 
kiriku sisseõnnistamise päevaks oli 
9. august 2000.

1. jaanuari 2020. aasta seisuga 
on koguduses 43 liiget keskmise 
vanusega 52 aastat, neist 23 naist 
ja 20 meest.

Mille poolest erineb vabakogu-
dus Eesti Evangeelsest Luterli-
kust Kirikust? 
Ajalooarhiivi teatel on evangeeliu-
mi kristlased luteri kirikust eraldu-
nud sõltumatu usuliikumine. Evan-
geeliumi Kristlaste Vabakogudus 
on õpetuslikus osas sarnased bap-
tistide ja metodistidega. Eesti evan-
geeliumi kristlased loevad oma al-
guseks 1905. aasta ärkamisliikumist 
Tallinnas Stroomi rannas Johannes 
Rubanovitši eestvõttel. 

5. mail 1910. aastal asutati luter-
likust kirikust sõltumatu Evangee-
liumi Kristlaste kogudus keskuse-
ga Tallinnas. Alates 1945. aastast 
kuuluvad evangeeliumi kristlased 
koos baptistidega Eesti Evangee-
liumi Kristlaste ja Baptistide Ko-
guduste Liitu.

Iga kogudus on siiski enda nä-
gu, mille loob kohalik pastor, mis 
puudutab väliseid tegevusi. Ole-
me järginud õpetuslikult jumalasõ-
na ja püüdnud olla kaasajas väliste 
tegevuste poolest, mis loob mõnu-
sa koosolemise ja inimestega oma-
vahelise suhtlemise. 

Pärast teenistust oleme võtnud 
aega istuda koos kohvilauas, et 
oleks võimalik edasi suhelda indi-
viduaalsemal tasandil ja nautida 
sõpradega koosolemist. See on aeg 
kuulata üksteise rõõme ja muresid, 
olla üksteisele toeks ning julgustu-
seks nende tegevustes elu erineva-
tes etappides. Lisaks oleme palju 
rõhku pannud sellele, et eestlased 

on laulurahvas ja oma teenistustel 
me laulame palju.

Milliseid tegevusi lisaks jumala-
teenistusele Viimsi Vabakogudu-
ses veel toimub?
Mingi aeg tagasi peeti koos teis-
te kogudustega ülestõusmispüha 
hommikul ühist teenistust Viim-
si Vabakoguduse juures mereran-
nas väikese lõkke ümber, kus jut-
lustas EELK Viimsi Püha Jaakobi 
koguduse õpetaja. Valla kirikutel 
on olnud ka ühiseid alliansi palve-

nädalaid aasta alguses. Võimaluse 
korral käime üksteisel külas kogu-
duste tähtpäevadel.

Meie oma koguduses toimub 
igal pühapäeval jumalateenistuse 
ajal lastele pühapäevakool. Osale-
jate soovitav vanus on 3–10. Samal 
ajal, kui täiskasvanud kuulavad jut-
lust, saavad lapsed tutvuda piibli 
lugudega läbi raamatu, nukunäi-
dendi või filmi ning seejärel paku-
takse igale lapsele toredat tegevust 
sõltuvalt vanusest. Oluline on, et 
laps kogeks, et ta on väärtuslik, ar-

mastatud. Selles muutuvas maa-
ilmas on oluline teada, et on mis-
ki, mis ei muutu, ja see on Jumala 
armastus meie vastu. Eesmärk on 
panna lapsi mõtlema ja arutlema 
nende väärtuste ja teemade üle, 
mida tavakoolis või lasteaias ei kä-
sitleta. 

Vahel võib kõrvalseisjale tun-
duda vastuolulisena, et räägime 
Jumalast, keda materiaalses maa-
ilmas silmaga näha ei ole, eriti las-
tele. Samas on teada (William L. 
Hendricks “Teoloogia lapsele”), et 

Viimsi Vaba-
koguduse 
pastor Kristjan 
Kalamägi. 
Foto: erakogu



KINO Veebruaris jõavad kino-
linale koguni kaks kodumaiste 
legendaarsete kirjandusteoste 
ekkraniseeringut.

“Talve” 
Tervelt 50 aastat on mööda läinud 
ajast, kui Toots, Kiir ja teised oma-
vahel legendaarses “Kevades” maid 
jagasid. 50 aastat… Arvestades “Ke-
vade” panust meie kultuurilukku, 
tundub see isegi imelik, et triloogia 
järg sedavõrd kaua end oodata lasi. 

7. veebruaril saab see viga pa-
randatud ja armastatud tegelaste 
edasine käekäik selgub loos, mil-
le pealkirjaks “Talve”. Aastaks on 
1942 ja pärast punaste taandumist 
on Eestis kehtestatud Saksa kord. 
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“Meri on nagu inimese hing, mis on alati täis üllatusi ja põnevusi”

Sinivalgetriibuline veebruar viib lapsepõlvemälestustesse
Vaatamata võimude vahetusele 
jääb inimloomus endiseks – armas-
tatakse, pidutsetakse, tülitsetakse ja 
lepitakse. Lutsulikke vimkasid täis 
loo käivitab Arno Tali poja Arnoldi 
naasmine kodutallu. See sündmus 
puhub Paunvere noorte vahel lõk-
kele kirgliku armukolmnurga. Lõ-
busates intriigides on oluline koht 
ka vanemal põlvkonnal, kus Teele, 
Kiir ja teised legendaarsed tegela-
sed omavahel hoogsalt maid jaga-
vad. Stsenaariumi kirjutas Martin 
Algus ja lavastajatoolis istus Ergo 
Kuld. Osades: Riina Hein, Margus 
Lepa, Henessi Schmidt, Karl Ro-
bert Saaremäe, Franz Malmsten, 
Saara Nüganen, Märt Koik, Harry 
Kõrvits jt.

“Sipsik” 
Sipsikut teavad kõik. Aga vahel 
tundub nii, et selles kiires maail-
mas, kus lastelgi juba aega kipub 
väheks jääma, on Sipsik sagedasti 
kippunud ära kaduma. Nüüdseks 
on üks armastatumaid Eesti laste-
kirjanduse kangelasi saanud oma 
filmi, täis muusikat, seiklusi ja tõe-
lisi tundeid.

See on lugu väga erilisest ja üli-
armsast elusast sinisevalgetriibuli-
ses ülikonna, suure musta juukse-
pahmaka ja Ott Sepa häälega rääki-
vast naerunäoga nukust ning õe ja 
venna armastusest, mis peab vas-
tu ka kõige suurematele katsumus-
tele. Ja kui “Kuldvillakus” küsimus 
Sipsiku vanuse kohta ekraanile il-
mub, siis teadke kõik, et õige vastus 
kõlab järgmiselt: “Mis on 58 aas-
tat!” Austusväärne number.

“Ürgne kutse” 
Ürgne kutse on raamatu põhjal val-
minud film, mida saavad kõik Jack 
Londoni fännid Viimsi kinno vaa-
tama minna alates 28. veebrua-
rist. Film räägib suure südamega 
koerast nimega Buck, kes röövi-
takse California mugavast elust ja 
viiakse kaugpõhja Alaskale. Sajan-
di vahetusel on Klondikese jõeäär 
täis ahneid kullaotsijaid, metsi-
kuid indiaanlasi ja hunte. Buckist 
saab vahva veokoer, kes peab ellu-

jäämiseks õppima kavalust ja kar-
must. Buck õpib oma peremeest 
armastama ja tänu sellele saab te-
mast kogu Alaska tugevaim ja met-
sikuim veokoer. Kuid temas ei ole 
kadunud instinkt olla vaba ja järgi-
da ürgset kutset. Haarava seiklus-
filmi “Ürgne kutse” aluseks on Jack 
Londoni 1903. aastal avaldatud le-
gendaarne klassikateos.

Osatäitjateks legendaarne Har-
rison Ford, Karen Gillan, Dan Ste-
vens, Bradley Whitford, Wes Brown 
ja teised tuntud näitlejad. Lavasta-
jana teeb oma mängufilmidebüüdi 
animatsiooniveteran Chris Sanders 
ja stsenaariumi kirjutas Michael 
Green.

“Allamäge” 
Koomikud Will Ferrell ja Julia 
Louis-Dreyfus naerutavad sõbra-
päeval publikut omapärases pea-

aegu-katastroofifilmis “Allamäge”. 
Mõnikord on vaja käia ära peaae-
gu põhjas, et leida taas koosolemi-
se rõõm ja mõte. 

Esilinastuva filmi keskmes on 
abielupaar, kes suundub koos las-
tega Alpidesse suusapuhkusele, 
kus neid tabab väikestviisi ehma-
tus kerge lumelaviini kujul. Kuigi 
keegi viga ei saa, koidab silme ees 
terendava ohu tõttu tõehetk abielu-
paari omavahelistes suhetes. Mõis-
tagi ajavad suusabaasis asjaolusid 
keerulisemaks uued ja põnevad 
puhkusekaaslased ning sündmus-
te keerisesse kistakse paraku ka jä-
reltulijad.

Käesoleva aasta Sundance’i fes-
tivalil esilinastunud terava komöö-
dia “Allamäge” aluseks on lavasta-
ja-stsenarist Ruben Östlundi film 
“Force Majeure”, mille Rootsi esi-
tas 2014. aastal ka Oscarile. 

lapsepõlves õpitakse vaimseid os-
kusi kogu eluks.  

Kaks korda kuus kolmapäeviti 
toimub palve- ja osadusõhtu koos 
piibli kirjakohtade aruteluga, kus 
avatakse teemat salm haaval lah-
ti, et jumalasõnast paremini aru 
saada. 

Sellel koosolemisel võtame ka 
aega üksteisega suhtlemiseks, et 
kuulda, kuidas kellelgi on läinud, ja 
palvetame üksteise vajaduste eest. 
Palveõhtule on oodatud ka kõik 
need, kes vajavad eespalvet tervi-
se või mingite muude olukordade 
pärast. Ühisel palvel on tugev jõud 
lahenduste saamisel. Kogunemine 
toimub iga teise ja neljanda nädala 
kolmapäeva õhtul algusega kell 19 
kaminasaalis.

Iga kolmapäeva hommikul kell 
6.30 kogunevad mehed, et koos 
hommikust süüa ja üksteise eest 
palvetada. Kogunetakse eelnevalt 
kokkulepitult üksteise kodudes.

Igal nädalal üks kord vastavalt 
grupile sobival päeval toimub ko-
dugruppide kogunemine, mille 
märksõnaks on osadus, jagamine 
ja palve, mis lähendavad inimesi 
teineteisele ja Jumalale. 

Pastoraalnõustamine ja hinge-
hoid toimub vastavalt kokkuleppe-
le nõustajatega.  

Pastori juurde etteteatamisega 
on võimalik tulla hingehoidlikule 
vestlusele.

Kui leiame noortetöö juhi, siis 
on soov alustada ka noortetööga.

Teie jumalateenistusi saab vaa-
data ülekandena Internetis. Kust 
selline vajadus tuli?
Oleme alustanud teenistuste üle-
kannet internetis, et enam inime-
si saaks osa pühapäevasest juma-

lateenistusest. Kuigi tehniline pool 
vajab veel kõvasti arendamist, ole-
me esimesed sammud selleks tei-
nud, et edasi liikuda. 

Carolin Krain
Viimsi kino turundusassistent

Kõikide laste 
ja suurte 
suur lemmik 
Sipsik on nüüd 
kinolinal. 
Filmiplakatid: 
tootjad

Idee tuli sellest, et tänapäeval 
elatakse sageli rohkem “nutimaa-
ilmas” ja on hea, kui sealt ka kiriku 
leiab. Tahame mõelda ka nende-
le inimestele, kes ei saa oma ko-
dust välja, kes on haiged või mingil 
muul põhjusel ei jõua pühapäeval 
kogudusse – see annab võimalu-
se saada osa teenistusest interne-
ti teel. 

Kui arvestada koguduse ruu-
mide suurust ja inimeste arvu, kes 
Viimsis elavad, siis kirikud ei ma-
hutaks ka 10% sellest rahvast. Lä-
bi interneti jõuab kirik igaühe koju, 
kes soovib pühapäevasest teenistu-
sest osa saada.

Kogudus sai aastal 2005 viim-
silaste jaoks tähtsa auhinna – 
“Viimsi vaal”. Mille eest see anti?                                     
Valla autasu andis tookordne voli-
kogu esimees vabariigi aastapäe-
val üle tunnustusena koguduse-
le. Auhind anti koguduse liikmete 
rohkem kui 80 aastat kestnud te-
gevusele valla identiteedi hoidja ja 
kasvatajana.

Nii oli see tunnustus koguduse 
liikmetele, kes ka vaimuliku suru-
tise ja halvakspanu aastatel usku 
alal hoidsid ja kõlbelist elu propa-
geerisid ning kes ise püüdsid ausalt 
ja kombekalt elada. “Viimsi vaala-
ga” koos anti üle ka vastav tänukiri.

Kes on Viimsi Vabakogudusse 
oodatud?
Teenistused toimuvad Viimsi Va-
bakoguduses pühapäeviti alguse-
ga kell 12. Kogudusena oleme ava-
tud kõigile inimestele, kes soovivad 
teada ja tunda universumi loojat 
ning saada tuttavaks sellega, mi-
da ta tähendab sinu elu jaoks. Võib 
tulla lihtsalt uudistama ja vaatama, 
mis seal toimub – äkki leiad selle, 
mida oled otsinud ja vajanud oma 
elus.

Liikmeid võetakse vastu uuesti-
sünni ja usutunnistuse alusel, us-
kudes Jeesusesse ja tema kolmainu 
töösse. Uuestisünd tähendab oma 
ellu Jeesuse vastuvõtmist ja koos 
temaga edasi liikumist oma elutee-
konnal. Usutunnistus on, et mina 
usun Isa, Poega ja Püha Vaimu. 

Mida soovite viimsilasele? 
Viimsilasi kutsume osalema juma-
lateenistusel. Meie teenistused on 
põnevad ja kunagi ei tea ette, mis 
saab juhtuma, kuna alati on Juma-
lal midagi põnevat varuks, mis kõ-
netab kedagi ja kelle elu saab puu-
dutatud. Miks mitte teha endale 
pühapäev üheks eriliseks päevaks, 
sest seda see ongi!

Jumal on loonud ühe päeva, mi-
da nimetatakse puhkepäevaks, ja 
seda päeva vajame me kõik. Vajame 
aega, et vaadata enda sisse ja miks 
mitte lasta kõnetada loojal meid, 
sest tema teab, mida me kõige roh-
kem vajame ja mis meile on hea. 
Pühapäev on aeg kiirus maha võt-
ta ja lasta end Jumalal kõnetada, et 
uuel nädalal võiks rahu hinges olla 
ja et meie käsi hästi käiks.

Jumalasõna ütleb, et kojaehita-
jad näevad vaeva ilmaasjata, kui 
Jumal ei ehita koda (Ps 127:1). Ju-
mala õnnistus teeb rikkaks ja oma 
vaev ei lisa sellele midagi juurde 
(Õp 10:22).

Kallid viimsilased, on aeg lasta 
Jumalal end juhtida ja paluda, et te-
ma meie perekondi hoiaks, et meie 
lapsed oleksid kaitstud, Jumala õn-
nistus oleks meie kätetööl, meie va-
ra oleks kaitstud, tervis korras ja 
hing hoitud! 

