
ETTEVÕTLUS Kuni 10. maini ehk veel mõned 
päevad on avatud Viimsi uute ideede programm, 
mille eesmärk on välja peilida kogukonnast 
tekkivad uued lahendused senistele probleemi-
dele, aidates neid muuta toimivateks äriideedeks 
ja toetada nii kogukonna arengut tervikuna.

Viimsi häkib kogukonnaelu 
ja kohalikku ärikultuuri 

V
iimsi 47 ruutkilomeetri-
le on registreeritud pea 
4400 äriühingut. Kõigis 
Viimsi külades ja alevi-

kes, mandril ja saartel on ettevõt-
likke eestvedajaid, kes panustavad 
kogukonda ja ärgitavad piirkonda 
arenema. Paljudest neist on läbi 
aasta kirjutanud ka Viimsi Teataja. 

Koroonast tingitud tervisekriis ja 
välja kuulutatud eriolukord on sun-
dinud meid vaatama maailmale ot-
sa teise nurga alt, et igapäevaelu 
jätkuks ning ühistest tegemistest 
kasvaks tulu kõigile. “Oleme veen-
dunud, et ettevõtlikku meelt, maa-
ilmaparandamisindu ning tegutse-
missoovi on viimsilastes rohkem, 
kui me arvatagi oskame,” seisab 
üleskutses Viimsi Häki leheküljel.

Kevadine mõttesprint on täna-
seks toonud kokku juba kaheksa 
põnevat ideed, mille algatajateks 
on viimsilased ise. Näiteks on Jen-
nifer Einbach pannud letti idee ehi-
tada Viimsi keskus inimeste oma-
finantseeringust. “Maailm liigub 
sinnapoole, et on vaja koostööd 
teha ning muuta oma elu stabiilse-
maks, sõltudes aina vähem suure-
matest ettevõtetest, kes tegutsevad 
ainult omakasumlikult, mitte kõi-
gi heaolu silmas pidades,” kirjutab 
ta oma idee tutvustuses. Tema ees-
märgiks on luua koht, kus on kõigil 
hea, tore ja kasulik.

Karin Antropov on teinud üles-
kutse kaaluda Viimsi Container 
City ehitamist. “Igas linnas ja ale-
vis võiks olla keskväljak või sel-
le sarnane koht, kuhu kogunetak-
se ühiselt aega veetma, sõprade ja 
tuttavatega kohtuma ning üleüldist 
keskkonda nautima. Viimsis selli-

ne koht hetkel puudub,” kirjutab ta 
probleemipüstituses. “Viimsi Con-
tainer City võiks olla üks idee, mis 
algataks diskussiooni ning edasise 
mõttearenduse.”

Kogukonnaelu ergastavaid ideid 
on teisigi välja käidud. Eveli Apri on 
käinud välja idee luua asulaaed. 
“Ühtlasi pakub asulaaed kõigile 
avatud tegutsemis- ja suhtlemis-
kohta, kus saab koostöös tekkida 
kogukonnatunne, kasvatada kesk-
konnateadlikkust ja arendada hea-
naaberlikkust,” selgitab ta. “Viimsi 
asulaaed pakub soovijatele võima-
luse rentida kaasaegsel “aiamaal” 
hooajaliselt peenrakast, kus kasva-
tada just endale meelepärast ja va-
jalikku – olgu selleks maitseroheli-
ne, tomatid või maasikad.”

Sarnase idee on lahti sõnasta-
nud ka Kristian Raus. “Eesmärk 
oleks tõsta Viimsi elanike teadlik-
kust tervisliku toidu kasvatamise ja 
tarbimise osas,” lisab ta.

Jaanus Lember pöörab esita-
tud idees aga tähelepanu joogivee 
säästmisele Viimsis, mis on ka üks 
keskkonna-aasta fookussõnumi-
test. “70–80 protsenti joogivett las-
takse WC loputuseks. Suvisel ajal 
lisandub meeletu aedade ja mu-
ru kastmine joogiveega,” kirjeldab 
ta reaalselt olukorda täna. “Lahen-
dus on hakata soodustama ja tule-
vikus võib olla isegi nõudma, et ela-
muarendustes korjatakse sadevesi 
kokku mahutitesse ja kasutatakse 
paralleelsüsteemi kaudu ära WC 
loputuskastides ning kastmisel.”

Triin Kask kutsub aga viimsila-
si üles hoopis mänguliselt liikuma 
e-ralli läbi. “Praeguse COVID-19 
kriisi perioodil on inimeste kesk-
mine liikumine veelgi vähenenud 
suletud spordiasutuste ja mängu-
väljakute tõttu,” selgitab ta. “Lahen-
duseks on välja töötada e-ralli mo-
biilirakendus (nimega Limitless), 
milles osalejad saavad osaleda kol-

me tüüpi väljakutsetes piiratud aja 
jooksul.”

Tõnu Kaljuste, kes on rajanud 
Naissaarel sündinud maailmakuul-
sa optiku, astronoomi ja leiutaja 
Bernhard Schmidti sünnipaigale 
loomekeskuse Nargen Opera, teeb 
ettepaneku luua Bernhard Schmidti 
sünnipaika temanimeline muu-
seum, mis kajastaks kuulsa tead-
lase elutööd ja saavutusi ning mil-
lega tekiks Naissaarele ja sealsesse 
loodusparki rahvusvahelise täht-
susega kultuuriobjekt. “Bernhard 
Schmidti muuseumi loomisega saaks 
täidetud see lünk, mis Schmidti 
pärandi jäädvustamisel on olnud 

Eestis pikki aastaid,” kutsub ta üles 
viimsilasi ideed toetama.

“Viimsi on merega piiratud kol-
mest küljest, merele pääsuks on vä-
ga vähe neid kohti, kus hoida paati, 
võtta vastu paadiga saabuvaid küla-
lisi ja pakkuda neile soovitud ran-
dumist koos teenindusega,“ tõsta-
tab probleemi Vaabo Annus, kelle 
ideeks on kavandada Viimsi pool-
saare ja saarte rannikualadele so-
bivas hulgas paadisadamaid koos 
vajaliku teenindustaseme ja talvis-
te hoiukohtade võimalustega. “Ka-
vandatavaid paadisadamaid peaks 
olema sellisel hulgal, selliste suu-
rustega, et neid saab etapiviisili-

selt kasvatada, rahuldamaks kõiki 
potentsiaalseid soovijaid, esmalt 
viimsilaste hulgas.”

Viktoria Tuulas, kes veab Viimsi 
Ettevõtlike Inimeste Networkingu 
nimelist programmi, on esitanud 
idee luua ettevõtjatele ja aktiivsete-
le inimestele toimiv multifunktsio-
naalne lihtsalt hallatav platvorm, 
mille kaudu ühendada Viimsis te-
gutsevad ettevõtted, aktiivsed ini-
mesed ja organisatsioonid ühte in-
foruumi ning aidata nii kohalikul 
tasandil kaasa ka Viimsi tööandja-
te ja töövõtjate kokkuviimisele.

Viimsi Häkk pakub veel kuni 10. 
maini võimalust esitada ka oma ko-
gukondlik idee. “Üheskoos ja ühi-
selt saame genereerida uusi äri- ja 
arenguideid ning redisainida äri-
mudeleid,” ütleb programmi eest-
vedaja, valla arendusosakonna ju-
hata Mailis Alt. “Ühiselt leiame 
innovaatilisi lahendusi tänastele 
ning ees ootavatele Viimsi valla et-
tevõtjaid ja elanikke puudutavate-
le probleemidele!”

Osalema oodatakse kõiki viim-
silasi, kellel on lahendus pakkuda 
teenuste, tehnoloogia-, kultuuri- ja 
spordi-, tervishoiu- ja sotsiaalvald-
konna või turismi murekohtadele. 
Esitada võib põnevaid ja sisukaid 
ideid kogukonnaelu parendami-
seks ka mis tahes muus valdkonnas.

Viimsi vallavalitsus koostöös 
ettevõtlike valdkonnaekspertide-
ga valib esitatud ideedest välja pa-
rimad, mis toetavad Viimsi valla et-
tevõtluskeskkonna arendamist ja/
või mis panustavad elanikkonna 
heaollu ja arengusse või mis paku-
vad tuge valla valdkondlike arengu-
kavade elluviimisel.

Parimate ideede meeskonnad 
kutsutakse 2020. aasta suvel või 
sügisel toimuvale IDEEHÄKKE-
RITE MEETUP-ile, kus räägitakse 
potentsiaalsetest koostöövõima-
lustest ja otsitakse edasiliikumis-
võimalusi. 

Milano kesku-
ses on loodud 
2014. aastal 
rohetornid 
Bosco Verticale. 
Roheprojektist 
on saanud ka 
maagiline turis-
miatraktsioon. 
Parimad ja 
edasiviivaimad 
ideed tekivad 
ikka kogukon-
nas. Foto: 
Adobe Stock 
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Liikumispiirangud leevenevad! Rõõmsas kevades rõkkab ka loodus ja meel. Loe lk 12–13 >>>

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja

  Ära jää hiljaks! Esita oma 
idee või räägi kaasa ja anna 
jõudu idee realiseerumiseks 
Viimsi Häki veebilehel 
www.viimsivald.ee/viimsiidee.

Vanade lautrite 
korrastamisest
Poolsaare ja saarte rannajoonel
paikneb sadu lautreid. Nende 
korrastamiseks või uuendamiseks 
tuleb teada, mida tohib teha ilma
loata. Loe lk 10

Üks kriis ei pea 
teist looma
Peresuhted ja suhtlemis-
oskused pannakse eriti teravalt 
proovile siis, kui pere jääb
karantiini. Psühholoog annab 
nõu. Loe lk 8

Juba kaheksa aastat on Tõnu Troon
olnud seotud sotsiaaltöö valdkonnaga. 
Viimane aasta aega on Tõnu olnud Viimsi 
valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 
juhataja. Loe lk 4–5

Tõnu Troon on leidnud
oma tõelise kutsumuse

  Palju õnne, 
Viimsi 101!
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J U H T K I R IJ U H T K I R I

rimate eluväärtuste õpetaja ja eda-
siandjana väärib iga ema suurt tänu 
ja kiitust.

Sel aastal saavad oma emasid kal-
listada vaid need lapsed, kes veel oma 
vanematekodu kaitsvate seinte varjus 
elada võivad, sest reeglid on ju selli-
sed. Kuid seegi on ehk hetkeks, kus ju-
ba pesast välja rännanud lapsed või-
vadki olla loomingulised ning leida 
ehk uue ja erilise viisi oma tänu väljen-
duseks emale. Loomulikult, kallistust 
ongi võimatu millegi muuga asenda-
da, kuid tänu on võimalik väljendada 
ka sõnadega, mida ehk isegi kallistus-
te juures kipume mitte ütlema, sõna-
dega, mis tulevad südamest.

Emad on üldjuhul meie kõikide elu-
des need, kes suunavad meid tähele 
panema ja märkama ka ümbritsevat – 
kõike seda, mille keskel me elame, sa-
mas tagades selle, et lastena oleksime 
hoitud ja püsiksime terved. Nii kõnele-
me me emakeeles, jagades oma koge-
must nähtust või tuntud armastusest, 
ning planeet maadki nimetame ema-
keseks maaks, sest kui ei oleks maad, ei 
oleks ju meilgi paika, kus elada.

Elada hoolides ja hoides, elada tä-
nulikus meeles ja rõõmus on iga ini-
mese soov või vähemasti nende soov, 

Ema armastus ja hool

HINGENURK Need teadmata autori luuleread toovad igal kevadel meelde selle 
ärevuse ja rõõmu, mis ühel lapsel on seoses emadepäevaga. Sest on ju see päev 
hetkeks, kus võiks mingilgi moel püüda väljendada tänu oma emale kõige selle 
kannatlikkuse, armastuse ja hoole eest, mille osaliseks üks laps oma kasvamise 
ja inimeseks sirgumise päevades võib saada.

J a tänu väljendusena ei ole selle 
juures üldse mitte oluline kingitu-
se või austusavalduse väärtus, vaid 
peamine on justnimelt meelespi-

damine ja tänulikkuse väljendamine. 
Loomulikult väärib iga lapsevanem 

päevast päeva ja aastast aastasse kii-
tust ja tänu, sest järelkasvu eest hoo-
litsemine ja neile parima kasvukesk-
konna loomine on järjepidev ja täiesti 
argine tegevus. Kuid siiski on tähtis 
teatud päevadel aastas erilisemalt oma 
tänu väljendada ning nii on saanudki 
väga paljudes maades sajandi taguses 
ajas maikuu teisest pühapäevast see 
päev, kui kõik keskenduvad oma ema-
de tänamisele ja meelespidamisele. Ja 
see komme jätkub tänagi.

Igas lapses ongi loomulikult ärevus 
ja rõõm sellise päevaga seoses, sest 
selles on midagi erilist. Mäletan väga 
hästi lapsepõlvest, kuidas käisime isa 
ja õdedega laupäeval otsimas neid sa-
mu kevadlilli – ülaseid ja sinililli –, et 
pühapäeva hommikul nendega ema 
üllatada. Kuigi lilled ehk olidki aastast 
aastasse ühed, sõltuvalt kevade kulge-
mise rütmist, siis oli ka rõõm alati ikka 
väga suur, sest oli, mille eest tänulik ol-
la ja mille üle rõõmustada.

Emade armastus oma laste vastu, 
nende heasoovlikkus, hool ja vahel 
ka nõudlikkus on just need asjad, mil-
le toel ja suunamisel võib ühest väike-
sest maimukesest sirguda inimene, kes 
oma elus oskab ka hoolida, head soo-
vida ning oskab ka armastada. Ja suu-

kes on kogenud oma ema armastust, 
millel piire ei tundu olevat ja mis kes-
tab üle aegade. Emade armastus ja 
hool on eeskujuks kõikidele, oskame 
seda me siis konkreetses hetkes mõis-
ta või mitte. Isegi siis, kui me ei oska 
oma ema mõista mingites asjades või 
olemegi mõnes küsimuses sootuks 
eriarvamusel, siis emad on kindlasti 
alati soovinud ja palunud meile pari-
mat ning just sellepärast väärivad nad 
meiepoolset tänu ja vastuarmastust.

Olgu see eelolev kaunis kevadine 
pühapäev päevaks, kus tõesti mõtle-
me tänus ja rõõmus oma emadele. Kus 
väljendame seda nii, kuidas antud aja-
hetkes on see võimalik, armastades ja 
hoolides, just täpselt nii nagu ema on 
meile eeskuju näidanud ja meid õpe-
tanud. Emad on kannatanud suurt va-
lu ja näinud palju vaeva selle nimel, et 
me võiksime siin ilmas elada. Nad on 
kandnud meid oma südame all, õpeta-
des juba siis meid armastama ja hooli-
ma. Väljendugu meie armastus ja hool 
ka meie emakeele vastu või meie ema-
kese maa vastu, sest ilma nendetagi 
poleks ju meie elu võimalik.

Armastus ja hool on need väärtu-
sed, milles võime inimestena alati veel 
paremaks kasvada ja veel ilusamat vil-
ja kanda, kui oleme vaid valmis oma 
tänulikkust väljendama ja rõõmusta-
ma selle üle, mis meile seni on elus 
osaks saanud. Need on väärtused, mis 
kannavad meid elust läbi, sõltuma-
ta sellest, millised ajad parasjagu on. 
Kingitusena tänuväljenduseks nende 
imeliste väärtuste eest emale piisabki 
nendest lihtsatest kevadlilledest – ülas-
test ja sinililledest.

Rõõmsat emadepäeva kõikidele 
emadele!

Olgu see eelolev 
kaunis kevadine püha-
päev päevaks, kus 
tõesti mõtleme tänus ja 
rõõmus oma emadele.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

Kimbu valgeid kevadlilli
kingin sulle emake,
ülaseid ja sinililli
toon sul täna, kallike.

Võta tasuks ainult lilli
armastuse, hoole eest.
Muud ei jõua mina sulle
kinkida su vaeva eest. 

(autor teadmata)

TA S U L I N E  KO R O O N AV I I R U S E  T E S T I M I N E

  Alates 4. maist alustasid vähendatud mahus taas tööd kõik 
Fertilitase polikliinikud: Kaupmehe tn 4, tel 660 4071 ja Sütiste 
tee 17/1, tel 664 6444. 

  Alates 20. aprillist pakub Fertilitas koostöös Synlabiga ta-
sulist mobiilset koroonaviiruse testimist Tallinna ja Harjumaa 
ettevõtetele. Tööandjatel on võimalik tellida mobiilne brigaad 
oma asutusse, vajalik on garantiikiri. Testitavatel töötajatel peab 
olema kaasas isikut tõendav dokument. Test on tasuline ja pere-
arsti saatekirja ei ole vaja. Võimalik on ka tulla testimisele Viim-
sisse Kaluri tee 5a (E, T, N 9–11, K 14-16 ja L 9–11). Tellimuse vormis-
tamine ja informatsiooni saamine toimub Fertilitase kontaktisiku 
Ilja Škatovi (e-post: i.skatov@fertilitas.ee, tel 5301 2633) kaudu.

Iseennast ma 
ajalehte panen!

Kuidas sina oled 
oma elu ümber 
korraldanud ja 
mida uut kogenud, 
teinud, õppinud?

Olulised kontaktid 
Kui vajad kriisi tõttu abi, ära pelga ühendust võtta!

  Üleriigiline kriisitelefon 1247 nõustab inimesi koroona-
viirusega seotud teemadel.

  Kui oled saanud kinnituse, et oled nakatunud COVID-19 
viirusesse, siis palume sellest tingimata teavitada Viimsi 
vallavalitsuse abivallavanemat Annika Vaiklat (tel 5664 7630, 
e-post annika.vaikla@viimsivv.ee). Anonüümsus on kindlasti 
tagatud.

  Abi vajavate inimeste (puudega inimesed, eakad, 
üksikud inimesed) kohta palume info saata Risto Nigolile 
(tel 5688 3350, e-post risto.nigol@viimsivv.ee). 

  Viimsi valla koduteenused: tel 5678 0645.
  Viimsi valla sotsiaalteenused: tel 558 6869.
  Viimsi valla laste heaolu, turvalisus: tel 5302 9907, 

e-post airi.vaaderpall@viimsivv.ee.
  Lasteabitelefon 11 6111 (24/7).
  Lastearsti tasuline nõuandetelefon 1599. Kõneminuti 

hind 1 euro. 
  Piirkonnapolitseinik: tel 602 8864.
  Viimsi valla saarte ja merenduse vanemspetsialist 

Mart Loik: tel 5623 2799, e-post mart.loik@viimsivv.ee.

kas teadsid, et ...

R
äägi, kuidas sul läheb? Olen märganud, et saan 
seda küsimust sotsiaalmeedias ja telefonitsi 
sõpradelt ja pereringist aina enam. Me oleme 
kõik hakanud tasahilju aru saama, kuivõrd olu-
lised on meie pereliikmed, sõbrad ja teised lähe-

dased, keda me pole tükk aega niisama jutustamiseks 
       kohanud.

Väga suur osa tööealisest elanikkonnast on kas süvene-
nud kodukontorites oma argitöödesse ja uutesse, harju-
matutesse väljakutsetesse, teine osa aga rahmib palehigis 
ja end iga päev viiruseohtu seades või üle töötades eeslii-
nil. Oleme keskendunud pigem hakkamasaamisele ja uue 
reaalsusega kohanemisele ning inimsuhted on ühel või tei-
sel viisil kannatada saanud.

Seepärast on vahel täitsa 
mõnus saada seda “kuidas sul 
praegu läheb?” küsimust ilma 
igasuguse tagataustal tiksuva 
muu vajaduseta. Oled sa oma 
füüsiliselt eemal olevatelt sõp-
radelt seda hiljuti küsinud?

See loob hea ja turvalise tun-
de, et inimesed su ümber on jät-

kuvalt olemas ka muus kontektstis kui tööülesanded ja kriis ja 
koroona. Et lihtsalt niisama suhelda, nalja visata ja jagada.

Selle mõtte teine pool seisneb tegelikult selles, et vahepeal 
ongi meie igaühe elus midagi põnevat toimunud või muu-
tunud, millest ongi teistele rääkida. Igaüks meist on otsinud 
ühel või teisel viisil võimalusi oma mõtteid hädaolukorrast ja 
hirmudest teadmatuse ees eemale viia ning midagi uut koge-
da, õppida, avastada. Kuidas sina oled oma elu ümber korral-
danud ja mida uut kogenud, teinud, õppinud?

Käivitatud on palju kogukonnakeskseid algatusi, pingu-
tatud märkamise ja tunnustamise nimel üleskutseid sõnas-
tama. Üks on õppinud paremini süüa tegema, teine rohkem 
isekeskis sportima, kolmas lugenud raamatuid, mille olemas-
olust ta varasemalt ei teadnudki.

Oled sa õppinud midagi täiesti uut? Võtnud 
ette ehk midagi, milleks sul varasemalt polnud 
usku või aega? Või julgust?

Mis on sinu jaoks positiivses mõttes olnud 
õppetund või isikliku arengu koht viimaste 
kuude vältel?

Tahan järgmistes Viimsi Teatajates 
jagada sinu lugu, olgu see siis õpetu-
seks, innustuseks või kaasaelamiseks 
teisele viimsilastele.

Pane oma kriisiaja isiklikud õp-
petunnid ja kogemused ning neist 
tekkinud soovitused kirja ja saada 
need toimetusele e-postiga aadres-
sil teataja@viimsiteataja.ee ja me 
paneme sinu loo lehte!

Rain Resmeldt Uusen
peatoimetaja 
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Asume:  Viimsi Äritares  (3. korrus)

Oleme taas
    AVATUD!

Loe lähemalt: www. lumen.ee
või helista meile 601 1812

Tegevusluba nr: L02451

Suured ja väikesed - ootame Teid!

Toimuvad   PLAANILISED 
ja   ERAKORRALISED 
vastuvõtud.

Palju õnne, 101-aastane Viimsi!
Tähistame virtuaalselt! Viimsi Viva virtuaalklubi sünnipäeva eri-
saadet saab vaata neljapäeval, 14. mail kell 20. 

Viimsi vald sündis 11. mail 1919 ehk sel aastal tähistame valla 101. sünni-
päeva. Kui eelmisel aastal oli sellega seotud palju tegevusi korraga ja 
kogukond tuli kokku, tuleb sel aastal ka valla sünnipäeva tähistada 
virtuaalselt ja distantsilt.

Neljapäeval, 14. mail kell 20 toimub järjekordne (arvult juba kuues) 
Viimsi Viva virtuaalklubi Facebook Live otsesaade, millega tähistame 
valla sünnipäeva. Saates kuulutatakse välja ka Viimsi aasta pere, 
mille valimist toetab Viimsi vald ja korraldab Viimsi Ranna Lions Klubi. 
“Viimsi Ranna Lions Klubil on heameel välja kuulutada Viimsi aasta 
pere,” ütles Viimsi Teatajale klubi president Krista Mulenok, kes saates 
esineb. “Kuna 2020. aasta on Viimsi vallas nimetatud keskkonna-aas-
taks, siis aasta pere valimisel oli fookuses keskkonnahoid. Viimsi 
aasta pere valiti välja nelja esitatud nominendi seast esimest korda. 
Koostööpartneriks oli Viimsi vallavalitsus. Viimsi aasta pere 2020 on 
keskkonnast hooliv, rohelise mõtteviisiga ning keskkonnahoidliku tege-
vusega viimsilastele eeskujuks olev pere.“ Kes tiitli saab, saad teada 
otsesaadet vaadates!

Seoses valla sünni-
päevaga avab Ranna-
rahva muuseum ka uue 
näituse “Kirovi kaluri-
kolhoos 70”, mida 
publik saab muuseu-
misse vaatama minna 
12. maist, kui on lee-
venenud riigi eriolu-
korra tingimused. “Just 
praeguse Rannarahva 
muuseumi hoones too 
kuulus majand 1950. 
aastal asutatigi,” kut-
sub Rannarahva muu-
seumi juhataja Janek 

Safranovski kõiki uudistama. Täpsemalt näitusest kuula ja vaata juba 
sünnipäeva erisaatest, kus ta ka pikemalt sel teemal räägib.

VT

Head viimsilased!
PÖÖRDUMINE Ilus kevad on kätte 
jõudnud ja kuigi ta on tulnud ning 
jätkub natuke teistmoodi kui tava-
liselt, liigub kõik kindlasti pare-
muse poole.

Riigi ja ka omavalitsuste tasandil liigu-
takse eriolukorrast tingitud piirangute 
lõpetamise poole. Nii ka Viimsis. Ole-
me seisukohal, et koolides jätkame dis-
tantsõppega siiski kuni õppeaasta lõpu-
ni, aga alates eriolukorra lõppemisest 
on lubatud kontaktõpe 9. klasside lõ-
petajatele ja lisatuge vajavatele õpilas-
tele. Muusika- ja kunstikoolis on alates 
eriolukorra lõppemisest lubatud indi-
viduaalõpe ning osaline rühmaõpe. Ka 
Viimsi noortekeskus ja raamatukogu 
jäävad kooliaasta lõpuni suletuks, laste-
aiad aga avame kohe eriolukorra lõppe-
des. Samal ajal avame ka Prangli rahva-
maja. Välijõusaalid ja välispordiväljakud 
on avatud möödunud teisipäevast. Loo-
mulikult tuleb jätkuvalt järgida tervise-
kaitsenõudeid ja hoida riskirühmi, aga 
oleme seda meelt, et majandustegevu-
sega seotud piirangud peavad valdavalt 
lõppema. Mis puudutab meie valda, siis 
taluturg oli uuesti avatud juba eelmisel 
nädalavahetusel ja vabaõhumuuseum 
selle nädala algusest.

Liikumispiirangud väikesaarte osas 
kehtivad kuni Vabariigi Valitsuse poolt 
väljakuulutatud eriolukorra lõpuni. 
Leppneeme – Kelnase parvlaevaliinil 
jätkab reisiparvlaev Wrangö sõitmist 
ajutise sõidugraafiku alusel. Teisipäe-

vasele ja reedesele väljumisele lisan-
dub neljapäevane väljumine.

