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Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 860

Tervislikud 
eluviisid
Rahvatervise peaspetsialist 
Silva Sildmaa teab, et liiku-
mine, uni ja toitumine on 
terveks olemise ja terve elu-
viisi alused. Loe lk 8

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Valmistudes 
laulupeoks
Haabneeme kooli võiks vabalt laulukooliks 
nimetada, kuna seal tegutseb kolm koori, 
mida juhendavad Aarne Saluveer, Hille 
Savi ja Marika Petti. Kuidas koorid laulu-
peoks valmistuvad? Loe lk 11

LIIKUMISAASTA: tennis on igaühele sobiv mäng. Kuidas ja kus alaga alustada? Loe lk 19 >>>

Suurperega 
puhkusereisile
Kelvingis elav suurpere armastab talvel 
nädalaks-paariks minna päikese kätte 
energiat koguma. Milliseid ettevalmistusi 
on tarvis teha, kui reisile lähevad koos 
ema ja isaga ka neli last?  Loe lk 17

VIIMSI VISIOONIPÄEV

Tule ja räägi kaasa, milline saab
olema VIIMSI 2045. aastal!

Keskendume teemadele nagu keskkond ja planeeringud, 
tulevikutehnoloogiad, ettevõtlus, haridus ja kultuur.

#NOORED – eraldi töötuba noortele vanuses 13-19.

Päeva juhib Urmas Vaino.

Üritusele registreerumine 
avatakse märtsi keskel.
Osalemine on kõigile tasuta.

1. aprillil kell 12-16
Viimsi Artiumis



on hea, kui me suudame inimestena 
mõista elu olemust ja veidikenegi aru 
saada sellest, kes me inimestena üld-
se oleme.

Leerikool – kellele ja miks?
Leerikool Viimsi koguduses on seega 
osa luterlikust traditsioonist ja võima-
lus kõikidele nendele, kellel on huvi ja 
soovi heita elule ehk avaramat pilku, 
kui seda meie üpriski kitsaks kujune-
nud arusaamiste hulk argipäevas on. 
Sest uskumine annab elule palju lisa- 
mõõtmeid ja tutvustab paljusid aru-
saamisi, milleni lihtsat loogilist mõtle-
mist kasutades on vahel päris keerukas 
jõuda. 

Aastatuhandete jooksul kogunenud 
elutarkus ja Jumala ilmutatud tõed on 
need, mis ristiinimesi nende elus ja 
päevades saadavad ja toetavad. 

See võimalus tundma õppida elu 
olemust enam on aga avatud kõikide-
le. Ka neile, kes ei ole lapsena ristitud, 
sest ega ristimise puhul ei olegi mit-
te mingit vanuselist määratlust. Last 
võib ristida vahetult pärast sündi või 
eluõhtusse jõudnut veel enne, kui tu-
leb maisusest minna. Ristimise juurde 
käib aga alati Jumala tõotus, et Tema 
ise on elus aitamas ja toetamas neid, 
kes ristimises võtavad vastu kutse ela-
da maailmas ristiinimesena.

Selliselt ongi leerikool, mis meie 
koguduses toimub kahel korral aas-
tas, kevadel ja sügisel, võimaluseks 

R
ahvusvaheline sotsiaaltöötajate föderatsioon 
(IFSW) võttis 2008. aastal vastu otsuse hakata 
tähistama iga-aastast sotsiaaltöö päeva. Tänavu 
tähistatakse seda 21. märtsil. 

Sotsiaaltöötajad on omamoodi kogukonna 
heaolukoordinaatorid, kelle eesmärk on toetada ja pakku-
da lahendusi elu väljakutsete lahendamiseks läbi sotsiaal-
se kaasatuse ja vastutuse luua sellist elukeskkonda, kus 
on hea elada. Sotsiaaltöö on seotud ühiskonna arenguga, 
mis on ka peamine põhjus, miks sotsiaaltöö sisu ja roll on 
pidevas muutumises. Valdkond peab suutma areneda ja 
reageerida vastavalt elanikkonnarühmade vajadustele, 
kogukonna ootustele ning uutele väljakutsetele ja kriisi-
dele. Edu võtmeks on tugev, sidus, toetav ja toimetulev 
kogukond ning sotsiaaltöö paindlikus ja reageerimisvõime. 
Kaasaegse sotsiaaltöö määratlemise ja sisu üle käib pidev 
arutelu, sest ühiskond muutub ja tekivad uued välja-
kutsed ja probleemid, millega sotsiaaltöötajal tuleb tege-
leda. Esmapilgul lihtsana tunduvad abistamise ja hätta-
sattunud inimese mõisted on palju keerulisemad, kui seda 
arvata võib. Mõisted arenevad ja muutuvad koos ühis-
konna ja inimese kontseptsiooni muutusega.

Üheks suuremaks väljakutseks kogukonna ja inimese 
heaolu tagamisel on valdkondadevaheline koostöö. Sot-
siaalvaldkond ühendab kõiki eluvaldkondi ja kogu elu-
kaart ning ei saa areneda või lahendusi pakkuda vaid oma 
“silotornist”. Inimese mured on üldjuhul komplektsed ning 
vajadused ei ole n-ö sektori põhised. Enamasti on põimu-
nud mured tervise pärast, töötus või risk tööd kaotada, 
sotsiaalse toimetuleku probleemid või raskused elukorral-
duses, laste hooldus- ja hariduse küsimused, aga ka turva-
lisuse, elukeskkonna ning teenuste kättesaadavusega 
seonduv.

Statistikaameti prognoosi 
kohaselt on 2040. aastaks iga 
neljas inimene Eestis vanem 
kui 65 eluaastat. Samas ei ole 
tervena elatud aastates alates 
2009. aastast olulist muutust 
toimunud. Sama trendi jätku-
des peab tulevikus arvestama, 
et inimesed elavad kauem, 
kuid erinevate terviseproblee-

midega. Tuleviku eakas on täna 45-aastane ning tema 
väärtused, valikud ja eluviisid määravad, millised saavad 
olema vananemisega seotud väljakutsed aastal 2040. Sa-
mas on suure tõenäosusega muutunud ka stereotüüpne 
arusaam pensionäridest. Tulevikus on seeniorid haritu-
mad, digivõimekamad ja ka oma vaimsest heaolust tead-
likumad, mistõttu võib pigem eeldada, et tulevikus vanu-
sega seotud heaolu paraneb. Oluliseks märksõnaks on 
siinkohal ennetustegevused olevikus, et tagada heaolu 
tulevikus.

Muret teeb aga valdkonna tööjõupuudus. OSKA värske 
sotsiaaltöövaldkonna uuringu prognoos näitab, et järgmise 
kümne aasta jooksul kasvab tööjõuvajadus valdkonnas 
veelgi ning iga-aastaselt vajatakse juurde ligi 2000 töötajat. 
Põhjuseks on nii teenust vajavate inimeste hulga kasv, töö-
jõu voolavus kui ka suur tarvidus asendada pensioniikka 
jõudvaid töötajaid. Kasvavat vajadust sotsiaaltöötajate 
järele tingib ka suund teenuste osas n-ö “rätsepatoodetele”. 
Soov on edendada sotsiaalhoolekannet, kus domineerib 
individuaalne lähenemine, juhtumipõhisus ja abivajajate-
le teenuse osutamine kodus või väiksemas kogukonnas. 

Sotsiaaltöö on erapooletu. Sotsiaal-
töö tegija peab selle põhimõtte ko-
haselt püüdma töötada kedagi 
kõrvale jätmata ja andma pa-
rimat võimalikku abi. On äär-
miselt oluline, et ka abiandjaid 
märgatakse ja tunnustatakse 
ning et sotsiaaltöötaja ei unus-
taks ka enese eest hoolitsemist.

Soovin kõikidele endistele, 
praegustele ja tulevastele sotsiaal-
töötajatele head sotsiaal-
töö kuud!
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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

Kuidas saada ristiinimeseks?
LEERIKOOL Mõiste ristiinimene üldjoontes koondab endas inimesi, kes on ristitud 
ja seejuures ka teavad, mida ristimine ning enda religioossete arusaamiste ja 
veendumuste väljendamine tähendab. Ehk siis see mõiste määratleb kristluse 
järgijaid, sest on ju rist kristluse sümbol.

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. Infolehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil viimsivald.ee/viimsi-teataja/arhiiv.
Ajalehe järgmine number ilmub 24. märtsil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on kolmapäev, 15. märts kell 15.

T
änapäeva maailmas on see 
mõiste küll tahaplaanile jää-
nud, kuid veel umbes sada-
kond aastat tagasi oli ka meie 

maal vähe neid, kes selle mõiste alla ei 
mahtunud. Ja kuigi ka meie tänapäeva-
sed arusaamised enamuses on kristli-
ku taustaga, siis mida sekulaarsem on 
ühiskond, seda vähem on selles ini-
mesi, kes üldse oma religioosset eelis-
tust, oma usku ja veendumust teadli-
kult väljendada julgevad ja oskavad.

Ristiinimeseks saamine aga on ol-
nud läbi aegade ühetaoline – inimesel 
tuleb lasta end ristida ja täiskasvanuik-
ka jõudes läbida õpetuse saamise osa, 
et tundma õppida kristluse olemu-
se aluseid, ja selle toel jõuda oma en-
da veendumuste määratlemise ja tun-
nistamiseni. Üldisest usust peaks selle 
käigus saama minu usk ja veendumus. 
Nii on see jätkuvalt, et kristlikes kiriku-
tes jagatakse teadmisi uskumise ja reli-
gioossuse tundmaõppimiseks siis, kui 
inimene selleks valmis on. Seega on 
leerikooli oodatud inimesed alates 15. 
eluaastast ja ülemist vanusepiiri sel-
les ei ole. Minul on olnud näiteks juh-
tum, kus inimene sai leeritatud täpselt 
80 aastat pärast seda, kui ta oli ristitud.

Kindlasti on ka neid inimesi, kes 
on vaid ristitud, näiteks lapsena, kuid 
leerikooli ei ole läbinud ja seetõttu on 
ka neil enese uskumise ja arusaamis-
te määratlemine keerukas, sest ega Ju-
mala tegude mõistmiseks on ju ikkagi 
tarvis meil neid eneste jaoks mõtes-
tada. Tõsi, tänapäeva infost küllastu-
nud maailmas kindlasti leiab ka ava-
tult kõike infot ja materjali, mille läbi 
saab oma veendumusi kujundada, 
kuid alles on ka traditsioonilised mee-
todid, et jagada ikka inimeselt inime-
sele neid arusaamisi ja õpetusi, mis on 
inimesi juba läbi aastatuhandete elus 
toetanud ja juhatanud.

Paljus ju kogu läänemaailma eetika 
arusaamised omavad kristlikku taus-
ta, sest suur sekulariseerumine on toi-
munud viimaste aastasadade jooksul 
ja sellega on kaasnenud ka nähtus, 
kus inimesed vajavad endiselt juht-
lõngu selleks, et elus ja teiste inimeste-
ga hästi toime tulla. Enne seda on kõik 
tänapäeval eetika ja moraali valdkon-
da paigutuv olnud osa religioossusest. 
Selles näemegi, et isegi siis, kui inime-
ne ei pea oluliseks, et tal oleks veen-
dumused määratletud ja väärtusruum 
paigas, siis suhted ja ühiskond esi-
tavad selles osas meile ikka väljakut-
seid. Ning nendega toimetulemiseks 

J U H T K I R I

Märts on sotsiaal-
töö kuu

Aastatuhandete 
jooksul kogunenud 
elutarkus ja Jumala 
ilmutatud tõed on 
need, mis ristiinimesi 
nende elus ja päevades 
saadavad ja toetavad. 

Katrin Markii
abivallavanem

neile, kes soovivad oma ellu tuua mai-
se vaate kõrvale ka igavikulist mõõtu 
ning avardada oma mõtlemist ja aru-
saamist. Samas on leerikool alati sis-
sejuhatuseks vaid, sest ristiinimestena 
on meil kasvamise võimalust palju ko-
gu elu vältel. Leeritamise tulemusena 
saab inimesest täieõiguslik koguduse 
liige, kellele on avatud võimalus oma 
last ristida või kellegi teise lapsele ris-
tivanemaks saada, sest lapsi ristitakse 
vanemate ja ristivanemate usu pea-
le. Nõnda samuti on avatud siis või-
malus abielu laulatamiseks. Ning loo-
mulikult ka õigus osa saada armulaua 
sakramendist.

Kõike seda olulist ja head aga, mi-
da uskumine meile ellu kingib, on väga 
keeruline mahutada nendesse sõna-
desse siia lehe veergudele. Seepärast 
on oodatud kõik, kellel huvi, osa võt-
ma leerikoolist, et seal juba süvene-
numalt nendele teemadele mõelda 
ja nende üle üheskoos arutledes neid 
enese jaoks avastada ja mõtestada.

Religioon on suuresti aegade jook-
sul kujunenud arusaamiste ja toimin-
gute kogum ning seda tundma õppi-
da on kindlasti silmi avav. Ja vahel isegi 
südant avav nõnda, et me hakkamegi 
elu nägema hoopis uues ja rõõmsamas 
valguses. Nii võikski ehk isegi öelda, 
et ilma oma uskumisi ja veendumusi 
tundma õppimata ja määratlemata ko-
bab inimene pimeduses. Neid tundma 
õppides aga astub valgusesse.

Usun, et iga inimene on elus koge-
nud nn ahhaa olukorda, kus me avas-
tame enese jaoks midagi seni meie 
arusaamiste eest peidus olnut. Selli-
sed hetked rõõmustavad meid ja aita-
vad uute vaatenurkade ja arusaamis-
te läbi avastada elu ja enda kohta elus 
ning maailmas paremini mõista. Selli-
sed hetked ongi hämarusest või lausa 
pimedusest valguse kätte astumised, 
kus kogeme elu tõelisi värve ja loo-
du ilu, mida enne nina norgus ja pilk 
maas ilma halluses käies ei osanud 
kuidagi näha ja tähele panna. 

10. märts 2023

Üheks suuremaks 
väljakutseks kogu-
konna ja inimese 
heaolu tagamisel 
on valdkondade-
vaheline koostöö.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

Leerikool alustab Viimsi Püha Jaakobi kirikus juba 28. märtsil. Foto: Mikk Leedjärv
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AASTAPÄEVAPIDU Haabneeme 
päevakeskuses algas piduliku 
aktusega. Alustuseks ühine hümni 
laulmine ja seejärel Viimsi valla-
vanema Illar Lemetti  päevako-
hane sõnavõtt. Vallavanem kõne-
les, et vabadus ei ole iseenesest-
mõistetav, selle nimel on pingu-
tatud ja tuleb ka edaspidi pingu-
tada. 

Seejärel toimus meeleolukas koo-
rikontsert, mille esitajaks oli Viimsi 
gümnaasiumi segakoor. Dirigent Ma-
riann Nirk ja juhendaja Matthijas Qu-
aijtaal on teinud noortega väga head 
tööd. Ettekandele tulid päevakohased 
laulud ja ka uuem ning noortepära-
ne repertuaar, mida kantakse ette su-
vel toimuval noorte laulupeol. Saime 
kindlustunde, et noorus ei ole mitte 
“hukas”, vaid nende väärtused on kind-
lalt paigas.

Loomulikult ei puudunud peolt ka 
uhke tort. Päevakeskuse tublid pere-

naised pakkusid nii kooki kui ka koh-
vi. Ühelgi sünnipäeval ei puudu loo-
mulikult lilled. Meie peo tegid lilleliselt 
rõõmsaks Külli Laikre maalid. Lilleli-
sed maalid uhkete orhideedega jäävad 
kaunistama päevakeskuse saali ku-
ni 15. aprillini. Näitust saab külastada 
igal tööpäeval kell 10–16. Külli maale 
saab ka osta – need dekoratiivsed pil-
did kaunistavat iga kodu. 

Seeniorid tähistasid vabariigi 
105. aastapäeva diskoga

Ametlikele pidupäevatoimingutele 
järgnes diskoõhtu, kus kaunid daamid 
ja soliidsed härrad said uhkelt jalga 
keerutada. Diskor Einar Kapp oli vali-
nud välja meie nooruspõlve tantsulu-
gusid ja tantsuring võttis kiirelt tuure 
vaatamata sellele, et paljudel polnud 
kaaslast, kellele kätt ulatada. Äge pidu 
annab kauaks ajaks positiivset energiat 
ja elurõõmu.

VASTUVÕTT 1. märtsil algas 
1. klassi astumiseks vajalike aval-
duste vastuvõtt. See kestab märtsi 
lõpuni ja vanematele saadetakse 
vastused hiljemalt 20. aprilliks.

Taotlusi saavad Arno e-keskkonnas 
(piksel.ee/arno/viimsi) esitada lap-
sevanemad, kelle lapse elukoht on re-
gistreeritud Viimsi valda hiljemalt sel-
le aasta 1. veebruari seisuga. Hiljemalt 
20. aprilliks teavitatakse lapsevanemat 
tema lapsele määratud koolist e-kir-
jaga.

Juhul, kui lapsevanemale ei sobi 
mingil põhjusel määratud kool, on või-
malik esitada Arnos 20. maini taotlus 
uue elukohajärgse kooli määramiseks. 

Esitatud taotlused vaatab vallavalitsu-
se komisjon läbi ja teavitab vanemaid 
otsusest hiljemalt 1. juuniks e-kirja 
teel. Lapsevanemal tuleb kinnitada 
koolikoha vastuvõtmine või sellest loo-
bumine Arnos 15. juuniks.

Kui laps asub õppima väljaspool 
Viimsi valda asuvas koolis, palume 
sellest teada anda vallavalitsuse hari-
dusosakonna meiliaadressil haridus@
viimsivv.ee.

Koolikohustuslik on laps, kes on 
saanud enne käesoleva aasta 1. ok-
toobrit 7-aastaseks. 

Kui vanem soovib koolikohustu-
se täitmist edasi lükata, tuleb selleks 
pöörduda koolivälise nõustamismees-
konna poole, mille kohta leiab info Ra-
jaleidja kodulehelt (rajaleidja.ee/kvm). 
Soovitame teha seda esimesel võima-
lusel, et otsus koolimineku edasilük-
kamise kohta oleks hiljemalt augus-
tiks olemas.

31. märtsini saab esitada 
avaldusi I klassi astumiseks

Kui laps ei ole Viimsi valla 
elanikuks registreeritud
Need, kes on elukoha registreerinud 
peale 1. veebruari 2023, saavad taot-
lusi esitada digiallkirjastatult e-kirja-
ga haridus@viimsivv.ee või tuua need 
allkirjastatuna paberkandjal vallava-
litsusse (Nelgi tee 1). Nende ja samu-
ti pärast 31. märtsi laekunud avalduste 
puhul määratakse lapsele kool, kus ja-
gamise hetkel veel on vabu kohti. Aval-
duse esitanud vanemaid teavitatakse 
sellest hiljemalt 1. juuniks.

Aet Tampuu
üldhariduse vanemspetsialist
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  Robert Valma

93
  Luule Pedra

92
  Leida Koritko
  Vainu Tuulik

91
  Silvi Kangur

90
  Asta Rohtla
  Elfi Vilisalu

85
  Helda Eha
  Enno Kask
  Luule Kobin
  Aksel Möls
  Marianne Hallikivi
  Aide Maksimova
  Ilvi Härmaste
  Hiie Tuuli Alas

80
  Õie Roos
  Juhan Kasemaa
  Epp Rätsnik
  Antonina Papkova
  Ester Türkson
  Ilme Nummert

  Rein Tomson
  Linda Tiedemann

75
  Hans Rätsep
  Elvi Sarv
  Jüri Saan
  Anne Kuusemets
  Olga Mitenkova
  Maire Hartikainen
  Mirje Viirlaid
  Ester Sillapere
  Boris Stepanov
  Piia-Marie Pavlovski
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  Vallo Soots
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  Lya Kald
  Vladimir Romaško
  Raimond Kuul
  Maie Kula
  Reesa Lõnsu
  Merle Promm
  Tõnu Toomeoja
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  Ingritt Nurme
  Koidu Sillang
  Mihhail Hruliov

Palju õnne, Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!
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Teated

Projekteerimistingimuste menetlemine
  Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud 

projekteerimistingimuste taotlus Tammneeme külas Luhaääre tee 8 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud 
menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommu-
naalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korral-
damata ning avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu vallavalit-
suse veebilehel.

Töövarjud (vasakult) Risten Reintam, Otto Richard Habicht, valla-
vanem Illar Lemetti, töövarjud Jan-Erik Kümnik, Elisabeth Juhansoo. 
Foto: Jane Saks

Gümnasistid olid vallavanemale 
töövarjuks

  6. märtsil toimus Viimsi gümnaasiumis töövarjupäev. Neli güm-
nasisti soovisid näha vallavanema Illar Lemetti tööd ning see neil ka 
õnnestus.

“Mul olid täna töövarjuks neli väga toredat noort inimest Viimsi 
gümnaasiumist. Koos kolleegidega tutvustasime neile vallavalitsuse 
töökorraldust, rääkisime pikaajalise arengukava ja sellega seotud 
visioonipäeva korraldamisest ning paljust muustki. Hea meel oli tõde-
da, et gümnasistid olid laia silmaringiga, tundsid vallavalitsuses toi-
muva vastu siirast huvi ja olid ka head vestluskaaslased. Soovin neile 
kõike head,” ütles Illar Lemetti. 

Üle-eestiliselt korraldab töövarjutamist ka Tuleviku Tegijad. Organi-
satsioon kutsub 7.–12. klasside õpilasi ja ka noori, kes on oma õpingud 
katkestanud, tutvuma oma valdkonna tegijatega. Kevadine töövarju-
tamine toimub 1.–30. aprillini. Julge püüelda oma unistuste poole ja 
kohtu oma ala tegijaga! Vali endale sobiv töövarju võimalus, klõpsa 
nupule “broneeri”, lisa oma kontaktid ja kohtumine ongi kokku lepitud. 
Täpsemat infot saab kodulehelt tulevikutegijad.ee.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja 

Aeg on esitada 1. klassi astumise 
avaldused. Foto: erakogu

Õigelt peolt ei puudunud ka uhked tordid.

Pidupäev tõi saali rahvast täis. Fotod: Ruslan Dontsov

Lehte Jõemaa
Haabneeme päeva-
keskuse koordinaator
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ÜLDPLANEERING 22. veebruaril 
kuulutas Viimsi vallavalitsus välja 
riigihanke uue Viimsi valla haldus-
territooriumi üldplaneeringu 
koostaja ja keskkonnamõju 
strateegilise hindaja leidmiseks.

Aasta tagasi algatatud üldplaneering 
on nii sisult kui ka ajakavalt ambitsioo-
nikas strateegiadokument, mis paneb 
paika valla järgmise 20–30 aasta ruu-
milise arengu põhimõtted ja suundu-
mused. Selle eesmärgiks on parandada 
viimsilaste elu- ja ettevõtluskeskkon-
da, säilitada ja laiendada väärtuslikku 
looduskeskkonda ning kinnistada valla 
mainet ressursiteadliku, kestliku, inno-
vatiivse ja majanduslikult eduka oma-
valitsusena, kus metsa ja mere vahel 
on meil hea elada.

Möödunud aastal pandi koos kogu-
konnaga kokku põhjalikud lähtetingi-
mused üldplaneeringu koostamiseks. 
On oluline, et see valla ruumilise aren-
gu seisukohalt ülioluline dokument 
saaks just selline nagu Viimsil on tar-
vis. Selleks viidi eelmisel kevadel lä-
bi elanike seas küsitlus, mille põhjal 
koostatud üldplaneeringu lähteseisu-
kohti tutvustati sügisel avalikul välja-
panekul ning sellele järgnenud arut-
elul. Lähteseisukohtade põhjal koos-
tati 2023. aasta alguses keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise program-
mi eelnõu. Valminud üldplaneeringu 
lähteseisukohtade ja keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise programmi 
eelnõud kajastavad terviklikult ning 
tasakaalustatult huvigruppide huve ja 
ootusi, millega üldplaneeringu koosta-
jad peavad arvestama.

Selleks, et kõikide osapoolte huvid 
ja ootused võimalikult lühikese ajaga 
vormida kvaliteetseks ning tänapäe-
vasteks üldplaneeringuks, soovime 
selle koostamisse kaasata vabariigi pla-
neerimisvaldkonna helgemad pead, 
parima oskusteabe ja kogemused. Ole-

me välja kuulutanud riigihanke Viim-
si valla haldusterritooriumi üldpla-
neeringu koostaja ja keskkonnamõju 
strateegilise hindaja leidmiseks. Rii-
gihanke eesmärk on leida konsultant, 
kes suudab pakkuda üldplaneeringu 
koostamiseks pädevat, kompetentset 
ja loovat meeskonda. Seetõttu ei läh-
tuta parima pakkuja väljaselgitami-
sel mitte ainult madalaimast hinnast, 
vaid ka valla ootustel põhinevatest kva-
liteedinäitajatest. Valla poolt moodus-
tatakse planeeringu koostamise koor-
dineerimiseks töörühm, mida juhib 
valla peaarhitekt. Riigihankega taha-
me leida meie ootustele ja vajaduste-
le vastava keskkonnamõju strateegilise 
hindaja, kelle ülesandeks on üldpla-
neeringuga kavandatud maakasutu-
sega kaasnevaid mõjusid adekvaatselt 
ja põhjalikult hinnata. Seetõttu koos-
neb riigihange kahest osast.

