
Viimsi 
Jalgpalliklubi 
Viimsi JK võitleb Premium liiga 
koha nimel ning kohe-kohe tähista-
takse klubi 15. sünnipäeva. Kõigest 
sellest andis ülevaate kogukonna 
juht Erle Meresmaa.  Loe lk 19

Viimsi valla kogukonnaleht nr 15 (570) 9. september 2022

Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 860

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Perefirma Emma 
and Theo
Triin Tomingase õmblusfirma kavandab 
kauneid ja praktilisi riideesemeid siin-
samas Haabneemes. Pereettevõtte toote-
valikust leiab rõivaid nii naistele kui 
ka lastele.  Loe lk 6–7

Randvere kiriku 
ajalugu
Randvere kogudus tähistas 170. 
aastapäeva. Kiriku ajaloost ja täna-
päevast tegi pikema ülevaate 
koguduse juhatuse liige Andres 
Jaanus.  Loe lk 16

Meeste ilusalong Barbershop Stels 88 avas uksed Viimsi Kaubanduskeskuses. Loe lk 18 >

Täida küsitlus kuni 11. september 2022

Milline on Viimsi
20 aasta pärast?

VIIMSI ELANIKE
RAHULOLU-UURING

viimsi.ee/rahulolu2022

Kuhu
liigume?

Räägi
kaasa!

Viimsilaste rahulolu küsitlus on avatud 
viimaseid päevi, kasuta võimalust ja 
ole oma kogukonna häälekandjaks!



V
iimsi Artiumi pidulik avamine toimus 19. augus-
til, kohal olid ja kõnedega esinesid nii president 
kui ka peaminister. Päev oli ka muus mõttes 
meeldejääv – sooja oli üle 30 kraadi, tegemist oli 
lausa troopilise õhtu ning ööga. Kuna avaüritu-

sed toimusid nii sees kui ka väljas, aitas ilm meie uue kul-
tuuri- ja hariduskeskuse avamisele igati kaasa.  

Artiumit on nimetatud nüüdisaegse tippkultuuri, 
põhjamaise arhitektuuri ja ürgse looduse kohtumispai-
gaks. Sellesse lausesse on kokku võetud nii hinnang arhi-
tektide vaimustavale tööle ja hoone asukohavalikule kui 
ka Artiumi tulevikuambitsioonid. Ambitsioonid on aga 
suured ja seda nii kultuuri kui ka hariduse valdkonnas.

Artium avati kontserdiga “Õhtumissa”. Dirigendiks oli 
Viimsi aukodanik Tõnu Kaljuste, esinesid Eesti Filhar-
moonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerkoor ning solistid. 
Eraldi hoones paiknev kaasaegse kunsti galerii avati ani-
mafilmirežissööride, viimsilaste Priit ja Olga Pärna näitu-
sega “Läks lendu” ning toimus veel palju muudki huvitavat.

Ka Artiumi avakuu programm on väga mitmekesine, 
kultuurihuvilisi on olnud palju ja mõnele üritusele pää-
semisega on olnud seetõttu isegi raskusi. See kinnitab, et 
uus kultuurikeskus oli Viimsis vägagi oodatud.

Viimsi Artium on rajatud viimsilastele, aga selleks, et 
oleks võimalik pakkuda väga huvitavat ja mitmekesist 

programmi, kutsuda esine-
ma rahvusvaheliselt tuntud 
esinejaid ning tagada Artiu-
mi edukas majanduslik toi-
metulek, on kultuurihuvili-
sed oodatud mujalt Eestist 
ja välismaaltki. Nii et olgem 
siis kõik Artiumi esindaja-
teks ja tutvustame seal toi-
muvat üle Eesti ja mujalgi.

Viimsi Artiumi, mille nimi valiti teatavasti rahvahääle-
tusel, idee sai tegelikult alguse mõttest rajada noorte ta-
lentide kool. Usun, et see plaan on suurejooneliselt teos-
tunud. Artiumis on endale kodu leidnud Viimsis juba 45 
aastat tegutsenud muusikakool ja kunstikool ning alles sel 
aastal asutatud teaduskool. Need kolm munitsipaalkooli 
pakuvad Viimsi noortele ja üha rohkem ka täiskasvanutele 
väga erinevaid võimalusi oma annete arendamiseks, 
uute oskuste ja teadmise omandamiseks või siis lihtsalt 
huvialadega tegelemiseks.

Artiumis on endale suure harjutamisruumi saanud ka 
Viimsi huvikeskus ja loodetavasti saab selle hoone võima-
luste kasutajaid olema veel palju.

Artium on hea koht väga erinevate ürituste korraldami-
seks. Näiteks möödunud laupäeval toimus seal teabepäev, 
kus oma tegevusi tutvustas üle 50 erineva organisatsiooni – 
huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad, Kaitseliit, Eesti 
Naabrivalve, raamatukogu ja väga paljud teised. Sama päeva 
õhtul toimus aga esmakordselt tänavakunstifestival, mis 
osutus samuti väga populaarseks ürituseks.

Viimsis elab palju aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi. Kui 
näiteks teie firma kavatseb korraldada mõne seminari, 
konverentsi, tänuürituse vms, siis palun kaaluge ühe või-
maliku toimumiskohana ka Viimsi Artiumi. Nii aitame 
keskuse edukale toimetulekule omalt poolt kaasa.

Oleme koalitsioonilepingus kokku leppinud, et aren-
dame Artiumist kogukonnakeskuse, kus leiavad rakendust 
ja huvipakkuvaid kultuurielamusi kõik Viimsi valla elani-
kud. Võimaldame Artiumi baasil elukestvat õpet ja huvi-
kursusi, sh hakkavad seal toimuma väärikate ülikooli 
loengud. Arendame Artiumi baasil välja loomemajanduse 
valdkonna ettevõtlusinkubaatori ja kujundame piirkon-
nast rahvusvaheliselt tuntud loomemajanduskeskuse. 
Sellised on edasised plaanid.

Artium asub Randvere tee ääres. 
Randvere teest oleme kujunda-
mas Viimsi rohelist ja turvalist 
peatänavat, mille äärde või lähe-
dusse jäävad paljud juba raja-
tud või kavandatavad kultuuri-, 
haridus- ja spordiobjektid, aga 
ka rohealad ning tulevikus ehk 
ka valla peaväljak.

“Läks lendu,” ütleb näituse 
pealkiri. Soovime meiegi Viimsi 
Artiumile kõrget ja turva-
list lendu!

kõrvale ja heidetakse järeltulijate poolt 
lausa prügikasti, sest nende olulisust 
ei osata näha ja mõista. Samas, kui ei 
oleks olnud eelnevat, ei oleks ka tu-
levat. Just sellepärast on oluline tun-
da seda, kust me tuleme, sest üksnes 
tundes, mis olnud, on võimalik leida 
ka tulevikuks häid ja edasiviivaid la-
hendusi.

Iga laps õpib väga palju oma vane-
matelt, õpib käitumist ja ellusuhtumist 
ja õpib ka teistesse inimestesse suhtu-
mist. Kui see koolituse osa aga puu-
dulikuks jääb, siis tulemus ongi kamp 
isepäiseid tüüpe, kes ise ka aru ei saa, 
mida nad tegelikult oma elus saavu-
tada tahavad. Kui kaovad väärtused, 
võibki elu kujuneda vääratuste jadaks, 
mis kisub inimese katki, mitte alati küll 
füüsiliselt, kuid vaimselt ja hingeliselt 
kindlasti. Seda on ju meiegi ühiskon-
nas toimuvast selgelt näha.

Nõnda on inimkond aastasadade 
ja aastatuhandete jooksul lisaks elule 
kandnud edasi arusaamisi elu olemu-
sest. Ja neid tasapisi korrigeerides ole-
me me jõudnud tänapäeva arenenud 
ja vabadustele avatud ühiskonnani, 
sest üldjoontes saame me kõik ju aru, 
et kui on vabadus, siis kaasneb selle-
ga ka vastutus. Vastutus hoida ja kan-
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsivald.ee

Väärtused ja vääratused
MEIE VÄÄRTUSED Raius kord mees maha puu, mis päikesevalgust varjutas, 
sest talle ei meeldinud see ja ka see, et tuul muudkui puulehtedes sahistas 
ning sügiseti kõik kohad puulehti täis oli. Saabus siis aga suvi, mil päike 
lõõskas kuis jaksas ning kogu muru, mida mees oli hoolega puu varjus kasva-
tanud, kõrbes kuldkollaseks, sest varju andvat puud enam ei olnud. Mõtles 
siis mees, et istutab uue puu, küll see pakub varsti taas varju. Istutas ühe, see 
kõrbes, istutas järgmise, see närbus, ja nõnda puges hinge kahetsus, et see 
ilus ja väärikas puu üldse maha sai raiutud. Lootus kõrvetava suvepäikese 
eest varju leida oli nõnda terendamas alles aastakümnete pärast.

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 23. septembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 14. septembril kell 15.

S
arnaselt võib vast kokku võtta 
ja veidi kirjeldada lähenemist, 
mis on jätkuvalt inimkonnal 
kõiksugu uute piirkondade 

arendamisel ja elu edendamisel oma 
tahtmiste järgi. Kõik see, mis olnud, 
heidetakse kõrvale olukorraga ise-
gi tutvumata ja läbi mõtlemata, mida 
muutused kaasa toovad. Kui palju hä-
vib selle tõttu, et keegi tahab “luua” mi-
dagi enneolematut.

Enamus rumalusi ja lollusi on en-
neolematud, sest peale teokssaamist 
naerdakse need lihtsalt välja. Kuid 
nendega hävitatakse väga palju väär-
tuslikku, mis on aastate ja aastaküm-
nete jooksul kasvanud ja mis on loo-
nud väärtust, näiteks pakkunud varju 
kõrvetava kuumuse eest.

Nõnda laveerib iga inimene, iga ko-
gukond, iga ühiskond ja lõpuks kogu 
inimkond piiril, kus ühele poole hoi-
des saadakse osa tõelistest väärtustest, 
teisale sattudes loodetakse, et see oli 
vaid hetkeline vääratus. Aga ka see väi-
ke vääratus võib hävitada paljud oluli-
sed väärtused või, kui ka neid otseselt 
ei hävita, siis vääratanu jaoks sulgeb 
võimaluse väärtusi edasi kanda ja en-
das neid hoida.

Elu õpetab
Iga põlvkond kannab endas omi väär-
tusi ja arusaamasid. Osad neist antak-
se edasi järeltulijatele, osad aga jäävad 

J U H T K I R I

Viimsi Artium avanes

da väärtusi, mis meile pärandatud on. 
Majanduslikus vaates ei ole kindlas-

ti just suur väärtus näiteks maja, mil-
le vanaisa on ehitanud, kuid enamus 
väärtusi ei olegi mõõdetavad majan-
duslikult. Väärtuste väärtust kirjeldab 
eelkõige see, mida vanaisa kätetööna 
valminu lastelastele tähendab.

Selle kõige juures aga on ajad muut-
likud ning nõnda on vaja ikka ja jälle 
oskust teha valikuid, mida jätta alles 
ja hoida ning mille arvelt ruumi teha 
uuele. Korrastamine ja korrastumine 
on elu loomulik protsess, kuid see saab 
olla tõeliselt tulemuslik vaid siis, kui te-
gutseja arusaamised väärtuslikust on 
paigas ja adekvaatsed.

Kahjuks tundub aga, et tänapäeval 
on rohkem vääratumist kui väärtuste 
hoidmist ja seetõttu saabki hävitatud 
palju seda, mis kõneleb aegade lugu-
sid üle põlvkondade. Tundume olevat 
omamoodi puhastumise ajas, kus jär-
jest enam saame kõrvale jätta seda vai-
mustunult vastu võetud uut, mis nüüd-
seks vanaks saanud. Ning järjest enam 
oskame avastada ja leida seda, kes me 
eestlastena päriselt oleme.

Vanavanemaid, vanavanavanemaid 
ja kõiki eelnevaid põlvkondasid saa-
megi nii ka ikka tänada, sest nende 
läbi ja nende toel oleme me jõudnud 
sellesse aega, kus me praegu oleme. 
Selles ajas aga on vaja meil lisaks uud-
suse püüdlustele tarkust, mis on aida-
nud ja toetanud inimkonda läbi aega-
de. Selle tarkuse toel saame puhastada 
ja kraamida maailma puhtamaks, et 
siis, kui praegused põngerjad on saa-
nud vanavanemateks, oleks elu Eesti-
maal jätkuvalt ilus ja õitsev.

Kui kaovad väärtused, 
võibki elu kujuneda 
vääratuste jadaks, mis 
kisub inimese katki. 

Illar Lemetti
vallavanem

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

Artiumit on nime-
tatud nüüdisaegse 
tippkultuuri, põhja-
maise arhitektuuri 
ja ürgse looduse 
kohtumispaigaks.

KO N K U R S S

 5. septembrist 5. oktoobrini saab esitada kandidaate Hea 
Eeskuju konkursile, millega tunnustatakse noori, kes on oma 
vabast tahtest viinud kodukandis ellu midagi sellist, mis vää-
rib tähelepanu ja tunnustamist.

Konkursile saab esitada noori, kes on teistele mingil viisil ees-
kujuks, olgu siis kohaliku kogukonna tasandil või üleriigiliselt. 
Ka on võimalus esitada kuni 10-liikmelisi gruppe. Oluline ei ole 
teo suurus, vaid see, missugust mõju see teistele ühiskonna 
liikmetele avaldab. 

Esitatud taotluste seast valib žürii välja 15 finalisti, kelle hul-
gast selgub laureaat. Välja antakse ka Suurima Julguse tiitel. 
Hea Eeskuju tiitli pälviv noor saab konkursi peatoetajalt Swed-
bankilt preemiaks 1700 eurot, Suurimale Julgusele on preemia 
välja pannud Telia. Konkursi finaliste tänatakse Laheda Kooli-
päeva noortekonverentsil toimuval tänugalal 10. novembril.

Oma kandidaadi saab esitada veebiaadressil heaeeskuju.ee.

K U T S E  K Ü L A KO O S O L E K U L E

 Pringi küla üldkoosolek toimub 28. septembril algusega 
kell 18.30 Rannarahva muuseumis Nurme tee 3.

Päevakorras on: 1. külavanema valimised; 2. jooksvad küsi-
mused.

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada rahvastikuregistris 
elukoha Pringi külas registreerinud vähemalt 16-aastane isik.

Külavanema kandidaadiks võib olla Pringi küla täisealine 
elanik, kes vastab Viimsi valla põhimääruses toodud tingimus-
tele ja on lisaks rahvastikusregistris oma elukoha Pringi külas 
registreerinud vähemalt üks aasta enne kandidaadiks regist-
reerimist. Külavanema kandideerija peab andma enne valimis-
tel kandideerimist vallavalitsusele kirjaliku nõusoleku kandi-
deerimiseks. Nõusolek tuleb edastada e-posti aadressil info@
viimsivv.ee või tuua Viimsi vallavalitsusse Nelgi tee 1. 

Kandidaadid registreeritakse vallavalitsuses ning registreeri-
mine lõpeb 20.09.2022.
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Teated

Beebide vastuvõtt uues 
Artiumis
Seekord kutsus Viimsi vallavanem Illar Lemetti uued vallakodanikud 
vastuvõtule vastvalminud Viimsi Artiumisse.

Selle aasta maist juulini on Viimsi vald saanud rikkamaks 68 uue 
vallakodaniku võrra. Neist 37 on poisid ja 31 on tüdrukud. Vastuvõtul 
osales 33 peret.

Noortel peredel avanes võimalus tutvuda uute ruumidega ning bee-
bid said nautida ilmselt oma esimest klassikalise muusika kontserti. In-
na Lai käsikellad helisesid Artiumi kammersaalis suurepäraselt.

Marje Plaan
Viimsi hoolekandekeskus koordinaator

KOOLIAASTA Viimati läks Prangli 
põhikoolis esimesse klassi õpilane 
neli aastat tagasi. Kuid sel aastal 
alustas kooliteed lausa kolm 
esimese klassi õpilast. Kokku õpib 
koolis nüüd kaheksa õpilast.

Aktus algas lipuplatsil hümni laul-
mise ja lipu hõiskamisega. Kuna tor-

mi tõttu ei saanud kaks last aktusele 
sõita, hõiskasid lipu kohal olnud kuus 
õpilast. Edasi võtsid vanemate klassi-
de õpilased esimesse klassi minevatel 
õpilastel käest kinni ning kõik koos lii-
guti saali.

“Täna on teil, Marta Liisa, Andres ja 
Kristo, eriline päev, sest esimene koo-
lipäev on vaid üks kord elus ja täna on 
teil see päev käes,” tõi Prangli põhi-
kooli direktor Tiina Piirisaar oma kõ-
nes esile. Eriline on ka veel asjaolu, et 
samas koolis on õppinud ka vähemalt 
üks laste vanaema või vanaisa.

Eriline esimene september

Nii Piirisaar kui ka Viimsi abivalla-
vanem Marju Aolaid usuvad, et väike 
koolipere märkab ja toetab üksteist nii 
rõõmudes, muredes kui ka õppimisel. 
“Kevadel õnnitlesime teie kooli vilist-
last, kes lõpetas gümnaasiumi hõbe-
medaliga. See näitab, et Prangli põ-
hikoolis on väga head õpetajad ja siit 
koolist tulevad väga head õpilased,” sõ-
nas Aolaid.

Käesolev õppeaasta on Prangli põ-
hikoolile eriline ka veel seetõttu, et ke-
vadel on koolis oodata ka üheksanda 
klassi lõpupidu.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

94 
  Salme Mälk
  Helga Aaste

93
  Valentina Belaya

92
  Luule Lumberg
  Elva Tomingas

91
  Niina Ööpik

90
  Daisy Tuulas

85
  Hilve Lepplaan
  Lii Savisto

80
  Mati Ojase
  Svetlana Greinoman
  Ain Vilde
  Helle Viikna
  Ilme Marks
  Helve Mänd
  Behrend Boris Walter 
Wilhelm Hohorst

  Maret Maide

75
  Sirje Tammaru
  Viktor Vunš
  Enno Järvis
  Mihkel Roots
  Lembit Laas
  Niina Allingu
  Enna Roiz
  Malle Ojari
  Elje Laanep
  Olev Kasak
  Kalvi Saul

70
  Aleksander Sepp
  Kalju Orav
  Sergey Arefiev
  Merle Tann
  Zinaida Butkovskaya
  Kai Zilmer
  Iia Lääne
  Liide Kahja
  Ene Tammik
  Vladimir Barantsev
  Ülle Landra
  Leili Piller
  Marje Tiido

Palju õnne, Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!

Esitatud taotlused
Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud 
järgmised projekteerimistingimuste taotlused Viimsi vallas:
1. Muuga külas Puhkuse tee 31 kinnistule suvila püstitamiseks;
2. Haabneeme alevikus Kähriku tee 39 kinnistule elamu püstitamiseks;
3. Haabneeme alevikus Kähriku tee 43 kinnistule elamu püstitamiseks;
4. Haabneeme alevikus Palumetsa tee 10 kinnistule elamu püstitami-
seks;
5. Lubja külas Paenurme tee 31 kinnistule elamu püstitamiseks;

Omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud 
menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommu-
naalosakonna ettepanek on lahendada taotlused avalikku istungit 
korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu vallvalit-
suse veebilehel.

Jüri Kurba
ehitusvaldkonna peaspetsialist

Projekteerimistingimused

Vastuvõttu jääb meenutama beebide ühispilt. Foto: Enn Teimann

KUNST 1888. aasta suvel maalis 
kuulus maalikunstnik Vincent 
van Gogh Lõuna-Prantsusmaal 
Arles’is portree postiljon Joseph 
Roulinist. Vincent oli kolinud 
rikkumata maapiirkonda, lootes 
leida loodusest inspiratsiooni ja 
rahu.

Ometi tundis ta end üksikuna ja hak-
kas posti teel saatma oma töid Hol-
landisse vennale Theole. Nii sõbrunes 
Vincent Josephiga, maalis Josephile ja 
tema perele umbes 20 maali ning oli 
nende portreede üle väga uhke. 

130 aastat hiljem maalis Viim-
si kunstikooli õpilane Susanna Saad-
re inspireerituna Vincenti tööst maali 
“Postes”. Sellel pildil näeme merete-
maatikat ja võime mõtiskleda, kuidas 
toimus vanasti postitöö ja inimesteva-

helise ühenduse pidamine, kuidas pu-
delipostist on saanud e-post. Mõned 
asjad muutuvad, aga midagi jääb ikka 

Vanavanemate päevaks – 
postiljon ja meri 

samaks. Kuivõrd tähtis on inimesteva-
heliste heade suhete hoidmine, pere, 
vanemad ja vanavanemad.

 

Ivar Reimann 
Viimsi kunstikooli õpetaja

Akrüülmaali autor on kunstikooli õpilane Susanna Saadre (15). Õpilase juhendaja 
töö valmistamise ajal oli õpetaja Paul Mänd. 

Mari Roos (vasakul) on Prangli põhi-
kooli uus muusikaõpetaja ja ka 3. kooli-
astme klassijuhataja. Fotol koos abi-
vallavanema Marju Aolaidiga.

Aktusel osales vaid kuus õpilast, kuna 
kaks ei pääsenud tormi tõttu saarele.

Prangli põhikooli õpilased koos õpetajate, kooli direktori ja abivallavanemaga. 
Fotod: Jane Saks
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RAAMAT Viimsi raamatukogu 
korraldatud laste suvised lugemis-
võistlused  on suhteliselt pika 
traditsiooniga. Tänavused, juba 
11. suvelugemised toimusid 
1. juunist  18. augustini ja kandsid 
raamatukogude aasta puhul 
nimetust “Laste suvised lugemis-
talgud”.