Jumalasõna ütleb: “Otsige esiti 
Jumala riiki ja kõike muud antak-
se teile pealegi” (Mtt 6:33). See on 
ka meie isiklik kogemus ja usume, 
et see toimib kõigi jaoks. 

Läbi interneti jõuab kirik igaühe 
koju, kes soovib pühapäevasest 
teenistusest osa saada.

Viimsi Vaba-
koguduse 
hoone. Foto: 
Jane Saks
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UUED VÕIMALUSED Viimsis tegutsev mitte-
tulundusühing Estonian Women Programmers 
usub, et enamik naisi saaksid tarkvaratööturul 
hakkama, kuid naiste teadlikkus, mida see ala 
hõlmab, on puudulik. 

Naised ruulivad – vabam graafik, suurem 
palk ja unustatud ummikud

E
estis on tarkvara valdkon-
nas karjuv tööjõupuudus, 
aga viimase kümne aas-
ta jooksul seisab naiste 

osakaal arendajate hulgas üksnes 
11 protsendi juures. Estonian Wo-
men Programmers lõi Viimsi nais-
tele kogukonna, et õpetada ja in-
nustada tarkvarakarjääris esimesi 
samme tegema.

Mittetulundusühingu asutajad 
on mõlemad Tartu Ülikooli juura-
haridusega, kes on õigusalase töö 
kõrvalt õppinud levinumaid prog-
rammeerimiskeeli. Üks neist tei-
nud karjääris kannapöörde ja as-
tunud tarkvaraalale elukutseliselt. 
Siseministeeriumi infotehnoloo-
gia- ja arenduskeskuses kvaliteedi 
insenerina töötav Triinu Maran rää-
gib: “Avastasin, et õiguskaasustes 
teiste musta pesu pesemine ei pa-
ku õhtuks rahulolutunnet, ja taht-
sin lahendada inimeste probleeme, 

luues midagi positiivset. Unistasin 
vabast graafikust, kodus töötami-
sest ja suuremast palgast ning kui 
lapsega koju jäin, nägin võimalust 
õppida ümber. Imik ühes käes ja ar-
vuti teises õppisin ise PHP-d ja üsna 
pea sain ka esimesed kliendid. Na-
gu tihti alustavale ettevõtjale koha-
ne lubasin kliendile pudrumägesid 
ja siis alles mõtlesin, kuidas see lu-
batu kõik ära teha, aga katse-eksi-
tusmeetodil õnnestus.” 

Triinu räägib, et tarkvaraaren-
dus ja õiguskaasuste lahendamine 
on väga sarnased – mõlemas peab 
kaardistama inimeste mured ja te-
gema põhjalikku uurimustööd en-
ne, kui oma lahendustega välja 
tulla.

Teine asutaja, Maarika Pähkle-
mäe sattus alaga kokku juhuslikult, 
kui sõbrad kutsusid TÜ kursuse-
le “Maalähedane programmeeri-
mine”, kus õppis Pythoni program-
meerimiskeelt. “Alguses kartsin, aga 
kuna suurema grupiga koos läksi-
me, siis julgesin ikka uksest sisse 
minna. Esimeses tunnis sain aru, 
et asi on hull, aga siis oli juba hilja.” 

Maarika kirjeldab, et õppis öösel 
kontoris juuratöö kõrvalt ning nüüd 
tahaks programmeerida mingi tee-
nuse, mis lahendaks sotsiaalküsi-
musi ja teeks menetluse lihtsamaks.

Kui teada, mida õppida, 
saaks kiiremini
Triinul võttis 3 aastat katsetamist, 

põrumist ja õnnestumist, et end 
tarkvarakarjääriga ära elatada. “Se-
da eelkõige seetõttu, et ma ei tead-
nud, kuidas õppida, kuidas klienti-
dega tööskoop paika panna, mida 
ma üldse teha tahan.” Nimelt hõl-
mab tarkvaraarendus disainist teos-
tuseni erinevaid rolle, mis sisalda-
vad endas peale koodi kirjutamise 
veel analüüsi ja tootejuhtimist, di-
saini, testimist ja kvaliteediinseneri 
tööd, projektijuhtimist. “Nüüdseks 
olen leidnud enda ala ja koolitan 
ka teisi kvaliteediinsenere. Minu 
asutuses praktika näitab, et kui õi-
get programmeerimiskeelt õppida, 

siis juba paari nädalaga loob kasu-
likku koodi.” 

Mida me teeme
Seni oleme koolitanud Viimsi nais-
ettevõtjaid kodulehti tegema, puu-
dega naiste ühenduse liikmeid alg-
teadmiste osas, korraldanud ko-
dukohviku, kus õpetanud vahvlite 
kõrvale programmeerimismänge, 
ja muid üritusi. Nüüd tahame asja-
le süsteemsemalt lähenda ja meie 
eesmärk saab olema aidata tarkva-
raettevõtete ukse vahelt sisse neid, 
kel pole võimalust ülikoolis õppida, 
kuid on aega ja tahtmist, ning sel-
leks loome Facebooki grupi. Seal 
räägime sellest, milliseid erinevaid 
rolle on tarkvaraarenduses ja kuidas 
saada esimesi projekte, kuidas kir-
jutada CV-d, kuidas tööskoop paika 
panna ja kuidas töötingimusi kau-
belda. Grupiga liitumine/regulaar-
sed kohtumised on tasuta. Süm-
boolse tasu eest kavatseme teha ka 
põhjalikemaid koolitusi, kus koos 
kogenud naisprogrammeerijatega 
teeme projektipõhist õpet, kus loo-
me esimesi projekte portfooliosse, 
millega siis tarkvaraettevõtetesse 
kandideerida.”

Triinu Maran
eestvedaja

Unistasin vabast graafikust, 
kodus töötamisest ja suuremast 
palgast. Kui lapsega koju jäin, 
nägin võimalust õppida ümber.

Proovi kätt 
programmeeri-
mises toetavas 
seltskonnas. 
Foto: Adobe 
Stock

15

Nominentide esitamine 8. märtsini
 KIRJUTA:

viimsidaamid@gmail.com või
Pargi tee 8, Viimsi, 74001, Harju maakond

VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE
 ASSOTSIATSIOON

  Liitu grupiga facebook.
com/groups/viimsicode.
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KIRJANDUST Mõtlemapanevat lugemist veebruari-
õhtuteks soovitab Reet Kukk Viimsi raamatukogust.

Inimkontaktide olulisusest ja armastusest

Veronica Henry
Kuidas leida armastust 
raamatupoes
Eesti Raamat, 2019. 318 lk
Veronica Henry romaan on roman-
tiline ja emotsionaalne lugu Emi-
liast, raamatupoest ja selle sage-
dastest külastajatest, kel kõigil on 
jutustada omaenda lood. On mõi-
saproua, kes peidab saladust sü-
gaval oma südames, üksikisa, kes 
otsib raamatuid, mida jagada po-
jaga, kuid kes pole päris see, kes ta 
näib olevat, ning lootusetult häbe-
lik kokk, kes üritab koguda julgust, 
et jutelda mehega, kes talle meel-
dib… Nightingale’i raamatupood 
on väikese Cotswoldi linnakese sü-
da, mis pakub linnaelanikele ajavii-
det ja leevendust igapäevarutiinist. 
Ühtlasi põimib poeke kokku mit-
mete sealsete elanike saatused. See 
on raamatusõprade jaoks nagu täi-
tunud unistus, kus parimad palad 
pole mitte ainult raamatutes, vaid 
nendega seotud inimsuhetes.

Pärast armastatud poepidaja 
surma võtab tütar Emilia isa soo-
vil poe juhtimise üle, et päästa see 
sulgemisest. Ta isa oli küll suur raa-
matusõber, kuid mitte eriti hea äri-
mees. Rahalised raskused ja peale-

tükkivad ärimehed, kes soovivad 
poealust maalappi endale, muu-
davad olukorra veel raskemaks. 
Romaani tekst on kirjutatud poee-
tiliselt ja lihtsalt, samas köitvalt. Võ-
luv on väikelinna olustiku kirjel-
dus. Enamasti ma leian, et ainult 
romantikale keskendunud raamat 
on igav, aga üllatusin, kuivõrd kirja-
pandu mind võlus. Arvan, et see lu-
gu sisendab lugejasse lootust ja po-
sitiivsust, samuti häid emotsioone.

Nõustun raamatukaanel kirju-
tatuga, et romaan on ülistus kõiki-
dele raamatupoodidele, milles vii-
bimine on autorile olnud suurim 
rõõm. See on nauditav lugemine 
kõigile neile, kellele meeldib ae-
ga veeta raamatuid sirvides ‒ aega, 
mis möödub kiirelt, kuid pole ku-
nagi raisatud.

Nightingale’i raamatupood on 
midagi paljude erinevate inimes-
te hingele. Kesksetelt kangelas-
telt saame ka häid lugemissoovi-
tusi. Siinkohal mõningaid näiteid 
peatükkide alguses asuvatest kir-
janduslikest nimekirjadest: “Raa-
matud toidust”, “Kümme kirjandus-
likku teenrit”, “10 romaani, mille 
tegevus toimub Iirimaal”, “Raama-
tud muusikast”, “Kirjanduslikud 
maamajad” ja teised. Tegemist on 
parajalt mõnusa ajaviitelugemise-
ga, mis ei ole liiga pretensioonikas, 
aga väärib sellest hoolimata lugeja-
te tähelepanu.

Tõnu Õnnepalu
Aaker
EKSA, 2019. 389 lk
Romaani “Aaker” on Õnnepalu kir-
ja pannud oma mõtteid ja muljeid 
Kanadast, kus ta viibis väliseestlas-
te kutsel Kotkajärve ääres Muskoka 
põlismetsade vahel. Kõigest sellest 
on raamatus juttu: aakrist maast, 
amerikanismist, eestlusest ja vä-
liseestlusest, järvedest ja metsa-
dest, floorast ja faunast nende sees 
ja ümber. Lisaks on siin arutlusi kir-

jandusest ja selle tulevikust, luge-
misest ning lugejate kirjandushuvi 
vähenemisest. Kõik need on suu-
red teemad, mida Õnnepalu on va-
hendanud läbi oma isiku, läbi oma 
mõtete. Nagu teisedki tema teosed 
on see koharaamat. Seekord siis 
mujal kodus olemise raamat. Au-
tor püüab mõista, mis tunne on ol-
la eestlane tuhandete kilomeetrite 
kaugusel. Arvan, et väliseestlusest 
arusaamiseni Õnnepalu ei jõud-
nudki. Kui palju on tänasel päe-
val väliseestlases eestlast ja kuidas 
eestlust üldse defineerida ning kel-
lel selleks õigus on? “Aaker” kuju-
tab, kui raske on mõista üksteist nii 
neil eestlastel, kes olid sunnitud sõ-
jakeerises lahkuma, kui ka neil, kes 
jäid kodumaale ja leppisid olemas-
olevaga kui paratamatusega. Küllap 
kehtib siingi tõdemus, et “kerge on 
hukka mõista, tarvis on mõista”.

Üldiselt on teos kirjutatud õn-
nepalulikult, rahulikult ja voola-
valt. Ja see on hea. On aega autoril 
ning ka lugejal järele mõelda. Ini-

mene soovib vahel stabiilsust, liiga 
palju üllatusi pole alati hea. Auto-
ri arusaama väliseestlusest, mis on 
raamatu läbiv teema, võib kokku 
võtta lausega: kui oled läinud, mi-
ne ja ära vaata tagasi. Kui sa oled 
rajanud aakrile oma maailma, siis 
pead sa sellesse ka uskuma. Tei-
ne valus mõte, mis läbib teost, on 
ameerikastumine. Raamatusse on 
püütud ühe idealiseeritud maail-
ma hääbumine, hetk, mida enam 
ei ole. Püüd selle vältimatu jõu vas-
tu astuda, teades ette, et lahing on 
kaotusele määratud.

Õnnepalu raamatutes pole ku-
nagi uitmõtetest puudus. Selles 
seisnebki tema loomingu võlu. Kir-
jeldada igapäevast luulena, justkui 
sundimatu tähelepanekuna. Ta 
võib rahulikult katkestada filosoo-
filise arutelu, et kirjeldada üht ora-
vat, metsarada või lihtsalt vaikust. 
Just loodusvaatlused ja -mõtisklu-
sed on eriti nauditavad ja seda ko-
gu autori loomingus.

Kahtlemata on “Aaker” teos, mis 
ei jäta lugejat ükskõikseks, isegi kui 
me ei nõustu kõigi autori seisukoh-
tadega, aga see ongi hea kirjandu-
se eesmärk.

Anne Cathrine Bomann 
Agathe
Hea Lugu, 2019. 144 lk
Inimene on sotsiaalne olend ja ise-
gi siis, kui mõnele piisab ainult vä-
ga vähesest, võib kogu elu teatud 
inimkontakti puhul ohtlikult kok-
ku variseda. Psühhiaatrist peate-
gelane loendab päevi ja vestlusi, 
mis talle pensionini on jäänud. Ta 
ise on üksik, on seda olnud peaae-
gu kogu elu, julgemata armastada 
ega kedagi endale lähedale lasta. Ta 
on vaatleja ja kuulaja. Patsientide 
probleemid tunduvad talle tühis-
te ja ebaolulistena, kuni üks neist 
(Agathe) sunnib ka arsti oma elus 
inventuuri tegema. Vaatlema oma 
elu kõrvaltvaatajana ja tunnista-
ma mitteelamisega kaasnevat ük-
sildust. Elu justkui põgeneks tege-
laste eest – see on nii lähedal, aga 
samas ei leia ust sinna sisse pääse-

miseks. Üks psühhiaatri patsienti-
dest sõnastab inimlikku kannatust 
tabavalt: “Kui inimesest ei hooli-
ta, võib temast lõpuks saada tiba-
tilluke olend. Mõnikord ma kaht-
len, kas seesugune olend üleüldse 
ongi inimene.”  

Samaväärselt Agathega on ro-
maanis keskne roll sekretäril, kes 
pole kunagi mitmekümne aas-
ta jooksul kontorist puudunud ja 
jääb nüüd vähki põdeva mehe tõt-
tu määramata ajaks töölt eemale. 
Murdekohaks saab minategelase 
vestlus surijaga, kus elust peatselt 
lahkuv mees aitab teda oma jutu-
ga samaväärselt, kui arsti külaskäik 
ja kuulamine aitab surijat. See ongi 
suhtlus. Võimalus lasta keegi oma 
hingesoppi ja tunnistada talle seda, 
mida endale öelda ei julge. Lisaks 
tõdemus, et kui pole kunagi keda-
gi armastanud, siis on ehk lihtsam 
surra, kuid raskem elada.

Lisandub veel üks suhe. Nimelt 
elab psühhiaater aastakümneid 
kõrvuti oma naabriga, kelle elurüt-
mi ta juba tunneb, kelle tujusid ta 
mõistab ühe klaveripala järgi, mi-
da too vahel konarlikult mängib. 
Ent ta pole temaga üldse tuttav. Siit 
mõte, et me oleme olemas, kuniks 
keegi meid kuuleb, näeb ja märkab. 
Oluline on kindlasti ka pealkirjaks 
valitud naise nimi – Agathe –, mis 
tähendab kreeka keeles headust.