Riigihanke tulemused selguvad 
märtsikuu lõpuks ning hankeleping 
sõlmitakse eeldatavasti aprilli esime-
ses pooles nii, et kõigi ootuste koha-
selt pääsevad koos kevadvetega valla 
ka üldplaneeringu sisulise koostami-

Viimsi vald otsib riigihankega 
üldplaneeringu koostajat

sega seotud toimetused. Üldplaneerin-
gu koostamise kavandatud kestuseks 
on kolm aastat.

Siinkohal täname veelkord kõiki 
viimsilasi, kes osalesid üldplaneerin-
gu lähteseisukohtade koostamiseks 
korraldatud küsitlusel ning lähteseisu-
kohtade avalikul väljapanekul ja selle 
tulemuste arutelul! Ilma teieta oleks ol-
nud oluliselt keerulisem koostada am-
mendavaid lähtetingimusi üldplanee-
ringu koostamisele ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise hanke läbivii-
miseks.

Kutsun kõiki vähemalt sama aktiiv-
selt osalema ka järgmistel üldplanee-
ringu koostamisega seotud kaasamis-
üritustel, sest ainult niimoodi võime 
olla kindlad, et lõpptulemus on koos-
kõlas kogukonna võimalikult suure osa 
huvide ja ootustega.

Riigihanke aluseks oleva üldplanee-
ringu koostamise ning keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise programmi 
eelnõud ja tööde teostamise ajakava 
leiab valla koduleheküljelt www.viim-
si.ee/teenused/planeeringud/menet-
luses-uldplaneeringud.

Endrik Mänd
peaarhitekt

Viimsi valla üldplaneeringu kaart. Foto: X-Gis kaardiserver

Teade maa-ameti poolt korral-
datava enampakkumise kohta

  Maa-amet kuulutas välja piirkonnas asuvate kinnisasjade 
müümiseks avaliku elektroonilise enampakkumise. 

Viimsi vallas on enampakkumisel järgmine riigi omandis olev kinnisa-
si: Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 41 kinnistu, katastritunnusega 
89001:001:2003, pindalaga 1782 m², sihtotstarve ärimaa 100%, alghind 
267 300 eurot, tagatisraha 26 730 eurot. 

Tegu on hea võimalusega luua Viimsisse rannaäärne kohvik või 
toidukoht. Alal kehtiva planeeringuga saab Rohuneeme tee 41 kinnis-
tule rajada kaubandus-, toitlustus- ja teenindustegevusega seotud 
hoone (600 m² ehitise aluse pinnaga kahe maapealse korruse ja ühe 
maa-aluse korrusega ärihoone). 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. märts. Täpsemat infot saab 
maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnast aad-
ressil riigimaaoksjon.ee.

Birgit Mägi
teabehalduse vanemspetsialist 

Rohuneeme tee 41 kinnistu Haabneeme alevikus. Foto: X-Gis kaardiserver

Ootad lasteaiakohta?
Kontrolli oma andmed ARNO e-keskkonnas 31. märtsiks.

     e-post
     lasteaia eelistused
     õppeaasta

piksel.ee/arno/viimsi

Teated

Õnnitlused uutele vallakodanikele
  Veebruari lõpus õnnitles Viimsi vallavanem Illar Lemetti uusi 

vallakodanikke.
Novembris, detsembris ja jaanuaris on vald saanud rikkamaks 

60 vallakodaniku võrra, kellest 35 olid poisid ja 25 tüdrukud. Järgmine 
beebide vastuvõtt toimub mai alguses.

Marje Plaan
Viimsi hoolekandekeskuse koordinaator

Vastuvõtul tehtud ühispilt. Foto: Enn Teimann
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Head Viimsi vallas 
elavad ukrainlased!

Ootame teid 4. aprillil kell 18 Viimsi raamatukogus 
(Randvere tee 9) toimuvasse infotundi. 

Räägime Viimsi vallas toimuvast, laste huvitegevusest, 
sotsiaaltoetustest ning vastame teie küsimustele.

 

Дорогі друзі!
Запрошуємо вас 4 квітня о 18.00 на інфо-годину 

до читальні Віймсі (Randvere tee 9, Viimsi).
Ми проінформуємо вас про те, що відбувається у волості 

Віймсі; про можливості занять за інтересами для дітей; про 
соціальні виплати. Також відповімо на ваші запитання.

Самоврядування повіту Віймсі

RIIGIKOGU VALIMISED 5. märtsil 
toimusid riigikogu valimised, kuid 
valimisnädal algas peale juba 
esmaspäeval, 27. veebruaril. 
Esimest korda elus kuulusin ka 
mina valimisjaoskonna liikmete 
hulka.

Viimsi valimisjaoskonna number 1 
(aadressil Nelgi tee 1) liikmete töö al-
gas valimisnädala alguses, mil jaos-
kond avati kell 12 ja oli avatud kella ka-
heksani õhtul. Pühapäeval, 5. märtsil 
algas tööpäeva hommikul kell 9. Kuigi 
valimisnädal oli jaoskonnaliikmetele 
veidi kurnav, oli pühapäev siiski mõ-
nevõrra pidulikum ning valmisolek ko-
danike teenindamiseks kõrge. Varase-
mate aastate kogemus on näidanud, 
et valimispäeval on hääletajaid kõige 
enam ja nii läks ka sel aastal.

Mõned minutid enne üheksat olid 
kohal ka esimesed valijad. Kui varase-
matel päevadel võis valimissaalis möö-
duda lausa 15 minutit ilma, et kee-
gi valimas oleks käinud, siis valimiste 
päeval oli saal pidevalt valijaid täis. 
Vahel tekkisid meil lausa järjekorrad, 
kuid valijad olid aega varunud ning 
kõik said oma hääle antud.

Tore oli vaadata, et nii mitmedki 
viimsilased tulid valima koos kaaslase, 
laste või lausa koos perega. Tihti võe-

ti pisemad lapsed kabiinidesse kaasa 
ning neile selgitati, mis toimub, kus 
on nimekirjad ning mida lapsevanem 
tegema hakkab. Paaril korral soovisid 
ka alla 18-aastased noored valida, kuid 
riigikogu valimistel on õigus valida vä-
hemalt 18-aastastel Eesti kodanikel.

Üldiselt saab öelda, et viimsila-
sed käitusid valimisjaoskonnas häs-
ti ning suuremaid korrarikkumisi ette 
ei tulnud. Paaril korral juhtus, et ini-
mese kaasa võetud dokument oli keh-
tetu. Siis mindi koju, toodi teine do-
kument, milleks oli enamasti pass, ja 
viidi valimisprotseduur lõpuni. Kor-
ra tuli valimisjaoskonda ka kodanik, 
kes oli unustanud, kas ta on juba va-
limas käinud. Kontrollisime selle üle 
ning selgus, et kodanik oli oma hääle 
juba andnud. “Minu tänusõnad kõiki-
dele jaoskonnakomisjonide liikmetele 
nende tubli panuse ja professionaalse 

Viimsis osales valimistel 76% 
hääleõiguslikest kodanikest

töö eest!” tänas Viimsi valla valimisjuht 
Leevi Laever.

Valimisaktiivsus Viimsis
Valimistest võttis Eestis osa 63,7% hää-
leõiguslikest inimestest, Harjumaal oli 
osavõtt 72,9%. Meie valimisringkonnas 
st Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaal oli 
osavõtt 70,1%. Ning lõpuks kõige täht-
sam number – Viimsi vallas oli osavõtt 
76%. Viimsilased andsid hääli järgmi-
selt: Reformierakond 5256, Eesti 200 
1633, Keskerakond 1113, EKRE 1107, 
Isamaa 787, Sotsiaaldemokraatlik era-
kond 737, Parempoolsed 311, Eestimaa 
Ühendatud Vasakpartei 127, Rohelised 
83, üksikkandidaadid said kokku 64 
häält. Paberhääli oli kokku 3778 ja 
e-hääli 7464. Sedelitel hääletanute 
hääled loeti jaoskonnaliikmete poolt 
kokku umbes kella kümneks õhtul, 
vaid mõni ükski sedel oli rikutud.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 31.02.2023 JA  21.02.2023 
VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 6 Riigikogu valimiseks jaoskonnakomisjoni koosseisude kinnitamine
Nr 7 Rahvakohtuniku kandidaatide valimine
Nr 8 Kräsuli saare esimese üldkogu kokkukutsumine

  Viimsi Vallavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 6  nimetati jaoskonna-
komisjoni nr 1 (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) liikmed järgmises koosseisus: 
esimees – Taavi Valgmäe; liikmed – Anne Siitan, Piret Kõo, Reet Aljas, 
Rait Parve, Kati Esna, Elin Järve, Siim Jürima, Ülle Talviste, Kristiina 
Laura Järve, Natali Lorup, Kaire Kull; asendusliikmed – Jane Saks, Ereth 
Aasna,    Eduard Ristoja. 

Jaoskonnakomisjoni  nr  2  (Randvere  tee  9,  Haabneeme  alevik)  
liikmed  järgmises koosseisus: esimees – Anneli Aasa; liikmed – Ellen 
Uiboaed, Liina Koppel, Tiiu Valm, Kaija Mägi, Signe Teigar, Henri Sepp, 
Kristel Taal, Ivika Liblik, Terje Quaijtaal, Anne-Mari Visnapuu; asendus-
liikmed – Ivi Kivi, Larissa Linros, Mare Mardim. 

Jaoskonnakomisjoni nr 3 (Kibuvitsa tee 1, Randvere küla) liikmed 
järgmises koosseisus: esimees – Tõnu Troon; liikmed – Tiina Põder, 
Sandra Hommuk-Silla, Aet Tampuu, Silva Sildmaa, Airi Vaaderpall,  
Maie Roos,  Kirsti Kasepõld, Liina Savolainen, Arvo Kundla, Margit Mägi, 
Manno Rohtlaid; asendusliikmed – Laura Johanna Derkun, Lemme 
Palmet, Margit Stern.  

Prangli saarel asuva jaoskonnakomisjoni nr 4  (Idaotsa  küla, Prangli  
saar)  liikmed järgmises koosseisus: esimees – Tiina Piirisaar; liikmed – 
Anneli Pukk, Janika Tõnisson, Maile Kahro, Siiri Piirisaar, Valter Puuström, 
Marika Linholm; asendusliikmed – Tiina Grepp, Süüne Tammsaar, Terje 
Lilleoks.

  Viimsi Vallavolikogu 21.02.2023 otsusega nr 7 esitati Harju Maa-
kohtu rahvakohtuniku kandidaatideks järgmised isikud: 1. Priit Erikson, 
2. Rein Frolov, 3. Üllar Gustavson, 4. Heidi Lavin, 5. Liina Tamm.

  Viimsi Vallavolikogu 21.02.2023 otsusega nr 8 kutsutakse kokku 
püsiasustusega väikesaare Kräsuli esimene üldkogu koosolek saare-
vanema valimiseks 09.03.2023. a kell 11.00 Viimsi vallamajas aadressil 
Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 21.02.2023 VASTU VÕETUD MÄÄRUSED
Nr 5 Viimsi valla 2023. aasta I lisaeelarve
Nr 6 Viimsi Vallavolikogu 07.06.2022 määruse nr 12 “Viimsi valla sot-
siaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord” lisa 1 “Viimsi 
valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suurused” muutmine
Nr 7 Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028 uuendamine vastu-
võtmine

NB! Volikogu 21.02.2023 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda 
Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

Volikogus

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Valimissedelite tembeldamine. Foto: Jane Saks
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RANDVERE KOOL 21. märtsil 
pöördusid Viimsi vallavalitsuse 
poole kirjaga Randvere kooli 
kolm lapsevanemat, kes viitavad 
erinevatele probleemidele koolis. 
Vallavalitsus tegi selle põhjal 
ettepaneku kooli hoolekogule 
esimesel võimalusel tõstatunud 
küsimusi arutada ja kujundada 
ühine seisukoht.

1. märtsil jõudis Viimsi vallavalitsu-
se haridusosakonnani kiri, milles on 
kolme lapsevanema poolt kirjeldatud 
erinevaid probleeme Randvere koo-
lis. Kirjale allakirjutanud ütlevad end 
esindavat kolme klassi lapsevanema-
te seisukohti. Pöördumise autorid on 
lisanud omalt poolt konkreetsed et-
tepanekud olukorra lahendamiseks. 
Vallavalitsus tegi 2. märtsil ettepaneku 
hoolekogul esimesel võimalusel tõsta-
tunud küsimusi arutada ja kujundada 
ühine seisukoht. 

“Vallavalitsus suhtub tõstatatud 
probleemidesse tõsiselt ja kindlasti 
proovime aru saada, kuidas seda olu-
korda lahendada kõiki osapooli sääst-
valt. Kindlasti on meile oluline, et hari-

dusteenus vallas oleks tagatud parimal 
võimalikul moel. Randvere kool ei ole 
siin erand. Oleme seisukohal, et hoo-
lekogu osapooled peaksid kujundama 
ühise seisukoha, mille alusel on või-
malik otsustada järgmised sammud,” 
selgitas haridusvaldkonna abivallava-
nem Marju Aolaid. 

Abivallavanema sõnul jõudsid val-
lavalitsuseni probleemid hiljuti ja nen-
dega asuti kohe tegelema. Esmakord-
selt pöördus vallavalitsuse poole 24. 
jaanuaril Randvere kooli lapsevanem, 
kes esitas avalduse kooli ühe klassi õpi-
laste lapsevanemate nimel. Pöördumi-
se sisuks oli mure, et Randvere kool on 
möödunud aasta sügisest 9-klassiline 
ja sellega kaasnenud keerukuste val-
guses puudub vanematel kindlus, kas 
lapsed saavad Randvere koolist piisa-
valt kvaliteetse hariduse. Vallavalitsus 
suhtles peale kirja saamist lapsevane-
matega ja leppis kokku kohtumise, mis 
toimus 20. veebruaril. Kohtumisel osa-
lesid vallavalitsuse esindaja, kooli di-
rektor ja neli lapsevanemate esindajat. 
Kooli juht selgitas kohtumisel samme 
kooli 9-klassiliseks muutmisel ja kin-
nitas, et kitsaskohtadega tegeletakse 
igapäevaselt. Ühtlasi anti konkreet-
sed lubadused näiteks infovahetuse 
ja kommunikatsiooni parandamiseks. 

9. veebruaril pöördusid vallavalitsu-
se poole kooli töötajate ametiühingu 

Vallavalitsus ootab Randvere 
kooli hoolekogu hinnangut 
lapsevanemate pöördumisele

esindajad. Pöördumise sisu arutami-
seks ja lahenduste otsimiseks kohtu-
sid 16. veebruaril vallavalitsuse esin-
dajad kooli ametiühingu esindajatega 
ja kooli personaliga, kus arutati tõsta-
tatud küsimusi. 1. märtsil jõudis valla-
valitsusse kolmas kiri, millele oli alla 
kirjutanud kolm lapsevanemat ja kus 
kirjeldatakse probleeme, milledele vii-
tasid varem ka ametiühingu esindajad.

Hoolekogu on kooli juures alaliselt 
tegutsev üksus, mille liikmeteks on 
kooli õpilaste, haridustöötajate, koo-
li pidaja, lapsevanemate, vilistlaste ja 
toetavate organisatsioonide esindajad. 
Hoolekogu töö eesmärk on tuua eri-
nevate huvigruppide arvamused koo-
li igapäevase õppetöö korraldamise ja 
arendamise protsessi ning leida pari-
mad osapooltele sobivad lahendused 
haridusteenuse pakkumiseks koolis. 

Saaja Eesmärk Summa

Peeter Tišler /
Audentese Spordiklubi 

Heitjate Seeriavõistluse Viimsi Gala 
27.05.2023 

1000 €

Jaanus Lember Joonas Lember, Paadiklassi F-125 MM-sarja 
I etapp, Jedovnice, Tšehhi. 12.–14.05.2023

250 €

Jaanus Lember Joonas Lember, Paadiklassi F-125 MM-sarja 
II etapp, Znin, Poola 02.–04.06.2023

250 €

Jaanus Lember Joonas Lember, Paadiklassi F-125 MM-sarja 
III etapp, Boretto, Itaalia. 16.–18.06.2023

250 €

Jaanus Lember Joonas Lember, Paadiklassi F-125 MM-sarja 
IV etapp, Bad Saarow, Saksamaa. 14.–17.09.
2023

250 €

Jaanus Lember Joonas Lember, Paadiklassi F- 125 MM-sarja 
V etapp, Rogozno, Poola. 29.09.–01.10.2023

250 €

Kunnar Karu / 
MTÜ Elamusmaratonid 

3. Naissaare Elamusmaraton 2023, 
17.06.2023 

1000 €

Mihkel Reile / 
MTÜ Aerobike Cycling 
Agency

Filter Temposarja 2023 Viimsi etapp 
14.06.2023 

1500 €

Saaja Eesmärk Summa

MTÜ Eesti Meestelaulu 
Selts

XIII üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise 
finaalkontsert Viimsi Artiumis 20.05.2023

1440 €

MTÜ Ita-Riina 
Muusikastuudio

Inger Kessleri laste- ja noortelaulude 
heliplaadi “Laulaks veel ja veel” väljaandmine

1485 €

MTÜ Viimsi Jazz Viimsi Jazz kontserdisari Eesti sõja-
muuseumis, 6 kontserti 16.01–30.06.2023

1000 €

MTÜ Tantsurühm Seljati XXIII vabariiklik õpetajate rahvatantsufestival 
Viimsi gümnaasiumis

1250 €

Saaja Eesmärk Summa

EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kogudus

tegevuskulude toetus 5000 €

EELK Randvere kogudus tegevuskulude toetus 5000 €

Viimsi Vabakogudus tegevuskulude toetus 5000 €

EELK Prangli 
Laurentsiuse kogudus

tegevuskulude toetus 5000 €

EELK Rootsi Mihkli 
kogudus

sihtotstarbega Naissaare Püha Maarja kabeli 
tegevuskulude toetus

5000 €

Saaja Eesmärk Summa

EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kogudus

koguduse kammerkoori tegevuskulude toetus 4200 €

MTÜ Viimsi Rahvakultuuri 
Selts 

rahvamuusikaansambli Pirita tegevuskulude 
toetus  

4200 €

MTÜ Viimsi Rahvakultuuri 
Selts 

segakoori Viimsi tegevuskulude toetus 4200 €

MTÜ Viimsi Rahvakultuuri 
Selts 

kapelli Viimsi tegevuskulude toetus 4200 €

MTÜ Viimsi Rahvakultuuri 
Selts 

rahvatantsurühma Valla-alune   
tegevuskulude toetus

4200 €

MTÜ Viimsi 
Muusikaliteater 

Viimsi Muusikaliteatri tegevuskulude toetus 4200 €

MTÜ ViiKerKoor segakoori ViiKerKoor tegevuskulude toetus 4200 €

MTÜ Randvere 
Pasunakoor

Randvere Pasunakoori tegevuskulude toetus 3200 €

MTÜ Randvere 
Tantsupere 

rahvatantsurühma Naisrühm Larimarid 
tegevuskulude toetus

4200 €

MTÜ Randvere 
Tantsupere 

rahvatantsurühma Naisrühm Tuuletar 
tegevuskulude toetus

4200 €

MTÜ Randvere 
Tantsupere 

rahvatantsurühma Noorterühm 
tegevuskulude toetus

4200 €

MTÜ Randvere 
Tantsupere 

rahvatantsurühma Segarühm tegevuskulude 
toetus

4200 €

MTÜ Viimsi Kooli 
vilistlaskoor 

segakoori Viimsi kooli vilistlaskoor  
tegevuskulude toetus

3700 €

MTÜ Noorte Segakoor 
Vox Populi 

segakoori Vox Populi tegevuskulude toetus 4200 €

Valla eelarvest eraldatud 
rahalised toetused

TO E T U S E D

Viimsi vallavolikogu spordi- ja liikumisharrastuse komisjon ja kultuuri-
komisjon eraldasid kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide ning 
ürituste toetamise korra alusel 19. jaanuaril toetusi ühekordsetele pro-
jektidele. Järgmine toetuste taotlemise tähtaeg on 5. aprill.

Tegevustoetusi aastaks 2023 eraldati Viimsi vallavalitsuse 15.02.2023 kor-
ralduse nr 50 alusel kirikuorganisatsioonidele ning vallavalitsuse 15.02.2023 
korralduse nr 51 ja “Viimsi valla kultuuritöö ja kogukonna arendamisega te-
gelevate mittetulundusühingute toetamise kord” alusel valla rahvakultuuri-
kollektiividele.

Ott Kask
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Projektitoetused, eraldatud Viimsi vallavolikogu spordi- ja 
liikumisharrastuse komisjonis 19.01.2023 

Projektitoetused, eraldatud Viimsi vallavolikogu kultuurikomisjonis 
19.01.2023

2023.a tegevustoetused Viimsi valla kirikuorganisatsioonidele

2023.a tegevustoetused Viimsi valla rahvakultuurikollektiividele 

Randvere kool. Foto: Heiko Leesment

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

KOOLITOIT Projekti School Food 
for Change raames soovib vald 
keskenduda laste igapäevastele 
toitumisharjumustele. Muu hulgas 
pööratakse tähelepanu ka koolis 
pakutava toidu toitainete sisaldu-
sele, maitsele, väljanägemisele, 
keskkonnasõbralikule toidu valmis-
tamisele ja jääkide töötlemisele.

Toit, mida lapsed söövad, mõjutab ot-
seselt nende tervist, sealhulgas heaolu 
ja keskendumisvõimet. On lapsi, kel-
le üle- või alakaalulisusega kaasnev 
probleem jõuab ka lastekaitse spet-
sialisti lauale. Väga äärmuslikel juh-
tudel satuvad lapsed juba haiglates-
se. Selle vältimiseks on lapsevanemal, 
kui eeskujul oluline roll. Vähem tähtis 
ei ole ka õpetajate ja kaasõpilaste mõ-
ju ning võimaliku koolikiusamise vara-
jane märkamine.

“Kogu kooli toidukultuur” tähen-
dab, et koolitoitu ei peetaks ainult toi-
duteenuseks, vaid käsitletakse ter-
viklikult. Keskmes on jätkusuutlik ja 
tervislik koolitoidu hankimine, mis on 
osa kogu kooli lähenemisviisist. Kuna 
teame, et tarbimisharjumused kujun-
davad meie ja meie laste tulevikku, 
saavad projektis osalevad koolid või-
maluse käsitleda toitu ja toitumist pal-

ju laiemalt – sidudes seda nii õppeka-
vaga, kuulata loenguid, valmistada ise 
toitu, osaleda väljasõitudel taludes-
se või tehastesse ning kasvada seeläbi 
heaks eeskujuks paljudele teistele Eu-
roopa koolidele.

Loodame koolitoidu popularisee-
rimisega aidata kaasa võimalike toitu-
mishäirete ja nendega kaasnevate hai-
guste ennetamisele. Koolitoidu kaudu 
on meil võimalik tõsta noorte teadlik-
kust tervislikust toitumisest ja suuna-
ta neid üleüldiselt tervislikumale elu-
viisile.

Kuna koolitoit on lastele tasuta, on 
selle koostise, maitse ja valiku suhtes 
laiema arutelu tõstmine kõige pare-
maks alguseks. Soovin, et lapsevane-
mad suunaksid kodudes lapsi rohkem 
koolis lõunasööki sööma ning samuti 
on oodatud konstruktiivne tagasiside 
praeguse koolitoidu osas. Vähem olu-
line ei ole ka kodudes pakutava toidu 
toitainete sisaldus, päevas kindlate toi-
dukordade esinemine ning pidev ke-
haline aktiivsus.

Lapsed, kes teevad palju sporti või 
veedavad peale kooli tunde huvirin-
gides, peaksid kindlasti omama või-
malust kehale kvaliteetset kütet pak-
kuda – on see siis kaasavõetud kodus 

Kogu kooli toidukultuur 
ehk rahvatervist toetav projekt 
School Food for Change

valmistatud toit, koolis pakutav söögi-
kord või teadlikult tervisliku valiku te-
gemine poes.

Projektis osalevad koolid kaasavad 
oma töörühmadesse huvitatud isikuid. 
Töörühm ühendab õpetajaid, toitlus-
taja esindajat, õpilasi ja lapsevane-
maid, kes soovivad kooliga toidutee-
madel suhelda. Koolitoidu töörühm 
vaatab üle, mida kool käesoleval het-
kel toidu ja toiduhariduse vallas teeb 
ning sellest tulenevalt valmib iga koo-
li tegevuskava. Kavas on vallaülesed 
tegevused, koostöö projektis osaleva-
te Tallinna koolidega ja teiste projektis 
osalevate riikide asutustega.

Projekti on kaasatud Viimsi ne-
li suuremat kooli: Viimsi kool, Haab-
neeme kool, Randvere kool ja Püün-
si kool. Meiega astub sama sammu ka 
Prangli põhikool, kus on juba täna ee-
lis toidulaua tervislikumaks muutmise 
osas, kuna toit valmistatakse kohapeal.

