
Võrkpall on 
võrratu
Võrkpallis liigub Viimsi/Tallinna 
Ülikooli noor naiskond suurte 
eesmärkide suunas. Selleks on nii 
Eesti meistri tiitel kui ka soov jõuda 
rahvusnaiskonda. Loe lk 21
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Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 860

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Diplomaadist 
koolmeistriks
Viimsi koolis saksa keele õpetajana 
töötav Pille Toompere on diplo-
maadina töötanud Viinis, Berliinis 
ja ka Helsingis. Tema karjääri 
kannapööretest loe lk 8–9

Uus jäätme-
hoolduseeskiri
Juba aastaid tuleb tekkekohas 
jäätmeid liigiti koguda. Viimsi valla 
uus jäätmehoolduseeskiri hakkab 
kehtima alates 1. jaanuarist 2023.  
Loe lk 10

Viimsi Artiumis toimuvad Eesti Laulu poolfinaalid toovad lavale ka viimsilasi. Loe lk 18 >>>>



M
illine on teie esimene mälestus talvest ja 
lumest? Minul tulevad meelde talved, kus 
olin ilmselt 6–7-aastane ja käisin Viimsi 
vallamaja tagusel platsil suusatamas. Mul 
oli lillat värvi jope ja puidust Visu suusad, 

mis olid küünlaga määritud. 
Meenub, kuidas ma kujutasin ennast ette Eesti suusa-

koondise teateneliku kaptenina ja kuidas ma pärast igat 
suusatatud ringi finišeerisin täpselt suusasaapa võrra 
Mika Myllyläst eespool ning võitsin kulla. See mõnus 
tunne, kui külmast sinisena tuppa jõudes sai kuuma vanni 
minna ning pärast akna pealt vaadata enda poolt sisse-
sõidetud suusarada ja mõelda, et homme jälle!

Kui ma praegu vaatan, kui väike on vallamaja tagune 
ja kortermajade vaheline plats, siis mõtlen, kuidas on või-
malik nii väikese platsi peal mitu tundi järjest suusatada. 
Kuidas praegu üldse leida mõned tunnid aega, et suusata-
ma minna? Siis vaatan nutikella, et tänase päeva liikumis-
aktiivsus on vaid 39%, käes on juba õhtu, aga nii palju on 
veel teha. Millal leian aja, et jalutama minna? Millal leian 
aja, et kõikidest huvipakkuvatest kultuurisündmustest osa 
võtta? Ja nii lihtsalt ongi mõte kenade talviste mälestuste 
juurest läinud igapäevase kiirustamise juurde.

Tartu ülikooli ühiskonna-
teadlased panid mõned aastad 
tagasi kaante vahele pikaaja-
lise esindusliku uuringu “Mi-
na. Maailm. Meedia” (lühidalt 
MeeMa). Erinevate sotsioloogi-
liste küsitluste ja intervjuude 
väljundiks oli raamat “Eesti 
ühiskond kiirenevas ajas“, mil-
le pealkiri iseenesest ütleb ära 
vihje raamatu sisu ja selle koh-
ta, millises maailmas me het-
kel elame.   

Samas on ühiskond ju meie enda kujundada ja seda 
läbi igaühe väikese panuse. Meie endi kätes on võimalu-
sed elutempot muuta vastavaks sellele, millisena teda on 
kujutatud sadades jõululauludes – rahulikuks ja ilusaks. 
Üks hea soovitus, mida selle sügise alguses kuulsin, on et 
enne, kui planeerida oma järgmise kuu töötoimetusi, 
tuleks planeerida pere ja sõpradega veedetud kvaliteet-
aeg. Teiseks soovitan jalutada või suusatada läbi valla ter-
viserajad mis on tänu rohkele lumele ja rajameistrite tub-
lile tööle kauni talvevormi saanud. Ärge siis tuisake rada 
läbi lihtsalt “linnukese” pärast vaid proovige märgata näi-
teks metsloomade jälgi ning meie oma koduvalla imelist 
talvevõlumaad.

Seepärast tahan paluda teil aeg maha võtta. Näiteks, 
mõelge korra omaette või küsige pereliikmelt, milline oli 
selle aasta kõige meeldejäävam kultuurisündmus. Kas teil 
õnnestus külastada ja elamus saada mõnelt Viimsi kultuu-
riaasta ürituselt? Kui ei õnnestunud, siis pole hullu – meie 
kultuuriinimesed töötavad innukalt edasi ka järgmisel 
aastal, et kogukonnani meeldejäävaid sündmuseid tuua.

Nüüd aga võtke hetk ja mõelge, millal te viimati suu-
satama jõudsite. 2023. aasta on üle-eestiline liikumisaas-
ta, mille raames kutsun kõiki üles leidma aega oma tervi-
sele. Kultuuriministeeriumi tellimusel läbi viidud uuringu 
kohaselt on kehaliselt piisavalt aktiivsed vaid umbes 40% 
täiskasvanutest ning 25% lastest. Palun teie abi, võtke oma 
laps või vanem, sõber või naaber kaasa ja minge kasvõi 
täna õhtul (loodetavasti kenas lumesajus) jalutama ning 
tekitage juurde samasuguseid ilusaid mälestusi nagu 
minul on lapsepõlves suusatamisest. 

Ja meie valla kultuuriosakonnaga proovime omalt 
poolt liikumisaastal luua igale vanuse- ja sihtrühmale huvi-
pakkuva ja sobiva liikumisürituse. Ikka 
selleks, et Viimsis elaksid terved ini-
mesed, kellel on tugev kuuluvus-
tunne oma kogukonnas.

Kohtume juba sel nädalavahe-
tusel, 17.–18. detsembril Viimsi 
Jõulumaa üritustel, kus meid on 
rõõmustamas jõuluehteis mõisa-
park, jõuluvana Olle, paljud esine-
jad, jõuluturg ja pühapäeval suur 
valgusetendus. 

Soovin teile rahulikke jõule ja ilu-
sat vana aasta lõppu!

elaniku kohta. On, mille hulgast luge-
misvara valida! Kahjuks on raamatute 
trükiarv võrreldes 1990ndate aastate-
ga oluliselt vähenenud. Kui 1992. aas-
tal trükiti 15 939 600 eksemplari, siis 
aastal 2021 ainult 3 418 200. See tähen-
dab, et kui raamatuostuhuvilised (ka 
raamatukogud) ei hangi raamatut ko-
he pärast selle müüki ilmumist, siis hil-
jem ei pruugi see enam võimalik olla. 

Viimasel ajal on ka raamat muutu-
nud teiste hinnatõusude kõrval luksus-
kaubaks, sest nii materjalide, energia 
kui ka teenuste (tootmine ja kaubasta-
mine) kallinemine on mõjutanud raa-
matute hinda. Kui inimene, kelle jaoks 
on lugemine olnud parim vahend elu 
ebameeldivuste peletamiseks, ei suu-
da enam elutarbelise kõrval osta raa-
matut, siis jääbki talle ainsaks võimalu-
seks pöörduda raamatukogusse – ehk 
seal leidub soovitu. 