Õnnepalu 
on kindla-
peale minek.
Kaaned: 
kirjastused
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Viimsi Raamatukogus
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Sissepääs vaba

Andrei Hvostov
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Kristjan Kaljusaar
loenguga

Sissepääs vaba

20. veebruaril kell 18.00
esineb Viimsi Raamatukogus

ajaloolane

 Eesti riiklikest
teenetemärkidest ja 

ordenite ajaloost

Foto: Madis Veltman



ÜRITUS Reiu Tüüri näitus “12 runo 
vihmaveele“ on avatud 10. veeb-
ruarini Tallinna Jaani kiriku gale-
riis ja EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus. Näitus on Eesti kunstniku 
sümboolne austusavaldus oma 
kodumaale pärast Leedus veede-
tud 10 aastat. Tüüri kunst ühendab 
Baltikumi põhja- ja lõunaosa kul-
tuuri, kastes selle meie ühisesse 
Euroopa pärandisse. 

“Leedu keeles on vihm lietus ja sõ-
na Lietuva tähistab Leedumaad, mis 
võib samaaegselt tähendada ka vih-
mamaad. Oma näitusel kõnelen ma 
vihmast, milles olen elanud 10 aastat,” 
ütleb Tüür.

Näitus “12 runo vihmaveele” toi-
mub korraga kahes kohas: Tallinna 
Jaani kirikus Vabaduse väljakul ja Pü-
ha Jaakobi kirikus Viimsis. Kuigi Tüür 
esitleb töid oma elu erinevatest pe-
rioodidest, on need kõik ühel või tei-
sel moel seotud pärandi väärtustamise 
teemaga – olgu siis tegemist renessans-
si sakraalmaali või linnaruumiga, mis 
oli kunagi elus, kuid nüüdseks jääda-
valt muutunud.

Tallinna Jaani kirikule loodud 12 
maalist koosnev kollektsioon on ins-
pireeritud Firenzes asuvasse maail-
ma vanimasse Uffici galeriisse kogu-
tud töödest. Kuna Tüüri hinnangul olid 
just Martin Lutheri algatatud protses-
sid 15. sajandil need, mis suuresti pu-
hastasid Tallinna kirikud sakraalmaa-
lidest, siis püüab ta oma tagasihoidliku 
kingitusega kolmekuningapäevaks se-
da tühikut täita.

“Minu vanim poeg kannab ni-
me Jaan ja nõnda on Püha Jaan mul-
le tähtis personaalselt, mitte ainult kui 
üks põhilisi kristluse pühakuid. Püha 
Jaan oma unistustega vihmaveest kõr-
bes muutis vee läbi ristimise rituaali 
imetabaseks substantsiks, andes loo-
tust eestlastele ning teistele rahvaste-
le, kes on ajaloo vältel palju läbi ela-
nud,” ütleb Tüür.

EELK Viimsi Püha Jakobi kirikus 
avatava näituse fookuseks on urbanist-
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Reiu Tüüri isikunäitus Viimsis

likud ideed. Väljas on rida maale, mis 
kujutavad Euroopa linnu Vilniusest Pa-
riisi ja Mantuani, kus Tüür on elanud ja 
töötanud. Oma töödel kujutab ta neid 
paiku 15. sajandi kontekstis.

“Paratamatult leian sarnaseid struk-
tuure ja mustreid ristlemas läbi eri-
nevate linnade. Kui maalin Vilniuse 
linnaväravaid, maalin ühtlasi ka Pär-
nu Koiduväravat – mõlemad ehitised 
kaitsevad linna sissepääsu. Mul leidub 
maal keskaegsest Vilniuse sillast, mis 
on võrreldav Firenze iidse sillaga, mis 
omakorda oma kullassepatöökodade 
ja väikekauplustega sarnaneb Kullas-
sepa tänavaga Tallinnas, mis juhatab 
meid Raekoja platsile,” sõnab kunstnik.

Selle näituse tööd sisaldavad muu-
hulgas ka ainest, mis pärineb 12. sajan-
di Ojamaa kirikutest ning on loodud 20 
aastat tagasi Slovakkias. Samuti on väl-
jas muidu erakogus olev Maarja kroo-
nimine. On ka portree Eesti president 
Lennart Merist, kes oli Viimsi kiriku 

loomise idee üks toetajaid ning Reiu 
Tüüri vanaonu, Eesti märkehitiste loo-
ja enne ja pärast teist ilmasõda.

“Loodan, et minu tilluke lisandus 
Eesti kunstiellu saab olema kui vihma-
tilk, mis vormib meie kultuuri väeka-
maks ja elusamaks,” lausub Tüür.

Reiu Tüür on saanud magistrikraadi 
Eesti Kunstiakadeemias 1998. aastal 
ning omandanud magistrikraadi kuns-
tijuhtimise alal London City Univer-
sitys 2001. aastal. Alates 1993. aastast 
on ta kuulunud ühendusse Kursi Kool-
kond ja alates 1994. aastast Eesti Kunst-
nike Liitu. 

Alates 1993. aastast on ta esinenud 
näitustel paljudes galeriides üle maa-
ilma. 

Reiu Tüüri töö tuumaks on päran-
di tähtsustamine – need on elulood, 
mis on vajunud unustuse hõlma, ja 
linnad, kuhu me ei saa enam minna, 
ning kunst, mis jääb kiirustavast ajast 
puutumata. 

Erkki Juhandi
näituse kuraator

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

HENN ROODE 
maalid, eskiisid  ja  joonistused

HENN ROODE HENN ROODE HENN ROODE HENN ROODE HENN ROODE 

Rannarahva 

Muuseumis

Nurme tee 3, Viimsi

7.01 kuni 15.03
2020

Uus huviring, mis hoolitseb nii 
beebide kui ka emade eest
Kui perre sünnib beebi, siis on väga tavapärane, et ema pühendab 
esimese eluaasta lapsele. Siiski ei tohiks unarusse jätta ka iseen-
nast, sest iga laps soovib õnnelikku ja rõõmsameelset ema.

“Mäletan selgelt, kuidas ma olin väsinud ja soovisin lisaks beebi-
tegevustele hingekosutust endale,” ütleb 3-aastase poja ema Getter 
Lukjanov. “Ma käisin pojaga ujumas ja võimlemas, vahel ka ema-beebi 
joogas, kuid hing ihkas midagi sügavamat, tähendusrikast ja täitvat! 
Midagi, mis annaks mulle mõtteid iseenda kui naise ja inimese kohta, 
mitte ainult beebiemmena.”

Sünnitusjärgne depressioon on levinum, kui me tahaksime uskuda. 
Paljud naised ei koge seda konkreetselt depressioonina, kuid ühel 
hetkel võib tühjus, väsimus ja ainult beebile fokusseerimine muutuda 
ruineerivaks. Beebidele pakutakse palju toredaid ja arendavaid huvi-
ringe ja tegevusi, kuid need ei täida ema südant.

Laps vajab aga õnnelikku ema. Emaks saamine on suur õnnistus, 
mis käib käsikäes mitmete väljakutsete, magamata ööde ja suure elu-
muutusega. “Selleks, et end mitte täitsa ära kaotada ja ainult beebi-
maailma sukelduda, tuleb teadlikult täita ka iseenda vajadusi. Olen 
loonud iganädalase koosviibimise, kus on mõeldud mõlemale – nii 
beebile kui ka emale. Tantsime beebid süles mõnusate Ladina-Ameerika 
rütmide järgi, naudime lõbusa ja kerge muusika positiivset mõju psühho-
loogiale ning lubame rõõmul end kanda,” tutvustab Getter veebruaris 
algavat igareedest koosviibimist Pesakeses Viimsis.

Lisaks tantsimisele on iga kord ka loengu ja vestlusringi osa, kus 
keskendutakse teatud märksõnale või teemale. “Beebiteemade ase-
mel keskendume naistele – räägime naiselikkusest, armastusest, va-
badusest ja iseseisvusest, piiride kehtestamisest ning usaldusest. 
Mõtiskleme, arutleme ja täidame oma südant mõnusalt toitva hingetoi-
duga,” ütleb salsatantsu ja hingejuttude vedaja Getter Lukjanov.

Salsatants ja hingejutud alustavad 7. veebruaril Pesakeses Viimsis. 
1,5-tunnised koosviibimised toimuvad reedeti kell 10.00–11.30. Täpsem 
info: www.pesakeviimsis.ee.

Getter Lukjanov
huviringi juhendaja

Ema rahulolu 
peegeldub ka 
lapsele. Foto: 
erakogu

Teated



Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
1. märtsil kell 12-14 Muuuv Seik-
lusmaa lastehommik – meisterda-
mine: nukud. Muuuv Seiklusmaal.

Jumalateenistused

9. veebruaril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
9. veebruaril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK Rand-
vere kirikus.
11. veebruaril kell 19 katoliku 
missa. Missat pühitseb isa Thomasz 
Materna. Eesti keeles. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
16. veebruaril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
16. veebruaril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
18. veebruaril kell 19 katoliku 
missa. Missat pühitseb isa Thomasz 
Materna. Eesti keeles. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
23. veebruaril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
23. veebruaril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK Rand-
vere kirikus.
25. veebruaril kell 19 katoliku 
missa. Missat pühitseb isa Thomasz 
Materna. Eesti keeles. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
26. veebruaril kell 18 tuhkapäeva 
palvus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
1. märtsil kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
1. märtsil kell 13 jumalateenistus 
armulauaga Rohuneeme kabelis.
1. märtsil kell 14.30 jumalatee-
nistus EELK Randvere kirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

7. veebruaril kell 13.10 Mõisa-
mängude kontsertsari. Tallinna 
Keelpillikvartett ja Tähe Lee. Viimsi 
koolis.
11. veebruaril kell 19 Kinoteatri 

Eakatele

9., 16. ja 23. veebruaril kell 11 
eakate ühiskõnd. Kõnnikepid 
kaasa! Korraldaja: VPÜ, Raimo 
Tann, tel 517 2941. Kogunemine 
Põhjakonna trepi juures.
11. veebruaril kell 12 tutvumine 
Viimsi discgolfi rajaga. Buss V2 
väljub Viimsi Keskuse peatusest 
kell 11.25. Kogunemine peatuses 
Tädu kuusk. Info: tel 5647 5642, 
Ruth Teras. Viimsi kettagolfi rajal.
13. veebruaril kell 13 Holger 
Oidjärve loeng “Õpetus joogast” 
Randvere päevakeskuses.
13. veebruaril kell 14 kokkame 
Pille Petersoo juhendamisel, tä-
histame sõbrapäeva Randvere 
päevakeskuses.
14. veebruaril kell 13 sõbrapäev. 
Musitseerivad Kadi Uibo ja Arno 
Kalbus. Viimsi päevakeskuses.
19. veebruaril kell 16 Eesti Vaba-
riigi sünnipäevapidu Viimsi päe-
vakeskuses.
20. veebruaril kell 15 Eesti Vaba-
riigi aastapäeva tähistamine, kont-
sert Randvere päevakeskus.
21. veebruaril kell 12 Tartu Üli-
kooli väärikate ülikool. Esineb 
Raivo Mänd teemal “Miks püsivad 
abielud lindudel paremini kui 
tänapäeva inimestel?”. Viimsi huvi-
keskuses.
25. veebruaril kell 13 Peame vastla-
päeva Randvere päevakeskuses.

Lastele ja noortele

9. veebruaril kell 12–14 Muuuv 
Seiklusmaa lastehommik – foto-
sessioon. Muuuv Seiklusmaal.
14. veebruaril kell 18 festivali 
Koolitants 2020 Harjumaa tantsu-
päev Viimsi koolis.
16. veebruaril kell 12–14 Muuuv 
Seiklusmaa lastehommik – meis-
terdamine: käsitöö hoiutopsid. 
Muuuv Seiklusmaal.
23. veebruaril kell 12–14 Muuuv 
Seiklusmaa lastehommik – meis-
terdamine: lima. Muuuv Seiklus-
maal.

etendus “Vihanemees.com” 
Viimsi huvikeskuses.
21. veebruaril kell 18 Marupe 
muusika- ja kunstikooli keelpilli-
orkestri kontsert EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
23. veebruaril kell 14 Eesti Vaba-
riigi iseseisvuspäev. Vabaõhukont-
sert “Viva Eesti!”. Tasuta. Viimsi 
mõisa õuel.
23. veebruaril kell 16 Eesti Vaba-
riigi iseseisvuspäev. Kontsert 
“Viimsi talent”. Tasuta. Viimsi raa-
matukogus.
23. veebruaril kell 18 Eesti Vaba-
riigi iseseisvuspäev. Raul ja Carlos 
Ukareda kontsert. Tasuta. Viimsi 
raamatukogus.
28. veebruaril kell 19 Viimsi 
Muusikaliteatri muusikalise ko-
möödia “Juukselakk” esietendus. 
Piletid 25/10/5 eurot Piletilevis, 
Piletimaailmas ja huvikeskuse 
kontoris. Alates 3. eluaastast. Viimsi 
huvikeskuses.
1. märtsil kell 12 ja 18 Viimsi 
Muusikaliteatri muusikalise ko-
möödia “Juukselakk” esietendus. 
Piletid 25/10/5 eurot Piletilevis, 
Piletimaailmas ja huvikeskuse 
kontoris. Alates 3. eluaastast. Viimsi 
huvikeskuses.

Meelelahutus ja 
muusika

7. veebruaril kell 21 ansambel 
Absolute Black Rose Pubis.
7. veebruaril kell 19 Viimsi 
Tantsuklubi veebruari tantsuõhtu 
Viimsi huvikeskuses.
8. veebruaril kell 21 Black Rose’s 
Latin Night – ansambel Plan 
Caliente ja DJ Margus Kaukes 
Black Rose Pubis.
12. veebruaril kell 18 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
14. veebruaril kell 21 ansambel 
Pepper Sauce Black Rose Pubis.
15. veebruaril kell 21 30+ PIDU: 
Nancy & VJ Lenny LaVida Black 
Rose Pubis.
19. veebruaril kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.

Liiga 2019/2020 karates. Sissepääs 
tasuta. Viimsi koolis.

Varia

20. veebruaril kell 18 kalaöö 
“Räim ja kilu” Rannarahva muu-
seumis.
23. veebruaril kell 13 Eesti Vaba-
riigi iseseisvuspäev. Näidislahing 
“Lõuna Wäerind 1919” Viimsi 
mõisa pargis.
23. veebruaril Eesti Vabariigi 
aastapäeva tähistamine Prangli 
rahvamajas.

Õpi- ja jututoad

8. veebruaril kell 13 naha kooli-
tus + workshop Viimsi huvikeskuses.
9. veebruaril kell 14 praktiline 
jumestuse töötuba 50+ Viimsi 
huvikeskuses.
12. veebruaril kell 18 külas kir-
janik Andrei Hvostov Viimsi raa-
matukogus.
14. veebruaril kell 10.30 väike-
laste loovushommik Viimsi huvi-
keskuses.
15. veebruaril kell 13 põhilõike-
lise seeliku konstrueerimine 
Viimsi huvikeskuses.
15. veebruaril kell 12 mööbli 
restaureerimise kursus. Lisainfo: 
www.tsunftijanes.ee. Tsunftijänes 
OÜ ruumides.
18. veebruaril kell 18 peretera-
peudi avatud jututuba: külas pere-
terapeut ja lastepsühholoog Aet 
Lass. Viimsi raamatukogus.
20. veebruaril kell 17.30 Viimsi 
Raamatukogu Raamatuklubi koh-
tumine Viimsi raamatukogus.
20. veebruaril kell 18 loeng Eesti 
riiklikest teenetemärkidest ja orde-
nite ajaloost. Ajaloolane Kristjan 
Kaljusaar Viimsi raamatukogus.
22. veebruaril kell 13 põhilõikelise 
seeliku konstrueerimine Viimsi 
huvikeskuses.
26. veebruaril kell 18 mõtteline 
galerii: renessansiaja kunstiimed. 
Lektor Helli Sisask Viimsi raamatu-
kogus.