Õpilaste kaasamine koolitoiduga 
seotud otsustesse on otseseks teeks 
tervislike toitumisharjumuste juuru-
tamiseks. See suurendab ka õpilaste 
teadlikkust, enesekindlust ja lisab ko-
gemusi, tehes neist muutuste tegijad ja 
teadlikud tarbijad. 

Hoiame oma lapsi! 

Laura Johanna 
Derkun
SchoolFood4Change
projekti koordinaator
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R
uumiline planeerimine 
puudutab meid kõiki. 
Planeerimise valdkon-
da võib tinglikult ka elu-

keskkonna loomiseks nimetada. 
On mõistetav, et inimestel on sel-
les protsessis suur soov kaasa rää-
kida. See soov ei kajastu ainuüksi 
ametlikus kaasamises ja konkreet-
se planeerimismenetluse osas mil-
legi kohta arvamuse avaldamises, 
vaid ka ootustes peegeldada laie-
malt kogukonna soove.

Kogukondlik tellimus
Oma kodukoha arenguloos kaa-
sarääkimise kõrval on väga oluli-
ne ka kindlustunne, et areng toi-
mub kogukonnas kokku lepitud 
(üldplaneering, arengustrateegia) 
suunas. See loob usalduse otsus-
te vastu. Võimalik, et mingis teh-
nilises küsimuses tulebki laiemat 
(ülevallalist) avalikku huvi kaalu-
da ja esinevad erinevad arvamu-
sed. Peaasjalikult aga peaks kok-
kulepitud arengusuundade puhul 
olema n-ö tellija rollis kogukond ja 
vallavalitsus viima seda tellimust 
täide. Nendin minagi, et Viimsi aja-
loos on olnud selliseid juhtumeid, 
kus asjad on toimunud äraspidiselt 
ja see peegeldub ka elanike rahul-
olu küsitluse tagasisides. 

Planeerimise valdkonna maine 
on tinginud kohati arusaamatu pla-
neerimispoliitika ja läbipaistmatud 
otsused (siinkohal ei pea ma silmas 
meie tublisid ametnikke). Mai-
ne kujunemisele on kaasa aidanud 
planeeringutes ja teistes arengut 
puudutavates strateegiates kokku 
lepitud tingimuste muutmine – võ-
tame või selle, et 2000. aastal kehtes-
tatud üldplaneeringut on muude-
tud üle 100 korra. Just hiljuti saime 
kinnituse Tammelaane planeerin-
gu kaasuse näol – üldplaneeringu 
ja teemaplaneeringu muutmine nii 
kergekäeliselt ei olnud põhjendatud. 

sed aitavad kaasa kvaliteetsemale 
ja avatumale protsessile – kaasa-
tusele. 

Üldplaneeringu muutmine 
ei saa olla tavapärasus
Meie valla 2000. aastal kehtestatud 
mandriosa üldplaneering oli oma 
aja kohta väga läbimõeldud ja in-
novatiivse lahendusega. Üldpla-
neeringu täiendamiseks ja täpsus-
tamiseks koostatud miljööväär-
tuslike alade ja rohealade teema-
planeering oli tõesti oma ajast ees. 
Tahan siinkohal kiita teemaplanee-
ringu tegijaid ja kehtestamisele 
kaasa aitajaid. 

On kahju, et vaatamata elamu-
ehituse põhimõtete teemaplanee-
ringus ning miljööväärtuslike ala-
de ja rohealade teemaplaneerin-
gus olevale keelule on korduvalt ja 
ulatuslikult muudetud kõiki üld- ja 
teemaplaneeringuid. Näiteks mõ-
lemas teemaplaneeringus on mär-
gitud, et üldplaneeringus elamu-
alaks määratud alast väljapoole ei 
tohi elamuid ehitada. Samuti on 
seal keeld uusi hooneid ehitada ro-
hevõrgustiku puhveraladele või ka 
väljapoole elamu reservmaid. Mõ-
lema eeltoodu osas on aga eran-
deid tehtud. Võimalik, et erand õi-
gustab end mõne avaliku hoone 
osas, aga elamute rajamisel kind-
lasti mitte.

Praegusest 22 500 elanikust on 
8500 lisandunud kehtiva üldpla-
neeringu kohaselt (enne üldpla-
neeringu kehtestamist oli elanike 
arv 5000 inimest). Ülejäänud ligi 
9000 inimest on lisandunud üld-
planeeringu muutmistega, mis on 
toimunud valdavalt aastatel 2002–
2008. 

Seetõttu on praegune koalit-
sioon võtnud planeerimises tundu-
valt rangema ja konservatiivsema 
suuna. Üldplaneeringu muutmi-
ne olgu pigem erandjuhtum ja igat 
menetlust tuleb eraldiseisvalt ana-
lüüsida ning kaalutleda. Ei saa vä-
listada üldplaneeringu muutmist 
näiteks elamuala rohealaks pla-
neerimisel või mõne avaliku hoo-
ne rajamisel, kuid see saab olla pi-
gem üksikjuhtum.

Rohealad vers 2.0
Kui miljööväärtuslike alade ja ro-
healade teemaplaneering kehtesta-
ti, siis nägi toonane üldplaneering 
Viimsi valla elanikkonda 13 500 
inimesega kogukonnana. Täna on 
meid siin rohkem. Pöörates pil-
gu tulevikku, käin välja idee asuda 
mõtlema n-ö uuendatud rohealade 
teemaplaneeringu versiooni pea-

PLANEERINGUD Viimsi valla planeerimise vald-
konna maine kasv, kogukonna ootustele vastamine 
ja kvaliteetsem protsess on kolm olulist suunda, 
et planeerimise valdkond saaks tagasi kogukonna 
usalduse. 

Uus lähenemine planeerimise valdkonnale

tee korda pika aja jooksul kogune-
nud probleeme. Alustasime erine-
vate analüüside tulemusel nendest 
planeeringutest, mis on tänaseks 
ellu viimata. Paralleelselt korras-
tame menetluses olevate planee-
ringute nimistuid ja lõpetame me-
netlusi.

Läbipaistvam kaasatus
Kaasatus on laiemas tähenduses 
mistahes kaasamine, sh info muga-
va kättesaadavuse tagamine. Het-
kel on planeeringuid puudutav info 
jagatud mitmete süsteemide vahel, 
mis tulevikus saavad ühtse kesk-
konna.

Viimsi vallas kehtivaid planee-
ringuid kuvatakse E-vald keskkon-
nas, lisaks saab infot vaadata Maa-
ameti X-Gis keskkonnas (valides 
teemakaardi “planeeringud”). 

Hetkel on töös mitmed IT-la-
hendused, mille eesmärk on taga-
da tulevikus operatiivsem menet-
lus ja suurem läbipaistvus. Viimsi 
valla loodud elaniku ja ametniku 
töövahend VAAL aitab planeerin-
gute infot kuvada (Maa-ameti kaar-
dikihid) ja taotlusi esitada. Küll aga 
pole seal toodud info täielik, sest 
kõik materjalid pole digitalisee-
ritud. Kokku on Viimsi vallal 918 
kehtivat planeeringut (sh detail- ja 
üldplaneeringud). Vanimad neist 
on 1970ndatest aastatest. 

Eelmise aasta lõpus käivitus ka 
riiklik planeeringute andmekogu 
PLANK. Sellesse süsteemi haka-
takse käesolevast aastast laadima 
kõiki kehtestatavaid planeeringuid. 
Esimene planeering oli Naissaarel 
olev Piirimetsa. Viimsi vallal on ka-
vas digiteerida ka varem kehtesta-
tud planeeringud. Soovime 2022. 
aastast hakata liikuma mineviku 
suunas ja kanda PLANK süstee-
mi järjest kõik kehtivad planeerin-
gud. See töö on ressursimahukas, 
aga samas võimaldab see lõpptule-
musena ühte andmekogusse koon-
dada kogu planeeringute info ning 
seeläbi teha kõik inimestele lihtsas-
ti digitaalselt kättesaadavaks. 

PLANK süsteemi saab tulevikus 
VAALaga ühendada ja seeläbi ku-
vada infot ühes kohas. Lisaks on 
riik kavandamas PLANIS süsteemi, 
millest saab planeerimismenetlus-
te infosüsteem – see peab hõlbus-
tama tulevikus planeeringute läbi-
viimist. Hetkel saab planeeringute 
algatamise ettepanekuid esitada 
VAALa kaudu, mida me jooksvalt 
täiendame, et seeläbi kujundada 
vajalik tööriist, mis oleks hõlpsasti 
kasutatav menetlejale, planeerija-
le ja ka vallaelanikule. IT-lahendu-

Üldplaneeringus kokku lepitud 
suunad peaksid olema kogukond-
lik tellimus, mida vallavalitsus ellu 
viib. See on suur töö, et kogukonna 
usaldus taas pälvida, aga see saab 
olema üks põhieesmärk planeeri-
mise valdkonnas.

Igas etapis ei saa paraku 
kohe asju lõpetada
Planeeringute koostamise võib ja-
gada kolmeks suuremaks etapiks: 
algatamine, vastuvõtmine ja keh-
testamine. Igas staadiumis (sh alga-
tamisel) tuleb kaalutleda ja põhis-
tada seisukohti, miks seda tehakse. 
Pooleli olevate planeeringutega tu-
leb igas järgnevas etapis väga põh-
jalikult ja uutele asjaoludele tugi-
nedes kaalutleda, kui midagi soo-
vitakse teisiti teha. Eriti oluline on 
see negatiivsete (lõpetavate) otsus-
te korral. Nii näiteks on planeerin-
gut tinglikult öeldes lihtsam lõpe-
tada pärast algatamist kui pärast 
vastuvõtmist. Vastuvõtmine tähen-
dab, et omavalitsus on selle sisuli-
selt heaks kiitnud ja suunanud ava-
likkusele tutvumiseks. Seal järgneb 
kaasarääkimine, vajadusel täienda-
mine ja siis juba kehtestamine. Ja 
muidugi on kõige olulisem lisaks 
etapile silmas pidada seda, kas te-
gu on üldplaneeringu kohase või 
üldplaneeringut muutva detailpla-
neeringuga. Mistahes otsus eeldab 
põhjalikku eeltööd.

Kogukonna ootus
Tean, et kogukonna ootused on 
vanade planeeringute kehtetuks 
tunnistamisel ja pooleliolevate lõ-
petamisel rutulised. Siin aga tuleb 
lähtuda seaduses toodust. Mista-
hes negatiivsed haldusaktid eelda-
vad põhjalikku tööd ja uuringuid, 
et hiljem muutunud asjaolusid väl-
ja tuua ja kaalutleda. Selleks on val-
minud veeressursside eksperthin-
nang sõltumatult eksperdilt ja ka 
ehitusõiguse rakendatuse uuring, 
lisaks analüüs aastatel 2007–2022 
täidetud arenduslepingute osas. 
Eeltöö on olnud põhjalik, et selle 
alusel astuda järgmine samm. Siin 
aga tuleb mõista, et ühe aastaga ei 

le. Pean silmas rohealade teema-
planeering 2.0, kui nii võib öelda. 
Lahendust, mis arvestab tulevikus 
ligi 30 000 elanikuga kogukonna 
rohevõrgustiku ja elurikkuse vaja-
dustega. Ja selle koostamises saate 
teie kõik, viimsilased, osaleda uue 
üldplaneeringu raames. Ideid ko-
guda ja mõtteid suunata tasub ju-
ba praegu.  

Uued põhimõtted
Oleme juurutanud osana esmas-
test tegevustest valdkonna maine 
parendamisel teatud uued põhi-
mõtted ja tegevussuunad.

Ühe olulise põhimõttena näe-
me, et me ei võta keskuspiirkonnas 
uute ehitiste jaoks kasutusele ühte-
gi kõrghaljastatud ala enne, kui se-
nine kasutusest välja langenud maa 
(endine kalatööstus, sovhoosi kas-
vuhooned, Reinu tee äärsed katmi-
kalad jms) pole taas korda saanud. 
See hoiab fookust korrastamist va-
javatel aladel. Ka uue üldplanee-
ringu lähteseisukohtade küsitlusest 
selgus, et elanikud ootavad kasutu-
sest välja langenud alade korrasta-
mist.

Lisaks on vallavalitsus asunud 
planeeringutega seotud otsuseid 
täiendavalt seadusekohasele kajas-
tamisele eraldi kommunikeerima – 
selle eesmärk on selgitada, miks 
vallavalitsus ühe või teise eelnõu 
osas just sellise otsuse tegi. 

Samal ajal käib ettevalmistus-
töö, et asuda planeeringuid digitee-
rima. Samuti oleme alustanud ellu 
viimata detailplaneeringute kehte-
tuks tunnistamisega. 

Kavas on teha erinevaid kaasa-
misküsitlusi nagu seda oli uue üld-
planeeringu lähteseisukohtade kü-
sitlus. 

Kõikide nende tegevuste kan-
nustavaks eesmärgiks on tõsta valla 
planeerimisvaldkonna ja -poliitika 
mainet, läbipaistvust ning taastada 
usaldus kogukonnaga.

10. märts 2023
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Üldplaneeringut muutvad DP-d

Üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute arv viimastel aastatel. 
2022. aastal oli kolmest planeeringust üks detailplaneering seotud 
elamumaa muutmisega ühiskondlike ehitiste maaks (Pärnamäe hari-
dushoone) ja kaks detailplaneeringut olid seotud viimsilaste ajaloo-
liste taludega (3 elamuühikut).

Planeeringuid puudutava 
info leiab:

  E-vald veebirakendusest 
service.eomap.ee/viimsi-
vald/

  VAAL veebikeskkonnast 
vaal.viimsi.ee/

  PLANK riiklikut andme-
kogust planeeringud.ee/ 

  planeeringute info-
portaalist planeerimine.ee/

  Viimsi valla kodulehelt 
www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud 

Vaade Viimsi 
valla 2000. 
aasta ÜP joo-
nisele võrrel-
duna ÜP joo-
nisega 2022. 
aasta seisuga 
(üle 100 muu-
datuse hiljem). 
Palju muuda-
tusi on olnud 
seotud korter-
majade ja 
ridaelamu-
tega, näiteks 
terve Soosepa 
piirkond, mis 
algselt oli 
kavandatud 
väikeelamute 
maana. Joonis: 
AS Entec Eesti, 
uuendus OÜ 
Head
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I
nimeste füüsiline aktiivsus on 
olnud murekohaks juba pik-
ka aega. Laste sõltuvus nuti-
seadmetest ja rämpstoidust 

ning vanemate kiire elutempo on 
teemad, millega tegeletakse juba 
aastaid. Hiljutisest koroonaaja lõ-
pututest piirangutest tingituna on 
inimestele lisandunud ka terve rida 
vaimse tervise probleeme. Liiku-
misaasta valguses on vägagi tervi-
tatav, et kohalikes omavalitsustes 
on asunud tööle rahvatervise spet-
sialistid.

“Rahvatervise spetsialist seisab 
rahva vaimse ning füüsilise tervise 
ja heaolu eest, luues elanikele ter-
vist toetavat elukeskkonda. Tihti-
peale inimesed unustavad ära, et 
just tervis on kõige alus ja peamine 
vara, mida tuleb hoida. Halb tervis 
avaldab mõju ka elu teistele aspek-
tidele. Aga hea tervis aitab keerulis-
tes olukordades vaimselt paremini 
hakkama saada,”  ütleb Sildmaa.

Olulisel kohal on liikumine
Liikumisaasta raames on kogukon-
nad ja vallad muutunud oluliselt 
aktiivsemaks. Korraldatakse eri-
nevaid üritusi ning mitmetel spor-
dialadel võisteldakse kilomeetrite 
kogumises. Aktiivsemad ja tuntu-

mad spordiinimesed on kaasatud 
ürituste eestvedajateks. “Liikumine 
on väga oluline osa tervise seisuko-
halt. Liikumisaasta raames läbivii-
davad tegevused ei ole otseselt mi-
nu korraldada, kuid ootan huviga, 
et saaksin erinevate ürituste orga-
niseerimisel heade mõtetega kaa-
sa lüüa,” on Sildmaa valmis ideid 
jagama.

Viimsi elanike parema tervise 
ja aktiivsema liikumise huvides on 
asunud asjatundjad organiseeritult 
tegutsema ning suur roll on siin-
kohal rahvatervise peaspetsialis-
til. “Soovin anda oma panuse rah-
vatervise edendamisse ning hetkel 
on peamiseks eesmärgiks Viim-
si valla heaoluprofiili tegevuskava 
loomine. Viimsis on hiljuti loodud 
ekspertidest koosnev heaolunõu-
kogu, kellega koostöös tegevuska-
va sünnib,” räägib ta plaanidest.

Sildmaa lisab, et inimeste hea-
olu mõjutavad paljud eri vald-
konnad, näiteks majandus, hari-
dus, keskkond. Heaoluprofiil aitab 
paremini näha seoseid erineva-
tes valdkondades tehtavate otsus-
te, tegevuste ning tervisemõjurite 
vahel. “Eesmärk on anda põhjalik 
ülevaade valla elanike tervist mõ-
jutavatest teguritest ning paremi-
ni mõista elanike tervisekäitumist. 
Heaoluprofiil annab ülevaate, mis 
on vallas hästi ning millised on kit-
saskohad, viimaste põhjal koosta-
takse tegevuskava järgmisteks aas-
tateks. Heaoluprofiilist tulenevad 

TERVIS Aasta 2023 on Eestis ja ka Viimsis kuuluta-
tud liikumisaastaks. Tänuväärse algatuse eesmärk 
on edendada liikumisharrastust, propageerida tervis-
likke eluviise ja viia Eesti lähemale Põhjamaade 
tasemele, kus aktiivselt liigub 2/3 elanikkonnast 
meie 1/3 vastu. Detsembris 2022 liitus vallavalitsu-
sega rahvatervise peaspetsialist Silva Sildmaa, kellelt 
küsisime, miks ja kuidas oma tervist hoida.

Silva Sildmaa seisab hea vallaelanike 
füüsilise, aga ka vaimse tervise eest

piirkondlikud andmed aitavad ko-
halikul omavalitsusel teha inimes-
te tervist ja heaolu silmas pidades 
tarkasid valikuid,” selgitab naine.

Hariduselt tervisejuht
Silva Sildmaa on ise olnud väike-
sest peale aktiivne ja sportlik. Seits-
meselt viisid vanemad tüdruku ilu-
võimlemise trenni. “See spordiala 
on jäänud minu südamesse kuni 
tänase päevani ning pärast sport-
laskarjääri tundus esialgu justkui 
loogiline töötada treeneri ametis. 
Viimased aastad olengi olnud pea-
miselt seotud treeneritööga ning 
osalenud erinevate spordi- ja ter-
viseürituste korraldamises ehk et 
tervislikud eluviisid ja sport on ol-
nud mulle kogu elu väga südame-
lähedased,” ütleb Sildmaa.

Pärast Tallinna Õismäe güm-
naasiumi lõpetamist soovis ta min-

na õppima terviseedendust. “Asu-
singi õppima Tallinna ülikooli ter-
visejuhi erialale, kus omandasin 
peamiselt teadmisi rahvatervise 
ning toitumise valdkonnast. Seejä-
rel tundsin, et soovin jätkata õpin-
guid ka magistriõppes. Sel kevadel 
lõpetan Tallinna ülikooli rekreat-
sioonikorralduse magistriõppe,” 
on plaanid paigas.

Viimsisse sattus naine interne-
tis märgatud töökuulutuse kaudu. 
“Nägin tööpakkumist rahvatervise 
peaspetsialisti ametikohale ning 
tundsin koheselt, et soovin kandi-
deerida ja siin ma täna olen. Usun, 
et suudan oma seniseid teadmisi ja 
kogemusi rakendades luua Viimsi 
rahvale lisaväärtusi ning seeläbi ka 
ise õppida ja areneda. Mind on vä-
ga soojalt vastu võetud ning olen 
põnevil,” on naine Viimsis rahul.

Sildmaa lisab veel juurde: “Ma 

ei ole kunagi Viimsis elanud, kuid 
mulle väga meeldib siin ja täitsa 
võimalik, et näen enda tulevikku 
just Viimsis. Mitmed tuttavad ela-
vad Viimsis või on siit pärit ning 
noorena käisin tihti Viimsis tren-
nis, seega poolsaar ei ole minu 
jaoks võõras koht.”

Liikumine, uni ja toitumine 
on terveks olemise ja terve 
eluviisi alused
Silva Sildmaa toob välja, et liikumi-
ne, uni ja toitumine on tema elus 
väga olulisel kohal. ”Tänu sellele, 
et viin igapäevaselt treeninguid lä-
bi, liigun päeva jooksul piisavalt. 
Lühematel tööpäevadel üritan ka 
ise trenni jõuda. Samuti jälgin en-
da toitumist ning olen suur puu- ja 
köögiviljade sõber. Kindlasti on mi-
nu jaoks oluline ka piisav uni, et jät-
kuks igapäevaselt energiat ja moti-
vatsiooni. Ma arvan, et peamine 
on kuulata oma keha ning vajadu-
sel leida ka aega, et puhata. Usun, 
et need on kõige olulisemad märk-
sõnad, millele võiks iga inimene 
oma tervise seisukohalt tähelepa-
nu pöörata,” lausub ta.

Vabal ajal meeldib talle lisaks 
sporditegemisele ka spordivõistlu-
si jälgida. “Suvel eelistan ise palju 
jalgsi ja rattaga liikuda. Jahedama-
te ilmadega käin jõusaalis. Naudin 
väga ka koeraga jalutamist ja reisi-
mist. Just hiljuti tulin Mehhikost. 
Mulle meeldib avastada erinevaid 
maid, kohtuda eri kultuuride ja ini-
mestega,” kirjeldab ta.

Üks huvitav traditsioon on täna-
sel Viimsi valla rahvatervise pea-
spetsialistil veel. “Aasta viimasel 
päeval meeldib mulle teha kokku-
võtteid läinud aastast ning panna 
paika uued suunad ja sihid. Selle 
aasta eesmärkideks on Viimsi val-
la heaoluprofiili arendamine ning 
isiklikus plaanis magistrikraadi 
omandamine,” ütleb Silva Sildmaa 
lõpetuseks.

Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Silva viibib 
ise väga palju 
looduses. 
Foto: Mona 
Õispuu
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Heaoluprofiili põhjal koostatakse 
tegevuskava aastateks 2023–2025
HEAOLUPROFIIL Eelmisel aastal 
valmis valla sotsiaal- ja tervis-
hoiuosakonna poolt koostatud 
Viimsi valla heaoluprofiil. See 
annab hea ülevaate, kuidas ühes 
eluvaldkonnas tehtavad otsused 
mõjutavad teisi eluvaldkondi ning 
näitab nende otsuste otsest mõju 
inimestele. 

Selleks, et parandada elanike tervise-
näitajaid, on vaja teha koostööd eri 
sektorite vahel ning otsuste puhul tu-
leb arvestada mõju elanike tervisele ja 
heaolule. Tervisesse panustamist tuleb 
vaadata kui investeeringut, mitte kulu.

Heaoluprofiil annab ülevaate, mis 
on vallas hästi ning mis vajaks paran-
damist. Välja tulnud kitsaskohtade 
põhjal koostatakse tegevuskava aasta-

teks 2023–2025. Tegevused, mis nõua-
vad pikemat teostusaega, on sisendiks 
Viimsi valla pikaajalisse arengustratee-
giasse 2023–2045. 

6. veebruaril toimus Viimsi raama-
tukogus valla heaoluprofiili tegevus-
kava ideekorje töötuba.  Kaasasime 
erinevate valdkondade esindajad ja 
arutlesime heaoluprofiilist tuleneva-
te probleemide ning kitsaskohtade üle, 
pakkudes lahendusi probleemidele, 
mille eesmärgiks on vallaelanike hea-
olu suurendamine. Kaasatud olid mit-
med Viimsi valla ametnikud, lastekait-
se- ja sotsiaaltööspetsialistid, samuti 
olid kohal esindajad Viimsi noorte-
keskusest, Fertilitasest, päästeametist, 
politseist, perearstikeskusest, teadus-
koolist, psühhiaatriakliinikust, töötu-
kassast ning Harjumaa omavalitsuste 
liidust. Peamised küsimused, millele 
lahendusi otsiti, olid: 
• Mida peaks tegema, et järgnevad 
põlvkonnad elaksid ning töötaksid 
Viimsis?

• Kuidas vähendada pendelrännet? 
• Kuidas suurendada rohealade arvu 
ning arendada olemasolevaid? 
• Mida peaks tegema, et ennetada koo-
lilaste tervisliku seisundi halvenemist 
ja tagada perearstide piisav kättesaa-
davus? 
• Kuidas toetada elanike vaimset ter-
vist ning vähendada peresuhte vägival-
la juhtumite arvu? 
• Mida peaks tegema, et tagada lasteaia 
ja koolikohad ning suurendada noorte 
kaasamist noorsootöös? 
• Kuidas parandada liiklus-, vee- ja tu-
leohutuse alast ennetustööd?

Kaasatud osapooled andsid hea si-
sendi tegevuskavaga edasiliikumiseks 
ja pärast ideekorje tulemuste analüü-
si anname ülevaate, millised lahendu-
sed tegevuskavas kajastuvad. Tegevus-
kava on plaanis valmis saada käesoleva 
aasta sügiseks ning seejärel algab uue 
heaoluprofiili koostamine, mille põh-
jal on võimalik teha järeldusi kavanda-
tud tegevuste mõjust.