Ma mõistan inimesi, kes ei suu-
da päeva veeta ilma lugemiseta, kuna 
kuulun ka ise nende hulka. Uuringud 
näitavad, et keskmine haritud inime-
ne kulutab lugemisele vähemalt kolm 
tundi päevas, lugedes regulaarselt 
meediaväljaandeid, e-posti, erialast 
kirjandust, ametialaseid dokumente, 
õppematerjale või teaduslikku kirjan-
dust. Vahet pole, kas informatsioon on 
paberkandjal või arvutiekraanil – kõik 
see on lugemine. Mina eelistan päe-
va lõpetada hea romaaniga, mille olen 
laenanud raamatukogust. Ja ka reisile 
minnes on mul ikka kaasas paar raa-
matut, sest raamatutel on avar filosoo-
filine tagamaa: nad ei lase elul ja ini-
mestel langeda kaose meelevalda.

Aasta 2022 kokkuvõte
Peagi lõpeb aasta 2022, mis on olnud 
eesti kirjanduse jaoks oluline – lõppe-
mas on üle-eestiline raamatukogude 
aasta ning Eesti Kirjanike Liit tähistas 
100. aastapäeva. Selleks, et raamatuko-
gud muutuksid veelgi nähtavamaks, on 
korraldatud peagi lõppeva aasta jook-
sul üle 2000 erineva sündmuse. 

12. jaanuaril avati raamatukogude 
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Raamatud, lugemine 
ja raamatukogud
RAAMATUKOGUAASTA Raamatute, lugemise ja raamatukogude 
kohta on öeldud palju kiidusõnu. Kuid midagi nii mõtlemapanevat, 
kui on kirjutanud kirjanik Tõnu Õnnepalu “Eesti Raamatukogu-
hoidjate Ühingu aastaraamatus 2021” pole minul üdini raamatu-
kogu- ja raamatuinimesena senini õnnestunud lugeda.

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 www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 6. jaanuaril 2023. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 28. detsember kell 15.

S
eepärast lubage mul tema 
mõtteridu alustuseks tsiteeri-
da: “Raamatukogu on rahu-
paik. Vaevalt see igapäev raa-

matukogus töötades niiväga tunda on. 
Igas elus ja töös on omad rahutused, 
tülid ja probleemid. Aga ikkagi, raama-
tukogu rahu on midagi reaalset. Usun, 
et see on raamatute rahu ja vaevalt lä-
heb raamatukokku tööle keegi, kes se-
da rahu ei armasta. Kuigi raamatud ei 
sisalda ju sugugi vaid rahulikke mõ-
tisklusi. Seal on kirglikke vaidlusi, ve-
riseid sündmusi, kuritegusid, õnnetut 
armastust – rahutust süle ja seljaga! 
Ometi siiski. Raamatute rahu on ole-
mas. Sest mis on raamat? See on pikk 
mõte. Pikk lugu. Et üldse suuta raama-
tusse süveneda, tuleb saavutada tea-
tud miinimum sisemist rahu, tuleb 
maha rahuneda, siseneda sellesse vai-
kuse riiki, kus raamatud rääkima hak-
kavad. Muidugi, raamat ei räägi. Raa-
mat on vait nagu sukk või mistahes asi. 
Raamat ilma lugejata ongi lihtsalt asi, 
pool kilo paberit ja pappi, mis kuna-
gi oli metsapuu. Öeldakse küll, et see 
raamat räägib sellest ja sellest. Jah, ta 
räägib – kui üks inimene, üks lugeja, ta 
rääkima paneb. Seni on ta vait.”

Hea, et meil on raamatukogud ja 
neis raamatud, mida on võimalik lae-
nutada, neid lugeda ja panna raama-
tud rääkima. Raamatukogud on miski, 
mida sageli võetakse iseenesestmõis-
tetavana. Me kõik oleme harjunud, et 
nad lihtsalt on olemas, samas aduma-
ta, et raamatukogu on üks väheseid 
avalikke teenuseid, mis on peaaegu 
igal pool Eestis seni veel kättesaadav, 
pakkudes ligipääsu lugemisvarale. Ja 
seda täiesti tasuta.

Eestis on raamatukogud tegutsenud 
umbes 500 aastat, kusjuures Viimsi 
vallaraamatukogu on teadupärast ju-
ba 102-aastane. 2021. aastal oli Ees-
tis kokku 871 rahva-, kooli-, teadus- ja 
erialaraamatukogu, kusjuures neis oli 
30,8 miljonit teavikut. Raamatukogu-
sid külastas 704 900 registreeritud lu-
gejat ligi 7 miljonit korda ja laenutasid 
13 miljonit raamatut. 

Kui arvude keeles rääkida raamatu-
te kirjastamisest, siis Eestis on viimas-
tel aastatel ilmunud aastas ligi 4000 
raamatut, täpsemalt 2021. aastal 3715 
nimetust, keskmiselt 2,6 eksemplari 

J U H T K I R I

Võtame aja ja 
läheme liikuma

aasta üle-eestilise ettelugemisega, kui 
sadades raamatukogudes loeti täiskas-
vanutele keskpäeval Mudlumi “Mitte 
ainult minu tädi Ellenit” ja lastele Piret 
Raua raamatut “Tobias ja teine b”. Näi-
teks Viimsi raamatukogus lugesid raa-
matuid Villu Veski ja Sissi Nylia Benita. 
Suurüritustest toimus raamatukogu-
des veel riigikantselei arutelude sari, 
kusjuures riigikantsler Taimar Peter-
kop käis Viimsis arutlemas julgeoleku 
teemadel. Samuti korraldati raama-
tukoguhoidjate suur tantsuaktsioon 
ja kampaania “Avasta Eesti raamatu-
kogusid”, kooliraamatukogudele toi-
mus raamatute kogumise aktsioon ja 
veel palju, palju muud huvitavat. Olu-
line aspekt raamatukogudele tähele-
panu pööramisel oli, et raamatukogu 
on koht, kus kogukonna liikmetele on 
loodud võimalus koguneda, arutleda 
ja oma asju ajada, lastest vanemaea-
listeni.

Viimsi raamatukogu kujunes raa-
matukogude aastal niinimetatud kaas-
aegse kui ka kõiki võimalusi pakkuvaks 
näidisraamatukoguks, mida külastasid 
kolleegid paljudest Eestimaa paikadest 
ja kus peeti ühiseid arutelusid koge-
muste vahetamise eesmärgil. Tõepoo-
lest, Viimsi raamatukogus on loodud 
tingimused kodukontoris töötamiseks, 
muusika- ja videostuudiotes harjuta-
miseks ja salvestamiseks, töötubades 
käelise tegevuse arendamiseks, tõsiste 
nõupidamiste ja koolituste läbiviimi-
seks ja paljuks muuks vajalikuks. Kü-
lastajatele avanes just raamatukogude 
aastal iseteeninduse automaatide ka-
sutusele võtmine. Eriti rõõmustav on, 
et viimastel aastatel on Viimsi raama-
tukogus oluliselt kasvanud registree-
ritud kasutajate arv – 6 306 (2019),  17 396 
(1.12.2022) ja laenutuste arv 122 946 
(2019), 173 837 (1.12.2022). Käesoleva 
aasta detsembrikuuks on toimunud ju-
ba ligi sadakond sündmust ja aasta po-
le veel lõppenud.