Oluliselt muutus seekord suveluge-
mise korraldus. Nimelt ei antud laste-
le raamatukogus koostatud raamatute 
nimekirju, mille hulgast nad võisid va-
rasematel aastatel valida lugemist, vaid 
raamatukogu pakkus teemad, mille alt 
lapsed võisid endale ise huvipakkuvaid 
raamatuid otsida ja leida uut, huvitavat 
lugemist. Peamine oli, et lapsed loek-
sid vähemalt viis raamatut, et saada lõ-
puürituse kutse. Teemad olid järgmi-
sed: sõprus, loodus, huumor, põnevus, 
kodu ja kool, varia.

Lugemistalgutel võisid osaleda kõik 
põhikooliõpilased ja tublimad kooliee-
likud, kellel lugemine selge ja huvi lu-
gemise vastu suur. Meie “kasvatasime” 
raamatukogusse “lugemispuu”, kus igal 
teemal oli oma oksaharu ja kuhu laps 
riputas nn erivärvilised viljad iga loe-
tud raamatu pealkirja ja oma nimega.  

Tavapäraselt said lugemistalgute 
osavõtjad lugemispassid, kuhu pärast 
raamatu läbilugemist ja raamatu kohta 
esitatud paarile küsimusele vastamist 
pandi passi tempel. Küsimustikule võis 
vastata ka veebis ja küsimustele vasta-
misel polnud muretsemiseks põhjust, 
sest kuna ikkagi oli suvevaheaeg, olid 
küsimused tunduvalt lihtsamad kui 
koolis kontrolltöö ajal. Enamusele kü-
simustest võis vastata vaid ühe sõnaga. 

Kokkuvõttes osales lugemistalgutel 
106 last, kes lugesid läbi kokku 858 raa-
matut. Enim loeti raamatuid põnevuse 

ja huumori teemal. Vaieldamatult olid 
loetavaimad Ilmar Tomuski, Kristiina 
Kassi, Reeli Reinausi ja Andrus Kivi-
rähki raamatud. Välisautoritest olid 
meelepärasemad Martin Widmarki, 
Jeff Kinney, Rachel Renee Russeli lood.

Laste nutikaid ja elulisi tähelepane-
kud loetud raamatute kohta:

“Leidsin, et sohki ei tohi teha.”
“Seltsis on alati toredam.”
“Pere ja sõbrad on alati kõige täht-

samad maailmas.”
“Valedele ja halbadele tegudele saa-

dakse alati jälile.”
“Varastada, raha petta, kuritegusid 

pole hea teha, sest see tuleb alati tagasi.”
“Alati tuleb olla viisakas ja austada 

teisi.”
25. augustil toimuvale lõpupeole 

kutsus raamatukogu maskott Vimpsik 
72 vähemalt viis raamatut läbi lugenud 
last. Kohtuti roomajate uurija ja pida-
ja Toomas Pranstibeliga ning maiustati 
traditsioonilise tordiga. Igale pidulisele 

Laste suvised lugemistalgud

kingiti Hilja Väravase raamat “Triibu 
seiklused Viimsis”. Kokkuvõttes saab 
öelda, et lugemistalgud õnnestusid ja 
“lugemispuule kasvasid maitsvad vil-
jad” ja uut kooliaastat võiks alustada 
veelgi targemana.

Tiiu Valm
Viimsi raamatukogu direktor

Teated

Viimsi vald maksab vanadus-
pensionäridele toimetuleku 
parandamiseks ühekordset 
toetust
Toetust makstakse vanaduspensioni saajatele, kelle rahvastikure-
gistrijärgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates 
31.12.2021. Toetuse suurus on 110 eurot.

Esmakordsel taotlemisel on võimalik esitada vormikohane taotlus 
Viimsi vallavalitsusele alates 12.09.2022. Toetust on võimalik mugavalt 
taotleda Viimsi valla iseteeninduses iseteenindus.viimsi.ee.

Toetuse saajale, kes sai toetuse eelmisel aastal arvelduskontole, 
kantakse sel aastal toetus üle automaatselt samale arvelduskontole. 
Toetus makstakse välja vahemikus 25. oktoobrist 12. detsembrini 
2022.

Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast E kell 14–17 ning 
N kell 9–12 ja 14–17 tel 602 8825 või 602 8792.

NB! Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, 
palume sellest teada anda hiljemalt 10. oktoobriks telefonil 602 8825 
või 602 8867 või e-posti aadressil sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee 
või signe.teigar@viimsivv.ee.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Vallapoolne toetus 1. klassi 
minejatele
Viimsi vald toetab kooliteed alustavaid lapsi 2022. aastal 120 euroga. 
Taotlemise aeg on 1.–30. september.

Toetuse saamiseks peavad laps ja lapse mõlemad vanemad või ük-
sikvanem olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud sei-
suga 31.12.2021. Toetust makstakse olenemata sellest, kas laps läheb 
Viimsi või mõne teise omavalitsuse kooli. Toetus makstakse vanema 
taotluses esitatud arveldusarvele oktoobrikuu jooksul. 

Toetust on võimalik mugavalt taotleda veebis aadressil iseteenin-
dus.viimsi.ee. Kontakt: sotsiaaltöö vanemspetsialist Sandra Hom-
muk-Silla (sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee).

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Kuidas toimetada sügiseste 
puulehtedega
Üks võimalus on sügisesed puulehed komposteerida ja hea komposti 
saab, kui segada need kokku muruniitega.

Lehed lagunevad kiiremini, kui panna kihtide vahele aiamulda või 
valmis komposti. Samuti on soovitatav 30–40 cm kihtide vahele panna 
ära lõigatud püsikute varsi või peenemaid oksi, sest siis ei vaju lehe-
hunnik väga tihedalt kokku.

Teine võimalus on niita muruplatse, kuhu puulehed on kukkunud, 
ning seeläbi purustada puulehed väikesteks osadeks. See tegevus 
tagab kevadel kauni ja hästi väetatud muru, sest niidukiga purustatud 
lehed ja muru lagunevad kiiresti ja on heaks väetiseks.

Kolmas võimalus on koduomanikel vedada lehed jäätmejaama või 
lasta kokkuleppel oma prügivedajal lehed ära vedada:

1. Pärnamäe jäätmejaama, Ristaia tee 8, Pirita (tasuta kogumahuga 
kuni 0,6 m3); avatud E–R kell 12–20, L–P kell 10–18, tel 14 410.

2. Püünsi (Vanapere) jäätmejaama, Vanapere põik 3, Pringi (tasuta 
kogumahuga kuni 1 m3); avatud E, N, R, L, P kell 10–18, tel 606 0439.

3. TJT jäätmeveo osakond, Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn; avatud E–R 
kell 8.15–17, tel 609 6410 ja 609 6530.

Hinnakirja alusel maksab ühe aia-pargijäätmekoti (≤ 150 l kuni 10 kg) 
äravedu 3,30 € (hind sisaldab käibemaksu). Tellimiseks võtke ühendust 
jäätmevedajaga.

4. Täiendavalt on võimalik Puidukäitlus OÜ-sse viia suuremaid oksi 
ja puitmaterjali (mitte puulehti), millest valmistatakse hakkepuitu 
(asukoht: Metsise tee 11). Puidukäitlus OÜ on avatud E–R kell 9–17, 
tel 5556 7939.

Toomas Luhse 
keskkonna vanemspetsialist

TOP 10 – loetuimad 
raamatud sel suvel

 “Kolmanda A kriminalistid”
 “Ühe äpardi päevik“
 “Kaka ja kevad“
 “Käru-Kaarel“
 “Luuseri päevik“
 “Matemaatiline sõber“
 “Kriminaalsed viineripirukad“
 “Kriminaalne suvevaheaeg“
 Kõik Lasse-Maia detektiivi-

büroo raamatud (“Kohvikumõis-
tatus”, “Kinomõistatus”, “Looma-
poemõistatus”, “Raamatukogu-
mõistatus” jt)

VAIMNE TERVIS Väga paljud meist 
on õppinud põhimõtteid, mille 
alusel anda abivajajale füüsilise 
tervise esmaabi. Kui meil on ole-
mas vajalikud oskused, julgeme 
vigastatud inimesele kõhklemata 
läheneda ning esmast abi pakkuda.

Nõnda saame leevendada kannatu-
si ja võime päästa elusid. Miks aga on 
tarvis vaimse tervise esmaabi andmi-
se oskustega inimesi?

1. Vaimse tervise probleemid on 
väga levinud ja nendega puutub 
elu jooksul ühel või teisel viisil kok-
ku igaüks. Eestis on koguni neljandik 
tervisekaotustest põhjustatud vaimse 
tervise probleemidest, millest omakor-
da pooled tulenevad depressioonist. 
Vaimse tervise häired esinevad sageda-
mini kui südamehaigused, kopsuhai-
gused ja vähk kokku. On väga tõenäo-
line, et igaühel on kokkupuuteid peres, 
tööl, kodus või trennis inimestega, kel-
lel esineb vaimse tervise muresid.

2. Ootejärjekorrad spetsialistide 
juurde on pikad ning abi piirkondli-
kult ebavõrdselt kättesaadav. Lisaks 
on vaimse tervise raskuste eripäraks 
see, et inimesed kannatavad kauem 
kui füüsilise tervise probleemidega, 
mistõttu toimub abini jõudmine lii-
ga sageli juba hetkel, kui häire on väl-
ja kujunenud ning järgnev raviperiood 
pikk. Vaimse tervise esmaabi andja 
saab olla elupäästev vahelüli, pakku-
des abi mure sõnastamisel, esmast lee-
vendust võimaliku vaimse tervise häire 
süvenemisel ning julgustust spetsialis-
ti abini jõudmisel.

3. Vaimse tervise probleemidele 
abi otsides eelistavad inimesed esi-
mesena pöörduda oma pereliikme, 
sõbra või lähedase poole. Kuigi nii 
nagu füüsilise tervise esmaabi puhul, 
ei saa me ka vaimse tervise esmaabi 
andes võtta arsti rolli, võime sellegi 
poolest olla just see, kes olulisel hetkel 
oskab märgata, kuulata ning pakkuda 
esmast tuge ja infot. Vaimse tervise es-
maabi koolituse läbimiseks ei ole tarvis 
eelnevaid psühholoogiaalaseid tead-
misi ja abi pakkumine on jõukohane 
igaühele, kes on koolituse läbinud.

4. Vaimse tervise teemadega on 

Miks me vajame vaimse 
tervise esmaabi andjaid?

seotud häbimärgistamine, mis olu-
lisel määral raskendab õigeaegselt 
vajaliku abini jõudmist. Möödunud 
aastal läbiviidud küsitlusest selgus, et 
suur osa inimestest, kellel on vaimse 
tervise probleemid, ei julge sellest oma 
tööandjatega rääkida. Põhjused, miks 
ei juleta probleemi tunnistada enda-
le ega ka teistele, on erinevad. Vaim-
se tervise esmaabi andmise oskused 
aitavad kaasa hinnanguliste ja häbi-
märgistavate hoiakute muutumisele. 
Teadmised, kuidas mõista, ära tunda ja 
reageerida vaimse tervise murede kor-
ral hoolivalt ning hinnanguvabalt, ai-
tavad vähendada häbimärgitavat suh-
tumist.

5. Iga inimene peaks vaimse ter-
vise mure korral saama märgatud ja 
toetatud. Igal inimesel on tutvusring-
kond, kuhu kuulub ligikaudu sada ini-
mest ning kui igas sellises ringkonnas 
on vähemalt üks vaimse tervise es-
maabi andja, siis see võib vaimse ter-
vise abi korralduses kaasa tuua suure 
arenguhüppe. 

Vaimse tervise esmaabi on konk-
reetsetest sammudest koosnev õpitav 
oskus. Vaimse tervise esmaabi andjaid 
koolitab Peaasi.ee. 

Gea Ashilevi
Peaasi.ee psühholoog

Lugemispuu järgi võib öelda, et Viimsi noortele meeldib raamatuid lugeda. 
Foto: Kati Koppel

Hea soovitus on puulehed komposteerida. Foto: Canva.com
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Huvihariduses hakkavad 
kehtima uued hinnad
Vallavalitsuse 31. augusti istungil kinnitati Viimsi muusikakooli ja 
kunstikooli õppetasude uus hinnakiri, mis toob kaasa keskmiselt viie 
euro suuruse tõusu kuutasude hinnas. Viimati uuendati hinnakirja 
2016. aastal.

Viimsi vallavalitsuse abivallavanem Marju Aolaidi sõnul kehtis senine 
hinnakiri juba 2016. aastast ja hindade kaasajastamine oli hädavajalik. 
“Viimase kuue aasta jooksul on erinevate teenuste kallinemine olnud 
meie ümber märkimisväärne ja selleks, et tagada huvihariduse vald-
konna areng ja kvaliteet, ei ole meil võimalik samade hindade alusel 
teenust osutada. Positiivse poole pealt saab välja tuua selle, et võrrel-
des mõne teise omavalitsusega on meie huvihariduse kuutasud ikkagi 
odavamad ja muidugi ka see, et oleme Viimsi Artiumi avamisega teinud 
märkimisväärse arenguhüppe huvihariduse pakkumisel,” ütles Aolaid, 
kelle sõnul on huvikoolides õppijate arv jätkuvalt tõusutrendis.

Uued hinnad Viimsi muusikakooli ja kunstikooli õpilastele hakkavad 
kehtima alates 1. oktoobrist 2022.

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

Viimsi kunstikool

kunstigrupi (eelkool) õppekava alusel õppijatele 25 eurot kuus

eelkursuse (alates 1. klassist) õppekava alusel õppijatele 25 eurot kuus

põhikursuse õppekava alusel õppijatele 35 eurot kuus

lisaaste-stuudiokursus põhiõppe õppekava lõpetanutele 50 eurot kuus

Viimsi muusikakool

eelkooli õppekava alusel õppijale 25 eurot kuus

eelkooli õppekava koos pillitunniga 50 eurot kuus

põhiõppe õppekavade alusel õppijale 55 eurot kuus

huviõppe õppekavade alusel õppijale 50 eurot kuus

vabaõppe õppekavade alusel õppijale 50 eurot kuus

lisa-aasta õppekava alusel õppijale 50 eurot kuus

orkestri- ja ansambliõpe (muusikakooli lõpetanutele oma 
pilli olemasolul)

tasuta

pillirent 5 eurot kuus*

Täiskasvanute õppetasud

Viimsi kunstikool

Üle 20-aastaste proovitund (90 minutit) 30 eurot kuus

Üle 20-aastaste individuaaltund (90 minutit) 60 eurot kuus

Üle 20-aastaste täiskasvanute grupitund (1 kord nädalas) 75 eurot kuus

Viimsi muusikakool

Üle 20-aastaste (individuaaltund, 1 kord nädalas, 
45 minutit)

150 eurot kuus

* tasu määratakse kasutaja käsutuses oleva perioodi eest sh suvekuud, 
kui õppetööd ei toimu

Viimsi kunstikool

Viimsi muusikakool

Viimsi kunstikool

Viimsi muusikakool

Täiskasvanute õpe

Viimsi teabepäev ja tänava-
kunstifestival sisustasid päeva 
põnevate tegevustega

ÜRITUS 3. septembril toimus 
Viimsi Artiumis valla teabepäev 
ja Viimsi esimene tänavakunsti-
festival. Kogu perele mõeldud 
põnevad üritused olid kõigile 
tasuta!

Päeva alguses tutvustasid 42 Viimsis 
tegutsevat huviringitegijat oma teenu-
seid, et iga suur ja väike leiaks uueks 
hooajaks endale sobiva hobitegevu-
se. Kolme tunni jooksul oli avatud val-
la infolaud, kus külastajad said küsi-
da küsimusi ja suhelda vallavalitsuse 
osakondade ning allasutuste esindaja-
tega. Kõigile uudistamiseks oli Artiu-
mi parklas kohal ka valla siseliinivõr-
ku teenindav uhiuus Iveco Crossway 

näidisbuss ning liiklusohutust propa-
geeriv Autosõit OÜ simulaator “pöör-
lev auto”.

Õhtul kell kuus algas Viimsi täna-
vakunstifestival, mille raames astusid 
üles põnevad tänavamuusikud ja ar-
tistid, toimusid temaatilised töötoad 
ning avatud oli kaasaegse kunsti gale-
rii. Maitsva kõhutäie eest hoolitsesid 
tänavatoidukokad. Õhtu peaesineja-
teks olid Laura ja DJ Widenski.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Teabepäev ja tänavakunstifestival tõid Artiumisse pea 2000 viimsilast. Fotod: Tiit Mõtus

XXIII KINDRAL JOHAN LAIDONERI
OLÜMPIATEATEJOOKS

XXIII KINDRAL JOHAN LAIDONERI
OLÜMPIATEATEJOOKS

22. SEPTEMBRIL 2022
VIIMSI MÕISAS

Mõisa tee 1, 74001 Viimsi, Harju maakond

Võistluste avamine Viimsi mõisa 
peahoone ees kell 14.15

Start kell 15.00
Autasustamine 16.00

Võistkondade eelregistreerimine 16. septembrini 2022
Võistkondade nimeline ülesandmine 21. septembrini 2022
Telefonil 516 2840 või e-posti teel laidoner@eestikalev.ee

Täpsem info www.eestikalev.ee

Korraldajad:

Toetajad:

Start kell 15.00
Autasustamine 16.00

TULE OSALEMA!
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Kas olete väikesest peale soovi-
nud õmblejaks saada?

Minu üks vanaema oli õmbleja 
ja teine valmistas kõik meie kudu-
mid, kuid väikse tüdrukuna ma ise 
õmblemise vastu huvi ei tundnud. 
Minul tekkis õmblemise vastu hu-
vi siis, kui olin ülikooli lõpetamas 
ja käisin tööl. Siis läbisin ka erine-
vad õmbluskursused ning soetasin 
omale vajalikud masinad. Kui per-
re sündis Emma, oli kodus rohkem 
aega ka käsitööle pühenduda. Ku-
na tema nahk oli väga tundlik, siis 
ainus lõng, mis talle sobis, oli vä-
ga pehme meriinovill. Tänaseni ka-
sutame Emma and Theo kudumites 
ainult 100% meriinovilla.

Tegemist on meie pereettevõtte-
ga ja, nagu mulle meeldib öelda, 
minu kolmanda lapsega. Me en-
diselt disainime ja toodame kõik 
oma tooted Eestis. Küll aga on 
ajas märkimisväärselt muutunud 
meie müügiväljundid. Ettevõt-
te algusaastatel tulid meie põhili-
sed müügid sellest, et käisime oma 
tooteid laatadel ja messidel müü-
mas. Samuti oli meil palju edasi-
müüjaid – peamiselt väikesed tu-
rismipoekesed. Kõik muutus aga 
koroona tulekuga. Enamus meie 
edasimüüjatest sulges oma uksed 
ja olemasolevad vähendasid oluli-
selt tellimusi. Laatadel oma tooteid 
müümas enam käia ei saanud, küll 
aga oli see meile väga hea alus ha-
kata aktiivsemalt tegelema e-poe 
arendamisega. Täna ongi meie 
peamine müügikanal e-pood em-
maandtheo.ee. Ja kuna kõik tooted 
asuvad meie oma kodus Viimsis, 
siis aeg-ajalt külastavad kliendid 
meid siingi.

Kas võimalikult lai tootevalik on 
olnud omaette eesmärk või on 
see nõudlusega lihtsalt nii kuju-
nenud?

Meie eesmärk ei ole olnud lai 
tootevalik. Tegelikult alustasime ai-
nult villaste lastemantlitega. Peagi 
sai selgeks, et antud toode on väga 
hooajaline ja klientuur üsna kitsas. 
Meie sortimenti lisandusid kleidid 
tüdrukutele ja ülikonnad poiste-
le. Sealt alates oleme pidevalt oma 
sortimenti laiendanud ja katseta-
nud uute toodetega. Mulle isikli-
kult meeldib väga uusi tooteid luua 
ja arendada, mis on muidugi ette-

Emma käsitöölisest vanatädi ta-
lus katsetasin näiteks esimest korda 
viltimist, millest valmis imearmas 
roosa mantlike, mis tähistab siiani 
mulle Emma and Theo sündi. Just 
villaste lastemantlitega Emma and 
Theo alustaski.

Kui soovite ise mõnda riideeset 
osta, siis millised on Teie jaoks 
olulised kriteeriumid, mida toote 
puhul jälgite?

Ma kannan väga palju neid rii-
deid, mille ise olen õmmelnud, 
ning eelistan riideid, mida saan 
kanda pikaajaliselt. Ehk siis ostes 
püüan valida kvaliteetseid riideid, 
mis kestaksid. Kindlasti eelistan ma 
naturaalseid materjale, nagu puu-
vill, linane, villane. 

Mis on olnud oma brändi loomi-
sel suurimaks väljakutseks?

Kui varem töötasin reklaamialal, 

PEREETTEVÕTE Õmblusfirma Emma and Theo on 
pereettevõte, mida peamiselt motiveeris looma 
peretütre Emma sünd ja pereema Triin Tomingase 
soov midagi oma kätega luua. “Nüüd olengi oma aja 
peremees, aga tööl olen sisuliselt 24/7,” muigas ta.

Kaunid ja 
praktilised 
riideesemed 
sünnivad 
siinsamas 
Haabneemes

siis oli mul väga kindel ülesanne – 
müüa reklaami. Nüüd, alustades 
oma ettevõtte ja brändiga, vastu-
tasin ma ühtäkki kõige eest – too-
tearendus ja tootmine, müük ja 
turundus, raamatupidamine ja fi-
nantsid –, et see kõik tasakaalus 
oleks.

Ettevõtte algusaastad olid kõige 
raskemad. Tootearendus ja toot-
mine olid minu jaoks täiesti võõ-
rad ning õigete inimeste leidmine 
oli pikk ja vaevaline protsess. Sa-
muti mäletan aegu, kus müügid 
lihtsalt ei läinud. Ma ei saanudki 
aru, miks? 