Milliseks on kujunenud olukord 
meie vallas? Väga oluline on üldine toi-
metulek. Kõige rohkem on kasvanud 
koduteenuste saajate arv. Neid teenu-
seid osutame me riskirühma kuuluva-
tele inimestele, kellel pole iseseisvalt 
võimalik esmatarbekaupu ja ravimeid 
hankida. Riikliku toimetulekutoetuse 
taotlejaid on märtsiga võrreldes juurde 
tulnud, kuid mõned varasemad taotle-
jad on ka töö leidnud.

Mis on juhtunud valla tulubaasiga? 
Viimsi valla põhitegevuse tuludest 
moodustab 71,7% üksikisiku tulumaks. 
2020. aasta märtsikuu seisuga (st kok-
ku kolm kuud) on tulumaksu laekunud 
2,1% enam, võrreldes eelmise aasta sa-
ma perioodiga. Samas on märtsikuu 
laekumine 2019. aasta märtsikuuga 
võrreldes vähenenud 8,4%. Seega on 
vallavalitsuse poolt kokkuhoiumeet-
mete rakendamine igal juhul vajalik.

Oleme astunud samme majanduse 

Illar Lemetti
vallavanem

elavdamiseks. Tasuta reklaami avalda-
misega Viimsi Teataja erilehtedel jät-
kame kuni juunikuu lõpuni ja kutsume 
elanikke üles tarbima kõike seda, mi-
da Viimsis toodetakse. Jätkuvalt kestab 
ideekorje Viimsi ettevõtluskeskkonna 
parendamiseks.

Seega vaatame tulevikku ja nii peab 
see olema kõigis valdkondades. Valla-
valitsuse arendusmeeskond on koos 
Viimsi ja Prangli kooliga juba üle kuu 
aja valmistanud ette digikooli projekti, 
mille eesmärgiks on keskselt hallatava 
digikooli rakenduse loomine.  Uus süs-
teem annab Viimsile oluliselt laiemad 
võimalused õppekvaliteedi tõstmiseks, 
ressursside juhtimiseks ning haridus-
võrgu korrastamiseks.

Usume, et idee teostumisel tõuse-
vad hariduse kvaliteet, õpilaste tead-
miste ja oskuste omandamise kiirus 
ning langeb koormus järeleaitamis-
tundidele.

Head saabuvat Viimsi valla sünni-
päeva nädalat!

Toimub

Viimsi valla-
vanem Illar 
Lemetti. Foto: 
erakogu
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Töö sotsiaalvaldkonnas õpetab 
otseses mõttes elu, andes aimu, 
millistest väärtustest peaksin 
oma elukorralduses lähtuma.

VIIMSI HOIAB INIMESI Juba kaheksa aastat on 
Tõnu Troon olnud seotud sotsiaaltöö valdkonnaga. 
Viimane aasta aega on Tõnu olnud Viimsi valla 
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja. Vastutus-
rikas ametikoht on pakkunud mitmeid välja-
kutseid, suurim neist kindlasti COVID-19 ja sellega 
kaasnev eriolukord riigis. 

Oled Viimsi valla sotsiaal- ja ter-
vishoiuosakonna juhataja. Kui-
das Sinust sai sotsiaaltöötaja?
Alguse sai see nagu paljudel teis-
tel noortel, kes keskkooli lõpus on 
mõlgutamas mõtteid, mida oma 
edasise eluga peale hakata ja mis 
üldse sobida võiks. Ütlen ausalt, et 
selles eas mingeid kindlaid otsu-
seid teha on keeruline.

Olen olnud väikesest saati tihe-
dalt seotud muusikaga ja see oleks 
olnud ka üsna kindel valik, kuid 
siiski leidsin, et peaksin proovima 
ka midagi muud. 

Ühel karjäärimessil tegin isiku-
omaduste testi, mis minu tulemus-
te alusel pakkus mulle kahte va-
rianti: kirikuõpetaja või sotsiaaltöö-
taja. Esialgu pani see mind pigem 
kukalt kratsima, kuid kui juba pä-
rast keskkooli lõpueksameid kõrg-
kooli hakkasin valima, siis jäi mulle 
silma Tartu Ülikooli Pärnu kolledži 
sotsiaaltöö korralduse õppesuund. 

Ega ma sel hetkel väga aru ei 
saanud, millega ennast seon, ja 
ausalt tunnistades ei saanud ma ka 
päris täpselt aru isegi esimese üli-
kooliaasta lõpuks. Kuid juba teisel 
ja kolmandal kursusel tundus kõik 
kuidagi õige.

Alustasin töötamist sotsiaal-
valdkonnas 2012. aastal, kui aas-
ta enne Pärnu kolledži lõpetamist 
avanes võimalus kandideerida oma 
sünnikodu lähedal Valgamaal asu-
vasse Tõlliste vallavalitsusse (tä-
naseks juba ühinenud Valga vald) 
sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha-
le. Tegemist oli väikese omavalitsu-
sega, kus olin ainukeseks sotsiaal-
töötajaks.

Sotsiaaltöö maal on paljudes as-
pektides erinev linnakesksest sot-
siaaltööst. Töövaldkond hõlmas 
kokkupuudet kogu inimese elu-
kaarega ehk alates sünnihetkest 
kuni lahkumiseni ja sotsiaaltööta-
jana pidin tihti olema mitmes rollis, 
küll nõustaja, tugiisik, koduhoolda-
ja, isiklik abistaja või esindaja koh-
tus.

Tagasi vaadates olen ülimalt tä-
nulik, sest just selline lai valdkond-
lik kokkupuude annab aimu kogu 
valdkonna tervikpildist ja maasot-
siaaltööd kõrvalt näha kasvõi prak-
tikakohana oleks kasulik igale sot-
siaaltööd õppivale tudengile.  

Kuidas elutee Sind Viimsisse tõi?
Oma sünnikodu läheduses oli küll 
mugav töötada, kuid enesetäien-
damisest ja arenemisvõimalustest 
tulenevalt tegin otsuse, et oleks 
aeg liikuda edasi ning 2014. aastal 
kandideerisin Viimsi vallavalitsu-
se sotsiaaltöö spetsialisti ametiko-
hale – läks õnneks ja augustikuus 

sain alustada töötamist siin vallas.
Minu peamisteks tööülesanne-

teks olid nii riiklike kui ka kohaliku 
omavalitsuse eelarveliste sotsiaal-
toetuste ning teenuste menetle-
mine ja määramine toimetuleku-
raskustes inimestele. Varasema 
töökogemusega võrreldes oli siin 
tegemist pigem linnakeskse sot-
siaaltööga, kus igal teenistujal on 
oma roll ja töölõik, mida täita. 

Viimsist sai minu uus koduvald 
aastal 2015, kui rajasin üheskoos 
oma armsamaga siia meie esime-
se ühise kodu. Oleme oma elukesk-
konnaga väga rahul, mis omakorda 
annab kindlustunnet oma tuleviku 
sidumisel Viimsiga.

2016. aastal avanes võimalus 
kandideerida sotsiaaltöö peaspet-
sialisti ametikohale ning tund-
sin jällegi, et võiksin teha järgmise 
sammu. Osutusin valituks ja uueks 
töölõiguks sai sotsiaalhoolekande 
valdkonna teenuste ning toetuste 
mudeli kaasajastamine ja arenda-
mine ning koostöö teenuseosuta-
jatega.

Sel perioodil kirjutasime mi-
tu projekti Euroopa Sotsiaalfon-
di meetmesse, mis ka positiivse 
rahastusotsuse said. Projekti te-
gevuste sisuline läbiviimine ning 
koordineerimine oli samuti minu 
vastutusala.

Möödunud aastal lõpetas endi-
ne osakonna juhataja oma töösuh-
te ning tema asendamise roll jäi 
minu kanda. Asendusperioodi 
möödudes otsustasin kandidee-
rida ka juhataja ametikohale ning 
osutusin valituks.

Olen tööalaselt kasvanud orga-
nisatsiooni sees ning näinud sot-
siaalhoolekande toimimist mit-
mest vaatenurgast. Sotsiaal- ja 
tervishoiuosakonna juhataja ame-
tikoht on minu jaoks uus ja vastu-
tusrikas väljakutse. 

Mis Sulle selle töö juures meel-
dib, miks Sa seda tööd teed?
Olen aus, seda tööd tehes oleme 
nii-öelda pidevas mureruumis, 
sest inimesed leiavad meie juurde 
tee väga keeruliste elu keerdkäiku-
de tulemusel. Mulle läheb hinge 
see, kui üheskoos keerulisse seisu 
jäänud inimesega proovime leida 
uusi võimalusi, mis aitavad neil ta-
gasi jalule saada.

Seda tunnet ma ei oska täpselt 
kirjeldada, kuid kui näen, et abi-
tus olukorras inimeses tärkab uus 
jõud või võitlustahe, siis annab 
see ka mulle jaksu ja motivatsioo-
ni oma eesmärkide täitumise näol 
võidelda. 

Töö sotsiaalvaldkonnas õpetab 
otseses mõttes elu, andes mulle ai-
mu, millistest väärtustest peaksin 
oma elukorralduses lähtuma.

Kas eriolukord on Sinu töökoor-
must suurendanud? 

Jah, alates eriolukorra algusest on 
kogu hoolekande valdkond pidevas 
muutumises ja ümberkorraldused 
on minu harjumuspärase töökesk-
konna pahupidi pööranud.

Hetkel on tahaplaanile jäänud 
pikemaajalised valdkondlikud 
arendustegevused ning olen tul-
nud oma osakonna spetsialistide 
kõrvale operatiivselt juhtumeid la-
hendama.

Pöörduvaid abivajajaid tuleb 
pidevalt juurde ja eriolukorra mõ-
ju inimeste toimetulekule jätkub ka 
pärast olukorra lõppu. Võrreldes 
eelmise aasta märtsi või aprilliga 
on meie poole pöördunud abiva-
jajate ja toimetulekuraskustes pe-
rede hulk kolmekordistunud ja kal-
dun arvama, et see kasvab veelgi.

Milliseid väljakutseid on eriolu-
kord pakkunud?
Meist keegi pole varem sellise olu-
korraga kokku puutunud, kus ühe-
aegselt on ohus nii inimeste tervis 
kui ka majanduslik hakkamasaa-
mine. Eriolukorrast tulenevate pii-
rangute, kohalikule omavalitsuse-
le määratud uute ülesannete ning 
käitumisjuhiste täitmine on olnud 
väljakutse.

Kohaliku omavalitsuse kohus-
tus on luua sotsiaalteenuste ja -toe-
tuste süsteem, mille alusel osutatav 
abi peab õigeaegselt ja paindlikult 

rahuldama inimese muutuvaid va-
jadusi, parandama elukvaliteeti ja 
tagama võrdsed võimalused ühis-
konnas osalemiseks. Siinkohal 
peame eelistama abimeetmeid, 
mis on suunatud võimaluste leid-
misele ja inimese suutlikkuse suu-
rendamisele korraldada oma elu 
võimalikult iseseisvalt. 

Täna on inimeste iseseisva toi-
metuleku võimaluste leidmine 
oluliselt häiritud ning näiteks töö 
kaotuse korral ei ole võimalik kii-
relt erialast ja tasuvat tööd leida, 
sest sarnastele töökohtadele kan-
dideerijaid on mitmeid.

Paljud meie poole pöördunud 
inimesed ei ole tänasel hetkel veel 
abitus olukorras, kuid koguvad in-
formatsiooni, milliseid toetusvõi-
malusi neil keerulisse olukorda sat-
tumisel võimalik kasutada oleks. 

Lisaks tekitab inimestes õigus-
tatult kartustunnet teenuste kät-
tesaadavus. Olgu selleks siis plaa-
nilised raviprotseduurid, ravimite 
või esmatarbekaupade soetamine, 
vaimse ja füüsilise tervise hoidmi-
ne või erivajadusega inimesi abis-
tavate teenuste jätkumine.

Nende ja paljude muude mure-
kohtade lahendamine ja võimalus-
te leidmine on meie igapäevatöö. 

Kuidas olete koos meeskonnaga 
eriolukorras hakkama saanud?
Meie osakonna töötajad on lisa-
koormuse ja muutustega väga 
tublilt toime tulnud. Meeskonna 
sarnased väärtused ja ühine mis-
sioonitunne annab meile jõudu 
üksteisele ning abivajajatele veel-
gi enam toeks olla. 

Juhtumid ja olukorrad on uued 
ning väga tihti ei ole võimalik riiu-
list või sahtlist juba toimivat lahen-
dust rakendada, kuid julgen väita, 
et minu osakonnas töötavad sot-
siaaltöömaastikul ühed parimad 
spetsialistid ja siiani pole ükski hät-
ta jäänud inimene abita jäänud. 

Oleme ümber korraldanud osa-
liselt ka osakonna tööjaotuse ning 
läbi selle on meil võimalik suure-
mas mahus toetustaotlusi kiiresti 
menetleda või inimestele nõusta-
misteenuseid pakkuda.

Kodukülastustel, kliendikoh-
tumistel, hooldustoimingutel või 
sotsiaaltranspordi osutamisel ka-
sutame nii abivajajate kui ka endi 
kaitseks isikukaitsevahendeid.  

Milliseid toetusi või teenuseid on 
viimsilastel võimalik abivajaduse 
korral taotleda? 
Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond osutab eriolu-
korras abitusse seisu jäänud ea-
katele ja erivajadusega inimestele 
toidu ja ravimite kojuvedu kodu-
teenuse näol. Kui inimestel on mu-
re hädavajalike raviprotseduuride 
saamiseks transpordi osas, siis saa-
me abistada saatjaga sotsiaaltrans-
porditeenuse osutamisega.

Kui lähedased on jäänud hai-
geks ja/või ei tahaks võtta riski eaka 
juurde minna, siis võib sellest mei-
le julgesti teada anda. Inimesi saa-
vad lähedased abistada ka kontak-
tivabalt, näiteks helistades ja jättes 
toidupaki ukse taha või saates toi-
dukulleri oma lähedase juurde, ju-
hul kui pole võimalik ise aidata. 

Riskirühmadele on soovitus 

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

Tõnu Troon: usaldades elu, võib ära tunda elukutse

Tõnu Troon 
vastutab 
Viimsis selle 
eest, et kõik 
inimesed tun-
neksid end 
kogukonnas 
hoitult. Fotod: 
Tiit Mõtus
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kauplusi ja rahvarohkeid kohti 
vältida, kuid alati pole see võima-
lik. Mitmed toidupoed Viimsis on 
võtnud kuulda Eesti Kaupmeeste 
Liidu soovitust ja on kutsunud ost-
lejaid üles tegema vajalikud ostud 
pärast kella 11 ja jätma hommiku-
sed tunnid kaupluste külastami-
seks eakatele ja teistele riskirüh-
madele. Seega, kui poodi lähete, 
siis tehke seda hommikupoolikul 
ja varuge toiduaineid vähemalt 
nädalaks või veelgi pikemaks pe-
rioodiks.

Pakutavad toetused jaotuvad ka-
heks:

1. Perekonna sissetulekust sõl-
tuvad toetused: riiklik toimetuleku-
toetus, toimetuleku tagamise toe-
tus, lasteaia kohatasu ja toidusoo-
dustuse toetus ja ravimitoetus. 

2. Perekonna sissetulekust mit-
tesõltuvad toetused: sünnitoe-
tus, ranitsatoetus, suurpere toetus, 
tähtpäevatoetus eakatele, ühekord-
ne toetus eakatele, matusetoetus, 
erivajadusega inimese transpordi-
toetus ja hooldajatoetus.

Sissetulekust sõltuvate toetuste 
osas vaatame iga pöördumist eral-
diseisvana, sest inimeste olukorrad 
ja toimetulekuvõimalused on eri-
nevad. Eriolukorrast tulenevalt on 
tekkimas juurde palju uusi abiva-
jajaid ja kõigile abivajajatele vaja-
liku teenuse tagamine nõuab head 
planeerimist. 

Riiklikku toimetulekutoetust on 
õigus saada Viimsi vallas omandi-
õiguse või üürilepingu alusel ük-
si elaval isikul või leibkonnal, kel-
le möödunud kuu netosissetulek 
pärast eluasemekulude eest tasu-

mist on alla kehtestatud toimetu-
lekupiiri. 

Leibkonna liikmeks loetak-
se toetuse taotlejaga abielus või 
abielulistes suhetes olevate samas 
eluruumis elavate isikute, nende 
ülalpidamisel olevate laste ja va-
nemate või muude üht või enamat 
tuluallikat ühiselt kasutavate või 
ühise majapidamisega isikute sis-
setulek. 

Õpilasel ja üliõpilasel, kelle 
elukoha aadressiandmed ei lan-
ge kokku perekonnaliikmete elu-
koha andmetega, on õigus saada 
toimetulekutoetust oma rahvasti-
kuregistrijärgse elukoha valla- või 
linnavalitsusest, kui tema perekond 
oli toimetulekutoetuse saaja eelmi-
sel kuul. 

Kommunaalkulud võetakse ar-
vesse Viimsi vallavalitsuse poolt 
kinnitatud normatiivide piires ja 
valitsuse poolt kinnitatud norm-
pinna ulatuses. 

Kui toimetulekutoetuse taotle-
ja maksab elatist, siis arvestatakse 
see sissetulekutest maha, kui taot-
leja esitab vastavasisulised doku-
mendid toimetulekutoetuse taot-
luse juurde. 

Kehtiv toimetulekupiir on 150 
eurot esimesele pereliikmele, 120 
eurot igale järgnevale täisealise-
le liikmele ja 180 eurot alaealisele 
liikmele. 

Sissetulekute hulka ei arvata 
sotsiaalhoolekande seaduses väl-
ja toodud mittearvestatavaid sisse-
tulekuid, kõiki muid sissetulekuid 
arvestatakse sissetulekute hulka. 
Taotlejate puhul, kes on vähemalt 
kahe eelneva järjestikuse kuu jook-
sul saanud toimetulekutoetust ilma 
töist tulu arvestamata, ei arvata töi-
se tulu saamahakkamisele vahetult 
järgnevatel kuudel sissetulekute 
hulka (erandit on võimalik kasuta-
da ühel korral 24 kuu jooksul). Toe-
tuse suurus sõltub eluasemekulude 
(kulude piirmäärade ja normpinna 
ulatuses), perekonna arvestusliku 
sissetulekupiiri ja perekonna tulu-
de suurusest.

Viimsi valla eelarvest makstavat 
toimetuleku tagamise toetust saa-
vad taotleda Viimsi valla elanikud 
või pered, kelle sissetulek jääb al-

la kehtestatud piirmäära. Piirmäär 
pere esimese liikme kohta on 375 
ja iga järgmise pereliikme kohta 
281,50 eurot. 

Toetuse maksimaalse suuru-
se otsustab vallavalitsus (kuni 640 
eurot, kuludokumentide alusel). 
Toetuse määramise otsustamisel 
arvestatakse:

- valla poolt seni antud abi ja 
selle sihipärast kasutamist;

- toetuse taotleja ja tema pere-
liikmete üldist materiaalset ja vara-
list olukorda;

- tervislikku seisundit; 
- ülalpeetavate arvu.
Toimetuleku tagamise toetus 

määratakse isikule või perele tõen-
datud vajaduse puhul kuni kehtes-
tatud toetuse määrani (kuni 640 
eurot): 

- eluasemekulude ja esmatarbe-
vahendite eest tasumiseks; 

- pereteenuste osaliseks või täie-
likuks kompenseerimiseks (laste-
kaitse vanemspetsialisti poolt sel-
gitatud vajadusel).

Toetuste kohta saate lisainfot või 
selgitusi kas vallavalitsuse kodule-
helt või sotsiaaltöö vanemspetsia-
listilt Reet Aljaselt (e-post: reet.al-
jas@viimsivv.ee, tel 5678 0645). Abi 
vajavate inimeste (erivajadusega 
inimesed, eakad, üksikud inime-
sed) kohta palume info saata Risto 
Nigolile (tel 5688 3350, e-post risto.
nigol@viimsivv.ee).

Julgustan eriolukorras hätta sat-
tunud inimesi kindlasti meie poo-
le pöörduma – helistage või kirju-
tage meile oma murest ja katsume 
üheskoos lahenduse leida. 

Kuidas Sulle tundub, kas inime-
sed on hakanud üksteist rohkem 
märkama ja toetama? 
Tõesti olen täna seda märganud. 
Keerulised olukorrad liidavad ini-
mesi ja südame teeb soojaks, et 
kogukonnast on tulnud mitmeid 
elanikke sooviga teha vabatahtlik-
ku tööd ja aidata olukorda leeven-
dada. 

Hetkel saame küll ise veel hak-
kama, kuid hea meelega oleme ko-
gunud kontakte, et vajadusel mu-
rede lahendamiseks vabatahtlikest 
võrgustik moodustada. 

Eestlaste hulgas on levinud 
muster, et toimub pidev võist-
lus oma naabritega, kuid tänases 
eriolukorras on see muster pigem 
muutunud ja tuntakse siirast mu-
ret inimeste käekäigu ning hakka-
masaamise kohta. 

Kui meie osakond helistas 70+ 
vanuses riskirühma eakatele, siis 
saime paljudelt tagasisidet, et ne-
mad saavad hakkama, aga palun 
küsige minu naabrilt ka, kuid oma-
korda nendega ühendust võttes 
oli sõnum täpselt sama ehk mure 
naabripere hakkamasaamise osas 
oli enda omast suurem.

Milline on tööalaselt olnud Sinu 
suurim õppetund eriolukorras?
Õppetunde on täna veel keeruline 
otsida, sest endiselt oleme olukor-
ras, kus proovime leida hätta sat-

Viimsi vald võttis ühendust 1200 
riskigruppi kuuluva eakaga 

  Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialistid 
on viimaste nädalate jooksul võtnud ühendust pea 1200 Viimsi 
vallas elava eaka inimesega, et kaardistada riskirühmade võima-
likku abivajadust seoses eriolukorraga ja luua kontakt, läbi mille 
saada infot ja abi hätta jäänud inimeste kohta.

Valimisse kuulusid eakad, kelle rahvastikuregistrijärgsele aad-
ressile ei ole nooremaid (alla 60-aastaseid) inimesi sisse kirjutatud.

“Esialgu helistasime 80+ vanuses eakatele ja seejärel jätkasime 
70+ vanuses eakatega, et selgitada välja, kas tänases olukorras 
on neil endiselt võimalik endale ravimeid ja toidukaupu muretseda,“ 
sõnas sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tõnu Troon. Ta lisas, 
et kõned olid enamasti positiivsed ja eakad heatujulised ning ülla-
tunud. Paljude sõnul on juba info nendeni jõudnud, kas läbi Inter-
neti või Viimsi Teataja paberlehe, kuid leidus ka neid eakaid, kes 
on olnud infosulus ja sellistel juhtudel oli telefonikõne hädavajalik. 
Paljud tundsid suuremat muret oma naabrite, mitte iseenda pärast.

Abivajaduse tekkimisel korraldab Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- 
ja tervishoiuosakond eriolukorras abitusse seisu jäänud eakatele 
või erivajadusega inimestele toidu ja ravimite kojuveo läbi kodu-
teenuse. Enne sotsiaaltöötajate poole pöördumist tasuks siiski 
kaaluda, kas keegi lähedastest või naabritest saaks eluks häda-
vajalike toodete kättetoimetamisega aidata. 

Kui lähedased on jäänud haigeks ja ei soovita võtta riski eaka 
juurde minna, siis teavitage sellest sotsiaal- ja tervishoiuosakonda. 
Lähedasi saab abistada ka kontaktivabalt, näiteks helistades ja 
jättes toidupaki ukse taha või saates toidukulleri oma lähedase 
juurde, juhul kui pole võimalik ise aidata.

Riskirühmadel on soovitatud kauplusi ja rahvarohkeid kohti väl-
tida, kuid alati pole see võimalik. Mitmed toidupoed Viimsis on võt-
nud kuulda Eesti Kaupmeeste Liidu soovitust ja on kutsunud ostle-
jaid üles tegema vajalikud ostud pärast kella 11 ja jätma hommi-
kused tunnid kaupluste külastamiseks eakatele ning teistele riski-
rühmadele. Seega võiksid riskirühmadesse kuuluvad inimesed 
vajadusel külastada poode hommikupoolikul ja varuda toiduaineid 
vähemalt nädalaks või veelgi pikemaks perioodiks.

Abi vajavatel inimestel (erivajadusega inimesed, eakad, üksikud 
inimesed), kes on jäänud hätta toidukaupade ja ravimite muretsemi-
sel, palume võtta ühendust sotsiaaltöö peaspetsialist Risto Nigoliga 
(tel 5688 3350, e-post risto.nigol@viimsivv.ee).

Kui tunnete, et vajate abi olukorra mõistmisel või näpunäiteid, 
kuidas hakkama saada, siis saab helistada kriisiabitelefonile 1247. 
Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 pakub psühholoogilist esmaabi. 
Abi osutamiseks tehakse koostööd sotsiaalkindlustusameti ohvriabi 
kriisitelefoni 116 006 spetsialistidega. Neid inimesi, kes ei soovi või 
ei saa helistada, nõustatakse veebivestluse teel www.palunabi.ee 
veebilehel.

kas teadsid, et ...

tunud inimeste muredele kiiresti 
lahendusi. Kuid juba praegu saan 
tõdeda, et minu meeskonnal on 
võimekus kriisisituatsioonis opera-
tiivselt ümber häälestuda. Saan ka 
tulevikus nende peale loota ja tean, 
et nad on keerulisteks olukorda-
deks valmis.

Kas eriolukord on õpetanud ka 
midagi positiivset?
Kaitsemaski kandmine avalikus 
ruumis või teenuse osutamisel on 
saamas uueks normaalsuseks ja 
elulise näitena saaksin ühe posi-
tiivse õppetunnina oskuse, millest 
enamik meist ei oleks osanud veel 
mõni aeg tagasi mõelda – oskuse 
maski kandes silmadega naerata-
da ning jagada inimestele pilguga 
turvatunnet ja justkui noogutust, 
et saame üheskoos raskustest üle 
ja oleme üksteisele toeks. 