Oluline on, et suur hulk inimesi 
“avastas” raamatukogude aastal, et 
raamatukogu on olemas ja see on koht, 
kust saab laenata või kohapeal lugeda 
raamatuid ning raamatukogus korral-
datud sündmustel arutleda koos kirja-
nike või siis omavahel loetu üle. 

Väga loodan, et ka 2023. aastal il-
muvad head raamatud, mis kosuta-
vad meie meeli ja annavad uusi tead-
misi, ning raamatukogudest võime 
leida jätkuvalt turvalist ja inspireerivat 
keskkonda, kui liikumisaastal liigume 
ka nende poole. Häid lugemiselamu-
si kõigile ja avastusi raamatukogudes!

Raamat ilma lugejata 
ongi lihtsalt asi, pool 
kilo paberit ja pappi, 
mis kunagi oli metsa-
puu. 

Harri Ausmaa
kultuuriosakonna 
juhataja

Meie endi kätes 
on võimalused 
elutempot muuta 
vastavaks sellele, 
millisena teda on 
kujutatud sadades 
jõululauludes – 
rahulikuks ja 
ilusaks.

Tiiu Valm
Viimsi raamatukogu 
direktor
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uued vallakodanikud
  Lea ja Martin Kirotaril sündis 7. novembril tütar Hella Kuma Kirotar.
  Maigi Mooril ja Raivo Randmäel sündis 7. novembril poeg Lennart 

Randmäe.
  Helen ja Reigo Randmetsal sündis 7. novembril tütar Freya Elenor 

Randmets.
  Laura Stammel ja Ardo Kolbergil sündis 10. novembril poeg Henry 

Rider Kolberg.
  Merlin Ausil ja Madis Heinal sündis 14. novembril poeg Ramo Hein.
  Merilin ja Darvet Kõdaril sündis 15. novembril tütar Emma Emilia 

Kõdar.
  Jelena ja Dmitri Korotõtšil sündis 20. novembril poeg Daniil Korotõtš.

KIRJUTA 
ENNAST SISSE
PAREMASSE 
KODUKOHTA
Iga sissekirjutanud viimsilane panustab 
oma kodukoha arengusse. Aitäh Sulle!

viimsivald.ee/sissekirjutus

Sotsiaalkindlustusamet: oma 
pensioni suurust saab kontrollida 
riigiportaalis eesti.ee
Viimastel päevadel on sotsiaalkindlustusametisse pöördunud palju 
pensionäre, kes said ekslikult aru, et novembrikuus makstud 50-
eurost hinnatõusu leevendamise toetust makstakse edaspidi iga-
kuiselt.

Tuletame meelde, et tegu oli ühekordse toetusega, mis tähendab, 
et detsembris saavad pensionärid oma pangakontole tavapärase pen-
sioni.

Ühekordsed pensionisummade suuruse muutused toovad sageli 
kaasa segadust. SKA infotelefonile helistajate ning klienditeenindus-
tesse pöördujate arv kasvas hüppeliselt, valdavalt tuntakse huvi oma 
pensioni suuruse vastu. Pensioni suurust saab hõlpsalt kontrollida ka 
kodust lahkumata, logides sisse riigiportaali eesti.ee ja valides “Minu 
andmed” > “Toetused ja pensionid” > “Mulle arvestatud pensioni, toe-
tuste ja hüvitiste vaatamine”.

Elis Maria Oldekop  
Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonispetsialist

Aitame jõululaulu abil ukrainlastel 
talv üle elada
“Carol of the bells” ehk ukraina keeles “Shchedryk” on üks maailma 
tuntuim jõululaul. Vähem teatakse, et lugu on pärit Ukrainast. MTÜ 
Slava Ukraini kutsub inimesi jõuludel meloodiat märkama ja Ukraina 
inimestele läbi annetuste tänu avaldama.

“Peame saatma ukrainlastele sõnumi, et nad ei ole üksi, ja viima 
lootuse tagasi sinna, kus seda hetkel enim vaja. Kui ukraina rahvalaul 
“Shchedryk” räägib linnukesest, kes on peale külma talve tulnud ukrain-
lastele õnne ja tervist tooma, siis meie siht on vajalik abi juba täna 
Ukrainasse viia, et aidata ukrainlastel talv üle elada,” kirjeldas MTÜ 
Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Maria Lehtme. Üheks võimaluseks on 
teha annetus, mis aitab rindejoonel elavatel inimestel eesootaval tal-
vel ellu jääda, teiseks jagada üleskutset ja jõululaulu, et seeläbi neile 
toetust avaldada. Anneta ja aita rindejoonel elavatel ukrainlastel talv 
üle elada: surviveukraine.com.

Teated

PÕHIMÕTTED Vallavalitsus kinni-
tas 30. novembri istungil Viimsi 
Teataja väljaandmise põhimõtted 
riigikogu valmiste-eelseks perioo-
diks ja need hakkavad kehtima 
1. jaanuarist 2023.

Viimsi vallavalitsuse avalike suhete 
osakonna juhataja Heiko Leesmendi 
sõnul on kehtestatud piirangute mõ-
te hoida ära valla infolehe kasutamise 
valimisreklaami tegemiseks.

“Viimsi Teataja on elanike seas hin-
natud infokandja ja see on meie kõigi 
huvides, et valla ametlikud infokana-
lid säilitaksid oma neutraalsuse polii-
tilistes küsimustes nii igapäevaselt kui 
ka valimiste-eelsel perioodil. Kindlasti 
aitavad äsja kehtestatud põhimõtted ja 
nende avalik kommunikeerimine sel-
gemini aru saada, milliste põhimõte-
test lähtuvalt Viimsi Teatajas uudiseid 
avaldatakse – see hoiab ära segadust,” 
selgitas Leesment.

Leesmendi sõnul on infolehes aval-
datavatele materjalidele alati pööra-
tud teravdatud tähelepanu. “Oleme 
palunud autoritel teha lugude osas 
muudatusi ja seda nii sisu kui ka il-
lustreeriva materjali puhul. Siin ei 
ole me teinud vahet, kas tegemist on 
koalitsiooni- või opositsioonipoliitiku-
te poolt edastatud materjaliga. Põhi-
mõtted infolehes kehtivad kõigile ühe-
taoliselt,” kinnitas ta.

Korraldus jõustub alates 1. jaanua-
rist 2023 ja kestab kuni riigikogu va-
limisteni, mis toimuvad seekord 5. 
märtsil. Sarnast praktikat on raken-
danud ka teised kohalikud omava-
litsused ja Viimsis avaldati analoog-
sed põhimõtted ka viimaste kohaliku 
omavalitsuse valimiste eelsel perioo-
dil. “Möödunud aasta kogemus nende 
kehtestamisest ja rakendamisest näi-
tas, et sellised põhimõtted on vajalikud 
ning olulised,” ütles valla avalike suhe-
te osakonna juhataja Heiko Leesment.