Ettevõtte algusaastatel panime 
sinna suure osa oma säästudest ja 
pean tunnistama, et rohkem kui 
ühel korral käis mu peast läbi mõ-
te, et palju lihtsam oleks minna ta-
gasi palgatööle. Aga siis tulid jälle 
uued töövõidud ja klientide posi-
tiivne tagasiside, mis innustasid 
jätkama. Minu kõige suuremaks 
toeks on olnud pere ja elukaasla-
ne, kes on nõu ja jõuga olnud kogu 
selle tee mu kõrval ning innusta-
nud jätkama, uusi samme tegema 
ja töövõitudest rõõmu tundma. 
Nüüd on ka lapsed juba päris suu-
reks kasvanud ja on mulle toeks. 
Nemadki näevad seda firmat kui 
“meie pere ettevõtet” ning võima-
lusel alati aitavad ja ütlevad mul-
legi vajadusel toetava ja julgusta-
va sõna.

Milline oli firma algne idee ja kui-
das on see ajaga muutunud?

Tänaseks oleme tegutsenud üle 
10 aasta. Selle ajaga on meie põhi-
väärtused ikkagi samaks jäänud. 

võttele üks kulukamaid protsesse. 
Aga ka inimesed ootavad pidevalt 
midagi uut. Lisaks on tootevalikus 
ka naisteriided.

Kust saate inspiratsiooni uuteks 
kavanditeks?

Ma olen tähele pannud, et kõige 
paremad ideed tulevad puhkehet-
kedel ja pikkadel jalutuskäikudel 
looduses, mida meie koer õnneks 
ohtralt pakub. Kui olen oma mõte-
tesse kinni jäänud, siis kõige parem 
ravim on alati keskkonnavahetus – 
kui sõita paariks päevaks kuskile 
puhkama, kas siis loodusesse või 
ka linnakeskkonda.

Millised on kõige populaarsemad 
tooted ja miks?

Populaarsed tooted vahelduvad 
meil hooajati. Kui on pidude hoo-
aeg algamas, siis on kindlasti poiste 
ülikonnad need, mille pärast meid 
üles leitakse. Kevad- ja suvehoo-
ajal on kleidid need, mida naised 
ja väikesed tüdrukud oma garde-
roobi otsivad. Sügis- ja talvehooajal 
on meie üks menukaid artikleid 
naiste villased mantlid. Mantlid 
on mõnusalt pikad ja eemaldata-
va kapuutsiga, samuti oleme lisa-
nud neile vatiinikihi, mis on meie 
kliimasse igati sobiv. Ning loomu-
likult sinna juurde pehmed merii-
novillased mütsid.

Kas lähiajal on oodata ka uusi 
tooteid või mustreid?

Tegelikult uueneb meie too-
tevalik pidevalt. Ka lähiajal on li-
sandumas uusi kangaid, mustreid 
ja kindlasti ka täitsa uusi mude-

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Triin modelli 
rollis. Foto: Erki 
Roosimägi

Emma ja 
Bruno ette-
võtte algus-
aastail sügis-
rõõme nauti-
mas. Foto: 
Triin Tomingas
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leid. Kuna meie õmblejad pidevalt 
õmblevad, siis niipea, kui midagi 
uut valmis saab, paneme selle ko-
he ka müügile.

Kas ja millal on loota riideid ka 
meestele?

Meil on hetkel valikus sonid, 
millel on olemas nii poiste kui ka 
meeste suurused – neid ostavad 
mehed ka päris palju. Kuid hetke-

seisuga meil meestele riideid plaa-
nis tegema ei ole hakata. Kuid ei või 
kunagi teada!

Kas teete ka eritellimusi?
Me otseselt eritellimusi ei tee. 

Osadele oma toodetele teeme oma 
lõigete piires väiksemaid kohendu-
si – näiteks pükse pikemaks või lü-
hemaks või kohendame mantlilõi-
get kandjale sobivaks.

Peate ka blogi. Toon välja ka mõ-
ned teemad sealt, näiteks milline 
on parim kangas?

Talvel on meie absoluutne lem-
mik villane – ta on naturaalne, 
hingav ning ei kortsu. Higistamise 
korral imab vill niiskuse endasse 
ja nahale jääb kuiv tunne. Villasel 
materjalil on väga palju erinevaid 
nägusid. Villane kangas ei pea ala-
ti olema väga paks ja soe. On ka 

peenvillaseid kangaid, mis on õhu-
lised ja sobivad ideaalselt suvel ka-
sutamiseks. 

Suvel on meie lemmik kindlasti 
linane, mis hingab ja palava ilmaga 
tundub seljas mõnusalt jahe. Ning 
väga palju kasutame ka naturaal-
set puuvillast kangast. Ja viimase 
aja üks lemmikuid on just puuvil-
latrikotaaž, kuna see on mõnusalt 
pehme ja veniv.

Mida jälgida aga peakatte vali-
kul?

Väga oluline on, et saaks valitud 
ilmastikule sobiv peakate. Ükski 
ema ei taha, et tema laps õues kül-
metaks. Nii juhtub tihtilugu vastu-
pidine efekt, et laps pannakse rii-
desse liiga soojalt, laps hakkab 
higistama ja külmetusoht on ikka-
gi käes. 

Ära osta lapsele liiga suurt müt-
si! Muidu hakkab see peas keer-
lema ja kõrv või kael võib hakata 
välja pugema. Kui lastele riideid os-
tetakse, siis pea alati varuga. Mütsi-
ga see reegel ei kehti. Peale esimest 
eluaastat on laste pea kasvutempo 
juba piisavalt aeglane, nii et saad 
ühte mütsi kanda tõenäoliselt roh-
kem kui ühel hooajal.

Milline on parim tagasiside, mida 
kliendid tootjale anda saavad?

Kindlasti on väga meeldiv kuul-
da positiivset tagasisidet. Nii tead, 
et oled õigel teel ja teed õiget asja. 

Aga kindlasti sama väärtuslik kui 
mitte väärtuslikum on ka teistpi-
dine tagasiside. Kui klient toote ta-
gastab, siis reeglina uurime ikka, 
mis oli tagastuse põhjus. 

On täiesti arusaadav, et ei ole 
võimalik teha riietuseset, mis so-
biks kõigile. Kui aga mingi toote 
puhul hakkab üks tagasiside kor-
duma (näiteks kleidi varrukad on 
liiga laiad), siis teame oma lõikes 
muudatusi teha. 

Millest seoses oma firmaga unis-
tate?

Unistan sellest, et saaks ettevõ-
tet veel veidi kasvatada, mis annaks 
võimaluse talendikaid inimesi kaa-
sata ja selle läbi veelgi ägedamaid 
tooteid pakkuda. Et Eesti inimesed 
teaksid, mis on Emma and Theo 
ning meie toodete kandmine pa-
kuks neile rõõmu.

I N T E R VJ U U  P E R E  L A S T E G A

Igas mõttes erilised riided
  Kui vanad te olite, kui hakkasite emale modelliks?

Emma (11): Olen modell olnud niikaua, kui mäletan. See on enamjaolt to-
re ja huvitav, kui käia erinevates kohtades pildistamas. Ja videote tegemi-
ne on ka põnev.
Bruno (9): Minu arust modelliks olemine pole see, mida ma üldse teha ei ta-
haks, aga see pole ka minu lemmiktöö.

  Milline on teie enda Emma and Theo lemmiktoode ja miks? 
Emma: Mulle meeldivad kleidid, sest need on ilusad ja mugavad.
Bruno: Dressipüksid, sest mulle meeldib palju õues mängida ja ma kasu-
tan neid sageli.

  Kui näete inimesi ema tehtud riideid kandmas, siis mis tundeid see 
teis tekitab?
Emma: See paistab alati lahe!

  Miks soovitate lastel Emma and Theo riideid kanda?
Emma: Need on alati mugavad, ilusad ning igas mõttes erilised ja head.
Bruno: Need on mõnusad.

Emma and Theo 
tootevalik

  Riideid nii lastele kui ka 
naistele: kleidid, villased 
mantlid, seelikud, püksid, 
pluusid ja pusad. Triiksärgid, 
ülikonnad poistele, meriino-
villased kardiganid naistele. 
Peakatted: mütsid, sallid, 
peapaelad, kübarad, sonid, 
tuukrimütsid.

Triin, Emma 
ja Bruno 
Haabneemes 
Viimsi kooli 
juures. Foto: 
Erki Roosimägi
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Rohevõrgustik on oluline
Metsad, haljakud ja rohealad ter-
vikuna on iga viimsilase jaoks olu-
lised. Inimestele on need kohad, 
kus puhata, viibida looduses, kor-
jata metsasaadusi või sportida. 
Loomade ja lindude jaoks on see 
koht, kus elada. Mida sidusam on 
rohevõrgustik, seda elurikkam on 
siinne keskkond ja seda rahulole-
vamad on omakorda meie valla 
elanikud. Seetõttu on oluline ta-
gada hästi toimiv rohevõrgustik ja 
viia ellu tegevusi, mis seda saavu-
tada aitavad.

53% vallast kaitse all
Viimsi valla territooriumil asub 
kokku 5 suuremat riiklikul tasandil 
kaitstavat loodusobjekti (Prang-
li hoiuala ja Prangli maastikukait-
seala, Naissaare looduspark, Viimsi 
mõisapark ja Haabneeme sangle-
pik), pindalaga ligi 2496 ha. Neile 
lisanduvad veel mitmed püsielu-
paigad. 

Vallas asub ka 6 kohaliku kaitse 
all olevat maastikukaitseala, pind-
alaga 1380 ha, kus kaitseala valit-
sejaks on Viimsi vald. Tegemist on 
maastikukaitsealadega, mis moo-
dustati eesmärgiga tagada kaitse 

rohevõrgustikku ka avamaastikele 
ja rannaniitudele, et tagada võima-
likult palju erinevaid elupaikasid. 
Kaitseala ei tähenda, et nüüd ei to-
hi enam seal midagi teha – pigem 
tähendab see jätkusuutlikku ja elu-
rikkusega arvestavat kestlikku ma-
jandamist. 

Eesmärk 
Meie ühine eesmärk võiks olla, et 
100% valla rohelusest on hoitud ja 
kaitstud. Kui kaardile vaadata, siis 
peaks rohevõrgustik moodusta-
ma loogilise, ühendatud ja seosta-

maastiku säilitamiseks, kaitsmi-
seks, uurimiseks, tutvustamiseks 
ja ka kasutamise reguleerimiseks. 
Üheskoos võimaldavad need 11 
kaitseala säilitada elurikkust ja ta-
gada hea elukeskkonna ning hoi-
da looduskooslusi ja ökosüsteeme.

Viimsi valla maismaast on üle 
poole ehk 3876 ha looduskaitse 
all. Kohalikest omavalitsustest on 
kõige suurem kaitstava territooriu-
mi osakaal Ruhnu ja Kihnu valda-
des ja neile järgneb Viimsi vald, kus 
kaitstavad alad moodustavad valla 
pindalast ligi 53%. 

Uued kaitsealad
Omal ajal oli Viimsi valla teemapla-
neering “Miljööväärtuslikud alad 
ja rohevõrgustik” üsna innovaati-
line samm kohalikul tasandil loo-
duse kaitseks. Kuna aga vahepeal 
on vallaelu edasi läinud, siis tasa-
kaalustatud arengu tagamiseks on 
vajalik ka meie loodushoius järg-
nevad sammud astuda. Aasta al-
guses tutvustatud rohevõrgustiku 
toimivuse auditile tuginedes alus-
tas vallavalitsus eeltegevusi, mille-
ga kavandatakse kahe uue maas-
tikukaitseala moodustamist – üks 
poolsaare keskel, teine Leppneeme 
ja Kelvingi vahelisel alal. Hetkel on 
valmimas ekspertiis, mille põhjal 
koostatakse põhjendatud ettepa-
nek kaitseala moodustamiseks. 

Kui eelnevale arvutusele lisada 
kahe kavandatava kaitseala moo-

KAITSEALAD Viimsi vald on kaitsealade poolest 
rikas – üle poole meie territooriumist on kaitse all. 
Tulevikus on kavas kaitsealade koosseisu ja ulatust 
veelgi laiendada.

Rohelise Viimsi maastikukaitsealad

dustamine, siis suureneb kaitseala-
de osakaal valla pindalast 56%-ni. 

Koostöö maaomanikega
Nii uue üldplaneeringu valguses 
kui ka rohevõrgustiku parima toi-
mivuse huvides on oluline tõhusta-
da koostööd erametsaomanikega, 
et ka erametsi majandataks või-
malikult säästlikult ja et need sa-
muti oleksid osa kaitsemetsadest 
ja maastikukaitsealadest. Koos-
töö on võti tagamaks parema ro-
hevõrgustiku toimivuse ning mit-
mekesisuse. Oluline on laiendada 

tud ala. Ja see saab olema üks kin-
del keskkonnahoiu tegevussuund, 
mida viiakse ellu nii valla arengu-
strateegia kui ka uue üldplaneerin-
gu läbi. Kindlasti on siinkohal ka 
oluline luua piirkondlikke parke ja 
väiksemaid kaitsealasid, mis seelä-
bi aitavad liita erinevad metsad ja 
niidud üheks terviklikuks munitsi-
paalkaitsealaks. Viimsis on koos-
lusi, maastikke, eriilmelisi elupai-
kasid, pärandkultuuri, elurikkust – 
kõike seda tasub eesmärgipäraselt 
hoida ja säilitada. 

Kaitseala / 
hoiuala

Valitseja Pindala 
(ha)

Naissaare 
looduspark

riik 1 892,7

Prangli MKA riik 55,8

Prangli 
hoiuala

riik 530,7

Viimsi mõisa-
park

riik 13,1

Haabneeme 
sanglepik

riik 3,6

Rohuneeme 
MKA

Viimsi 
vald

243,6

Leppneeme-
Tammneeme 
MKA

Viimsi 
vald

242,6

Krillimäe MKA Viimsi 
vald

264,5

Mäealuse 
MKA

Viimsi 
vald

600,0

Lubja klindi-
astangu MKA

Viimsi 
vald

13,3

Haabneeme 
klindiastangu 
MKA

Viimsi 
vald

16,1

kaitsealad kokku 3 876,0

Viimsi vald kokku 7 284,0

valla pindalast kaitse- ja 
hoiualad

53%

Võimalikud 
uued maas-
tikukaitsealad 
poolsaare 
keskel liidavad 
senised kaitse-
alad tervikli-
kuks võrgus-
tikuks. Kaart: 
Maa-amet

VAAL ehk Valla Avalike 
Andmete Lahendus käivitus 
1. septembrist 2022. Tegemist 
on kohaliku omavalitsuse GIS 
põhise register-menetluskesk-
konnaga, misläbi jõuab valla-
elanikuni erinev taristuinfo, 
kaardid, ülevaated, aga ka 
taotlused. 

VAAL on täienev 
keskkond
VAAL ootab kõiki huvilisi veebiaad-
ressil vaal.viimsi.ee. Sisse logima-
ta kasutajal on võimalik vaadata 
kaardivaadet, lisaks registreid ning 
aruandeid ja päringuid. Hetkel on 
tervikuna sisse loetud teedevõr-
gu info, töös on teevalgustuse in-
fo digitaliseerimine ning sademe-
veevõrgu detailne kaardistamine, 
heakorrainfo sisestus. Planeerin-
gute ruumikujud võetakse hetkel 
maa-ameti kaardikihilt, kuna riigil 
on samal ajal käivitamisel uus pla-
neeringute andmekogu PLANK, 
kuhu on kavas ka kõik Viimsi val-
la planeeringumaterjalid panna 
(tuleva aasta II kvartaliks). VAAL 
jätkab kosumist ning andmete ja 
liidestustega varustamist, et viim-
silastel oleks üks keskkond, mislä-
bi erinevat infot saada.

Esimesed neli taotlust
Sisse logides saab kasutaja VAALas 
esitada nelja erinevat taotlust: tee-
valgustuse tehnilised tingimused, 
sademevee ärajuhtimise tehnilised 
tingimused, tee tehnilised projek-
teerimistingimused ning planee-
ringu algatamise avaldus. Sisse 
loginud taotleja saab näha oma 
esitatud taotluse staatust ja erine-
vate menetluste hetkeseisu. Tule-

VAAL ootab viimsilasi uudistama lehel vaal.viimsi.ee

vikus on kavas lisada taotlusi süs-
teemi juurde. 

Vaata pinki või 
üldplaneeringut
VAALa kihid kätkevad endas in-
fot pinkidest kuni üldplaneeringu 
kihtideni. Nii saab kaardile kanda 
pinke või prügikaste ja neid veel 
filtreerida liigi või tüübi järgi (min-
nes Register >   valides vasakul ole-

vast rippmenüüst huvi pakkuva 
valdkonna, vajadusel veerupäisest 
filtri > tulemi kaardile kandmi-
seks vajutada paremal olevat Vaa-
ta kaarti nuppu). 

Mistahes päringud saab kuvada 
kaardile. Võimalik on laadida üld-
planeeringu kihte ja seda võrrelda 
oma kodupiirkonnaga, taristuin-
foga, maa-ameti teenustega jne. 
Kaardil saab ka tutvuda valla tee-

hooldega, mis on väga põhjalikult 
üles ehitatud. 

Ühtekokku on VAALas hetkel 
võimalik kaardil avada 151 erinevat 
andmekihti ja 21 erinevat aruan-
net-päringut. Need andmed hakka-
vad pidevalt täienema ja uuenema.

Kui kasutamisel esineb tõrge või 
tekib küsimusi, siis palume sellest 
teada anda vaalabi@viimsivv.ee. 
Head VAALa kasutamist!

Alar Mik
abivallavanem          

Kaardilt on 
võimalik vaadata

  Teed ja teehoiu info 
(53 kihti andmeid)

  Liiklusandmed ja bussi-
peatused (8 kihti andmeid)

  Sademevesi (digiteerimi-
sel, 8 kihti andmeid)

  Teevalgustus (digiteerimi-
sel, 10 kihti andmeid)

  Avaliku ruumi taristu 
(6 kihti andmeid) 

  Heakord (digiteerimisel, 
6 kihti andmeid)

  Planeeringute kaardid 
(täiendamisel, 5 kihti and-
meid)

  Maa-ameti aluskaardi 
teenus (11 kihti andmeid)  

  Kitsendused (täiendami-
sel, 36 kihti andmeid)

  Lisaks saab kaardile kan-
da registrivaates väljafiltree-
ritud tulemit, mis huvi pakub

Vaade VAALa 
kaardile. 
Vasakul ole-
vast menüüst 
saab kaar-
dile erinevat 
infot kanda.

Alar Mik
abivallavanem
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Ü
ks olulisemaid teema-
sid, mida analüüs kät-
kes, on rahvastik. Rah-
vastiku muutustest sõl-

tuvad kõik valdkonnad ja valla jät-
kusuutlikkus. Rahvastikuprognoo-
sid annavad aluse teenuste ja toe-
tuste planeerimisel. Läbi nende 
saame panna paika fookused nii 
täna kui ka näha ette, millised on 
põhilised teenused ja ressurssi va-
javad valdkonnad 20 aasta pärast.   

Viimsi vallas elab 1.01.2022 sei-
suga 21 974 inimest ning rahvastiku 
kasv on viimase viie aasta jooksul 
püsinud läbi aastate jätkutrendis, 
olles kumulatiivselt +11,08% ning 
keskmiselt 2,91% aastas. Oluline 
on ka see, et rändeiive ületas 2021. 
aastal loomulikku iivet tervelt 3,1 
korda. 

Viimsis on täna palju lapsi ning 
parimas tööeas elanikke. Võrrel-
des Eesti keskmisega on meie ini-
mestel kõrgem haridustase ning 
brutotulu. Kuid peame siiski tule-
vikuperspektiivis arvestama rah-
vastiku vananemisega, rände ja ii-
be vähenemisega. Edasist analüüsi 
vajab ka sissekirjutuseta elanike te-
maatika.

Aastal 2017 viidi Viimsis läbi lii-
kuvusuuring, mis mobiilpositsio-
neerimise andmete abil muuhul-
gas liikuvusmustreid analüüsis 
ning reaalsete elanike arvu prog-
noosida aitas. Mobiilitootjate and-
mestikke karmistunud nõuete tõttu 
enam sellisel kujul analüüsideks 
kasutada ei saa, kuid oleme leid-

strateegiaprotsessi sisendiks. Kü-
sitlust saab täita valla veebilehel 
(www.viimsi.ee/rahulolu2022) 11. 
septembrini.

Arengustrateegia alanud teine 
etapp paneb paika Viimsi väljakut-
sed, vajadused ja võimalused. Töö-

mas alternatiivseid võimalusi. 
Transpordi ja liikuvuse osas pare-
ma sisendi saamiseks on mitmed 
selle valdkonna küsimused toodud 
ka elanike rahulolu-uuringusse. 

Lisaks mitmekülgsele statistika-
le tuleb andmeanalüüsi üks täht-
samaid sisendeid valdkondlikest 
arengukavadest ja uuringutest. 

Arengustrateegia 1. etapi käigus 
vaadati muuhulgas läbi ka haridus- 
ja noorsootöö arengukava (HNAK) 
raames koostatud rahvastikuprog-
noosid ning need tõsteti ka valmiva 
üldplaneeringu konteksti, mis saab 
olema kõige olulisem tuleviku rah-
vastiku arvu suunaja. 

Silmas pidades nii üldplanee-
ringu lähteseisukohtade tagasi-
sidet, rahvastikuprognoosi kui ka 
näiteks joogiveevaru võimaldamist, 
arvestatakse, et Viimsis elab 2045. 
aastaks ligikaudu 30 000 inimest. 
Nende hulgas ei ole arvestatud sis-
sekirjutuseta inimesi ega turiste. 

Valdkonnaüleselt annab sisendi 
strateegiasse lisaks Viimsi valla klii-
mamuutustega kohanemise aren-
gukava. Laiemalt aitab adekvaatset 
pilti luua ka Viimsi valla heaolu-
profiil, mis loob ülevaate viimsi-
laste tervisest ja heaolust, nende 
mõjuteguritest ning trendidest. 
Mitmed spetsiifilised arengukavad 
toetavad ka kommunaalvaldkonna 
targemat arengut.