Millised on Sinu igapäevaelu kõi-
ge suuremad muudatused seo-
ses eriolukorraga? Mida kõige 
rohkem igatsed või millest tun-
ned puudust? 
Igatsen väga enda teises Eesti ot-
sas elavaid lähedasi ja esimesi gril-
liõhtuid sõprade keskel, ent tänu 
videosillale olen saanud korraga 

mitme leibkonnaga ekraani taga 
nii tähtpäevi tähistada kui ka liht-
salt üksteisele toeks olla. 

Kõige suuremaks muudatuseks 
minu isiklikus elus on kahtlema-
ta suve algusesse planeeritud pul-
mapeo edasilükkamine järgmises-
se aastasse. Kuigi ootus selle päeva 
ees on olnud suur, siis lähedaste 
tervisele mõeldes oli see ainuõi-
ge otsus.

Kui eriolukord läbi saab, kas 
plaanid aja maha võtta?
Nägin mõni aeg tagasi Internetis 
iroonilist nalja, mille sõnum oli, 
et eriolukorra lõppedes kavatse-
vad paljud paar päeva lihtsalt ko-
dus olla. 

Minu puhul ei olegi see väga 
irooniline, sest kui olukord lubab, 
siis võtan tõepoolest väikese puh-
kuse ja plaanin olla täiesti tegevu-
setult kodus, vaadates mõnda head 
filmi, minna maale sauna ning vee-
ta aega oma lähedastega. 

Ilusate ilmade korral proovin sel 
suvel mõne Eesti-sisese automat-
ka ette võtta, sest nii Viimsis kui ka 
ülejäänud Eestis on väga palju ilu-
said kohti ja matkamisvõimalusi. 
Nii nagu paljud teised leian ka mi-
na rahu ja jõudu looduses olles. 

Tõnu Troon: usaldades elu, võib ära tunda elukutse

Julgustan eriolukorras hätta 
sattunud inimesi kindlasti meie 
poole pöörduma.

Koormust 
on tööl palju 
ja vahepeal 
tuleb ka 
värsket õhku 
hingata.
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ERIOLUKORD Kärgperedes võib juhtuda, et laste 
ajajaotus on aastaid mõlema vanema poolt 
erinevalt tõlgendatud. See võib tekitada tihti 
arusaamatusi ja tülisid. Eriolukord nagu praegu 
võib pingeid aga veelgi üles kruvida. 

Kärgperede võitlus laste ajajaotusega eriolukorras

O
lukorras, kus mõlemad 
lapsevanemad seavad 
laste huvid esikohale, 
ei pruugi ajajaotus, ka 

eriolukorras, pingeid juurde tekita-
da. Paraku ei ole olukord igas kärg-
peres nii. 

Eriolukord võib suhteid veelgi 
keerulisemaks muuta.

Mida teha, kui vanem, kelle juu-
res laps eriolukorra väljakuulu-
tamisel oli, olukorra enda kasuks 
pöörab ning keelab teisel vanemal 
lapsega kohtumise? Või kui vanem, 
kellega laps eriolukorra väljakuulu-
tamisel koos ei olnud, peatab lap-
sega kontakti? Mis saab elatisest? 

Antud olukorras aitab kaasa 
mõelda viimsilane, isa ja Maria Mä-
gi Advokaadibüroo advokaat Simo 
Soolo.

Kärgperes elavate laste vanema-
tel on tihti laste üle ühine hooldus-
õigus. Mida see täpselt tähen-
dab? 
Vastan lühidalt seadusest, elulisest 
küljest ja praktikast üldiselt.

Seadusest. Ühine hooldusõigus 
tähendab seda, et vanemad teosta-
vad ühiselt nii õigust kui ka kohus-
tust hoolitseda oma laste eest. Te-
gemist on samaaegselt nii õiguse 
kui ka kohustusega. Reeglina tekib 
vajadus selle sisustamiseks olukor-
ras, kus vanemad enam koos ei ela. 
Siin on oluline rõhutada, et ka lah-
ku läinud vanematel on laste suh-
tes võrdsed õigused ja kohustused 
(kui kohus ei ole seda ühel vane-
mal piiranud). 

Elulisest küljest. Üleüldiselt tä-
hendab ühine hooldusõigus toi-
mivat ja mõistlikku koostööd laste 
kasvatamisel. Minu töölauale jõua-
vad need juhud, kui midagi on ikka 
väga paigast ära. Samas taust, mis 
põhjusel on töö tulnud, on olnud 
ja on ka edaspidi ajas muutuv. Näi-
teks sai ühiskonnas pikalt juurduda 
põhimõte, et justkui ainult üks va-
nem (loe: ema) on laste eest “õige” 
hoolitsema, ja see on pehmelt öel-
des viinud võrdsuse põhimõtte ta-
sakaalust välja.

Rõõm on aga tõdeda, et see 
praktika on asendumas eluterve 
mõtlemisega: mõlemad vanemad 
on väärtus, mida tuleb tunnustada 
ja hoida. Nii nagu ema ja isa olid 
võrdselt vajalikud lapse eostami-
seks, on nad võrdselt vajalikud ka 
lapse kasvatamiseks, õpetamiseks, 
koosolemiseks – üldnimetusega 
hoolitsemiseks. 

Praktikast üldiselt. Kui vane-
mad enam koos ei ela, satub luubi 
alla terve perekond, kus ennekõi-
ke vanemate tegevused, väljaütle-
mised, õigused ja kohustused ning 
nende täitmine (või täitmata jätmi-
ne) võetakse pulkadeks, neile an-
takse hinnang ja neid hinnatakse. 

Teatud mõttes ju paradoksaalne – 
kui pere elab koos, siis lahenda-
takse pereasjad kas omavahel või 
lähedaste abil, kedagi ei mõõdeta 
selliselt. Näiteks koos elavad vane-
mad saadavad lapsi vanavanemate 
juurde selleks, et tugevdada põlv-
kondade vahelisi sidemeid ning 
tekitavad samaaegselt võimalu-
se enda elukvaliteedi kasvatami-
seks, energia kogumiseks ja part-
nerile pühendumiseks. Tundub ju 
eluline ja normaalne. Kui aga lahku 
minnakse, siis seesama vanavane-
mate juurde saatmine muutub mil-
lekski koledaks ja esitletakse seda 
kui tunnistust sellest, et teine va-
nem enam “ei taha või ei armas-
ta” lapsi, ja heidetakse talle ette, et 
talle on tema isiklik heaolu või uus 
partner tähtsam jne. Kui siin jätka-
ta, tuleb tegelasi veelgi juurde – las-
tekaitse, lastele riigi poolt määratav 
advokaat, enda advokaat, vastas-
poole advokaat – ja kogu senine 
elu rullitakse lahti kohtuniku töö-
laual. Kumbki pool üritab iga hinna 
eest näidata, et seesama teine va-
nem, kellesse armuti, keda armas-
tati ja kellega loodi pere, on muu-
tunud ühtäkki kellekski, kes justkui 
ei tohi enam oma lapsega koos ela-
da või temaga isegi suhelda. Algab 
midagi, mida mina nimetan “pari-
ma lapsevanema võistluseks”. Seda 
saadab tihti pime viha, lõputu süü-
distamine ja halvustamine.  

See on kurb. Hooldusõiguse 
“sõjas” on üksnes kaotajad ja kõi-
ge suuremad kaotajad on tegeli-
kult need, kes isegi ei saa otsusta-
da selles sõjas osalemist – lapsed. 
Vanemad on need, kes lapsi pea-
vad kaitsma, mitte kasutama neid 
etturitena. Lapsed on aga need, kes 
vajavad mõlemat vanemat, neid ei 
huvita, kes sai “parima lapsevane-
ma” tiitli. 

Kontrollküsimus peaks olema: 
kas tahan olla laps oma peres, kus 
minu armastatud vanemad omava-
hel kaklevad? Ainus vastus saab ju 
olla ei. Kui vanemad lähevad lahku, 
siis jah – muutuvad vanemate oma-
vahelised rollid, ent vanema ja lap-
se vaheline roll ju säilib: ema jääb 
emaks, isa jääb isaks. 

Tuleb lõpetada teineteisele ära-
tegemine. See on halb eeskuju 
hoolitsusest, mida lapsele anda. 
Eeskuju, mida iga laps vajab, on 
suutlikkus ja tahe lahendust otsida. 
Lahenduse leidmine vajab mõist-
mist, et erimeelsused on normaal-
sed ja neist tuleb kas üle saada või 
vähemalt aktsepteerida.  

 
Kui lapsevanemad otsustavad 
lahku minna, pannakse üsna rut-
tu paika ajagraafik, millistel ae-
gadel on lapsed ühe, millal teise 
vanemaga. Kuidas peaks sellest 
kinni pidama eriolukorras? 
Kui suhtluskord ei näe ette juhiseid 
eriolukorraks (ja üldiselt ei näe), 
siis tuleb lähtuda nii suhtluskorrast 
kui ka Vabariigi Valitsuse eriolu-
korras antud korraldustest. Eriolu-

kord kuulutatakse välja hädaolu-
korra seaduse alusel ning see ise 
juba tähendab, et tegemist on mil-
legi nii erakordsega, et riik näeb va-
jadust erimeetmete ja piirangutega 
kaitsta inimeste elu ja tervist ja sek-
kub sellega n-ö tavaellu. Kui ei ole 
riigi poolt takistatud inimeste selli-
ne liikumine, mida eeldab tavapä-
rase suhtluskorra täitmine, siis tu-
leb ka suhtluskorrast kinni pidada. 

Mõistagi võivad vanemad teha 
erikokkuleppeid, aga oluline on sõ-
na “kokkulepe” – kokku tuleb leppi-
da. Rõhk on aga lihtsustatud mõt-
tel – mitte midagi ei jää toimumata 
ega tegemata, vaid see lükkub tei-
sele ajale. Leppige see aeg kokku. 

 
Mida teha, kui lapsevanem, kel-
le juures lapsed eriolukorra välja-
kuulutamise ajal olid, ei soovi, et 
nad kohtuksid teise vanemaga, 
tuues ettekäändeks eriolukorra? 
Kas lapsevanem, kes siiski soo-
vib lapsi enda juurde, saab kel-
legi poole abi otsimiseks pöör-
duda? 
Eriolukorda ei tohi kasutada et-
tekäändena tekitada eriolukor-
da suhtluskorras. Eriti sellisel 
ajal on väga oluline lähtuda ter-
vest mõistusest ja mõistlikkusest. 
Kui mõlemad vanemad on ol-
nud maksimaalses isolatsioonis 
ja veendunud, et mingeid haigus-
sümptomeid ei esine ning kokku-

puuted teiste inimestega on ole-
matud või väga minimaalsed, ei 
ole põhjust hälbida seniselt välja-
kujunenud suhtluskorrast. Sellise 
ettekäände kasutamine on vastu-
olus laste huvidega ning võib anda 
hoopis teisele vanemale aluse seni-
se hooldusõiguse või suhtluskorra 
muutmiseks.

Kui kokkuleppele ei jõua, tuleb 
otsida abi kas lastekaitsest, pere-
lepitajast või pöörduda advokaa-
di poole.

 
Mida teha, kui lapsevanem, kel-
le juures lapsed eriolukorra välja-
kuulutamise ajal ei olnud, ei soo-
vi ühtegi kontakti lastega, tuues 
ettekäändeks eriolukorra?  
Siin tuleb jällegi eristada, kas te-
gemist on ettekäändega (otsitud 
põhjendus) või reaalse põhjuse-
ga (põhjendatav). Üldreeglina tu-
leb ka sel vanemal siiski esimese 
eelistusena lähtuda senisest suht-
luskorrast. Nii lapsel kui ka lapse-
ga parajasti koos olnud vanemal 
on ootus suhtluskorra toimimise-
le. Kui aga näiteks seesama vanem 
ise või temaga koos elav pereliige 
kuulub riskirühma või on haigestu-
nud, on mõistlik sellega arvestada 
ning see on eelpool mainitud eri-
kokkuleppe tegemise koht. 

Samaaegselt tuleb aga tagada 
lapse ja eemaloleva vanemaga va-
hel regulaarne suhtlus videoüle-
kannet võimaldavate rakenduste 
kaudu. See annab võimaluse reaal-
ajas nii lapsel kui ka vanemal olla 
siiski ühenduses, kasvõi selleks, et 
lahendada koduseid ülesandeid, 
üksteisega aega veeta, arutleda 

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

Viimsis kodu-
kontoris töö-
tav Maria Mägi 
Advokaadi-
büroo advo-
kaat Simo 
Soolo soovi-
tus: “Hoidke 
tervist, hoidke 
suhteid!” Foto: 
erakogu
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Kärgperede võitlus laste ajajaotusega eriolukorras Teated

maailmas toimuva üle ja tunda, et 
nad on siiski teineteisele olemas. 

 
Kuidas jääb elatisega, kui lapsed 
on terve eriolukorra veetnud vaid 
ühe vanemaga ja teine pole lapsi 
kordagi selle aja jooksul näinud? 
Esmalt on soovitus vältida seda-
võrd äärmuslikku olukorda, kus 
lapsed teise vanemaga ei kohtu. 
Kui see tõesti ei ole mingil põhju-
sel võimalik olnud, siis eriolukord 
on ajutise iseloomuga ja eriolukord 
ise kui selline ei anna alust elatist ei 
suurendada ega vähendada. 

Eriolukorra ajal kulud üldiselt 
pigem vähenevad. Näiteks kadu-
nud on tavapärane meelelahu-
tus (kino, teater, kontserdid, peod, 
üritused jms) ja transpordile ku-
lub oluliselt vähem. Alles jäänud 
rahaga saab katta toidu eelarvet, 
mis võib tõesti olla tavapärasest 
mõnevõrra suurem, kuid mitte nii 
oluliselt, et see “sööks ära” tekki-
nud säästu mujalt. Väljas tarbimist 
pigem ei toimu ja inimesed teevad 
ise oluliselt rohkem süüa. 

Meeles tuleb pidada, et elatis on 
ette nähtud laste ülalpidamiseks ja 
seetõttu peab ka vähendatud elatis 
siiski katma laste esmavajadused. 

Siin on jällegi oluline vanema-
te omavaheline koostöö – elu tuleb 
korraldada selliselt, et üks vanem ei 
saaks liigselt koormatud laste kas-
vatamise, koduõppe korraldamise-
ga ja majanduslikult ning et lapsed 
saaksid viibida mõlema vanemaga.  

Elatisraha regulatsiooni viimas-
tel aastatel muudetud ei ole, kuid 
justiitsministeeriumis on etteval-
mistamisel seadusemuudatus ela-

tise väljamõistmise korra osas, mis 
tugineb Tartu Ülikooli poolt läbi vii-
dud lapse ülalpidamise uuringule 
(kättesaadav justiitsministeeriumi 
kodulehelt). Planeeritud seadus-
järgse miinimumelatise muutmi-
ne ei mõjuta juba välja mõistetud 
elatise summasid ning on seega pi-
gem tulevikku suunatud mõjuga. 

 
Mida teha, kui vanemal, kellega 
lapsed igapäevaselt elavad, vä-
hendatakse palka või ta kaotab 
sootuks töö? 
Nüüd juba räägime eriolukorra-
ga kaasnenud mõjust ja see on see 
koht, kus saab rääkida elatise või-
maliku muutumise alustest. 

Esmalt tuleb aga kindel olla, et 
töötasu vähendamine või töölepin-
gu lõpetamine on toimunud vasta-
valt seaduses sätestatud alustele, 
ulatuses ja tingimustel. Näiteks, en-
ne töötasu vähendamist tuleb pak-
kuda võimalusel teist tööd, töötasu 
vähendamisega on töötajal õigus 
teha võrdeliselt vähendamisega ka 
vähem tööd, töötasu vähendamine 
peab toimuma mõistliku ulatuse-
ni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsu-
se kehtestatud töötasu alammää-
ra. Oluline on teada, et  tööandjal 
on võimalik kasutada teatud meet-
meid eriolukorras töötasu hüvitise 
maksmiseks ehk tuleb kontrollida, 
kas ja kuidas tööandja neid kasutas. 
Siin on abiks jälgida ka töötukassa 
veebilehte www.tootukassa.ee. 

Töölepingu ülesütlemise vaid-
lustamiseks tuleb pöörduda tööins-
pektsiooni poole 30 päeva jooksul 
ning samuti tuleb ülesütlemise kor-
ral kindlasti pöörduda töötukassa 
poole edasise sissetuleku säilitami-
seks seaduses ettenähtud alustel ja 
ulatuses. 

Kuna elatise juures tuleb lähtu-
da nii laste vajadustest kui ka vane-
mate võimalustest, võib sissetule-
ku oluline vähenemine tuua kaasa 
õiguse taotleda elatise osa suuren-
damist teiselt vanemalt. Üldreegel 
kehtib aga sõltumata eriolukorrast – 
majanduslike raskuste tekkimisel 
tuleb pöörduda esimesel võima-
lusel ka teise vanema poole, infor-
meerida teda olukorrast ning alus-
tada ühiselt lahenduste otsimisest. 
Sama kehtib ka vanema suhtes, kes 
on kohustatud tasuma elatist. Ju-
hul kui tema sissetulekud on olu-

Kuidas olete lapsevanematena lahendanud eriolukorras oma laste ajajaotuse?
Kas lahendus tuli kergelt ja on kõiki osapooli rahuldav?

  Kätlin (lapsed 17- ja 12-aastane). Meil on asi lihtne. Lapsed on minu juures. Nende 
isa niisamagi eriti lastele aega ei leia. Tütrega suhtlevad rohkem ja vahel kohtuvad, 
kuid praegu ei kohtu, kuna pole soovitatav, ja poisiga tal kontakt külm.

  Triin (lapsed 9- ja 10-aastane): Meil selles mõttes muutusi pole – meil on alati 
lapsed olnud jaotatud n-ö nii, et lähevad isa juurde, kuna ise soovivad või kui isal nt 
pole tööl õhtul kiire, et saab võtta. Kuna ma ise olen praegu kodune, siis lapsed on 
seal, kus ise tahavad ja kunagi ei ole kummalgil osapoolel selles osas vastuväiteid. 
Meil kulgeb väga ilusti see jaotus.

  Birgit (laps 10-aastane): Kuna meil on laps “jaotatud” nii, et on kaks nädalat ühe 
ja kaks teise vanema juures, siis kõige kriitilisemal ajal oli ta just isa juures. Ja sealt 
tehti siis otsus, et kuna viirus ja kõik ikka ohtlik värk, et ei hakka last sel ajal solgu-
tama ja jääb sinna. Ehk siis kogu see koduõpe ja muu selline oli isa kaelas. Seega 
hetkel on kogu asi nii, et ma päriselt ei teagi, kuidas tal see kõik seal käib. Hoian 
igapäevaselt silma peal kooliasjadel ja tuletan asju meelde, mis ta on tegemata jää-
nud. Pikas vaates saavad asjad lõpuks tehtud. Laps on üldiselt harjunud ise õppima, 
seega ilmselt majandab ta seal ka suures osas ise. Ise sooviksin muidugi, et ta oleks 
pigem siin, kuna olen ju ise kodune ja seega hea last jälgida, kuid seekord siis nii.

  Rain (laps 16-aastane): Laps on emaga Muugal, me kohtume aeg-ajalt. Lahendus 
tuli kergelt, last pole vaja praegu “solgutada” edasi ja tagasi.

kommentaar

liselt muutunud ja teise vanemaga 
kokkuleppele ei saada, tuleb esita-
da esimesel võimalusel hagi elatise 
vähendamiseks kohtusse ning täi-
temenetlusega kaasnevate kohus-
tuste suurenemise ja piirangute 
vältimiseks taotleda kohtult kohe-
selt ka senise elatise vähendamist 
menetluse ajaks. 

 
Mis Sa arvad, kas juristidel ja ad-
vokaatidel tuleb pärast eriolukor-
da sarnaste teemadega rohkem 
tööd? 
Viimased kuud on juba praegu-
seks näidanud hüppelist kasvu li-
saks perekonnaõigusele ka teistes 
valdkondades (nt kõikvõimalikes 
lepingulistes suhetes). Isegi, kui 
probleemi ennast saabunud ei ole, 
on selgelt tunda ärevust ja muret. 
See on ka arusaadav põhjusel, et 
taasiseseisvunud riigis ei ole va-
rasemalt sellist eriolukorda olnud, 
praktika tekib n-ö põlve otsas ja ko-
gemuste hankimine käib reaalajas 
intensiivse tempoga.

Juba täna tegutseb Maria Mägi 
Advokaadibüroo kõnealuste tee-
madega aktiivselt kogu koosseisus 
kaugtöö vormis. Kasutame selleks 
kõiki tänaseid tehnilisi võimalusi ja 
õnneks meie töö iseloom võimal-
dab distantsilt töötamist. Samas on 
seetõttu tööpäevad oluliselt pike-
mad ja pingelisemad kui tavaliselt, 
sest eriolukord mõjutab ikka väga 
paljusid inimesi ja valdkondi. Eks 
tööpäeva pinget suurendab seegi, 
et lisaks tööle on vajalik tegeleda ka 
laste koduõppe ja nende kasvata-
misega. Vabad hetked, mida alates 
eriolukorra kehtestamisest palju-
de advokaatide jaoks nädalasise-
selt ei olegi, on nädalavahetusel 
kulla hinnaga.  

Soovin panna kõigile südame-
le – eriolukorda reguleerivad kor-
raldused ja määrused on seaduse 
jõuga ja neid tuleb täita. Mida ran-
gemalt järgime riigi kehtestatud 
piiranguid, seda valutum ja kiirem 
on kriisist väljumine.  

Kas selles olukorras nagu me tä-
na oleme on võimalik saavutada 
kõiki osapooli rahuldav tulemus? 
Jah. See on võimalik teineteist ar-
vestava mõistlikkusega ehk ära tee 
teisele seda, mida ei taha, et sulle 
tehtaks.

Lapsed vaja-
vad eriolu-
korras erilist 
hoolt. Foto: 
Fotolia

7–19-aastaste laste ja noorte 
huvihariduse projektide taot-
lusvooru tähtaeg on 15. mail
Toetuse eesmärk on 7–19-aastaste laste ja noorte huvi-
hariduses ja -tegevuses osalemise suurendamine, kätte-
saadavuse parendamine ja võimaluste mitmekesistamine.

Tegevused, mille elluviimiseks võib toetust taotleda:
• 2017–2018 Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 

alusel alustatud huviringide või käivitatud huvikooli õppe- või 
ainekavade jätkamiseks ja arendamiseks.

• Uute huviringide või huvikooli uute õppe- või ainekavade 
käivitamine ja läbiviimine.

• Uuenduslike metoodikate kasutuselevõtt olemasolevates 
huviringides või huvikooli õppe- või ainekavades. 

• Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) vald-
konna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivita-
mine ja läbiviimine.

• LTT valdkonna olemasolevate huviringide või huvikooli 
õppevõi ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamine. 

• Uute võimaluste loomine kultuuri ja spordi ning kodukaitse 
eesmärgil loodud huviringides osalemiseks.

Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandami-
seks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks 
ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest ta-
sumiseks. Toetus ei kata juba taotleja eelarvest kaetavaid ku-
lusid. 

Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia 
mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid vahendeid.

Rohkem infot vaata Viimsi valla kodulehelt viimsivald.ee.
VT

Keri saar jääb hetkel 
külastajatele suletuks
Seoses Covid-19 levikuga nii Eestis kui ka mujal maailmas 
jääb Keri saar alanud navigatsioonihooajal külastajate hetkel 
suletuks.

Saarel toimetavad ainult saarevahid, kuid külastajatele ei 
pakuta sel perioodil majutust ning suletud on ka peamaja, selles 
asuv muuseum ja saun.

Mai algusesse planeeritud talgupäev lükkub edasi, uuest 
kuupäevast anname teada siis, kui see on selgunud.

Külalisi ootame saarele pärast eriolukorra lõppu. Saare ava-
misest külastajatele teavitame samuti esimesel võimalusel.

Keri Selts MTÜ 

16. aprillil toimusid Eesti 
V meistrivõistlused Nuti-Mati 
matemaatikas
Finaalvõistlused toimusid tänavu veebis aadressil nutisport.eu 
ja Facebookis facebook.com/nutisport. 

Viimsi noored nutimatemaatikasportlased saavutasid häid 
tulemusi. 

Kuni 1. klass: 3. koht – Hardi Kuresoo, Viimsi Kool; 8. koht – 
Gustav Ruse, Viimsi Kool; 9. koht – Roger Kiil, Viimsi Kool.

4. klass: 3. koht – Hendrik Voiter, Viimsi Kool; 4. koht – 
Sander Estna, Viimsi Kool.

5. klass: 4. koht – Oskar Põllu; 13. koht – Annamaria Linholm, 
Prangli Põhikool.

VT

Rannakohviku ala: enam-
pakkumine!
Viimsi vallavalitsus kuulutab välja Haabneeme rannas 
Kesk tee 20 asuvale rannakohviku müügiplatsile rentniku 
leidmiseks kirjaliku enampakkumise.

Müügiplatsi kasutamise otstarve on toitlustus- ja müügite-
gevus Haabneeme ranna külastajatele perioodil 1. juunist 30. 
septembrini 2020 ja 1. maist 30. septembrini 2021. Müügiplats 
antakse kasutusse renditasu alghinnaga 250 eurot kalendri-
kuus (0,50 eurot/m2), müügiplatsi tasule lisanduvad elektri-, 
vee- ja kanalisatsioonikulu ning valvekulu kuumaksed. Pakku-
mus tuleb esitada Viimsi vallavalitsuse poolt kinnitatud vormil ja 
nõuete kohaselt kinnises ümbrikus märgusõnaga “Haabneeme 
rannakohviku müügiplatsi rendikonkurss 2020–2021” hiljemalt 
25. maiks kell 9.00 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi vald. Pakkumu-
sed avatakse 25. mail kell 9.30.