Silva Sildmaa
rahvatervise 
peaspetsialist

Uus koolitussari on mõeldud 
Viimsi seenioritele
KOOLITUSED on rahastatud Leaderi 
meetmest ja toimuvad projekti 
“Viimsi seeniorid on isolatsioonist 
väljas“ raames. Projekti koordinee-
rivad Viimsi Pensionäride Ühendus  
(VPÜ) ja Viimsi hoolekande-
keskus. 

10. märts, kell 10–12.30 “Kuidas toe-
tada enda vaimset tervist” I osa
Koolitaja Urve Palo, koolitus toimub 
Viimsi hoolekandekeskuse 2. korruse 
saalis (Kesk tee 1, Haabneeme alevik). 

NB! Koolitus on kaheosaline ja vaja-
lik on osaleda mõlemas osas.

13. märts, kell 9–11.30 “Igapäevased 
terviseminutit läbi võimlemise”  
Juhendaja Teje Vaino ja inspiratsiooni 
külaliseks on Reet Linna. 

Koolitus toimub Viimsi hoolekan-
dekeskuse 1. korruse saalis (Kesk tee 
1, Haabneeme alevik).
17. märts, kell 10–12.30 “Kuidas toe-
tada enda vaimset tervist” II osa 
Koolitaja Urve Palo, koolitus toimub 
Viimsi hoolekandekeskuses 2. korruse 
saalis (Kesk tee 1, Haabneeme alevik).
6. aprill, kell 10–12.30 liikumisprakti-
ka Tädu metsas koos inspireeriva ke-
pikõnniguru Rene Meimeriga 

Kogunemine Tädu parklas lõkkekoha 
lähedasel sissepääsul. Võta kaasa kõn-
nikepid. Kohapeal on kepid ka saada-
val, juhul kui sul endal ei ole.
20. aprill kell 10–12.30 liikumisprak-
tika Rohuneeme metsas koos inspi-
reeriva liikumiseksperdi Kaarel Zil-
meriga
Kogunemine Rohuneeme kabeli juu-
res, võta kaasa käimiskepid.

Lisainfo ja koolitustele registreeri-
mine toimub kas helistades numbrile 
517 2941 või saates e-kirja raimo@pae-
nurme.ee. Igale koolitusele tuleb en-
nast eraldi registreerida.

Raimo Tann
Viimsi Pensionäride 
Ühenduse juhatuse 
esimees

Aeg on tunnustada 
silmapaistvaid viimsilasi

T U N N U S T U S

Viimsi valla 104. sünnipäeval antakse üle tunnustused viimasel ajal 
eriliselt silma paistnud kohalikele inimestele ja organisatsioonidele. 
Kõigil on võimalus esitada oma kandidaat 31. märtsini.  

 

Viimsi vallas on palju tublisid inimesi ning organisatsioone, mis panusta-
vad igapäevaselt kohaliku elu arengusse. Et kõik tunnustust väärivad kogu-
konnaliikmed saaksid esile toodud, esita info sobiva kandidaadi kohta valla 
kodulehel asuvate veebivormide kaudu www.viimsivald.ee/tunnustamine või 
too avaldus paberkandjal vallavalitsuse infolauda. Tunnustused antakse üle 
11. mail Viimsi Artiumis valla 104. sünnipäeva tähistaval pidulikul sündmusel. 

Kandidaate saab esitada järgmistes tunnustuste kategooriates: 
Viimsi valla elutööpreemia on tunnustus Viimsiga seotud isikule tema pi-

kaajalise silmapaistva tegevuse eest majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, 
sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas Viimsi vallas.

Viimsi valla aukodaniku nimetus on tunnustus üksikisikule tema välja-
paistvate teenete ja tegevuse eest, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut.

Autasu Viimsi Vaal on tunnustus füüsilisele või juriidilisele isikule vallale 
osutatud eriliste teenete eest.

Autasu Viimsi Vaalapoeg on tunnustus kuni 26-aastastele noorele, kes on 
eriliselt silma paistnud kultuuri, spordi ja noorsootöö alal, eduka kooli lõpe-
tamise puhul või ühekordse erakordse saavutuse eest.

Aasta küla nimetus on tunnustus külaelu väärtustamise, elujõulisuse, si-
semise koostöö ja toimiva ühistegevus eest.

Aasta pere nimetus on tunnustus Viimsis elavale perekonnale, kes on oma 
tegevusega teistele viimsilastele eeskujuks, panustades lisaks pere igapäeva-
toimetustele kohaliku kogukonna heaks. 

Viimsi vallavalitsuse tänukiri on tunnustus isikule või organisatsioonile sil-
mapaistvate tulemuste saavutamise eest, täitnud suurepärasel tasemel oma 
tööülesandeid või märkimisväärselt panustanud valla arengusse.

Viimsi valla noorte tunnustus on noortele vanuses 7–26, keda võib pida-
da noorte eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase jooksva 
aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tege-
vuses kõrge taseme.

Ott Kask   
kultuuritöö peaspetsialist



10  // KESKKOND 10. märts 2023

B
iolagunevad jäätmed tu-
leb eraldi ära anda sama-
le ettevõttele, kes korral-
dab Viimsis segaolme-

jäätmete vedu – AS Tallinna Jäät-
mete Taaskasutuskeskus (TJT). 
TJT komposteerib klientidelt saa-
dud biolagunevad jäätmed UTV 
komposteerimissüsteemiga, mille 
tulemusena saadud mulda müüb 
TJT hiljem soovijatele ning väärtus-
lik orgaaniline materjal jõuab ringi-
ga tagasi loodusesse. Biolaguneva-
test jäätmetest on võimalik toota ka 
biogaasi, millega tegeleb Maardus 
EKT Ecobio OÜ. Biogaasi on või-
malik kasutada näiteks gaasibus-
sides fossiilse maagaasi asemel.

Kas mahuti asemel tohib 
kompostida?
Biolagunevaid jäätmeid võivad 
omal kinnistul kompostida üksik- ja 
paariselamud, kuid toidujäätmeid 
võib kompostida ainult kinnises 
mahutis, mis välistab haisu ja kah-
jurite levikut. Kui kinnistul kompos-
timisega ei tegeleta või tehakse seda 
osaliselt, siis on ka üksik- ja paaris-
elamul kohustuslik sõlmida leping 
biolagunevate jäätmete äraveoks. 

Kas rida- või korterelamus 
pole kompostimise võimalust?
Biolagunevate jäätmete äravedu ei 

tähenda, et kompostimisega ei to-
hiks kinnistul tegeleda, see õigus 
jääb ikka alles. Kui aga kõik kor-
teriomanikud või kaasomanikud 
soovivad ja on valmis komposti-
ma 100% biolagunevatest jäätme-
test, on võimalik taotleda vabastus 
biolagunevate jäätmete mahutist. 
Sellisel juhul on aga vaja kinnistu 
kõigi korteri- või kaasomanike kir-
jalikku nõusolekut ning taotlejad 
peavad suutma tõestada, et kinnis-
tul kompostimisega reaalselt tege-
letakse. Viimsi vallavalitsusel on ka 
õigus seda tegevust kontrollida. 

Nõuetekohane 
komposteerimine
Komposteerimiseks on mitmeid 
erinevaid võimalusi, kuid mitte 
kõik ei sobi köögis tekkivate biola-
gunevate jäätmete (toidujäätmete) 
komposteerimiseks. Igapäevaselt 
meie toidulaual tekkivate biolagu-
nevate jäätmete komposteerimi-
seks on sisuliselt kolm võimalust: 
tavaline kinnine komposter, kiir-
komposter või vermikomposter.

Tavaline kinnine komposter on 
võimalik soetada põhimõtteliselt 
igast aia- või ehituspoest või ehita-
da hoopis ise. Ise ehitamise puhul 
peab jälgima, et komposter peab 
olema vooderdatud selliselt, et lin-
nud ja väiksemad loomad selle-
le ligi ei pääseks.  Komposter peab 
olema kaanega ning igast küljest 
kinnine.

Kiirkompostri saab soetada 
samuti enamustest aia- või ehi-
tuspoodidest, kuid need on juba 

JÄÄTMED Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja 
kohaselt on kõigil elanikel kohustus biolagunevad 
jäätmed koguda segaolmejäätmetest eraldi. Kodu-
majapidamistes tekkivad biolagunevad jäätmed 
jagunevad aia- ja haljastusjäätmeteks ning toidu- ja 
köögijäätmeteks ning kumbagi neist ei ole lubatud 
panna segaolmejäätmete mahutisse.

Kas biolagunevad jäätmed on prügi? 
Ei – tegemist on väärtusliku ressursiga

märkimisväärselt kallimad. Kiir-
kompostrid on valmistatud lisasoo-
justusega, et kompostimuld kiire-
mini valmis saaks. Kiirkompostris 
valmib kompost vaid mõne kuu-
ga ning kompostimise protsess ei 
peatu isegi külmade ilmadega. Sel-
le juures on oluline meeles pida-
da, et kompostrisse tuleb pidevalt 
jäätmeid juurde lisada (ka talvel), 
et takistada selle sisu täielikku ma-
hajahtumist ning suurte miinus-
kraadidega jäätumist.

Vermikomposter on spetsiaalselt 
kompostiussidega toimiv lahendus 
ja mõeldud ruumisiseseks kompos-
timiseks. Komposter ei võta palju 
ruumi ning ei erita ka ebameeldi-
vat haisu. Sellise kompostri puhul 
tuleb arvesse võtta, et ussikesed, 
kes kogu vajaliku töö kompostimise 
juures ära teevad, on elusloomad ja 
neile peab regulaarselt “süüa” and-
ma. Seega ei sobi selline komposter 
väga liikuvale inimesele.

Kompostimine kinnises 
kompostris
Kui oled otsustanud teha ise kom-
postri, siis tuleb esmalt leida kom-
postile õige asukoht. Komposter ei 
tohi paikneda liiga tuule ega otsese 
päikesevalguse käes. Samuti tuleb 
jälgida, et komposter ei oleks maa-
pinnast madalamas kohas või orus, 
sest komposti ei tohi valguda liigset 
vihmavett. Aia- või ehituspoest soe-
tatava kinnise kompostri või kiir-
kompostri puhul asukoha valimisel 
muret ei ole. Küll aga tuleb jälgida, 
et komposter ei paikneks naaber-
kinnistule lähemal kui kolm meetrit.

Kui kompostrile on asukoht lei-
tud, tuleb komposteerimisega alus-
tada. Kompostri esimeseks kihiks 
sobib kas muld või turvas. Järgmi-
sena võib komposti panna biojäät-
med, mis parasjagu köögis toidu-
valmistamisest üle jäid: kartulikoo-
red, õunakoored ja õunasüdami-
kud, porgandikoored, märg maja-

pidamispaber, majapidamispaberi 
papist rull jms. Kompost peab ole-
ma tasakaalus, selleks peab roheli-
sele kihile järgnema niinimetatud 
pruun kiht, milleks sobivad igasu-
gused aiast järgi jäävad looduslikud 
saadused nagu puulehed ja peene-
mad oksad või veel parem oksapu-
ru. Pruuniks kihiks sobib ka natu-
kene turvast või mulda, rebitud 
ajalehti, munakarpe jms.

Ära ei tohiks unustada ka paar 
korda aastas komposti segada. 
Saab ka segamata, kuid sellisel ju-
hul tuleb väga jälgida, mida kom-
posti panna, sest see peab koos-
nema enam-vähem võrdselt nii 
puistematerjalist kui ka niisketest 
biojäätmetest. Hea kompost ei tohi 
haiseda. See võib küll väliselt sar-
naneda kõdusõnnikule, kuid peab 
lõhnama nagu muld. Kuivõrd kom-
postimise tulem on muld ning hea 
ja õige komposti tegemine nõuab 
omajagu tähelepanu, aega ja no-
kitsemist, siis kompostimist soo-
vitame eelkõige elanikele, kes aias 
aktiivselt tegutsevad.  Komposti-
misest lihtsam, soodsam ja vähem 
ajakulukas on biolagunevad jäät-
med koguda eraldi mahutisse ning 
anda üle jäätmevedajale.  

Aet Põld
keskkonna 
vanemspetsialist

Tee nii!
  Lepingu sõlmimiseks 

AS Tallinna Jäätmete Taas-
kasutuskeskusega (TJT) 
tuleb pöörduda TJT kliendi-
teeninduse poole: info@tal-
linnavedu.ee, tel 609 6410; 
609 6530 või ettevõtte kodu-
lehele: tjt.ee/jaatmevedu/. 
Biolagunevate jäätmete 
mahuti on võimalik rentida 
jäätmevedajalt, mõnelt tei-
selt ettevõttelt või osta ise 
välja, kuid tegemist peab 
olema jäätmevedaja jaoks 
sobiva mahutiga.

Toidu- ja köögi-
jäätmed tuleb 
eraldi koguda 
ning neid ei ole 
lubatud panna 
segaolmejäät-
mete mahu-
tisse. Foto: 
Jane Saks

23. märts - 28. mai

Tunnid toimuvad
neljapäeva õhtuti 18.30-20.00 ja

ühel pühapäeval peale jumalateenistust

Leerikooli maksumus on 50 eurot

 Info ja registreerimine 
viimsi@eelk.ee või kodulehel 

w w w . v i i m s i j a a k o b i k i r i k . e e

LEERiKOOL
kevad

Leerikool tutvustab kristlikus elu- ja 
maailmakäsitlust ning aitab seeläbi neid 

paremini mõista. Leerikooli läbinutest 
saavad täieõiguslikud koguduse 

liikmed, kelledel on õigus oma lapsi 
ristida või oma abielu laulatada, ja veel 

palju muudki.
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noorte lau-
lupidu “Pü-
ha on maa” 
on sarnaselt 

paljude teiste Eestimaa laste ja 
noortega pikisilmi oodanud ka 
Haabneeme koolis õppivad laulu-
lapsed. Ja nüüd ta siis lõpuks ikkagi 
tuleb, hoolimata tänaseks seljata-
ha jäetud taudidest ja takistustest, 
skeptikute ja kahtlejate kiuste.

Haabneeme kooli võiks tegeli-
kult vabalt ka laulukooliks nime-
tada, kuna koolis tegutsevad ju-
ba üsna pika ajalooga kolm koori. 
Ühehäälne mudilaskoor, mis asu-
tati 2019. aastal ja kus laulavad 
eranditult kõik 1. ja 2. klassi õpila-
sed – kokku 98 last, keda koorilaul-
jateele juhatavad õpetajad Aarne 
Saluveer ja Hille Savi. Siis veel mu-
dilaskoor, mis on sündinud 2014. 
aastal ja kus laulavad 2.–4. klassi 
lapsed, keda on kokku 37. Ning las-
tekoor, mis loodi aasta hiljem ja kus 
osaleb praegu 27 lauljat 5.–8. klas-
sidest. Nii mudilas- kui ka lastekoo-
ri juhendajateks on õpetajad Aarne 
Saluveer, Hille Savi ja Marika Petti. 

Haabneeme kooli suurema-
te laste mudilaskooril on seljataga 
juba kahe laulupeo kogemus: 2017. 
ja 2019. aastast, neist viimasel, juu-
belilaulupeol osales ka lastekoor.

Ettevalmistus laulupeo reper-
tuaari omandamiseks algas kohe 
käimasoleva õppeaasta alguses. 
Lisaks iganädalastele kooriproovi-
dele ollakse kooride kõlapilti lihvi-
nud ka mitmes laululaagris, seal-
hulgas on koos tehtud proove ka 
Saku, Viimsi, Randvere ja Püünsi 
koolide kooridega.

Lastekoori esimene eelproov-et-
telaulmine toimus 20. jaanuaril 
Viimsi koolis ning II eelproov-ette-
laulmine ootab ees 23. märtsil. Pä-
rast esimest ettelaulmist sai meie 
lastekoor suurepärase tagasiside 
osaliseks: taseme hindajad tõde-
sid, et tegemist on võimeka koori-
ga, keda on rõõm ja meeldiv kuula-

Võib üsna kindlalt väita, et ilma 
selle kultuurilis-sotsiaalse suur-
sündmuseta poleks üsna indivi-
dualistliku olemusega ja aastasadu 
alla surutud väikerahvas suutnud 
saavutada rahvuslikule ärkamis-
ajale omast vaimset energiat ning 
meelestuda omakeelseteks harit-
lasteks ja loovisikuteks. Just sellest 
loomingulisusest tulvava energia ja 
eestvedamisega on Eesti kahel kor-
ral karmides ajalootuultes suutnud 
end võidelda vabaks impeeriumi 
meelevallast.

Laulupeo olulisus Eesti kultuu-
riruumis on hoomamatult suur – 
eelkõige mõistavad seda need, kes 
on ise oma meele ja häälega selles 
maailma suurimas inimorelis laulu-
kaare all osalenud ja tundnud, kui-
das muusika ja laulutekstide mõjul 
tekib esinejate ning publiku meeli 
ühendav imeline üheshingamine.

Vastupidiselt käibivatele eelar-
vamustele ja uskumustele on koo-
ris laulmine arvestatav üldfüüsiline 
treening hingamis-, jala- ja selja-
lihastele.

LAULUPIDUDE traditsioon ja Eesti kuuluvad oma-
vahel kindlalt kokku nagu meri ja tuul või noorus ja 
armastus. Ja seda juba väga pikka aega. 

Haabneeme kooli koorid valmistuvad 
XIII noorte laulupeoks 

a cappella lauldavaid teoseid, aga 
õnneks on veel aega nendegi kõla 
puhtakstuunimiseks. 

Pidu ootavad kõik väga – kes 
rongkäigu, kes laulukaare all saa-
dava tohutu rahvahulga ees esi-
nemiskogemuse, kes lihtsalt koos-
musitseerimisest saadava imelise 
elamuse tõttu.

Muidugi on, eelkõige just rong-
käigu tõttu, lisaks muusikalisele 
ettevalmistusele väga oluline ka 
kooride väline kuvand. Kuigi Haab-
neeme kooli kooridel veel laulu-
peorõivaid ei ole, siis plaanitakse 
need teha igal juhul oma kooli vär-
vides, milleks on oranž ja must.

Koorid ja tantsurühmad ei teki 
koolides iseenesest ega tavaliselt 
ilmselt ka mitte vaid laste initsiatii-
vil. Selleks, et üks kollektiiv suudaks 
olla kooli väärikaks esindajaks ning 
panustada kooli heasse mainesse, 
läheb vaja tohutul hulgal imepäras-
te juhendajate/õpetajate töötunde 
ja entusiasmi. Haabneeme koolil 
on taoliste õpetajatega väga veda-
nud. Lisaks on meie kooli õpetaja-
teks lausa kaks oma ala korüfeed, 
kes suvisel peol liigijuhtidena “tul-
le lähevad”: Aarne Saluveer nei-
dudekooride ees ning Maido Saar 
C-noorte segarühmade etteaste-
te pealavastajana. Kahju vaid, et 
Haabneeme kooli 1.–3. klassi tant-
surühm, mida juhendavad Maido 
Saar ja Kairi Lehtpuu, seekordsele 
peole pürgimisest peavad loobu-
ma ja seda seetõttu, et tüdrukutele 
ei jagu partneriteks tantsuhuvilisi 
poisse. Ehk suvine pidu inspireerib 
järgmiseks peoks treeningutele ka 
noori mehehakatisi.

Aga armastatud koorijuht ja 
muusikaõpetaja Aarne Saluveer 
soostus meelsasti jagama oma 
mõtteid koorilaulust, laulupeost 
kui isamaalisuse kasvatajast ja las-
te muusikaharidusest. “Kooris laul-
mine on kõige mitmekülgsemalt 
lapse arengut toetav tegevus,” tõ-
deb Aarne Saluveer sissejuhatuseks 
ja jätkab oma mõtisklust: “Erine-
valt paljudest teistest huvitegevus-
test pole see lihtsalt meelelahutus 
või vaba aja veetmise vorm, vaid 
vaimse arengu fenomenaalne väl-
jendus meie kultuuriruumis, mil-
le kõrgeim väljendus on laulupidu. 

ta. Mudilaskoore ootab 31. märtsil 
samuti ees ettelaulmine.

Õpilased kiidavad 
repertuaari
Repertuaariga on noored koori-
lauljad väga rahul. Oma sellekoha-
seid mõtteid jagasid 1. klassi õpila-
sed Nora, Lee, Martten, Otto, Hailey 
ja Ewert. Üsna üksmeelselt hinna-
ti lemmiklooks “Sokk ja kummik”, 
kuna sellel on ägedad sõnad ning 
laul ise on üldiselt lõbus, aga natu-
ke kurb ka. Ottole meeldivad eri-
ti selle laulu kõrged noodid, mil-
le esitamist ta väga naudib. Ka 2b 
klass hääletas oma lemmikuks lau-
lu “Sokk ja kummik”. 

Raskusi laululastel laulude 
omandamisega üldiselt pole, või 
kui natuke on, siis “Kodulaulu-
ga”, mille teise salmi sõnad ei ta-
ha millegipärast hästi meelde jää-
da. Ewerti jaoks on aga kõik laulud 
lemmikud, kuna talle lihtsalt meel-
dib väga laulda. Rasked on pisut ai-
nult Eesti hümni sõnad, aga see on 
ka mõistetav.

Lastekoori lauljad Karolin, Ade-
le, Brita, Laura-Lisett, Maria, Mia, 
Melissa, Loona ja Katarina nime-
tasid eelkõige lemmikuna, aga ka 
suhteliselt raskena laulu “Sata, sata”, 
aga hinge läheb oma võimsusega ka 
“Tõeline jõud” ning “Elu on voola-
mine”, mille meloodia ning sõnade 
kooskõla lauljadki emotsionaalseks 
võlub. Pisut keeruliseks hinnatakse 

Eraldi tuleks aga veel välja tuua 
koorilaulu mitmekülgselt aju funkt-
sioone, kuulmis- ja emotsionaalset 
mälu ning intelligentsust, sotsiaal-
seid oskusi ja isikuomadusi aren-
dav külg. Siit jõuamegi põhilise-
ni: et eelnevate põlvkondade poolt 
loodut säilitada ja edasi viia, tu-
leb kõvasti vaeva näha ja pinguta-
da. Ja teha seda keset üha lihtsama 
elu poole pürgivat ühiskonda pole 
kerge ei juhendajatele ega lastele.

Hea meel on, et arusaam laulu-
peol osalemiseks tehtava vaimse 
pingutuse vajalikkusest on piisavalt 
tugev oma laste arengut toetavate 
perede ja koolijuhtide ning ka vas-
tutustundlike poliitikute meeltes.

Nii tundubki uskumatult või-
mas, et sellest meelsusest kantuna 
suudavad sajad ja tuhanded laul-
jad ja tantsijad ka pärast eelproove 
koguneda ühendproovideks ning 
seejärel minna ühekoos päikeses ja 
vihmas rongkäigus laulukaare alla 
ning tajuda kõike seda, mida kan-
nab endas XIII noorte laulupidu 
“Püha on maa”.”

Hille Savi
Haabneeme kooli 
muusikaõpetaja, koorijuht

Anne Martin
Haabneeme kooli 
kommunikatsioonispetsialist

hea teada

  Teise klassi lapsed püüdsid lahti mõtestada laulupeo peal-
kirja ja juhtmõtet “Püha on maa” ning selle tähendus laste arva-
tes on järgmine:

See tähendab midagi väga suurt ja ägedat. (Arabella)
See tähendab mulle Eestimaad. (Gloria)
Kõik laulavad ja on rõõmsad. (Saskia)
See tähendab, et on püha ja kõik maailmas laulavad. (Melissa)
“Püha on maa” tähendab mulle, et püha on hea ja maa tähen-

dab, et maa, kus ma elan, on kallis. (Sofia)
See tähendab, et Eesti on rahus. (Liine)
Maad tuleb austada. (Lemme-Linda)
Maa meenutab metsa, püha on õnn. (Sandra)

  Lastekoori lauljate mõtted laulupeo pealkirja ja juhtmõtte 
“Püha on maa” kohta on järgmised:

Eestimaa on püha ja seda tuleb austada. (Karolin)
See on mu kodu, sünnikoht ja seda tuleb kaitsta. Ma tunnen 

ennast siin hästi. (Adele)
Eestimaa on püha ja laulupidu on Eesti jaoks väga tähtis. (Brita)
Minu arust on maa püha, sest see on ainukene asi, mis meil on 

kindlalt olemas ning see on justkui peidupaik selle maa rahvale. 
(Laura-Lisett)

Mõistan nii, et meie maa on meile kõige kallim ehk püha. (Maria)
Eesti maa on meie püha maa ja koht. (Katarina)
Igal inimesel on üks sünnimaa, tema kodumaa. Meil on üks Eesti 

ja see maa on püha. (Mia)
Et kõik üheskoos on oma rahvas. (Melissa)

Lapsed laulupeost   

Haabneeme 
kooli mudilas-
koorid vaba-
riigi aasta-
päeva aktusel 
(1- ja 2-häälne 
mudilaskoor). 
Fotod: erakogu

Lastekoor 
esimesel ette-
laulmisel.

Haabneeme kooli 
võiks tegelikult ka 
laulukooliks nime-
tada, kuna koolis 
tegutsevad juba 
üsna pika ajalooga 
kolm koori. 