Avaldame siin täisversioonis lisa 
Viimsi Vallavalitsuse 30.11.2022 kor-
raldusele nr 540.

“Viimsi valla infolehe Viimsi Teataja 
väljaandmise põhimõtted riigikogu 
valimiste valimiseelsel perioodil”

Käesolevate põhimõtete eesmärk 
on tagada infolehe Viimsi Teataja (edas-
pidi Viimsi Teataja) väljaandmine vali-
miseelsel perioodil viisil, et infolehe 
väljaandmiseks eraldatud administra-
tiivset ressurssi ei kasutataks valimis-
võitluses ja oleks tagatud infolehe po-
liitiline sõltumatus riigikogu valimiste 
eelsel perioodil.

Valimiseelne periood käesoleva kor-
ralduse mõistes on ajavahemik 1. jaa-
nuarist kuni 5. märtsini 2023.

Viimsi Teataja ei osale valimiskam-
paaniates ega võimalda poliitilise agi-
tatsiooni tegemist lehes.

Valimiseelsel perioodil hindab 
Viimsi Teataja toimetus kriitiliselt kõiki 
lehelugusid – nende sobivust ja mõju 
valimiste kontekstis. Lehe toimetusel 
on õigus keelduda avaldamast mater-
jale, mis võivad olla seostatavad vali-
miskampaaniaga või mõjuvad poliiti-
lise agitatsioonina.

Viimsi Teataja ei avalda 
valimisreklaami

Viimsi Teataja ei avalda poliitilise 
tähendusega kajastusi (sealhulgas va-
limistel osalevate üksikkandidaatide 
või erakondade ühekülgne kritiseeri-
mine või kiitmine).

Viimsi Teataja ei võimenda valimis-
eelsel perioodil avalikku tähelepanu 
valimistel kandideerivate isikute üm-
ber – näiteks ei avalda Viimsi Teataja 
valimiseelsel perioodil kandidaatide 
arvamuslugusid ega intervjuusid.

Viimsi Teataja ei avalda üleskutseid 
ega vihjeid hääletada valimistel konk-
reetse kandidaadi, erakonna või vali-
misliidu poolt.

Viimsi Teataja ei kajasta valimiseel-
sel perioodil sündmusi ega algatusi, 
mille on korraldanud riigikogu vali-
mistel kandideeriv erakond või üksik-
kandidaat.

Viimsi Teataja hoidub valimiseel-
sel perioodil uudislugude juures foto-
de avaldamisest, millel on kujutatud 
riigikokku kandideerivaid poliitikuid.

Viimsi Teataja ei avalda erakondade 
ega üksikkandidaatide tasulist valimis-
reklaami ega sisuturunduse artikleid.

Käesolevad põhimõtted kehtivad 
nii Viimsi Teataja trüki- kui ka veebi-
versioonile.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Vallavalitsus kinnitas Viimsi Teataja väljaandmise põhimõtted valimiste-eelseks 
perioodiks. Foto: Jane Saks

Laura Korjus  
Optimist konsultant



KAASAV EELARVE 30. novembrini 
oli võimalik anda oma hääl Viimsi 
valla kaasava eelarve ideedele. 
Kokku kasutas seda võimalust 597 
viimsilast, kes andsid kokku 727 
häält.

2022. aasta kaasava eelarve võitjaks on 
Randvere-Metsakasti ujumiskoht. Idee 
sisuks on merre rajada hooajaliselt ka-
sutatav käigurada, mis võimaldab ini-
mestel ilma mudas sumpamata ujuma 
minna. Kokku hääletati ujumiskoha ra-
jamise poolt 168 korda. Teisele kohale 
jäänud Tammneeme sadama süven-
damist edestas võiduidee kogunisti 67 
häälega.  Märkimisväärselt kaugemale 
liidrist jäid aga Püünsi noortekeskuse 
laienemine (74), jalgratta õpperaja ra-
jamine Pärnamäe külla (68) ja Haab-
neeme liumägi-rannavaal (64 häält). 

Kaitseministeerium tunnustas 
vallavanemat
30. novembril tunnustas kaitseminister Hanno Pevkur kaitseminis-
teeriumi teenemärkidega ligi 200 inimest, kes on andnud olulise 
panuse riigikaitsesse ja Ukraina toetamisse sõjas Venemaaga.

Viimsi vallavanemat Illar 
Lemettit tunnustati kaitseministee-
riumi hõberinnamärgiga, mis anti 
silmapaistva panuse eest laia-
pindse riigikaitse arendamisse 
elanikkonnakaitseks ja riigikaitse-
ülesanneteks valmistumisel. “Ole-
me sel aastal algatanud ja ellu 
viinud mitmeid tegevusi, mis on 
taganud parema valmisoleku või-
malikeks kriisiolukordadeks ning 
seega panustanud laiapindsesse 
riigikaitsesse. Soovin tänada kõiki 
kolleege vallavalitsuses, allasutus-
tes ja riigiametites ning samuti 
kogukonnaliikmeid, kes on Viimsis 
valdkonna arengusse panusta-
nud,” ütles Lemetti.

“On siiralt hea meel, et inimesi, kes panustavad nii meie riigikaitsesse 
kui ka Ukraina toetamisse sel äärmiselt keerulisel ajal, on nii palju ja nii 
paljudest eri valdkondadest. Igaühe töö ja panus on oluline ja tunnus-
tust vääriv,” sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

Teenetemärkide ja tänukirjadega tunnustati inimesi eeskujuliku töö 
eest veel järgmistes valdkondades: Ukraina toetamine, riigikaitse tugev-
damine, riigikaitse arendamine elanikkonnakaitseks, liitlassuhete tugev-
damine.

Tunnustuse saanute nimekirja leiab kaitseministeeriumi kodulehelt 
kaitseministeerium.ee.

Jane Saks  
Viimsi Teataja toimetaja

Randvere koolis töötav 
Anli Aja sai Harjumaa tervise-
tegija tunnustuse
Harjumaa tervisetegija 2022 on Harjumaa Omavalitsuste Liidu 
(HOL) ja Harjumaa Tervisenõukogu poolt välja antav tunnustus. Anli 
Aja on kolme väikese lapse ema, õpetaja, tantsujuht noortele ja täis-
kasvanutele ning Harjumaa Tervisenõukogu liige.

Anli on olnud pikki aastaid tervist edendavate koolide ja lasteaedade 
(TEK-TEL) võrgustiku koordinaator Harjumaal. Teda võib iseloomustada 
kui teotahtelist ja kohusetundlikku inimest, kes suure pühendumuse ja 
armastusega on võrgustikku hoidnud ja juhtinud.

Anliga koostöö on olnud kindel ja sujuv, tema peale on saanud alati 
loota ehk tegu on 100% usaldusväärse koostööpartneriga. Igal aastal 
on Anli kokku toonud Harjumaa TEK-TELi haridusasutuste tugivõrgustiku 
ning haridusasutuste tervisemeeskondade juhid ning aidanud koos 
erinevate asutuste ekspertidega luua kohtumistele tugeva sisu.