21. veebruaril kell 21 ansambel 
Player Black Rose Pubis.
22. veebruaril kell 21 VJ Peterson 
Black Rose Pubis.
26. veebruaril kell 18 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
28. veebruaril kell 21 ansambel 
Riff trio Black Rose Pubis.
29. veebruaril kell 21 DJ Toomas 
Tuude Black Rose Pubis.

Näitused

“EV 100 raamatusari” Prangli 
raamatukogus.
Urmas Viigi koomiksinäitus 
“Ruve Rääsa ebaharilik juhtum” 
Viimsi raamatukogus.
Made Balbati illustratsioonid 
Viimsi raamatukogus.
Liis Selderi ja Erki Lindi akvarellid 
“Linnulennult” Viimsi huvikes-
kuses.
Henn Roode maalid, eskiisid ja 
joonistused “Meri ja rannarahvas” 
Rannarahva muuseumis.

Sport

7. veebruaril kell 19 reedesed 
üksikmängud. Osavõtutasu 25 €. 
Registreerumine kuni 06.02 
info@viimsitennis.ee. Viimsi 
tennisekeskuses.
7.-9. veebruaril kell 11 Eesti 
meistrivõistlused käsipallis C-klass. 
Viimsi kooli spordikeskuses.
9. veebruaril kell 12 Viimsi meistri-
võistlused judos – F, E, D klassis. 
Korraldaja: spordiklubi Ookami. 
Kalevi spordihallis.
16. veebruaril kell 11 miniliiga 
käsipallis, noorte miniliiga Viimsi 
kooli spordikeskuses.
21. veebruaril kell 19 Saku I liiga 
Jazz Pesulad eri: KK Viimsi/Noto 
vs Kadrina Karud. Karulaugu 
spordikeskuse korvpalliareenil.
21. veebruaril kell 12 paaris-
mängu ajatennis “Viimsi unetus”. 
Osavõtutasu 25 €. Registreerimine 
kuni 20.02 info@viimsitennis.ee. 
Viimsi tennisekeskuses.
23. veebruaril kell 10 Impact 
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Kutsume 
1,5 - 2,5 a. lapsi 

koos vanematega 
BEEBIKOOLI, 

teisipäeviti 10.45

OOTAME KOOLIEELIKUID 
LAULMA JA TANTSIMA!

Täpsem info ja registreerimine:   
info@mariel.ee, www.mariel.ee, 50 29115  
Tutvu meie tegemistega:        Maire.Eliste.Muusikakool

Linnulennult

Liis Selder ja Erki Lind
akvarellid

Viimsi Huvikeskuses
1.02-15.03.2020
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7. veebruar 202010  // LOODUS

LOODUSE KALENDER Talv on oma haripunkti minetanud 
ning päeva pikenemist võib juba tasapisi märgata. Tõelist 
kevadet annab aga veel oodata. Pole õige talvgi, praksuva 
pakase ja valge lumevaibaga, meieni  jõudnud! Kuid nagu 
vanasõnagi ütleb – ega tali taeva jää.

VEEBRUARFo
to

lu
gu

e küünlakuu e tuisukuu

Härmatis.

Jää okstel. Päeva tulemine.
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VEEBRUAR M
illist rolli mängib lumikate või selle puudumine looduse jaoks? Talveks 
meile jäänud loomadel-lindudel on kas kohastumused toimetulekuks või 
möödub talv nende jaoks ühe pika unenäona. Tänavune soe ja märg talv 
pole aga soosinud talveunne jäämist ning nii võib praegusele ajale erand-

likult kohata nahkhiiri, pisinärilisi, siile, madusid, konni ja putukaid. Külmemate ilmade 
saabudes suikuvad nad taas talveunne, kui praegune ärkvelolek just saatuslikuks ei saa 
sobiva toidulaua puudulikkuse ja liigse talveuneks kogutud rasvavaru kulutamise tõt-
tu. Häiritud on veel karude, kährikute ja mäkrade talveuinak, kuid nemad tulevad häs-
ti toime ka sellistes ilmaoludes..

Lume puudumisel on loomade jaoks siiski ka häid külgi. Sest kuigi toitu napib tal-
vele omaselt, on see-eest ligipääs sellele kergem ja vähem energiat nõudev. Samuti on 
soosingus nõrgemate elukate ellujäämine ja paljunemine. Niisiis liiguvad metskitsed ja 
põdrad sel talvel rõõmsalt ringi, toitudes rohttaimedest, puukoorest ja pungadest, sat-
tudes vahel ka söödakohtades parema kraami otsa.

Puud ja põõsad on sügavas puhkeseisundis. Nende ainsaks murekohaks on tuge-
vad tormid ning okstele langev lumekord ja jäide. Tormide eest kaitsevad puud üksteist 
oma võradega, mis tuule käes üheskoos õõtsuvad ja tuule liigset sasimist pehmenda-
vad. Lehtpuud kannatavad lumeraskuse all vähem tänu heidetud lehtedele. Igihaljas-
test puudest on just kuusk see, kes on rõhku pannud liigsest lumekogusest lahtisaami-
sele. Eemalt vaadates püramiidja kujuga ülaltpoolt altpoole laienev oksade paigutus 
laseb lumel kergemini mööda oksi alla vajuda. Ja tegu on kavala kohastumisega, sest 
lumerohketel talvedel võib ühe puu peale langeda lund mitme tonni jagu. Sellised lu-
me kogused murravad suure võrapinnaga puude oksi ja painutavad looka noori puid. 
Taimede pungad on talvel maapinnal või koguni mullas, olles valmis kevadel üksteise 
võidu kasvama hakkama. Nii koduaias kui ka looduses võib märgata, et lume puudu-
mine on mõnes taimes käivitanud enneaegse lehtede kasvu ja õitsemise. Otseselt see 
taime ei kahjusta, küll aga jäävad neil tõenäoliselt tuleval sügisel viljad ja seemned val-
mimata või vähese saagikusega.

Loodan, et alanud aasta võimaldab Sul kogeda loodust enda ümber veelgi ereda-
malt. Et jaguks silmi nägemaks tema lihtsakoelist ilu, kõrvu kuulmaks tema salajasi so-
sinaid ning südant armastamaks ja hoidmaks seda ühtaegu metsikut ja samas nii kodust 
kohta. Nii et mine metsa ja kosuta meelt rohelisel samblamaastikul kuuskede-mändi-
de vahel jalutades.

Ella Kari
loodushuviline

Hallõgija.

Värbkakk.
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AASTA 2020 on Viimsi vallas aasta, mil pöörame 
suuremat tähelepanu keskkonnateemadele ja 
seame pikemaajalised sihid, kuidas meie praegust 
elukeskkonda kaitsta/säilitada ja parandada 
tulevastele põlvedele. 

Sel aastal panustame keskkonna heaollu

V
iimsi valla elanikud vää-
rivad elamist kohas, kus 
on eeskujulik jäätme-
majandus, hea õhukva-

liteet ja puhas vesi ning aktiivne, 
kokkuhoidev kogukond. Peame 
igaüks keskkonna-aasta väljakutse 
omaks võtma tõelises teedrajavas 
vaimus, looma ideid kestvate muu-
tuste edendamiseks.

Tahame suurendada inimeste 
lähedust loodusega ja teadlikkust 
ümbritsevatest keskkonnaprob-
leemidest ning seejuures pakku-
da erinevaid võimalusi osaleda po-
sitiivsete muutuste täideviimises. 
Soovime olla Eesti keskkonnasõb-
ralikum/teadlikum vald ning ees-
kujuks teistele. Eesmärk on päran-
dada järgmistele põlvkondadele 
parem keskkond ja teha Viimsi val-
last üks parimaid kohti riigis, kus 
elada, töötada ja areneda.

Selleks, et need eesmärgid ja 
soovid täituksid, on vaja muutust 
meie igaühe igapäevases käitumi-
ses. Viimsi vald saab pakkuda in-
formatsiooni ja keskkonnasõbra-
likke alternatiive, kuid soov seda 
vastu võtta peab tulema inimesest 
endast. Muutus algab meist endist. 

Ka Viimsi vallavalitsus hakkab ra-
kendama rohelise kontori põhimõt-
teid ning soovitab seda teha ka teis-
tel Viimsi asutustel ja ettevõtetel.

Kui sul on soov ja tahe juba tä-
na muuta maailma, siis jagame mõ-
ned mõtted, mida võiksid vaevata 
järgida.

Õhukvaliteedi parandamiseks:
• on peamine mõistlike reisivalikute 
tegemine – jalgsi käimine, jalgratta-
sõit, sõidujagamine ning kui vähegi 
võimalik, ühistranspordi kasutami-
ne; jalgsi või jalgrattaga liikumine 
on tavaliselt kiirem ja palju oda-
vam (keskkonnasääst on tihti ka 
rahasääst!);
• lülita auto või kaubik välja, kui see 
on peatatud või pargitud.

Rohelise keskkonna ja bioloogili-
se mitmekesisuse väärtustamine
Viimsi valla territooriumil on kaks 
riiklikku kaitseala ning lisaks on val-
la mandriosas kuus kohaliku tasan-
di kaitseala. Ligikaudu 44 protsenti 
Viimsi valla maismaast moodustab 
kaitseala, millest ligikaudu 29 prot-
senti on mandriosas. Suurem osa 
meie elanikkonnast elab viie mi-
nuti jalutuskäigu kaugusel roheli-
sest või sinisest keskkonnast.
• Uuri välja, kus asub lähim ro-
heala, ja külasta seda iga kuu. Loo-

duses liikumine edendab tervist ja 
heaolu. Kasuta lähedal asuvaid va-
ba aja ja puhkamise võimalusi. Vaa-
ta ka kalender.viimsi.ee.
• Ka sinu aed võib olla looduslähe-
dane. Loo aias ruumi mesilastele, 
lindudele ja putukatele, pakkudes 
tolmendajatele õistaimi, lindudele 
linnumaja ja putukatele vana kän-
nu. Kasvata ise puu- ja köögivilju.

Mida teha energia tarbimise vä-
hendamiseks?
• Vali rohelise energia tarnija.
• Eelista oma kodus madala ener-
giatarbega LED-lampe ja räägi sel-
lest naabritega, kuidas säästad 
energiat.
• Tarbetu energiatarbimise vähen-
damiseks järgi mõnda lihtsat nõu-
annet. Näiteks kustuta tuled tuba-
des, mida parasjagu ei kasuta, ja 
eemalda ööseks pistikutest laadi-
jad.
• Kontrolli regulaarselt oma auto 
rehvirõhku. Õige rehvirõhk pole 
mitte ainult turvalisem, vaid aitab 
vähendada ka kütusekulu.
• Lülita termostaat alla – majapi-
damistemperatuuri vähendamine 
1°C võrra vähendab heitkoguseid ja 
säästab raha.
• Pesu pesemine temperatuuril 
30°C võib säästa 40 protsenti roh-
kem elektrit kui temperatuuril 40°C 
pesemine. Pese alati masinatäis pe-
su.

Põhjavett tuleb hoida
Vesi on meie kodudes hädavajalik ja 
vähem vett tarbides teeme head nii 
rahakotile kui ka keskkonnale. Põh-
javesi kui meie peamine joogiveeal-

likas ei ole ammendamatu ressurss, 
selle kasutamisel peame käituma 
keskkonnahoidlikult.

Mida saad juba täna teha?
• Kasuta hambaid pestes targalt 
vett, näiteks keera harjates kraan 
kinni.
• Ära raiska puhast joogivett muru 
kastmiseks. Lase oma majakatustel 
vihmavett koguda ja investeeri vih-
mavee kogumissüsteemi/veepotti.
• Kasuta pesumasinat või nõudepe-
sumasinat ainult täiskoormustega.

Jäätmemajanduse 
edendamiseks
Suur osa Viimsi valla elanike poolt 
äravisatavatest jäätmetest ei ole 
prügi, vaid väärtuslik materjal. See-
tõttu on keskkonnasõbralik tegu ka-
sutu materjal koguda liigiti. Eelkõi-
ge kehtib see pakendite kohta, mis 
moodustavad suure osa olmeprü-
gist ning mida saab hõlpsasti veel 
kord kasutada.

Mida saad teha jäätme vähenda-
miseks keskkonnas?
• Kasuta veepudelit – korduvkasuta-
tava veepudeli kasutamine on liht-
ne viis plastjäätmete vähendami-
seks.
• Kasuta poeskäimiseks korduska-
sutatavaid, näiteks riidest kotte.
• Proovi korduvkasutatavat kohvi-

mahutit/tassi – kasutades korduv-
kasutatavat kohvitassi, vähendad 
igapäevaseid jäätmeid.
• Ära viska kõike prügikasti – proovi 
annetada, edasi anda, vahetada või 
müüa. Keegi teine saab sinu jaoks 
kasutuid asju uuesti kasutada. Vä-
ga hästi kehtib see põhimõte riiete 
kohta, mis enda jaoks on võib-olla 
juba emotsionaalselt kulunud, kuid 
jätkuvalt kasutatavad.
• Kogu materjale liigiti – kui viskad 
midagi ära, siis pane asi õigesse 
jäätmekasti. Eralda eelkõige bio-, 
pakendi-, paberi- ja olmejäätmed 
ning ohtlikud jäätmed.
• Tarbi vähem. Osta ainult seda, 
mida vajad. Kui midagi vajad, mõt-
le esmalt, kas seda on ilmtingimata 
vaja osta – võib-olla saaks seda eset 
laenata või rentida. Kui siiski mida-
gi osta, eelista kvaliteetset toodet. 
• Hangi kodukomposter oma köö-
givilja- ja aiajäätmete jaoks. 
• Räägi naabrile, kuidas sina oled 
eeskujulik jäätmete liigiti koguja. 
Jäätmete liigiti kogumine vähen-
dab segaolmejäätmete kogust mär-
gatavalt, mis on lisaks keskkonna-
teadlikule käitumisele ka kindlasti 
märgatav kokkuhoid sinu jäätme-
käitluskuludes.

Toomas Luhse
keskkonna vanemspetsialist

Selleks, et need eesmärgid 
ja soovid täituksid, on vaja 
muutust meie igaühe igapäe-
vases käitumises.

  Jäätmete liigiti kogumi-
sest räägivad ka järgnevad 
keskkonna-aasta teemali-
sed ilmuvad artiklid. Seniks, 
mõtle globaalselt, tegutse 
lokaalselt! Iga suurem muu-
datus saab alguse just sinust 
endast.