Viimsi vallavalitsus 
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SUHTED Peresuhted ja suhtlemisoskused 
pannakse eriti teravalt proovile siis, kui pere jääb 
karantiini. Psühholoog, paari- ja pereterapeut 
Kätlin Konstabel annab nõu, kuidas praegusel 
ajal keeruliste lähisuhetega hakkama saada. 

Koroonakriis ei pea olema perekriis

Kätlin, Te olete ühes oma hiljuti 
Tartu Postimehes ilmunud artik-
lis võrrelnud koroonakriisi eksa-
miga lähisuhetes. Praegune aeg 
paneb suhted proovile – kes elab 
lähedastega pead-jalad koos ka-
rantiinis, kes kallitest lahus. Pin-
nale ujuvad vanad, lahendamata 
asjad, mis nüüd nõudlikult tähe-
lepanu nõuavad. Kuidas mitte 
“eksamil läbi kukkuda”?
Vanade probleemide uuesti tee-
maks tõustes peaks esmalt ära 
tundma, et “siin me oleme juba ol-
nud” ja meelde tuletama, mis mee-
todid pole nende arutamisel toi-
minud – neid pole ju mõtet uuesti 
proovida. Ärge jääge kinni “sina 
oled halb – sina oled hullem” rat-
tasse, nähke tüliteemas ühist prob-
leemi, millele tuleb koos lahen-
dust otsida. Üks võimalus, mida 
praegusel kriisi ajal ka soovitatak-
se, on panna lahendamatud tee-
mad ootele, n-ö teise sahtlisse – aga 
see ei sobi pikas plaanis, sest üks-
ki erimeelsus nii ei lahene, pinged 
muudkui kuhjuvad.

Ilmselt ei saa mitte kõik inimesed 
praegu suhteprobleemide lee-
vendamise või lahendamisega nii 
edukalt hakkama, nagu nad soo-
viksid. Tekib “eksamil läbikukku-
mise tunne”, millele võib omakor-
da järgneda süütunne. 
Süütunne pole alati halb. Kirjel-
datud olukorras annab see mär-
ku, et mingeid oskusi tuleks juur-
de õppida. Infot selle kohta, kuidas 
võiks proovida suhtlemismustreid 
muuta, on veebis tegelikult hästi 
palju. Raamatuid saab ka laenuta-
da, vaimse tervise spetsialistid kõik 
töötavad.

Igas suhtes esineb aeg-ajalt krii-
se, aga kriis võib olla nagu äike-
setorm, pärast mida saabub sel-
gus. Kuidas käsitleda praegust 
kriisi kui võimalust areneda, 
emotsionaalselt paraneda, lõ-
puks tervenedagi?
Ükskõik, kas inimene tajub prae-
gust aega väga stressirohkena või 
mitte, annab sunnitud eluviisi ja 
-rütmi muutus võimaluse enda-
le otsa vaadata. Mis olukordades 
ma närvi lähen, kuidas ma üldse 
muutusi talun? Kuidas ma prae-
gust aega mõtestan? Palju räägi-
takse näiteks sellest, et kõrge kont-
rollivajadusega inimestel on raske – 
selle omaduse mõõdukamaks sät-
timisega saab edukalt tegeleda. On 
selge ka see, et emotsioonide juh-
timise viisid tuleb paljudel üm-
ber õppida – pubis sõpradega õlut 
juues või spordisaalis rahmeldades 
praegu pingeid ei maanda.

Milliste muredega Teie kliendid 
praegu enim kimpus on? 
Minu poole pöördutakse palju just 

muutunud paarisuhete ja interne-
tikasutuse probleemidega. Inime-
sed ajavad väiksel pinnal koos olles 
üksteist närvi, majapidamistööde 
jaotus tundub ebaõiglane, piiride ja 
rollide segadus peres tuleb selgesti 
välja. Kui peres ja paarisuhtes po-
le paigas netikasutuse reeglid, tekib 
sellest palju probleeme – olgu siis 
pidevalt võrku kaduvate lastega või 
sellega, et kui kallimale näib teiste 
inimestega võrgus suhtlemine liiga 
oluline, tekib armukadedus.

Kuidas helistada vanematele või 
lastele, kellega võib-olla ammu-
se tüli tõttu pole aastaid suhel-
nud, ja küsida, et oled sa ikka ter-
ve, kuidas ma saan sind aidata?
Nii just võibki helistada ja küsida. 
Kui muidu võetakse aastaid hoogu 
ja kaheldakse, kas ikka otsida lähe-
dane inimene üles, siis praegune 
viirus on hea legitiimne “põhjen-
dus” ühendust võtta. Saabki öelda, 
et kuna praegu on selline ärev ja se-
gane aeg, siis mõtlesin sinu peale, 
raskel ajal ju ikka hoitakse kokku.

Koroonakriis tundub olevat ene-
searengu kiirendi. Kuidas õppida 
oma emotsioone juhtima? Anda 
endale 10 lubadust, pidada päe-
vikut...? 
Kuna inimesed kogevad praegust 
aega nii erinevalt – mõne jaoks on 
kogu senine elu uppi lennanud, tei-
se jaoks on muutunud vaid see, et 
lihtsalt tuleb poes distantsi hoida ja 
ajakirjandus räägib ainult ühest as-
jast –, siis universaalseid nippe ei 
saa anda. Igasugune areng algab 
aga olukorra kaardistamisest – mil-
lised minu vaimse tervise ja suhe-
te aspektid vajaksid timmimist või 
ümbervaatamist? Kui pingeline see 
aeg üldse minu jaoks on? Milliseid 
oma elu aspekte ma saan kontrol-
lida ja milliseid mitte? Kes on mu 
elus need tõeliselt olulised inime-
sed? Päeviku pidamine võib abiks 
olla küll, see on hea klassikaline va-
hend mõtteid selgemaks saada.

Miks on harjumuste ja mustrite 
muutmine nii raske?
Harjumused on suures osas ala-
teadlikud, automatiseerunud – 
puudutagu see siis kingapaelte si-
dumise viisi või seda, kuidas oma 
pereliikmetega räägin. Mingi konk-
reetne viis toimida on meil mälus 
ja käivitub n-ö iseenesest, seda toe-
tavad kindlad hoiakud ja uskumu-
sed, mis sageli pärit juba lapsepõl-
vest. Oskustest midagi teisiti teha 
jääb ka vajaka. Muutuseks on vaja-
lik piisav põhjus – näiteks kui arst 
ütleb, et kui kohe tervisklikumalt 
elama ei hakka, tuleb infarkt, siis 
võetakse end kokku. Samamoo-
di võetakse paariterapeudiga kah-
juks liigagi tihti ühendust alles siis, 
kui elukaaslane teatab, et tahab la-
hutust.

Mida teha, kui pereliige on kinni-
ne, kapseldub endasse, sukeldub 
arvutimängudesse? Kuidas aida-
ta teist inimest kookonist välja ja 

suhelda nii, et küsimused ei mõ-
juks rünnaku, vaid hoolimisena?
Kõige üldisem soovitus on: an-
name enda poolt parima, et teine 
teaks, et meid võib usaldada, ole-
me olemas ja kuulame, ei mõista 
hukka ja hoolime päriselt teisest 
inimesest. 

Millistel teemadel võiks praegu 
elukaaslasega rääkida, et teist 
paremini mõista? Kuidas aidata 
temal sind mõista? 
Tähtsad pole mitte teemad, vaid 
see, kuidas räägitakse ja eelkõige, 
kas kuulatakse teist täie tähelepa-
nuga – tihtipeale ei ole paarisuh-
tes mitte dialoogid, vaid kaks kon-
kureerivat monoloogi. Üks räägib 
oma juttu ja selle ajal teine, kes ar-
vab, et on rääkijast täpselt aru saa-
nud, mis seal ikka kuulata, juba val-
mistub oma teksti esitamiseks.

Kas ja kui palju psühholoogid ja 
terapeudid praegu veebis nõus-
tamist pakuvad? 
Praegu käibki inimeste aitamine 
põhiliselt veebis, seda teen mina-
gi. Aga alati tasub üle küsida, olud 
muutuvad ju päevadega.

Kas professionaalne paaritera-
peut on suhtekriisis parem kui 
sõber? Miks?
Paariterapeudid on aastaid õp-
pinud, kuidas aidata taolisi kriise 
mõtestada ja lahendada. Neil on 
ka neutraalne hooliv hoiak ja roh-
ke töökogemus. Sõber lähtub nõu 
andes alati tahes-tahtmata oma-
enda suhtekogemusest, liiati on ta 
isiklikult ühe või teise suhtepoo-
lega seotud – ja see mõjutab olu-
korra taju olulisel määral. Sõbralt 
me ju ka eeldame, et ta oleks minu 
poolt, minuga ühes paadis – paa-

riterapeut näeb konfliktide suure-
mat pilti.

Kuidas üldse valida omale vaim-
se tervise spetsialisti?
Kuna Eestis võib end nõustajaks, 
psühholoogiks ja terapeudiks ni-
metada igaüks, tasub esmalt järgi 
uurida, kas inimene üldse midagi 
oskab. Kas tal on erialane kõrgha-
ridus? Läbitud teraapiaõpe? Paar 
kursust pole sama mis kõrghari-
dus ja aastaid kestev terapeudiõpe. 

Kuuluvus erialaorganisatsioo-
nidesse – näiteks Eesti Psühholoo-
gide Liitu, Eesti Pereteraapa Ühin-
gusse – annab vihje, et inimene on 
oma valdkonnas pädev. Alati saab 
vaadata ka seda, mis mulje inime-
ne netis oleva info põhjal jätab. Igal 
juhul tuleb olla skeptiline, kui kee-
gi lubab abi kohe ja kiiresti ja kõigi 
murede puhul. 

Mida teha, kui elukaaslane ei ta-
ha kuuldagi midagi psühholoogi 
kui võõra inimesega isiklike asja-
de arutamisest, aga sina tunned, 
et vaja oleks paariteraapiat?
Siis tulebki alguses ise abi otsida. 
Soovitav on appi leida siiski taustalt 
paariterapeut – kui üks pool näeb 
suhtemustreid selgemini, on see ka 
suur asi. Kui jääda lootma, et elu-
kaaslane õnnestub ühel hetkel ise 
ära veenda, siis võib see veenmine 
muutuda omaette tülide allikaks. 

Kuidas saada aru, kas üldse on 
veel lootust? Et kas armastuse-
taim on surnud või veel elus, aga 
lihtsalt kastmata ja hoolitsuseta? 
Lootust on ja proovida võib alati, 
aga mõned asjad teevad suhte pa-
randamise keerulisemaks. Põlgus, 
aastate jooksul kogunenud usalda-
matus ja kibedus, kõigis problee-
mides ainult teiste süüdistamine 
või soovimatus üldse probleemi-
dest rääkida on siin põhilised. En-
dalt võiks aga küsida, et kas ja miks 
ma üldse tahan selle inimesega 
koos olla – miks see inimene on 
mulle tähtis ja kallis.

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

Emotsioonide 
juhtimise vii-
sid tuleb pal-
judel ümber 
õppida – pubis 
sõpradega õlut 
juues või spor-
disaalis rahmel-
dades praegu 
pingeid ei 
maanda. Foto: 
Unsplash.com

Tähtsad pole 
mitte teemad, 
vaid see, 
kuidas rää-
gitakse. Foto: 
Pixabay.com
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UUSKASUTUS Keegi ei ole õnnelik, 
elades hunniku asjadega, mida 
tal vaja pole. Küll aga toob palju 
rõõmu mõte, et sinu vana asi võiks 
elada uut elu kellegi teise juures, 
kes vajab ja hindab seda sinust 
rohkem. Üheks selliseks võima-
luseks on annetada oma kasutatud 
esemed uuskasutuseks.

Uuskasutus on asjade korduvkasuta-
mine või neile uue kasutuseesmärgi 
andmine. Selle asemel, et toota juur-
de üha uut prahti ja kurnata Eesti prü-
gimägesid, püüab uuskasutus asjade 
eluiga hoopis pikendada. 

Tänu uuskasutusele jõuab igal aas-
tal prügimägedele mitusada tonni vä-
hem jäätmeid. Eestis uuskasutusega 
tegelev MTÜ Uuskasutuskeskus pääs-
tis eelmine aasta äraviskamisest üle 
700 tonni veel kasutuskõlblikke ese-

Uuskasutus – hea viis asjadele uus elu anda 
meid. Seda tänu 60 000 annetajale üle 
Eesti. 

Annetamiseks sobib vaid 
puhas ja korralik 
Uuskasutuseks annetamiseks sobib 
peaaegu kõik majapidamises leiduv. 
Lisaks rõivastele, jalanõudele, akses-
suaaridele ja mänguasjadele leiavad 
läbi Uuskasutuskeskuse hõlpsasti 
uue kodu ka raamatud, CD-plaadid 
ja filmid, mööbel, vana kodutehnika, 
laudlinad, kangajäägid, lauanõud, po-
tid-pannid ja isegi toataimed. 

Ei tasu mõelda, et kui mõni asi tun-
dub sulle jube vanamoodne või kole, 
siis see annetamiseks ei sobi. Kui ese 
on puhas, korralik ja kasutuskõlbu-
lik, siis sobib ta ka uuskasutuseks. Ini-
meste maitse-eelistused ja vajadused 
on lihtsalt väga erinevad. 

On siiski esemeid, mis oma ise-
loomult annetamiseks kuidagi ei kõl-
ba. Kasutatud patareid, vanad värvid, 
ehitusjäätmed, metalliromu, plastid, 
paber ja papp, rehvid, katkised elekt-

Marilin Väljur
Uuskasutuskeskuse turunduse, 
koostöö ja laenutuste juht

ri- ja elektroonikaseadmed, pakendid 
ja lehtklaas on asjad, mis peaksid tin-
gimata leidma tee jäätmejaama, sest 
neid kas ei saa taaskasutada või on see 
raskendatud. Neid asju võtab Viimsis 
vastu näiteks Viimsi valla jäätmejaam 
Püünsi külas, osasid (näiteks ehitus-
jäätmeid) küll ainult tasu eest. 

Sinu asi võib vaadata 
vastu filmist
Kuigi Uuskasutuskeskus peab end eel-
kõige keskkonnaorganisatsiooniks, kes  
hoiab looduse prügist puhtana, aida-
takse annetatud esemetega ka abiva-
jajaid. Sel aastal on toetatud näiteks 
Pärnumaa ja Põlva lasterikkaid pere-
sid, Pärnumaa Kasuperede Ühingut, 
Haapsalu lastekodu, Hiiumaa puue-
tega inimeste käsitöö huviringi, Tah-
kuranna ja Tõstamaa valla suurperesid 
ja vanureid, Pärnu loomade varjupai-
ka, Pauluse supikööki, Tartu Laste-
kaitse Ühingut, Maarja küla, Puuetega 
Inimeste Koda, Kassiabi, Naiste Varju-
paika ja MTÜ-d Jooksev Koer.

Lisaks teeb Uuskasutuskeskus koos-
tööd paljude Eesti teatri- ja filmitegija-
te ning käsitöölastega, hoides niimoo-
di ära uue materjali tarbetu tarbimise. 
Seega võib sinu annetatud asi sulle 
vastu vaadata mõnest sinu meelissar-
jast või -filmist või mõne su lemmikdi-
saineri tootevalikust.  

Umbes kolmandik Uuskasutuskes-
kusesse jõudvatest asjadest läheb kes-
kustes mõistliku hinnaga müüki. See 
annab vähemkindlustatud inimeste-
le väärika viisi mõistliku hinnaga kor-
ralikke asju osta ning katab ära MTÜ 
tegevuskulud. Ülejäänud tuluga abis-
tatakse teisi sotsiaalselt mõjusaid et-
tevõtmisi. Näiteks toetab Uuskasutus-
keskus juba teist aastat 20 000 euroga 
sihtasutust Kiusamisvaba Kool, kelle 
koolikiusamist vähendavat program-
miga on liitunud ka Viimsi kool.

Kuhu ma asjad viia saan
Tegelikult ei pea asju uuskasutami-
seks kuskile annetama, vaid võib ka 
neile täiesti vabalt ise uue omaniku 

leida. Peaasi, et ese prügimäele ei sa-
tuks. Kui sul endal ei tule pähe ühtegi 
inimest, kellel sinu seisma jäänud as-
ju võiks vaja minna, on kõige kergem 
annetada oma esemed Uuskasutus-
keskusesse. 

Uuskasutuskeskusel on Tallinnas 
kuus keskust, kuhu asju annetada saab. 
Viimsile on kõige lähemad keskused 
Lasnamäel Mustakivi keskuses (Maht-
ra 5) ja Punase Selveri kõrval (Puna-
ne 50). Nendes võetakse annetusi vas-
tu esmaspäevast reedeni kell 10–18 ja 
laupäeviti kell 10–16. 

Kellel pigem linnapoole asja ja ta-
hab asju viia ka pühapäeviti, siis on 
mugav viia oma asjad hoopis kontei-
nerisse lauluväljaku mereväravate juu-
res. Erinevatelt teistest analoogsetest 
konteineritest on Uuskasutuskeskuse 
oma mehitatud. Seega võid kindel olla, 
et sinu asjad võetakse hoolikalt vastu 
ja need ei jää halva ilma kätte vettima. 
Lauluväljaku juures asuv Uuskasutus-
keskuse konteiner on lahti ainult lau-
päeval ja pühapäeval kell 10–18. 

TULEOHUTUS Mida soojemaks lähevad ilmad, 
seda rohkem tahame veeta aega väljas aiatöid tehes 
või grillides. Tihtilugu aga ei mõtle me sellele, et 
õues tule tegemine võib päädida hoopis suurema 
kahjuga kui kasuga.

Päästeamet: kulu põletamine on keelatud!

P
äästjate jaoks on maikuu 
see aeg, kui sagenevad 
põlengud metsas ja maas-
tikul ning kulupõlengud 

muutuvad pea igapäevaseks. Kui 
kevad on väga kuiv, toob see kaa-
sa palju ohtlikke olukordi, mil põ-
lema võivad minna eluhooned-
ki. Esimestel kulupõlengutel tuleb 
päästjatel käia kohe esimeste päi-
kesekiirtega. 

Loomulikult on nädalavahetus 
koos sooja ja päikeselise ilmaga 
mõistlik veeta õues koduseid aia-
töid tehes või grillides. Küll aga pa-
lume inimestel olla väga ettevaat-
likud lõkete tegemisel, sest kuiv 
pinnas ja tugev tuul võivad kaasa 
tuua tuleõnnetuse. 

Kulupõlengud saavad enamasti 
alguse inimeste hooletust käitumi-
sest. Pole harvad juhud, kus kulu-
põleng algab maha visatud suit-
sukonist, tikust või põllule visatud 
klaaspudelist. 

Kulupõletamine ja süütamine 
on keelatud, ohtlik ja karistatav te-
gevus. Kulupõlengutes on hukku-
nud inimesi ning tules hävinud 
kodusid. Lisaks tule leviku ohu-
le metsa või hoonetele hukkuvad 
madalas heinas elutsevad pisike-
sed loomad ja pesitsemist alusta-
nud linnud.

Samuti on väga ohtlikud mitte-
nõuetekohaselt tehtud või hoole-
tusse jäetud lõkked. Et vältida lõk-
kest alguse saavaid tulekahjusid, on 
oluline meeles pidada järgmisi liht-
said reegleid: 
- Lõkkekoht peab olema hoone-
test ohutus kauguses, sest säde-
med võivad tuulega lennata hoo-
ne peale. 

- Alla meetrise läbimõõduga lõke 
peab olema hoonest vähemalt 8 m 
kaugusel.
- Lõke läbimõõduga üle 1 m peab 
olema hoonest 15 m kaugusel.
- Lõkkekoha ümbrus tuleb puhas-
tada kuivanud taimedest, okstest 
ning muust põlevast materjalist.  

- Lõke tuleb piirata kivide või pin-
nasevalliga. 
- Lõket tohib teha vaid siis, kui tuu-
le kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul).
- Koduaia lõkkes tohib põletada 
vaid puhast (immutamata) puitu 
ning pappi ja paberit.
- Lõket tuleb valvata ja hoia selle lä-
heduses kustutusvahendid, näiteks 
ämber veega, 6 kg tulekustuti.
- Lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu 
all lasta täielikult ära põleda või tu-
leb see kustutada veega.

Neid lihtsaid ohutusreegleid jär-
gides on võimalik ära hoida suur-

te kahjudega põlenguid ning sääs-
ta elusid ja loodust. 

Kodus grillimisel on oluline jäl-
gida, et tagatud oleksid esmased 
tuleohutusnõuded, sest suure tuu-
lega lendu minev säde võib osu-
tuda moel või teisel saatuslikuks. 
Siinjuures oleme koostanud lihtsa 
meelespea grillijale:
- Aseta grill tasasele pinnasele, et 
vältida selle ümberminemist.
- Söega grill aseta hoonest vähe-
malt 2 m kaugusele.
- Lahtise tulega grill aseta hoonest 
vähemalt 5 m kaugusele.

- Jälgi grilli regulaarselt ning hoia 
läheduses esmased kustutusva-
hendid, näiteks ämber veega, aia-
voolik või tulekustuti.

Tegemist on lihtsate reeglite-
ga, mida jälgides anname me kõik 
suure panuse Eesti tuleohutumaks 
muutmisele ning elude, vara ja 
keskkonna päästmisele!Reili Kull

Põhja päästekeskuse 
ennetusbüroo juhataja

TULEOHUTUSALASTE KÜSIMUSTE korral helista päästeala infotelefonile 1524 • LEIA MEID: facebook.com/paasteamet • TULEKAHJU korral helista 112

TULEOHUTUS ÕUES

GRILLIMINE JA LÕKKE TEGEMINE
Lahtise tule kasutamisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. 
Ka grillimine võib põhjustada kodus tulekahju, mistõttu 
on oluline järgida ohutusreegleid. 
• Rõdu ja terrass on hoone osa. Ära grilli seal.
• Grill paiguta hoonest eemale tasasele pinnale.
• Lase grillil pärast kasutamist täielikult jahtuda. 
 Kuum grill on tuleohtlik.

Küttegaasil töötav grillseade
• Välitingimustes kasutamiseks mõeldud
 grillseadet tuleb kasutada väljaspool 

siseruume.
• Koha valikul juhindu kasutusjuhendist.

Tahkel kütusel töötav 
grillseade küttepuudega
• Lahtise leegiga (puud) grilli kasuta
 hoonest vähemalt 5m kaugusel.

LÕKKE T EGEMINE METSAS
• Metsas tohib lõket teha vaid selleks ette 

valmistatud ning tähistatud kohtades. 
• Lõkke tegemisel tasub kindlasti eelistada 
 kattega lõkkekohti, sest soojal ja kuival 

suvepäeval on tuli metsas väga kiire levima.
• Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas lõkke 

tegemine, grillseadme kasutamine ja suitse-
tamine. Keeld kehtib ka RMK lõkkeplatsidel.

Tahkel kütusel töötav 
grillseade grillsöega
• Söega grilli kasuta hoonest 

vähemalt 2m kaugusel.

Lõke läbimõõduga alla 1 m 
• Puhasta lõkkekoha ümbrus vähemalt 0,5 m raadiuses.
• Piira kivide või pinnasevalliga.
• Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul).
• Jälgi, et sädemed ei langeks hoonele.
• Ära jäta lõket järelevalveta.
• Lase täielikult ära põleda või kustuta veega.

≥ 8 m

≥ 5 m

≥ 2 m

10 L
või

10 L
või

6 kg

6 kg

kodutuleohutuks.ee

  Tuleohu kaarti saab 
vaadata: kodutuleohutuks.ee/
tuleoht-metsades/. 
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SADAMAEHITISED Poolsaare ja saarte ranna-
joonel paikneb sadu lautreid – on vanu kaluri-
talude lautreid, kaasaegsemaid paadihoiukohti, 
ajaloolisi rundukeid (tõstetud lauter) ja hävinud 
paadisadamaid. Et aga lautreid korrastada või 
uuendada, on vajalik teada, mida tohib teha ilma 
loata ja milline tegevus nõuab luba. 

Vanade lautrite korrastamisest kuni 
uute väikeste paadisadamate rajamiseni 

Mis on lauter?
Lauter on kõige laiemas tähendu-
ses ühe või mitme paadi randu-
miseks või seismiseks ette nähtud 
koht rannas, mis on inimtegevuse 
poolt kohandatud, või ka sobiv ran-
dumiskoht paatidele, kus neid on 
võimalik kinnitada ja vajadusel kui-
vale tõmmata. Sõltuvalt kaldast ja 
mereoludest erinevad lautrid oma 
ehituse poolest. Nii võib lauter ol-
la nii kividest puhastatud rannaala 
või kalda sisse rajatud kividega ää-
ristatud süvend kui ka kividest lao-
tud kõrgem runduk madalas ran-
nikuvees, kuhu paat tormide eest 
tõmmatakse. Lautri ehitusest ja 
ranniku iseloomust tulenevalt või-
vadki lautri koosseisu kuuluda eri-
nevad elemendid – kiviääred/ki-
vivallid, kivivalgma või kivitatud 
paaditee, muulid või paadikai (pui-
dust või kividest sild), ümarpuud 
(telad, paadiredel) ning paatide ja 
püügivahendite hoidmise ala. 

Lautrid ei kuulu sadamate re-
gistrisse kandmisele. Kõik rajati-
sed, mis ülaltoodud mõiste alla ei 
kuulu, on klassifitseeritavad sada-
matena, sealhulgas suuremad paa-
disadamad, millel on eraldi akva-
toorium ja paaditee ning mis on 
süvendatud kaldasse või rajatud 
rannikuvette. 