Analüüs toob välja arengukava-
de ja olulisemate analüüside hie-
rarhilise süsteemi osas veelgi pa-
rema selguse loomise vajaduse. 
Oluline on ka läbi mõtestada, kui-
das tekiks parim sidusus üldise 
pildiga nii valdkondlikel arengu-
kavade, üldplaneeringu kui ka eri-
nevate kriisiplaanide ja kogukond-
like arengukavade osas.

ARENGUSTRATEEGIA Viimsi valla arengustrateegia 
2045 valmimise suunas on astutud esimesed 
sammud. Lõpuni on jõudmas terve suve väldanud 
1. etapp, mille sisuks oli olemasoleva olukorra ja 
andmestike kaardistamine ning analüüs. Tehtu 
annab hea stardipositsiooni edasiliikumiseks – 
Viimsi väljakutsete ja eesmärkide sõnastamiseks 
järgnevaks 20 aastaks ning tegevuskava välja-
töötamiseks.

Kuidas loovad andmed vundamendi 
Viimsi 2045 arengustrateegiale?

2. septembril kogunesid valla-
valitsuse ja volikogu liikmed ning 
kogukonna esindajad Viimsi raa-
matukogus avaseminaril. Tutvus-
tati andmeanalüüsi tulemusi ning 
arengustrateegia protsessi järgmi-
si samme. Avakõnes rõhutas val-
lavanem Illar Lemetti pikaajalise 
strateegilise vaate olulisust ja kut-
sus sisuliselt kaasa mõtlema, milli-
ne Viimsi 20 aasta pärast on. Ühtla-
si julgustas ta kõiki astuma esimest 
sammu strateegiaprotsessis rahul-
olu-uuringu täitmisega. Riiklikult 
tasandilt tõi meieni soovitusi Ees-
ti pikaajalise arengustrateegia loo-
misprotsessi eestvedaja, riigikant-
selei strateegiadirektori asetäitja 
Eili Lepik.

Arengustrateegia kaasamise esi-
mene etapp – Viimsi elanike rahul-
olu-uuring 2022 – on käimas veel 
vaid loetud päevad. Selleks, et si-
nu kogukonna hääl saaks teiste 
seas kõlada, murekohad ja rõõmud 
ka piirkondlikult välja tuleksid, on 
igaühe osalemine oluline! Uurin-
gus kogutud andmed on tähtsaks 

tame sisulisemalt edasi töötuba-
des, fookusgruppides ja viime läbi 
intervjuusid. Kui tunned, et soovid 
südamelähedastel teemadel süvitsi 
kaasa rääkida ja aidata Viimsi aren-
gut kujundada, anna meile teada, 
kirjutades uuring@viimsivv.ee.

Viimsi JazzPop festival esitleb: 
Estonian Voices
25.09 kell 17:00 
@ Viimsi Artium 

Lisaks astuvad kuulajate 
ette eelmiste festivalide parimad: 
NUKU koor, ETV tütarlastekoor
ja Viimsi Kooli vilistlaskoor

Randvere tee 20, Viimsi
viimsiartium.ee

2023

Intervjuud

Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember Jaanuar Veeburar Märts Aprill Mai

Töötoad

ANDMEANALÜÜS VÄLJAKUTSED, VAJADUSED & VÕIMALUSED 

EESMÄRGISEADE

Töötoad

AVALIKUSTAMINE

ANDMEANALÜÜS1

VÄLJAKUTSED, 
VAJADUSED & VÕIMALUSED 2

EESMÄRGISEADE 3

2022

Rahulolu- uuring

Fookusgrupid

Juuni

TEGEVUSKAVA & 
EELARVESTRATEEGIA4

AVALIKUSTAMINE

ESIMENE LUGEMINE 
VALLAVOLIKOGUS 

7 ARENGUSTRATEEGIA 
KEHTESTAMINE 

5

6

Avalik arutelu

TEGEVUSKAVA & EELARVESTRATEEGIA 1 LUGEMINE KEHTESTAMINE

Väljapanek

7 sammu Viimsi arengustrateegia 2045 valmimisel

Arengu-
strateegia 
7 sammu: 
Viimsi valla 
arengu alus-
dokument 
aastateks 
2023–2045 
valmib and-
metele ja koos-
tööle tugine-
des.  

Valdkond-
likud arengu-
kavad on olu-
liseks aluseks 
üldisele aren-
gustrateegiale 
ning oluline 
on ka nende 
sidusus oma-
vahel ning 
visiooniga 
2015.

Rahvastikupüramiid: võrreldes Eesti keskmisega on Viimsis rohkem lapsi 
ning parimas tööeas elanikke. Joonised: arendusosakond

Sandra Metsis
arendusosakonna 
juhataja
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siteks, Artiumi valmimis-
se on panustanud kõik 
viimsilased. Hoone raja-
mise ja sisustamise kogu-

maksumus on ligikaudu 16,5 mil-
jonit eurot, seega on iga viimsilase 
kohta panustatud umbes 700 eurot.   

Suur tänu riigile, sest Artiumi 
ehitamiseks kasutasime ka 900 000 
eurot riigi poolt KOV-idele inves-
teeringuteks eraldatud vahendeid.

Artiumi ehitamisega seotud 
protsessid on jäänud aastatesse 
2017–2022. Vallavalitsusi on sel ajal 
juhtinud Siim Kallas ja Laine Rand-
järv, volikogude eesotsas on olnud 
Taavi Kotka ja Lauri Hussar. Tänan 
kõiki protsessi panustanud vallava-
litsuse ja allasutuste töötajaid ning 
vallavolikogu liikmeid, kes on Ar-
tiumi rajamiseks vajalike otsuste 
poolt hääletanud või muul moel 
panustanud!

Janek Murakas, Margus Kruus-
mägi, Georg Aher, Annika Vaikla, 
Marju Aolaid, Nikolai Bentsler, Alar 
Mik, Villu Veski, Evelin Vahenõmm, 
Maiu Blumer, Allar Lehtsalu, Kaija 
Mägi, Tõnu Ammussaar, Mario Kra-
bi, Kristi Berggren, Ott Kask, Mooni-
ka Oras ja paljud teised vallavalitsu-
sest; vallavolikogu kahe koosseisu 
liikmed; Peeter Sipelgas, Urvi Haas-
ma, Elle Soop, Matti Vainio, Edmar 
Tuul ja Kadri Saluri meie koolidest; 
Peeter Rüütel, Aivar Mäe, Margus 
Talsi ja Toomas Telling Viimsi Hal-
dusest; Riina Aasma, Jan Trei, Urve 
Palo, Piret Simmo ja Raul-Stig Räs-
ta SA Viimsi Artium nõukogust; Ülo 
Older, Kaupo Sild, Artem Morozov, 
Andre Korotski, Jan Kalberg ja Kaa-
rel Prikk Nordlin Ehitusest ning 
kõik teised rohkem kui sada ehita-
jat; Indrek Peil ja Siiri Vallner KA-
VAKAVA-st; Kaupo Kõrven Akusti-
kainsener OÜ-st ja Linda Madalik; 
Mari-Liis Sõber sisekujundajana ja 
Kersti Lootus maastikukujundaja-
na; Rain Arro ja Tõnis Kurrik Inse-
neribüroo Telora OÜ-st; SA Viimsi 
Artium juhataja Kristiina Reidolv. 
Ja veel kümned ja kümned inime-

de koolile. Žüriiliikmed (10) valisid 
152 konkursile esitatud nime seast 
välja kaks – Klint ja Artium –, mis 
läksid võistlema rahvahääletuse 
lõppvoorus. Rahva lemmikuks ehk 
võitjaks kuulutati Artium (esitaja 
Aire Mill).

• Viimsi vallavolikogu võttis 
10. detsembril 2019 vastu otsuse 
nr 66 “Lubja külas kinnistute Alli-
ka, Randvere tee L6 ja Randvere tee 
28 detailplaneeringu kehtestami-
ne”. Otsusega määratati ehitusõigus 
huvikooli ehitamiseks ning kütuse-
tünnide ümberehitamine vaba aja 
veetmiseks mõeldud hooneteks.

• 27. septembril 2020 sõlmi-
ti Viimsi valla haldusettevõtte OÜ 
Viimsi Haldus ja OÜ Nordlin Ehi-
tus vahel ehitusleping, mille koha-

sed, kes on andnud oma panuse 
Artiumi valmimisse. Suur aitäh tei-
le kõigile!

Artiumi rajamise 
kronoloogia

• Viimsis otsiti ühtsele huvi-
koolile pikalt parimat asukohta ja 
suunitlust. 21.06.2011 kehtestatud 
teemaplaneeringu “Lapsesõbra-
lik Viimsi” kohaselt määrati Viimsi 
kaunite kunstide kooli asukohaks 
Haabneeme keskus.

• Uue hoo sai idee rajada Viimsi 
valda uus kultuuri- ja hariduskes-
kus 2016. aastal. Toona oli see plaa-
nis rajada tänase vallamaja aseme-
le Nelgi teele.

• 29. novembril 2017. aastal sõl-
mitud koalitsioonilepingus sätes-
tati, et “Viimsisse ehitatakse noorte 
talentide kool, mis pakub tehno-
loogia-, muusika-, kunsti- ja loo-
dusalast huviharidust”.

• 2018. aasta alguses oli selge, et 
uus huvikool on otstarbekas rajada 
kohta, kus lapsed juba niikuinii on 
(ümberkaudsetes koolides õppis 
toona 1929 õpilast ehk 75% Viimsi 
koolide õpilastest, samuti arvestati 
avatava riigigümnaasiumi õpilaste-
ga). Oluline argument oli asukoht – 
et see asuks valla transpordisõlmel 
ehk igast Viimsi nurgast oleks sinna 
ühistranspordiga parim juurdepääs 
ning et suurürituste korral oleks par-
kimine sujuv ja segaks elanikke kõi-
ge vähem.

• Viimsi vallavolikogu otsus-
tas 13. märtsil 2018 otsusega nr 15 
omandada Lubja külas asuva Alli-
ka-1 kinnistu pindalaga 56 726 m² 

ARTIUM ON AVATUD Viimsi Artiumi rajamine on 
olnud väga suur ettevõtmine, kuhu on ühel või teisel 
moel panustanud väga paljud inimesed. Suur aitäh 
teile kõigile!

Tagasivaade Viimsi Artiumi rajamisele

(sihtotstarbega maatulundusmaa 
100%) hinnaga 495 000 eurot. Maa-
üksuse kohta kehtis toona Viimsi 
valla üldplaneering, mis nägi maa-
üksuse kagunurka ca 7000 m2 suu-
ruse ala juhtfunktsiooniks elamu-
maa.

• Artiumi hoone arhitektuuri-
lahenduse leidmiseks korraldati 
2018. aastal rahvusvaheline arhi-
tektuurikonkurss, kuhu laekus 24 
võistlustööd. Žürii oli 9-liikmeline: 
5 Arhitektide Liidu liiget (Emil Ur-
bel, Jan Skolimowski, Mari Hunt, 
Hannes Koppel ja Kai Süda), 4 val-
lavalitsuse esindajat (Siim Kallas 
esimehena, Märt Vooglaid, Mailis 
Alt ja Kairi Mänd).

• Võitjaks valiti (25.10.2018) ar-
hitektuuribüroo Kavakava projek-
tiga “Robin”, kes on ka hoone ehi-
tusprojekti koostaja.

• 2019. aasta sisse jäid arutelud 
asutuse sisu (tulevikunägemus nii 
huvikoolide kui ka kultuuri poo-
lelt), vormi, aga ka lõpliku ruumi-
programmi üle (sh otsus, et suur 
saal ehitatakse multifunktsionaal-
seks, teatri võimalusega saaliks 
ning hüdraulikaga liikuv põrand 
võimaldab saali muuta üheks tasa-
pinnaks). Peeter Sipelgasest sai 
tulevase huvikooli projektijuht. 
Sõlmiti koostöölepingud kunsti-
akadeemia ning teatri- ja muusika-
akadeemiaga.

• Märtsis 2019 kuulutati välja ni-
mekonkurss avatavale haridus- ja 
kultuurikeskusele – noorte talenti-

selt kohustus ehitaja rajama 2022. 
aastaks vallale uue kultuuri- ja ha-
riduskeskuse. Ehituslepingu mak-
sumuseks kujunes 14,4 miljonit 
eurot ja see hõlmas 9000 m2 hoone 
pea- ja kõrvalhooneid ning väliala.

• 11. veebruaril 2021 pandi 
Viimsi Artiumile nurgakivi.

• 16. veebruaril 2021 otsustas 
Viimsi vallavolikogu asutada siht-
asutuse Kultuuri- ja Hariduskes-
kus Viimsi Artium. Loodud orga-
nisatsiooni eesmärk on edendada 
valla kultuuritegevust ning korral-
dada Viimsi Artiumi ruumide iga-
päevast haldamist ja majandamist. 
Antud otsus tähendas ühtlasi ka se-
da, et Viimsi muusikakool ja kuns-
tikool jätkasid iseseisvate munitsi-
paalasutustena.

• 14. septembril 2021 toimus 
Viimsi Artiumi sarikapidu.

• Viimsi vallavolikogu asutas 30. 
märtsil 2022 munitsipaalhuvikooli 
Viimsi Teaduskool, mis alustas sep-
tembrist koos muusika- ja kunsti-
kooliga õppetegevust uutes ruu-
mides.

• 26. mail sai Viimsi Artium ka-
sutusloa.

• 19. augustil 2022 toimus Viim-
si Ariumi pidulik avamine.

  Tutvu Viimsi Artiumi 
tegemistega kodulehel 
viimsiartium.ee!

Illar Lemetti
vallavanem

Viimsi Artiumi 
avamisel ütles 
oma tervitus-
sõnad ka pea-
minister Kaja 
Kallas.

Avapeol 
astusid üles 
Eesti Filhar-
moonia 
Kammerkoor 
ja Tallinna 
Kammer-
orkester 
Tõnu Kaljuste 
juhatamisel.

... kui ka etenduskunstid.

Vasakult: vallavolikogu esimees Lauri Hussar, Viimsi vallavanem Illar Lemetti, Eesti Vabariigi president Alar Karis, Viimsi Artiumi juht 
Kristiina Reidolv ja Eesti esimene leedi Sirje Karis. Fotod: Aron Urb

Viimsi Artiumis kohtuvad nii teadus ja haridus...
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ndiselt saab meie juu-
res õppida ning tegeleda 
laulmise ja pillimängu-
ga, harrastada erinevaid 

tantsustiile balletist tänavatant-
suni ning hoida keha ja vaim kor-
ras kas siis shindo, pilatese, jooga 
või lihastreeningu abil ning tegele-
da loovtegevustega, näiteks keraa-
mika, maalimise, male, disaini või 
hoopis fotograafiaga. Rahvakultuu-
rikollektiivid jäävad meid rõõmus-
tama lauldes, tantsides ja pilli män-
gides ning kohalik muusikaliteater 
toob lavale uue muusikali “Noor 
Frankenstein”.   

Sel hooajal jätkab Tallinna Rah-
vaülikool meie inimesteni arenda-
vate ja vaba aega sisustavate koo-
lituste toomist. Sügisel pakutakse 
kolme praktilist töötuba, kus val-
mivad enda kätega tehtud seebid, 
puhastusvahendid ja looduskos-
meetikatooted. Neljas koolitus an-
nab hea ülevaate riidest mähkme-
te maailmast (vt lk 12).

Huvikeskuse suures saalis jät-
kub populaarne Viimsi mälumäng, 
mis on tänaseks jõudnud pingeli-
se kolmanda vooruni. Regulaarselt 
toimuvad meie juures doonoripäe-
vad, kuhu on igaühel võimalus tul-
la ja teha suurim kingitus – päästa 
kellegi elu! 

Uued ja omanäolised 
huvitegevused
Loovustoa loovustunnid
3–6-aastastele mõeldud keeleõpe 
läbi loova tegevuse. Tundides hoi-
takse tähelepanu lapse ealisel aren-
gul läbi käelise tegevuse ja kõneli-
se-keelelise arendamise.

sitletakse põhiteemasid, mis läh-
tuvad õpilase vajadustest. Endiselt 
toimuvad ka lõpuklassidele mõel-
dud kursused, kinnistamaks tead-
misi ning saavutamaks enesekind-
lus eksamitel.

Improvisatsiooniline teater
Ehk olete näinud varasemalt ju-
hendaja Merilin Kirbitsat teatris 
või teleekraanil? Nüüd on võima-
lus tulla nii noortel kui ka täiskas-
vanutel improvisatsioonilise teatri 
ringi, mis õpetab teineteist mär-
kama, kuulama ning annab koos-
mängule uue tähenduse. Valmivad 
ka vahvad lood, humoorikad stsee-
nid ning värvikad karakterid. 

Enesejõustamise hommik shindo 
venitusharjutustega
Enesejõustamise hommikutel võe-
takse aeg endale tehes soojendu-
seks Hiinast pärit tervisevõimle-
mise qigongi lihtsaid harjutusi, 
venitades end seejärel pingetest 
vabaks Jaapanist pärit shindo ve-
nitusharjutustega. Tund lõpetatak-
se lõdvestumise ja puhkehetkega. 

Alexanderi tehnika
See on mõttetehnika ning prak-
tiline eneseabimeetod, mis aitab 
naasta esialgse loomuliku ja va-

Zumba Kids Jr
Lõbus tantsutrenn zumba on 
mõeldud 3–6-aastastele poistele 
ja tüdrukutele. Trennis õpitakse 
tunnetama rütmi, jäetakse meelde 
tantsusamme läbi põnevate lugu-
de ning tutvutakse Ladina-Amee-
rika tantsustiilidega. 

Jooga-Mõmmi loov lastejooga
Tundides tehakse lihtsaid jooga-
harjutusi, võimeldakse, räägitak-
se väärtustest, õpitakse lõdvestu-
ma ning treenitakse oma loovust. 
Iga tund on pisut omamoodi! Oo-
datud on 4–8-aastased lapsed.

Tallinna Capoeira Spordikool
Capoeira on unikaalne võitlus-
kunst, mis arendab inimest igas 
suunas – nii füüsiliselt, vaimselt 
kui ka muusikaliselt – ning sobib 
igale vanusele. Tunnid koosnevad 
jõu- ja vastupidavustreeningutest, 
enesekaitsest, akrobaatikast, veni-
tusharjutustest, koordinatsiooni-
harjutustest, muusikainstrumen-
tide ja portugali keele õppest.

Tantsuline jooga eelkooliealistele
Selles tunnis on seotud omava-
hel tantsuline liikumime ja jooga. 
Tehakse jooga baasharjutusi ning 
rütmi- ja tantsumänge. Samal ajal 
arendatakse koordinatsiooni, loo-
vust, rütmitaju ja koostööoskust.

Kooliks ettevalmistav kursus
Nüüd on võimalus lisaks 6–7-aas-
tastele koolieelikutele tulla õppima 
ka õpihimulistel 5–6-aastastel las-
tel, kes järgmisel sügisel veel koo-
liteed ei alusta, aga soovivad juba 
hakata astuma samme kujunemaks 
edukaks õppijaks. 

Silver Ulviku löökpilliring 
Löökpilliringis nauditakse eelkõige 
pillimängu, ent omandatakse ka 

HUVIKESKUS Viimsi huvikeskuses on huviringe 
igale vanusele. Uuel hooajal pakume üle 70 erineva 
huvitegevuse, mille seast leiab kindlasti igaüks 
endale midagi, mis just teda kõnetab. Üheks suureks 
uudiseks tuleval hooajal on meie uus treeningsaal 
Viimsi Artiumi hoones.

Mida toob algav 2022/2023 hooaeg 
Viimsi huvikeskuses?

elementaarsed eri löökriistade 
mänguvõtted ja -asendid, õpitakse
tundma mitmesuguste kultuuride 
trumme, mängitakse eri rütme, saa-
dakse teadmisi ajaloost. Luuak-
se iseseisvalt uusi rütme ja õpitak-
se ansamblis arvestama teiste pil-
lidega. Sobilik alates 7. eluaastast.

Girly Dance
Girly Dance’i trennis on tantsimi-
ne põimitud aeroobse liikumisega, 
pannes kokku showtantsu ja fitnes-
si, taustaks kiire muusika. Trennis 
arendame lisaks tantsuoskusele ka 
füüsilist vastupidavust. Oodatud on 
7–13-aastased tüdrukud.

Talendiagentuur
Juba septembrist alustab meie juu-
res tegevust Talendiagentuur, kes 
voolib tõelisi talente. Lisaks iganä-
dalastele kõnnaku-, fotoposeerimi-
se, eneseväljenduse ja näitlemis-
õpingutele toimuvad moeshowd 
ning väljasõidud välisriikidesse.

Mariliis Ruttu joonistamis-
kursused 
Mariliis Ruttu, olles ise eluaegne 
joonistaja, pakub nelja erinevat 
kursust, kus jagab enda teadmisi ja 
nippe. Tund on mõelnud nii nen-
dele, kes alles alustavad kunstni-
kuteed, kui ka neile, kes soovivad 
oma oskusi täiendada. Igasse loo-
jasse läheneb ta individuaalselt, 
kuna eesmärgiks ei ole ühesugused 
ilusad pildid, vaid uued oskused. 

Solistiõpe 
Hedi-Kai Pai on tunnustatud lau-
luõpetaja ning tema käe alt on sir-
gunud aastate jooksul mitmeid 
lauljaid ja laulupedagooge ning 
tegevmuusikuid: Stefan Airapet-
jan, Eleryn Tiit, Kerli Kivilaan jpt. 
Nüüd on võimalik tema juurde õp-
pima tulla ka viimsilastel!

Matemaatika abiõpe 
Sel hooajal saame olla abiks  4.–
12. klassi õpilastele, kes vajavad jä-
releaitamist või lisaõpetust, õpitu 
kinnistmist, oskuste tugevdamist 
matemaatikas. Tunnis töötatakse 
põhiõppes omandatu alusel ja kä-

ba enesekasutuse juurde, tõsta 
elukvaliteeti, parandada sooritus-
tulemust, saada kontrolli alla äre-
vus, sh esinemisärevus, vabaneda 
valest enesekasutasest põhjusta-
tud õlavöötme-, selja- jm valudest.