XIII
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TUNNUSTUS Jaanuari alguses 
toimusid Jõgeval 18. korda luule-
päevad “Tuulelapsed”, mis tõid 
külmapealinna seitseteist 1.–9. 
klasside truppi üle Eesti. Etendata-
vad, kuni 15-minutilised lavastu-
sed pidid sel aastal sisaldama 
kirjandusperekonna Raud luulet.

Viimsi näitetrupp EKSPERIMENT tõi 
lavale lavastuse “Unemäng”. Lugu rää-
gib headusest ja kurjusest ning sellest, 
et meil kõigil on võimalus valida hea 
olemine. Lavastaja Külli Täht on öel-
nud, et lavastus sündis lähtuvalt täna-
sest, milles me elame, kus kurjus tõstab 
pead ja imbub salakavalalt meie iga-
päevaellu ja pisiasjadesse. Selleks, et 

Näitetruppi EKSPERIMENT 
tunnustati Betti Alveri luule-
päevadel grand prix’ga

korral – kõige esimesel ehk 2007. aas-
tal. Žürii, kuhu kuulusid Maarius Pärn, 
Leelo Tungal, Kristiina Oomer, Too-
mas Lõhmuste, Reigo Tamm, Margus 
Mikomägi, Martin Algus ja Viljar Poh-
homov, tagasisidest tuli välja, et lavas-
tus liigutas mitmeid vaatajaid väga isik-
likult. Leiti paralleele nii oma eludest 
kui ka maailmas toimuvast ning see oli 
vaatamiseks väga nauditavas visuaalses 
vormis, mistõttu tuli otsus premeerida 
“Unemängu” niivõrd suure kiitusega.

Paljudele noortele oli see esma-
kordne tunnustus. Trupi väiksemad 
liikmed olid esmalt auhinna väljakuu-
lutamisel segaduses ja uurisid, mis see 
grand prix üldse on. Meeleolu oli ülla-
tusest vaimustuseni ja nii mõnigi kü-
sis, kas see juhtus päriselt.

me ei laseks nii juhtuda, saame alus-
tada iseendast ja olla hea. 

Prooviprotsessis arutati üheskoos 
olukordade üle, millal pahameel te-
kib ja kuidas siis käitutakse. Nendest 
mõtetest sündisid etüüdid, millest mit-
med jõudsid ka lavastusse. Lõpuks sai 
lavastus unenäolise vormi, millest kok-
kuvõttes siiski ärgatakse. “Nii tahaks 
vist päriselt ka, kui tänases maailmas 
toimuvate sündmuste peale mõelda. 
Tahaks, et see oleks vaid halb unenägu 
olnud,” mõtiskleb lavastaja Täht.

Laval mängisid koos alg- ja põhi-
koolitrupi õpilased, kes iganädalaselt 
käivad koos eri aegadel, sest õpilasi on 
Viimsi poolsaare neljast koolist: Viim-
si, Püünsi, Haabneeme ja Randvere 
koolidest. Enne festivali tehti mitmel 
nädalavahetusel veel ka ühiseid laag-
reid. Koostöö tundus hästi toimivat ja 
sedasi ühiselt lavastus loodigi.

Peaauhind tuli sel aastal meile
“Unemäng” pälvis sel aastal grand prix. 
17 festivaliaasta jooksul on see vaid tei-
ne kord, kui peaauhind välja antakse. 
Sel festivalil on juhtunud see vaid ühel 

Teated

Heleriin Lass
EKSPERIMENDI vilistlane

Põlvkondadeülesed 
prototüüpimise töötoad 
Viimsi teaduskoolis

  Viimsi teaduskoolis algavad märtsikuus ettevalmistused töös-
tusliku suunitlusega õppekavade koostamiseks. Selleks toimuvad 
kolm erinevat prototüüpimise töötuba, kuhu on oodatud Viimsi lap-
sed alates 12. eluaastast koos vanema(te) või vanavanema(te)ga. 
Kõik töötoad toimuvad Viimsi Artiumis ning kestavad umbes kaks 
astronoomilist tundi. Töötubade kõrgeim eesmärk on pakkuda igale 
osalejale iseseisva õnnestumise individuaalset kogemust.

24. märtsil kell 15.40 ruumis 125 toimub tööstusrobootikasse sisse-
juhatamise töötuba, milles kasutatakse mehhanotehnika tööstustehno-
loogilise roboti automaatika virtuaalversiooni. Töötoa eesmärk on pak-
kuda kolmedimensionaalses disainimises esimesi samme tegevale 
osalejale kompaktne ülevaade sektori võimalustest.

31. märtsil kell 15 ruumis 125 toimub tööstusrobootika praktilisse 
töösse rakendamine. Planeeritud on robotitega erinevate liikumisüles-
annete läbiviimine, lihtsam programmeerimine ning ülesanded, mis on 
seotud reaalse katsumise, ehitamise ning isetegemisega. 

Maikuus toimub füüsilisest materjalist muusikariista esmaprototüüpi-
mine. Töötoas valmib haamertrumm või löökorel ning igal osalejal on 
suurepärane võimalus omaloomingut luua enda loodud pillil.

Töötubade formaati ja sisu aitab luua Eesti Leiutajate Liit ning Tal-
linna Tehnikaülikool. Töötubade läbiviijad on kogenud oma ala spet-
sialistid. Töötubade toimumisele järgneb peegeldamine ning ootame 
osalejatelt kindlasti põhjalikku tagasisidet, et kaardistada õppekavade 
planeerimisel kohaliku kogukonna soovid. Töötubades osalemine on 
tasuta, aga tuleb eelregistreeruda kodulehel www.viimsiteadus.ee.

Kadri Saluri
Viimsi teaduskooli direktor

Teleskoobivaatlused on saamas teaduskoolis üha tavapärasemaks. 
Foto: erakogu

Emily Bruus
EKSPERIMENDI vilistlane

  Lavastust on võimalik näha 
kevadel, näitetrupi EKSPERIMENT 
iga-aastasel teatriõhtul. 

  Täpsemat infot trupi tege-
miste kohta saab kodulehel 
www.eksperiment.ee.

Viimsit esindanud näitetrupp EKSPERIMENT, mis kuulub Teadmiskeskus Collegium Eruditionise koosseisu, 
tõi lavale lavastuse “Unemäng”. Foto: Lea Pihlak
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KO M M E N TA A R

Hanna-Maria sai asuda mineviku uurija rolli
  Kristiina Noormets: Õpetajana olen alati valmis ärgitama noori erine-

vatest konkurssidest, võistlustest ja olümpiaadidest osa võtma. See annab 
võimaluse oma teadmised ja oskused proovile panna ning alati kaasneb 
väljakutse vastuvõtmisega uue info omandamine ning enese mugavus-
tsoonist välja toomine.

Initsiatiiv osaleda mängustsenaariumi konkursil “Retk läbi keskaegse Tal-
linna” tuli Hanna-Marialt endalt. Tema panus töösse on sedavõrd suurem, et 
teised osalejad olid koondunud meeskondadesse, kuid Hanna-Maria võttis 
mängustsenaariumi väljatöötamise töö ette individuaalselt. Hanna-Maria 
sai asuda mineviku uurija rolli ning tänu tema tööle saavad mängus osa-
lejad olla ajaloos osalejad. Õpetajana tegi mulle rõõmu, et Hanna-Maria 
oli oma töösse kaasanud anagrammid, mida oleme tundides õppemeeto-
dina kasutanud. 

Tartu rahu aastapäeva puhul korraldas välisministeerium loomekonkursi 
teemal “Kuidas Venemaa sõda Ukrainas mind mõjutab?”, kus osalesid ka 
meie õppijad ning eripreemia pälvis abiturient Iko Marten Kiisleri töö. 

25. märtsil möödub 74 aastat meie rahvast raputanud traagilisest märt-
siküüditamisest. Eesti Mälu Instituut ja ajaleht Postimees kuulutasid välja 
märtsiküüditamise mälestuspäevale pühendatud kirjutamisvõistluse “Kiri 
küüditatule”, kust on oodatud osa võtma ka meie noored.

Lisaks kuulutati taaskord välja riigivanem August Rei essee- ja loome-
konkurss, kus eelmisel aastal saavutas I koha meie IV lennu vilistlane Elisa 
Tamm ja seega on meil sel aastal tiitel kaitsta. Lisaks on alates novembrist 
üheksa meie noort pikemal teekonnal, mille tulemusena valmivad märtsi 
keskpaigaks õppematerjalid holokausti ajaloo teemadel.

10. märts 2023

TEADAANNE Alates 1. märtsist 
2023 ei võta Eesti sõjamuuseum 
kuni 18-aastastelt lastelt ja 
noortelt enam piletiraha. 

Kui seni oli sõjamuuseumisse ta-
suta sissepääs kuni 12-aastastele 
lastele ja õpilastele riigikaitse tun-
ni raames ning ülejäänutele keh-
tis sooduspilet 3 eurot õpilaspile-
ti esitamisel, siis nüüd ei ole kuni 
18. eluaastani (sh) enam mingeid 
erisusi.

Sõjamuuseumi direktor Hellar 
Lill ütles, et otsuse taga on soov 
muuta teadmised ajaloost lastele 

Sõjamuuseumi külastamine on lastele ja 
noortele nüüdsest tasuta

ja noortele võimalikult kättesaada-
vaks. “Loodetavasti tuleb rohkem 
noori muuseumisse ka iseseivalt, 

lisaks kooli või perega tehtavale kü-
lastusele,” ütles Lill. “Muuseumikü-
lastus ei pea olema pikalt planeeri-

tud eriline ettevõtmine, vaid kõigile 
ligipääsetav vaba aja veetmise või-
malus.”

1. märtsist 2023 kehtima haka-
nud hinnakirja järgi on sõjamuu-
seumi täispilet 7 eurot, sooduspilet 
5 eurot ja perepilet 14 eurot (kuni 
kaks täiskasvanut ja lapsed). Soo-
duspilet kehtib õpilastele alates 19. 
eluaastast, üliõpilastele, pensionä-
ridele, õpetajatele ning 19-aastase-
le või vanemale puudega isikule ja 
tema saatjale soodustuse saamise 
õigust tõendava dokumendi esita-
misel.

Tasuta pääsevad sõjamuuseu-
misse lapsed kuni 18. eluaastani 
(sh), kuni 18-aastase (sh) puudega 
isiku saatja, sügava puudega isik 
ja tema saatja, kaitseväelased, aja-
teenijad, Kaitseliidu ja Naiskodu-

Sandra Niinepuu
sõjamuuseumi info- ja 
turundusjuht

kaitse liikmed, liitlasvägede esin-
dajad ja nende pereliikmed (kuni 
kaks täiskasvanut ja lapsed), kait-
seväe veteranid ja nende pereliik-
med (kuni kaks täiskasvanut ja 
lapsed), represseeritud ja repres-
seerituga võrdlustatud isikud tun-
nistuse esitamisel. Lisaks ei küsi sõ-
jamuuseum piletit rahvusvaheliste 
muuseumitöötajate kaardi (ICOM) 
omanikelt, teiste muuseumide töö-
tajatelt või muuseumiühingu liik-
metelt, ajakirjanikelt kehtiva pres-
sikaardi esitamisel tööülesannete 
täitmisel, õpilastelt ja õpetajatelt 
riigikaitseõpetuse tunni raames 
ning Ukraina kodanikelt.

Kaitseväe akadeemia muuseum 
Tartus ja kaitseväe kalmistu Tallin-
nas on tasuta avatud kõigile külas-
tajatele.

H
anna-Maria Johanson 
on Viimsi gümnaasiu-
mi 12. klassi õpilane. 
Suure osa oma vabast 

ajast veedab ta vabatahtliku tööd 
tehes, aga olulist rolli on mängi-
nud ka erinevad konkursid, kuhu 
kutsutakse osalema kas kooli kau-
du või mida ta on ise interneti ava-
rustest leidnud. 

Üks sellistest konkurssidest, 
mille ta iseseisvalt leidis ja mille-
ga ka iseseisvalt tegeles, oli Tallin-
na Linnamuuseumi poolt korral-
datud konkurss nimega “Retk läbi 
keskaegse Tallinna”, kus muuseum 
kutsus gümnasiste välja mõtlema 
keskaja stiilis seiklusmängu. Pari-
ma stsenaariumiga tõsimäng viiak-
se ellu koostöös Roadgamesi mees-
konna ja Tallinna Õpetajate Maja-
ga. Konkurssi žürii kooseisu kuulu-
sid Margus Paju, Tiina Kala, Kristi 
Paatsi ja Küllike Tint.

“Kõige raskem oli muidugi al-
gus, sest välja pidi mõtlema seik-
lusmängu peategelase ja mängu 
ülesehituse. Kui olin peategela-
se valinud, kelleks sai Vana Too-
mas, tuli hakata mõtlema punkti-
dele, mida mängija läbida võiks ja 
nii mängu tasapisi valmima hak-
kaski,” meenutas Hanna-Maria. 
Lisaks oli üsna keeruline erinevat 
tüüpi mõistatuste ja ülesannete 
väljamõtlemine. “Oma töös kasu-
tasin anagramme, mõistatusi ning 
pilte. Nende väljamõtlemine nõu-
dis omajagu loovust, sest ma soo-
visin, et mäng ei oleks üksluine ja 
igav,” lisas ta.

Mängu sisu idee tuli neiul ette-

neiu. Et töö õigel ajal valmis saaks, 
tuli osata ka oma aega täpselt pla-
neerida. Nii jäi piisavalt aega ka ju-
hendajal töö üle vaadata ning ka 
Hanna-Mariale endale, et vajadu-

KONKURSS Tallinna Linnamuuseum kutsus 
konkursil “Retk käbi keskaegse Tallinna” õpilasi 
looma keskajaainelise seiklusmängu stsenaariumi. 
Konkursil võitis kolmanda koha Viimsi gümnaa-
siumi abiturient Hanna-Maria Johanson, keda 
juhendas Viimsi gümnaasiumi ajaloo- ja ühis-
konnaõpetaja Kristiina Noormets.

Gümnasist, kes otsib põnevaid väljakutseid

lupoja poiss, kes paistis silma keva-
distel võistlustel, mille korraldasid 
Tallinna jõukad kodanikud. Võist-
lusel tuli tulistada varda otsa maa-
litud puupapagoi ambpolte. Ku-
na Toomas ei saanud oma madala 
staatuse tõttu auhinda, sai ta elu-
aegse linnavahi ametikoha. Kohali-
ku legendi järgi andis Toomas kogu 
oma elu lastele raeväljakul kommi. 
Kui ta suri, küsisid lapsed pidevalt, 
kus on Vana Toomas, mis tõi kaasa 
ebamugavaid vastuseid surma ole-
muse kohta. Kui tuulelipp linnaväl-
jaku kohale püstitati, rääkisid vane-
mad lastele, et Vana Toomas jälgib 
nende käitumist ja jätsid hea käitu-
mise eest nende padja alla kommi. 
Vase sisse jäädvustatud Toomas jät-
kab endiselt Tallinna ja selle linna-
kodanike valvamist.” 

Konkurss pakkus 
väljakutseid
Hanna-Maria leiab, et konkurss 
õpetas talle erinevatest allikatest 
info otsimise oskust ja mõistmist, 
milline allikas on kõige tõesema 
infoga. See on oluline, et töösse ei 
läheks ühtegi valet fakti. “Kindlas-
ti andis mulle konkursil osalemi-
ne veel mõistmise, et mulle meel-
dib sellistes konkurssides osaleda 
ja endale väljakutseid esitleda, eriti, 
kui need kannavad vilja,” mõtiskles 

sel veel viimased täpsustused töös-
se sisse viia.

Neiu usub, et konkursitel osa-
lemine on igati arendav ning mi-
da rohkematelt osa võtta, seda eri-
nevad oskusi see osaleja juures ka 
arendab. “Muidugi ei tasu ennast 
konkurssidega üle koormata, sest 
muidu ei pruugi sa suuta anda iga-
le võistlustööle võrdselt rõhku, mis 
võib mõjuda lõpptulemusele kah-
julikult,” jagas Hanna-Maria soo-
vitusi. Ta tõdeb, et kõige olulisem 
ei ole võit, sest osalemine võib ol-
la kasuks ka tulevikus, näiteks üli-
kooli sisse astumisel, kuid võita on 
ikka tore.

Neiu teab, et osaleb ka tulevikus 
nii paljudel konkurssidel, kui või-
malik ning oluline roll jääb ka va-
batahtliku tööle. “Alles hiljuti alus-
tasin Tallinna Linnamuuseumis 
vabatahtliku tööd, kus saab ajaloo 
suunaga edasi tegeleda, aga kuna-
gi ei tea, mida tulevik täpselt toob, 
sest  nagu ütles Eesti neljas presi-
dent: “Meie homne on meie endi 
teha”.”

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Vasakult: Tallinna Linnamuuseumi direktor Heli Nurger, III koha omanik Hanna-Maria 
Johanson, õpetaja Kristiina Noormets, konkursi korraldaja Küllike Tint. Foto: Meeli Küttim, 
Tallinna Linnamuuseum

Viimsi gümnaasiumi õppijad Saksamaa Liitvabariigi 
suursaatkonnas, kus haridus- ja teadusministeerium 
koostöös Eesti Mälu Instituudiga kuulutas välja õpilas-
konkursi koostamaks holokausti ajaloo teemalisi 
õppematerjale. Foto: Kristiina Noormets

antud teema taustainformatsiooni 
otsides ning lõpuks jõudis ta Tal-
linna vanalinna ajaloos suurt rol-
li mängiva Vana Toomani, kellest 
sai alguse kogu Hanna Maria män-
gu sisu ja ülesehitus. “Oma män-
gus kasutasin ära ka Vana Tooma-
se legendi. Minu mängus oli legend 
ja osa sissejuhatusest kirja pandud 
järgnevalt: “Tere, lugupeetud män-
gija! Mina olen Vana Toomas ja mi-
nu kohta on legend, mille on siia 
kirja pannud mu väga lähedane sõ-
ber apteeker Melchior. Legend kõ-
lab järgnevalt: Vana Toomas on 
Eesti pealinna Tallinna (Revali) üks 
sümboleid ja valvureid. Tuulelipp, 
vana sõdalase kuju Vana Toomas, 
pandi 1530. aastal Tallinna Raeko-
ja tornikiivri otsa. Legendi järgi oli 
tuulelipu modelliks maalt pärit ta-

Sõjamuuseum 
kutsub külla. 
Foto: Jane Saks
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Millest muusikal “Noor Frankens-
tein” räägib?

  Jaanika Juhanson: “Noor Fran-
kenstein” on Mel Brooksi muusi-
kaline komöödia gooti kirjanduse 
suurkuju Mary Shelley õudusjutu 
ainetel. Lavastuse keskmes on ku-
rikuulsa Victor Frankensteini lap-
selaps Frederick, kes on oma pä-
ritolust avalikult lahti öelnud. Kui 
aga pärandivaidlused ta Transil-
vaaniasse vanaisa lossi meelita-
vad, saab alguse pöörane seiklus-
te virrvarr, mille jooksul ei pääse 
noor Frankenstein ka enda koleti-
se loomisest. 

Seiklusliku koore all räägib la-
vastus iseendale tõe tunnistamisest, 
oma tegelikele soovidele ja unistus-
tele järgnemisest ning tõdemusest, 
et vahel võib su tõeline koht olla 
seal, mida ei oska oodatagi. Lavas-
tus kutsub publiku klassikalise õu-
dusloo maailmaga mängima, fan-
taasiat rakendama ning mõistma, et 
meie kaasaja (pop)-kultuurimaailm 
on läbi põimunud varasematest lu-
gudest, mida ikka ja jälle uutmoo-
di kokku panna. Lavastus on tume, 
aga lõbus entsüklopeedia erineva-
test filmidest ja õudusklassika teos-
test pärit tsitaatidest.

Mis on lavastuse juures kõige 
suuremaks väljakutseks?

  Jaanika Juhanson: Muusika-
liteatri prooviperiood on eripära-
ne – see toimub pea terve hooaja 
jooksul, oktoobrist aprillini, igal pü-
hapäeval. On üsna imekspandav, et 
kuskil on olemas selline suur punt 
harrastusteatri inimesi – üle vee-
randsaja osalise –, kes peaaegu igal 
pühapäeval on valmis pühenduma 

proovidele. Ilmselt on minu lähte-
kohad lavastajana Viimsi Muusika-
liteatri trupile üsna uued ja kahtle-
mata harjumist nõudvad. Kasutan 
proovides palju koosloomemee-
todit ja ilmselt on mul trupi jaoks 
ootamatu lavastajakäekiri. Eks see 
kõik – ja ka pikad proovipäevad – 
ole trupile paras väljakutse.

Minu väljakutse on aga pigem 
kohandumine harrastusteatri taus-
taga, kus käsikäes käib pedagoo-
gika, aga ka tõhus ja tore vaba aja 
veetmine. Kuna mina töötan ena-
masti kutselises teatris, nõuab prae-
gune olukord rohkem paindlikkust 
ja kannatlikkust. Usun, et see prot-
sess on rikastanud uue kogemuse-
ga mõlemat poolt.

Kes lavastusgruppi kuuluvad?
  Jaanika Juhanson: Mul on to-

hutult hea meel, et minuga on kaa-
sas samas taustsüsteemis hingav ja 
mõtlev lavastusgrupp. Koreograa-
fi-liikumisjuhi Kristjan Rohioja ju-
hendamisel leiavad tee lavastus-
se kergelt muigelised liikumised ja 
tantsud. Lavastuskunstniku Kristi 
Leppiku kujundatud tume steam-
punk-maailm lisab loole lähenemi-
sel veel ühe mõõtme, millele oma-
korda sekundeerib valguskujundus 
Märt Sellilt (Rakvere Teater). Grim-
mikunstnik Triin Tulp koos oma 
tiimiga muudavad tegelased fan-
taasiamaailma asukateks. Muusi-
kajuht Hille Savi on teinud määratu 
töö keeruliste laulude õpetamisel. 
Ja muidugi Viimsi Muusikaliteatri 
raudvara Kalle Erm, kelle produkt-
sioonitöö kogu meie lavastustege-
vusele üldse võimaluse annab.

Siinkohal pean kindlasti maini-
ma ka peategelast. Frederick Fran-
kensteini nõudlikus rollis on palju-
dele teleekraanilt jm tuttav näitleja 
Kristjan Lüüs, kes osaleb Viimsi 
Muusikaliteatri lavastuses külali-
sena.

MUUSIKAL 24. hooaega tähistav Viimsi Muusikali-
teater toob huvikeskuses lavale Mel Brooksi muu-
sikalise komöödia “Noor Frankenstein”. Et mõista, 
mis lavastusega täpselt tegu on, rääkisime nii näite-
mängu lavastaja Jaanika Juhansoni kui ka näitle-
jatega. 

Keda ootate lavastust vaatama?
  Jaanika Juhanson: Lavastus so-

bib nii õudusklassika kui ka muu-
sikateatri austajale. Kuigi lavastus 
on loodud täiskasvanutele, on seda 
vaatama oodatud ka teatrit armas-
tav noor vaataja. Päris pisikesed pe-
reliikmed soovitame vast siiski ko-
ju jätta.

Kuidas teostub muusikali grimmi-
teenuse tagamine?

  Triin Tulp (grimmikunstnik): 
Tegemist ja toimetamist on grim-
miosakonnal olnud juba palju ja 
jätkub kindlasti veel kuni etendus-
te lõpuni. Olen trupi jaoks kokku 
pannud grimmikohvri, tegime esi-
mese peategelaste grimmiproovi 
koos fotosessiooniga, valmistame 
ette parukaid osatäitjatele, plaanis 
on korraldada lavatrupile grim-
mikoolitus (koos Kaia Pihlakuga). 
Koolitusel õpetame, kuidas selle la-
vastuse grimmi ise teha, ja räägime 
ka lavagrimmi põhitõdedest.

Sellise suure trupi grimmi jaoks 
on vaja ka korralikku tiimi. Isegi 
suure meeskonnaga on meil grim-
miaeg küllaltki pikk – umbes 2–3 
tundi. Kõige täpsemalt loksuvad-
ki asjad paika läbimängudel ja esi-
etenduseks peab kogu masinavärk 
jooksma õlitatult. 

Kes keda lavastuses kehastab?
  Kristjan Lüüs: Mina kehastan 

10. märts 2023

Huvikeskuse lavale jõuab muusikaline 
komöödia “Noor Frankenstein”

Parim viis viimsilasteni 
jõudmiseks on reklaam 
Viimsi Teatajas!

Telli oma toote või 
teenuse reklaam 
juba täna.

Kas sina teadsid, 
et Viimsi Teataja:

on viimsilaste seas 
kõige kõrgemalt 
hinnatud infokanal 
Viimsis toimuva kohta
tiraaž on 10 860
ilmub kaks korda kuus
on 24–leheküljeline
on vallaelanikele 
tasuta

Vaata lisaks: 
viimsi.ee/reklaamihinnad

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

nimitegelast Frederick Franken-
steini. Kui jätta kõrvale, et Frede-
rick on geniaalne kirurg ja anatoo-
mia õppetooli dekaan, mida mina 
kindlasti pole, siis lisaks “keerulis-
tele sõnadele” on olnud väga hu-
vitav leida tema füüsilisi väljen-
dusvahendeid. Olgu nendeks sirge 
rüht või ekspressiivne kätega loen-
gu andmine.