Samuti oli Anli ülesandeks koordinaatorina olla haridusasutustele 
individuaalseks mentoriks ja nõustada TEK-TELi liikmeid, kuidas viia 
terviseteemad asutuse tegevusplaani ja dokumentidesse nii, et kõik 
asutuse tegevused lähtuksid tervisest ja heaolust.

“See uudis tuli mulle üllatusena ja olen siiralt tänulik selle tunnustuse 
ja märkamise eest. Soovin tänada kõiki koostööpartnereid, neid on 
aastate jooksul olnud väga palju. Olen saanud seda tööd tehes juurde 
palju uusi sõpru ja mõttekaaslaseid ning usun, et hoolimata tervist eden-
davate koolide ja lasteaedade võrgustiku töö lõppemisest riigis on 
kõik haridusasutused tervist edendavad. Suur, suur aitäh kõigile, kel-
lega olen saanud need pikad aastad koos toimetada! Soovin kõigile 
palju edu ja kordaminekuid,” sõnas Anli Aja.

Kerli Vilk  
Harjumaa Tervisenõukogu esimees
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Teated Selgus Viimsi valla 2022. aasta 
kaasava eelarve võitja

GRAFITI Vallavalitsuse heakorra-
töötajate sõnul on viimasel ajal 
sagenenud avalikus ruumis sodi-
mised ja sellega seoses palub vald 
lapsevanematel kodus lastele sel-
gitada, et selline tegevus kahjustab 
nii meie ühist vara kui ka era-
omandit. See pole aktsepteeritav 
ja võimalusel tuleks leida legaal-
sed meetodid grafitiga tegele-
miseks.

Valla heakorratöötajad on täheldanud, 
et vallapildis  on üha enam silma ha-
kanud prügikastidele, bussiootepavil-
jonidele, sidekappidele ja teistele ob-
jektidele tehtud grafitid.

Grafitite tegemine nii eelnimetatud 
kohtadesse kui ka mahajäetud hoone-
tele ei ole ilma omaniku loata lubatud. 
Teisisõnu ei ole avalikus kohas lubatud 

lõhkuda, rikkuda või muul viisil kah-
justada mis tahes võõrast vara (sh iga-
sugune sodimine, omavoliline grafiti, 
kuulutuste ja teadete paigaldamine sel-
leks mitte ette nähtud kohtadesse jmt). 

Valla heakorratöötajatel kulub iga-
päevaselt grafiti stiilis piltide ja kirja-
de eemaldamiseks tunde, kuid vahel 
jääb neile mulje, et eemaldades ühe 
joonistuse, tekib neid sama ajaga to-
pelt kusagile mujale. “Kui me tellime 
grafitite eemaldust teehoolde hanke 
raames, on meil ruutmeetri kohta fik-

Grafitiga rikutu puhastamiseks 
kulub aastas 6000 eurot 

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Vallavanem Illar Lemetti saadud 
tunnustusega. Foto: Heiko 
Leesment

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

Kaasava eelarve tulemused kinnitatak-
se 7. detsembri vallavalitsuse istungil.

Tänavu 1. juunist kuni 1. augustini 
toimunud Viimsi valla kaasava eelar-
ve ideekorjele esitati 20 ideed. Pärast 
ideekorjet asus vallasekretäri poolt ju-
hitud komisjon, kuhu kuulusid valla-
ametnikud eri valdkondadest, laeku-

Esitatud ideed ja häältesaak
 Randvere-Metsakasti ujumiskoht – 168 häält
 Tammneeme sadama süvendamine – 101 häält
 Püünsi noortekeskuse laienemine – 74 häält
 jalgratta õpperada – 68 häält
 Haabneeme liumägi-rannavaal – 64 häält
 multifunktsionaalne spordiväljak Haabneeme alevikku – 57 häält
 Viimsi kettagolfipargi muutmine/korrastamine – 54 häält
 ujumise ja vettehüppe ujuvplatvormid Haabneeme lahte – 46 häält
 Hundi tee turvaliseks ja kauniks – 27 häält
 Metsakasti korvpalliväljak – 26 häält
 Viimsi alevikku tenniseseina rajamine – 20 häält
 Viimsi alevikku jõulinnaku rajamine – 16 häält
 alevike üldkoosolekute, vanemate (Viimsis, Haabneeme) valimiste ette-

võtmise korraldamine – 6 häält

nud ideede teostatavust hindama. 
Komisjoni hindamise tulemusel läks 
seekord hääletamisele 13 ideed, mil-
le hulgast Viimsi elanikud said Volis 
keskkonna kaudu valida enda lemmi-
kud. Võitnud ideed toetatakse maksi-
maalselt 50 000 euroga ja idee peaks 
saama realiseeritud 2023. aasta lõpuks.

seeritud hinnad. Aastas kulub grafitist 
puhastuseks valla eelarvest hinnangu-
liselt 6000 eurot ja see näib olevat kas-
vutrendis,” sõnas heakorra vanemspet-
sialist Kristjan Järv.

Et hoida meie ühist vara puhtana, 
peame ka ise rohkem märkama. Nii 
neid, kes oma aega võõra vara kahjus-
tamisega sisustavad, kui ka neid koh-
ti, kus seda on tehtud. Kindlasti on 
siin oma roll kodul, kust peaks tulema 
kaasa teadmine sellest, et ühine avalik 
ruum väärib hoidmist ning on väärtus. 
Lisaks peaks noorukitele siis kas ko-
ju või mõnda sobivasse kohta tekita-
ma pinnad, millel nad oma veel tärka-
vat kunstihuvi saavad rakendada. See 
kindlasti ei ole aktsepteeritav tegevus 
avalikus ruumis või kellegi teise hoo-
netel. 

Sodimistest tuleks teavitada valla 
heakorraspetsialisti või järelevalveosa-
konda kas e-kirjaga aadressil kristjan.
jarv@viimsivv.ee või telefonil 602 8853. 
Kui tabate kellegi teolt, siis tuleks kut-
suda politsei hädaabinumbrilt 112!

2021. aasta kaasava eelarve võiduideeks olnud madalseikluspark Haabneeme sanglepikus. Foto: erakogu

Näide grafitist, mis on hiljuti valla-
ruumi tekkinud. Foto: erakogu

Anli Aja (keskel) Viimsi Artiumis tunnustust kätte saamas. Foto: Rene Mitt
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Ukraina delegatsioon 
külastas Viimsit
22-liikmeline Ukraina delegatsioon osales 7. detsembril Eesti välis-
ministeeriumi poolt korraldatud kohtumisel, mille põhifookus oli 
Žõtomõri oblasti ülesehitamisel.

Kohtumisel arutati piirkonna vajadusi, väljakutseid, ühiselt kavanda-
tavaid edasisi samme ning kuidas kaasata piirkonna ülesehitamisse 
rohkem partnereid ja liitlasi.

8. detsembril külastas Ukraina delegatsioon ka Viimsi Artiumi, Karu-
laugu lasteaeda ja Viimsi kooli. “Suur tänu Ukrainale ja ukrainlastele 
kogu Euroopa kaitsmise eest! Loodan väga, et oleme siin Viimsis 
Ukraina sõjapõgenikud lahkesti vastu võtnud. See on meile suur au, 
et saame Ukrainat aidata. Ja me oleme valmis teid aitama täpselt nii 
kaua, kui tarvis,“ ütles vallavanem Illar Lemetti kohtumisel Ukraina 
delegatsiooniga.