Malering täiskasvanutele
Varasemalt on huvikeskuses saa-
nud maletreeningutel osaleda ai-
nult lapsed, kuid nüüd on ka täis-
kasvanutel võimalus seda korra 
nädalas teha! 

Eakate kohvituba
Eakatele mõeldud vestlusring, kus 
on võimalus eakaaslastega suhel-
da. Vestlusringis ei kao sõnavara ja 
kõneoskus, kõnelemine aitab mä-
lu töös hoida. Tassikese tee kõrval 
saab kõnelda kultuurist, loetud raa-
matutest, telesaadetest, igapäeva-
elu sündmustest, hobidest ja kõi-
gest muust.

hea teada
Sündmused uuel hooajal

  11. septembril astub lavale Merle Palmiste etendusega “Ala(s)ti 
Palmiste”

  24. septembril – 50+ jumestuse töötuba
  1. oktoober – rahvusvaheline muusikapäev
  1. oktoobril – maagilise reiki koolitus
  11. oktoobril – seebivalmistamise õpituba
  18. oktoobril – looduskosmeetika õpituba
  21. oktoobril – Miksteater lasteetenduse “Võti” 
  22. oktoober – Eestimaa rahvamaja päev
  25. oktoobril – ülevaate looduslikest ja mürgivabadest 

puhastusvahenditest
  24.–26. oktoobril – Viimsi ettevõtluslaager 6–15-aastastele
  1. ja 2. novembril – Aleksei Turovski ja Anne Adams: “Lugusid ja 

laule loomadest”
  15. novembril – koolitus “Riidest mähkmed – need on 

imelihtsad!”
  13. detsembril – Komöödiateater etenduse “Kui palju maksab 

mees?”

Lisainfo
  Huviringide valik ja sünd-

muste nimekiri täieneb 
pidevalt! Infoga saad end 
kursis hoida meie kodulehe 
huvikeskus.ee kaudu.

Tallinna 
Capoeira 
Spordikool. 
Foto: Margus 
Estna

Talendiagen-
tuur. Foto: era-
kogu

Elise Carola 
Alajärv
Viimsi huvikeskuse 
turundusspetsialist
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PILATES Treeningmeetodi looja 
Joseph Hubertus Pilates (1883–
1967) uskus, et tema süsteem 
võib saada elustiiliks. Ta oli 
veendunud, et see suudab mõju-
tada igat eluaspekti ning seeläbi 
ühiskonda tervikuna. Tema 
juhtmõtteks oli, et hea tervise 
eesmärgil tuleb tegeleda tervi-
kuga – nii keha, vaimu kui ka 
mõistusega. Aastaid pärast tema 
surma on tema metoodika revo-
lutsioonina maailma tervise- ja 
spordimaailma vallutanud.

Seitseteist aastat tagasi saatis perearst 
mind häirivate seljavalude pärast fü-
sioterapeudi juurde. Oli see saatus 
või mitte, igatahes viimaselt vastuvõ-
tult tulin ära paberitükike näpu va-
hel, kirjas “pilates”. Võtsin teadmiseks, 
kuid edasi esialgu ei süvenenud. Te-
gin usinalt iga päev kaasa antud har-
jutusi ja positiivsed tulemused ei lask-
nud end kaua oodata. Valud hakkasid 
järele andma ja igapäevaellu lisandus 
rohkem rõõmu ja energiat. Sain indu 
juurde ja hakkasin üha rohkem otsi-
ma harjutusi raamatutest, internetist 
ja ka ise välja mõtlema. Võimlemisest 
oli saanud minu hobi ja päeva tähtis 
osa, nagu hammaste pesemine. Mee-
les oli ka füsioterapeudilt saadud pa-
beritükike ning otsustasin pilatesetree-
ningu vähemalt ära proovida.

Pärast esimest tundi oli äratund-
misrõõm suur – harjutused olid vä-
ga sarnased nendele, mida ise teinud 
olin. Sain aru, et pilates ja füsioteraapia 
kuuluvad kokku ja jäävad minu ellu! 
Treeningharjumus oli kindlalt minus-
se juurdunud ning üha enam hakkas 
tekkima soov ka teisi aidata. Nii suur, 
et otsustasin kolme lapse kõrvalt veel-
kord õpingud ette võtta. Sisseastumis-
katsed läbitud, sai minust Tallinna 
Ülikooli Haapsalu Kolledži terviseju-
hi eriala tudeng. Paralleelselt osalesin 

pilatese treeneriks ettevalmistaval kur-
sustel ning nii sai minust kolme aas-
taga tervisejuht-nõustaja ja treener. 
Unistus, et hobist võiks saada minu 
töö, on nüüdseks juba kümme aastat 
reaalsus ning tunnen rõõmu, et mul on 
võimalik anda oma panus teiste tervi-
se heaks.

Mida me Pilates Pluss 
treeningutes teeme?
Treeningtundides keskendume ko-
gu keha treeningule, kuid eelkõige tu-
gevdame ja venitame kõiki rühi seisu-
kohalt olulisi lihaseid. Treeningtund 
koosneb soojendus-, põhiprogrammi- 
ja venitusharjutustest. Tunni lõpetame 
täieliku keha lõdvestamisega.

Mis tähendab “Pluss”?
“Plussi” eesmärk on muuta treening-
tund mitmekülgsemaks. Lisaks klassi-
kalisele matipilatesele sooritame fü-
sioteraapia-ja fitnessharjutusi pilatese 
võtmes. Tund algab alati hiina harju-
tustega, et keha leebelt treeninguks et-
te valmistada ja energia liikuma saada. 
Aja jooksul lisame erinevaid tõhusaid 
treeningvahendeid, nagu kummilin-

Kümme aastat Pilates Pluss 
treeninguid huvikeskuses

did, massaažipallid, pilatese pallid, 
pilatese rõngad (kaasaskantav jõuma-
sin), hantlid, võimlemiskepid, pilate-
serullid. 

Pilatese meetodi ja treeningute koh-
ta saab lisainfot pilatespluss.ee.

Terje Vaino
tervisejuht ja Pilates Pluss treener

Tule katseta sel sügisel 
midagi uut! 

R A H VAÜ L I KO O L

Nagu juba maikuus sai välja hõigatud, siis Viimsi huvikeskusega 
liitus Tallinna Rahvaülikool, kes pakub koolitusi ja töötube igas eas 
täiskasvanutele. Teoreetilised ja praktilised kursused on hea võimalus 
enesearenguks ning vaba aja veetmiseks.  

Juba sel sügisel on võimalik tulla kolme erinevasse töötuppa, kus lisaks uute-
le harivatele teadmistele valmivad päris enda tehtud tooted. Neljas kursus so-
bib lapsevanematele, kes soovivad kaitsta oma last kemikaalide eest samal 
ajal raha ja loodust säästes!

Seebivalmistamise töötuba
11. oktoobril toimub seebivalmistamise töötuba, kus tehakse läbi kõik seebi 
valmistamise etapid, alates seebikiviga töötamisest kuni seebi vormivalami-
seni. Õpituba pakub teadmisi ja oskusi, kuidas valmistada seepi enda vali-
tud eeterlike õlide ja taimsete lisanditega. Ökoloogilisest materjalist puhtad 
ja lisaainetevabad seebid muudavad edaspidised vanniprotseduurid lausa 
koduseks spaaks. 

Lisaks kõigele on valmistatud seep praktiline kingitus nii iseendale kui 
ka sõbrale.

Looduskosmeetika õpituba 
18. oktoobril toimuvas looduskosmeetika õpitoas räägitakse väga täpselt na-
hahooldusvahenditest ning nendes sisalduvatest ainetest. Õpitakse edaspi-
di nahka toitma, kaitsma ja hoidma, kuna nahk on siiski meie suurim organ, 
mis puutub kokku välismaailmaga. Koolituse lõpuks ollakse palju teadli-
kumad mürkidest ja nn looduslikest kreemidest. Lisaks on selged kreemi-
valmistamise põhitõend. Enda käte ning uute teadmistega valmivad selli-
seed looduskosmeetikatooted, nagu kehakreem, lõhnastatud kehakoorija 
ja vannipall.

Looduslikud ja mürgivabad puhastusvahendid 
25. oktoobri kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma kodu puhastami-
seks kasutada tõhusaid, odavaid ja mürgivabu vahendeid. Ka terviseanalüü-
sid on näidanud, et oluline osa inimorganismi kogunenud mürgistest ühen-
ditest on pärit just olmekeemiast. 

Samal ajal, kui töötoas valmivad pesugeelid, pesupulbrid, üldpuhastus-
vahendid, klaasipuhastusvahendid, küürimispastad ja nõudepesuvahendid, 
saavad selgeks lihtsad, kuid vajalikud keemiateadmised. Õpitoa lõpuks tun-
takse end selle valla ekspertidena!

Riidest mähkmed – need on imelihtsad! 
15. novembri koolitus jätab minevikku tüütud valged marlihunnikud, kuna 
tänapäeval on riidest mähkmed ilusad, nahasõbralikud ning lihtsasti kasuta-
tavad. Eelistades riidest mähkmeid teeme heateo nii rahakotile kui ka loodu-
sele. Saame olla kindlad, et need ei sisalda kahjulikke kemikaale nagu ühe-
kordsed nn pabermähkmed. Koolitusel saab katsuda ja näha erinevaid riidest 
mähkmeid ning tutvuda Eestis tehtud käsitöömähkmetega. Kursus annab 
põhjaliku ülevaate riidest mähkmete maailmast.

Viimsi huvikeskuses toimuvate rahvaülikooli koolituste kohta saate lisain-
fot huvikeskus.ee.

Elise Carola Alajärv 
Viimsi huvikeskuse turundusspetsialist

hea teada
Mida Pilates Pluss 
tunnis tehakse?

  “Äratame” end hiina meeto-
diga – patsutame ja mudime 
läbi kogu keha, tekitades sooja 
surina ja pannes energia liikuma

  Soojendusharjutused 
  Klassikaline matipilates, 

füsioteraapia- ja fitnessharjutu-
sed pilatese võtmes 

  Põhjalik venitamine
  Tunni lõpetame puhkeasen-

dis täieliku keha-meelte lõdves-
tamisega – suletud silmad, “liiku-
des” treeneri juhendamisel oma 
mõttega järk-järgult varvastest 
peani, lõdvestades kogu keha

  Ühe treeningtunni kestvus 
kokku on 1 h ja 15 min

Treener Terje pilateseharjutust näitamas. Fotod: Margus Vaino
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Ü
ks mõjukamaid haridus-
uuendajaid läbi ajaloo, 
dr Maria Montessori 
nägi, et ainus tõhus viis 

sellist ühiskonda luua on läbi hari-
duse. Sestap ongi Montessori hari-
duse üks peamistest eesmärkidest 
arendada lapses vastutustundlik-
kust, kainet mõtlemisvõimet, õig-
lustunnet ning austust kogu ela-
va ja ümbritseva vastu – et meie 
ühiskond võiks tulevikus olla ra-
humeelsem ja igas mõttes tervem.   

Lapsevanematena soovime, et 
meie lastel oleks rohkem võimalusi 
arenguks, kui meil endil on olnud – 
et nad saaksid kasutada oma po-
tentsiaali täiel määral ning neis säi-
liks tahe õppida ja paremuse poo-
le püüelda. Kuid mida teha siis, kui 
peres kasvab väike laps, aga ükski 
olemasolev lasteaed ega kool ei 
paku päris seda, millisena Sa oma 
lapse haridusteed kujutled? Üks 
võimalik lahendus on see, et Sa ise 
algatad protsessi just sellise laste-
aiarühma ja kooliklassi loomiseks, 
millest Sa tunned, et on puudus. 

Huvi on suur
MTÜ meeskond on algusest peale 
planeerinud oma tegevust pika aja 
perspektiivis, sest Montessori rüh-
made ja klasside loomine on väga 
ajamahukas protsess. Tänase töö 
tulemust näeme alles paari aasta 
pärast, mistõttu ei saa omale luba-
da aeglaselt kulgemist ja tegevus-
te edasilükkamist. Selleks, et laste-
aiast välja kasvanud lapsed saaksid 
edasi minna Montessori kooliklas-
si, mis nende individuaalset aren-
gut edasi toetaks, tuleb juba tä-
na astuda samme ka kooliastme 
loomise suunas. Selleks kuulutas 
MTÜ sel kevadel välja uue avaliku 
konkursi, rahastamaks täismahus 
(13 350 €) 6–12 vanuserühma ehk 
kooliklassi õpetaja väljaõpet. Kon-
kursi võitja, aastaid muusikaõpeta-
jana töötanud Riina Riistop alustab 
Hispaanias oma õpinguid augusti 
lõpus ja kui kõik läheb plaanipä-

MONTESSORI Ajal, mil endiselt peetakse barbaar-
seid sõdu, võiks mõelda, mis on see, mis aitaks meil 
inimkonnana areneda sellele tasemele, et me saaks 
koos eksisteerida ilma üksteisega sõdimata.

Lapsevanemad teevad haridusuuendusi
le võimalik sellist rühma luua ilma 
vastava koolituse läbinud õpetaja-
ta. Koolitus ise on mahult võrrel-
dav kõrghariduse omandamisega 
ja selle hind jääb umbes 10 000 eu-
ro kanti. Just finantsiline pool on 
tihti see, mis muudab koolituse 
kättesaamatuks paljudele, kes vä-
ga sooviksid õppima minna. Kuna 
sellest takistusest oleneb kogu eda-
sine rühma või klassi loomise või-
malikkus, võttis MTÜ Edendades 
Montessori Haridust oma peami-
seks eesmärgiks õpetaja väljaõppe 
rahastamise.

Septembris 2021 avanes esma-
kordne võimalus õppida Eesti pin-
nal 3–6 vanuserühma Montessori 
õpetajaks. Koolitusele oli kindlas-
ti tarvis MTÜ poolt keegi õppima 
saata, sest ainult nii sai tagada rüh-
ma teket meie kodukanti. Väga kit-
sa ajaraami lõikes tegeleti paral-
leelselt MTÜ asutamisega, sobiva 
õpetajakandidaadi otsimisega, ra-
hastusplaani loomisega ja palju 
muuga. MTÜ-poolse täisrahastu-
sega saadeti õppima konkursi võit-
ja Helina Sepp.

Lisaks vastava haridusega õpe-
tajale on Montessori rühmas samu-
ti oluline metoodikat toetav sisse-
seade ja vahendid – ka füüsilise 
rühmaruumi loomine on ressursi-
mahukas töö. Selle on enda peale 
võtnud MTÜ koostööpartner, kel-
lel juba on vastava meetodiga rüh-
ma avamise kogemus. Ettevalmis-
tustööd juba käivad, et 2023. aasta 
septembris saaks uksed avada.

Grupp aktiivseid Viimsi ja Pirita 
lapsevanemaid just nii tegigi!

Ühine eesmärk
Kõik hakkas pihta sellest, kui eel-
misel suvel tulid kokku Montesso-
ri pedagoogika huvilised pered, et 
korraldada mänguhommikuid, kus 
lapsed saavad iga kord koos min-
gi olulise eesmärgi nimel tegutse-
da, olgu selleks siis näiteks aiatööd 
või küpsetamine. Mudilastel las-
takse täiesti iseseisvalt toimetada, 
neid alahindamata, pakkudes vaid 
hädapärast tuge. Sellistel kohtu-
mistel saab üsna ruttu selgeks väi-
kese inimese võimekus ja loomu-
pärane tung ennast arendada. Usk 
lapse enesearendamise võimetes-
se ja austav suhtumine tema kui 
indiviidi vastu ongi ühed põhilised 
alustalad, mis neid lapsevanemaid 
ühendab ja mõttekaaslasteks teeb. 
Veendumus metoodika toimimi-
sest on pannud need pered nii ti-
hedalt koostööd tegema, et tehtud 
tööde nimekirja vaadates ei oskaks 
arvatagi, et ühise organisatsiooni 
all on tegutsetud vaid napilt aasta.

Ehkki pealtnäha võib tundu-
da, et lasteaiarühma loomine ei 
ole mingi ülemäära suur kunst, siis 
Montessori rühma puhul on lu-
gu natuke keerulisem. Esiteks po-

hea teada
Mis on Montessori haridus?

  Teaduspõhiselt lapse loomulikku arengut järgiv kasvatus- ja 
pedagoogikameetod, mis võtab arvesse lapse individuaalset 
arengumustrit, vajadusi, huvisid ja isikuomadusi.

  See on terviklik haridussüsteem, mis hõlmab vanusegruppe 
sünnist kuni täiskasvanuks saamiseni. Eestis on hetkel võimalik 
omandada Montessori haridust vanusevahemikus 3–12.

  Montessori meetodi autor on dr Maria Montessori (1870–1952) – 
Itaalia arst ja pedagoog. Esimene tema poolt loodud metoodikaga 
lasteaed avati 1907. aastal Roomas ning praeguseks on üle maail-
ma Montessori lasteaedu ja koole hinnanguliselt üle 20 000. 

  Uuri lisa: www.montessoriharidus.ee.

raselt, saab ta oma diplomi kät-
te 2024. aasta jaanuaris. Plaanitav 
klassi avamine saab seega aset leid-
ma septembris 2024. Juba praegu 
täitub õpilaste eelnimekiri oodatust 
kiiremini, kuid endiselt on huvilistel 
võimalus endast märku anda.

Kooliklassi loomine ei piirdu 
vaid õpetaja koolitamisega. Li-
saks õpingute rahastuse katmisele 
käib ka vilgas töö, et leida ressurs-
se füüsilise keskkonna loomiseks: 
ruumid, administratsioon, sisse-
seade ja õppevahendid. See kõik 
saab võimalikuks kogukonna toel 
ja ühisel rahastusel. Kõik piirkonna 
lapsevanemad, kellel on huvi oma 
lapsele saada kohta Montessori 
lasteasutuses, suurendavad oluli-
selt seda võimalust läbi organisat-
siooni liikmeks astumise. Täpsemat 
infot selle kohta leiab MTÜ Eden-
dades Montessori Haridust kodu-
lehel: www.montessoriharidus.ee.

Joanita Janson
lapsevanem ja kogukonna 
eestvedaja

Avakuu kuni 01.10

Lisainfo ja piletid 
viimsiartium.ee

Artium 
avaneb!

kuni 01.10
Priit ja Olga Pärna näitus

09.09 kl 19 
Eva Koldits ja Mingo Rajandi, 
kontsert-etendus "Elajannad"

10.09 kl 19
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
galaõhtu

15.-17.09 
Daniel Kötteri interdistsiplinaarne 
lavastustsükkel “MAASTIKUD JA 
KEHAD” (Saksamaa)

17.09 kl 12 
Lastehommik: Eesti Noorsooteater 
tuleb külla

22.09 kl 19 
Põhja- ja Baltimaade Jazz Meeting 

23.09 kl 19 
Kultuurisõbra tänuõhtu

25.09 kl 17 
Viimsi JazzPop festival: Estonian 
Voices

26.09 kl 19 
Vokaalmuusika kontsert The 
House Jacks (USA)

29.09 kl 19
Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia 
Kammerkoor, Tallinna 
Kammerorkester “SANCTUS”
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Kontserdid ja 
teatrietendused

9. septembril kell 19 Eva Kolditsa 
ja Mingo Rajandi kontsert-etendus 
“Elajannad”. Viimsi Artiumis.
10. septembril EMTA galakontsert. 
Viimsi Artiumis.
11. septembril kell 19 Vabakava 
“Ala(s)ti Palmiste’’. Viimsi huvi-
keskuses.
20.–25. septembril Arctic Circle 
Festival. Viimsi Artiumis.

Noorsootöö

9. septembril kell 15 video 
tegemine vanavanemate päevaks. 
Viimsi noortekeskuses.
13. septembril kell 15 Viimsi 
noortevolikogu esitlus. Püünsi 
noortekeskuses.
14. septembril kell 15 lauajalg-
palliturniir. Viimsi noortekeskuses.
15. septembril kell 12 “Päev 
noortele”. Püünsi noortekeskuses.
16. septembril kell 15 piljardi-
turniir 8–12. Viimsi noorte-
keskuses.
20. septembril kell 15 inimõiguste 
maailmakohvik ja viktoriin. Püünsi 
noortekeskuses.
21. septembril kell 15 viktoriin. 
Viimsi noortekeskuses.
22. septembril kell 14 lauamängu-
õhtu “Koos otsustame vesteldes”. 
Püünsi noortekeskuses.

Eakatele

11. septembri kell 12 Viimsi vana-
vanemate päev. Imeliste vanava-
nemate tunnustamine ja kontsert. 
Esinevad: Virgo Veldi (saksofon) ja 
Kai Ratassepp (klaver). Vaba sisse-
pääs. Viimsi Artiumis. Korraldavad 
Viimsi vallavalitsus ja hoolekande-
keskus.

15. septembril kell 15 Randvere 
päevakeskuse sügishooaja avamine. 
15 aastat päevakeskuse avamisest. 
Huviringidesse registreerimine. 
Esinevad päevakeskuse huviringid. 
Muusikalist meelelahutust pakub 
Andrus Kalvet. Randvere päeva-
keskuses. Korraldab Viimsi hoole-
kandekeskus.

Sport

14. septembril kell 18 jooga 
Holger Oidjärvega. Alates 14. sep-
tembrist kaks korda kuus teisel ja 
neljandal kolmapäeval kell 18.00. 
Viimsi raamatukogus.
20. septembril kell 18 ja 19.45 Viimsi 
mälumäng. Viimsi huvikeskuses.
22. septembril kell 14 XXII Johan 
Laidoneri Olümpiateatejooks. Viimsi 
mõisa pargis, Karulaugu terviserajal. 
Korraldab Laidoneri Selts, spordi-
selts Kalev, kaitsevägi, Viimsi valla-
valitsus.
23.-30. septembril kell 18 EOK 
spordinädal Viimsis. Viimsi kes-
kuses ja terviseradadel. Korraldab 
Viimsi Sport MTÜ.