  Liis Rebane: Mina kehastan Igo-
rinat, kes originaalis on küll mees-
tegelane (Igor), kuid oleme ta 
kohandanud oma lavastusele so-
bivaks. Tunnen, et antud karakteri 
puhul ei mängi sugu tegelikult eri-
list rolli. Pigem on Igorina lihtsalt 
üks erinevate tahkudega kumma-
line ja naljakas veidrik, kes on just-
kui segu “Armastus kolme apelsini 
vastu” Pantalonest ja mõnest mets-
haldjast. 

  Liisa Kirschbaum: Kehastan la-
val salapärast ja kummalist maja-
hoidjat Frau Blücherit. Kuna tegu 
on tõesti ekstsentrilise tegelasega, 
siis Frau Blücheri mängimine on 
puhas rõõm.

  Karmen Kuusk: Minu rolliks on 
Inga, kes on väga isepäine ja ene-
sekindel noor naine. Inga kehasta-
mine on olnud minu jaoks põnev 
väljakutse, sest ta on kohati minu 
täielik vastand.

  Katri Kuusk: Kõrvalosatäitja-
na on minu kanda erinevad väik-
semad rollid, alates moodsast rei-
sijast, pisut kohtlasest külamutist 
kuni kummituse ja uksekoputini 
välja.

Kes võiks tänapäeval Franken-
stein olla?

  Kristjan Lüüs: Olen olnud üks 

nendest inimestest, kes suurema 
osa oma elust arvas, et Franken-
stein on see roheline koletis, mit-
te see “hull teadlane”, kes koleti-
se lõi. Nüüd, olles läbi lugenud 
Mary Shelley raamatu ning tööta-
nud põhjalikult “Noore Franken-
steini” materjaliga, ütleksin, et tä-
napäeva Frankensteinid on just 
need teadlased, kes teevad tänu-
väärset tööd, hüpates oma uurin-
gutes pea ees teadmatusse, oska-
mata lootagi midagi põhjapanevat. 
Nagu ajalugu on näidanud, siis just 
sealt on tulnud maailma muutvad 
ja elu parendavad avastused.

  Liis Rebane: Kas Frankenstein 
või Frankensteini koletis? Fran-
kenstein on inimene, kes on liiga 
keskendunud ühiskonna kriitika-
le ja püüab end nende reeglite jär-
gi poosis hoida. Kui ta aga suudab 
sellest reeglistikust (teiste abiga) 
väljuda, ootab teda suur sõprus, 
armastus ja eneseleidmine. Kui 
räägime Frankensteini koletisest, 
siis ka neid on meie ühiskonnas – ei 
ole ju koletis päriselt koletis. Tegu 
on inimesega, kes vajab aktseptee-
rimist, armastust. Võiks isegi öelda, 
et koletis on Frankensteini varase-
ma sisemaailma peegeldus.

Tule muusikali 
vaatama!

  Muusikaline komöödia 
etendub Viimsi huvikeskuses 
kokku vaid viiel korral: 
31. märtsil kell 19, 2. aprillil 
kell 17, 6. aprillil kell 19, 
7. aprillil kell 19, 9. aprillil 
kell 17.

Liisa Kirschbaum Liis RebaneKristjan LüüsKarmen KuuskJaanika Juhanson
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Kuidas alustada 
kristlikku teekonda?
Soovitan ära vaadata allolevad videod

Tv7.ee/vod/player/1422
Tv7.ee/vod/player/1423
Tv7.ee/vod/player/1424
Tv7.ee/vod/player/1425
Tv7.ee/vod/player/1426
Tv7.ee/vod/player/1427

Võta julgelt ühendust
Raivo, tel 5557 6562

Langetame, hooldame 
puid ja freesime kände 

just Teie piirkonnas 
Leiame koos lahenduse! 

Meid saab kätte tel 5626 3857 
www.puumehed.com

Lavastus on tume, aga lõbus 
entsüklopeedia erinevatest 
filmidest ja õudusklassika 
teostest pärit tsitaatidest.
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Märtsikuu kammermuusika 
kontserdid Viimsi Artiumis

  15.03 “Beethoveni klave-
ritriod II” (Poll-Varema-Poll)

  26.03 Antonio Vivaldi 
“Aastaajad” (Triin Ruubel 
(viiul) ning Eesti muusika- 
ja teatriakadeemia noored 
keelpillimängijad)

“Naistepuna akadeemia” konverents 
ühendab erinevaid maailmu

N A I S T E PÄ E V

12. märtsil saavad Viimsi Artiumi suurel laval kokku erineva 
tausta ja maailmavaatega naised, juhindudes kolmest suure-
mast mõttest: tarkus kuulatada, soov mõista, julgus käia oma 
teed.

”Saali on oodatud kõik naised, kel soov mõttemaailma avarda-
da ning teiste lugusid kuulates ise kasvada ja lihtsalt tähistada nai-
seks olemist,” ütles Naistepuna üks loojatest Elina Naan.

“Naistepuna akadeemia” on välja kasvanud suvisest naistelaag-
rist, mis on toimunud juba seitse aastat Eestimaa erinevates loo-
duskaunites kohtades. Seal on kohtunud ja üksteist lugude kaudu 
inspireerinud sajad eri vanuses naised. Suvelaagrid looduses jät-
kuvad ja talvisesse perioodi sündis tubane, akadeemilisem koh-
tumine.

Naistepuna teine looja Kristina Paškevicius lisas: “Mulle on 
olulised ühendused, kokkupuutepunktid, mõistmine. Emana ma 
armastan kõiki oma lapsi ühtemoodi, aga ka elu laiemalt suure ja 
avatud südamega. Püüan süveneda ja mõista asjade sügavamat 
olemust. Nii lihtne on tõmmata jooni vahele, eristada, hinnanguid 
anda, müütides elada, aga mina usun humaansesse maailmakä-
sitlusse, nii sügavatesse teadmistesse kui ka naiselikku intuitsioo-
ni. Ma usun armastusse. See jõustab ja annab lootust.”

Me soovime luua ilu ja kuulatamise võimalikkust – ainult ühen-
dudes ja mõista proovides saame luua uut võimalikkust, hoida 
meie vaimset tervist ja luua maailma lootust. Meie lood on tege-
likult nii universaalsed ja oluline on tuua need ühte ruumi kokku.

Konverentsil esinevad intervjuude ja inspiratsioonikõnede-
ga saunaemand Eda Veeroja, kirikuõpetaja Annika Laats, tead-
lane Grete Arro, naudinguekspert Epp Kärsin, noor ettevõtja An-
na-Liisa Palatu, poetess Kristiina Ehin, feminist Dagmar Kase, 
muusik Kärt Tomingas, Metsamoor Irje Karjus, filmitegijad Anu 
Aun ja Maie Rosmann. 

Laval on üle-eestiline neidudekoor Leelo, solist Maili Metssalu, 
dirigent Külli Kiivet, klaveril Ulla Krigul. Regilauluga lennutab 

Fotol on Naistepuna loojad Kristina Paškevicius ja Elina Naan. 
Foto: Ruudu Rahumaru

P
oll-Varema-Poll trio toob 
15. märtsil publikuni 
Ludwig van Beethoveni 
pärlid klaveritrio žanrist. 

Esitamisele tulevad nii helilooja 
varasema kui ka hilisema loome-
perioodi teosed. 26. märtsil jõuab 
Viimsi Artiumi kammersaalis lava-
le Antonio Vivaldi tsükkel “Aasta-
ajad”. Vivaldi meistriteose toovad 
publikuni hinnatud viiulisolist ja 
ERSO kontsertmeister Triin Ruu-
bel koos noorte ja säravate keelpil-
limängijatega muusika- ja teatri-
akadeemiast. 

Millist Beethovenit sarja teisel 
kontserdil kohtame?
Mihkel Poll  Sarja teisel kontser-

dil kõlab kõigepealt üks Beethove-
ni virtuoosseimaid ja säravamaid 
triosid G-duur, op. 1. Siin on tunda 
Haydni mõju, teost iseloomustab 
elurõõm, kaunis lüürika ning beet-
hovenlik huumor. Kontserdi teises 
pooles kõlab helilooja üks kuulsa-
maid triosid, op. 70 nr. 1 duur, mil-
lele on antud alapealkiri “Ghost” 
(“Vaim”). See on küpse Beethove-
ni teos, mis peegeldab tema süga-

gitud ja populaarsemaid klassi-
kalise muusika teoseid, mis Teid 
selle juures köidab?
Triin Ruubel  Neis kontsertides on 

nii kirkalt igale aastaajale iseloo-
mulikud meeleolud ja kujundid sis-
se komponeeritud. “Talve” alguses 
on näiteks loodud kõlavärv ilmes-
tamaks lõdisema panevat külma, 
mis ka tõesti ajab judinad peale. 
“Kevades” ei ole võimalik eksida 
sillerdava linnulaulu äratundmi-
ses. “Suves” on muusikas ootama-
tuid jõulisi tormiiile, “Sügises” pur-
jutaja tuigerdamist.   

Mulle meeldib eriti barokkmuu-
sika bravuursus, mis siiski jääb ää-
retult elegantseks. “Aastaaegu” on 
küll lugematuid kordi esitatud, 
aga selle teatraalsusele on ikka-

BAROKKMUUSIKA Märtsikuus on Viimsi Artiumi 
publikul suurepärane võimalus nautida Mihkel 
Polli ja Triin Ruubeli kontserte.

Viimsi Artiumis kõlab märtsikuus 
kaunis barokkmuusika

mi saalid võrreldes nendega?
Mihkel Poll  Meil on tõepoolest ol-

nud au esineda mitmetes maineka-
tes kontserdisaalides, viimati näi-
teks Berliini kontserdimaja väikses 
saalis ning Hamburgi Elbphilhar-
monie väikses saalis, ning võime 
kinnitada, et Artiumi uued saalid 
loovad kindlasti sarnase kõrgtase-
mel keskkonna. Need aitavad süti-
tada loovust ja entusiasmi, inspi-
reerides ning toetades interpreete 
kunstilistes püüdlustes. Heas saa-
lis esinemine aitab avardada inter-
preedi väljenduslikku ampluaad, 
viies tulevikus veelgi paremate esi-
tusteni.

Barokimeistri Antonio Vivaldi tsük-
kel “Aastaajad” on üks enim män-

gi võimalik läheneda individuaal-
selt. Nagu ka teatris ei ole kunagi 
ükski palju mängitud roll täpselt 
samamoodi kehastatud, nii saab 
ka muusikas interpreet tuua esile 
teistsuguseid kõnekaid detaile või 
luua ainult enda mängule omapä-
raseid nüansse.

Kuidas kammermuusikat publiku-
le lähemale tuua?
Triin Ruubel  Kammermuusika on 

väga intiimne ja vahetu. Seal on 
oluline, et ka publik oleks lähedal 
ning tajuks muusikute omavahelisi 
“kõnelusi”. Eelmisel hooajal oli üks 
eriline kontsert, kus keelpillitrioga 
istusime ringis ja publik oli meie 
ümber. Leian, et sellisel viisil on 
kontakt publikuga pea sama vahe-
tu kui muusikutel omavahel. Samu-
ti on teoste tutvustamine esinejate 
endi poolt oluline, et oleks kontakt 
kõikide osapoolte vahel. Katsume 
“Aastaaegades” kindlasti lugeda et-
te iga kontserdi ette eraldi kuuluva 
soneti, et ka kuulajad teaksid täp-
selt, milliseid kujundeid oodata ja 
kuulata. 

Gerli Nõmm
Viimsi Artiumi 
kommunikatsioonijuht

vat elutunnetust ja filosoofiat, erili-
selt mõjuv on trio aeglane teine osa 
(sealt on pärit ka trio hüüdnimi). 
Kahe trio vahel kõlab Beethoveni 
üks tõeliselt kaunis lühipala, Alleg-
retto B-duur. Kui harjumuspäraselt 
on Beethoveni kuvandis esiplaanil 
tema dramaatiline, üllaste põhimõ-
tete nimel vastuolusid mittepelgav 
loomus, siis käesolevas palas tuleb 
esile helilooja varjatum, lüüriline ja 
erakordselt tundlik külg.

Kas publik leiab kammermuusika 
kontserdid üles?
Mihkel Poll  Eesti väiksust arves-

tades on meil palju kõrgel tasemel 
interpreete ning toimub ka palju 
erinevaid kontserte. Samas on tipp-
tasemel klassikaliste kammerkont-
sertide (soolokontserdid ja väikse-
mad ansamblid) maht viimastel 
aegadel pigem langenud. Publiku-
huvi on kindlasti olemas, aga info-
müra rohkest keskkonnast nõuab 
selle huvi suunamine korraldaja-
telt üha suuremat pingutust. Seda 
enam on rõõmustav, et Viimsi Ar-
tium on võtnud üheks oma süda-
measjaks just klassikaliste kam-
merkontsertide korraldamise ning 
nende publiku kasvatamise.

Olete esinenud mitmetes maine-
kates kontserdisaalides üle maa-
ilma. Kui tasemel on Viimsi Artiu-

Triin Ruubel 
astub Viimsi 
Artiumi laval 
üles märtsikuu 
lõpus. Foto: 
Krõõt Tarkmeel

publikut Anne Türnpu. Me usume naiste tarkusesse ja seda kon-
verentsil jagub nii laval kui ka publikus.

Lisaks on Viimsi Artiumi aatriumis üleval näitused, hoolikalt 
valitud kaubaga turg ja erimenüüga hubane restoran Kork, kust 
konverentsikülalised saavad endale lõunapausil head-paremat 
osta.

Omída Velviste
Naistepuna akadeemia

Viimsi kooli pere pühendas liikumisaasta raames oma 
veebruarikuise koosviibimise just liikumisele.

Ühiselt käidi avastamas Pirita jõe kaldal Saula-Otiveski mat-
karada – rada, kuhu igaüks ei satu ja mida tõenäoliselt ka üles ei 
leia. Õnneks on Viimsi koolis oma teeleidja Meri Heinsalu, kes 
teab kõige põnevamaid radu ja viib matkalised läbi ka kõige ti-
hedama padriku. 

Matkaraja valikul osutus määravaks logistiliselt mugav asupaik 
ning võimalus lähedal ühiselt ka lõunasööki nautida. Eesmärgiks 
oli pakkuda elamust ehk et midagi sellist, mida igal rajal ei koge – 
Pirita jõe looklev kallas imeilusate vaadetega ja raja vaheldusrik-
kus. Üheskoos läbiti ligi 8 km pikkune teekond, ületati mitmeid 
veetakistusi ja maha langenud puid, sumbati lumes ja hiiliti pra-
giseval jääl. Osa retkest oli kergem (mööda teed), osa päris met-
sik, kus pidi väljaspool radasid mööda mättaid turnima. Värskel 
lumel oli märgata ka mitmeid loomajälgi ning eemalt õnnestus 
näha isegi metskitsi. 

Päev pakkus palju põnevust ja matkajuhi eestvedamisel tur-
valist seiklust. Matkalisi oli kokku 19 ning kõige noorem oli vaid 
3-aastane. Kuivõrd Viimsi kooli õpetajad armastavad liikumist, siis 
on juba praegu võetud kevadisse plaani ka kanuu- ja rattamatk.

Karin Meikas
Viimsi kooli arendusjuht

Viimsi kool tähistas 
liikumisaastat matkaga

L I I K U M I S A A S TA

Viimsi kooli õpetajad matkasid rõõmuga. Foto: erakogu
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M
ida kaugemalt on kü-
lalised, seda eksooti-
lisemalt saar mõjub. 
Kiidetakse asju, mi-

da kohalik inimene peab tihtipeale 
tavapäraseks ja igapäevaseks. Olgu 
selleks siis näiteks elamus metsa-
vaikusest ja hingematvast rahust: 
“Metsa, kuhu kohalik giid meid 
viis, üksi minna poleks julgenud. 
Oli arusaamatu, kuidas sinna üldse 
sai, sest teederägastikus orientiirid 
puudusid. Hämmastav vaikus – oli 
kuulda, kuidas vihmapiisk langeb. 
Värskust, mis sealt vastu vaatas, po-
le iialgi kogenud.”

Suvine turismihooaeg algab 
Pranglil mai lõpus klassiekskur-
sioonidega, pärast jaanipäeva pee-
takse siin ettevõtete firmaüritusi. 
Üha rohkem tullakse ka peredega, 
kes peatuvad saarel päeva või paar. 
Palju sõidetakse saare turismirin-
gi veoautodega vahva giidi saatel, 
kuid kes soovib omapäi jalgsi või 
jalgrattaga ringi liikuda, siis Prang-
li on ka selleks hea paik. 

Suuruselt on Prangli umbes kaks 
korda suurem kui Aegna ja kolm 
korda väiksem kui Naissaar.

Huvitavat ja harivat saareelust, 
loodusest ning ajaloost saab jutus-
tada igale vanusele. Kui väiksemaid 
kuulajaid köidavad mereröövli-
lood, siis vanemaid ehk enim maa 
seest tulev gaas, mida kuskil enne 
nähtud ei olegi. Omapäi kulgejate-
le on saadaval ka digigiid.

TURISMIHOOAEG Prangli on ainuke Põhja-Eesti 
saar, kus elatakse aastaringselt ning seetõttu toimib 
siia ka laevaühendus. Kuna teised põhjaranna 
saared on suvevälisel perioodil “suletud”, satub 
Pranglile erinevaist maailma paigust saartehuvilisi 
seiklejaid aastaringselt. Kes naudib jäämütse ranna-
kividel, lumist metsa, vaikust ja rahu, saab Pranglile 
tulla külla ka talvel. 

Elamused Prangli saarel
Nagu viimati linastunud “Suvitaja-
te” filmis, on ka meil rannaelu võ-
lusid ja valusid otsivaid külalisi. 
Juhtub ka daame, kelle kõrvad ei 
kannata, et meri kohiseb või lam-
bad määgivad, aga enamik külalis-
test oskab hinnata merelähedast 
puutumatut loodust, imekaunist 
liivast rannajoont, head sööki, ko-
halikku folkloori ning huvitavaid 
kohtumisi kohalikega.

Osa Pranglist on maastikukait-
seala, mille värvikad samblad, 
seenerohkus, värskusest pakatav 
männimets ja uhked rändrahnud 
on see, mida vaja hoida ja säilitada 
ka järgmistele põlvedele. Maasti-

Pranglil oodatakse turiste aastaringselt

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Kontserdid ja 
teatrietendused

10. märtsil kell 20 Tortured Soul. 
Viimsi Artiumis. Tasuline.
14. märtsil Viimsi Jazz sarjakont-
sert – Maian Kärmas, Ain Agan, 
Andre Maaker. Eesti sõjamuuseu-
mis – kindral Laidoneri muuseumis. 
Tasuline.
15. märtsil kell 19 Beethoveni 
klaveritriod II / Poll-Varema-Poll. 
Viimsi Artiumis. Tasuline.
16. märtsil kell 18 Peeter Kaljumäe 
kontsert “Kui liikusid jutud’’. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.
26. märtsil kell 17 Vivaldi “Aasta-
ajad”. Viimsi Artiumis. Tasuline. 
29. märtsil kell 19 president Lennart 
Meri mälestuskontsert, segakoor 
Vox Populi, dirigent Janne Fridolin, 
kaastegev Ulla Krigul orelil. Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Tasuta.
11. aprillil kell 12 lauluvõistlus 
“Viimsi Laululaps 2023”. Viimsi 
Artiumis. Tasuta.
14. aprillil kell 19 Franzobel 
“Trompetipuu’’. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
15. aprillil kell 11 Viimsi huvikeskuse 

kevadkontsert. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuta.
16. aprillil kell 18–19.10 Beati 
Mandolini kevadkontsert. Viimsi 
huvikeskuses. Tasuline.

Eakatele

10. märtsil kell 10–12 pannkoogi-
hommik külalisega – Urve Palo 
“Kuidas toetada enda vaimset 
tervist?”. Viimsi hoolekandekeskuse 
Haabneeme päevakeskuses. 
Tasuta.
13. märtsil kell 9–11.30 tervise-
minutid ja võimlemine Terje 
Vainioga. Inspiratsioonikülaline on 
Reet Linna. Viimsi hoolekande-
keskuse Haabneeme päevakeskuses. 
Tasuta.
15. märtsil kell 16 emakeelepäeva 
kohvikklubi. Luuleõhtu Lembit 
Michelsoniga. Viimsi hoolekande-
keskuse Haabneeme päevakeskuses. 
Tasuta.
17. märts kell 10–12 pannkoogi-
hommik külalisega. Urve Palo “Kui-
das toetada enda vaimset tervist?”. 
Viimsi hoolekandekeskuse Haab-
neeme päevakeskuses. Tasuta.

23. märtsil kell 15 ajastu stiilipidu – 
1920.–1950. aastad. Tule peole ajastu 
kostüümis! Kohvilaud. Muusikat 
teeb Andrus Kalvet. Viimsi hoole-
kandekeskuse Randvere päevakes-
kuses. Tasuta.
23. märtsil kell 17 kontsert – Valgre 
laulud. Rebecca Kontus, Taavi 
Remmel, Tiit Kalluste. Viimsi 
Artiumis. Tasuta.
24. märtsil kell 11 pannkoogi-
hommik ja raamatusõprade klubi. 
Prantsuse kirjandus ja maitsed. 
Erich-Maria Remarque “Triumfi-
kaar”. Viimsi hoolekandekeskuse 
Haabneeme päevakeskuses. Tasuta.
31. märtsil kell 11 pannkoogi-
hommik külalisega. Viimsi hoole-
kandekeskuse Haabneeme päeva-
keskuses. Tasuta.

Noortele

11. märtsil kell 13 mängu- ja jutu-
hommikud Vimpsikuga. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.
1. aprillil kell 13 mängu- ja jutu-
hommikud Vimpsikuga. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.
15. aprillil kell 13 mängu- ja jutu-

hommikud Vimpsikuga. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.

Varia

11. märtsil kell 11–13 5 toote 
jumestuse töötuba sinule 50+. 
Viimsi huvikeskuses. Tasuline.
14. märtsil kell 18 Aet Lass. Pere-
terapeudi jututunnid. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.
15. märtsil kell 17.30 Marja 
Matiiseni uus algajate lapitöö kursus. 
Viimsi raamatukogus. Tasuta.
18.–19. märtsil Alexanderi tehnika
kursus algajatele. Viimsi huvikes-
kuses. Tasuline.
12. ja 19. märtsil kell 9.15–16 
ESMAABI PÕHIKOOLITUS (16 aka-
deemilist tundi). Viimsi raamatu-
kogus. Tasuline. Lisainfo: aruka.
klubi@gmail.com, tel 5559 8867.
23. märtsil kell 18 Mõtestamisklubi 
õhtu. Viimsi raamatukogus. Tasuta.
23. märtsil kell 18 Teatrivaatleja 
aastaring = kakssada etendust. 
Vestlusõhtu külaline on Pille-Riin 
Purje. Viimsi raamatukogus. Tasuta
23. märtsil kell 18 Tiina Parki reisi-
õhtu “Kaugele siit’’. Santiago de

Compostela palverännutee. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.
28. märtsil kell 18 filmiõhtu 
“Armastusega Abrukale ja tagasi’’. 
Viimsi raamatukogus. Tasuta.
28. märtsil kell 18 Aet Lass. Pere-
terapeudi jututunnid. Viimsi raama-
tukogus. Tasuta.
29. märtsil kell 17.30 Marja 
Matiiseni uus algajate lapitöö kursus. 
Viimsi raamatukogus. Tasuta.
30. märtsil kell 18 vestleme Hanno 
Ojaloga tema raamatust “Euroopa 
kuningad, keisrid ja tsaarid sõja-
keerises 1939–1945’’. Viimsi raamatu-
kogus. Tasuta.
1. aprillil kell 12 Viimsi inspirat-
sioonipäev Viimsi Artiumis. Tasuta. 
Korraldab Viimsi vallavalitsus.
6. aprillil kell 18–21 meigi- ja näo-
hoolduse koolitus. Viimsi huvikes-
kuses. Tasuline.
6. aprillil kell 18 Mõtestamisklubi 
õhtu. Viimsi raamatukogus. Tasuta.
11. aprillil kell 18 Aet Lass. Peretera-
peudi jututunnid Viimsi raamatu-
kogus. Tasuta.
12. aprillil kell 17.30 Marja Matiiseni 
uus algajate lapitöö kursus. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.

Kontserdid ja
teatrietendused

Eakatele

Noortele

Varia

kukaitseala rahustavat toimet saab 
omapäi või grupiga tulles nautida 
igaüks. Omanäoline Prangli kirik, 
muuseum ja maagaasiläte, Ees-
tiranna mälestusmärk on samuti 
paigad, mida saarele tulles külas-
tada. Suviselt sumedatelt õhtutelt 
ei puudu ka saare simmanid. Tra-
ditsiooniliselt peetakse hoogsamalt 
jaani-, kalurite- ning spordipäeva. 
Tuntumatest nimedest esinevad sel 
suvel saarel Untsakad ning Ivo Lin-
na ja Antti Kammiste.   

Leppneeme ja Kelnase sadamad 
võivad paljudele tunduda kui pilt-
postkaardilikud tagasivaated Kirovi 
kolhoosi hiilgeaegadesse. Kahjuks 
kutselisi kalureid Pranglil enam ei 
ole, kuid hobikalandus ja linnu-
püüs käimine ei ole küll kuhugi 
kadunud. 