Jane Saks  
Viimsi Teataja toimetaja

Teated
DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU 
STRATEEGILISE HINDAMISE (KSH) ALGATA-
MATA JÄTMINE

  Viimsi Vallavalitsus võttis 7.12.2022 vastu korral-
duse nr 545 “Viimsi alevik, kinnistute Kannikese tee 
1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese 
tee detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine”.

Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 
ja Kannikese tee detailplaneering (DP) algatati Viimsi 
Vallavalitsuse 26.10.2022 korraldusega nr 437. DP 
koostamise vajadus tuleneb eesmärgist viia ellu üld-
planeeringut, mis näeb Kannikese tee 1 katastriüksu-
sele ette üldkasutatavate hoonete maa. Üldplaneerin-
gus on märgitud üldkasutatavate hoonete maa põhi-
mõtteline asukoht Vehema tee, Halli tee, Jasmiini tee 
ja Kannikese tee vahelisel alal. Algatatava planeeringu-
ga täpsustatakse katastriüksuste suuruseid ja piire vas-
tavalt üldkasutatava maa eesmärgile. DP koostamise 
eesmärk on planeerida hoonestusala spordihoonele ja 
seda teenindavale olmehoonele ning spordihoonega 
seotud rajatistele.

Planeerimisseaduse (PlanS) § 124 lõike 5 kohaselt 
on KSH kohustuslik, kui planeering on aluseks kesk-
konnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse (KeHJS) § 6 lõike 1 kohasele tegevusele. Antud 
juhul ei kuulu kavandatav tegevus eelnimetatud lõikes 
toodud tegevuste hulka.

PlanS § 124 lõike 6 kohaselt on vaja DP koostamisel 
anda eelhinnang ja kaaluda KSH-d, kui kohaldub 
PlanS § 125 lg 1 punkt 4, PlanS § 142 või on tegemist 
KeHJS § 33 lg 2 punktis 4 nimetatud DP koostamisega. 
Antud juhul ei ole tegemist olulise ruumilise mõjuga 
ehitisega ning DP-ga ei ole kavas muuta üldplaneerin-
gut. KeHJS § 6 lõige 2 sisaldab tegevusi, mille korral tu-
leb anda otsustajal eelhinnang selle kohta, kas nendel 
tegevustel võib olla oluline keskkonnamõju. Antud 
lõike p 19 kohaselt võib selleks olla puhke-, spordi- või 
virgestusalade rajamine ning p 22 kohaselt muu tege-
vus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Vaba-

Detailplaneeringud
riigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 “Tegevusvald-
kondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hin-
damise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” 
§ 14 kohaselt ei kuulu jalgpalli vm spordiala sisehalli 
rajamine selliste ehitiste hulka, mille puhul oleks vaja 
koostada eelhinnang keskkonnamõju olulisuse hinda-
miseks.

Tulenevalt kõrgendatud avalikust huvist ning asja-
olust, et kavandatud spordihall on naaberhoonestu-
sega võrreldes suure hoonestusmahu ning seetõttu ka 
linnaruumilise mõjuga, on vallavalitsus pidanud põh-
jendatuks koostada KSH eelhinnang võimaliku olulise 
keskkonnamõju väljaselgitamiseks.

Eelhinnangu kohaselt ei ole KSH läbiviimine DP 
koostamisel vajalik, sest DP elluviimine ei too eeldata-
vasti kaasa tegevusi, millega kaasneks keskkonnasei-
sundi oluline kahjustumine, näiteks negatiivne mõju 
pinnasele, veerežiimile või hüdrogeoloogilistele tingi-
mustele; DP elluviimine eskiisil toodud mahus ei too 
eelduste kohaselt kaasa muud olulist negatiivset kesk-
konnamõju, võttes arvesse planeeringuala ja selle lähi-
ümbruse maakasutust ning planeeringuga seatavaid 
keskkonnatingimusi; planeeringualal ei paikne teada-
olevalt kaitsealuseid looduse üksikobjekte ja kaitseala-
sid, Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga 
kavandatav tegevus võib mõjutada; DP-ga kavandatav 
tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, 
heaolu ega vara; planeeritava tegevusega ei kaasne 
liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste olulist suu-
renemist ning ülenormatiivsete saastetasemete esine-
mist; võimaliku jääkreostuse olemasolu ning ulatuse 
väljaselgitamine ning vajadusel vastavate reostuse lik-
videerimise meetmete määramine on võimalik lahen-
dada DP koostamise käigus (selleks viiakse DP koos-
tamise käigus läbi jääkreostuse uuring); planeeritava 
tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse, 
valgusreostuse ega inimese lõhnataju ületava eba-
meeldiva lõhnahäiringu teket.

Planeeringute osakond

Ühispilt. Foto: Jane Saks

Projekteerimistingimuste menetlemine
 Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud 

järgmised projekteerimistingimuste taotlused Viimsi vallas:
1. Haabneeme alevikus Randvete tee 6 kinnistule kauplusehoone osa-
liseks ümberehituseks ja laiendamiseks;
2. Muuga külas Kasekännu tee kinnistule abihoone ümberehitamiseks 
aiamajaks.

Omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud 
menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel.

Jüri Kurba  
ehitusvaldkonna peaspetsialist

Revisjonikomisjoni üleskutse
 Hea viimsilane! Viimsi vallavolikogu 10. koosseisu revisjonko-

misjon on järjekordselt alustanud tööplaani tegemist ja soovib ka 
seekord kaasata kõiki Viimsi elanikke revisjonkomisjoni tööplaani 
ettepanekute tegemiseks.

Revisjonikomisjon on kontrollorgan, kelle põhiülesanne on vallava-
litsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse kontrollimine, 
avastatud puuduste analüüsimine ja nende kõrvaldamiseks ettepa-
nekute tegemine. Revisjonikomisjon teostab kontrolli Viimsi valla põ-
himääruses, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud 
korras ja oma tööplaani alusel või volikogu ülesandel. Tööplaan saab 
aluseks revisjonikomisjonis tehtavale tööle, seega tasub sellesse suh-
tuda täie tõsidusega.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 2. jaanuar 2023 ja need tuleb 
esitada vallavolikogu kantselei e-posti aadressile liina.mugu@viimsivv.ee.

Kristel Menning  
revisjonikomisjoni esimees

KERGLIIKLUSTEE 14. detsembril 
allkirjastati Tammneeme kerg-
liiklustee ehitusleping, mille tule-
musel rajatakse Sambla teest kuni 
Haugi tee ristmikuni 3 meetri 
laiune ja 600 meetri pikkune 
teelõik.

Riigihanke “Tammneeme tee jalgratta- 
ja jalgtee ehitus lõigus Sambla tee kuni 
Mereääre tee” võitis InfraRoad OÜ, kel-
lega sõlmiti sel nädalal ka ehitustööde 
leping. Omanikujärelevalvet tööde üle 
teostab Viastark OÜ. 