Varia

11. septemblril kell 12–14 Laia-
küla küla “Magusalaat” ja üldkoos-
olek. Laiakülas Käära ringteel.
17. septembril maailma koristus-
päev. 
20. september kell 18 kirjaniku 
Markus Saksatamme ja reserv-
kapten Andrei Ambrose raamatu 
“SOG. Eesti eriüksuse lugu” esitlus. 
Viimsi raamatukogus.
21. septembril kell 17.30 lapitöö-
kursus edasijõudnutele. Viimsi 
raamatukogus.
24. septembril kell 11–13 Sulle 
50+. 5 jumestuse töötuba. Viimsi 
huvikeskuses. 

Maire Eliste muusikakool 
20. aastapäeva lävel 

M U U S I K AÕ P I N G U D

Käes on september ja meid ümbritsevad jälle lapsed. Jälle leiame 
rõõmu laulust ja pillimängust, jälle õpime uusi asju ning saame esineda 
oma vanematele ja ka avalikkusele.  

Emmel-issil on hea meel, kui lapsel on ilus hääl ja ta laulab. Eriti siis, kui ta 
laulab nii ilusasti, et teda lausa esinema pannakse ja talle ka plaksutatakse. 
Aga igal lapsel pole viisipidamist ja häälgi nigelavõitu. Mida siis teha? Ikkagi 
peab lapse varakult laulma panema ja ka talle ise laulma. Muusika toob pisi-
kese inimese ellu headust ja nii areneb empaatiavõime. Meie, lauluõpetajad, 
oskame juba ette näha ja tunnetada, kas lapsest saab viisipidaja. 

Õige on tulla 3–4 aasta vanuses, kuid meie kooli võetakse lapsi vastu eri-
nevas vanuses. On mitmed koolieelikute rühmad, juba 6–7-aastaselt saab 
kuuluda ühe häälsesse mudilaskoori, edasi tulevad päris mudilaskoor ja las-
tekoor. Tähtsal kohal kooli elus on ka emmede-isside kammerkoor. Ja meie 
läheme laulupeole!

Kooli elu rikastavad ka mitmed avalikud kontserdid, mis seekord on kõik 
juubelihõngulised. Nimelt saab kool 2. oktoobril 20-aastaseks! Avalöögi an-
name I advendil, 4. detsembril Viimsi Artiumis, järgneb kontsert II advendil, 
11. detsembril Tartu Pauluse kirikus ja lõpu saab meie kontserttuur III ad-
vendil Tallinna Jaani kirikus. Algus on kõikidel kontsertidel kell 17. Ettekan-
dele tulevad popurriid ukraina, prantsuse ja eesti lauludest. Miks selline va-
lik? Tulge kontserdile, saate teada! 

Esinduslik on ka solistide rivi: Alika Milova, Uku Suviste, Oliver Kuusik ja 
Laura-Retti Laos. Lisaks ka oma koolist välja kasvanud solistid. Laulud kõ-
lavad ukraina, prantsuse ja eesti keeles. Saadab bänd Rain Rämmali ja Siim 
Selise juhatusel.

Maire Eliste 
Maire Eliste muusikakooli looja

Viimsi valla lähiaja 
kultuurikalender

JAZZ Viimsi mõis on pikka aega 
muusikarõõmu pakkunud. 
26. augustil avasid Helin-Mari 
Arder, Teet Raik ja Ara Yaralyan 
mõisas Viimsi Jazzi uue hooaja, 
mida korraldavad Carmen ja Oleg 
Pissarenko.

Kuidas tekkis idee luua Viimsi Jazz?
Carmen: Eelmisel suvel nentisime 

Olegiga, et meie kodu lähedal võiks 
toimuda jazzkontserte, mis ei ole lii-
ga pidulikus vormis ning kohas, kuhu 
on mõnus pere või sõpradega minna. 
Oleme mõlemad suured muusikaar-
mastajad ning naudime kvaliteetset eri 
žanrite helisid. Kuna Olegil on suur ko-
gemus jazzkontsertide korraldamise-
ga, siis otsustasime luua Viimsi Jazzi.

Kuidas on Viimsi publik teid vastu 
võtnud?

Oleg: Me oleme jõudnud publikuni, 
kes hindab justnimelt kodu lähedal pi-
gem kammerlikku hubasust. On kuu-
lajaid, kes kirjutasid meile juba kaks 
nädalat pärast eelmist kontserti ja kü-
sisid, mis kuupäeval toimub uus kont-
sert. See on väga armas. 

Viimsi mõisa saalil on teatavad eri-
sused, mistõttu tuleb instrumente 
hoolikalt valida, ent see on põnev väl-
jakutse. Eelmisel hooajal astusid lavale 
Raivo Tafenau trio, Susanna Aleksand-
ra, Sofia Rubina ja Holger Marjamaa, 
Rebecca Kontus, Hedvig Hanson ja 
teised. Uut hooaega alustasime võlu-
va Helin-Mari Arderiga, kes viis meie 
kuulajad bossa lainetel Itaaliasse,  
Prantsusmaale ning tagasi Eestisse.

Carmen: Meie publik on lisaks 
Viimsi elanikele ka Jõelähtme vallast, 
Kadriorust, Nõmmelt ning isegi Sauelt 
kohale tulnud, mis annab samuti hea 
tunde ning märgi, et mahume küll 
siia tihedasse kultuurigraafikusse. Ja 
mis peamine – aina enam on kordu-
vat publikut, kes on meile väga arm-
saks saanud ja ka kontsertide välisel 
ajal tere ütlema tulevad.

Kas ja kuidas on sel aastal Viimsi 
Jazzi korraldamist mõjutanud sõda 
Ukrainas?

Carmen: Kogu Euroopa oli sellest 
kohutavast uudisest rabatud. Olles esi-
mesest ehmatusest toibumas, vaatasi-

Viimsi mõisa saalis alustas 
Viimsi Jazz oma teist hooaega

me teineteisele otsa ning küsisime, kas 
me teeme juba välja kuulutatud kont-
serti või jätame ära? Võtsime mõneks 
päevaks küsimuse üle arutlemiseks aja 
maha ning pidasime nõu oma järgmise 
esineja Susanna Aleksandraga. Otsus 
sündis ühiselt – igal juhul läheme plaa-
niga edasi! Üle poole piletitulust anne-
tasime üheskoos esinejatega ukrainlas-
te toetuseks.

Sõda pani ka sõnale “sõda” taaskord 
tugeva tunde sisse. Meil tekkis sisemi-
ne konflikt ja keerukas küsimus, kui-
das me saame sõja ajal kutsuda inimesi 
Viimsi mõisas tegutsevasse sõjamuu-
seumisse? Kuid olles tutvunud põhja-
likumalt muuseumiga, saime aru, et 
mõisas eksponeeritav on ju ennekõi-
ke meie sõjaajalugu lahti jutustav, mis 
sai samuti hoopis teise väärtuse. Ja sa-

mas ongi õige, et sõda kui selline jääb 
muuseumisse.

Hiljuti avati uhke kultuuri- ja hari-
duskeskus Viimsi Artium. Kuidas see 
Viimsi Jazzi mõjutab?

Oleg: Naljaga öeldes: mis seal ikka, 
viime Viimsi Jazzi Viimsi Artiumisse! 
Artium on väga uhke hoone erinevate 
võimalustega. Oleme käinud seal juba 
mitmetel kontsertidel ning naudime 
kodu lähedale toodud võimalusi. Meie 
Viimsi Jazz on aga algusest peale olnud 
hoopis teise iseloomu ning energiaga, 
mis sobitub justnimelt Viimsi mõisa 
saali, kuhu on ka meie tore publik tee 
leidnud. Ehk muusikasõbrad, kes väär-
tustavad hubasust, vahetumat kontak-
ti esinejaga, mõnusat seltskonda ja ehk 
veidi ka mõisaajastu hõngu.

Keda veel Viimsi Jazzil näha ja kuul-
da saab?

Oleg: 23. septembril kell 19 ootame 
kontserdile kõiki, kes peavad lugu le-
gendaarsest Eesti bassivirtuoosist Raul 
Vaiglast, kes on tähistamas käesoleval 
aastal oma 60. juubelit. Saali täidavad 
sel õhtul imeliselt sooja emotsiooniga 
tütar Marie ja isa Raul Vaigla. 30. ok-
toobril toome aga Eesti publiku ette es-
makordselt Kuubast pärit jazzmuusika 
tõusva tähe, tšellovirtuoosi Ana Carla 
Maza, kes oma maailmaturnee raames 
külastab ka Viimsit.

Carmen: Täpsemat infot leiab face-
book.com/viimsijazz . Piletid on soeta-
tavad Piletilevist. Meie publiku maitse-
meelte eest hoolitseb mõisas tegutsev 
kohvik Maria Juures, kus saab nautida 
imelisi hõrgutisi. Kohvik avatakse tund 
enne kontserti algust.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Oleg ja Carmen Pissarenko. Foto: Tiit Mõtus

Helin-Mari Arder. Foto: Kalev Lilleorg.

Publik on Viimsi Jazzi soojalt vastu võtnud. Foto: Kalev Lilleorg



ARUKAD KÜLAD Viimsi, Jõelähtme 
ja Rae piirkonna kodanikuühen-
dusi, ettevõtjaid ja kohalikke oma-
valitsusi ühendava katusorganisat-
siooni Leader tegevusrühm Põhja-
Harju Koostöökogu osaleb kahe 
aasta vältel programmis Arukad 
külad (Smart Villages).

Programmi eesmärk on kohaliku elu 
edendamine läbi kogukondade koos-
töö teiste küladega nii Eestis kui ka piiri 
taga. Eestis rakendatakse arukate küla-
de lähenemist esmakordselt 13 Leader 
tegevusrühma koostööprojekti “Aruka-
te külade arenguprogramm” raames.

Programmis on 24 piirkonda üle 
Eesti saanud võimaluse mentortoe 
najal oma küla tugevused ja nõrku-
sed pulkadeks lahti lammutada ja siis 
konstruktiivsel viisil jälle kokku klap-
pida. Põhja-Harju piirkonnas on tule-
museks kolme küla – Lubja, Uuesalu ja 
Neeme – valminud arengukava, mille 
järgi oma samme lähiaastatel seada, et 
elukeskkond saaks parem ja kogukon-
dade tugevused parimas mõttes targalt 
ära kasutatud.

Millised on targad lahendused 
Viimsis?
Lubja külas on Aruka küla projektijuht 

9. september 2022 KOGUKOND & SEENIORID // 15

Lapsesuu ei valeta 
ehk kogu tõde 
vanavanematest 

VA N AVA N E M AT E  PÄ E V 

Septembri teisel pühapäeval tähistatakse vanavanemate päeva. Selle 
päeva eesmärk on tänada ja avaldada austust vanavanematele nende 
jagatud hoole ja armastuse eest. Kuidas aga kirjeldavad lapsed vanavane-
maid ning nende töid ja tegemisi? Vastuseid andsid 4–5-aastased lapsed. 

külavanem Raimo Tann, kelle sõnul on 
Lubja küla aktiivne, kuid siiani on küla 
juhtimine olnud suures osas külaseltsi 
juhatuse käes. Sel moel saab küll pro-
jektidega kiirelt edasi liikuda ja ka ot-
sustusprotsessid on lihtsad, kuid selli-
ne juhtimine ei ole pikas perspektiivis 
jätkusuutlik ning Aruka küla põhimõ-
tetele vastav. 

Lubja küla eesmärk on olla targalt 
juhitud küla, mille üheks kvaliteet-
märgiks on kaasamine. Kahjuks CO-
VIDi aeg ei lubanud avalikke üritusi 
teha, seega paljud tegevused arengu-
kava protsessil viidi läbi digitaalselt, 
sealhulgas ka elanike rahulolu küsit-
lus. Tänaseks on arengukava valmis 
ja jäänud on vaid küla üldkoosolekul 
see läbi arutada ja kinnitada. Küla üld-
koosolek toimub 3. oktoobril Lubja tu-
letorni juures koos Lubja kogukonna 
kultuuriõhtuga, kuhu on oodatud kõik 
Lubja küla elanikud.

Mis on tehtud, mis veel plaanis?
Tänu COVIDidile kutsuti ellu kogu-
konna matkad, mille algne eesmärk 
oli suhelda Lubja küla inimestega kü-
la arengu teemadel. Kuna matkad ko-
gusid populaarsust ka teiste viimsilaste 
seas, kasvas sellest välja Lubja kogu-
konna matkade sari.

Aruka küla projektis pidi iga kü-

Põhja-Harju Koostöökogu külad 
Aruka küla arenguprogrammis

la valima ka ühe arengukavas märgi-
tud eesmärgilise tegevuse elluviimise. 
Lubja küla valis Aruka pingi idee – pin-
gi, mis pakub võimalust  lõõgastuda, 
stressi maandada ja haritud saada. Pi-
loottegevuse käigus valmib prototüüp, 
mille raam on juba paigas – toekas is-
tumisalune, mis esialgu jutustab Lub-
ja küla loo läbi kahe aadliproua autent-
se kirjavahetuse, seda nii raamatukapis 
käegakatsutaval kujul kui ka QR-koo-
di läbi nutiseadmes audiofailina Lub-
ja külaseltsi veebilehel. Esimene pink 
plaanitakse paigaldada Lubja klin-
diastangule. Ja et unistada tuleb ikka 
suurelt, siis miks ei võiks tulevikus ol-
la ka Laidoneri mõisa territooriumil 
üks pink, mis räägib Laidoneri loo, ja 
Kirovi vana kolhoosimaja õuel teine 
jne, ikka Viimsi ajaloo ja kultuuriväär-
tuste radadel. 

Raimo Tann kutsub kõiki Viimsi kü-
lasid üles liituma Põhja-Harju Koos-
töökoguga, kust saab nii mõttelendu 
kui ka infot rahaliste võimaluste han-
kimiseks projektide elluviimiseks. Sa-
muti julgustab ta teisi Viimsi külako-
gukondi endaga ühendust võtma, kui 
on nõu vaja arengukava koostamisel. 
“Arukas on  jagada kõike, mis head on 
saadud, ka teistega – nii areneme me 
tervikuna jõudsamalt,” lisas Lubja kü-
lavanem.

Keit Lipp
Tartumaa Arendusseltsi liige

Annika Vaikla
Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse liige

Artikkel on valminud Leaderi koostööprojekti “Arukate külade arenguprogramm” 
raames. 

Kes on vanavanemad?
 Issi vanemad.
 Vallavanemad?
 Vanaisa ja vanaema ju!
 Need on emme ja issi vanemad, 

mamma ja papa.
 Nagu sina ja issi, aga vanad. Või na-

gu mamma!

Millised vanavanemad välja näe-
vad?

 Vanad.
 Sarnased emme ja issiga.
 Niisked.
 Vanavanemad on vanad ja neil on 

tihti prillid.
 Neil on kortsud ja nad kasvatavad 

taimi kogu aeg.
 Vanavanemad ei näe väga vanad 

välja.
 Vanade inimeste keha on natuke 

krambis.

Mida vanavanemad teevad?
 Nad puhakvad vahepeal.
 Söövad.
 Vanaema teeb tavaliselt pannkooke.
 Vanaisa parandab.
 Istuvad kodus, vanaisa grillib va-

hepeal.
 Ma ei tea, näiteks istuvad.
 Nad püüavad kala ja teevad lõket.
 Vanavanemad hoiavad lapsi.
 Nad söövad kodus olles kogu aeg.

Mis vanavanematele meeldib?
 Natuke meeldib tööd teha.
 Niisama kodus olla.
 Siile toita.
 Mammale meeldib meiega mängi-

da, aga ta tahab ka väga puhata.
 Et me tuleme külla.
 Neile meeldib kõik, nad on juba 

vanad.

Mis neile ei meeldi?
 Raskeid töid ei meeldi teha.
 Vanaisale mõned asjad ei meeldi.
 Ei meeldi meie kisa.
 Näiteks kui mingid lapsed liiga pal-

ju kommi söövad.
 Neile ei meeldi, kui lapsed halvas-

ti käituvad.
 Tegelikult ei meeldi neile palju 

tööd teha.
 Vanaemale ei meeldi riisuda.
 Neile ei meeldi, kui neid hammus-

tatakse, mu väike õde vahel teeb nii.

Neid rõõmustab, kui ma olen hea 
poiss.

Mida vanavanemad hästi oska-
vad?

 Telekat vaadata.
 Joonistada ja meisterdada.
 Vanaisa parandas mu autot ja tõm-

bas mu hamba ära.
 Mamma oskab hästi arvutiga te-

ha asju.
 Kõike, aga kõige paremini oskavad 

lugeda.
 Teevad hästi süüa.
 Nad oskavad hästi mu õde maga-

ma panna.

Milles vajavad vanavanemad abi?
 Kui keegi on surnud, tuleb kiirabi 

appi kutsuda.
 Koristamisega, mõnikord kohvi te-

gemisel.
 Koristamisega ja kotte kanda.
 Ahju kütmisega.
 Aitan näiteks mingeid asju tuua, 

mida ma ulatan.
 Abi nad ei vaja.
 Aitan vanaema, kui tal jalg valutab, 

ja kingin õhupalli.

Mida te koos vanavanematega 
teete?

 Sööme kommi.
 Mängin.
 Mängime lauamängu.
 Käime mänguväljakul.
 Nad armastavad mind, mängime 

doomino mängu.
 Mängime koos kulli, siis nende selg 

ei valutagi!

Varsti on vanavanemate päev. Mida 
võiks vanavanematele sel päeval 
kinkida?

 Lilli, aga vanaisale need tegelt ei 
meeldi.

 Kaardi ja šokolaadi.
 Kommikarpi ja mammale ehte-

karpi.
 Pildi kinkida.
 Sellise toe, et kui selg on valus ja 

siis paned selle ja enam ei nii valus. 
Tead, see nagu toetab.

 Mulle meeldib teha asju koos va-
naisaga ja lilli võib neile alati kinkida.

Jane Saks 
Viimsi Teataja toimetaja

Ilusat saabuvat vanavanemate päeva! Foto: Canva

KONTSERTREIS Kuidas kirjeldada 
kirjeldamatut, sellesuvist rahva-
muusikaansambli Pirita ja rahva-
tantsurühma Valla-alune, solistide 
Aime Salmistu (laul) ja Kairi Leht-
puu (lõõts) esinemist Saaremaal?

Programm oli väga tihe – kõik kolm 
kontserti pidid mahtuma pooleteise 
päeva sisse. 6. juulil osalesime Kures-
saare Merepäeval kontserdiga “Meri 
siin ja meri seal”. Ilm oli küllaltki ekst-
reemne – viiulipoognad ja laululehed 
kippusid lendu minema, noodipuldid 
aga maadligi prantsatama. Aga mis 
merepidu see ilma tormita ikka on! Sa-
ma päeva õhtul oli meil teine ühiskont-
sert Kihelkonna rahvamajas.

Tippesinemiseks kujunes Kärla 
kontsert 7. augustil. Proovi saime teha 

Meri siin ja meri seal

August Sarrap
juhendaja

laululaval, kuid vihmasabin pani asja 
paika ja kontsert toimus rahvamajas. 
Üllatuseks oli saalis väga hea akustika, 
mis võimaldas ilma helitehnikata hak-
kama saada. Kuna kontserdi ajal sai-
me teada Ott Tänaku võidust, siis oli 
see meiepoolne panus Saaremaa poi-

si võidu tähistamiseks. 
Kontsertreisi toimumisele panid 

õla alla nii Eesti Kultuurkapital kui ka 
Viimsi vallavalitsus.

Uusi ja huvitavaid esinemiste pak-
kumisi võtame vastu nii eraldi kollek-
tiividena kui ka ühiselt.

Tantsib rahvatantsurühm Valla-alune.

Kogu seltskond Kuressaares merepäeva plakati ees. Fotod: erakogu
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A
ltarimaali 1872. aastal 
Randvere kirikule kinki-
nud Tammneeme küla 
Mihkli talu peremehe-

le oli sellel kujutatu kindlasti tut-
tav ja kodune – sai ju suurem osa 
ümberkaudsete külade elanikest 
põhielatise just kalapüügist. Maa-
li olustik on helge, ka väikse püha-
koja paksud peakivimüürid ei rõhu. 
Pärastlõunaste jumalateenistuste 
ajal võib Randvere kirikus jälgida 
värvidemängu, kus päike pühako-
ja akende värviliste klaaside varje 
altarile ja otsaseinale heidab. 

1852. aastal pühitsetud Randve-
re kabel on lihtne ühelööviline kõr-
ge laega hoone, mis seisab tugeval 
alusel. Püsivaks ei tee kirikut aga 
pelgalt müüre kandev paari meet-
ri sügavune vundament. Kirik tä-
hendab ka inimesi, kes Jumalat 
teenivad, paluvad ja kiidavad. Kin-
nitame ju igal pühapäeval apost-
likus usutunnistuses: “Mina usun 
üht püha kristlikku kirikut”. Kiri-
ku alusepanijaks on Jeesus Kristus 
ise ja see hõlmab tervet maailma. 
Ka Viimsis jagub Kristuse järgijaid 
mitmesse kogudusse ja pühakotta. 
Randvere on nende seas üks vääri-
kamaid, jäädes vanuselt õige pisut 
maha Pranglist.

Kiriku ehitamine
Nii Prangli kui ka Randvere kabeli 
ehituse algatajaks olnud tolleaeg-
set Ida-Harju praosti ja Jõelähtme 
koguduse õpetajat Gustav Heinrich 
Schüdlöffelit (1798–1859) teatakse 

gusel asuva Viimsi läänekalda rah-
vaga. Ka praegu moodustavad üle 
poole Randvere koguduse aktiivse-
test liikmetest Leppneeme, Tamm-
neeme ja Randvere elanikud, um-
bes veerandi jagu lisandub Tallinna 
linnast.