Pisikesse külalissadamasse voo-
rib pärast pandeemiaseisakut su-
viti taas Soome jahte ja kohalikke 
kaatreid. Kelnases on rikkaliku me-
nüüga kohvik ning jalgrattalaenu-
tus. Saab ka sauna! Merevaatega 

  Vajadusel aitab reisikorral-
dusega Prangli Reisid. Uuri 
lisa www.pranglireisid.ee.

SaareResto asub kümne minuti ja-
lutuskäigu kaugusel sadamast ning 
kui viitsida saarel rohkem ringi lii-
kuda, on toitlustuskohti siin saare 
elaniku kohta rohkem kui keskmi-
ses Eesti külakohas.  Ka majutust 
leidub igale maitsele ja rahakotile. 
Talvist majutust pakutakse Loodus-
energia majas, Sadama hotellis ja 
Mardi talus.

Nii nagu paljudel teistel saartel 
Eestis, ei puudu ka Pranglil käsitöö. 
Vahvad omakootud vaibad, kindad, 
sokid, keraamika – kõik on olemas, 
nii nagu ühel õigel elaval saarel ole-
ma peab. 

Suviti saab tellida sõite naaber-
saartele Aksile ja Kerile, hülgeid 
käiakse vaatamas Malusi lähistel.

Nii et kui laeva mahute, ootame 
teid Pranglie! 

Kelnase 
sadam Prangli 
saarel. Fotod: 
Simo Sepp

Prangli kirik.

Prangli 
maastiku-
kaitseala.

Annika Prangli
Prangli Reisid 
tegevjuht
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Miks otsustasite just Tenerifele 
minna?
Puhkasime Tenerifel nädalakese 
juba eelmisel aastal, kuna seal tal-
vituvad igal aastal ka meie sõbrad. 
Sel aastal proovisime pikemat puh-
kusereisi ja olime saarel 15 päeva. 

Et leida võimalikult soodsat rei-
si, hakkasin majutusel ja lennupile-
titel silma peal hoidma juba möö-
dunud suvel. Alguses vaatasin 
hotelle, kuid kuna soovisime maju-
tuda ikkagi kõik koos, siis nii suure 
perega on keeruline leida hotellitu-
ba, kuhu kõik mahume. Ka aparte-
mendid on peamiselt kahe maga-
mistoaga, kuid selleks, et me kõik 
ennast hästi tunneksime, vajasime 
vähemalt kolme magamistuba. Nii 
leidsingi villa, kus lisaks kolmele 
magamistoale oli ka eraldi elutuba 
ning soojendusega bassein.

Meie jaoks on puhkus see, kui 
saame ukse lahti teha ja väiksemad 
tüdrukud saavad ise turvaliselt väl-
ja minna ning ise tegutseda. Kuna 
meil oli villa basseiniga, siis tegime 
lastega kohe kokkulepped basseini 
osas – üksinda ei tohi ujuma minna 
ning keegi suurtest peab alati juu-
res olema. Meil kõik lapsed ujuvad 
küll hästi, kuna on käinud väikesest
peale ujumistrennis, kuid ohutus 
on ikkagi number üks. Villamaju-
tuses saame arvestada iga pereliik-
me soovidega. Nii said näiteks va-
rajased ärkajad juba kell 9 basseini 
minna ning hilisemad ärkajad lõu-
nani magada.

Milliseid ettevalmistusi kuuekesi 
reisile minek nõuab?
Ettevalmistus on hästi pikk, sest 
mõtlema peab kõigile kuuele. Vaa-
tasin üle meie reisikindlustuse, 
panin paika eelarve, veendusin, et 
kõigil on olemas kehtiv Euroopa ra-
vikindlustuskaart, tegin dokumen-
tide kontrolli, vaatasin üle retsepti-
ravimitega seonduva – kas midagi 
on tarvis pikendada, milline on ra-
vimitega reisimise info jne. Vara-
kult broneerisime ära autorendi, 
istumiskohad lennukis ja ostsime 
ette ka toidud lennukis.

Tegin kokkulepped naabriga, 
kes kodul silma peal hoiaks ja le-
hed postkastist ära võtaks. Nii on 
süda rahul ja kodu pärast ei pea 
muretsema.

Siis muidugi koolilastega seon-
duv. Grete on meil e-õppel, temal 
oli kõige paindlikum. Kuu aega 
enne reisi oli tal aktiivsem õppe-
periood ja reisi ajal sai ta puhata. 
Lisette käib Püünsi kooli 4. klassis. 
Rääkisin Lisette klassijuhataja ja ka 
Lisette endaga ning selgitasin, et ta 
peab ka reisil olles õppima. Kuna 

rivis kolm ja kolm või üksteise ta-
ga. Sel korral istusime üksteise taga 
kolm ja kolm, kuid järgmine kord 
äkki proovin nii, et broneerin ko-
had üksteise taga kaks, kaks ja kaks.

Meil on osad, kes ei taha istuda 
akna all, osad ei taha istuda kes-
kel ja osad, kes ei taha istuda ää-
res. Aga kus keegi istub, räägime 

me läbi enne lennukisse minekut.
Sel korral soovisid nii Anette 

kui ka Olivia istuda minuga ja ne-
mad jaotasid ise ära, kes istub ak-
na all, kes ääres ning mina istusin 
kahe lapse vahel keskel, nii et minu 
lend Tenerifele möödus nii, et and-
sin ühele lapsele süüa, teisele otsi-
sin tegevust, ja siis vastupidi. Kõik 
sujus hästi ning vahepeal sain ise-
gi natuke tukkuda.

Kuidas kaks nädalat Tenerifel 
möödusid?
Esimestel päevadel olime pikast ja 
haigusterohkest talvest nii väsinud, 
et sisuliselt istusime hommikust 
õhtuni basseini ääres. 3.–4. päeval 
hakkas energia vahetuma ja ole-
mine muutus aktiivsemaks. Kuna 
meil olid lähedal kohvikud, poed, 
rand ja mänguväljakud, siis käisi-
me hästi palju kõndimas, Martin 

PEREREIS Kelvingi külas elav kuueliikmeline pere-
kond, kuhu kuuluvad abikaasad Tiina ja Martin ning 
nende neli tütart – Grete (17), Lisette (10) Anette (6) 
ja Olivia (5) – puhkasid 15 päeva Tenerifel. Suure 
perega reisimisesest rääkis pereema Tiina Pihlak.

Kuidas valmistuda kuueliikmelise 
pere puhkusreisiks?

Käsipagasi hulgas oli üks kohver, 
kus oli olemas kõik eluks vajalik, sh 
vahetusriided ja ühe päeva jagu va-
jalikke asju juhuks, kui äraantav pa-
gas kaotsi peaks minema.

Mul endal oli suur seljakott, kust 
sain lihtsasti välja võtta mänge ja 
sööki. Mul oli varutud väiksema-
tele lastele uued mängud, üks oli 
trips-traps.trull, lisaks kleepsuraa-
mat ja joonistusasjad. Suurematele 
lastele oli kaardipakk kotis. 

Ennast ei tohi ka ära unustada. 
Mul endal olid mürasummutavad 
kõrvaklapid, raamat ja šokolaad. 
Kuna meist pooltel tekib maan-
dudes kõrvavalu, olid kotis ka ra-
vimid, pulga- ja kummikommid 
ning vesi. Umbes 45 minutit enne 
maandumist andsin valuvaigistit 
neile, kellel on teada, et kõrvad va-
lutavad, lisaks andsin lemmikpul-
ga- ja kummikommid ning maan-
dumise ajal tuleb juua lonkshaaval 
alati palju vett. 

Me oleme ka ära jaotanud reisil 
olles, kes kelle järele vaatab, suure-
matel lastel on taskutes ka telefo-
nid. Eelmisel aastal oli meil ümber-
istumine Frankfurti lennujaamas, 
kus Olivia ka plehku pani – silma-
pilk ja oligi kadunud! Selles mõttes 
oli Riia lennujaam, mis on suhteli-
selt väike, ikkagi väga hea.

Kuidas te lennukis istute?
Kuna meid on palju, pääseme üld-
juhul igalt poolt kiiresti läbi – tur-
vakontrollist lastakse meid ette ja 
lennukile kutsutakse meid sageli 
esimestena.

Lennukis istume kas ühes pikas 

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

e-koolis on lisaks kodutöödele kir-
jas ka see, mida tunnis tehti, saime 
igapäevasel tunni tegevustel pilku 
peal hoida ja kui Lisette ärkas, asus 
ta ilusti oma kodutöid tegema – see 
sai selliseks mõnusaks rutiiniks.

Püünsi kool ja Lisette klassijuha-
taja on väga toetavad ning nendega 
saab alati kõik asjad läbi räägitud. 
Usun, et ka koroonaaeg on õpeta-
nud paindlikkust nii õpilastele kui 
ka õpetajatele ja ka tööalaselt. 

Lasteaialapsed jätsime mõned 
päevad enne reisi lasteaiast koju, 
et ei juhtuks olukord, kus nad enne 
reisi haigestuvad. Nii pidi veel oma 
kiired tööasjad koos lastega viimas-
tel päevadel toimetatud saama. 

Millised on teie pere nipid, et pi-
kad lennud üle elada?
Meil on oma süsteem. Sel korral 
lendasime varahommikul Air Bal-
ticuga Riiga. Kuna lapsed väga oo-
tasid reisi, siis sujus kõik ilusti ja ka 
Riias toimus kiire ja mugav ümber-
istumine. Seejärel algas kuus ja 
pool tundi kestev lend Tenerifele.

Tähis on, et igal lapsel on oma 
seljakott, kus peab muu hulgas ole-
ma ka süüa. Söök on minu meelest 
lastel reisil väga oluline – kui kõht 
on täis, siis on tuju parem. Ma ka-
sutan palju karpide süsteemi, kuhu 
on lõigatud õunad, pirnid, kurgid, 
lisaks pähklid, kuivatatud puuviljad 
ja midagi magusat. Ja kaasas peab 
olema ka vett. Seljakottides olid ka 
unemaskid ja väikesed pleedid, sest 
iga tund, mis lapsed lennukis ma-
gavad, teeb lennu jälle kergemaks.

Kaasas on ka nutiseadmed, mille 
laadimine hakkab juba paar päeva 
enne lendu, sest täis peavad olema 
nii seadmed kui ka akupangad, kõi-
gil kuuel on ka omad kõrvaklapid.

Siis pagasiteema. Äraantavasse 
pagasisse pakkisin riided vaakum-
kottidesse, nii mahub asju rohkem 
kohvrisse, kuid võib tekkida üle-
kaal, mis meil tagasi tulles ka juh-
tus.

käis jooksmas, külastasime Mon-
key parki ja Loro parki. Jaotasime 
ära, et mingeid tegevusi tegime ai-
nult suurematega, teisi väiksema-
tega ning vaatasime ka, et saak-
sime Martiniga käia kahekesi ja 
ükshaaval ennast natuke tuuluta-
mas.  Martin käis suuremate laste-
ga El Teidel ja vaalavaatlusel. 

Tenerifel tasub külastada maa-
ilmakuulsat loomaparki Loro Park 
ja veeparki Siam Park. Väiksemate-
le lastele on Tenerifel ka Aqualand 
veepark, kus on just väikelastele so-
bivad veeatraktsioonid ja delfinaa-
rium.

Lisaks külastasime Monkey Par-
ki, kus väravas saab osta toidukarbi 
ja lapsed saavad ise toita merisigu, 
uudistada papagoisid ja leemureid 
ning silitada ahvikesi. Kes armasta-
vad veega seotud tegevusi, saavad 
käia vaalavaatlusel või snorgelda-
mas. Samuti tasub külastada El Tei-
de vulkaani ja maalilist Masca pi-
raadiküla.

Kuna mina ja Martin ka töötasi-
me puhkuse ajal, otsisin meile ka 
mõneks päevaks lapsehoidja. Sel-
leks liitusin Facebookis Tenerife 
eestikeelse grupiga. Seal jäi mulle 
silma üks postitus, kus keegi soo-
vitas eestlasest lapsehoidjat. Võtsin 
sellest naksti kinni ja kirjutasin talle. 
Saime tädi Enega Tenerifel kokku, 
kõik sobis ja nii ta käiski paar korda 
nädalas meie tüdrukutega tegele-
mas. Lisaks sellele, et me Martiniga 
saime siis tööd teha, saime endale 
ka mõned tunnid lastevaba aega.

See oli tõesti ideaalne reis, elu 
parim reis. Sekeldusi ei olnud ja 
kõik sujus hästi – 15 päeva me liht-
salt naeratasime. See on seda väärt, 
et reis ette võtta!

Milliseid soovitusi annad teistele 
peredele?
Meie pere jaoks on oluline, et läh-
me puhkama juba tuttavasse koh-
ta, sest siis on lastega lihtsam. En-
ne reisi tuleb kõik läbi rääkida ja 
selgitada, mis kell me ärkame, kui-
das lennukis istume ja käitume jne. 
Ootamatusi võib ikka ette tulla, ku-
na lendamise päevad on pikad ja 
väsitavad nii laste kui ka iseenda 
jaoks. Iga kogemus õpetab ja kas-
vatab ning järgmisel korral oled ju-
ba jälle targem. Lapsed kohanevad 
tegelikult hästi ning nendega reisi-
mine on tore – see pakub palju rõõ-
mu ja teistmoodi koosolemist kui 
kodus olles. 

Millal ja kuhu on plaanitud järg-
mine reis?
Kevadel plaanime minna kaheks 
ööks kuhugi spaasse. Sellise rei-
si broneerimine tähendab, et me 
räägime perega läbi, kes mida soo-
vib teha ja siis helistan spaasse ja 
küsin, kas ja kuidas me sinna ma-
huksime. Spaas peame võtma kaks 
eraldi tuba – üks pere- ja üks stan-
dardtuba –, kuid me soovime, et 
need oleksid lähestikku. 

Tenerifele tahame tagasi minna 
järgmise aasta jaanuaris ja siis juba 
arvestusega, et koolivaheaeg jääks 
ka sisse. Nüüd tulebki juba lennu-
piletid jälgima hakata ja ettevalmis-
tustega alustada.

Pereema 
Tiina koos 
tütarde Olivia 
(vasakul) ja 
Anettega. 
Fotod: erakogu

Loro pargis 
toimunud 
etendus.

Anette 
lennukis trips-
traps-trulli 
mängimas.

Ettevalmistus 
on hästi pikk, sest 
mõtlema peab 
kõigile kuuele.

Äraantavasse 
pagasisse pakin 
riided vaakum-
kottidesse.
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Marta Vasarik
Viimsi Teataja 
kaasautor

A
ndré abikaasa ema ostis 
umbes kümme aastat 
tagasi Hiiumaale suve-
kodu, kus on mõnus elu 

kulgemist nautida. “2018. aastal 
avasime Kärdla sadamas šampan-
jabaari Kork, mis oli minu armsa 
abikaasa Kristeli välkmõte ja esi-
algse plaani järgi pidi see ka n-ö 
ühe hooaja projekt olema. Teate ju 
küll, kuidas nende ajutiste asjade-
ga on – ja täpselt nii ongi,” naerab 
mees. 

Ideeni jõuti tänu sellele, et ühel 
päikeselisel kevadisel laupäeva 
pärastlõunal polnud Kärdlas mitte 
ühtegi avatud kohvikut, kus mõnu-
sas seltskonnas ilusat ilma nautida. 
“Ka pakutav veinivalik oli pigem 
napp ja erinevate asjaolude kokku 
langemisel meie suvine šampan-
jabaar, mis nüüd on avatud aasta-
ringselt, paar kuud hiljem uksed 
lahti tegigi. Pakume seal ka head ja 
paremat otse merest, maitsemeel-
tele on kogu menüü üsna ägedaid 
väljakutseid esitav.” 

Kuna igapäevaselt toimetab paar 
Harjumaal ja jutud nende avantüü-
rist kaugel saarel olid juba ammu 
mandril ringlemas, siis otsustasid 
äsja valminud Viimsi Artiumi maj-
ja põneva käekirjaga kohvikupida-

jat otsinud inimesed nad oma võr-
ku püüda. Õnnestus!

“Kui päris täpne olla, siis jutuks 
tuli see teema ühe tuttavaga üpris 
juhuslikult ja tema ärgitusel me se-
da maja uudistama tulime,” täpsus-
tab ta.

Uus olukord näis 
väljakutseterohke
“Isegi kui Hiiumaal on madalhoo-
ajal väga vaikne, siis mingit kohvi-
kut me oma päris kodukohta ava-
da ei plaaninud,” sedastab André. 
“Viimsis ees oodanud väljakutseid 
oli varasema kogemuse pinnalt 
üsna võimatu ette ennustada. Kui 
saarel tuli suhelda peamiselt äriet-
tevõtetega, siis siin ootas meid ees 
avalik-õiguslik institutsioon, lisaks 
kombinatsioon peamiselt lastele 
suunatud huvihariduse pakkuja-
test kuni kõrgkultuuri nautlejate-
ni välja.” 

Avatud planeeringuga kohviku 
ruumid leiab Viimsi Artiumi esi-
meselt korruselt, huvihariduskoo-
lid on hoone kõrvaltiivas. Külalisi 
ootavad nad iga päev keskpäevast 
kuni kella kuueni õhtul, nädalava-
hetuse mõlemal päeval pakutakse 
pikka hommikusööki ehk brunchi. 
Menüüs on munapuder, inglise 
hommikusöök, pannkoogid ning 
saiakesed. 

“Argipäeviti pakume nii lõunaid 
kui ka kergemaid suupisteid. Eral-
di oleme mõelnud lastele, kes tule-
vad meie majja oma kirega tegele-

KOHVIKU Korki looja ja peadirigent André Abner 
on kogu oma teadliku elu merele pühendanud. 
Õismäel sirgunud mees kaotas 1981. aastal südame 
purjetamisele ja üheksakümnendate lõpus täitus 
tema unistus kolida merele lähemale Viimsisse. 
Merega on seotud ka tema uusim seiklus põnevate 
maitsete maailma, milleni viis ootamatu seik 
väljasõidul Hiiumaale.

Kork Viimsi Artiumis ahvatleb põnevate 
maitsete ja mõnusa õhkkonnaga

ma ehk neil on üldiselt vähe aega, 
aga akud vajavad laadimist. Nemad 
eelistavad meie valikust peamiselt 
pirukaid ja üldjuhul alati midagi 
kiirelt kaasavõtmiseks.”

Menüü sünnib peakokk Madis 
Põllu ja Annely Rebase koostöös. 
“Viimane on meiega kuni suveni, 
sest tema tegemised on seotud ka 
Kaberneemes tegutseva Pootsma-
ni kohvikuga,” ütleb André Abner.

Viimsi Artium on põneva arhi-
tektuuriga hoone, nagu väike oma-
ette oaas linna tuiksoonel. Majas 
valitsev õhkkond on inspireeriv ja 
seda tasub avastada just argipäevi-
ti ehk võtta korraks aeg maha oma 
mõtete ja energiavarudega tegele-
miseks. Kehakinnituseks ei pruugi 
see paik just esimesena meenuda, 
kuid infomürast ja siginast-saginast 
pääsemiseks on see ideaalne.

Kirg, mis paneb 
tegutsema 
Kuna Kork Hiiumaal pakub huvita-
vat valikut vahuveini ja šampanjat, 
siis on see üks põnev maailm, mida 
Abnerid ka oma kodukoha inimes-

tele tutvustada soovivad. “Meil on 
suuremad ja ka väiksemad koos-
tööpartnerid, kelle portfellis on 
üks või kaks veinimaja, kes erine-
vaid põnevaid maitseid Eestisse 
toovad. On tooteid, mida kauban-
dusest ei leiagi,” paotab ta.

“Meie visioon on lisaks kohviku-
le ka hõrgutava à la carte menüü ja 
kihvti veinivalikuga restoraniks are-
neda. Kusjuures ideed, ruum, köögi 
võimekus ehk täielik valmidus on 
meil selleks ka juba täna olemas. 
Viimsi Artiumis on meie kasutada 
üks klaasseintega eraldatud väi-
ke saal, mis mahutab laudade ta-
ha mõnusat õhtut nautima muga-
valt 25 inimesti. Umbes 30 on seal 
mõistlik piir n-ö püstijala üritus-
teks,” tutvustab kohviku peremees.

“Põhimõtteliselt on meil olemas 
kõik üheks firmapeo, perekondli-
ku sündmuse või kasvõi laste sün-
nipäeva pidamiseks ehk saame ku-
jundada ruumi ja lauad vastavalt 
iga kliendi soovile. Mis lapsi puu-
dutab, siis minu meelest on siin ai-
nest programmi ja tegevuste osas 
teha koostööd majas tegutsevate 

kunsti-, teadus-, muusika- ja huvi-
koolidega. Tegelikult saavad oma 
sündmusele põnevama nurga alt 
läheneda kõik soovijad, vanusest 
ja organisatsioonist ei pea siin läh-
tuma,” soovitab Andé Abner.

“Veinimaailma tutvustamise-
ga oleme juba ise siin algust tei-
nud, ma ei nimetaks seda otseselt 
koolituseks, kuigi informaalne õp-
pimine käib loomulikult kõige sel-
lega kaasas. Eesti sommeljeedel on 
väga põnevaid lugusid, mille saa-
tel jäävad uued põnevad teadmised 
külge justkui iseenesest.” 

Igapäevaelu tõi uue 
ärisuuna
Kuna restoranimõtte teostus ootab 
veel oma õiget aega, siis hetkel lao-
tab kulinaariamaailma loominguli-
ne tiim oma oskused gurmaanide 
ette cateringi formaadis. Kui esial-
gu polnud seda plaaniski, siis juba 
mõne kuu jooksul on neil ette näi-
data muljetavaldav portfoolio.

“Esialgu mõtlesime siin kohvi-
kut ja restorani pidada, kuid siis 
tulid inimesed meie juurde toit-
lustussoovidega ja juba varsti val-
mistasime kohvilaudu kuni 400 
inimesele, suupistelaudu ja sooja 
toitu kuni lausa mõnesajale sööja-
le. Kõik sündmused on siiani olnud 
Viimsi Artiumis, kuigi huvi on tun-
tud ka mujalt,” tunnistab ettevõt-
ja. “Köök on meil piisavalt võimas 
ja õnneks on ka piisavalt toredaid 
inimesi, kes on valmis projektipõ-
hiselt kaasa lööma. Isegi Hiiumaalt 
käiakse abis.”

Järgmiseks on töös à la carte 
menüü, mis avardaks ka õhtusel 
ajal söömisvõimalusi. Võimalikult 
palju tahetakse kasutada Hiiumaalt 
pärit toorainet ning kujundada me-
nüü mõnusalt mereliseks. Selles 
osas aga veel asjadest ette ei rut-
taks ning kindlasti jõuavad värsked 
uudised menüüst ka Viimsi Teata-
ja lugejateni!

10. märts 2023

André koos 
abikaasaga. 
Foto: erakogu

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00
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K
ogemuste omandami-
seks on võimalus liituda 
mõne tenniseklubiga. 
US Tenniseakadeemia 

(USTA) pakub Viimsis treening-
programmi nii lastele kui ka täis-
kasvanutele. 

Tennis on üks enim mängitud 
reketispordialasid maailmas. Ten-
nist mängitakse erinvate katetega 
väljakutel. Levinumad on muru-, 
saviliiva- ja kõvakattega väljakud. 
Kõvakattega väljakud võivad ol-
la betoon-, asfalt-, tehismuru- või 
puitkattega. 

Kreekas on leitud seinamaa-
linguid, kus kujutatakse tennise-
mängu juba 500 a eKr. Tänapäeva 
tennis muutus populaarseks ku-
ninganna Victoria ajastul. Spordi-
alaks hakati seda nimetama 1870. 
aastatel. Esimesed tennise meist-
rivõistlused peeti Londonis kroke-
ti- ja tenniseklubis Wimbledonis 
1877. aastal.  

Tennisemängu eesmärk on saa-
ta pall reketi abil väljakul vastas-
mängija poolele nii, et vastane ei 
saaks seda tõrjuda. Tennises tuleb 
alati kinni pidada käitumis- ja eti-
ketireeglitest. Seetõttu on tennis 
ka väga hea meetod lapsel õppida 
distsipliini ja aususe põhitõdesid.

Riietuseks sobib alguses hästi ka 
tavapärane liikumistunnis kantav 
spordirõivastus. Mugavad ja kvali-

tennisehuvilist. Täiskasvanute gru-
pitreeningud toimuvad kolmel 
päeval nädalas. Huviliste lisandu-
des oleme koheselt valmis avama 
täiskasvanutele täiendavaid tree-
ninguid. Laste grupitreeningud 
toimuvad tööpäeviti alates kella 
kahest kuni kaheksani õhtul, nä-
dalavahetusel kümnest kolmeni. 
Grupid on moodustatud vastavalt 
treeningtasemele ja vanusele. Ava-
tud on ka mängulised treeningud 
kõige pisimatele – 3–5-aastastele. 
Treeninguid alustatakse svamm-
palliga ning seejärel läbitakse eri-
nevad täpipalli tasemed.