Lauter ehitisregistrisse
Lauter on samasugune ehitis nagu 
abihoone või katusealune, mis ela-
mu juures asub. Nii on oluline ehi-
tisregistrisse ka kõik lautrid kanda. 
Kui lauter/paadisadam on kantud 
riiklikku ehitisregistrisse www.ehr.
ee, on võimalik hiljem taotleda lu-
basid laiendamiseks või ümberehi-
tamiseks. Samuti võimaldab lautri 
ametlik registreerimine saada laut-
ri jaoks toetusi, kui see abikõlbulik 
on (kalandusega tegelejad). Igal ju-
hul peaks lauter olema ehitisregist-
risse kantud, kuna tegemist on ehi-
tisega. 

Millest alustada, kui olemasolev 
lauter on ehitisregistrisse kandma-
ta? Esmalt on vajalik lautriala üles 
mõõdistada ja koostada asendi-
skeem koos lautri oluliste osade ta-
beliga (nagu hoone puhul on tuba-
de ja nende pindade loetelu). Seda 
tööd teevad projekteerijad koos-
töös mõõdistajaga. Koostatakse 
olemasoleva olukorra põhjal joo-
nis. Kui lautri koosseisus on mitu 
muuli, on vaja iga muuli pindala 
esitada. Kui lautri koosseisu kuulub 
paadisild, on vajalik esitada eraldi 
silla pindala. Eraldi on vajalik välja 
tuua valgma ala (paaditee või paa-

diredel või teladega kaetud silluta-
tud ala) suurus – ala, mida mööda 
paati veestatakse. Vajadusel esi-
tatakse ka paadihoiuala, võrkude 
kuivatamise ala jm lautri juurde 
kuuluv (paadivinn, kinnituspostid 
jms). Kuna pilt räägib rohkem kui 
tuhat sõna, siis olemasoleva lautri 
ehitisregistrisse kandmiseks esita-
tavale teatisele ja mõõdistusele tu-
leb lisada ka fotod olemasolevast 
lautrist ja seda teenindavatest ra-
jatistest.

Veendu, kas on vaja 
veeluba
Sadamate haldamisel on sageli vaja 
teha töid, mis on seotud vee erika-
sutusega, samuti võib tekitada kü-
simusi uue lautrikoha rajamine või 
vana taastamine. Sageli on paadi-
silla ehitamiseks vaja süvendada 
veekogu põhja, rajada kaldakind-
lustus jne. Tihti kipuvad lautrid ole-
ma oma olemuselt väikesed paa-
disadamad (on rajatud paadikaid, 
kinnistu sisse on kaevatud akvatoo-
rium ja süvendatud on väike faar-
vaater merelahes). Enne töödega 
alustamist tuleks sellisel juhul uu-
rida veeseadust, kus on toodu kri-
teeriumid, mille alusel on võimalik 
teha kindlaks, kas tegemist on loa-
kohustusliku tegevusega. Vee eri-
kasutusõiguse aluseks on veeluba, 
mis annab õiguse seaduses nime-
tatud tegevusteks. Luba nõuab te-
gevus, kui süvendatakse veekogu 
(näiteks kinnistu merepiirist välja 
ulatuva lautrikoha kaevamine, paa-
ditee rajamine madalates vetes) või 
paigutatakse veekogu põhja süven-
duspinnast mahuga alates 100 m3 

või paigutatakse veekogusse tah-
keid aineid mahuga alates 100 m3 

(sh muuli või kai ehitamine, laine-
murdja rajamine jms tegevused). 
Veekogu süvendamiseks ei loeta 
orgaanilise sette eemaldamist na-
gu näiteks lautrikohale kasvanud 
taimestik, adruvallid, tormiga uhu-
tud liiva jms merest tulnu, mida tu-
leb olemasolevast lautrist eemalda-
da hooldustööde käigus. 

Veeloa saamiseks esitatakse 
taotlus keskkonnaametile ja kui 
kõik on korras, siis väljastatakse 
taotlejale tähtajaline luba, mille 
jooksul tuleb tööd teostada.  

Ehitusluba või ehitusteatis?
Ehitamiseks vajaliku loa seisuko-
halt on vajalik eristada esmalt, kas 
tegemist on olemasoleva ehitise-
ga või uue ehitisega ja mis on te-
gevuse eesmärk. Kui tegu on ole-
masoleva lautriga ja soov on seda 
vaid hooldada, siis ei vaja see min-
git luba. Hooldamine on tegevus, 
mille käigus tagatakse ehitise kasu-
tusotstarbe kohane ohutu seisund 
ja korrashoid, tehes selleks ehitise 
toimimiseks ja funktsioneerimi-

seks tavapäraseid vajalikke töid ja 
toiminguid, nt sette eemaldamine, 
valgma põhja puhastamine, lau-
dade vahetus paadisillal (paadi-
kail), mädanenud ümarpuu vahe-
tus paadiredelil vms. Ehk tegevuse 
eesmärk on hoida rajatist korras ja 
tagada olemasoleva rajatise tava-
pärane ja ohutu kasutamine. 

Kui soov on olemasolevale laut-
rile ehitada paadikai (teha laien-
dus), siis tuleb vastavalt ehitus-

seadustikule selleks ehitusteatis 
esitada, kui see on alla 10 m2 ehi-
tusealuse pinnaga, ja kui on üle, 
siis vajab see projekti ja ehitus-
luba. Milline tegevus millist luba 
vajab, on toodud allolevas tabe-
lis. Kindlasti muutub teatud tege-
vuste läbiviimisel oluliseks asja-
olu, kas lauter on ehitisregistris. 
Näiteks eeldab olemasoleva ehi-
tise laiendamine või ümberehita-
mine, et ehitis oleks kantud ehi-
tisregistrisse. Ehitise ehitisregistri 
kande olemasolul välditakse prak-
tikas tihti tõusetuvat küsimust, kas 
tegemist on olemasoleva ehitise re-
konstrueerimise või laiendamisega 
või on tegemist uue ehitise rajami-

sega, mille varasem olemasolu on 
küsitav. Seetõttu on sagedasti ole-
masoleva ehitise puhul oluline re-
gistrisse kandmine esmase toimin-
guna.

Suurema lautri või väiksema 
paadisadama rajamisel tuleb alus-
tada kas detailplaneeringust või 
projekteerimistingimustest – hea 
on kavandatava tegevuse osas en-
nem vallavalitsuse poole pöördu-
da, kuna vastavalt kavandatavale 
tegevusele võivad lahenduseks va-
jalikud menetlused erineda. Oluli-
ne on alati silmas pidada, et lautrit 
ja paadisilda tohib rannale või kal-
dale rajada, kui see ei ole vastuolus 
ranna ja kalda kaitse eesmärkidega.

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

  Head projekteerijad, kes te olete koostanud ja koostate lautrite 
ja väikesadamate projekte – palun saatke vallavalitsusele oma 
kontaktandmed! Koostame valla kodulehele juhise lautritega seo-
tud menetluste jaoks ja sinna juurde on soov panna loetelu lautri-
te/paadisadamate projekteerijatest.

üleskutse

  Merevee erikasutusluba-
dest: keskkonnaamet.ee/et/
eesmargid-tegevused/vesi/
meri 

  Ehitusseadustik ning selle 
Lisa 1 ja 2: riigiteataja.ee/ > 
ehitusseadustik

  Ehitiste ehitisregistrisse 
kandmisest: viimsivald.ee/
teenused/ehitamine/ehita-
mine

Loe lisaks

Ehitis ja tegevus Püstitamine, rajamine, 
paigaldamine 

Ümberehitamine Laiendamine 

Sadamakai ehitisealuse pinnaga 0–60 m2 Ehitusteatis ja ehitus-
projekt 

Ehitusteatis ja 
ehitusprojekt 

Ehitusteatis ja 
ehitusprojekt 

Sadamakai ehitisealuse pinnaga üle 60 m2 Ehitusluba ja ehitus-
projekt 

Ehitusluba ja 
ehitusprojekt

Ehitusluba ja 
ehitusprojekt

Lainemurdja, muul ehitisealuse pinnaga 
0–60 m2 

Ehitusteatis ja ehitus-
projekt 

Ehitusteatis ja 
ehitusprojekt 

Ehitusteatis ja 
ehitusprojekt 

Lainemurdja, muul ehitisealuse pinnaga üle 
60 m2 

Ehitusluba ja ehitus-
projekt

Ehitusluba ja 
ehitusprojekt

Ehitusluba ja 
ehitusprojekt

Sadama ohutus-, turva-, side-, valgustus- ja 
energia- või tehnorajatis 

Ehitusteatis ja ehitus-
projekt 

Ehitusteatis Ehitusteatis 

Ujuvkai Ehitusteatis Ehitusteatis Ehitusteatis 

Muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühen-
datud ehitis ehitisealuse pinnaga kuni 10 m2 

Ehitusteatis Puudub Ehitusteatis 

Muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühen-
datud ehitis ehitisealuse pinnaga üle 10 m2 

Ehitusluba ja ehitus-
projekt

Ehitusteatis Ehitusluba ja 
ehitusprojekt

Sadamaehitise loavajadus

Ajalooline 
rannatalu 
lauter – tormi 
toodud liiva 
kaevamine, 
adru eemalda-
mine, ääris-
kivide korras-
tamine ja 
ümarpuude 
vahetamine 
on hooldus-
tööd, mis luba 
ei vaja. Kui 
aga tahta 
rajada sellele 
lautrile paa-
disild (paa-
dikai), vajab 
see luba, eel-
dus on aga 
lautri ehitis-
registrisse 
kandmine. 
Foto: Alar Mik



8. mai 2020 VIIMSI ARENEB // 11

SADEMEVEED “LIFE” projekti raames luuakse 
valla kahte alevikku näidisalad, mille eesmärk 
on lahendada sademevee juhtimist säästlikult – 
tekitada vee viibimist ja kasutada vett võimalikult 
palju ära enne torru suunamist. 

Viimsi saab “LIFE” projekti raames 
sademevee säästlike lahenduste näidisalad

V
iimsi vald osaleb juht-
partnerina projektis “Jät-
kusuutlike ja kliimamuu-
tustele vastupidavate lin-

naliste sademeveesüsteemide aren-
damine omavalitsustes” ehk lühe-
malt “LIFE UrbanStorm” või lihtsalt 
“LIFE” projekt. Viimsi koostööpart-
nerid on projekti juures Tallinna 
linn (Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalamet), Eesti Maaülikool ja 
Balti Keskkonnafoorum. Projek-
ti kogueelarve on 1 957 843 eurot 
ning EL LIFE programmi toetus 
1 011 654 eurot. Projekti ja selle te-
gevusi viiakse ellu viie aasta jooksul 
vahemikus 09.2018 kuni 02.2023. 

Suund sademevee 
säästlikule kasutusele
Projekti eesmärk on tõsta Eesti 
omavalitsuste suutlikkust kliima-
muutustega kohanemisel, eriti pa-
duvihmadest tingitud üleujutuste 
leevendamisel. Meie vallas on pro-
jekti tegevuste põhirõhk sademe-
tega seotud probleemide lahenda-
misel. Projekti eesmärgi täitmiseks 
on kokku ette nähtud 12 erinevat 
tegevust, alates juhiste koostami-
sest kuni säästlike alade ehitami-
seni. Näidisalade loomine ongi 
seotud projekti tegevustega, mille 
raames nähakse ette looduspõhis-
te meetmete kasutamist paduvih-
madest tingitud üleujutuste lee-
vendamiseks. Maakeeli öelduna 
luuakse lahendused, mis võimal-
davad vähendada sademevee ko-
hest suunamist torudesse ja immu-
tada sademevett selle tekkekohas 
võimalikult palju. See võimaldab 
suuremate vihmade korral ära 

hoida torude ülekoormust, kaevu-
de täitumist ja selle tagajärjel kraa-
vide/restkaevude täitumist, mille 
tulemusel on näiteks tänavad üle 
ujutatud. Säästlik lahendus võtab 
ära ka vajaduse suuremaid toru-
sid ehitada ja teha täiendavaid in-
vesteeringuid. Säästlik sademevee 
lahendus looduses on ka sääst-
lik lahendus eelarve kasutamise 
mõistes. Projekti raames valmivad 
edaspidi mitmed juhendmaterja-
lid ja teavikud, mis suunavad sade-
mevett säästlikult kasutama, alates 
eramajadest kuni avaliku ruumi la-
hendusteni. Samuti koolitatak-
se Eesti teiste kohalike omavalit-
suste ja vee-ettevõtete spetsialiste, 
kuidas rajada säästlikke sademe-
vee lahendusi. Kaks loodavat näi-
disalade piirkonda Haabneeme ja 
Viimsi alevikes võimaldavad valla 
elanikel vahetult tutvuda säästlike 
lahendustega ja näha looduses vii-
se, kuidas keskkonda rikastada.

Viimsi mõisapargi ala
Mõisapargis käsitletav projektala 
asub Mõisa tee ja J. Laidoneri jalg-
tee vahelisel alal – mõisaparki läbiv 
peakraav ja selle lähiümbrus. Kraa-
vi ümbrus korrastatakse ja kraavi 
rikastatakse erinevate elementide-
ga ja erinevatel kraavilõikudel tõs-
tetakse vee taset. Nii saab kraav väi-
kese kose, kivikärestikud, palkidest 
voolutakistused ja tammi – et vee 
viibimist suurendada, soodustada 
selle imbumist ja samas tuua par-
ki veesulinat. Ühtlasi valmib kraavi 
äärde puitplatvorm (kus saab pik-
nikku pidada), korrastatakse lähi-
ümbruse liigniiskete alade sade-
mevee režiimi, istutatakse taimi, 
planeeritakse pinnast. Eesmärk on 
luua keskkond, kus inimestel on 
meeldiv jalutada ja seigelda ning 
avastada parki läbival kraavil/ojal 
erinevaid elemente. 

Haabneemes asuv parklaala
Haabneeme alevikus paiknev test-
ala asub Randveere tee, Haabnee-
me kooli ja Päikeseratta lasteaia 
vahel. Ala koosneb kahest osast: 
Haabneeme kooli olemasolev 
parkla ja uus loodav parkla laien-
dus. Testalal luuakse olemasole-
va parkla baasil uus lahendus, kus 
parkla keskosas hakkab asuma tai-
medega kaetud vihmapeenar, par-
kimisala servad saavad filterribad, 
ka saavad uue lahenduse jalgteed 
ja liikluskorraldus. See on näide, 
kuidas on võimalik olemasole-
vat keskkonda ümber kujundada 
keskkonnasõbralikumaks, rikasta-
da seda taimestikuga, luua säästli-
kud lahendused ja parandada sa-
mas liiklusohutust.  

Ala teise osa moodustab uus 
64-kohaline parkla laiendus (laien-

dus on vajalik nii Haabneeme kooli 
suuremate sündmuste kui ka Arti-
umi huvikooli jaoks). Uues parklas 
kasutatakse nelja erinevat katet. 
Kolmandik parkimiskohad luuak-
se vett läbi laskva dreenasfaldiga, 
kolmandik murukiviga ja kolman-
dik sillutuskiviga. Parkla keskosas 
kasutatakse sõidualana keskkon-
nasõbralikku plastikasfalti (mis on 
tehtud taastoodetud plastikjäätme-
test). Parkla on projekteeritud ka-
hepoolse kaldega ning ääristatud 
filteraladega. Parklasse paigalda-
takse maa alla rajatavasse torus-
tikku sademevee mõõturid, mis 
loendavad ja edastavad andmeid 
erinevatelt parkla aladelt tulnud 
sademevee viibimise kohta. Nii 
on võimalik hiljem teha järeldusi, 
milline katte liik ja kombinatsioon 
millise efekti annab (arvestades 
aastaringse ilmastikuga). Parkla 
rajamisega suletakse Randvere tee 
äärne kraav ja rajatakse puude al-

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

VIHMAPEENAR

PLASTIKASFALT

DREENASFALT

SILLUTUSKIVID

MURUKIVI

MURUKIVI

TÄIDETAV VANA KRAAV

PROJEKTEERITUD UUS KRAAV

FILTERRIBADRANDVERE TEE

KAR
U

LAU
G

U
 TEE

  Loodud on kaks näidisala (Haabneeme keskuses ja mõisa-
pargis), millega on ca 15 ha valla territooriumi muudetud kliima-
muutustele vastupidavamaks ja toimub alade monitooring.

  Sademeveest põhjustatud avariide väljakutsete vähenemine ja 
üleujutusjuhtumite vähenemine näidisaladega seotud valgaladel.

  Valminud on sademevee juhtimissüsteem (tarkvara, ilmajaa-
mad, andurid).

  Eesti kohalike omavalitsuste veemajandusspetsialistid on tead-
likud SUDS lahendustest ning kasutusel on erinevad teavikud ja 
juhendmaterjal.

  Tallinna ja Viimsi elanike teadlikkuse kasv säästvatest sademe-
vee lahendustest ja kliimamuutustega kohanemisest.

  Valminud on Tallinna ja Viimsi kliimamuutustega kohanemise 
strateegiad ja uuendatud on kõik valdkondlikud eeskirjad.

  Arendajate suurenenud valmisolek kasutada säästvaid sademe-
vee lahendusi.

Projekti lõppedes on ellu viidud 
järgnevad tegevused:

Säästliku lahenduse näide avalikust ruumist – vihmapeenar loob rohelust ning võimaldab veel viibida ja imbuda enne torru 
jõudmist. Skeem: Gen Mandre / 4people OÜ

lee. Parklasse rajatakse rohesaared 
ja serva kõnniteed. 

Kogu alale lisatakse erinevat 
haljastust (79 puud, 217 põõsast ja 
400 erinevat püsiktaime), et kesk-
konda kattega alade kõrval võima-
likult rohelisena kavandada. 

Näidisalade ehitustööd on ka-
vas läbi viia suvel ja alad peaksid 
valmima kavandatult 2020. aasta 
sügiseks. Lisainfo “LIFE” projek-
ti tegevuste ja erinevate materjali-
de kohta leiad projekti kodulehelt 
https://urbanstorm.viimsivald.ee/. 
Lehel on võimalik tutvuda ka näi-
disalade ehitusprojektidega.  

Haabneeme 
rajatava 
parkla näidis-
ala plaan. 
Joonis: SWECO 
Projekt AS, 
aluskaart maa-
amet
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LOODUSE KALENDER Kevad on täies hoos – ta rõkkab varavalgest 
ööpimeduseni lindude rinnus ning vuhiseb kasvada lehtedes ja rohus. 

e lehekuu e õiekuu 
e meiukuu e nelipühikuu 

MaiFo
to

lu
gu

Haneparv.
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M
õni vihmahoog või jahe hommik ei pidurda enam seda 
uut tulemist. Ja tulnud on tagasi nii palju uut ja unustatut. 
Olgu selleks esimene võililleõis teepervel, õitsva toomin-
ga joovastav lõhn või soe päike palgeil. Nii tore on neid 

taas kohata kevadest kevadesse! 
Lehekuu, nagu rahvapärane nimigi ütleb, viitab ajale, mil pungad 

avanevad, lehed laotuvad täies ulatuses lahti ja maapind lööb haljenda-
ma. Arglikult üksteise järel välja ilmuvatest lehtedest moodustub pea-
gi võimas roheline vaip. Piisavalt suur, et katta kõik metsad ja aasad. Ja 
piisavalt hell, et hoida enda rüpes kõige õrnemaid. Peidus suure maa-
ilma ohtude eest, kogevad just praegu paljud metsaelanikud oma elu 
esimest kevadet. 

Lindudel on käes pesaehituse kõrgaeg. Ja pesasid ehitatakse igas 
võimalikus kujus ja mõõdus nii maa kui ka vee peale, nii puude oks-
tele kui ka igasugustesse õõnsustesse ja pragudesse. Hoolega ehitatud 
pesa on turvaliseks paigaks munade haudumisel ja poegade üleskas-
vatamisel. Aga leidub ka neid linnuvanemaid, kel on pojad juba suu-
reks kasvatatud. Kodukaku-, ronga- ja kuldnokapojad hakkavad tasa-
pisi iseseisvalt maailma avastama ja lennuharjutusi sooritama. Pesast 
ja vanematest väga kaugele aga ei tihata veel minna.

Siiski ei jää kõik meile naasnud linnud siia pesitsema. Põldudel 
näeme hanesid nii sügisel kui ka kevadel, mil nad on läbirändel. Ol-
les meil keha kosutanud, jätkavad nad oma pikka lendu suunaga Ve-
nemaa tundrate ja taigade poole.

Kusagil metsarohus lamab vaikselt põdravasikas või isegi kaks, oo-
dates kannatlikult põdraema naasmist. Ning rebase urusuu juures mü-
ravad rebasekutsikad niivõrd ennastunustavalt. Hapralt alanud mets-
looma- ja linnupoegade elu muutub iga päevaga üha jõulisemaks elu 
väljenduseks. 

Paratamatult mõjub kõik looduses toimuv ka inimesele. Kes meist ei 
oleks tundnud kergendust kevade saabudes ja rõõmustanud tema mär-
kide üle? Praegu on ülim aeg lasta ennast natuke vabamaks ja minna 
kaasa kevade voogamisega. Käi looduses ja lase end võluda, inspiree-
rida ja innustada kõigest imelisest, mida oma teel kohtad. Ja võta enda-
gagi kaasa seda jõudu, mis paneb elu soontes liikuma, ning lase kasva-
da end toetavatel mõtetel, tunnetel, soovidel ja ideedel. Kes teab, mida 
head neist võib välja kooruda.

tekst ja fotod
Ella Kari

Väike-lehelind.

Aas-karukell.



bolismi ehk siis põletavad ka puh-
keasendis rohkem kaloreid.

Kindlasti tuleks aga oma tree-
ningprogrammi iga 4–6 nädala ta-
gant muuta, sest nii annad oma 
kehale piisava vastupanu ja võima-
luse arenemiseks. Samuti peaksid 
olema eesmärgid nii lühiajalised 
kui ka kaugemas vaates, et saak-
sid ennast ikka vahepeal kiita ning 
oleks ka suurem eesmärk, mille 
poole rasketel aegadel vaadata. 

Veetarbimine
Joo puhast vett, mitte muid vede-
likke. Suur osa inimese kehast on 
vesi ja mitmed elutähtsad protses-
sid toimuvad kehas just selle kaas-
abil. Vesi aitab ka kehast eemal-
dada erinevaid mürkaineid, mis 
omakorda toetab kaalu langeta-
mist. Mahlad, piimad, spordijoo-
gid, siirupid jne sisaldavad küll ka-
loreid ja seega annavad energiat, 
aga need ei oma kasulikku toite-
väärtust. Siinkohal on oht endale 
lisaenergia lihtsalt sisse juua, mis 
võib hiljem rasvaks talletuda.

Vaimne ja füüsiline tervis käivad 
käsikäes! Kui keha hakkab saama 
vaid head ning hoolt, reageerib sel-
lele vastavalt ka sinu vaimne pool. 
Vastupidi toimib see samuti – kui 
mõtted on head ja sisimas oled õn-
nelik, hakkad koheselt ka oma keha 
eest hoolt kandma. Sellest lähtudes 
on ainuõige otsus hakata koheselt 
tegutsema, leida endas soov muu-
tuda, korrigeerida toitumist ning 
seada sammud veelgi parema si-
na poole!

8. mai 202014  // LIIKUMINE & TERVIS

TREENI KODUS Eriolukord on meie kõigi jaoks 
uudne aeg ning otsest plaani, kuidas käituda, olla ja 
millest mõelda, meil ju ei ole – kogemused lihtsalt 
puuduvad.  Sellegipoolest oleme adapteerunud 
ning kohanenud hästi – eestlane on tugev nii vaim-
selt kui ka füüsiliselt ning erilist lähedust võõrastelt 
ei vaja. Kuidas aga leida ja hoida motivatsiooni, 
et olla aktiivne ning teha trenni sellisel kodusel 
perioodil?

Soov vastu võtta muutusi algab iseendast!

Alustada tuleb mõõdukalt
Mis aga puutub meie liikumisvaja-
dusse ning motivatsiooni leidmi-
sesse, siis sellega peame tegelema. 
Eelmise aasta uuringutest tuli väl-
ja, et meie ülekaaluliste inimeste 
protsent on vapralt tõusuteel – ju-
ba see võiks avada nii mõnegi ini-
mese silmad. Motivatsiooni leid-
miseks peab igaüks iseenda sisse 
vaatama ning ausalt üles tunnis-
tama, kui hästi, energiliselt ja õn-
nelikult sina ennast tunned. Paljud 
väidavad, et neil on ju ometi kõik 
hästi, aga see on tihtipeale enese-
pete, kui arvad, et inimkeha peaks 
olema pidevalt väsinud ja trepist 
üles minnes tekkima õhupuudus, 
sest nii see kohe kindlasti ei ole. 
Alustamise ja muutuste tegemise 
soov peab tulema sinu enda seest, 
vaid nii saame kindlad olla tahte-
jõule ja tõelisele muutusele. Sel-
leks ei saa kedagi sundida ega ka ei 
saa sinu eest keegi teine midagi ära 
teha. Mina saan olla selle motivat-
siooni ülevalhoidmisel toeks ning 
sellele saavad kaasa aidata ka lähe-
dased, aga alguse pead tegema si-
na ise. 

Muutusi soosib ka hetkeline 
olukord maailmas. Meil on aega 
vaadata iseenda sisse ning teha, 
mida soovime. Paljud on oma mõ-
tetega üksi, mis on tegelikult vaim-
selt väga hea. Proovi endale ette 
kujutada ennast just sellisena na-
gu sa sooviksid olla ja hakka tegut-
sema. Alustada tuleb siiski mõõdu-
kalt, vajadusel puhata, aga kindlasti 
pärast puhkust edasi liikuda. Inim-
keha vajab aega adapteerumiseks, 
kohanemiseks ning arenemiseks, 
nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Kõi-
ge olulisem osa muutuste alusta-
miseks on korrigeerida oma toi-
tumist, hoida see tasakaalus ning 
vältida ekstreemsusi. Siinkohal 
mainiksin, et tervislik toitumine 
ei tähenda ainult salatilehtede nä-
rimist ja proteiinijookide joomist. 
Toit peab olema tasakaalustatud, 
täisväärtuslik ja tervislik. Aga ära 
unusta, et korra nädalas tuleb elu 
ikka nautida ka, muidu murdub 
vaim liiga kiiresti. Positiivsus, ene-
seväärtustamine ja iseendale liht-
salt naeratamine aitavad kaasa igal 
eluhetkel. Kiida iseennast, kui oled 
seatud eesmärgid saavutanud, ja 

väärtusta, kui oled teinud toitumi-
sega õiged valikud, ning hoia pea 
kõrgel hetkedel, mil sooviksid hoo-
pis halvustada. Reaalne ja teadvus-
tatud enesearmastus teeb teekon-
nal ära suure töö ning ära hetkekski 
unusta, et teed seda vaid iseendale.