Randvere kogudus
Tänane Randvere kogudus annab 
välja ühe väikse Eesti maakogudu-
se mõõdu. Oma koguduslikku kuu-
luvust on annetuste ja armulaua-
osadusega kinnitanud 50 inimese 
ringis. Teist samapalju on neid, kes 
Randveres ristitud ja konfirmeeri-
tud, aga sideme kaotanud. Lähi-
ümbruse külade elanike arvuga 
võrreldes on see peaaegu nähta-
matu osa. Kirik hoonena on aga lä-

vaimulikutöö kõrval eesti müto-
loogia uurija ja kirjakeele uuenda-
jana. Samas oli tal ka annet ma-
jandusmehena. Kirikute ehituseks 
kohe peale Jõelähtmesse ametis-
se seadmist aastal 1829 väljakuu-
lutatud korjandustest kasvas vaja-
lik summa vähehaaval, kuid suure 
osa sellest moodustasid ligi paari-
kümne aastaga kogunenud intres-
sid. Omalt poolt toetas Randvere 
kiriku ehitust puitmaterjaliga ja ra-
haliselt Maardu mõisnik Christoph 
von Brevern. Kui Prangli kabel val-
mis 1848. aasta suvel palkehiti-
sena paari kuuga lauritsapäevaks 
ehk 10. augustiks, siis sama aasta 
juulis alanud ehitustööd Randve-
res kestsid pühakoja sisseõnnista-
miseni neli aastat. Täpset kiriku pü-
hitsemise ehk Jumala teenimiseks 
eraldamise kuupäeva pole teada. 
Praeguse väljanägemise sai Rand-
vere kirik aastal 1882. Veel 30 aas-
tat hiljem valmis August Terkman-
ni käe all lihtsa prospektiga, kuid 
puhtakõlaline, praegugi kasutusel 
olev orel.

Kabelit kasutati pikka aega Jõe-
lähtme koguduse abikirikuna, ku-
ni 15. jaanuaril 1923. aastal kinnitas 
kirikuvalitsus ehk konsistoorium 

KIRIK Kirikuläve ületades köidab sisseastuja pilku 
esimesena altar, kõige püham paik. Randvere kabelis 
seisab kirikulise ees altarimaalil pikas valges rüüs 
Kristus ja teenimisvalmilt tema poole vaatav Peetrus, 
taustaks hele suvine Geneetsareti järv. Taamal on 
kalavõrkude tõmbamisega ametis paaditäis kalureid.

Pühakojaks seitsmele sugupõlvele

Randvere koguduse iseseisvaks. 
Seega on Randveres üsna pea tu-
lemas oluline tähtpäev, mis vää-
rib põhjalikumat käsitlust, kui 
siinne leheruum seda võimaldab. 
Koguduse kõrgajaks võib pidada 
1930ndate teist poolt, mil valmis 
kogudusemaja praegusel Kaevuaia 
teel ja liikmete arv kasvas 375-ni. 
Lühikest aega (1937–1944) hõlmas 
Randvere koguduse teenimispiir-
kond kogu Viimsi poolsaare, ku-
ni Rohuneeme abikogudus Rand-
vere-Viimsi kogudusest eraldati ja 
Tallinna Jaani kogudusega liideti.

Oma “piiripealse” asukoha tõttu 
on Randvere kogudus kuulunud nii 
Tallinna (1935–1951), Lääne-Harju 
(1951–1982) kui ka Ida-Harju (ku-
ni 1935 ja alates 1982) praostkonda. 
Ehkki Viimsi poolsaare luterlikud 
kogudused kuuluvad erinevates-
se praostkondadesse (Viimsi Püha 
Jaakobi kogudus Tallinna praost-
konda), on idakalda külade seotus 
emakirikuga Jõelähtmes ajalooli-
ne. Vaatamata pikematele vahe-
maadele on suhtlus ja sugulussi-
demed Muuga lahega piirnevate 
rannakülade vahel olnud tugeva-
mad kui vaid mõne kilomeetri kau-

Andres Jaanus 
EELK Randvere 
koguduse juhatuse liige

bi igasuguste aegade olnud nähta-
val kohal ja juba üle kolmekümne 
aasta kestab soodus aeg, mil kee-
gi ei pea kartuses üle õla vaatama, 
kui sinna siseneda otsustab. Kõi-
ge kiuste hoiti kirikute uksi lah-
ti ja hooneid vähemalt rahuldavas 
seisus ka eelnenud okupatsiooni-
kümnenditel. Nagu piiskop Joel 
Luhamets oma aastapäevajutluses 
märkis, on “organid”, kes usku ja 
usklikke vaenasid, oma eksistentsi 
lõpetanud, aga kirik püsib endiselt.

Randvere kogudus on vaata-
mata tagasihoidlikele vahendite-
le suutnud toetada nii vaimulikku 
teenimist kui ka hoidnud korras 
pühakoda. Viimase jaoks on abikäe 
ulatanud ka maksumaksja, rahas-
tades valla eelarve kaudu iga-aasta-
selt kõigi Viimsi koguduste majan-
dustegevust. Rotatsiooni korras iga 
5–6 aasta tagant eraldatavat inves-
teeringutoetust on Randveres ka-
sutatud nii kiriku sise- ja välisilme 
uuendamiseks kui ka kirikaia kivi-
müüri taastamiseks. Ajahammas 
pureb aga väärikamaidki ehitisi ja 
nii elas kogudus paar aastat tagasi 
üle paraja ehmatuse, kui pehkinud 
riputustalad lasksid Randvere kiri-
ku vanimal esemel, Johan Malm-
bergi töökojas aastal 1802 valatud 
tornikellal poolde vinna kukkuda. 
Asja põhjalikumalt uurides selgus, 
et renoveerimist vajab kogu torni-
kiiver. Taotleme jätkuvalt rahalist 
toetust muinsuskaitseameti kau-
du, kuid oodatud on iga annetus ka 
koduvalla elanikelt ja ettevõtjatelt.

Ehkki 170. aastapäeva jumala-
teenistusest sai kohapeal osa üle 
60 kirikulise, on neid igapühapäe-
vaselt vaid pisut. Kas ülejäänud ei 
vajagi Jumala Sõna, mida seal kuu-
lutatakse, või peavad nad kirikut nii 
endastmõistetavaks, et usaldavad-
ki seal jagatavast õpetusest ja kom-
betalitustest osasaamise väheste-
le? Ometi otsitakse elu pöördelistel 
hetkedel kirikust tuge ja selle leid-
mise üheks eelduseks on järjepide-
vus, katkematu evangeeliumi ehk 
rõõmusõnumi kuulutamine ja selle 
vastuvõtmine, ka Randveres. 

KOKKUTULEK Suvi on kokku-
tulekute korraldamise aeg. 
Kokku saavad kunagised kooli-
kaaslased, endised ning prae-
gused kolleegid, muusikud, 
mootorratturid ja suguvõsad. 

Paljudel suguvõsadel on tugev üh-
tekuuluvustunne. Sugulasi teatakse 
ja tuntakse ning üheskoos rõõmus-
tatakse õnnestumiste üle, keeru-
listel päevadel ollakse üksteisele 
toeks ja abiks. 

Suguvõsaliikmeid võib siduda 
mingi isikuomadus või väline tun-
nus, näiteks väljapaistvad sportli-
kud saavutused, erakordne musi-
kaalsus või keskmisest pikem kasv.                               

 Sellised suguvõsad korralda-
vad ka kokkutulekuid. Nii kogune-
sid 6. augustil juba neljandat korda 
Leppneeme külas Lännemäel ela-

nud Aliine ja Kalle-Voldemar Ra-
ja järeltulijad. Kohtutakse iga viie 
aasta tagant ning seekord oli kok-
kutulnuid umbes poolsada. Sugu-
võsa kaugemad esivanemad on 
Leppneemes elanud juba üle 230 
aasta. Veel varasemad elasid prae-

Raja suguvõsa sai Leppneemes jälle kokku

guses Jõelähtme vallas Muuga sa-
dama lähistel asuvas Uuskülas. 
Kõige vanem teadaolev esiisa Se-
pa Klaus on sündinud 1661. aastal 
ning tema sugupuus on hinnan-
guliselt 33 000 järeltulijat ja nen-
de paarilist. Arvatavasti selle mehe 

nimest ongi tulnud talukoha nimi 
Klaukse, kus tema järglased hiljem 
elasid. Sepa Klausi üks järeltulija-
te haru siirdus 18. sajandi lõpupoo-
le elama Leppneeme küla Jaani tal-
lu, kus nad said endale 1834. aastal 
Raja perekonnanime.    

Uuskülas ja Leppneemes                                                                             
Kokkusaamine algas Uuskülas põ-
lise Klaukse talu kunagises asuko-
has. Külalisi tervitas külavanem 
Tõnis Tuuder, kes kõneles siitkan-
di inimeste tänastest muredest ja 
rõõmudest. Edasi andsin Jõeläht-
me kihelkonna ajaloo uurijana 
kokkutulnuile põgusa pildi Sepa 
Klausi ja tema järglaste elust Uus-
külas.                                              

Leppneeme poole sõites teh-
ti vahepeatus Randvere kalmistul, 
kus on Aliine ja Kalle-Voldema-
ri viimne puhkepaik. Lännemäel 
heisati kõigepealt hümni saatel 
Eesti lipp. Seejärel lasti hea maits-
ta perenaiste keedetud supil ning 
sellel, mida igaüks lauale panemi-

seks kaasa oli toonud. Varsti ko-
guneti kuulama ülevaadet 1783. 
aastal Uuskülas sündinud ja Lepp-
neemes perekonnanime saanud 
Klaus Raja (jälle Klaus) ning tema 
pere tegemistest.                                              

Seltskondlikku tegevust jagus 
igaühele. Kes otsis üles mõne su-
gulase, et tema käest uurida, mis 
on vahepeal  juhtunud. Teised kat-
susid jõudu sportmängudes. Väik-
sematel oli tore omavahel tuttavaks 
saada ja samuti midagi põnevat 
koos teha.                                                                         

Osalejate arvamus oli, et selli-
ne sugulasi liitev kokkusaamine 
on hästi tore. Kindlasti ei piisa ai-
nult inimeste kokkukutsumisest, 
vaid oluline on kogu päevakava 
hoolikalt varem läbi mõelda, et te-
gevust oleks nii lastel, noortel kui 
ka eakamatel. Ainult üks inimene 
ei suuda kokkutulekut ette valmis-
tada ja korraldada, vaid selleks on 
vaja toimkonda, kes omavahel eri-
nevad ülesanded ära jaotab. See-
kord nii oligi.

Raja suguvõsa 
Uuskülas. Foto: 
Viivika Müller

Jaan Tagaväli
Raja suguvõsa liige          

Randvere kirik. 
Fotod: Andres 
Suurevälja

Randvere 
kogudusse 
kuulub umbes 
50 inimest.

Randvere kogudus tähistas 170. 
aastapäeva.
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Teated

Korista 17. septembril üks endale 
armas paik prügist puhtaks!  
Olgu see kodutänav, lemmikrand, metsatukk või toidupoe parkla – 
prügi leidub kahjuks kõikjal. Nägemiseks tuleb vaid silmad lahti teha. 
Suitsukonid on tihti peidus, nende peitjad osavad ja salakavalad.

Järjekorras viies maailmakoristuspäev toob ühtses tegevuses kokku 
pea 190 riiki, sealhulgas Eesti. Eestist alguse saanud ja siit koristus-
päeval kureeritav talgupäev kutsub tänavu üles märkama väikeprügi 
metsades, randades ja veekogude ääres, pöörates nii tähelepanu 
inimtegevuse tagajärjel prügistuvatele looduskaunitele paikadele. 

Viimased kaks aastat on inimesed paratamatult teineteisest eemal-
dunud. Sel aastal soovime olla koos rahvusest, vanusest ja maailma-
vaatest sõltumata. 

Kutsu kaasa sõbrad, pere, naabrid ja töökaaslased! Koristama on 
oodatud koolinoored, külaseltsid, laulu- ja tantsuringid – kõik! 

Vallavalitsuse poolt jagame kõikidele, kes soovivad koristada valla 
avalikku ruumi (rannad, teeääred, haljakud, külaplatsid jms), kilekotte 
ja/või töökindaid. Vallavalitsus tuleb järele ja viib ära kõik kotid ja ko-
gutud prahi, mille talgulised teede äärtest, haljasaladelt ja mujalt kogu-
kondlikust ruumist kokku korjavad. Et küsida prügikotte, kindaid või 
teavitada kogutud prahi asukohast, palume kirjutada e-posti aadressil 
kristjan.jarv@viimsivv.ee või helistada telefonil 602 8853!

Anna oma koristusest teada ka veebiaadressil maailmakoristus.ee! 
Maailmakoristuspäeva korraldamist toetavad Keskkonnainvestee-

ringute Keskus, Briti Nõukogu ja Neste Eesti.
Jane Saks

Viimsi Teataja toimetaja

Loovusrikkad ja harivad päevad 
Prangli saarel  
Prangli saarel toimusid kohaliku haridusseltsi eestvedamisel 
18.–20. augustil esmakordselt loovuspäevad, kus nii saare elanikud 
kui ka külastajad said ennast läbi kunstiliste tegevuste mitmekülg-
selt arendada.

Lisaks omaosalusele toetas üritust kohaliku omaalgatuse programm. 
Kätt sai proovida siidimaalimise, keraamika, seebivalmistamise, puu-
töö, martsipanist tordikaunistamise ja saunamütside viltimise töötuba-
des. Huvilistest puudu ei tulnud – kokku osales ligi nelikümmend inimest. 
Suur tänu töötubade juhendajatele – Gerly Liibek, Kaire-Leen Suur, 
Merike Rammo, Urve Konksi, Karille Bergmann –, kes võtsid vaevaks 
Pranglile sõita ning meie päevad toimekalt sisustada! Samuti täname 
kõiki osalejaid! Külluslikult positiivse tagasiside põhjal saab järeldada, 
et ka järgmisel aastal võib saarel korraldada loovusrikkaid ja harivaid 
päevi.

Siiri Piirisaar
ürituse korraldaja

JÄÄTMED Viimsi vallas on era-
klientidele mõeldud kaks jäätme-
jaama: Pärnamäe jäätmejaam 
(Pärnamäe tee 36) ja Vanapere 
jäätmejaam (Vanapere põik 3). 
Viimsi Teataja külastas viimast, 
kus võttis meid vastu heatujuline 
viimsilane Lauri.

Vanapere jäätmejaamas on askelda-
mist ja tegutsemist omajagu, sest päe-
va jooksul teenindatakse umbes sada 
klienti. “Esmaspäevad on kõige rahu-
likumad, kuid nädalalõppudel on ju-
ba enne avamist järjekord värava taga,” 
rääkis Lauri oma tööpäevadest. Kui-
gi tänapäeval on kõigil pidevalt kiire, 
siis jäätmejaama tulles soovitab Lau-
ri ikkagi pisut aega varuda ning vära-
va sissesõidus meest oodata. “Kui saan 
jäätmed üle vaadata, selgitada, mis on 
tasuta ja mis mitte, sujub üleandmine 
kiiremini,” täpsustas ta. Vajadusel ai-
tab Lauri ka klientidel jäätmeid õige-
tesse konteineritesse tõsta, kuid üld-
juhul on kõik sätitud nii, et inimesed 
saavad ise hakkama.

Lauri on jäätmejaamas töötanud 
kaks aastat ja tema sõnul jääb järjest 
vähemaks neid, kes soovivad tasu eest 
äraantavaid jäätmeid teiste varju peita. 
Paremaks on läinud ka inimeste tead-
likkus jäätmete liigiti sorteerimisest. 
“Näiteks kui siia tuuakse tool, maksaks 
see inimesele umbes 2 eurot ja 25 sen-
ti. Kui tool ära lammutada, siis maksab 
see umbes 30 senti,” jagas Lauri häid 
soovitusi. Tööriistad on mehel jäätme-
jaamas olemas ning kui inimestel on 
aega, saavad nad äraantavad esemed 
materjalide kaupa demonteerida. Siis 

on jäätmete loovutamine ka tunduvalt 
soodsam.

Kasutusjälgedeta pehmet mööblit 
saab taaskasutuse eesmärgil jäätme-
jaama tasuta tuua. “Tihtipeale tahetak-

Jäätmejaama tule hea tujuga

17. septembril kõik maailma koristama! Foto: maailmakoristus.ee sotsiaal-
meediakonto

Puutöökojas said hakkama ka naised. Foto: erakogu

KO M M E N TA A R

Jäätmemajanduse areng Viimsis liigub 
õiges suunas

  Toomas Luhse, keskkonna vanemspetsialist: Mul on hea meel, et Viimsi valla 
elanikud on muutumas üha keskkonnateadlikumaks ning kasutavad jäätmejaama 
teenust. Kahjuks on siiski ka neid, kes rikuvad üldist pilti ning viivad jäätmeid metsa 
ja panevad mittesobivaid jäätmeid pakendikonteineritesse. Siiski võib tõdeda, et 
selliseid probleeme on vähemaks jäämas ning jäätmemajanduse arengud Viimsi 
vallas on liikumas õiges suunas. Kuid veel on pikk tee minna, et kõik teenused 
oleksid elanikele teada ja mugavalt kättesaadavad.

6. juulist 2021 hakkas Vanapere jäätmejaama teenindama Ragn-Sells AS ning 
uue koostööpartneri raames oleme jäätmejaamas parandanud aluspinda ning li-
sanud täiendava väljasõidu. Tänu sellele on konteinerite paigutus väikesel plat-
sil loogilisem ning jäätmejaama külastamine elanikele loodetavasti mugavam. Ka 
Lauri kiidab, et viimase paari aasta jooksul on jäätmejaama arengud liikunud õi-
ges suunas.

Kasulik info
  Aadress: Vanapere põik 3, 

Pringi
  Avatud iga ilmaga: E, N, R, 

L, P kell 10–18
  Lisainfo: tel 606 0439 või 

info@ragnsells.ee 
  Jäätmejaama hinnakirjaga 

saab tutvuda kodulehel ragn-
sells.ee

  Tasuda saab nii sularahas 
kui ka kaardiga
 

se tasuta ära anda mööblit, mis taas-
kasutuseks enam ei kõlba,” ütles Lauri. 
“Oleme proovinud tekitada nn leiu-
nurga konteineri, mis oleks mõeldud 
ennekõike korraliku mööbli hoiusta-
miseks, kuid selleks oleks tarvis eraldi 
inimest, kes toodud esemed üle vaa-
taks.” Seega hetkel sellist konteinerit 
jäätmejaamas ei ole.

Veel saab tasuta jäätmejaama tuua 
haljastusjäätmeid, penoplasti, pappi ja 
paberit, plastikut, klaaspudeleid, me-
talli, ohtlikke jäätmeid (v.a asbest), au-
torehve (maksimaalselt 8 tk päevas), 
elektroonikaseadmeid, lehtklaasi, ra-
vimeid (maksimaalselt 2 kg päevas ja 
siia ei kuulu süstlad) ning mootori-
õli. “Kõikidest jäätmetest kõige enam 
tuuakse suvel ikka haljastust ja aas-
taringselt pakendeid ning kõige vä-
hem ravimeid ja asbestijäätmed,” li-
sas Lauri.

Viimsilased kasutavad jäätmejaama teenust aktiivselt. Fotod: Jane Saks

Ohtlikke jäätmeid (v.a asbest) saab jäätmejaama tasuta ära anda.

Enne jäätmete jäätmejaama toomist 
on nutikas need materjalide kaupa 
demonteerida. 

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja
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Mis koht on Viimsi Kaubandus-
keskuses (Randvere tee 6) asuv 
Barbershop Stels 88?

Barbershop Stels 88 on meeste-
le mõeldud salong, kus pakutakse 
kõrgeima kvaliteediga teenuseid, 
mida tavalises ilusalongis ei paku-
ta. Näiteks nagu keerulised ülemi-
nekud juukselõikustes, erinevad 
stiilsed meeste lõikused, habeme 
kujundamine, raseerimine ning 
juuste ja peanaha hooldus.

Milline on kõige populaarsem 
teenus?

Kõige populaarsem teenus meie 
barbershopis on lõikus kääridega. 
Trendikaim ja enimmüüdud mid 
fade soeng. Mitte iga mees ei kan-
na habet, seega on habeme kujun-
damise teenused teenuste popu-
laarsuse poolest teisel real.

Kas kliendid alati teavad, mida 
soovivad?

Mehed, kes külastavad barber-
shopi regulaarselt, tavaliselt tea-
vad, mida nad soovivad. Nad tun-
nevad teenuste kvaliteeti ja oma-
vad ettekujutust meie valdkonna 
trendidest.

Mehed, kes on tulnud meie 
juurde esimest korda, ütlevad kõi-
ge sagedamini: “Mulle palun poksi 
või poolpoksi.” Nad üllatavad, kui 
vastame, et me ei tee juukselõiku-
si, mille mood on jäänud kaugele 
minevikku.

Uutele klientidele seletame oma 
teenused lahti ja pakume suurest 
loendist erinevaid juukselõiku-

erinevaid professionaalseid habe-
me- ja juustehooldusvahendid. 

 
Millised on tüüpilised vead, mida 
kodus tehakse?

Tüüpiline viga on see, et mehed 
püüavad oma habet omal käel sät-
tida, kuid pärast mitmete vigade te-
gemist jõuavad lõpuks järeldusele, 
et barbershopis nende habet kujun-
datakse palju paremini.

Peamised vead ongi vale vorm 
ja lõige, ebaühtlased jooned, liig-
ne ärritus raseerimisel, valede ha-

si, kuni jõuame iga kliendi jaoks 
ideaalse variandini.

Hinna sees on alati peapesu 
koos massaažiga ning stiliseerimi-
ne professionaalsete toodetega.

Pakume igale kliendile ka tasuta 
tervitusjooki. Olles meie juures esi-
mest korda, tulevad kliendid tavali-
selt ka tagasi.

Mis vanusest võiksid noormehed 
juuksuris käima hakata?