Prügi sorteerimi-
sest saab üks 
fookusteema ka 
Viimsis. See hoiab 
keskkonda ja ka 
kulusid kontrolli all. 
Hakka harjutama! 
Foto: Adobe Stock
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VIIMSI POOLSAARE JOOGIVESI pärineb 
ainsast kohalikust mageveevarust – Kambrium-
Vendi põhjaveekihist. Mainitud põhjavesi on 
kujunenud viimasel jääajal Eestit katnud liustiku 
sulavetest ning tegemist on n-ö taastumatu 
ressursiga. 

Veeressurssi tuleb kasutada mõistlikult

I
ntensiivne põhjavee välja-
pumpamine on põhjustanud 
olulisi muutusi Viimsi pool-
saare põhjavee keemilises 

koostises.
Üheks intensiivse veevõtu põh-

juseks on olnud ka suhteliselt kui-
vad suved paaril viimasel aastal, 
mil elanikud kasutasid ohtralt vett 
kastmiseks. Eriti suureks mureko-
haks on kujunenud üha laialdase-
malt levinud automaatsed murunii-
sutussüsteemid.

Viimsi poolsaarel on ligi poolsada 
70–170 m sügavust puurkaevu, 
mis ammutavad vett  Viimsi pool-
saarel levivast kahest Kambrium-
Vendi veekihist: Voronka (ülemine) 
ja Gdovi (alumine) veekihist. Need 
veekihid on pealt kaetud kuni 40 m 
paksuse saviga (Lükati-Lontova 
veepide) ning on seetõttu prakti-
liselt ära lõigatud tänapäevasest 
veeringest. Neis peituv vesi päri-
neb enam kui 10 000 aasta tagusest 
ajast, kui Eesti ala oli kaetud mand-
riliustikuga.

Mõne kilomeetri paksune jää-
kiht oli piisavalt raske, et suru-
da tema alla kogunenud sulaveed 
mitmekümne meetri paksuse sa-
vikihi alla. Seetõttu kasutatak-
se Viimsis sisuliselt taastumatut 
loodusvara, sest taolistes isoleeri-
tud veekihtides ei toimu tavapä-

rast põhjavee tarbe kompenseeru-
mist läbi tänapäevaste sademete 
infiltratsiooni maapinda. Seetõttu 
kaasneb põhjavee tarbimisega põh-
javee survetasemete langus.

Loodus tühja kohta ei salli ning 
tulenevalt ühendatud anumate 
seadusest hakkab kõrgema rõhu 
all olev vesi liikuma madalama rõ-
hu suunas. Enamasti kaasneb sel-
lega loodusliku põhjavee voolu-
suundade muutus ning piirnevate 
veekogumite vee tungimine vee-
kihti. Viimsi poolsaare puhul võib 
sellisteks “võõrvee” allikateks ol-
la pindmised põhjaveed, kristalne 
aluskord ja Läänemeri.

Ainus tee pindmistele põhja-
vetele sügavamatesse veekihti-
desse on läbi poolsaare loodeosas 
paikneva Merivälja ürgoru, mis 
on piisavalt sügav, et lõigata läbi 
Lükati-Lontova veepide (joonis). 
Põhjaveevõtt ürgoru lähikonnas 
soodustab noore põhjavee juurde-
voolu ja levimist sügavamates vee-
kihtides, mis mõneti kompensee-
rib veekasutust Gdovi ja Voronka 
veekihis. Läbi ürgoru liikuva värs-
ke veega kasvab aga risk inimtege-
vuse reostuse levikuks muidu üsna 
kaitstud põhjaveesüsteemis. 

Merevee sissetung sügavasse 
põhjaveekihti võib toimuda Soo-
me lahe all asuval veekihtide ava-
musalal (1–2 km kaugusel ranni-
kust), kus Lükati-Lontova veepide 
ei kata enam neid veekihte. Mere-
vee sissetungist põhjustatud Voron-
ka ja Gdovi veekihtide sooldumine 
võib kujuneda veelgi ebameeldiva-

maks kui nitraadi või mõne muu 
inimtegevusest vabanenud reoai-
ne levik. 

Kuigi mitmetes AS-ile Viimsi Ve-
si kuuluvates puurkaevudes on tu-
vastatud sooldumist, pole seni ei 
riiklik põhjaveeseire ega AS-i Viim-
si Vesi poolt teostatav seire neid 
tendentse seostanud mereveega. 
Mitmed uuringud Viimsi poolsaa-
rel on näidanud, et Gdovi veekiht, 
kust pärineb enamik viimsilaste 
tarbeveest, on hüdrogeoloogilises 
ühenduses kristalse aluskorraga, 
mille ülemine osa sisaldab igapäe-
vaseks tarvitamiseks kõlbmatut mi-
neraalaineterikast vett. Kui toimub 
aktiivne veevõtt, hakkab Gdovi vee-
kihi keemiline koostis kiiresti muu-
tuma, sest puurkaevudesse tõmma-
takse ka soolast kristalse aluskorra 
vett.

Andres Marandi
Eesti Geoloogiateenistuse 
hüdro- ja keskkonnaosakonna juhataja

Valle Raidla
Eesti Geoloogiateenistuse 
vanemhüdrogeoloog

Kraanivesi 
on joomiseks. 
Foto: Adobe 
Stock
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Lontova-Lükati veepide 
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Mis toimub põhjaveega maa sees?

savi ja aleuroliit           liivakivi                             soolane põhjavesi          
ürgorg                           kristalne aluskord          magestunud põhjavesi

põhjavee survetase Voronka veekihis              põhjavee survetase Gdovi veekihis 

ETTEVÕTLUS 12 keskkonna-
sõbralikku väljakutset Viimsi 
ettevõtjale, kes päriselt hoolib. 

#väljakutse 1
Julgustan ettevõtte töötajaid tegelema 
digikoristusega ja panustan digiprügi 
vähenemisele. 

Vaata: digitark.ee/teemad/digitaalne-
koristus.

2020 on Viimsis keskkonna-aasta 
#väljakutse 2
Kaardistan ettevõttes tekkivad jäät-
med, teen kindlaks kitsaskohad ning 
töötan välja ettevõtte prügi sorteeri-
mise kava.

#väljakutse 3
Loon töötajatele mugavad tingimused 
ettevõttes tekkivate pakendite sortee-
rimiseks.

#väljakutse 4
Loon töötajatele mugavad tingimused 
bioprügi sorteerimiseks.

 
#väljakutse 5
Kevadkoristus ettevõttes keskkonna-
sõbralikult.
 
#väljakutse 6
Ettevõtte jaanipeol ei kasuta ühekord-
seid nõusid.

#väljakutse 7
Ergutan töötajaid tööle tulema ühis-
transpordi, jalgrattaga või jalgsi.

#väljakutse 8
Kulutan ettevõttes printimiseks ja 

Viktoria Tuulas
ettevõtja

muudeks otstarveteks minimaalselt 
kvaliteetset kirjapaberit.
 
#väljakutse 9
Toetan mõnda keskkonnaalast projek-
ti aktiivse osalusega.

#väljakutse 10
Korraldan ettevõttes pakendivaba 
kuu.

 #väljakutse 11
Ettevõte osaleb Pauligi kohvipuru ko-
gumise kampaanias. Möödunud 2019. 

aastal koguti teie ning mitmete teiste 
tublide eraisikute ja ettevõtete/asu-
tuste abiga kokku 13,8 tonni kasutatud 
kohvipuru, sellest 2,5 tonni kogusid 
viimsilased. Kokku kogutud kohvipu-
rust toodeti piisavalt energiat, et kat-
ta Haiba lastekodu energiavajadus pea 
kaheks kuuks (58 päevaks). Loodeta-
vasti oleme sel aastal veelgi edukamad.

#väljakutse 12
Teen kokkuvõtte keskkonna-aastast 
2020 ja ei tee koostööpartneritele jõu-
lukinke.

  Ööpäevased veetarbimised kasvavad kuival perioodil kuni ca 50 %.  
Kõige rohkem kasutavad vett ööpäevaringsed niisutussüsteemid. 

Kui mitmel päeval järjest on tarbimine suurem lubatud vee ammutami-
se kogusest, siis ei täitu ka veepuhastusjaama reservuaarid.  

Paraku on Viimsis hulganisti kinnistuid, mis ühes kuus kasutavad ko-
guni mitusada (!) kuupmeetrit puhast joogivett muru kastmiseks. 

On selge, et selline tarbijakäitumine olukorras, kus mitmed Euroopa 
linnad kuiva ja kuuma ilma tõttu on keelanud kastmise täielikult, ei saa 
mitte kuidagi olla aktsepteeritav. 

Igale kinnistule on ühisveevärgiga liitudes väljastatud tehnilised tingi-
mused, kus on ka märgitud maksimaalne veetarbimine ööpäevas, mil-
lest lähtudes ei esineks ka probleeme. 

Kastmisperioodil ei tekita probleemi minimaalne mõistlikkuse piires 
taimede kastmine (nt kasvuhoones taimede või rõdul lillede kastmine).

 AS Viimsi Vesi

KO M M E N TA A R

Viimaste aastate seiretulemu-
sed näitavad Viimsi puurkaevudes 
nii aluskorrast (soolsuse tõus) kui 
ka ürgorust (madala mineraalsuse-
ga) saabuva vee mõju väljapumba-
tava põhjavee kvaliteedile. Merevee 
mõju hetkel veel tuvastatud ei ole, 
kuid suureneval tarbimise jätkumi-
sel võib eeldada, et mingil ajal see 
ilmneb. Sellisel juhul võib prognoo-
sida soolsuse kiiret tõusu mitmetes 
Viimsi rannikul paiknevates puur-
kaevudes, millede vesi võib muu-
tuda joogikõlbmatuks. Selleks, et 
kasvava tarbijate hulgaga (elanik-
konnaga) Viimsis ei tekiks sarna-
seid veekriise kui hiljuti Kaplinnas 
või Californias, tuleks oma piira-
tud ressursse väga mõistlikult ka-
sutada ning iga inimene peaks kaa-
luma, kuivõrd on suvel vaja muru 
kasta kvaliteetse joogiveega.



Korrigeeriti Viimsi suuna 
maakonnaliinide sõiduaegu
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teatab, et alates 1. veebruarist 
korrigeeriti Viimsi suuna maakonnaliinide 114, 115 ja 174 sõiduaegu.

Algpeatustest väljumiste ajad ei muutu, kuid liinide marsruudil oleva-
te peatuste läbimise ajad võivad olla mõne minuti võrra nihkunud.

Sõiduplaanide kohta saab infot www.peatus.ee.

Prangli saare üldkogu koosolek 
toimub juba homme
Prangli saare üldkogu koosolek toimub 8. veebruaril algusega 
kell 10.30 Prangli rahvamajas.

Päevakorras on saarevanema valimine, Kelnase sadama arendu-
sed, sadamakuuri tulevik, laevagraafikud ja jooksvad küsimused. 
Prangli saare saarevanemaks kandideerib Terje Lilleoks.

Avanes 2020. aasta talu-
arhitektuuri toetamise taotlusvoor
Toetuse eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise 
kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku 
omapära säilitamisele.

Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud eluhoonele ehk üksik-
elamule, mis on ehitatud enne 1940. aastat, ning voorust toetatakse 
katuste restaureerimist traditsiooniliste materjalide ja töövõtetega. 

Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juhi Anni Martini sõnul 
on maa-arhitektuur seni vähem tähelepanu saanud osa Eesti ehitus-
pärandist ning eraldi toetusmeede selle säilitamiseks on väga oluline. 
“Huvi möödunud aastal esimest korda jagatud toetuse vastu oli rõõ-
mustavalt suur ja näitas inimeste tugevat sidet traditsioonilise taluela-
mu ning maapiirkondadele omaste maastikega,” selgitas Martin.  

VT
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Tööpakkumine
Puhastustteenindusega tegelev 
firma pakub tööd hoolsale ja tragile 
puhastusteenindajale Viimsi vallas 
ja selle lähiümbruses. Täiendav info 
E–R 8.00-16.30 tel 5301 8063.

Õpe
Pikaajalise töökogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. Aitan 
ka korrata gümnaasiumi katseteks 
ja põhikooli lõpueksamiks. Hind 
kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, 
Mare. 
Koolieelikute lugema ja kirjutama 
õpetamine. Individuaaltunnid luge-
mis- ja kirjutamisraskustega õpilas-
tele. Tel 505 9605.
Hispaania keel: kutsume ühinema 
uue algajate hispaania keele gru-
piga. Kursus alustab märtsis, tunnid 
kolmapäeva õhtuti Viimsi huvi-
keskuses. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com.
Keeleõpe (inglise ja eesti keel ing-
lise keele baasil) ning tõlketeenus.  
Vaata https://mpt-link.ee/et/. 
Translations and private Estonian 
language courses. Further informa-
tion at https://mpt-link.ee/en/.
Tugevda oma tervist, pane elu voo-
gama, tulles hiina tervisevõimlemise 
Qi Gongi tundi  Elujõusaali kolma-
päeviti k 11 või 19.45. Sobib igas 
vanuses ja kehalises vormis inime-
sele. Heidi, tel 510 3886.

Aiatööd
Langetame ja hooldame puid ning 
freesime kände just Teie piirkonnas. 
Leiame koos lahenduse! Tel 5626 
3857, www.puumehed.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. Helista 
julgelt ja leiame lahenduse! Tel 
5623 0373, Randy.

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

Viljapuude ja põõsaste lõikamine, 
hekkide pügamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud haljas-
tustööd. Tel 5564 7029.

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

Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi-, 
katuste, vaheseinte, saunade, ter-
rasside ehitus. Parketi, uste, akende, 
liistude paigaldus ja muud sisevii-
mistlustööd. Tel 5360 5083.

Plaatimistööd, saunade ehitus, 
ehitus-remonditööd. Tel 511 0992.

Vannitubade ja korterite remont 
ning viimistlus. Küsige pakkumist 
tel 525 7443, e-post info@remont-
javiimistlus.ee. Koduleht www.re-
montjaviimistlus.ee.

Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga 
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo 
tel 5656 2191.

Teostame vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitustöid, kõiki majasise-
seid santehnilisi töid. Laadur ratast-
raktori teenus, veoauto (multilift) 
teenused, lammutus- ja koristus-
tööd. Vanametalli tasuta äraviimine. 
Tel 507 4178.

Katuste pesu ja värvimistööd, 
remonttööd, veerennide puhastus 
ja akende pesu. Tel 5638 8994.
Katuste remont ja hooldus, 
vihmaveesüsteemide paigaldus ja 
hooldus, puidutööd. Tel 5332 0853, 
e-post info@topehitus.ee, 
www.topehitus.ee.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija 
ja pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Pääs-
teameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
Pikaajalise kogemusega litsentsee-
ritud korstnapühkija teenus. Teos-
tan ka sundventilatsiooni puhas-
tust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.

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

Ost, müük
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.

Autode kokkuost! 
Ostame kõiki autosid, sõidukeid, 
aparaate ja töömasinaid! Võib pak-
kuda remonti vajavaid ja seisvaid 
masinaid! Ei pea olema arvel, üle-
vaatust ega kindlustust! Pakkuda 
võib kõike! Kuulutus ei vanane! Tel 
5621 3000.
Müüa puitbrikett 145 €/960 kg, kui-
vad kütteklotsid 110 €/48 kotti, pel-
let premium 6 ja 8 mm, kuiv lepp ja 
kask kottides. Tel 5692 4924. 
Müüa segalehtpuu al: 44 €/rm; 
valge lepp al 44 €/rm; sanglepp 
al 48 €/rm;  kask al 58 €/rm; saar 
al 58 €/rm. Metsakuiv al 50 €/rm, 
30 cm lisandub 3 €/rm. Kontakt: 
tel 5697 5216.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

2019. a toetatud uue 
laastukatuse saanud 
talumaja. Foto: erakogu

Teated

HUVIHARIDUS Tänu äsja avalikus-
tatud frantsiisipartnerlusele jõuab 
Pingu’s English varsti Viimsi las-
teni. Armastatud multikategelane 
Pingu aitab neil õppida inglise 
keelt ja palju muudki. 