Tähtis on seada eesmärgid
Motivatsioon leitud, toit korrigee-
ritud – selleks hetkeks peaks juba 
enesetunne olema nii hea, et ta-
haks tegutsema hakata. Tasa sõuad, 
kaugele jõuad – kui sa ei sündi-
nud sprinterina või vingete kõhu-
lihastega, siis palun anna endale 
aega ning ära arva, et pead alus-
tama maratoni või sajakilose kan-
gi tõstmisega. Alusta esialgu 5000 
sammu tegemisega päevas, see-
järel sea eesmärgiks juba 10 000 
sammu. Tea, et arvesse lähevad 
kõik sammud – ka need, mis teh-
tud lastega mängides, aiatöid te-
hes, kodu koristades jne. Nii saad 
olla aktiivne, ilma et peaksid selleks 
eraldi külastama spordisaali või te-
gema kardiotreeningut (kui nen-
deks aga soov on, siis miks mitte). 
Lihtsalt ole mingil määral aktiivne 
ning nii saabki sinust aktivist ja ter-
vis paraneb kõike seda kombinee-
rides võluväel. Kui sul on soov veel 
lisaks oma lihaseid voolida või tu-
harat trimmida, saab seda kõike te-
ha ka kodustes tingimustes. Alus-
tuseks piisab kolmest terve keha 
treeningust nädalas, kasutades kas 
kummilinte või enda keharaskust. 
Jõutreening põletab energiat suu-
repäraselt ja aitab kaasa eesmärki-
dele tõsta keha toonust. Lihastree-
ningut sooritades põletab see õigel 
pulsil rasva, lihased taastudes va-
javad lisaenergiat ning nii-öelda 
valmis lihased tõstavad baasmeta-

Treeningprog-
rammi tuleks 
muuta iga 4–6 
nädala tagant. 

Monika Soop
personaaltreener

Sina meie kõigi eest! 
  Kui arvasid, et oma koduseinte kaitsvas varjus 

võid trennitegemisest kõrvale hiilida, siis nii liht-
salt sa ei pääse. Juba aprillikuu algusest on Viimsi 
Spordi meeskond esitanud iga paari nädala tagant 
viimsikatele erinevaid uusi väljakutseid nagu 
näiteks kilomeetrite kogumine ning nii 6 nädalat 
järjest. 

Võta ka sina osa, sest lisaks heale enesetunde-
le, mida treening sulle annab, loositakse kõikide 

üleskutse

osalejate vahel igal nädalal välja erinevaid auhin-
du. Seega, kui juba jooksuringile, rattatiirule või 
randa jalutama lähed, tasub nutiseade käima pan-
na ja teekond jäädvustada. Et auhinna loosimi-
ses osaleda, pead oma edusammudest ka teistele 
teada andma, postitades “Üksi kõigi eest” Face-
booki ürituse seinale pildi enda treeningust või 
läbitud kilomeetritest. 

Rohkem infot Facebookis “Üksi kõigi eest”.

Vaimne ja füüsiline 
tervis käivad 
käsikäes!

Muutusi soosib ka 
hetkeline olukord 
maailmas. Toit olgu tasa-

kaalustatud. 
Fotod: Artjom 
Fraiman
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TULEVIKULOOTUS Viimsi valla poolt tunnustatud 
16-aastane baleriin Loora Mulenok on silma jäänud 
oma suurepäraste saavutustega balletis nii Eestis 
kui ka rahvusvahelisel tasandil. Intervjuust Looraga 
selgub, kust tekkis tal huvi balleti vastu, kui palju 
aega kulub nädalas treeningutele ning millised on 
lähituleviku eesmärgid.

Loora Mulenok: baleriiniks saamine on 
pikk teekond, kus on tõusud ja mõõnad

Kui kaua oled balletiga tegele-
nud?
Balletiga olen tegelenud nüüdseks 
juba 13 aastat. 

Kuidas tekkis selle vastu huvi?
Kolmeaastaselt käisin koos ema-
ga Rahvusooper Estonia etendus-
tel ning lahtiste uste päeval, proovi-
sin jalga varvaskingi ning juba paar 
kuud hiljem alustasin õpinguid 
Viimsis Kaie Kõrbi Balletistuudios.

Kui suure osa nädalast hõlmavad 
treeningud?
Tallinna Balletikoolis on mul iga-
päevaselt (v.a nädalavahetustel) 
klassikatunnid, lisaks kaasaegne 
tants, moderntants, karaktertants 
ja paaristants, mis toimuvad paar 
korda nädalas.

Kas kooli ja trenni kõrvalt jääb ka 
vaba aega?
Minu arust on mul vaba aega pii-
savalt ning ma leian aega ka sõp-
rade jaoks.

Millega meeldib Sulle veel vabal 
ajal tegeleda? 
Vabal ajal meeldib mulle sõita rula-
ga ja sõpradega aega veeta ning 
loodust nautida. Samuti on huvitav 
reisida ja uusi asju enda jaoks avas-
tada. Vahel on kõige parem lihtsat 
muusikat kuulata ja end lõdvaks 
lasta ning unistada suurelt.

Kas on balletimaailmas keegi ins-
piratsiooniks?
Eks kõikidel balletitantsijatel ole 
omad nipid, mida on huvitav jälgi-
da, aga inspiratsiooni on andnud 
Venemaa lavade priimabalerii-
nid. Kindlasti on mind inspireeri-
nud ka minu konkurendid, kellega 

ma olen balletikonkurssidel koos 
võistelnud. Alati on võimalik mi-
dagi juurde õppida.

Miks just Venemaa lavade prii-
mabaleriinid? 
Venemaa priimabaleriinid on bal-
leti alal minu arvates kõige profes-
sionaalsemad. Nende esitusi on 
alati huvitav vaadata, kuna näitleja-
meisterlikkuse tase on väga kõrge. 

Millised on olnud seni parimad 
saavutused?
Olen saavutanud mitmeid häid 
kohti balletikonkurssidel. 2017. 
aastal alustasin oma konkurssi-
de teed Jaapanis, kus osalesin Ja-
pan International Ballet Competi-
tionil ning saavutasin seal 4. koha. 
2018. aastal osalesin Youth Ame-
rica Grand Prix (YAGP) Euroopa 
eelvõistlusel Barcelonas ning sain 
TOP 12 hulka, mis oli minu jaoks 
üks parimaid saavutusi. Lisaks 
võitsin Tallinna Rahvusvahelisel 
Balletikonkursil oma vanuseklas-
sis esikoha, mis tagas pääsu YAGP 
lõppvõistlusele New Yorki. 

Mida tähendas sulle Tallinna 
Rahvusvahelisel Balletikonkursil 
oma vanuseklassis esikoha saa-
vutamine? 
Võit kinnitas mulle seda, et olin va-
linud õige ala, milles mul on või-
malik ka midagi saavutada. Kind-
lasti andis see mulle juurde julgust 
ning tahet.

Kes on Sinu suurim toetaja?
Minu suurimateks toetajateks on 
minu perekond ja ka minu balleti-
õpetajad, kelle abita ei oleks ma nii 
palju saavutanud ning kes igapäe-
vaselt jagavad minuga oma õpetus-
sõnu.

Millised õpetussõnad on kõige 
rohkem külge jäänud?  
Anda endast maksimum igas olu-
korras. Tunnis või laval olles tuleb 

olla positiivselt häälestatud ning 
mitte mõelda enda muredele. Ku-
nagi ei ole piisav, alati saab pare-
mini.

Millised on sinu lähituleviku ees-
märgid balletis?
Minu suurimaks eesmärgiks on 
saada priimabaleriiniks, aga mil-
lises teatris, seda ei oska ma veel 
öelda. Praegu keskendun rohkem 
olevikule ja üritan nii palju kui või-
malik ennast arendada.

Kas on ka mingi samm balletis, 
mis on sinu jaoks väga keeruline?
Mitu piruetti järjest teha on raske, 
aga harjutamine teeb meistriks.

Kas on ette tulnud motivatsiooni 
langust? 
Kõige tõsisem motivatsiooni langus 
oli mul 9. klassis, mil enamus minu 
klassikaaslastest ei soovinud enam 
balletiga tegeleda ning tahtsid koo-
li vahetada. See pani mind mõtle-
ma ja kahtlema oma otsustes, aga 
tänu õpetajate abile sain uuesti si-
hi silmade ette.

Mida teed, et motivatsiooni üle-
val hoida?
Vaatan erinevaid balletivideoid, 
mis annavad mulle inspiratsioo-

ni paremaks saada või tahtejõu-
du rohkem tööd teha, et paremaks 
saada.

Kas keegi tegeleb veel balletiga 
Sinu peres? 
Minu pereliikmetest ei tegele kee-
gi balleti kui professionaalse alaga, 
kuid minu ema ja õde on käinud 
Kaie Kõrbi Balletistuudio huvirin-
gis. Harjutasin õhtuti kodus, näita-
sin ette harjutusi ning inspireeri-
sin neid balletimaailmaga lähemalt 
tutvust tegema. 

Kas on laval ka mõni äpardus 
juhtunud? 
Õnneks ei ole laval kunagi mul üh-
tegi suuremat äpardust juhtunud, 
aga vahel olen enne esitust elevil 
ning mõtlen üle. Küll meenub mul-
le pingeline olukord, kui tegin vii-
maseid ettevalmistusi Ameerikasse 
suurvõistlusele minekuks. Kahjuks 
jäi mul kiirustades väike sõrm auto 
ukse vahele. Sõrm oli muljutud, si-
nine ja paistes. Olin mures, kuidas 
saan võistlustel esitada akrobaati-
liste elementidega kaasaegset tant-
su. Ma ei andnud alla, sest olin am-
mu unistanud sellisest võimalusest. 
Lavale minnes päästis mind tahte-
jõud, ajavahe ja adrenaliin ning ma 
ei tundnud tantsides mitte mingi-

sugust valu ega ebamugavustun-
net. 

Miks just ballett, mitte mõni tei-
ne tantsustiil? 
Ballett on niivõrd professionaalne 
ala, kus kõige pisemadki liigutused 
peavad olema lihvitud. Korraga tu-
leb mõelda nii paljudele nüanssi-
dele ning see tekitabki huvi sellega 
tegeleda. Alati on võimalik paremi-
ni teha.

Mida üldiselt oled nii enda tu-
gevate külgede kui ka nõrkade 
kohtade kohta balleti kaudu õp-
pinud? 
Olen õppinud seda, et kui kohe 
ei tule välja perfektselt, siis ei tohi 
pead norgu lasta, vaid tuleb eda-
si püüelda. Baleriiniks saamine 
on pikk teekond, kus on tõusud ja 
mõõnad. Olen aru saanud, et roh-
kem tuleb endale keskenduda, 
ning üritan ennast mitte võrrelda 
teistega. Minu tugevuseks on töö-
kus, hetkele keskendumine ja en-
dast parima andmine. 

Võistlustel osalemine on and-
nud mulle enesekindlust juurde, 
saan ennast rohkem proovile pan-
na ja riskida, kuid samas nautida 
elu ja igat hetke unistuste täitumi-
se poole liikumisel.

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Loora esine-
mas Tallinna 
3. Rahvusva-
helisel Balleti-
konkursil 2018. 
aastal. Foto: 
Anastasiia 
Korneeva

Klassikatund 
YAGP 2018 
võistlustel New 
Yorgis. Foto: 
erakogu
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ERIOLUKORD “Maailma tuntuim” eriolukordade 
ja nendega toimetuleku sõnastaja Murphy on 
oma seaduste kogus Milleri seaduse nime all kriisi 
kirjeldanud nõnda: “Te ei oska öelda, kui sügav on 
lomp enne, kui te ei ole sellesse sisse astunud.” 

Koroonakriis Haabneeme koolis – vältimatu võimalus võtta vastu väljakutseid

I
lmselt olemegi me praeguses 
eriolukorras veel siiski selles 
faasis, kus on küll selgeks saa-
nud, et lomp on sügav, ent bo-

tiku äärest vesi siiski üle justkui ei 
tule. Aga päris lombi keskele me te-
gelikult ka veel jõudnud ei ole. See-
ga saame järeldada, et sellel kriisil 
on veel arenguruumi. 

Kuna kriis on seisund, kus ini-
mene ise on võimetu teatud olu-
kordi muutma, elu põhivajadusi 
on raske rahuldada ja olemasole-
vad varasemad kogemused ei aita 
meil tekkivaid situatsioone valitse-
da, siis vajame me kriisiperioodil 
eriti üksteist ja võimalust tekkinud 
muret jagada. Just praegu vajame 
me kõik väga ükskõik millist posi-
tiivset tuge, et säilitada lootus ja op-
timism tuleviku suhtes.

Haabneeme kool nagu kõik tei-
sedki koolid Eestis ja suures osas 
maailmast on tänaseks olnud juba 
nädalaid distantsõppel. Olukord, 
mis veel poolteist kuud tagasi tun-
dus mõeldamatuna, on nüüd saa-
nud igapäevaseks “normaalsuseks”. 
Koolipered muutusid sõna otseses 
mõttes üleöö justkui profisportla-
seks, kellel on küll suurepärased 
looduslikud eeldused ja teoreetili-
ne teadmine, kuidas ala harrastada, 
kuid suur osa trennisaalitunde on 
tegemata jäänud… Aga nüüd ole-
me rajal, stardipauk kajab veel kõr-
vus ja viimaseks me igatahes jääda 
ei kavatse!

Kas lõpueksamid tulevad või 
mitte – selles oligi küsimus
Eriti suur mure oli õpilastel kooli-
lõpueksamite pärast – kas need siis 
tulevad või mitte. Haabneeme koo-
li lõpetab sel kevadel esimene lend 
“üheksandikke”, kes samuti lõpuek-
samite pärast südant valutasid. 9b 
klassi juhataja Lilian Jõesaar nen-
dib, et kõige rohkem küsitigi õpi-
laste poolt temalt, kas eksamid toi-
muvad ikka õigel ajal, kas üldse 
toimuvad või kas me üldse lõpe-
tame ikka 9. klassi. Samuti teeb lõ-
petajatele muret, kuidas kujunevad 
3. trimestri hinded, mis mõjutavad 
põhikooli lõputunnistust, ja kuidas 
hakkab toimuma gümnaasiumi-
desse või teistesse õppeasutustes-
se kandideerimine. Need on õigus-
tatud mured ja küsimused, millele 
täna ikka veel, kahjuks, adekvaat-
seid vastuseid pole. 

Ja kuigi õpetaja Lilian rõõme 
justkui liiga palju hetkel nimetada 
ei oska, lohutab ta nii ennast kui ka 
kõiki teisi mõttega, et kedagi meist 
pole oma murega päris üksi jäetud: 
“Meiega on kogu kool ja tegelikult 
kogu Eesti. Küll me midagi välja 
mõtleme!”

Sandra ja Cevin kuuluvad Haab-
neeme koolis nende hulka, kes sel 
kevadel pärast põhikooli lõpetamist 

oma elu esimese olulise eluteeva-
liku ees seisavad. Küsisin nende 
käest, mida on senine distantsõp-
pe periood neile õpetanud ja mil-
le pärast nad praegu ehk kõige roh-
kem hirmu tunnevad. “Distantsõpe 
on õpetanud mind oma aega pare-
mini planeerima ja iseseisvalt uusi 
teemasid omandama. Suurim hirm 
on aga, et me ei saa veel niipeagi ta-
gasi oma igapäevase rutiini juurde, 
mistõttu võib kodus iseseisvalt õp-
pimise motivatsioon langeda,” ütleb 
Sandra. Cevin arutleb, et kuigi dis-
tantsõppe süsteem pole tema arva-
tes kaugeltki perfektne, on see õpe-
tanud senisest paremini iseseisvalt 
hakkama saama. Aga suurimaks 
hirmuks on tal praegu hoopis see, 
et viirus oma tagajärgedega võib 
ohustada meist paljude vanemate 
ja vanavanemate tervist.

Matemaatika ja võõrkeeled 
kaugõppes – kas õpiku 
magamise ajaks padja alla 
panemisest võiks abi olla?!
Kui näiteks ajalugu või kirjandus 
tunduvad iseseisvalt omandami-
seks täiesti jõukohased õppeained 
olevat, siis hoopis teine lugu on 
reaalainete ja võõrkeeltega. Seetõt-
tu küsisingi Haabneeme kooli vene 
keele õpetajalt Aime Veikesaarelt 
ja inglise keele õpetajalt Ariel Kris-
tel Mõtsmehelt, milliseid meeto-
deid nemad soovitavad distantsõp-
pe ajal uute sõnade õppimiseks ja 
võõrkeelse kõnekeele suupära-
sena hoidmiseks. Samuti uurisin 
matemaatikaõpetajatelt Mery Ro-
senbergilt ja Silver Silmalt nende 
poolt kõige tõhusamaks peetavate 
meetodite kohta kaugõppes mate-
maatika õpetamiseks ning ka se-
da, kuidas on võimalik veenduda, 
et õpilased ikka uued teadmised 
omandanud on.

Õpetaja Aime on veendunud, et 
parim viis uute sõnade omandami-
seks distantsõppe perioodil on tõl-
kimine ja siin pole vahet, kas seda 
teha suuliselt või kirjalikult. Sa-
muti koostavad õpilased tema vi-
deotundides omavahel dialooge. 
Samas tõdeb ta, et eks suurim vas-
tutus jääb ikkagi igaühe enda süda-
metunnistuse kanda.  

Õpetaja Ariel Kristel nõustub 
põhimõtteliselt kolleegiga. Ta leiab, 
et parim viis võõrkeele õpetami-
seks praegu on veebitunni vahen-
dusel suhtlemine. Siis on võima-
lik aru saada, kas õpilane on tõesti 
sõnavara omandanud ning kasutab 
seda kõnes või on tal jätkuvalt vaja 
selleks vihiku/õpiku abi. 

Mõlemad eelkõnelenud õpeta-
jad soovitavad õpilastel aga võõr-
keeleoskuse hoidmiseks vaadata 
sobivaid filme, lugeda mõnd võõr-
keelset raamatut või artiklit või siis 
vaadata-kuulata kasvõi muusikavi-
deoid ning püüda kõlavate laulude 
sõnu tõlkida. “Miks mitte praegu 
kodus ka oma vanemaid proovile 
panna ja nendega hoopis igapäe-
vaselt võõrkeeles kõneleda,” lisab 

Ariel siia omalt poolt veel ühe kel-
mika soovituse.

Õpetaja Silver toonitab, et ei 
pretendeeri oma arvamusega ab-
soluutsele tõele, vaid vahendab pi-
gem oma intuitiivseid märkamisi. 
Ja see tähendab, et seni on mate-
maatika õpetamiseks tõhusaimaks 
osutunud videotunnid, kus õpila-
sed kuulevad ja näevad õpetajat 
reaalajas ja saavad vahetult ka kü-
simusi küsida. 

“Õpilased vajavad seda tunnet, 
et õpetaja on PÄRISELT KOHAL,” 
on Silver veendunud. Tunni läbivii-
miseks kasutab ta Zoomi keskkon-
da ning graafikalauda – seal saab 
digipliiatsiga ekraanile joonistada/
joonestada ja ülesandeid lahenda-

da. Keerulisemate ülesannete kor-
ral salvestab õpetaja veebitunni ja 
siis saavad õpilased seda järelvaa-
data. Nii saab igaüks panna talle 
arusaamatuks jäänud kohas video 
pausile ja vajadusel kasvõi kordu-
valt õpetaja selgitusi uuesti üle vaa-
data/kuulata. 

Õpetaja Mery on kolleegi poolt 
öelduga nõus ja tõdeb, et nad tee-
vad tööd väga sarnaste meetodi-
tega. Ka tema viib läbi videotun-
de Zoomis, kuid pooltes tundides 
nädalas laseb siiski õpilastel ise 
ülesannete kallal pusida. Tagasisi-
de andmiseks sobib Mery arvates 
hästi Opiq-keskkond, aga tõhusaks 
peab ta ka seda, kui õpilane tehtud 
ülesanded vihikus üles pildistab ja 
vastused talle selliselt saadab. Kah-
juks ei tea ei Mery ega Silver lõpuni 
töökindlat valemit, kuidas õpilaste 
poolt uute teadmiste omandamist 
kontrollida. Lapsed on ju tegeli-
kult väga nupukad ja leiavad ikka 
võimalusi õigeid vastuseid sõpra-

dega jagada. “Küll aga saab õpeta-
ja ju selgelt kommunikeerida sei-
sukohta, et oma isiklik, kuigi vale 
tulemus on alati palju parem, kui 
kellegi teise pealt lihtsalt maha kir-
jutatud korrektne lahendus. Täh-
tis on maha võtta hirm halva hin-
de saamise ees,” on Silver kindlalt 
veendunud. Ta lisab veel, et tead-
miste testimiseks sobib hästi ka 
“vana hea” õpik/töövihik ja lahen-
dustest pildi esitamine. “Nii näen 
täpselt, kus kohas lahenduskäigus 
probleemid on tekkinud, ja saan 
vead parandada juba eelmainitud 
digipliiatsiga. Selliselt parandatud 
tööd saadan õpilastele tagasi, lisa-
des kirja isikustatud (enamasti jul-
gustava) sõnalise kommentaariga,” 
vahendab Silver oma kogemust.

Suurimaks väljakutseks prae-
gu peavad matemaatikaõpetajad 
nõrgemate õpilaste toetamist – kui 
juba füüsiliselt klassiruumis ko-
hal olles ja õpetajaga otsekontaktis 
tundub matemaatika ülejõukäiva-
na, siis olekski liig eeldada nen-
delt lastelt praegu võimekust en-
nastjuhtivaks õppimiseks. Aga ka 
selliseks puhuks on lahendus ole-
mas – kasutusele on võetud veebi-
konsultatsioonid, mis on mõnede-
le õpilastele kohustuslikud. Mery 
soovib veel omalt poolt lõpeta-
da teema positiivselt, nagu ta ise-
gi alati on: “Tegelikult mulle isegi 
meeldib, et õpilased peavad praegu 
ise võtma natuke rohkem vastutust. 
Nad õpivad palju ajaplaneerimist, 
enesereguleerimist ning kohuse-
tunnet! Loodan, et see muudab pi-
kas perspektiivis nad tublimateks 
õpilasteks, aga ka paremateks ini-
mesteks.”

Anne Martin
Haabneeme kooli meediaõpetaja

Meiega on kogu kool ja tege-
likult kogu Eesti. Küll me midagi 
välja mõtleme.

Haabneeme 
kooli maja 
mõjub praegu 
kummastavalt 
inimtühjana, 
justkui stseen 
mõnest maa-
ilmalõpu tee-
malisest ulme-
filmist. Foto: 
Antoon Van 
Rens 

HEV (haridus-
like erivajadus-
tega õpilaste) 
koordinaator 
Riin Peeters. 
Foto: erakogu



8. mai 2020 HARIDUS // 17

Koroonakriis Haabneeme koolis – vältimatu võimalus võtta vastu väljakutseid

Esimene kooliaasta koos 
unustamatu kogemusega
Vaevalt, et keegi möödunud aas-
ta 1. septembril koolimaja uksest 
esmakordselt koolilapsena või ka 
õpetajana sisse astunutest oskas ai-
mata, mida see kooliaasta endaga 
kaasa toob, millise kogemuse võr-
ra rikkamana esimesele vaheajasu-
vele vastu minnakse. Nii alustasid 
möödunud sügisel ka Haabnee-
me kooli esimeste klasside lapsed, 
nende vanemad ja klassiõpeta-
jad eesootavat ühist teekonda il-
ma suuremate muremõteteta. Ega 
tegelikult pole mustemaid mure-
mõtteid nende peades tänagi. Vä-
hemalt nii tundub nendega mõt-
teid vahetades. 

Loomulikult pole esimeste klas-
side laste õpetamine distantsilt 
siiani väga palju  praktiseerimist 
leidnud. Seetõttu tuli klassiõpeta-
jatel Annela Tammistel ja Birgit 
Marnatil, kui kõik koolid koduõp-
pele üle viidi, igasugusteks ülla-
tusteks valmis olla. Tegelikkuses 
osutus suurimaks üllatuseks õpe-
taja Birgiti sõnul aga see, et lapsed 
saavad kõik iseseisvalt õppimise-
ga palju paremini hakkama, kui ta 
eeldas. Õpetaja Annela lisab, et te-
da isegi ei üllata, et lapsed on nii 
kohusetundlikud ja õpihimulised. 
Või kui, siis natuke üllatuslik ikka 
oli, et lapsed nii tublilt veebitundi-
des kaasa mõtlevad, vastata taha-
vad ja arutleda soovivad. 

Lastele nende endi sõnul kodu-
õpe meeldib. Eriti meeldib see, et 
ei ole pidevat kisa, mis koolis tava-
pärane, taustaks ja kõike saab te-
ha omas tempos. Siiski pole kõik 
praegu ka liiga tore. Lapsi kurvas-

tab enim, et nad ei saa igapäevaselt 
sõprade ja koolikaaslastega kohtu-
da ning nendega mängida, ei näe 
oma õpetajat ega saa temaga tava-
päraselt suhelda.

Esialgne väike hirm, et veebi-
tundides osalemine käib ehk 1. 
klassi õpilastele üle jõu, osutus siis-
ki asjatuks, milles õpetajate sõnul 
on kindlasti oma suur ja tänuväär-
ne panus kõigil lapsevanematel.