Enamik barbershopid ei paku 
lastele juustelõikamise teenust. 
Kõige optimaalsem vanus lõiku-
seks on alates 12. eluaastast ja se-
da seepärast, et juuksuritoolid on 
noormeestele liiga suured ja meist-
ril on lihtsalt võimatu oma tööd 
kvaliteetselt teostada. Tooli selja-
tugi on üsna kõrge, mis muudab 
lapse juuste lõikamise problemaa-
tiliseks.

Me leidsime oma lahendu-
se ning panime toolide lisapad-
jad. Seega, meie pakume ka laste-
le soengute tegemise teenust, kuid 
jätame endale õiguse valida barbe-
ri, kes tööd teostab.

Kui laps tuleb meie juurde hal-
vas tujus, pisarais ja ilma soovita 
juukseid lõigata, siis sellisel juhul 
me teenust ei paku ning ootame 

MEESTE ILUSALONG Barbershop Stels 88 avas oma 
esimese ilusalongi aastal 2021 Lasnamäel ning käes-
oleva aasta juulikuus ka Viimsis. Salongi tegemistest 
ning meeste juuste hooldusest rääkis salongi asutaja, 
meister ja koolitaja Kirill Sikorskiy.

Meeste ilusalong avas oma uksed Viimsis

klienti tagasi paremas meeleolus. 
Nimelt tekitab halb tuju stressi nii 
kliendile kui ka barberile. Esma-
kordseks laste lõikuse aja kokku-
leppimiseks soovitan enne meiega 
telefoni teel nõu pidada.

 
Jagage soovitusi, kuidas oma 
juukseid/habet kodus lihtsate va-
henditega hooldada?

Esimesena soovitan meestele 
lõpetada poest paari euro eest os-
tetud “kümme ühes” toodete kasu-
tamise. Selliste toodete kategooria 
ei anna juustele ega nahale kvali-
teetset hooldust. Kui mehed soo-
vivad, et neil oleksid juuksed kõr-
ge vanuseni peas, soovitan valida 
spetsiaalselt oma juuksetüübile 
vastavad professionaalsed juuste- 
ja kehahooldusvahendid.

Ka habeme hoolduseks mõel-
dud šampoonid on erinevaid – 
osad on habeme kujundamiseks, 
teised toitmiseks. Habemekarvad 
on tavaliselt palju karmimad kui 
peas olevad ning sagedamini on 
karvad lokkis ja kasvavad eri suun-
dades. Ent mida siledamad ja ter-
vemad on karvad, seda lihtsam on 
habet vormida ja selle eest hoolit-
seda.

Meie barbershopist saab osta 

bemeajamisjärgsete hooldustoo-
dete valik.

Millised on selle aasta sügisel 
moes olevad lõikused?

On juukselõikusi, mis on asjako-
hased mitte ainult sügisel, vaid ko-
gu hooaja vältel. Need on: mid fa-
de, high fade, low fade, taper fade, 
skin fade, undercut, crop, pampa-
dour. Mitte eriti kaua aega tagasi 
tuli moodi soeng mullet, kuid see 
juukselõikus ei sobi kõigile.

 
Kodulehel on info, et olete valmis 
koolitama ka inimesi, kellel ei ole 
varasemat töökogemust. Kuidas 
see protsess täpselt välja näeb?

Meie valdkonnas on terav perso-
nalipuudus. Kahjuks näitab prakti-
ka, et suurte kogemuste ja väljaku-
junenud kliendibaasiga meistrid 
uude kohta tööle ei lähe. Seetõt-
tu otsustas meie meeskond hakata 
õpetama neid, kellel on suur tahe 
antud valdkonna meistriks saada.

Meie programm kestab kolm 
kuud, mis hõlmab intensiivset koo-
litust. Alguses käime läbi kogu teoo-
ria ning alles siis tuleb praktika. 

Modellideks kutsume noorme-
hi ja mehi, kellele on teenus tasu-
ta. Aga meie õpilased teostavad 
lõikust professionaalsete meistrite 
juhendamisel.

Kasutan võimalust ja kutsun tu-
gevama soo esindajaid meile kül-
la, saamaks kvaliteetseid teenuseid, 
et aidata kaasa meie õpilaste eda-
sijõudmisele!

Saame tuttavaks
  Kirill Sikorskiy alustas 

oma karjääri Trumanis. 
Pärast seda töötas Soomes 
firmas Mruum. Hiljem kutsuti 
teda Ra Barber’i tegevdirek-
tori ametikohale, misjärel 
otsustas ta juba oma barber-
shopi avada. Broneeri 
Barbershop Stels 88 aeg ja 
tutvu teenustega veebilehel 
www.stels.ee!

Salongi omanik Kirill Sikorskiy 
(vasakul) ja tegevjuht Karina 
Vostsanko.

Stiilne salong 
asub Haab-
neeme ale-
vikus. Fotod: 
erakogu

Kirilli üheks 
eesmärgiks on 
oma teenuse 
pakkumisega 
jõuda ka välis-
maale. 

R e g i s t r e e r i  e n d

Leerikooli maksumus on 50.- eurot

22. september - 27. november

Tunnid toimuvad neljapäeva õhtul 18.30-20.00 
ja ühel pühapäeval peale jumalateenistust.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja
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M
eresmaa sõnul tee-
vadki meeskonna eri-
liseks just omad kas-
vandikud ning seda 

joont kavatsetakse hoida nii kaua 
kui võimalik. Kuigi praeguses esin-
dustiimis on ka mõned üksikud 
poisid väljastpoolt klubisüsteemi. 
Põhjus lihtsalt selles, et tiimist vä-
ga paljud teenivad aega kaitseväes 
ning mõnel edukamal on õnnestu-
nud ka välismaale murda.   

Viimsi treenerite head tööd ise-
loomustab tõik, et klubist sirgunud 
Robin Kane käis eelmisel aastal tes-
timisel Rooma Lazios ning sinna 
ta jäigi. “Esimese aasta olen hästi 
vastu pidanud – omandan vaik-
selt itaalia keelt ning harjun koha-
liku eluoluga. Mõned korrad Ees-
tis käies olen ikka omade poistega 
trenni teinud. Mul on hea meel, et 
treeningute tase on siin endiselt 
kõrge. Minu vanemad käivad ikka 
Viimsi mängudel tiimile kaasa ela-
mas,” võtab Kane Roomas veede-
tud aasta kokku.

Sel sügisel suundub veel kaks 
poissi välismaale. Martin Jälle siir-
dub USA-sse Daytoni ülikooli, kus 
on garanteeritud täisstipendium 
ning ka jalgpalli saab ta seal eda-
si mängida. “Leidsin, et USA-sse 
minemine on hea samm edasi ja 
ootan huviga, mis mind veel ees 
ootab,” võtab Jälle lühidalt üle oo-
keani mineku plaani kokku.

Teinegi mängija, Johann Kõre 
liigub tänavu edasi ning hakkab 
mängima Cosenza Calcio S.R.l klu-
bis.

saab endale soetada ka Viimsi JK 
särke ja salle.

15 aastat ajalugu
15 aastat tagasi, kui Viimsi JK Ivo 
Lehtmetsa, Martin ja Olev Reimi 
koostööna sündis, ei olnud Viim-
sis mitte ühtegi organiseeritud jalg-
palliklubi. Klubi esimene suurem 
eesmärk oli kogu Viimsi pealt kok-
ku korjata jalgpallihuvilised noo-
red, kes seni Tallinna ja Harjumaa 
klubides mängisid. “Klubi plaanis 
pärast poiste 16-aastaseks saamist 
saata nad edasi juba teistesse klu-
bidesse, kuid aja jooksul eesmärgid 
muutusid ja tahtmine kasvas ning 
poisid jäid Viimsisse,” ütleb Meres-
maa. Mängudega meeste IV liigas 
alustati aastal 2012, klubi eest pal-
lisid toona ka Martin Reim, Martin 
Kaalma ja Ivo Lehtmets.

JALGPALL Kõrvuti korvpalluritega sammuvad ka 
Viimsi jalgpallurid järjest ülespoole. Mullu võideti 
esiliiga B turniir, mis kindlustas koha esiliigas. 
Hetkel ollakse esiliigas viiendal kohal, kuid vahed on 
väikesed ning võitlus kõrgema liiga koha eest kestab 
novembri keskpaigani. Viimsi Jalgpalliklubi (Viimsi 
JK) tegemistest ja klubi 15. sünnipäevast rääkis 
kogukonna juht Erle Meresmaa.

Viimsi jalgpallurid võitlevad Premium 
liiga koha nimel

lihtsalt jalgpall, see on sündmus, 
mille korraldamisega näeb vaeva 
just Erle Meresmaa, kaasates män-
gupäevale ka Viimsi ettevõtted, kes 
omapoolse toetusega õla alla pane-
vad. “Oleme avatud erinevale koos-
tööle. Peasponsori koht on samuti 
jätkuvalt vaba,” sõnab Meresmaa.

Ka publik on leidnud tee staa-
dionile. “Viimsi puhul saab kindlalt 
öelda, et nädala sees tuleb kohale 
rohkem rahvast kui nädalavahe-
tustel,” sõnab Meresmaa. Tema sõ-
nul käis viimastel mängudel kohal 
üle 300 inimese, mis on hea näita-
ja isegi Premium liigaga võrreldes. 
Mängule pääseb piletita, kuid kõik 
saavad osta neljaeurose toetajapi-
leti, millega saavad osaleda erine-
vatel heategevuslikel loosidel, kus 
auhinnad on välja pannud spon-
sorid ja toetajad. Kodumängudel 

10. septembril toimub sünni-
päeva tähistamine ja ühine kring-
lisöömine. “Mängime mänge, ela-
me kaasa esindusmeeskonnale, 
toimub heategevuslik loos, kus võib 
võita suuremaid ja väiksemaid au-
hindu. Täpsemat infot saab meie 
kanalites, mida tasub alati jälgida,” 
sõnab Meresmaa.

Väga oodatakse ka aastat 2024, 
mil Viimsisse peaks kerkima esi-
mene jalgpalli sisehall, mis muu-
dab treeningud oluliselt professio-
naalsemaks ja kättesaadavamaks. 
“See ei oleks vaid jalgpallihall, sin-
na tuleksid ka jooksurajad, et ka-
sutajate hulk oleks võimalikult lai, 
mis aitaks ka kulusid optimeerida,” 
ütleb kogukonna juht.

Tule trenni!
Koos esindusmeeskonnaga treenib 
klubis hetkel umbes 430 jalgpallu-
rit. Lisaks Viimsi lastele käiakse 
trennis ka Piritalt ning mujalt lähi-
ümbrusest. “Meie soov on, et esin-
dusmeeskond, aga ka -naiskond 
oleks piisavalt tugev, et trenni tu-
levatel lastel oleks kuhu kasvada ja 
kellelt eeskuju võtta,” räägib kogu-
konna juht. Suvel toimusid laagrid 
oma klubi kasvandikele, tulevikus 
tahetakse seda suunda laiendada 
ning korraldada laagreid ka las-
tele, kes ei pea ilmtingimata jalg-
pallitrennis käima. Juba saab käia 
esmaspäeviti ja kolmapäeviti proo-
vitrennides. Noortetöö juht hakkab 
koolides tutvustama jalgpalli ning 
treeningvõimalusi Viimsis. “Tüd-
rukuid loodame saada trennidesse 
läbi jalgpalliliidu poolt veetava 
Playmakersi programmi, mis on 
mõeldud just esimesse klassi astu-
jatele, kellele kool ja klassikaasla-
sed on uued. Esimese hooga saa-
dakse lihtsalt tuttavaks ning mingil 
hetkel alustatakse jalgpallitreenin-
gutega,” tutvustab Meresmaa uut 
ja põnevat programmi Viimsi las-
te jaoks.

Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Jälgi meie kodulehte ja Facebooki.

Asume Harjumaal Vääna külas Endla tee 3

Telefon: 5669 5577
 

Rohkem infot:
www.väänapuukool.ee 

Septembris 
igal nädalal uued

soodustused!
PUHASTUSED KPE

Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

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

Jalgpall on 
meeskonna-
mäng. Fotod: 
Raigo Tõnisalu

Viimsi JK 
tähistab sel 
sügisel juba 
15. sünni-
päeva.

Viimsi JK 
kogukonna 
juht Erle 
Meresmaa.

Jälgi Viimsi JK tegemisi 
ning staadionil näeme! 

  Facebook ja Instagram: 
viimsijk, viimsi_mrjk

  Koduleht: mrjk.ee 

Eesti esiliigas käib 
tihe võitlus
Esiliigas on teistest eraldunud kuus 
võistkonda, kes mahuvad hetkel 
kaheksa punkti sisse. Koha eest 
Premium liigas käib tihe võitlus 
Harju JK Laagri ja FC Elvaga, sest 
Levadia, Flora ja Paide Linnamees-
konna järelkasvumeeskonnad sel-
les arvestuses ei kandideeri, kuna 
nende esindusmeeskonnad juba 
on kõrgemas seltskonnas esinda-
tud. “Vahed on väga väikesed ning 
vaid üks mäng võib palju muuta. 
Tabeli esiots on meeletult põnev, 
ootame kõiki staadionile,” kutsub 
Meresmaa igale mängule mees-
konda toetama.

Peatreener Ivo Lehtmets kiidab 
kambavaimu ja usub, et eesmärgi-
ni jõudmine on lähedal. “Poisid on 
tublid, kuid oleme kokku leppinud, 
et üks mäng korraga. Meie jaoks on 
iga mäng finaal, kus tuleb endast 
kõik anda. Näeme suurt pilti, aga 
telliseid laome müüri ühekaupa,” 
iseloomustab peatreener oma põ-
himõtteid.

Iga mäng on pidupäev
Mitte ainult mängijatele, aga ka 
Viimsi JK oma kasvandikele, pe-
redele ja kõikidele Viimsi fännide-
le on iga mäng pidupäev. See ei ole 
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 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

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

Ehitus

Tänavakivide paigaldus ja paran-
dustööd. Teede ja platside ehi-
tus. Kivide müük. Haljastustööd. 
Tel 5667 6629, info@viimsikivi.ee, 
www.viimsikivi.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.

Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja 
viimistlustööd. Kortermajade reno-
veerimine MTR EEH011474. Paku-
me erinevaid lahendusi hoonete ja 
majade ehitusel. mehitus@gmail.
com või tel 5352 9476.

Katuste, fassaadide ja aedade pesu, 
värvimistööd, remonttööd. Veeren-
nide puhastus ja akende pesu. Tel 
5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.

Kivi-, plekk-, eterniit- ja bituumen-
sindelkatuste pesu ning värvimine. 
Krohv-, plekk- ja plastikfassaadide 
ning akende õrnpesu. Tänavakivi 
pesu ning liivatamine. Tel 5555 
8730, www.sunluna.ee, Karl-Martin.

Tänavakivide paigaldus. Parklate 
ja kõnniteede ehitus. Ormikivi OÜ, 
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee, 
tel 525 5851.

Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ning hooldust. Lisaks 
siseviimistlus- ning elektritööd 

(elektrikilbid jne). Vastav pädevus 
olemas. Info tel 552 7217.

Bituumenkatuste remont SBS-rull-
materjaliga. Plekitööd. Tel 5819 
7445.

Aiatööd

Ohtlike puude raie, võsalõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. He-
lista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.

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

Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja pügami-
ne. Tel 5348 7318, igor@inkteenu-
sed.ee.

Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenust koduaedades, ühistu-
te ja äriühingute ümbruses. Helista 
ja küsi lisa tel 5399 3595.

Muru niitmine, trimmerdamine, he-
ki lõikus, okste äravedu, heina pu-
rustamine, kruntide korrastus. Tel 
5897 7133.

HEKKIDE JA VILJAPUUDE LÕIKUS. 
Oman pikaajalist kogemust ning 

palju õnnelikke kliente. Helista või 
kirjuta, teen hea hinnapakkumise! 
Tel 5396 2258, rpappel@gmail.com, 
Raido.

Muud teenused

Kutsetunnistusega korstnapühkija, 
4. tase. Töötan kiirustamata, töö 
puhas ja korralik. Tehtud töö regist-
reerin Päästeametis. Tel 5689 
0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.

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

Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.

Veoteenus/kolimine. Akuraat-
sed kolijad. Vana mööbli demon-
teerimine ja äravedu, sh rämpsu 
äravedu. Metallijäätmeid (sh kodu-
masinad) viime ära tasuta. Töö-
tame ka nädalavahetustel. Tel 502 
8148.

Vahetan boilereid, WC-potte, 
segisteid, valamuid, pesumasinate 
ühendamine ja vanade äravedu, 
väiksemad elektritööd. Tel 5904 
8011, e-mail looduse.3@hot.ee

Mahla pressimise teenus ja õunte 
kokkuost Harjumaal Kose vallas. 
Lisainfo tel 5621 9762.

Ost, müük, rent

Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARK-ist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.

Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte ja fotosid, trükiseid ja doku-
mente, vanaraha ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsioneerimi-
se esemeid. Hea hinnaga! Tel 602 
0906 ja 501 1628.

Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Ko-
hapeal kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan seisevauto@

gmail.com või tel 5618 8671. Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.

Uuemate ja vanemate raamatute
 ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed 
jm) ost. Tel 514 0618, Andres.

Müüa toored ja kuivad lõhutud 
küttepuud kohaletoomisega, kütte-
klotsid 40 l võrkkottides. Info ja 
tellimine kodulehelt www.pakhalu-
puu.ee või tel 509 9598, e-post 
pakhalupuu@gmail.com.

Kuiv küttepuu, lepp ja kask, 30 cm, 
40 l võrkkotis. Kohaleveoga. Tel 
527 0884.

Müün LOOMASÕNNIKUT, mulda, 
killustikku, liiva ja täitepinnast. Tel 
5697 1079, e-mail taluaed@hot.ee.

Keeleõpe

Prantsuse keele eratunnid prant-
suse keelt emakeelena rääkivalt 
õpetajalt inglise keele baasil. 50 
min tund 15 eurot.  Tel 5307 7871, 
Stephane.

Inglise keele eratunnnid ja järele-
aitamistunnid. Abistan ka kooli 
algastme õpilasi erinevate ainete 
kodutöödes. 50 min tund 15 eurot. 
Tel 5307 7871, Ülle.

Ly Johanson
 +372 506 8605

ly.johanson@uusmaa.ee

EI  OLE KUNAGI ROHKEM
VÄÄRT OLNUD KUI TÄNA!

SINU KODU

 
 
 

 
 

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

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

 MEIE  MÜÜME SINU
JAOKS  PARIMATEL

TINGIMUSTEL!

Viimsikatena  tunneme
Meie ühist  kodukanti

kõige paremini!

Lahkunud on

Kalju Helisalu
20.03.1935 – 04.09.2022

Hüvastijätt toimub 
10. septembril kell 12.30

Pärnamäe Krematooriumis
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KÕIK PRILLIRAAMID KUNI

SOODSAMAD
Soodustus kehtib täishinnast, raamide ja klaaside koosostul

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

      Asume 
Viimsi Äritares 
    ja Viimsi SPA 
               majas

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

Sinu                  
HAMBAKLIINIK 

Viimsis      

kadaka

Drive In

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

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

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Viimsis

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

Meister on vaid
kliki kaugusel:

MÜÜRITÖÖD
KIPSITÖÖD
MAALRITÖÖD
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖD
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONIMINE



9. september 202222  // REKLAAM

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

KÕIK 
PRILLID

AVAMISE  PUHUL

-40%
Tingimused kauplusest.

instru.ee

NÜÜD AVATUD!

VIIMSI

Broneeri hoolitsus ONLINE spatallinn.ee,  SPA18+ kassas või aadressil
spa18admin@spatallinn.ee

PUHKAME SUVEST!
Broneeri vähemalt 60-minutiline SPA18+ hoolitsus

või massaaž ning kingime Sulle
tasuta piiramatu pääsme täiskasvanutele mõeldud 

saunakeskusesse.

Pakkumine kehtib ainult hoolitsuse päeval. 

Viimsi SPA Spordiklubi @viimsispaspordiklubi spatallinn.ee

JÕUSAAL,
UJULA,

RÜHMA-
TREENINGUD

TERVISLIK JA SPORTLIK SÜGIS
                     OOTAB SIND VÄRSKES VIIMSI SPA SPORDIKLUBIS

SPORDI
ILMA

SIDUVA
LEPINGUTA

AVATUD
IGA

PÄEV
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Esietendus 16.10.2022
Piletid ― piletitasku.ee

Viimsi Artium │ Randvere tee 20, Viimsi

Lennart.
Pöördtooliaastad

Etendus Lennart Meri vimkadest ja
sihikindlusest Eesti presidendina.
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Wrap Caesari 
salatiga
DeliceDelice

kgkg

Lõhe äkiline
Delice

kg
-22%

Mehhiko stiilis 
kanafi lee kiker-
hernestega 
Delice

kg

-25%

Apelsinimahl 
viljalihaga
God Morgon

1,75 L

Kohvioad Barista 
Editions Crema
Jacobs

1 kg

Pakkumised kehtivad 13.09-26.09.2022 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

Head-paremat lähedalt ja kaugelt!

13.09-26.09.2022

-20%-34%

JuustustritselJuustustritsel
DeliceDelice

~300 g~300 g

23,9023,90
tavahind 30,90tavahind 30,90

-25%

5,995,99
tavahind 7,99tavahind 7,99

5,995,99
tavahind 7,99 / ~1,79/tktavahind 7,99 / ~1,79/tk

10,4910,49
tavahind 15,99tavahind 15,99

-40%

12,4912,49
tavahind 20,99tavahind 20,99

3,593,59
tavahind 4,49 / 2,05/Ltavahind 4,49 / 2,05/L

UUS

Poke kanalihaga
Delice

kg
-23%

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

UUS

Head söögikohad 
Viimsi Keskuses

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

KAUSS
tel 505 7791
kausspoke.ee

UULITS
tel 5860 0881
uulits.ee

SUSHI PLAZA
tel 5884 8889
sushiplaza.ee  
 
CHI
tel 631 3090
chirestoran.ee

PIZZAKIOSK
tel 612 8080
pizzakiosk.ee

SUBWAY
subway.ee

HESBURGER
hesburger.ee