Eesti Pingu’s English lansseeriti Tallin-
nas 2018. aasta kevadel. Hiljuti teatas 
programmi Pingu’s English Eesti põ-
hifrantsiisivõtja Tatjana Dodatko, et 
peagi avatakse veel kaks sama prog-
rammi kooli: Viimsis ja Pärnus.

Viimsi huvikool Pingu’s English 
asub tegutsema Viimsi raamatukogu 
ja noortekeskuse kõrval, Viimsi Mar-
keti hoone teisel korrusel (Randvere 
tee 9). Kool mahutab kuni 120 õpilast 
ja pakub paindlikku ajakava eri tase-
metele. Uus huvikool hakkab korralda-
ma regulaarseid tunde ja ka laagreid.

Lisakeele õppimine varajases eas 
võib tõhustada lapse emakeelset kirja-
oskust ja ühtlasi mõjutada positiivselt 
aju struktuuri. Pingu’s English võimal-
dab lastel harjutada inglise keelt lõbu-
sas keskkonnas ning täiendab nende 
sõnavara mitmes keeles korraga.

Programm Pingu’s English raken-
dab väikeste õppijate inglise kee-
le oskuse arendamisel interaktiivset, 
mängupõhist õpet ning terviklikku 
ja lapsele keskenduvat lähenemisvii-

Viimsis alustab lähiajal tegevust 
huvikool Pingu’s English

si. Pingu’s English on frantsiisil põhi-
nev ülemaailmne alushariduse prog-
ramm. Selle järgi õpetatakse lapsi, 
kellel on vanust kolm kuni üheksa või 
enam aastat, ning see põhineb tohutult 
populaarsel ja väga armastatud multi-
kategelasel Pingul.

Neljaastmeline arendusprogramm 
Pingu’s English on osutunud nii laste 
kui ka vanemate suureks lemmikuks. 
Üheks põhjuseks on see, et need tun-
nid eemalduvad tavapärasest koolimu-
delist. Selle asemel hõlmavad tunnid 
elavaid, kaasahaaravaid ja interak-
tiivseid tegevusi, mis sisaldavad kõi-
ke, alates mängudest ja käsitööst ning 
lõpetades lugude ja lauludega. Viimsi 
huvikoolis Pingu’s English teatakse, et 
mida lõbusam kõigil on, seda tõhusam 
on ka õppimine.

Pingu on üks tore ja seiklushimu-
line pingviin lõunapooluselt ning tal 
on ainulaadne võime võluda lapsi ko-
gu maailmas. See programm põhineb 
väikse ja armsa Pingu Antarktika-seik-
lustel. Pingu maailm elavdab laste ku-
jutlusvõimet ja annab neile kaasa os-
kused kogu eluks.

Arendusprogrammi Pingu’s Eng-
lish iga aste koosneb 12 õppemoo-
dulist. Iga moodul põhineb erineval 
Pingu multifilmi osal. Seda näidatak-
se klassis koos hulga muude õppema-

terjalidega, mis aitavad multifilmil el-
lu ärgata. 

Keeleõppe tulemused on väga reaal-
sed. Ühendades tõhusad keeleõppe-
meetodid ning lõbusa ja toetava õhk-
konna, annab Pingu’s English lapsele 
enesekindluse kasutada inglise keelt 
igapäevases elus. 

Selle asemel, et kasutada lihtsalt 
kuulamis- ja kordamismeetodit, kes-
kendume lastele inglise keelt õpetades 
meetodile, mis võimaldab neil arene-
da inimesena. 

Peale selle, et programm Pingu’s 
English annab õpilastele eluks uued 
väärtuslikud oskused, tutvustab see 
tasakaalustatul ja meeldival moel las-
tele ka päris kooli. Tutvustame lastele 
tasahilju klassiruumis õppimise ideed, 
arendades neis täiskoormusega koo-
liks vajalikku kannatlikkust ja distsip-
liini. Laps saab esimese meeldiva ha-
riduskogemuse, mis aitab tal koolis 
kiiresti kohaneda.

Registreerumise ja töökohtade as-
jus saate infot veebilehelt www.pingu-
senglish.ee ja e-posti aadressil viimsi@
pingusenglish.ee. Võite meile ka helis-
tada telefonil 5559 2043.

Et olla kursis kõigi meie ettevõtmis-
tega, vaadake Facebooki lehte @Pingu’s 
English Viimsi ja jälgige meid Insta-
gramis @pingusenglishviimsi.
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EKSPERIMENT Novembris tegin vihahoos ära 
teo, mida olin tahtnud juba kuu varem ellu viia. 
Ma kustutasin oma telefonist Instagrami ja veidi 
hiljem ka Facebooki äpid, öeldes endale: “Mina 
enam ei jaksa!” 

Kaks kuud ilma Instagrami ja Facebookita

L
aialt levinud põhjus, miks 
Instagram on enesekind-
lusele äärmiselt halvav 
koht, on ilusad pildid prei-

lidest, kellega vaatajad hakkavad 
end võrdlema ning seejärel endas 
vigu leidma. Tihti on neil suur jälgi-
jaskond, brändidiilid ja muud suu-
namudija kultusele omased tunnu-
sed.

Minu puhul polnud mu viha sel-
le koha vastu seotud mitte piltidega 
suurtest tagumikest või ülemukitud 
noortest daamidest, vaid piltidega, 
millel on kujutatud ühtlasel taus-
tal olev tekst, mille eesmärk on an-
da nõu, kas siis suhete (nii armu kui 
ka sõprus), elu, ühiskonnastandar-
dite või millegi muu taolise kohta. 
Need tekstid nägid esmapilgul väl-
ja positiivsed, kuid lähemal vaatle-
misel kumas pealispinna alt kibedat 
negatiivsust, mis lõpuks mu arusaa-
ma kõigest ümbritsevast lõhkuma 
hakkas. 

Ka häiris mind see, kuidas ma 
tuimalt veetsin tunde telefonis liht-
salt pöialt ekraanil alt üles vedades, 

kohati isegi lihtsalt selleks, et ekraa-
ni niisama kerida ilma ühelgi posti-
tusel peatumata. Mida see telefonis 
passimine mulle andnud on? Kes-
kendumishäired ja vajalikest toi-
metustest osavalt kõrvalehiilimis-
oskuse. 

Seega lahkusin sõnagi lausuma-
ta. Esialgu. Umbes päev hiljem and-
sin sõpradele teada, et nad ei mu-
retseks, miks ma nende Instagramis 
saadetud sõnumitele ei vasta. Mõni 
turtsus veidi, aga leppis sellega. Kõi-
ge tähtsamad pildid, mis nad taht-
sid minuga jagada, toimetasid nad 
lahkelt minu sõnumitesse.

Ma ei piiranud end liiga rangelt: 
otsustasin, et ei tohi kahe kuu jook-
sul Instagrami ega Facebooki äppi 
uuesti alla laadida ja arvuti kaudu 
Instagramis käia. Facebookis lu-
basin endal arvuti kaudu aeg-ajalt 
käia, et maailmaasjadega kursis 
olla. Samuti jätkasin Facebooki Mes-
sengeri kasutamist õppe- ja suhtlus-
eesmärgil. 

Esimene nädal-kaks olid päris 
totakad. Mul oli Instagrami minek 
lihasmälus nii sügaval, et pidevalt 
leidsin end harjumusest filmivaa-
tamise ajal avamas telefoni, et Ins-
tagrammi minna, ainult et mida 
polnud, oli Instagram. Ilmselgest 

sõltuvusest lahtisaamiseks viskasin 
telefoni kõrvale ja süvenesin filmi. 
Ja nii mitu korda päevas mitu nä-
dalat järjest. 

Sõltuvus on visa kaduma ja kui-
dagi leidsin ma endale teise äpi, 
kus kerimist harrastada. Seda tai-
bates eemaldasin ka tolle oma te-
lefonist. Tol hetkel mul koitis, mil-
les sõltuvus tegelikult seisnes. Asi 
pole selles, mida Instagramis pos-
titatakse, harjumuses seda kerida 
ega ka otseselt viitsimatuses mida-
gi targemat teha, vaid selles, et ei 
osata enam lihtsalt istuda ja tühju-
sesse vaadates mõtiskleda. Põhjus, 
miks telefoni üldse haarata, on iga-
vus, mis on tingitud oskamatusest 
enda meelt iseenda mõtetega la-
hutada. See oskus kadus, kui hak-

kasime igal vabal hetkel telefoni jä-
rele haarama. Selleks, et see oskus 
taastuks, on vaja elada üle paar nä-
dalat, mille jooksul saavad mõtted 
otsa. Lihtsam oleks ju haarata tele-
foni järele...

Minu eksperimendi käigus hak-
kas mulle silma üpriski naeruväär-
ne vaatepilt. Oli ühiskonnaõpetuse 
tund ja õpetaja selgitas uut teemat. 
Mina, istudes esipingis, vaatasin 
korraks taha klassi poole ja märka-
sin, kuidas terve rida õpilasi istuvad 
kõik täpselt samas asendis – selg 
küürus, nägu laua poole suunatud, 
üks käsi pead toetamas ja teine tele-
fonis kerimas. Selleks ajaks oli mul 
eksperimendi algusest möödas pea 
poolteist kuud ja sõltuvus kontrol-
li all ning nautisin oma uut elustiili. 
Nähtud vaatepilt tegi mind kurvaks. 
Esiteks oli see ääretult ebaviisakas 
kalli õpetaja suhtes, aga ka sellepä-
rast, et mul oli kahju vaadata, kui-
das telefon on nii paljusid enda kül-
ge aheldanud.

Minu eksperimendi sisse jäi ka 
talvepühade periood, mil eelne-
vatel aastatel on söögilaua üm-
ber igavledes mulle meelelahutust 
pakkunud telefon ja selles luusiv 
Instagram. Muidugi võtan ma ala-
ti perekondlikest vestlustest osa, 
kuid neil hetkeil, kui seltskond en-
ne magusat laiali  lauamänge män-
gima valgub, on ju nii hea haarata 
kätte telefon ja seal veidi ringi vaa-
data. Sel aastal polnud mul telefoni 
isegi söögilauas enam tagataskus ja 
ega ma seda ei igatsenud ka.

Koolivaheaja lõpus lõppes mi-
nu eksperiment ja ma laadisin Ins-
tagrami äppi jälle alla. Isegi, kui seal 
on rohkem halba kui head, on ta ai-
nuke vahend, mille kaudu ma saan 
suhelda ookeanitaguste sõprade-
ga. Küll aga tegin ma seda toimin-
gut krimpsus näoga, sest mul tek-
kis hirm selle ees, et sõltuvus, mis 
oli ja läks, võib tagasi tulla. Selle väl-
timiseks peitsin äpi ikooni telefonis 
ära, nii et mul läheb meelest ära, et 
see seal üldse on. Siit algavad uued 
katsumused, tase kaks – võõruta-
mine, hoides sõltuvustekitaja käe-
pärast. 

Kerimisvajadusest vabanemi-
ne pole ainus asi, mis minus muu-
tunud on. Varem oli mul väga ras-
ke keskenduda raamatu lugemisele 
ja terve filmi korraga vaatamisele. 
Eksperimendi käigus järeldasin, et 
see on sellest, et aju pole harjunud 
keskenduma ühele asjale kauemaks 
kui paariks minutiks. Vaheajal avas-
tasin ühel päeval, et  on möödunud 
12 tundi mitte midagi muud tehes 
kui raamatut lugedes. See oli üks 
hea päev. Usun, et lisaks keskendu-
misvõime paranemisele olen muu-
tunud ka produktiivsemaks ja mi-
nu hinges valitsenud segadus on 
leidnud jälle rahu ja ma olen vaba. 
Lisaks peab mu telefoni aku ühe 
päeva asemel vastu kaks, sest seal 
pole ilma Instagramita suurt mida-
gi mõttetut teha. 

Mul on väga hea meel, et ma sel-
le eksperimendi läbi viisin ning in-
nustan ka teisi seda proovima. 

Laura Nuka
Hüpernoole kaasautor

Instagram 
sööb aega 
nagu kulutuli. 
Foto: Hüpernool

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:
KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451
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Volikogus
Viimsi vallavolikogu 14.01.2020 otsused
nr 1 Vallavanema valimine
nr 2 Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse 
struktuuri kinnitamine 
nr 3 Vallavalitsuse liikmete ametist vabasta-
mine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja 
abivallavanemate ametisse nimetamine
nr 4 Haabneeme alevik, kinnistute Lahe, 
Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva detail-
planeeringu algatamine, lähteseisukohtade 
kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine
nr 5 Naissaarel Väikeheinamaa / Lillängin 
külas kinnistu Liliani detailplaneeringu vastu-
võtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
nr 6 Viimsi alevikus kinnistu Vehema tee 5 
detailplaneeringu kehtestamine
nr 7 Viimsi alevik, Uustalu kinnistu detail-
planeeringu algatamine, lähteseisukohtade 
kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine

 Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega 
nr 1 valiti Viimsi vallavanemaks Illar Lemetti.

 Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega 
nr 2 kinnitati Viimsi vallavalitsuse arvuliseks 
koosseisuks 5 liiget.

 Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega 
nr 3 kinnitati palgalisteks vallavalitsuse liik-
meteks ning nimetati abivallavanema ameti-
kohale vallavanema volituste ajaks Margus 
Kruusmägi ja Annika Vaikla. Vallavalitsuse 
liikmeks vallavanema volituste ajaks kinnitati 
Evelin Vahenõmm.

 Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega 
nr 4 algatati detailplaneering Viimsi vallas 
Haabneeme alevikus kinnistutel Lahe, Killus-
tiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu kohase maakasu-
tuse juhtotstarbe muutmiseks tootmismaast 
ja looduslikust rohumaast väikeelamute 
maaks ja osaliselt transpordimaaks krundipii-
ride moodustamiseks, ehitusõiguse määrami-
seks üksikelamu ja abihoone(te) ehitamiseks, 
kruntidele juurdepääsu ja liikluskorralduse 
lahendamiseks, tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtete lahendamiseks ning krundi hal-
jastuse ja heakorrastuse põhimõtete määra-

miseks. (Vt lisa detailplaneeringutest.)
 Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega 

nr 5 võeti vastu Naissaarel Väikeheinamaa/
Lillängin külas kinnistu Liliani detailplanee-
ring (Skepast & Puhkim OÜ, töö nr 2017-0097). 
Enne detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
korraldamist tuleb Keskkonnaametilt taotleda 
ehituskeeluvööndi vähendamist. Detailpla-
neeringuga moodustatakse üks üksikelamu-
maa kasutamise sihtotstarbega krunt (EP) 
ning üks tee- ja tänavamaa (LT) sihtotstarbega 
krunt. Üksikelamumaa krundile antakse ehi-
tusõigus põhihoone ja abihoonete, sh paadi-
kuuri ehitamiseks.

 Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega 
nr 6 kehtestati Viimsi vallas Viimsi alevikus 
kinnistu Vehema tee 5 detailplaneering (Ehi-
tusõigus OÜ töö nr 17040), millega tehakse 
ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muut-
miseks perspektiivsest väikeelamute maast 
korterelamute ja ärimaaks, lisaks üldplanee-
ringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste 
ehitustingimuste määramine. Elamuehituse 

põhimõtted” peatüki 4.1 muutmiseks osas, 
millega on sätestatud, et väikeelamumaale on 
lubatud projekteerida ainult üksikelamuid. 
(Vt lisa detailplaneeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega 
nr 7 algatati detailplaneering Viimsi vallas 
Viimsi alevikus Uustalu kinnistul Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu kohase maakasu-
tuse juhtotstarbe muutmiseks haljasmaast äri-
maaks, ehitusõiguse määramiseks ärihoone 
ehitamiseks, kruntidele juurdepääsu ja liiklus-
korralduse lahendamiseks, tehnovõrkudega 
varustamise põhimõtete lahendamiseks ning 
krundi haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete 
määramiseks. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 vastu 
võetud määrused
nr 1 Viimsi valla 2020. aasta eelarve

NB! Volikogu 14.01.2020 otsuste terviktekstidega 
on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

Detailplaneeringud
Algatatud detailplaneeringud

 Viimsi vallavolikogu võttis 14.01.2020 vastu 
otsuse nr 4 “Haabneeme alevik, kinnistute 
Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva 
detailplaneeringu algatamine, lähteseisu-
kohtade kinnitamine ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmine”.

Planeeringuala suurus on ca 2,76 ha ja see 
asub Viimsi vallas Haabneeme aleviku ja 
Miiduranna küla piiril, hõlmates maaüksused 
Lahe (katastritunnus 89001:023:0012, pindala 
7083 m², maakasutuse sihtotstarve tootmis-
maa), Killustiku (89001:023:0013, 6582 m², toot-
mismaa), Platvormi (89001:023:0014, 4697 m², 
tootmismaa), Platsi (89001:023:0015, 7163 m², 
tootmismaa) ja Nõlva (89001:023:0016, 2035 m², 
tootmismaa). Planeeringuala on hoonesta-
mata ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Ala 
piirneb põhja poolt merega, edelast Miidu-
ranna küla Kristjani tee elamurajooniga, ka-
gust Muuli teega ja kirdest Muuli tee äärse 
endise Kirovi kalurikolhoosi tootmisalaga. 
Juurdepääs kavandatakse Muuli teelt.

Algatatav detailplaneering (edaspidi DP) 
teeb ettepaneku Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringu muutmiseks maakasutuse juht-
otstarbe osas, muutes tootmismaa ja loodus-
liku rohumaa elamu- ja üldmaaks. DP koos-
tamise eesmärk on planeeritavale alale seits-
me üksikelamu maa krundi moodustamine ja 
ehitusõiguse määramine seitsmele üksikela-
mule koos abihoone(te)ga ning ühe loodus-
liku maa krundi, ühe teemaa krundi ja ühe 
puhke- ja spordirajatiste krundi planeerimine. 
Üksikelamukrundi vähim lubatud suurus on 
1200 m² ja suurim lubatud täisehitusprotsent 
20. DP-ga määratakse tehnovõrkude asuko-
had, teedevõrgu ja liikluskorralduse lahendus 
ning haljastuse põhimõtteline kujundus.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline 
uuring, geoloogiline uuring, mürauuring ja 
maapinna radoonisisalduse uuring.

 Viimsi vallavolikogu võttis 14.01.2020 vastu 
otsuse nr 7 “Viimsi alevik, Uustalu kinnistu 
detailplaneeringu algatamine, lähteseisu-
kohtade kinnitamine ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmine”. 

Planeeringuala asub Viimsi alevikus Nel-
gi tee ja Astri tee vahelisel alal ja hõlmab Uus-
talu kinnistu (katastritunnus 89001:010:0548, 
pindala 4778 m², maakasutuse sihtotstarve 
100% maatulundusmaa). Planeeringuala on 
hoonestamata ja kaetud kõrghaljastusega. 
Põhja pool üle Nelgi tee on suuremahuline 
administratiivhoone (endine Pirita lillekasva-
tuse näidissovhoosi peahoone), kus praegu 
paikneb Viimsi vallavalitsus koos kultuurikes-
kuse ja muude valla asutustega. Astri tee piir-
konnas on olemasolev väikeelamuala, lääne 
poole jäävad ka korter- ja ridaelamud.

Algatatav DP teeb ettepaneku Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu muutmiseks maa-
kasutuse juhtotstarbe osas, muutes haljasmaa 
ärimaaks. Kehtiva teemaplaneeringu “Rohe-
võrgustik ja miljööväärtuslikud alad” kohaselt 
on planeeritav ala rohevõrgustiku alal haljastu 

nr 21 koosseisus. Sellest tulenevalt teeb alga-
tatav DP ettepaneku ka teemaplaneeringu 
muutmiseks.

DP koostamise eesmärk on määrata pla-
neeritavale alale ärimaa sihtotstarve ja ehitus-
õigus neljakorruselise (kuni 11 m) ärihoone 
ehitusaluse pinnaga kuni 1100 m² rajamiseks, 
mis arvestaks kinnistul asuva tiigi ja hoonet 
ümbritsema jääva haljasalaga. Alale peaks 
moodustama hoonega ühtse terviku moodus-
tava avalikus kasutuses oleva pargiala. Planee-
ringuga on ette nähtud Nelgi tee laiendamine 
ja kinnistuga piirneval lõigul asuva Astri tee 
rekonstrueerimine arendaja kulul. 

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline 
uuring, maapinna radoonisisalduse uuring ja 
dendroloogiline hinnang. 

Terviktekstid: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
algatatud-detailplaneeringud.

Avalikud arutelud
 04.03.2020 algusega kell 16.00 toimub 

Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) 1. korruse koos-
olekuruumis Metsakasti küla, kinnistu Kaa-
siku ja lähiala DP (algatatud Viimsi Vallavoli-
kogu 15.05.2018 otsusega nr 36) eskiislahen-
duse avaliku väljapaneku tulemuste avalik 
arutelu.

Avalikud väljapanekud
21.02–09.03.2020 esmaspäevast neljapäevani 
kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 
8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul järgmine DP:

 Naissaar, Lõunaküla / Storbyn küla, kin-
nistu Rooseni DP (vastu võetud Viimsi Valla-
volikogu 10.09.2019 otsusega nr 55).  

Planeeringuala asub Naissaare lõunaosas 
Lõunakülas / Storbyn külas ja hõlmab 1,37 ha 
suuruse kinnistu Rooseni (katastritunnus 
89001:001:0390, pindala 13 725 m², maakasu-
tuse sihtotstarve maatulundusmaa). Planee-
ringuala piirneb põhjast kinnistutega Uus-
Glubi, Glubi (maatulundusmaad) ja osaliselt 
reformimata riigimaaga, idast kinnistuga Kiini 
(maatulundusmaa), lõunast Tallinna lahega 
ja läänest kinnistuga Tominga (maatulundus-
maa). Planeeringuala on suhteliselt lage üksi-
kute puudega rannaäärne niiduala, selle rel-
jeef on ebaühtlane, maapind langeb lõuna ja 
kagu suunas. Juurdepääs planeeringualale 
toimub olemasolevalt Männiku teelt. Kinnistu 
on hoonestamata, tehnovõrgud puuduvad.

DP-ga moodustatakse kaks üksikelamumaa 
krunti suurustega 5408 m² ja 8257 m² ning üks 
62 m² suurune tee- ja tänavamaa krunt. Mõle-
male elamukrundile määratakse ehitusõigus 
ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja kahe 
ühekorruselise abihoone ehitamiseks ehitise-
aluse pinnaga kuni 250 m². Üksikelamu suu-
rim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna 
keskmisest kõrgusmärgist on 7,0 m ja abihoo-
netel 4,0 m. Tee- ja tänavamaa krunt on pla-
neeritud üksnes juurdepääsuks elamukrundi-

le pos nr 2. Planeeritavaid elamukrunte läbib 
avaliku kasutusega läbipääsuservituudi ala, 
millel liikumine on võimalik ja lubatud kuni 
ajaloolise tee taastamiseni. 

Seoses DP varasema üldplaneeringut 
muutva ettepanekuga ehituskeeluvööndi 
vähendamise osas, et ehitada ranna ehitus-
keeluvööndisse mõlemale elamukrundile 
üks paadikuur, esitati pärast DP vastu võtmist 
Keskkonnaametile selleks taotlus. Kuna Kesk-
konnaamet ehituskeeluvööndi vähendami-
seks nõusolekut ei andnud, on DP-d muude-
tud nii, et see ei sisalda enam ehitusõiguse 
seadmist paadikuuride püstitamiseks ega see-
tõttu ka ettepanekut üldplaneeringu muutmi-
seks ja ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 
Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala 
tiheasustusalal elamute ja suvemajade juht-
otstarbega maal, mistõttu vastab DP üldplanee-
ringule ja liigitub üldplaneeringu kohaseks.   

21.02–23.03.2020 esmaspäevast neljapäevani 
kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 
8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul järgmine DP: 

 Prangli saar, Lääneotsa küla, kinnistute 
Tihiko, Uue-Vanatoa, Vanatoa, Metsarahva-
Uuetoa, Mustikametsa, Liiserimetsa, Liiseri 
ja Looranna DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 
17.01.2017 otsusega nr 6) eskiislahendus.

Planeeringuala asub Prangli saare lõuna-
rannikul Mölgi sadama ehk Prangli lõunasa-
dama läheduses ja selle ligikaudne suurus 
on 14,5 ha, millest antud DP-ga tehakse ette-
panek kehtestada esimese etapina (kahest) 
maa-ala suurusega u 2,8 ha. Planeeritavale 
maa-alale jääb neli maatulundusmaa sihtots-
tarbega kinnistut osaliselt – Tihiko (89001:
002:0405), Uue-Vanatoa (89001:002:0336), 
Vanatoa (89001:002:0333) ja Metsarahva-Uue-
toa (89001:002:0363) – ning kaks maatulun-
dusmaa sihtotstarbega kinnistut tervenisti – 
Mustikametsa (89001:002:0616) ja Liiserimetsa 
(89001:002:0365). Planeeringuala on suures 
osas hoonestamata. Hoonestatud on kinnis-
tu Liiserimetsa. Planeeringualast põhja ja itta 
jääb mets, lõunas on meri ja läänes-edelas 
suvituspiirkond sadamaga. Planeeritav ala 
paikneb osaliselt ehituskeeluvööndis ja Prangli 
hoiualal ning piirneb idast Prangli maastiku-
kaitsealaga.

DP-ga kavandatav maakasutus on Prangli 
saare üldplaneeringut muutev. Prangli saare 
üldplaneeringu järgi on planeeringuala põhja-
osas paiknevad heina- ja karjamaad sobilikud 
hajapiirkonnas elamuehituse arendamiseks. 
DP-ga kavandatavad elamumaad on ette 
nähtud üldplaneeringu järgsele kaitsealusele 
maale (kaitsemets), kuna planeeringuala põhja-
osas paiknevad endised heinamaad on kohati 
liigniisked ning asustuse kavandamisel lähtu-
takse olemasoleva teedevõrgu ja hoonestuse 
lähedusest. Planeeringuala paikneb tervenisti 
maatulundusmaa sihtotstarbega maal, kus uute 
suvilamaa kruntide moodustamisel tuleb maa-
kasutuse sihtotstarve muuta elamumaaks. 

Planeeringu lahendus näeb ette seitse ela-
mumaa sihtotstarbega krunti, millest üks liide-
takse elamumaa sihtotstarbega kinnistuga 
Taga-Mölgitoa (89001:002:0238) ja kaks trans-
pordimaa sihtotstarbega krunti. Kavandatud 
on kuus elamumaa sihtotstarbega krunti, mil-
lele on määratud ehitusõigus ühe kuni kahe-
korruselise suvila ja kuni kahe ühekorruselise 
abihoone ehitamiseks.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega
on võimalik tutvuda ka Viimsi valla veebilehel: 
https://www.viimsivald.ee/teenused/planee-
ringud/detailplaneeringud.

Kehtestatud detailplaneeringud
 Viimsi alevik, kinnistu Vehema tee 5 DP 

(kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 
otsusega nr 6).

Planeeringuala hõlmab Vehema tee 5 kin-
nistut (katastritunnus 89001:010:2849, pindala 
3260 m², maakasutuse sihtotstarve tootmismaa), 
mis asub Viimsi alevikus. Kinnistul paikneb 
puurkaev-pumbamaja, mis on tänaseks kasutu-
sest väljas. Planeeringuala piirneb idast kinnis-
tuga Vikerkaare tee 1, kirdest kinnistuga Viker-
kaare tee 3, põhjast kinnistuga Aiandi tee 26, 
läänest ja lõunast munitsipaalomandis olevate 
teekinnistutega Aiandi tee L1, Vehema tee L1 ja 
Vehema tee. Planeeringuala on valdavalt kõrg-
haljastuseta, planeeringuala edelanurgas kasvab 
tamm, mis kuulub DP kohaselt säilitamisele.

DP (Ehitusõigus OÜ töö nr 17040) lahendus 
on kehtivat Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringut muutev. DP-ga muudetakse Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringukohase maakasu-
tuse juhtotstarve perspektiivsest väikeelamute 
maast korterelamute ja ärimaaks. Ka menetlu-
ses oleva Viimsi aleviku ja lähiala üldplanee-
ringu järgi paikneb planeeritav ala äri- ja elamu-
maa juhtotstarbega maal, mis lubab Vehema 
tee 5 kinnistule planeerida äripindadega korter-
elamu. Üldplaneeringu muutmise ettepanekut 
sisaldava DP koostamise peamine avalik huvi 
seisneb Vehema tee äärde kavandatava kerg-
liiklustee jaoks krundi moodustamises ja selle 
tasuta vallale võõrandamises.

DP-ga moodustatakse üks 3163 m² suurune 
korterelamu- ja ärimaa krunt (EK 80% ja Ä 20%) 
ning Vehema tee teemaa laiendamiseks ja kerg-
liiklustee ehitamiseks üks 103 m² suurune tee- 
ja tänavamaa krunt (LT 100%). Korterelamu- ja 
ärimaakrundile määratakse ehitusõigus ühe 
4-korruselise äripindadega korterelamu püsti-
tamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 
950 m² hoone maapealsel osal ja 1600 m² hoone 
maa-alusel osal. Lubatud on üks maa-alune 
korrus, hoonesse kavandatavate äripindade osa-
kaal on vähemalt 20% hoone mahust. Korterela-
mu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna 
keskmisest kõrgusmärgist on 12,5 meetrit 
(abs. H=59,0 meetrit).