Esimeste klasside laste vanema-
te arvates ongi nende jaoks uues 
olukorras üheks suuremaks väl-
jakutseks olnud õppetöö edukaks 
kulgemiseks vajalike tehnoloogi-
liste lahendustega toimetulemine. 
Samuti see, et nii mõnegi õppeai-
ne selgitused on esimese klassi lap-
se jaoks ehk liiga pikad ja keeruli-
sed ning materjale tuli, olenevalt 
õpetaja soovist, laadida liiga mit-
messe eri keskkonda. Kindlasti on 
olnud keerulisem ka nendes kodu-
des, kus vanemate teadliku valiku 
tulemusena pole lapsed siiani ar-
vutiga liiga suured sõbrad olnud. 
See probleem, tõsi küll, on täna-
seks seljatatud, sest lapsed õpivad 
ja haaravad uusi teadmisi ju lausa 
lennult ning tegelikult on internet 
abiks mitte ainult õppimisel, vaid 
ka sõpradega suhtlemisel. Samu-
ti on kindlasti keerulisem nendes 
kodudes, kus rohkem kui üks koo-
lilaps igapäevaselt vanema, kellel 
praegu endalgi vaja kodukontoris 
tööd teha, tuge ootab ja vajab. See-
tõttu teeb ema Heidy, kellel just 
selline olukord praegu kodus va-
litseb, ettepaneku õpetajatele mit-
te eeldada õppimist andes seda, et 
vanem last abistab, vaid ülesan-
ded peaksid lastele ka täiesti ise-
seisvalt lahendamiseks jõukohased 
olema. Samas toob ta väga positiiv-
sena välja õpetajate abivalmiduse 
suhtlemisel, leidlikkuse erineva-
te ülesannete väljamõtlemisel ja 
veebitunnid, kus laps saab tunda, 
et õpetaja on ka praegu tema jaoks 
olemas.

Lapsevanema uus roll – olla 
samaaegselt nii lapsevanem 
kui ka abiõpetaja
Usun, et praegu pole vist ühtegi 
koolilapse vanemat, kes tunneks 
end tekkinud eriolukorras täies-
ti mõnusalt ja mugavalt. Ikka ki-
pub mõni üllatus, mis iga kord 
sugugi positiivne ei pruugi olla, 
päeva ilmestama. Aga millist tuge 
meie laste vanemad praegu kõige 
enam vajavad? Mida lapsevanema-
te arvates saaksid kool ja õpetajad 
omalt poolt, lisaks juba tehtavale, 
õppija/lapsevanema toetamiseks 
veel ära teha?

Haabneeme kooli lapsevanem 
ja hoolekogu esimees Antoon Van 
Rens tõdeb, et tegelikult pole ena-
musel vanematel puudu niivõrd 
toest kui ajast. Eriti aktuaalne on 
ajaprobleem nendes peredes, kus 
lapsi rohkem ja eri vanuses nagu ka 
Van Renside peres. 

Kahe koolilapse ema Hille Kivi-
saar on nõus, et tegelikult saadak-
se ka praegusel raskel ajal kenasti 
hakkama. Kuigi ta möönab samas, 
et neil vanematel, kellel siiani on 
puudunud järjepidev harjumus 
oma laste koolitöödel igapäeva-
selt “kätt pulsil hoida”, on kindlas-
ti oluliselt raskem olnud n-ö uude 

rolli sisse elada. Sama mõtet toetab 
ka Ene Kask, kelle lapsed samuti 
Haabneeme koolis käivad. Tema-
gi tõdeb, et mida rohkem on pe-
res lapsi, kes distantsõppevormis 
õpivad, seda rohkem tuleb leiuta-
da mooduseid kiireloomuliste mu-
rede lahendamiseks. Probleemiks 
võib olla näiteks kindla rütmi ja re-
žiimi tekitamine õppeprotsessi, aga 
samuti kipub kodustes tingimustes 
lastel fookus ning keskendumis-
võime kaduma. Nii ema Hille kui 
ka ema Ene leiavad, et õpetajad on 
olnud väga toetavad ja kannatlikud, 
kuigi kooli poolt võiks olla tagatud, 
et veebitundide toimumise ajad 
oleksid ka suurematel Stuudiumis 
üleval vähemalt päev-paar enne 
selle toimumist (et saaks koos ae-
ga planeerida ja lapsed tundi “ma-
ha ei magaks” või sellesse hiljaks ei 
jääks). Samuti kuluksid vanematele 
praegu ära täiendavad metoodili-
sed materjalid, mis aitaksid saavu-
tada teatud kompetentsust, et aida-
ta lastel toime tulla keerulisemate 
õppeainega, näiteks matemaatika-
ga. Praegu tuleb vanematel üldju-
hul loota vaid erinevates interneti-
portaalides levivatele artiklitele ja 
õpetustele.

Enel on ka üks koolipere oma-
vahelist kommunikatsiooni, mis 
praegu on tõesti ehk liigselt kil-
lustunud erinevate kanalite va-
hel, puudutav ettepanek. “Võiks 
tekitada terve kooli siseselt suht-
luskeskkonna kas Facebooki gru-
pina või muud sarnast, kus vane-
mad saaksid vahetada nii rõõme 
kui ka muresid. Võimalus klassisi-
seselt sõnumeid vahetada Stuudiu-
mis eksisteerib, aga see võiks jääda 
koolitööga seotud info jaoks. Aga 
vastukaaluks võiks olla ka üks va-
bamalt toimiv keskkond, kus nii va-
nemad kui ka õpetajad saaksid soo-
vi korral erinevatel teemadel sõna 
sekka öelda”.

Antoon Van Rens on omalt poolt 
sõnastanud ka mõned eeldused 
distantsõppe edukaks toimimiseks. 
Siin need on:

- Liiga palju erinevaid õpikesk-
kondi tekitab liigset segadust. Võiks 
jääda juba kasutusel olevate Stuu-
diumi/Tera-, Opik- ja Zoom-kesk-
kondade juurde.

- Lapse kodune koolitöö koor-
mus ei tohiks varasemaga võrrel-
des praegu suureneda. Me ei peaks 
eeldama, et lapsed on individuaal-
selt kodus töötades sama efektiiv-
sed kui koolitundides. 

- Liigne killustatus (liiga palju 
erinevaid ülesandeid) igapäeva-
selt võib õpimotivatsioonile nega-
tiivset mõju avaldada. Ümberlüli-
tumine ühelt teemalt teisele võib 
mõne lapse jaoks asjatult ressursi-
mahukas olla.

- Olemas võiks olla üks kommu-
nikatsioonikanal kiireks infovahe-
tuseks, mille vahendusel saaksid 
lapsed õpetajatele reaalajas küsi-
musi esitada ja neile ka kiiresti vas-
tused saada. 

- Laste tööde hindamisel tu-
leks meeles hoida, et negatiivne 
tagasiside võib lapse niigi praegu 
langenud õpimotivatsiooni veel-
gi rohkem pärssida. Kuna peaaegu 
puudub võimalus otsesuhtluseks 
õpetajaga, siis viimane seda ehk ei 
tajugi, aga motivatsiooni taastami-

ne distantsilt on juba väga keeru-
line.

Kuidas olla samaaegselt 
hea õpetaja oma õpilastele 
ja hea ema oma lastele
Ilmselt pole selliseid õpetajaid, kes 
end praegu kodustes tingimustes 
ema ja õpetaja rollide vahel jaga-
ma peavad, vähe. Triin Hussar on 
üks nendest, kes õpetajana iga-
päevaselt oma õpilaste jaoks ole-
mas peab olema ning samal ajal 
kodus kolme lapse emana ka selle 
rollisooritusega priimalt hakkama 
peab saama. Ja saabki, tänu heale 
huumorimeelele ja loomupärasele 
südikusele, tajudes ja kogedes sel-
gelt mõlema rolli vastutust ja välja-
kutseid. Triin ei jõua ära imetleda, 
milline haridusentusiastide maa 
on Eesti. Sest kuidas muidu suu-
deti niivõrd kiiresti ja loovalt luua 
sellised võimalused koduõppele 
üleminekuks. Siinkohal peab Triin 
kohaseks kiita Haabneeme kooli 
haridustehnoloog Vivika Kupperit. 
“Pean suureks väärtuseks, et õpi-
lastele toimuvad veebitunnid. 
Iganädalased veebikoosolekud 
õpetajate, aineühenduste ja juht-
konnaga võimaldavad kiirelt infot 
ja kogemusi vahetada. Suur väär-
tus on tugispetsialistide jõudmine 
ka distantsilt lasteni, kes seda vaja-
vad. Pean oluliseks, et lapsevane-
matelt küsitakse tagasisidet ja jät-
kub aega ning tahet pakkuda kooli 
Facebooki lehe kaudu koolipere-
le ka meelelahutuslikke vahepala-
sid. Oleme vaatamata vahemaale 
ikkagi koos ja lausa üksteise elutu-
bades. Lapsevanemate tugi ja pa-
nus on oluline, kuid laste vanusest 
ja senistest õpiharjumustest lähtu-
valt väga erinev,” arvab Triin. Tema 
isiklikult ning ta pere on küll muu-
tustega hästi kohanenud. Nende 
peres on alati tähtsal kohal olnud 
loovus, mängulisus, aga kindlasti 
ka praegu aktuaalsed teemad nagu 
säästlikkus või läbimõeldud tarbi-
mine. Jõudu ja südamerahu anna-
vad head peresuhted, ka vanava-
nematega, seega telefonikõnede 
kaudu suhtlemine on harjumus-
pärane ja hingele vajalik. Triin on 
kindel, et kõige tähtsam elus ongi 
inimeste siirus ja avatus: “Märkan 
praegu nii palju rohkem naeratu-
si ja tänulikkust ning soovi minna 
kaasa üleskutsetega üksteist toeta-
da. Sõnal ja ka pilgul on jõud ning 
meil igaühel on võimalus olla täna 
millegi poolest parem inimene kui 
olime eile”.

Tugiteenus distantsilt
Kaasava hariduse põhimõtte ra-
kendamine tähendab koolide 
jaoks tugipersonali – logopeedid, 
psühholoogid, eripedagoogid, 
HEV koordinaatorid – olemasolu 
ja nende väärtustamist. Erivajadu-
sega lapsi tuleb aasta-aastalt juur-
de pea igasse kooli ning erinevates 
erilistes olukordades nagu ka prae-
gune distantsõppe periood nõua-
vad just nemad ehk ka suuremat, 
aga kindlasti täiesti teistsugust tä-
helepanu kui teised lapsed. 

Haabneeme kooli logopeed 
Pille Rahe on jätkanud oma hoo-
lealustega tööd ka nüüd video-
tundide vahendusel. Uurisin, kui 
efektiivseks Pille sellisel meetodil 

Tühi koolimaja igatseb taga laste kilkeid ja naeru. 
Fotod: Riin Peeters JÄ
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omandamisest, rääkisid Haabnee-
me kooli 8. klassi õpilased Diana ja 
Henry, kes mõlemad on enda sõ-
nul uue olukorraga väga hästi ko-
hanenud. Distantsõppe plusside-
na toovad noored välja võimaluse 
oma aega paremini planeerida ja 
uusi õppemeetodeid (näiteks vi-
deotunnid) katsetada. Kindlasti ei 
ole nende arvates vähetähtis see, et 
hommikuti ei pea enam väga vara 
ärkama ning iseseisvaid töid saab 
teha oma tempos. Miinustena nä-
hakse kohustust isolatsioonis ja 
sõpradest eemal viibida, mistõttu 
on suurenenud ka arvuti taga vee-
detud tundide arv. Samuti tuntak-
se puudust igapäevastest elemen-
taarsetest tegevustest nagu poes 
käimine, aga ka sõpradega erine-
vatel sündmustel osalemine. 

Diana soovib kindlasti eraldi 
tunnustada kõiki õpetajaid, kes, 
olenemata vanusest, on siiani tub-
lid olnud ja kaasaegsetes (kaug)
õppekeskkondades töötamise 
omandanud. Isegi need, kes siia-
ni pole just kõige suuremad “nuti-
sõbrad” olnud, üritavad ja saavad 
hakkama!

Kuna kriisi üks põhitunnu-
seid on enneolematus, siis 
ei ole te kunagi lõplikult 
valmis ühekski kriisiks
Haabneeme kooli psühholoog ja 
9c klassi juhataja Jana Skripnikov 
muretseb praegu nii oma klassi kui 
ka kogu koolipere vaimse erksuse 
säilitamise pärast. Ta näeb, et nii 
lapsed kui ka lapsevanemad hak-
kavad väsima, kuna algne olukor-
ra uudsus ja põnevus on kadunud. 
Jana  teab, et lapsed muutuvad äre-
vaks ja kaotavad motivatsiooni õp-
pida, kui nad ei saa ülesannetest 
aru või ei suuda kodutöid õpetaja-
tele õigeks ajaks ära saata. Siinko-
hal rõhutabki ta õpetaja ja õpilase 
vahelise meeskonnatöö tähtsust: 
“Oluline on koostöö lapsega. Tu-
leb märgata ja arvestada iga lap-
se vaimse tervise eripära ning te-
ma üldise võimekusega. Praegu on 
see aeg, kus lapse psüühiline tervis 
on tähtsaim ja alles siis tuleb õp-
pimine.” 

Vastuseks lapsevanema Ene Ka-
se palvele anda kooli poolt soovitu-
si ja viiteid, kuidas vanemad saak-
sid panustada kogu pere vaimu 

virgena hoidmisse, soovitab Jana 
teha oma lastele ja miks mitte ka 
endale päevaplaan, kellaaegade-
ga, ja kindlasti jälgida ka selle täit-
mist. Plaan lihtsustab kõigi toime-
tamisi ja kui see töötab, läheb elu 
kergemaks. Ühtlasi õpib laps en-
nast ka ise juhtima. Ka vaba aja 
plaan võiks olla ja see lastagu lapsel 
kindlasti ise teha, nad on selles te-
gelikult väga tublid. Ja loomulikult 
tuleb last ka positiivsete saavutuste 
eest tunnustada, seda ei tohiks ku-
nagi unustada.

Vaieldamatult on kooli tugi-
spetsialistid valmis ka eriolukor-
ra ajal kõiki lapsi ja lapsevane-
maid vajadusel toetama ja nõusta-
ma, kuid teada võiks ka mõningaid 
teisi kohti, kust vajadusel abi otsi-
da. Nii saab näiteks vaimse tervise 
probleemide korral abi ja tuge kü-
sida (eriti just kriisiperioodil) MTÜ 
Peaasi spetsialistidelt, kes on su-
heldavad veebis aadressil  https://
peaasi.ee/.

Ärevuse, pinge, depressiooni või 
mõne muu vaimse tervise häire 
korral võivad abiks olla ka erinevad 
nutilahendused/äpid, mis on leita-
vad aadressilt www.enesetunne.ee. 
Veel kasulikke eneseabiäppe on lei-
tavad otsisõnadega: vaikuseminu-
tid, Deprest vabaks!, Tee nii!, Une 
monitor.

Ja et kriisiga võimalikult edu-
kalt toime tulla, võiks järgida järg-
misi lihtsaid nõuandeid:

1) hinda olukorda realistlikult;
2) kutsu abi, kaasa vajalikud ini-

mesed;
3) keskendu konkreetsele sünd-

musele ja sellega seoses toimuvale;
4) ole orienteeritud ülesande 

täitmisele;
5) tee konkreetne plaan, mis on 

realistlik ja millel on ajagraafik;

6) korrigeeri plaani korrelatsioo-
nis reaalse olukorra muutumisega.

Koolijuht: oleme tähele-
panelikud, säilitame rahu 
ja peame kinni vajalikest 
reeglitest
Kuidas olemasoleva olukorraga pa-
rimal viisil toime tulla, sellest mi-
dagi olulist ja kasulikku enda jaoks 
õppida ning sellest võimalikult vä-
hese kahjuga väljuda – see ongi 
praegu paljude jaoks võtmeküsi-

pakutavat logopeedilist tuge hin-
dab, ja sain üsna selge vastuse: 
“Minu arvamus on, et senine klas-
sikaline õppevorm on ikkagi parim! 
Läbi videoekraani pole võimalik 
kasutada kõiki näitlikke abivahen-
deid/jaotusmaterjale, mis on olu-
lised HEV laste õpetamisel.” Lisaks 
on videotunni läbiviimisel eeldu-
seks kindlasti ka lapsevanema ko-
halolek, et kasvõi sisselogiminegi 
tõrgeteta sujuks või saaks vältida si-
tuatsiooni, et keset tundi saab lap-
se arvutil lihtsalt aku tühjaks ning 
ta kaob tugispetsialistil ekraanilt. 
Aga kindlalt positiivsena toob Pil-
le välja, et on tänu distantsõppele 
saanud uue kogemuse lastevane-
matele video vahendusel nõusta-
mistundide läbiviimiseks. Ja seda 
polegi ju liiga vähe!

Aga õpilased – mida nemad 
arvavad ja tunnevad?
Ilmselt on meil täna üle Eesti koo-
lides kõige arvukamalt just õpilasi, 
kelle koolitee veel sel kevadel lõp-
pema ei hakka. Mida nemad tun-
nevad ja arvavad tekkinud olukor-
rast ja uues formaadis teadmiste 

museks. Tähtis on, et meie lastel 
ei tekiks asjatut hirmu ja/või paa-
nikat, ent me peame hoidma neid 
samas ikkagi mõistlikul määral ohu 
tunnetamise ja vastava kriisikäitu-
mise raamistikus.

Koolijuht Sirje Toomla on tä-
nulik kõikidele koolipere liikmete-
le, kes on panustanud distantsõppe 
läbiviimisesse. Ilma nende inimes-
teta ei saaks Haabneeme kool prae-
gusel ajal ja eriolukorras oma tööga 
hakkama. Tunnustust väärivad te-
ma sõnul nii õpilased kui ka õpeta-
jad, kes panustavad ühisesse õpi-
ruumi ja võimaluste piires parima 
tulemuse saavutamisse. Erilist kii-
tust tahab ta jagada aga lapsevane-
matele, kes oma tööde ja tegemiste 
kõrvalt on ka koolile justkui käepi-
kenduseks, oma laste suunajateks 
ja motiveerijateks. 

Sirje Toomla: “Praegune olu-
kord on meie kõigi jaoks uus ja eri-
line. Siit saame me kõik välja tul-
la vaid paremate ja tugevamatena. 
Suurim väärtus selle olukorra juu-
res on iseenda ja lähedaste hoidmi-
ne, perekesksus ja teineteise mär-
kamine. Mida rohkem me teeme 
koostööd, mida rohkem me kuula-
me ja tunneme huvi üksteise vas-
tu, seda rohkem saame me teine-
teise jaoks olemas olla. Keegi ei 
tohiks tunda end üksi jäetuna. He-
listame, kohtume videosilla vahen-
dusel oma sõprade ja kaaslastega, 
tunneme rõõmu väikestest asja-
dest, naudime kodust lahkumata 
erinevaid virtuaalseid elamusi – 
muuseumiekspositsioone, näitus-
te virtuaaltuure või live-kontserte 
ja -etendusi. Oleme tähelepaneli-
kud, säilitame rahu ja peame kinni 
vajalikest reeglitest – ainult nõnda 
saame me võimalikult ruttu naasta 
tavaellu. Kindlasti on meil eriolu-
korrast väljudes kaasas oluliselt 
rohkem kogemusi, meie väärtuste 
pagas on täienenud ja me oskame 
näha ilu väiksemateski detailides. 
Ainult kannatlikult toimides saa-
me me oma lähedasi hoida ja olla 
ise hoitud.”

Meist keegi kogu maailmas pole 
varem kunagi sellises olukorras ol-
nud, mistõttu pole meil ka tavapä-
rast võimalust kogemusest õppida 
või kellegi teise poolt juba ära teh-
tud vead ise tegemata jätta. Nii tu-
lebki meil endil olla nüüd eriti leid-
likud, nutikad ja loovad, kasutada 
tervet mõistust ja näidata eesku-
ju reeglitest kinnipidamisel. Ning 
järgida lastepsühhiaater dr Anne 
Kleinbergi soovitust hoida pea sel-
ge ja jalad maas.

Praegu on see aeg, kus lapse 
psüühiline tervis on tähtsaim ja 
alles siis tuleb õppimine.

Distantsõpe 
ei tähenda 
sugugi seda, 
et tunnis käe-
tõstmise võiks 
ära unustada. 
Foto: Triin 
Hussar

Meeleolukaid kunstiprojekte saab luua ka kodustes tingimustes ja käepäraste vahenditega. Nii tuli õpilastel, kunstiõpetaja Proomet Torga näidislahendustele (piltidel) toetudes, luua kodus olemasolevatest ja 
vahel ehk ootamatutestki elementidest erinevaid kompositsioone. Fotod: Proomet Torga
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Volikogus
Viimsi Vallavolikogu 14.04.2020 vastu 
võetud otsused
nr 16 Laenu võtmine
nr 17 Vara tasuta kasutusse andmine otsus-
tuskorras SA-le Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
(Prangli saar, Mikkovi)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 vastu 
võetud otsused
nr 18 Üürilepingu projekti heakskiitmine
nr 19 Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga 
koostöölepingu sõlmimine
nr 20 Viimsi Vallavolikogu 9. aprilli 2013 otsu-
sega nr 25 “Detailplaneeringu kehtestamine: 
Lubja küla, maaüksused Tammiku, Lubja IV ja 
Lubja V” kehtestatud detailplaneeringu osali-
ne kehtetuks tunnistamine Tuletorni pst 2 kin-
nistu osas  
nr 21 Viimsi Vallavolikogu 8. mai 2001 otsu-
sega nr 111 “Detailplaneeringu kehtestamine: 
Pärnamäe küla, maaüksus Viievelle” kehtesta-
tud detailplaneeringu osaline kehtetuks  tun-
nistamine Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas   
nr 22 Allika I, Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, 
Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I maa-
üksustel detailplaneeringu ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise menetluse lõpetamine 
nr 23 Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005 korral-
dusega nr 482 “Detailplaneeringu kehtesta-
mine: Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, 
Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 
detailplaneering” kehtestatud detailplanee-
ringu osaline kehtetuks tunnistamine
nr 24 Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsu-
sega nr 55 “Detailplaneeringu kehtestamine: 
Reet Nõmmiku maaüksuse Laanepüü tee 10 
detailplaneerimise projekt” kehtestatud detail-
planeeringu kehtetuks tunnistamine
nr 25 Viimsi vallas Naissaarel Väikeheina-
maa/Lillängin külas Ranna-Heinamaa maa-
üksuse detailplaneeringu kehtestamine
nr 26 Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja 
osaliselt reformimata riigimaa detailplanee-
ringu kehtestamine
nr 27 Viimsi vallas Idaotsa külas asuval kin-
nistul aadressiga Prangli spordiplats asuva 
hoone osade tasuta kasutusse andmine otsus-
tuskorras

 Viimsi Vallavolikogu 14.04.2020 otsusega 
nr 16 anti nõusolek Viimsi vallavalitsusele 
laenu võtmiseks summas kuni 5 720 000 (viis 
miljonit seitsesada kakskümmend tuhat) 
eurot tasumise tähtajaga hiljemalt 31.12.2030.

 Viimsi Vallavolikogu 14.04.2020 otsusega 
nr 17 antakse Viimsi vallas Idaotsa külas 
Mikkovi kinnistul asuv Õpetajate maja hoone 
I korrus (katastritunnus 89001:002:0349) tasuta 
kasutusse SA-le Põhja Eesti Regionaalhaigla.

 Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega 
nr 18 kiideti heaks üürilepingu projekt, mille 
poolteks on Lilletee LA OÜ ja Viimsi Valla-
valitsus ning anti volitus vallavanemale (edasi-
volitamise õigusega) Lilletee LA OÜ-ga üüri-
lepingu sõlmimiseks.

 Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega 
nr 19 lubati Viimsi Vallavalitsusel sõlmida 
koostööleping Tootjavastutusorganisatsioon 
OÜ-ga ja volitati vallavanemat (edasivolita-
mise õigusega) allkirjastama punktis 1 nime-
tatud koostöölepingut ja sellega seotud doku-
mente.

 Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega 
nr 20 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi 
Vallavolikogu 9. aprilli 2013 otsusega nr 25 
“Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla 
maaüksused Tammiku, Lubja IV ja Lubja V”  
kehtestatud detailplaneering Tuletorni pst 2 
kinnistu osas. (Vt lisa 22.05.2020 Viimsi Teata-
ja detailplaneeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega 
nr 21 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi 
Vallavolikogu 8. mai 2001 otsusega nr 111 
“Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe 
küla, maaüksus Viievelle” kehtestatud detail-
planeering Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas. 
(Vt lisa 22.05.2020 Viimsi Teataja detailplanee-
ringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega 
nr 22 lõpetati Allika I, Allika II, Allika, Muuga, 
Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja 
Lasti I maaüksustel detailplaneeringu ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise me-
netlus. (Vt lisa 22.05.2020 Viimsi Teataja detail-
planeeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega 
nr 23 tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 

13.09.2005 korraldusega nr 482 “Detailplanee-
ringu kehtestamine: Saaremetsa, Nurmevälja, 
Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaa-
re tee 11 detailplaneering” kehtestatud detail-
planeering kinnistu Paekaare tee 2 osas. (Vt 
lisa 22.05.2020 Viimsi Teataja detailplaneerin-
gutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega 
nr 24 tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavoli-
kogu 14.03.2000 otsusega nr 55 “Detailpla-
neeringu kehtestamine: Reet Nõmmiku maa-
üksuse Laanepüü tee 10 detailplaneerimise 
projekt“ kehtestatud detailplaneering. (Vt 
lisa 22.05.2020 Viimsi Teataja detailplanee-
ringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega 
nr 25 kehtestati Viimsi vallas Naissaarel 
Väikeheinamaa/Lillängin külas Ranna-Heina-
maa maaüksuse detailplaneering (Viimsi Hal-
dus OÜ, projekt nr 57-05). (Vt lisa 22.05.2020 
Viimsi Teataja detailplaneeringutest.) 

 Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega 
nr 26 kehtestati Viimsi vallas Randvere külas 
kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata 
riigimaa detailplaneering (Skepast&Puhkim 
OÜ, projekt nr 2017_0018, põhijoonise kuu-
päev 15.07.2019). (Vt lisa 22.05.2020 Viimsi 
Teataja detailplaneeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega 
nr 27 anti Viimsi vallas Idaotsa külas asuval 
kinnistul aadressiga Prangli spordiplats (ka-
tastritunnus 89001:002:0492) asuva hoone osa 
(masinaruum suurusega 45 m2) tasuta kasu-
tusse MTÜ-le Prangli Saarte Selts (registri-
kood 80215594) ja  (jõujaama olmeruumid 
ligikaudse pindalaga 40 m2) tasuta kasutusse 
MTÜ-le Prangli Saare Külade Selts (registri-
kood 80383955) järgmistel tingimustel.
1. Viimsi vald annab MTÜ-le Prangli Saarte 
Selts ja MTÜ-le Prangli Saare Külade Selts 
(edaspidi Kasutajad) taotletud ruumid kasu-
tusse tähtajatult.
2. Kasutajate ja Viimsi valla vahel sõlmitakse 
kinnistu tasuta kasutamise lepingud, mida 
kummalgi lepingupoolel on õigus korraliselt 
kahekuulise etteteatamistähtajaga üles öelda 
sõltumata põhjustest.
3. Kasutaja tagab heakorra hoone territoo-

riumil ja on kohustatud talle kasutusse antud 
ruumides tagama igapäevaselt ruumi puhtuse 
ja heakorra, kasutama hoone ruume sihtots-
tarbeliselt ning MTÜ Prangli Saarte Selts on 
seejuures kohustatud võimaldama ka masina-
ruumi eesmärgipärase avaliku kasutuse.
3. Kasutajad kohustuvad kandma lepingu 
kehtivuse perioodil ruumide kasutamisega 
seotud kommunaalkulud.

Viimsi Vallavolikogu 14.04.2020 vastu 
võetud määrused
nr 10 Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 määruse 
nr 8 “Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste 
töötajate töötasustamise alused” muutmine
nr 11 Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse 
nr 10 “Munitsipaallasteasutuse Viimsi Laste-
aiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema 
poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise 
kord” muutmine seoses eriolukorraga
nr 12 Viimsi Vallavolikogu 2.03.2013 määruse 
nr 7 “Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja valla-
vanemale makstava tasu suurus ja maksmise 
kord” muutmine

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 vastu 
võetud määrused
nr 13 Viimsi Vallavolikogu 22.01.2019 määruse 
nr 1 “Korruptsioonivastase seaduse rakenda-
mine Viimsi valla töökorralduses” muutmine
nr 14 Viimsi Vallavolikogu 09.04.2002 määruse 
nr 13 “Viimsi valla veevarustuse ja reovee ära-
juhtimise teenuste hindade reguleerimise 
kord” kehtetuks tunnistamine
nr 15 Viimsi Vallavolikogu 15. detsembri 2015 
määruse nr 23 “Viimsi vallas avaliku ürituse 
korraldamise ja pidamise kord” muutmine
nr 16 Veeseadusest tulenevate ülesannete 
delegeerimine Viimsi vallavalitsusele
nr 17 Kohalike teede andmete määramiseks 
ja teeregistrisse andmete esitamiseks volitus-
te andmine

NB! Volikogu 14.04.2020 ja 28.04.2020 otsuste 
terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi 
valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja 
võrguväljaande veebilehel.

TEETÖÖD Maikuu esimesel 
nädalal said juba hoo sisse 
käesoleva aasta pindamistööd, 
mida tehakse kogumahuga 
ligikaudu 8 kilomeetrit.

Vallavalitsus viis läbi riigihanke 
2020. aasta pindamistööde teostaja 
leidmiseks, kus tunnistati edukaks 
AS Tariston. Pindamistööde mak-
sumus on ligikaudu 130 000 eurot 
ning tööd seisnevad graniitkillusti-
kuga kahekordse ja ühekordse (üle-
pindamine) katte ehitamisel. Töö-
de tulemusena saavad killustiku- ja 
freespurukattega teed tolmuva-
baks, ilmastikukindlamaks ja ole-
masoleva katte ülepindamisel pi-
kendatakse teekatte eluiga. Tööde 
omanikujärelevalvet teostab TPJ 
Inseneribüroo OÜ.

Sobiva ilmastiku korral alus-
tatakse juba ühekordse pindami-

Valla teedel algavad 2020. aasta pindamistööd
sega maikuu esimestel nädalatel 
ja 11. maist hakatakse aluseid et-
te valmistama kahekordselt pin-
natavatel teedel. Valla teehooldaja 
valmistab aluseid ette orienteeru-
valt kaks nädalat ning pindamis-
tööd algavad järk-järgult. Esialgne 
kava on pindamistöödega lõpeta-
da maikuu lõpus, aga seda võivad 
mõjutada ilmastikutingimused ja 
tööd kanduvad sel juhul juuni al-
gusesse.

Osaliselt või täielikult saab pin-
natud ühtekokku 53 teed, mis moo-
dustavad ligikaudu 43 000 ruut-
meetrit teepinda. Pinnatud saavad 
Kolhoosi tee, Kolhoosi põik tee, 
Tammetõru tee, Metsaääre tee, Kal-
dakivi tee, Karjakella tee, Kristlepa 
tee, Arunurme tee, Külavainu tee, 
Karjaaia tee, Kraaviaia tee, Mün-
di põik, Veeringu tee, Aiaotsa põik, 
Hiirekõrva tee, Ellerheina tee, Riia-
söödi tee, Kabelikivi tee, Randoja 
tee, Taganõmme tee, Taganõmme 
3-13 tee, Väike-Meriste tee, Kasta-
ni tee lõik (Kastani tee 7 – Kastani 
tee 11), Altmetsa põik lõik (Altmet-

sa põik 7 – Altmetsa põik 10), Laia-
mäe tee lõik (Laiamäe tee 1 – Laia-
mäe tee 9), Lahe tee lõigud (Varju 
tee 10 – Miiduranna tee 3), Rem-
melga 8-10 tee, Remmelga põik, 
Metsavahe tee, Krati tee L1 (Kra-
ti tee 5 – Krati tee 10), Rannaliiva 
tee (Leppneeme tee ristmikuni), 
Tõru tee, Lepakännu tee, Metskit-
se tee, Vardi tee tupik, Loomisvälja 
tee, Viigi tee, Rajamäe tee, Kibuvit-
sa põik, Angervaksa 4-8 tee, Meritä-
he põik ja Sepamäe tee lõik. 

Pindamistööde käigus pinna-
takse üle järgnevad amortisee-
runud kattega lõigud: Reinu tee 
(Leppneeme külas asuv lõik), Ka-
sekännu tee, Kurvi tee, Mere tee, 
Orhidee tee, Tammiku tee, Tulika 
tee, Tuulepesa tee, Lageda tee lõik 
(Vehema tee – Tiigi tee), Kõrkja tee 
ja Ampri tee. 

Tööde teostamisega võib piir-
konnas esineda liikluskorraldus-
te muudatusi ja palume olla kõigil 
liiklejatel tähelepanelikud ja pinna-
tavate teede äärde sõidukeid tööde 
perioodil mitte parkida.

Kalev Eensaar
teede vanemspetsialist

Ühekordse pindamise käigus laotatakse teekatteks üks bituumeni ja seejärel üks graniit-
killustiku kiht, kahekordse pindamise korral laotatakse veel teine bituumensideaine kiht, 
mis kaetakse graniitkillustiku kihiga. Foto: Alar Mik



www.viimsihambakliinik.ee/pood

OÜ Amenver Tel: 60 999 10 

Paadi tee 3-212, Viimsi 74001

Kõik tervisliku suuhoolduse heaks

LASTE SPORDIKOMPLEKSID 

www.happysport.ee
Tel: 55592043

info@happysport.ee

Lisainformatsioon ja vastuvõtuaja  broneerimine 
www.fysioteraapiakeskus.ee 
+372 50 79 346, info@fysioteraapiakeskus.ee 

Füsioteraapiakeskus 
garanteerib patsiendile
vastuvõtuaja 
3 tööpäeva jooksul!

• Nõelravi
• Personaaltreening
• Kinesioteipimine
• Koduvisiidid
• Spordimassaaž

• TECAR ravi 
• Füsioterapeudi   
 vastuvõtt 
• Laste füsioteraapia
• Beebide ujutamine

KEELEÕPE
www.kajavahikoolitus.eewww.kajavahikoolitus.ee

inglise - soome - rootsiinglise - soome - rootsi

Tallinn, kesklinn, Parda 8Tallinn, kesklinn, Parda 8

info@kajavahikoolitus.eeinfo@kajavahikoolitus.ee
Aastaringne haljastus ja hooldus,

piirdeaedade ning väravate

paigaldus. 

Võta ühendust tel

+37256603678

www.elkonte.ee

KSV Pet Trade OÜ
Ökoloogiline ahjus küpsetatud 
kuivtoit Rootsist 
teie ukse ette. 
Tasuta tarne Viimsis 
ja Tallinnas. E-post 
kullapai.goldens
@gmail.com, 
tel 554 1641,
magnusson.ee  
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Viimsi Ilutuba 
Viimsi Ilutuba pakub juuksuri-, 
kosmeetiku-, maniküüri-, pedi-
küüri- ja meigiteenuseid.
Asume aadressil Viimsi Äritare, 
Paadi tee 3-233, (II-korrus), 
tel 607 0119  
Ootame endiselt kõiki toredaid ja 
meile väga armsaid viimsikaid 
hubasesse salongi!

Nomo OÜ
Basseinihooldus.ee pakub bassei-
nide automaatika regulaarset ja 
erakorralist hooldust, automaa-
tikasüsteemide ümberehitust, 
UV-tehnoloogial põhinevaid vee-
puhastusseadmeid, basseini-
kemikaale, basseinihooldajate 
väljaõpet ja koolitusi ning konsul-
tatsioone. 
e-pood www.basseinihooldus.ee, 
e-post info@basseinihooldus.ee, 
tel 5332 7628

Elamise Kergus OÜ 
Elamise Kergus on esimene laia 
valikut korduvalt kasutatavaid, 
plastivabasid ja keskkonda vähem 
koormavaid tooteid pakkuv 
e-pood. Meie juurest leiad muga-
valt võimalikult palju igapäeva-
seid tooteid, mille kasutamisega 
saad teha teadliku valiku parema 
tuleviku jaoks.
Tel 529 0139, elamisekergus.ee, 
e-post info@elamisekergus.ee

Al’s Cafe OÜ ja 
Al’s Cafe 
Express OÜ
Parim sõprade ja pere kohtumis-
paik Ameerika köögi fännidele. 
Telli kaasa või tule naudi koha-
peal.
E-post info@alscafe.ee, 
tel 5336 3312, www.alscafe.ee

Lubtec OÜ
Lubtec OÜ toob maale Chevron® 
Texaco®  mootoriõlisid ja määrde-
aineid. Väiksemad tellimused 
postitame pakiautomaati, suu-
remad toome ise kohale! Võta 
meiega julgelt ühendust! 
Tel 5621 0046, lubtec.ee,
e-post texaco@lubtec.ee

OÜ Matka Triine
Kas tunned, et vajad veidi julgus-
tust, inspiratsiooni või selgemat 
nägemust, kuidas edasi? Tegelen 
online coachimisega, võta minuga 
julgelt ühendust!
facebook.com/Maailmamudija/
maailmamudija@gmail.com 
tel 523 0435 Aariber OÜ

Võimalus tellida aluselist Devini 
mineraalvett koju. Toimetame 
tellimused kontaktivabalt soo-
vitud aadressile. Esita tellimus 
e-poest, telefoni teel või e-maili 
kaudu! 
E-pood pood.devin.ee, e-post 
devin@devin.ee, tel 5551 0707

BestEnergy OÜ
Käsitööna valminud õnnitlus-
kaardid, katsikukaardid, kinke-
kaardid, fotoalbumid ja disainkar-
bid. Rõõmusta oma kalleid sõpru 
ja tuttavaid, saates neile sünni-
päevaks imeilusa õnnitluskaardi.  
Tellimine tel 502 8398 või
www.facebook.com/sofiedisain



Kitarride valmistamine, 
seadistamine ja parandus

www.sinisaluguitars.com

sinisaluguitars

sinisaluguitars
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IGA NAINE ON ERILINE
IGA NAINE VÄÄRIB 
VÄHEMALT ÜHTE 
MUSTRILIST SUKAPAARI 
OMA SUKASAHTLIS

SUKAMUSTER.EU

Meie veebipood pakub laias 
valikus mustrilisi sukkpükse ja 
sukki. Soodsad hinnad toovad 
päikese pilve tagant välja ja 
naeratuse näole igale naisele.

info@sukamuster.eu
www.sukamuster.eu

Tehnovorm OÜ 
Autode kere-ja värvimistööd. 

Mindfulbody pilates 
stuudio
Online Pilatese ja mindful move-
ment tunnid. Pilatese grupi-, indivi-
duaal-, duo ja triotunnid.
Tel 53895990, www.mindfulbody.ee, 
info@mindfulbody.ee

OÜ Nugis
Lilled Emadepäevaks NUGIS OÜ 
lillelaost.
Oleme avatud E–R kell 9.00–14.00 
ja 9.–10. mail kell 9.00–15.00 Nelgi 
põik 14, Viimsi

OÜ Disainteping 
Autoistmete taastamine, remont 
jms 
Aiandi tee 19c
Tel 508 2825  
www.teping.ee

Tehnovorm OÜ
Maitsvad kodumaised pitsad 
otse ahjust. Eesti oma bränd juba 
30 aastat!
www.peetripizza.ee, 
FB: Viimsi Peetri Pizza
tel 604 8600

OÜ Pekaflora
Pekaflora OÜ on pereettevõte, mis 
tegutseb lillekasvatusega  Viimsis 
aastast 1997. Meie 23. müügihoo-
aeg super ilusate lilleamplite ning 
suvelilledega on alanud. 
Oleme avatud maist juulini iga päev  
9.00–18.00. Asume Nelgi põik/ 
Tammeõue tee 25. 
Perenaine Kaja, tel 510 6805

MKC grupp OÜ 
MKC põhitegevus on suunatud 
siseuste ja akustiliste seinapanee-
lide tootmisele. Valmistame oma 
tooteid vastavalt kliendi vajadus-
tele ja soovidele.
tel 5342 2266 
e-post info@mkc.ee
www.facebook.com/mkcinterior/ 
www.mkcuksed.ee 
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Imprint OÜ
Printerite müük, hooldus ja 
remont. Toonerite täitmine. Too-
nerite ja tintide müük.
Kaupade müük e-poes: imprint.ee  
Printerite vastuvõtt remondile töö-
kojas aadressil Taevakivi 15, Tallinn 
13619 või kliendi juures. Viimsis on 
transport tasuta. Tel 5563 4854

Pakume logoga firmatekstiili ja 
reklaamkingitusi. 
promoart.ee 
e-post promoart@promoart.ee 
tel 554 8780

Ingel Drinks OÜ
Mixtur on Eestis käsitööna valminud 
toonik, mis sobib ideaalselt kasuta-
miseks kokteilides või janu kustuta-
miseks iseseisva karastava joogina.  
Mixtur on keemiavaba ning valmis-
tamisel kasutatakse ainult loodus-
likku kiniini, mis eristab teda enami-
kest teistest saadaolevatest tooni-
kutest.  
www.mixturdrinks.com 
www.facebook.com/mixturdrinks/
e-post inger@mixturdrinks.com 
tel 5563 4833

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

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 
Langetame – hooldame puid 
ning freesime kände just Teie piir-
konnas. Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude/okste langetamine,
viljapuude lõikamine, trimmerda-
mine, heki lõikus ja pügamine. 
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Tel 5348 7318, e-post 
igor@inkteenused.ee.
Hekkide ja viljapuude lõikus. 
Tel 5663 0024.

Ehitus
Üldehitus-, katuse-, fassaadi- ja 
viimistlustööd. Majade, kõrval-
hoonete ehitamine täislahendus-
tega. Tel 5352 9476, e-post
mehitus@gmail.com.
Fassaadid, üldehitus, plekitööd, 
krohvimine, viimistlus. Tel 5787 
8925.
Hoonete soojustamine puiste-
villaga, objektiga tutvumine ja kon-
sultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, 
tel 501 6689.
Vannitubade ja korterite remont 
ning viimistlus. Küsige pakkumist: 
tel 525 7443, e-post info@remont-
javiimistlus.ee. Koduleht www.re-
montjaviimistlus.ee.

Vannitubade renoveerimine. 
Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 
5372 8382.
Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga 
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo 
tel 5656 2191.
Katuste pesu ja värvimistööd, 
remonttööd, veerennide puhastus 
ja akende pesu. Tel 5638 8994. 
Vihmaveesüsteemide ja katuse-
turvatoodete paigaldus. Rennid 
toodame kohapeale valtsimis-
masinaga – puuduvad liitekohad! 
Vihmaveerennid OÜ, e-post
info@vihmaveerennid.ee, tel 
527 1059.
Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ja hooldust Viimsis 
ja Pirital. Lisaks elektrikilpide ühen-
damine ja kõik elektriga seon-
duvad tööd. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja 
võrkaedade ehitus, haljastustööd, 
prügivedu, lammutustööd, terras-
side ehitus. Tel 5608 1124, e-post 
stone35@online.ee. 
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 
13 a, kvaliteetne lõpptulemus! 
Tel 525 5851, www.ormikivi.ee, 
e-post info@ormikivi.ee.
Paigaldame tänavakive, äärekive 
ning teostame haljastust Tallinnas 
ja Harjumaal. Info tel 5660 7775, 
5661 5766, marko@ecolimit.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, 
ääre- ja aiakivide paigaldus. Kon-
takt: tel 5656 7690, Enno.

Teostame erinevaid puidutöid. 
Puitaedade renoveerimist, värvi-
mist, maja puitfassaadide vahetust 
ja viimistlust, katuste renoveeri-
mist, nii lame- kui ka viilkatuste 
vahetust. Kontakt: tel 5378 6396.
Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. Töötan 
kuni 30 km Tallinna piirist. 12-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnis-
tus. Tel 5690 3327.

Korstnapühkimine
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
E-post kuldnoop@gmail.com, 
Tel 5689 0125. 
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.

Õpe
Pikaajalise töökogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. 
Aitan ka korrata gümnaasiumi 
katseteks ja põhikooli lõpueksa-
miks. Hind kokkuleppel. Lisainfo 
tel 5340 0165, Mare.

Muud teenused
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 

Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.
Kogemustega elukutseline 
õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel 
parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb rõivaste parandustöid ja 
õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109.
Klaverihäälestus elukutseliselt 
häälestajalt. Lisainfo ja broneeri-
mine: www.juhanungru.ee.
Pakun raamatupidamisteenuseid 
ja aastaaruannete koostamist väi-
keettevõtetele ja korteriühistutele. 
E-post veelahaldus@gmail.com, 
tel 509 2008.   

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte ja fotosid, trükiseid ja do-
kumente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 602 0906 ja 501 1628, 
Tim.
Müüa loomasõnnikut 7 t – 160 €, 
15 t – 220 €, mulda, killustikku, 
liiva ja täitepinnast. Tel 5697 1079, 
e-post taluaed@hot.ee.
Müüa puitbrikett RUF 125 €/960 kg, 
kütteklotsid 110 €/48 kotti, pellet
190 €/975 kg, lepp, kask kottides.
Laost (Pähklimäe 4, Maardu) saab 
osta paki kaupa: brikett 1,5 €/10 kg, 
pellet 3,2 €/15 kg. Tel 5692 4924.
Kandiline puitbrikett 130 €/1000 kg, 
ümmargune puitbrikett auguga 
150 €/1000 kg, premium pellet 6 mm 
ja 8 mm 190 €/960 kg. Transpordi-
võimalus. Tel 504 0304.
Müüa sega lehtpuu al 42 €/rm, 
valge lepp al 42 €/rm, sanglepp al 
46 €/rm, kask al 56 €/rm. 30 cm + 
3 €/rm. Kontakt: tel 5697 5216.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.

Matkaauto rent. Võimsate auto-
maatkäigukastidega B-kategooria, 
paljude lisa- ja mugavusvarustus-
tega matkaautod. Väiksem 4-koha-
line ja suurem 7-kohaline. Lisainfo 
FB Rendipill ja rendipill@hotmail.com.
Perekond otsib üürimiseks Viimsi 
vallas või Pirital maja või majaosa, 
vähemalt 3 magamistuba, valgus-
kaabliga internet, otse omanikult. 
Võimalus maksta ette 6 kuu üür. 
Tel 5647 2817.

Viimsi ettevõtlus
OÜ Pintdali. Valmistame käsitöö-
seepe ja kauneid keraamilisi seebi-
aluseid. E-post info@seebikunst.ee, 
tel 506 5514, www.seebikunst.ee.
Prangli Reisid OÜ. Korraldame reise 
Prangli saarele. Pakume majutust 
ja toitlustust. Tel 5341 3109, e-post 
info@pranglireisid.ee, www.prangli-
reisid.ee
Klaarsus OÜ. Klaarsuse Kristall-
stuudio E, K, R 11–19. Lai valik kris-
talle, omalaadne ehtevalik, saab 
ise ehteid valmistada. Müügil eeter-
likud õlid, viirukid jm. E-pood ja 
koduleht: www.klaarsus.com, e-post
 info@klaarsus.com. Tel 507 6378, 
FB: www.facebook.com/klaarsus. 
Taluranna põik 3, Haabneeme.
OÜ Orhidaalia. Orhidaalia Lille-
pood, Randvere tee 9 (Rimi hoone), 
tel 501 5971, www.orhidaalia.ee.
Lemmikloomapood Urr & Nurr. 
Paadi tee 3, tel 5819 1954 (Viimsi 
Äritare), www.urrnurr.ee.
Shared Wisdom OÜ. Psühho-
loogiline tugi ja coaching. E-post 
helenrohumaa@gmail.com, tel 509 
6281.
ProEssence OÜ. Professionaalne 
Saksa kosmeetika, viimsilaste 
kood: viimsilane15, tel 5333 0130,
e-post proessence@bodycare.ee, 
www.bodycare.ee.
Emma and Theo OÜ. Disainitud 
riided lastele ja naistele. E-post 
triin@emmanandtheo.ee, tel 
511 9078, www.emmaandtheo.ee.
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Rita Livia  Jewelry

Eritellimusena valmistatud unikaalsed 
kuld- ja hõbeehted

ning käsitööna lihvitud kalliskivid

ritaliviajewerly

www.ritaliviajewelry.com

Poolsaare 
Ärimaja OÜ
Üürile anda kaks äriboksi üp. 
209,8 m2 ja üp. 240,6 m2. Äri-
boksides on vajalik laopind kauba 
laostamiseks või tootmiseks ning 
kontoriruum ettevõtte juhtimiseks 
ja kohtumisteks.  
Kristina Kolk tel 505 4401
e-post info@viimsiarimaja.eu
viimsiarimaja.eu

Aastast 2002
Info ja tellimine

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

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

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

130€
/ALUS

ALATES

195€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE 

ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE

 ÕPETAJA
MUUSIKAÕPETAJA

Pakume toredat töökeskkonda ja sõbralikke töökaaslasi.
Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja haridust tõendavate 

dokumentide koopiad hiljemalt 10.06.2020 e-postile paasupoeg@yahoo.com.

Lisainfo telefonil 551 2055, Katrin
Koduleht www.paasupoeg.ee

Kaasavas õppijakeskses Randvere Koolis õpivad koos põhikooli riiklikul õppekaval 1.–6. klassis
 ja põhikooli lihtsustatud riiklikul õppekaval 1.-9. klassis õppivad õpilased. 

Ootame 2020/21 õppeaastal oma meeskonda uusi töötajaid:

• eriklassi klassiõpetaja 
• vene keele õpetaja (8–10 tundi nädalas)
• koolipsühholoog (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asemel)
• logopeed (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asemel)

Eeldame õpetaja kandidaadilt magistrikraadi ja õpetaja kutse olemasolu ning lisaks kutsumust 
kasvatada ja õpetada lapsi, tugispetsialistilt erialast magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikat-
siooni või vastavat kutset ning kogemust lastega töötamisel.

Kandideerimiseks palume esitada CV ning magistrikraadi (diplom koos akadeemilise õiendiga) ja 
kutset tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 18. mail e-posti aadressil kadri@randverekool.
edu.ee

Õppimine teeb õnnelikuks!
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Emad on nagu
superkangelased

Ka superkangelased vajavad vahel puhkust.
Kingi emale tema lemmikhoolitsus või massaaž

Viimsi SPA Ilukeskuses!

www.spatallinn.ee

Info ja broneerimine
Telefon: +372 606 1160 (E-P kell 12:00 – 16:00)

E-post: spa@spatallinn.ee
www.spatallinn.ee

Viimsi SPA Ilukeskus
OLEME AVATUD!

N - P
 

Ootame Teid, armsad kliendid, 
massaaži ja spaa-hoolitsusi nautima!

 
Tule täienda oma kreemivarusid - 

Guinot kreemid ja ilutooted SPA Klubi kliendile   -10% 
 

Soolakamber 3=4!
 

Telli toit 
Viimsi Keskuse 
söögikohtadest

Sushi Plaza
telli tel 5884 8889 või Woltist

CHI 
telli tel 631 3090 või Woltist

BabyBack Ribs & BBQ 
telli tel 6005505, tellitoit.ee või Woltist

New York Pizza
telli tel 6010202, pizzakuller.ee või Woltist

Subway 
telli tel 67 55 269 või Woltist

Hesburger 
telli Hesburgeri äpist

*Ise toidule järele tulles desinfitseeri käsi ning järgi 2+2 reeglit.

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