Teetööde hange oli jagatud kaheks 
mahuks: maht A oli kuni Haugi teeni 
ja maht B oli kuni Mereääre teeni. Ku-
na maht B ületas kavandatud eelarve-
lised vahendid, siis ehitustöödega raja-
takse maht A. Lepinguga kavandatavad 
Tammneeme jalgratta- ja jalgtee ehitus-
tööd toimuvad lõigus Sambla teest ku-
ni Haugi tee ristmikuni. Tööde käigus 
ehitatakse 3 meetrit lai ja ligi 600 meet-
rit pikk asfaltbetoonkattega kergliiklus-
tee ning korrastatakse ümbritsevat. Ehi-
tustööde maksumus on 595 395,32 eurot
(km-ga).

Abivallavanema Alar Miku sõnul on 
projekt oma mahult märksa suurem, 
kui kergtee lõigu rajamine. “Lisaks 
kergliiklustee rajamisele rekonstruee-
ritakse ristmikud, mida kergliiklustee 

Sõlmiti Tammneeme 
kergtee ehitusleping

läbib, korrastatakse sademeveekraa-
vid ja truubid, sademevee- ja reovee-
kanalisatsioon, veetorustik, elektri-
kaablid, remonditakse Tammneeme 
teed. Tammneeme tee äärde paigalda-
takse metallmastidel LED-teevalgustus 
ja paralleelselt töödega ehitatakse ringi 
kaks bussipeatust koos taskute ja plat-
vormidega,” selgitas Mik. 

Tema sõnul on tööde juures arves-
tatud Tammneeme küla keskväljaku 
rajamisega koos paviljonide aluste, 
rattaparkla, infostendi, istutusalade ja 
jõulinnakuga. Keskväljaku alale raja-
takse ka täiendavat haljastust.

Töödega alustatakse 2023. aasta I 
kvartalis, suurem ehitus algab märt-
sis-aprillis. Lepingu järgi on kavas tööd 
lõpetada hiljemalt kesksuveks.

Tammneeme kergliiklustee paiknemine alates Sambla teest kuni Haugi teeni. Joonis: Maa-ameti kaart

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Kultuuri ja spordi aasta- ning 
elutööpreemiad

 Kultuuriministeerium ootab kuni 10. jaanuarini 2023 ettepanekuid 
Eesti Vabariigi kultuuripreemiate ja spordipreemiate määramiseks. 
Laureaadid selguvad veebruaris, vabariigi 105. aastapäeva eel.

Ettepanekuid kultuuripreemia määramiseks võivad esitada loomelii-
dud, preemia varasemad laureaadid, omavalitsused ning teised juriidi-
lised isikud, kes tegutsevad kultuuri või hariduse valdkonnas. Kõigi elu-
tööpreemiate suurus on 64 000 eurot, aastapreemiate suurus 9600 
eurot.  

Avaldused tuleb allkirjastatuna saata teisipäevaks, 10. jaanuariks 
2023 kultuuriministeeriumisse (Suur-Karja 23, 10140 Tallinn) või digi-
taalselt allkirjastatuna e-posti aadressile min@kul.ee.

Katre Väli  
kultuuriministeeriumi kunstide osakonna juhataja
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Viimsilastele hakkab talvel 
rõõmu pakkuma uisuplats

TA L I S P O R T

Haabneeme vanal staadionil käivad 
uisuplatsi ettevalmistustööd. Enne lume-
sadusid sai tasandatud aluspinnas, paigal-
datud külmutuskompressor ning uisuplatsi 
aluspinnale laotatud külmutuspaneelid. 
Kohal on ka jäähooldusmasin. Nüüd käib 
lumetõrjumisega vaheldumisi jääkasva-
tamine.   

Viimsi vallavalitsus rajab koostöös hanke võit-
nud IceConcept OÜ-ga Haabneeme staadionile 
külmutusüsteemiga uisuplatsi. Napilt enne suu-
rema lume saabumist jõuti valmis aluspinna ta-
sandustööde ja külmutuspaneelide paigalduse-
ga. Jääkasvatamisega jõuti tegeleda planeeritud 
kolmest päevast ühel, kui tuisuilm kattis plas-
ti paksu lumekihiga. Kuid talv on kord selline. 
Peale lumetõrjet jätkatakse uuesti jääkasvata-

misega ja pingutatakse tugevalt, et saaks uisu-
plats avatud hiljemalt järgmiseks nädalaks. 

Esialgse plaaniga jääb Viimsi uisuplats ava-
tuks 90 päevaks, kuid tegelik periood sõltub 
suurel määral ilmast. Kui talvetaat on helde, siis 
võib uisurõõme jätkuda ka pikemalt. Kohapealt 
on huvilistel võimalik rentida uiske ja väljakule 
tehakse igapäevaselt jäähooldust.

Paavo Nael   
spordi- ja harrastusliikumise projektijuht

  Viimsi uisuplats on avatud E–N kell 
10–21 ja R–P kell 10–22. 

  Tunnipileti hind on 6 eurot.
  Sooduspilet, mis kehtib Viimsi õpilas-

tele ja pensionäridele, maksab 3,60.

Uisuplatsi avamisga ei lähe enam kaua! Foto: Heiko Leesment

Terviserajad üle Eesti 
ootavad suusatajaid
Püsiva talveilma ja lumelisa tulemusena saab suusatada pea sajal 
terviserajal üle Eesti.

Tänu viimastel päevadel sadanud rohkele lumele ja rajameistrite 
tublile tööle on enamus terviseradadest üle Eesti talvevormis – valda-
valt saab sõita vabatehnikas ning paljudel radadel on sisse pressitud 
ka klassikajäljed.

Harjumaal, Tallinnas ja lähiümbruses on kõige paremad olud Nõm-
me-Harku terviseraja 1, 2, 5 ja 15 km pikkustel radadel ning Järve, 
Merimetsa, Pae pargi ja Õismäe raba, kus on ka klassikajäljed. Vaba-
tehnikas saab sõita Pirital, Tabasalus, Sauel ning Viimsis Rohuneeme, 
Karulaugu ja Tädu terviseradadel. 

Viimsi vallas asuvad järgmised terviserajad:  Karulaugu terviserada, 
mille kogupikkus on 2,6 km; Tädu terviserada, mille kogupikkus on 
2,6 km; Rohuneeme terviserada on 5 km. Lisaks on vallas kokku 44,5 km 
kergliiklusteid. 

Enne rajale suundumist vaata endale sobiva suusaraja infot tervise-
rajad.ee veebilehelt. 

Assar Jõepera  
Eesti Terviserajad SA juhataja

Teated

EELARVE 13. detsembril läbis 
Viimsi vallavolikogus esimese 
lugemise valla järgmise aasta 
eelarve, mille suuruseks on 
63 606 375 eurot.

2023. aastaks planeeritud eelarve maht 
on 63 606 375 eurot. Põhitegevuse tu-
lude maht on 54 979 560 eurot ja põ-
hitegevuse kulude maht on 50 601 760 
eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 
2023. aastal võrreldes 2022. aasta eel-
arvega 11,9% tingituna füüsilise isi-
ku tulumaksu laekumise ja saadavate 

toetuste eeldatavast kasvust. Põhite-
gevuse kuludest 57,5% on seotud ha-
ridusega.