Kehtestatud DP on nähtav ka Viimsi valla 
veebilehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.
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 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

Pirita Majandusgümnaasium 
kuulutab konkursi 

2020/21. õppeaastal kooliteed 
alustava esimese klassi

KLASSIÕPETAJA
ametikohale

Kandideerimiseks palume saata 
motiveeritud avaldus koos elulookirjelduse 
ning haridust kinnitavate dokumentidega 

29. veebruariks aadressile 
pmg@pmg.edu.ee 

Lisainfo tel 6239 019

Projekteerimistingimused
 Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi 

vallas Muuga külas Virna 8 kinnistule detailplaneeringu täpsusta-
miseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esita-
tud projekteerimistingimuste taotlus Virna tn 8 kinnistule Muuga külas 
hoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, 
mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavalitsuse 11.06.2002 korral-
dusega nr 114 kehtestatud Muuga sadama lääneosa detailplaneeringu-
ga. Taotleja soovib kavandatava hoone kõrgust suurendada 10% võrra. 
Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õi-
gusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga luba-
tud teisi parameetreid ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutusku-
jad naaberkinnistutel asuvate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 3 võib pädev asutus 
täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. Koha-
lik  omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud 

menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommu-
naalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korral-
damata.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi 
Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumi-
seks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi 
tee 1, Viimsi alevik.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu 
kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avali-
kustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimis-
tingimuste eelnõu avalikustamisest  arvates arvamust avaldanud ega 
ole taotlenud tähtaja pikendamist,  eeldatakse, et arvamuse andja ei 
soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Ehitus- ja kommunaalosakond
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KORVPALL 17.–19. jaanuar 
möödus Korvpalliklubi Viimsi/
Estover mängijatele ja treene-
ritele töiselt, kui Karulaugu 
Spordikeskuse korvpalliareenil 
võõrustati Poiste Balti Korv-
palliliiga turniiri. Reedest püha-
päevani käisid lisaks väljakul 
ka klubi esindusmeeskond ja 
U18 ning U13 vanuseklassi 
noortevõistkonnad. 

Reedest pühapäevani oli Viimsi 
rahvusvahelise noorte tippkorvpal-
li päralt, kui Karulaugu Spordikes-
kuse korvpalliareenil toimus Poiste 
Balti Korvpalliliiga (BBBL) U15 va-
nuseklassi turniir. Peatreener Valdo 
Lipsu juhendamisel võttis turniirist 
teiste seas osa  KK Viimsi esindus, 
lisaks 7 meeskonda Soomest, Root-
sist, Taanist, Lätist ja Venemaalt.

Koduseinte toel viiest mängust 

Viimsi võõrustas Balti liiga turniiri  

neli võitnud Viimsi meeskonna 
peatreener Valdo Lips rääkis, et 
võistkonna eesmärgiks seati teha 

kodus võistkonna seni parim tur-
niir siin liigas ning eesmärk sai täi-
detud. “Etapp näitas, et oleme õi-

gel teel. Kolme hooaja jooksul, mil 
oleme selles liigas mänginud, pole 
me nii palju võite ühelt etapilt saa-
nud. Kuid tulemusest veelgi oluli-
sem on see, et mängupilt paranes. 
Kuigi on palju elemente, mida pa-
randada, siis oleme sammu teiste-
le meeskondadele lähemale tul-
nud. Treenerina loodan, et poisid 
said turniirilt veelgi indu, et tree-
ningutel tööd teha, sest nagu män-
gud näitasid, siis see tasub ära. Kii-
dan poisse senise kannatlikkuse ja 
hea etapi eest,” sõnas Lips.

Ka Korvpalliklubi Viimsi/Es-
tover tegevjuhi Tanel Einaste sõ-
nul möödus turniir hästi. “Täna 
on rõõm tõdeda, et korraldus su-
jus tõrgeteta ning külalised jäid ra-
hule. See on kompliment meie kor-
raldusmeeskonnale ja siinkohal 
suured tänud kõikidele partneri-
tele! Samuti võtsime vastu külalis-

  Turniiri toetasid: Viimsi 
vald, Eesti Kultuurkapital, 
Nike, Sportland, Ballzy.

te  komplimente nii korvpalliaree-
ni kui ka kogu Karulaugu keskuse 
osas, mis näitab, et meie poolt ka-
heksa aastat tagasi lauale toodud 
ning ellu viidud kontseptsioon ning 
projekt avaldab muljet. Nii saamegi 
täna vastata meeldivatele küsimus-
tele tulevaste turniiride ja laagrite 
osas ehk lisaks emotsioonidele too-
me Viimsisse ka spordituriste,” rää-
kis Einaste.

Poiste Balti Korvpalliliiga U15 
vanuseklassi Viimsi turniiri pari-
mateks kujunesid kõik viis mängu 
võitnud Läti spordikoolid Pardau-
gava ja Salaspilsi. Neile järgnesid 
viimsilased nelja võiduga.

Rõõm pärast 
võitu. Foto: 
Martti Vaidla

JALGPALL Vaid kolme hooajaga on Viimsi MRJK 
jalgpallinaiskond tõusnud rahvaliiga võitjaks. Nais-
kond, mis koosneb peamiselt eelneva kogemuseta 
mängijatest, suutis sellega üllatada nii vastaseid, 
treenereid kui ka iseennast. Unistus, mida keegi 
enne eelmist hooaega kõva häälega välja öelda ei 
julgenud, sai kõigi ühise pingutusena teoks ning
aeg on julgelt uutele unistustele ja väljakutsetele 
vastu minna. 

Jalgpallinaised: kolme aastaga võitjateks

K
ui esimene üleskutse 
naiste jalgpallitrenni tul-
la tehti 2016. aastal pea-
miselt MRJK gruppides 

treenivate laste emadele, siis aja 
jooksul on võistkonnaga liitunud 
ka neid, kellel selline seos Martin 
Reimi Jalgpallikooliga puudub. Iga-
nädalastes treeningutes käib tragi-
sid naisi isegi nii kaugelt kui Kiili 
vallast. Jalgpallikooli asutaja Mar-
tin Reim leiab, et jalgpalli näol on 
tegemist mitmekülgse, emotsio-
naalse ja seltskondliku mänguga, 
millega alustamiseks pole kuna-
gi hilja. “Põhioskused on võimalik 
selgeks õppida ka ilma eelneva ko-
gemuseta, seda näitas mulle hilju-
ti ka naiskonnaga läbi viidud tree-
ning,” rääkis Reim.

Kui võistkonna algusaasta möö-
dus paljuski jalgpalliga esmatut-
vuse loomise tähe all, siis 2017. 
aastal, kui naiskonna pallitrenne 
asusid läbi viima Lauri Randma ja 
Martin Kaalma, olid muutused ko-
heselt näha nii mängupildis kui ka 
tulemustes. Treener Lauri Rand-
ma jaoks on hämmastav, kuidas 
naised on kahe aastaga arenenud. 
“See, kuidas nad on suutnud ka-
he aasta jooksul nii palju areneda 
jalgpallilises mõtlemises ja mängu 
mõistmises, et finaalmängus, pin-
ge all, proovida esmakordselt uut 
taktikat ja seda nii edukalt realisee-
rida – see on lihtsalt mega,” sõnas 
Randma. Mõlemad treenerid ütle-
vad kui ühest suust, et sellised män-
gijad on iga treeneri unistus. “Ole-
me igale võistkonnale ebamugav 

vastane, sest see hing, mille siin iga 
naine platsile paneb, on väga-väga 
suur,” ei ole ka Martin Kaalma kii-
tusega kitsi.

Mitte ainult putsad ja 
kedrad
Veelgi olulisem kui värskes õhus lii-
kumine, mängus tekkiv positiivne 
energialaeng või hilisem magus li-
hasvalu, on võistkonna seisukohast 
sõprussuhted, mis saavad alguse 
trennist, kuid ulatuvad palliplat-
silt kaugemalegi. Mery, kelle põhi-
töö on õpilastele matemaatikatõde-
sid selgitada, räägib, et käib trennis, 
kuna armastab sealset seltskonda 
ning ka palli tagaajamine on lausa 
lust. “Kõige enam hindan seda, et 
nii trennides kui ka mängudel toe-
tatakse üksteist ning eksimisel jul-
gustatakse uuesti proovima,” kir-
jeldab ta naiskonnas valitsevat 
positiivset õhkkonda. 

Toetav õhkkond on kindlasti üks 
märksõna, mis ajendas naiskonda 
esmakordselt 2017. aastal osale-
ma Peetri Jooksu 5 km heategevus-
jooksul. Tänaseks on sellest saanud 
iga-aastane südamlik traditsioon, 
kus lisaks naiskonnale osalevad ka 
MRJK noored ning Viimsi JK män-
gumehed. Kogu distants läbitakse 
ühtse suure punase tiimina, mis on 
alati väga hästi silma jäänud ning 
tähelepanu pälvinud. Loodetavas-
ti ajendab see eeskuju ka teisi grup-
pe ja ettevõtteid kollektiivselt head 
tegema. 

Unistada tuleb suurelt
Kui kogu see positiivne energia ja 
motiveeritud võitlusvaim väljaku-
le tagasi viia, siis on põhjust usku-
da, et uus hooaeg tuleb vähemalt 
sama põnev kui eelmine. Lisaks 

sõpruskohtumistele ja liigale osa-
leb naiskond aktiivselt ka erine-
vatel turniiridel, kus on võimalik 
saada väga hea mängukogemus 
selliste võistkondade vastu, kellega 
muidu kokku ei puututa. Kui suu-
ta turniiril mängida võrdselt või 
isegi võita mõnd esi- või meistrilii-

ga võistkonda, siis on see naiskon-
nale loomulikult väga suur positiiv-
ne emotsioon, mis kandub edasi 
ka järgmistesse liigamängudesse. 
“Soovin meid ka tugevamate vas-
tastega mängu kontrollimas näha 
nii, nagu teeme seda tavaliselt tur-
niiri viimastes mängudes. Usun, et 

Anneli Laines
MRJK naiskonna mängija

Viimsi MRJK 
jalgpallinais-
kond tõusis 
rahvaliiga võit-
jaks vaid kol-
me hooajaga. 

  Leia naiskond üles veebi-
aadressilt facebook.com/
mrjknaised, võta ühendust 
ja liitu trennidega! 

me jõuame sinna,” on Martin Kaal-
ma tuleviku suhtes optimistlik.

“MRJK naiskonnaga liitumi-
ne on toonud minu ellu palju uu-
si häid sõpru, vaheldusrikkust, või-
durõõmu, meeldejäävaid seiklusi 
ja palju nalja,” loetleb mõningaid 
jalgpalliga kaasas käivaid lisavõi-
te naiskonna kapten Merlin. “Loo-
dan, et meid on järgmisel hooajal 
poole rohkem. See annaks võima-
luse proovida ka täismõõtmetel väl-
jakul, üksteist üheteistkümne vastu 
mängu,” lisab Merlin. 

Kindlasti on veel selliseid nai-
si, kelle silmad sellest kõigest lu-
gedes särama löövad ja kes soovi-
vad võistkonna eduloost osa saada. 
Naiskond treenib kaks korda näda-
las Viimsi kooli suurel staadionil. 
Seal on võimalik neid kas esmalt 
eemalt luurata või siis kohe julgelt 
treeningutega liituda.

Naiste rahvaliiga finaalkohtumises teenisid Viimsi MRJK naised võidu, alistades 1:0 Tartu JK 
Welco. Fotod: Liisi Troska / jalgpall.ee
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Tõelisele 
Kuulsaal

Krugeri veinipood

Babyback

Biomarket Subway

Uued ja uhked magustoidud!
Panna cotta 4,50 €
Crème brûlée 4,50 €

Sushi Plaza
Uus menüü Viimsi Sushi Plazas!
Värsked maitsed, uued eelroad 
ning veel paremad 
don-bowlo’d ja ramenid.

Old Fashioned Cheeseburger 
ja 0,5 l karastusjook 10 €!
Pakkumine ei laiene 
kaasamüügile.

Väike teriyaki sub 3,55 €
Suur teriyaki sub 5,90 €

Kõik Itaalia õlid ja Prantsuse 
šokolaaditrühvlid -15%

Juustukuningad
Uued juustusordid tutvumiseks -20%
Tzatzikijuust kurgi ja küüslauguga 15,65 €/kg
Pikantne Gouwenaar Light 12,76 €/kg

Uudis! Mahe jahutatud kanaliha!
Vabapidamisel kanade farmist 
pärit maitsev linnuliha.

Koduekstra
Värviliste malmpottide ja 
-pannide sari -20%

 /viimsikeskus   www.viimsikeskus.ee Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa*Pakkumised kehtivad kuni 29.02.2020

gurmaanile

Jalgpallinaised: kolme aastaga võitjateks



FESTIVAL Viimsi ViVa on valla 
erinevates paikades toimuma 
hakkav kogukonda ühendav ja 
tutvustav festival, mis on mõeldud 
viimsilastele ja külalistele lähedalt 
ja kaugelt. 

ViVa Viimsi – “Elagu Viimsi!” – soovib 
kogukonda ühendada ja tutvustada sa-
mas ka rahvusvahelisel areenil Viimsit 
positiivse, nägusa ja globaalselt mõis-
tetava brändina. 

7. veebruar 202020  // KOGUKOND

Viimsis alustab tegevust uus festival Viimsi ViVa 
Viva on kvaliteetne katusfestival ka 

teistele Viimsis toimuvatele kultuuri- ja 
spordisündmustele, aidates läbi nende 
tutvustada Viimsi valda tänapäevases 
vormis laiemalt. 

Viimsi ViVa’20 festival ilmutab ennast 
esmakordselt 23. veebruaril, tuues lava-
dele kokku Viimsi vallas elavad artistid.

Festivali avalöök
23. veebruaril toimub Laidoneri mõisa 
õuel suursündmus vabariigi aastapäe-
va tähistamiseks.
• Kell 13: Vabadussõja lahingu taas-
lavastus “Lõuna väerind” 1919 (Ees-
ti, Soome, Läti, Venemaa ja Valgevene 

sõjaajaloo klubide osavõtul).
• Kell 14: Vabaõhukontsert “ViVa Eesti! 
2020” – tuntud viimsilastest artistide 
galakontsert, kus astuvad üles Rein 
Rannap, Pearu Paulus, Laura, Sissi & 
Liisa, Raul & Carlos Ukareda, ETV tütar-
lastekoor jt. 

Kõlavad Eesti muusikaklassikasse 
kuuluvad laulud nagu Rein Rannapi 
“Eesti muld ja Eesti süda”, “Rahu”, “Raa-
gus Sõnad” jt. 

Kontserdi eel toimub Viimsi vallava-
nema Illar Lemetti tervitus ja Eesti lipu 
heiskamine. Rahvale pakutakse sõdu-
risuppi ja sooja teed, toimuvad tegevu-
sed lastele.

Villu Veski
kultuuriosakonna juhatata

  Viimsi ViVa’20 festivali sünd-
mused toimuvad koostöös Eesti 
Sõjamuuseumi – kindral Laido-
neri muuseumi, Saaremaa sõja-
vara seltsi, Viimsi raamatukogu 
ja Viimsi noortekeskusega.

Kõik sündmused on publikule 
tasuta!

Leiame talendid üles!
23. veebruaril kell 16 asume Viimsi raa-
matukogu saalis (Randvere tee 9) otsi-
ma Viimsi uusi talente.

Viimsi Talent’20 on muusikaklubi 
formaadis uus talendisõu, mis esitleb 

ja tutvustab Viimsi noori talente erine-
vates žanrites. Pärast talendisõud jätka-
vad saalis õhtut tuntud Viimsi muusi-
kud Raul & Carlos Ukareda jt. 

Täname!