Lisaks oleme loonud võima-
lused osaleda erinevatel klubisi-
sestel ja -välistel võistlustel. USTA 
enda karikavõistlused on hea või-
malus teha tutvust võistlusformaa-
diga ja panna ennast proovile klu-
bisiseselt. Meie õpilased esinevad 

TENNIS on vahva mäng igaühele. Kui soovid teha 
tutvust tennisega, laena tennisereket, leia pall ja 
sobiv sein. Selliselt saab väga vahvaid mänge juba 
kasvõi koduhoovis läbi viia. Teine variant on tulla 
uudistama mõnda tenniseväljakut ja/või soovi 
korral külastada mõnda proovitreeningut. 

Liikumisaasta raames: mängi tennist

ni. Tennist saavad mängida igas 
vanuses huvilised. US Tenniseaka-
deemia mänguklubis käivad lapsed 
alates neljandast eluaastast. Vane-
mad USTA täiskasvanute treening-
grupi liikmed on 56-aastased, kuid 
Forus Spordikeskuses käivad regu-
laarselt tennist mängimas ka 80-
aastased tenniseharrastajad. Kuna 
paljud inimesed mängivad oma va-
nemas eas, on see sport kogu eluks 
ja annab kõigile suurepärase või-
maluse kohtuda uute inimestega 
ja leida häid sõpru.

Viimsis Forus Spordikeskuses 
tegutseb Eesti üks suurimaid ten-
nisekoole US Tenniseakadeemia, 
sõpradele lihtsalt USTA. Huvikool 
pakub kvaliteetsel tasemel ja põh-
jalikult ülesehitatud tennisetree-
ninguid nii lastele kui ka täiskas-
vanutele. Viimsi filiaalis käib iga-
nädalaselt ligikaudu 260 noort 

teetsed tennisejalatsid on olulised. 
Jalats peaks andma piisavalt toe ja 
õige kummitald tagama hea haar-
duvuse. Väliväljakutel kanna no-
kamütsi kaitseks päikese eest. Tä-
napäeva reketid on nailonkeeltega. 
Mida suurem on reketipea, seda 
parem on keelestu löögipind. Liiga 
suure peaga reketit on siiski raske 
kontrollida. Reketi vars on kaetud 
nahast või sünteetilisest kummist 
käepidemega. Regulaarselt män-
gides on hea kasutada siserõhuga 
palle, kuid nende põrkeomadused 
muutuvad ruttu. Tenniseklubides 
alustatakse tavapäraselt svamm-
pallidega ja liigutakse edaspidi eri-
neva rõhuga täpipallidega edasi ku-
ni tavapäraste kollaste pallideni.

Tennises algab punktiarves-
tus arvust 15. Teine sama mängija 
punkt on 30, kolmas 40 ja neljanda 
punktiga saadakse geimivõit. Kui 
mõlemad mängijad saavad kolm 
punkti ja seis on 40:40 ehk 40 ta-
sa, siis geimi võitmiseks peab üks 
mängijast saama kaks punkti jär-
jest. Mängija, kes esimesena võidab 
kuus geimi, võidab seti. Kui geimi-
de seisuks on 5:5 (viis tasa), peab 
üks mängijatest või paaridest seti 
võitmiseks võitma kaks geimi vas-
tasest rohkem. Kui mängu seis on 
6:6 ehk 6 tasa, siis selgitatakse seti 
võitja nn kiires lõppmängus.

Võimalused alaga 
tegelemiseks Viimsis
Tennis on suurepärane viis end 
vormis hoida ja sõpradega rõõm-
salt aega veeta. See kontaktivaba 
ala aitab arendada koordinatsioo-

edukalt Eesti Tenniseliidu turnii-
ridel. Organiseerime ka mitmeid 
laagreid, seda nii linnalaagri for-
maadis algajatele kui ka viiepäe-
vaseid ööbimisega tenniselaagreid 
meie partnerite juures.

Viimsi USTAt on algusest pea-
le edukalt vedanud tipptasemel 
treener Roland Kiil, teda assistee-
rib Ly. Treenerite seas on kõrge kut-
sestandardiga liikumisharrastuse ja 
spordispetsialistid Riina ja Kristjan. 
Õpilaste suured lemmikud on Siim 
ja Sulev. Lisaks neile tegutseb Aleks 
inglise- ja venekeelsete gruppide-
ga. Neid kõiki assisteerivad noor-
treenerid Rebecca Teresa, Karmo 
ja Hardi.

Viimsi Forus Spordikeskuses on 
neli  kõva- ja kaks vaipkattega väl-
jakut. Vaipkattega väljakud asuvad 
varikatuse all, mille seinu saab au-
tomaatselt üles tõsta. Eestis uni-
kaalne lahendus võimaldab sooja-
de ilmadega mängida värskes õhus, 
aga olla vihma eest kaitstud.

FORUS Spordikeskus Viimsi (va-
rasemalt Karulaugu Spordikeskus) 
on multifunktsionaalne spordi-
kompleks, mille katuse all asub ka 
fitnessklubi Golden Club. Lisaks 
tennisele saab seal harrastada 
maadlust, lauatennist, jalgpalli, 
korvpalli ja palju muud. USTA juu-
res tegutseb ka Golden Dance Club, 
kus saab arendada tantsuoskust ja 
tegeleda võistlustantsuga. Peatree-
neriks on Martin Parmas.

Osale tasuta 
proovitrennis!

  Liikumisaasta raames on 
Viimsi vallas märts tennise-
kuu. Seetõttu kutsub USTA 
kõiki huvilisi TASUTA ten-
nise proovitreeningutele! 
Need toimuvad laupäeval, 
11. märtsil kell 18–19 lastele 
ja 19–20 täiskasvanutele. 
Selga tuleks panna spordi-
riided ja jalga mittemääriva 
tallaga treeningjalanõud. 
Reketi saame anda proovi-
treeningul tasuta. Lisainfo ja 
eelregistreerimine: viimsi@
usta.ee, tel 5199 8969. 

Margus Reintal
US Tenniseakadeemia 
tegevjuht

USTA jõulu-
turniir. Foto: 
Sulev Vähesoo



Ootame enda kollektiivi tööle:

ABIÕPETAJAT  
LOGOPEEDI

Meile sobiv kandidaat valdab eesti keelt väga heal tasemel, 
on loova mõtlemisega, lähtub oma töös laste heaolust, on 

suurepärane meeskonnatöötaja, tuleb hästi toime ka keerulistes 
olukordades, mida lasteaiapäev ette võib tuua ning soovib lasteaias 

pakkuda välja huvitavaid ideid lasteaiaelu edendamiseks. 

Pakume oma töötajale väga häid töötingimusi, parimaid 
kolleege, erinevatel koolitustel osalemist, väga toredaid ühisüritusi,

tasuta bussisõitu Viimsis. 

Õpetajatele 56, abiõpetajatele 35 kalendripäeva puhkust.

Palume kandidaatidel saata CV ja 
sooviavalduse:

Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)
E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee

Telefon: 5622 0121

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

Aiatööd
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.
HEKKIDE JA VILJAPUUDE LÕIKUS. 
Oman pikaajalist kogemust ning 
palju õnnelikke kliente. Teostan 
kõiki aednikutöid. Küsi pakkumist 
tel 5396 2258, rohelineemerald@
gmail.com, Raido.
Viljapuude lõikus alates 30 eurot 
puu. Tel 507 2745, Jüri.
Kevadine viljapuude hooldus- ja 
noorenduslõikus. Tel 5551 8638.
VILJAPUUDE JA HEKKIDE LÕIKUS. 
Pikaajaline kogemus ja kvaliteetne 
töö. Tel 5564 7029, toomas.kirotar
@gmail.com või Facebookis Toomas 
Kirotar.
Viljapuude lõikamine ja kõik muud 
haljastustööd. OÜ MLJ Haljastus,
info@mljhaljastus.ee, tel 5691 0487.

Ehitus
Worx OÜ teostab Viimsi, Pirita ja 
Mähe piirkonnas elamute erinevaid 
ehitus- ja renoveerimistöid. Info tel 
511 4761, info@worxest.ee.
Aedade ja piirete ehitus, reno-
veerimine ja värvimine. Soodsad 
hinnad. E-post info@piirdemeistrid.
ee,  tel 5688 0841, koduleht www.
piirdemeistrid.ee.
Teostan maalritöid, santehnilisi töid 
(ka avariikorras),  väiksemaid ehitus-
töid, krohvimist, katuse ehitust ja 
elektriöid. Vastav pädevus on ole-
mas! Tel 552 7217.
Tänavakivide paigaldus ja paran-

dustööd. Teede ja platside ehitus. 
Kivide müük. Haljastustööd. Tel 
5667 6629,  e-post info@viimsikivi.
ee, koduleht www.viimsikivi.ee.
Vahetan boilereid, WC-potte, se-
gisteid, valamuid, pesumasinate 
ühendamine ja vanade äravedu, 
väiksemad elektritööd. Tel 5904 
8011, e-mail looduse.3@hot.ee.
Viimsis asuv kogenud santehnik 
tuleb teile appi. Tel 551 8837, Pavel 
(vene keel).

Muud teenused
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Veoteenus/kolimine. Akuraatsed 
kolijad. Vana mööbli demonteeri-
mine ja äravedu, sh rämpsu ärave-
du. Metallijäätmeid (sh kodumasi-
nad) viime ära tasuta. Töötame ka 
nädalavahetustel. Tel 502 8148.
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.
Koristan kuure, garaaže ja keldreid 
kõiksugusest kilast-kolast. Prahi ära-
vedu jäätmejaama. Tel 5650 3489.
Vanaraua ja kodumasinate (v.a 
külmikud, telerid) TASUTA ÄRAVE-
DU (õuest, garaažist). Plekk, torud, 
vinklid, postid, aiavõrk, mahutid, 
vannid, boilerid, kraanid, tööriistad, 
mootorid, pesumasinad, pliidid, 

autoosad, akud, kaablid jne. Korte-
rist, majast väljatassimine tasuline. 
Külmikute, telerite äravedu tasu-
line (10–30 eurot). Lammutamine, 
lõikamine kokkuleppel. Kirjutage 
carinveix@hotmail.com või helis-
tage tel 5550 5017.

Ost, müük, rent
Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARKist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.
Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Kohapeal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto
@gmail.com või tel 5618 8671. Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.
Kuivad küttepuud 40 l võrkudes: 
lepp 6 eurot võrk, kuusk 6 eurot 
võrk, sanglepp 7 eurot võrk. Hinnad 
sisaldavad transporti koju kätte. 
Tel 528 8224.
Müüa kuivad kase ja lepa klotsid 
0,25 m ja 0,3 m 40-liitrises võrgus 
koos veoga. Tel 5349 2771.
Uuemate ja vanemate raamatute 
ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed 
jm) ost. Tel 514 0618, Andres.
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te, trükiseid ja dokumente, vanara-
ha ning muid kollektsioneerimise 
esemeid. Võib pakkuda ka kasuta-
tud tänapäevaseid raamatuid. Tel 
602 0906 ja 501 1628.

Kuiv küttepuu 30 cm, 40 l võrk-
kott, lepp, kask, kohaleveoga. Tel 
527 0884.
MMüüa puitbrikett kauapõlev 330 
eurot/960kg, 180 eurot/480kg. Pel-
let 6/8mm 340 eurot/975kg. Trans-
pordi võimalus. Tel 5378 8311.
Ostan kasutuseta jäänud, seisva 
sõiduki: sõiduauto, maastur, kau-
bik. Sõiduk võib olla rikkega, mitte 
sõidukorras. Oodatud on kõik pak-
kumised, ka nädalavahetusel. Va-
jadusel võtan sõiduki arvelt maha 
ja tulen järgi puksiiriga. Kohapeal 
kiire tehing ja vormistamine. Tel 
5365 4085, e-posti aadress 
skampus@online.ee.
Laias valikus ja soodsa hinnaga 
madratsid ja voodid (erimõõtudes 
tellimise võimalus). Hea hinnaga 
kasukad ning naiste riided ja jala-
nõud otse USA-st poes Riietering. 
Aadress: Randvere tee 6, 2. kor-
rus, Viimsi.
Lotta taaskasutuspood ostab vanu 
nõusid, serviise, vaase, kannusid, 
kujukesi, köögirätikuid ja muid vanu 
esemeid. Telefon 5553 1511, e-post 
info@avira.ee.

Koolitus
ESMAABI PÕHIKOOLITUS (16 h) 
Viimsis 12.03 ja 19.03, mille viib läbi 
Tartu Kiirabi. Õpi enne, kui on hilja! 
Registreeru juba täna aruka.klubi
@gmail.com, tel 5559 8867; loe: 
facebook.com/ArukaKlubi.

Pakun tööd
Viimsi hoolekandekeskus otsib 
TUGIISIKUT erivajadusega 11-aas-

tasele tütarlapsele. Töö osalise 
ajaga teisipäevast neljapäevani. 
Laps vajab kõrvalabi koolikesk-
konnas, rehabilitatsiooniteenustel 
käimisel ja pärast kooli kodus. Kan-
dideerimiseks ja täpsema info saa-
miseks võta ühendust: reet.aljas@
viimsihoolekandekeskus.ee või tel 
5648 0649.
Otsime oma meeskonda õhtust 
puhastusteenindajat (Viimsi kes-
kus). Tööaeg E–R (1,5 tundi) alates 
kell 16. Töötasu 6 eurot (bruto). 
Tel 5372 5770 või 5885 9155.

Võtan üürile
Soovin üürida elamispinda Viimsi 
vallas. Tegu võib olla nii suvila kui 
ka ühe toaga mõnes majas või 
korteris. Olen nõus abistama liht-
samate kodutöödega nagu lume 
rookimine, muru niitmine jne. Tel 
516 0397.

Infotund ukrainlastele
Head Viimsi vallas elavad ukrain-
lased! Ootame teid 4. aprillil kell 
18 Viimsi raamatukogus (Randvere 
tee 9) toimuvasse infotundi. Rää-
gime Viimsi vallas toimuvast, laste 
huvitegevusest, sotsiaaltoetustest 
ning vastame teie küsimustele.
Дорогі друзі! Запрошуємо вас 4 
квітня о 18 годині на інфо-годину 
до читальні Віймсі (Randvere tee 
9, Viimsi). Ми проінформуємо 
вас про те, що відбувається у 
волості Віймсі; про можливості 
занять за інтересами для дітей; 
про соціальні виплати. Також 
відповімо на ваші запитання. 
Самоврядування повіту Віймсі
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meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

VIIMISTLUSTÖÖD
ja VANNITOA remont 

100% tervikliku lahendusena

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

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel 527 1059
Info@vihmaveerennid.ee

Tel 527 1059
Info@vihmaveerennid.ee
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aquapark.ee

Atlantis on
13-19. märts avatud

 
 
  

10:00-22:00

IGA PÄEV!

Hommikumantli ja

Saunarituaalid
6 sauna ja spaabassein
Puuviljad ja vesi
Pääse Viimsi Spaasse

       rätiku kasutus

Hind alates

25€

Eksklusiivne spaakeskus
ainult täiskasvanutele!

AVATUD
IGA PÄEV

Randvere tee 11, Viimsi

Piletihind
sisaldab

spatallinn.ee
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15.03 19:00

Viimsi Artium esitleb:

Sarja teisel kontserdil kõlavad:
Trio G-duur op. 1 nr 2
Allegretto B-duur WoO 39
Trio D-duur op. 70 nr 1 („Ghost“ / „Vaim“)

viimsiartium.ee

 “Beethoveni 
   klaveritriod II”

klaveritrio 
Poll-Varema-Poll

Kinnas ise pruunistuva 
toote pealekandmiseks

St.Moriz
1 tk1 tk

3D meigikäsn 
rohelise tee pulbriga või 
kollageeniekstraktiga

KillyS
1 tk

Pakkumised kehtivad  07.03-27.03.2023 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

 07.03-27.03.2023

Šampoon ja palsam 
Pure Luxury Moisture 
või Keratin

Rich
1 komplekt

16,9916,99
tavahind 34,90tavahind 34,90

5,495,49
tavahind 6,49tavahind 6,49

4,994,99
tavahind 5,59tavahind 5,59

Isepruunistuv vaht 
Medium, Dark või
Fast Tan
St.Moriz
200 ml

6,496,49
tavahind 7,99 / 32,45/L tavahind 7,99 / 32,45/L 

Silmapadjad 
Lifting või Refreshing 
and Smoothing

Natura Siberica
60 tk/pk

10,99
tavahind 15,99 / 0,18/tktavahind 15,99 / 0,18/tk

Näoseerum 
Retinol Intense

M.Asam
50 ml

Näokreem 
Collagen Lift

M.Asam 
50 mlIlu- ja hoolduspäevad

-26% -30% -31%

-16%-15%-18%-51%

21,9021,90
tavahind 29,90  / 438,00/Ltavahind 29,90  / 438,00/L

24,9024,90
tavahind 35,90 / 498,00/Ltavahind 35,90 / 498,00/L

10,9910,99
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Vihmane päev võib olla ka õnnistus...

A
lates märtsikuust ilmub Viimsi Teatajas rubriik 
“Noorte sõna”. Rubriik sai alguse arutelust noor-
sootöö ümarlaual, kui parasjagu valiti ümar-
lauale uut nime. 

Nimi “Noorte sõna” jäi napilt teiseks ning 
andis osalejatele tunde, et tegu oleks hea ajalehe nimega. 
Kuna nimi pani mõtte idanema, siis algatasimegi Viimsi 
Teatajas samanimelise rubriigi noorte jaoks. Rubriik on 
hea viis, kuidas tuua kogukonnas esile enda või teiste 
noorte jaoks olulisi teemasid. Samuti annab rubriik sise-
kaemuse noorte ellu ning neid köitvatesse teemadesse. 
Rubriik saab olla ka platvormiks noortele, kes soovivad 
jagada lisaks arvamustele ja uudistele ka enda loomingu-
list poolt. 

Seekordses rubriigis on võimalik tutvuda Elisabeth 
Juhansoo üleskutsega “VIID ootab noori arutlema”, kus 
jagatakse infot VIIDi kohta ning selgitatakse, miks üks 
noor võiks arutlema jõuda märtsikuus. Erki Taro ja Liisbet 
Regiina Tõnissaare sulest on aga lugu noortekeskusest ja 
selle võimalustest. Rubriiki ilmestab gümnasist 
Meriliis Kivimägi luuletus “Vihmane päev võib olla ka 
õnnistus...”

Rubriiki oodatakse noorte (vanuses 7–26) lugusid, 
artikleid, loomingulisi töid (luuletusi, ristsõnu, jmt). Küsi-
muste ja/või soovituste osas võib ühendust võtta Viimsi 
Teataja toimetaja Jane Saksaga (jane.saks@viimsivv.ee) või 
Viimsi noortekeskuse juhataja Ave-Liis Kivestiga (info@
viimsinoortekeskus.ee).

Ave-Liis Kivest
Viimsi noortekeskuse juhataja

J U H T K I R I

Mis on noorterubriik 
“Noorte sõna”?

ASTU LÄBI Alguses me ei teadnud, 
mis koht on noortekeskus, kuid 
meie sõbrad andsid ükskord 
märku, et on suundumas noorte-
keskusesse ning kutsusid meid 
ka kaasa. Kiirelt sai selgeks, et 
noortekeskuses on mugav, tore, 
soe ja kodune olla. Samuti on 
võimalik keskusesse saabuda kohe 
pärast kooli.

Noortekeskuses on võimalik teha eri-
nevaid asju – piljardit ja lauajalgpalli 
mängida, joonistada ja meisterdada. 
Võimalik on teha ka kodutöid, kasu-
tada multituba, laenutada tehnikat, 
avastada uusi lauamänge ning osale-
da huviringides. 

Noortekeskuses on alati ka noor-
sootöötajad, kellega saab rääkida näi-
teks halva tuju korral, kuid ka niisama. 
Nad kuulavad noored ära ning neilt 
saab soovitusi ja nõuandeid.

Julgustame noori tulema noorte-
keskusesse, sest siin saab avastada 
uusi asju, mängida, saada uusi sõpru. 
Siin saab ka ise tegevusi korraldada ja 
üritustel osaleda. Samuti saab süüa te-
ha, kasutada tasuta wifit ning tegutse-
da koos teiste noorte ja noorsootööta-
jatega.

Tule noortekeskusesse, sest 
siin on noortel palju tegevusi!

Erki Taro
Liisbet Regiina Tõnissaar
Viimsi noortekeskuse noored

VIID Kolmapäeval, 15. märtsil 
kell 11–14.15 toimub Viimsi 
noortekeskuses (Randvere tee 
9, Haabneeme alevik) Viimsi 
noortevolikogu üritus VIID ehk 
Viimsi Innukate Ideede Diskus-
sioon, mis põhineb maailma-
kohviku formaadil.

VIID ootab noori arutlema

Elisabeth 
Juhansoo
Viimsi noortevolikogu 
aseesimees

Viimsi noortevolikogu korraldab VII-
Di kaheksandat korda. Traditsioo-
niks kujunenud arutelukohvik, mis on 
suunatud Viimsi noortele, ametnike-
le ja poliitikutele, toob asjast huvitatud 
arutlema neile oluliste küsimuste üm-
ber ja üheskoos otsima lahendusi. 

Arutelukohviku eesmärk on ko-
guda Viimsi noorte arvamusi ja ideid 
ning neid võimalusel ellu viia. Tähtis 
aspekt on noorte kuulamine ja nende 
arvamustega arvestamine. VIIDil arut-
letakse sel aastal viie teema üle: kerg-
liiklejate turvaline liiklemine, transport 

Viimsis, mentaalne tervis, ranna kor-
rashoid, õpilased vs õpetajad. 

Ürituse kohta saab täpsemat infot 
Facebooki ürituselt “VIID 2023”. Face-
bookis on võimalik end ka üritusele re-
gistreerida.

Miks tulla VIIDile? 
Arutelul kogutud mõtted ja ideed vaa-
tab Viimsi noortevolikogu üheskoos 
Viimsi vallavalitsusega üle ning või-
malusel alustatakse muudatuste ellu-
viimist lähtuvalt väljakoorunud prob-
leemidest.

Vihmast värske õhk, avas mu silmad
see on see elu!
See eriline maailma mõnu ja ilu segu, mida otsind ma kaua.
Tundus see mulle tol hetkel justkui kauaoodatud vabadus,
mis endast lõpuks märku andis tuules lehvivate juuste ja 
looduse lopsakuse lõhnades

Kuid peagi eufooriahoos nägemismeel ja mõtete kombo teatas:
“Ettevaatust teod on teel!”

Kuid vaesed teod andsid oma elu silmapilgul nii süütult ja 
kergelt, ihu läbival helil – plõks –
justkui homo sapensite/inimeste/inimlaste ehk hominiidide/
esikloomaliste ehk primaadide/imetajate/keelikloomade, 
ühesõnu loomade loodud kõnnitee oleks nende limuste/kõht-
jalgsete lõks

Mis õigusega ma kogemata, kuid saatuse tahtel, võin just 
siia täna õhtul tulla patseerima?
Miks hinnaks peab olema teise elusolendi hukk?
Kas minu õigustuseks on see kaugele kajav hüüe: “Ayee ayee 

olen noor, ai ai ai olen noor…?” 

Viivuks seisata! – See sekundite vältel toimunud plõksuv heli
meenutas justkui midagi...
Midagi teist, silmiavavat – 
peaaegu, et unustuste hõlma vajunut

Kõlas justkui...
tol silmapilgul avaldatud dramaatiliste tunnete lõpusirgel 
nähtud su naerune suu,
mis särab mu mälestusteis kui kõik tähed taevas kokku ja 
üksiku hundi lootustandev hea sõber kuu
Tol hetkel ei soojendand see meelitav naeratus midagi – isegi 
mitte kedagi (uskumatu, kas pole?)
hoopis murdis mu seest see muie miskit kallist ja varem 
rõõmust puhkevat...
Nimelt täitsa minu enda oma südant,
mille patenti ma täieõiguslikult oman

Kuid ärgem mingem esialgsest teemast kõrvale, sest põhiline 
küsimus on siiski see...

Kui pikalt kestab ühe teo elutee?
Ehk õnnestus mul täna neid hoopis säästa painavast 
hooldekodu toast ja piinavast pikaajalisest, kuid pehmest 
surnuvoodist vanaduseas?

(Kuid üht ma siiski tean...
English breakfast tea lõppsõõmud on sama mõrud, kui sinu 
poolik hüvastijätt… ;))

Boldis sõnadest tuli kokku uus luuletus:
Vihmane päev võib olla ka õnnistus… Õhk avas lõpuks tuules 
looduse lopsakuse. Eufooriahoos mõtete kombo teatas: “Ette-
vaatust teel!” Oma elu läbiva homo sapensi lõks saatuse tahtel 
peab olema teise elusolendi hukk. Õigustuseks on see kaugele 
kajav hüüe: “Olen noor!”  Seisata! Sekundite vältel midagi…
silmiavavat - kõlas, avaldatud dramaatiliste tunnete lõpusirgel. 
Tol hetkel mitte kedagi pole mu kõrval. Kui pikalt kestab ühe 
elutee? Ehk vanaduseas? Ma tean… on mõru sinu poolik hü-
vastijätt…

Viimsi noortekeskuse noorsootöötajad. Foto: erakogu

Meriliis Kivimägi
gümnasist

Viimsi noortekeskuse ruumid. Fotod: erakogu