Põhivara soetuseks on kavandatud 
6 236 705 eurot, millest 2 703 210 eurot 
kaetakse saadud toetustega. “Suure-
mad investeeringud on järgmisel aas-
tal ette nähtud teede ja tänavate pro-
jekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks, 
jalgpallihalli rajamisega alustamiseks, 
Viimsi kooli ujula rekonstrueerimi-
seks ja koolihoone remondiks, Karu-
laugu terviseraja pikendamiseks, tä-
navavalgustuse rekonstrueerimiseks, 
erivajadustega inimeste teenuskesku-
se ja rohealade rajamiseks ning sade-
meveesüsteemide jätkuvaks arenda-
miseks,” ütles vallavanem Illar Lemetti.

Vallavanema sõnul mõjutavad järg-

Viimsi valla 2023. aasta eelarve 
läbis esimese lugemise

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

mise aasta eelarvet energiakandjate 
hindade tõus ja inflatsioonist tingitud 
muude kulude kasv. Seetõttu peame 
analüüsima kõiki erinevaid kulutusi ja 
pidevalt otsima kokkuhoiuvõimalusi.

“Eelarve üheks suurimaks prioritee-
diks on haridustöötajate palgatõus. Li-
saks tõusevad spordi pearahad ja tree-
neritele mõeldud toetus ning suureneb 
ka külaseltside toetus. Samuti on eelar-
ves ette nähtud palju muid olulisi tege-
vusi, mida Viimsi valla arengukava ja 
koalitsioonileping ette näeb,” ütles val-
lavolikogu eelarvekomisjoni esimees 
Jan Trei.

Järgmise aasta valla eelarve stratee-
gia dokumentidega on kõigil huvilistel 
võimalik tutvuda Viimsi vallavalitsuse 
kodulehel.

Vallavolikogu istung. Foto: erakogu

Tädu talvine terviserada. Foto: erakogu



mapaistva ühiskonnategelase ja 
ühtlasi oma abikaasa, riigitegelase 
asendamatu toe.“

Sirje Karisele tuli austav võrdlus 
Maria Laidoneriga üllatusena. “Ma 
pole saanud siiani ühtegi auhinda, 
ma poleks seda oodanud. See on 
suur tunnustus,” ütles ta oma tänu-
sõnavõtus.

Seekordse žaboo valmistas Poo-
la pitsikuduja ja näitleja Monika 
Pasnik-Petryczenko, võttes selle 
koe ja kuju jaoks eeskuju Maria ja 
Johan Laidoneri fotolt.

Salongiõhtu alguses said külali-
sed ülevaate Maria eluloost ja traa-
gilisest saatusest, mida ta oma abi-
kaasaga jagas. Sõjamuuseumis on 
eksponeeritud Laidoneride pere-
konnale kuulunud mööblit ja ese-
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P
oola Vabariigi suursaat-
kond Tallinnas on poola-
tarist Maria sünnipäeva 
7. detsembril alati mee-

les pidanud, kuid seekord tehti se-
da erilise pidulikkusega. Sõjamuu-
seumis peetava traditsioonilise 
muusikasalongi aukülaline oli pre-
sidendiproua Sirje Karis. Õhtu kul-
minatsioonina andis Poola Vaba-
riigi suursaatkond talle autasu – 
Maria žaboo – tänuks Poola kul-
tuuri, kunsti ja ajaloo tutvustamise 
ning pikaaegse koostöö eest Poola 
muuseumide ja arhiivide esinda-
jatega.

“Proua Sirje Karises on ühenda-
tud pädevus, pühendumus, väsi-
matu töökus, elegantsus, külalis-
lahkus, võrratu organiseerimisvõi-
me ja oskus oma rahvast ning sel-
le sõpru Poolas väärtustada,” ütles 
suursaadik Grzegorz Kozłowski au-
hinda üle andes. “Need on omadu-
sed, mille poolest tunti ka Maria 
Kruszewska-Laidoneri ning mis te-
gid temast suursuguse daami ja sil-

Eesti ja Poola suhete arendamise 
eest ning propageerivad Maria 
Kruszewska-Laidoneri eeskujul 
Poola kultuuri ja ajaloopärandit 
Eestis. Eesmärgiks  on autasustada 
100 žabooga 100 väljapaistavat 
naist, Poola asja eest seisjaid Eestis. 

Laste jõulupuu
Kui Poola suursaatkond on Maria 
Laidoneri sünniaastapäeva tähis-
tamiseks sisse seadnud kontsertide 
traditsiooni, siis Viimsi valla eest-
võttel taaselustati tänavu üks Maria 
enda traditsioonidest: laste jõulu-
puud. Nimelt tavatses Maria kü-
lalastele mõisas jõulude aegu peo 
korraldada. See nn jõulupuu oli 

JÕULUKUU on Maria Laidoneri, kindral Johan 
Laidoneri abikaasa, sünnikuu ja Eesti sõjamuu-
seumis, mis asub Laidoneride kunagises suvekodus 
Viimsi mõisas, tähistati tema 134. sünniaastapäeva 
suisa kahe sündmusega.

Maria Laidoneri sünnipäev sõjamuuseumis

meid, sealhulgas Maria enda val-
mistatud karp. 

Salongiõhtu kontserdil esitas 
tunnustatud Poola pianist Krzysz-
tof Ksiazek Chopini muusikat. 
Sündmuse korraldasid Poola Vaba-
riigi suursaatkond Tallinnas ja Ees-
ti sõjamuuseum koos Poola kultuu-
ri- ja rahvuspärandi ministeeriumi 
ning Varssavi rahvusliku Chopini 
instituudiga.

Maria žaboo auhinna asutas 
Poola Vabariigi Tallinna suursaat-
kond 2018. aastal, kui möödus 100 
aastat Eesti iseseisvumisest ja Poo-
la iseseisvumise taastamisest. Sel-
lega tunnustatakse naisi, kes suure 
pühendumusega kannavad hoolt 

ümbruskonna laste seas oodatud 
sündmus koos tulede säras kuuse 
ja hea-parema söödavaga.

Nii kutsusidki Viimsi vald ja 
Eesti sõjamuuseum 11. detsembril 
Viimsi mõisa saali taas lapsi lähe-
dalt ja kaugelt, et veeta üks meele-
olukas jõulueelne perepäev.

On lapsi, kes tahaksid peole tul-
la, aga ei saa. Jõulupuu partneriks 
tuli SA Heategevusfond Minu Unis-
tuste Päev, mis viib ellu raskelt või 
krooniliselt haigete laste unistusi. 

Maitsva kõhutäite eest sellel 
jõulupeol hoolitseski Minu Unis-
tuste Päeva heategevuslik kohvik. 
Ülirikkaliku laua aitasid oma an-
netustega katta fondi koostööpart-
nerid ECarmen, Lyon Cafe Viimsi, 
Fruit Express, Kohvik Komeet, Koh-
vik Lummus, pagarikoda Maheleib, 
GurmeeSahver, kohvik Lambist, 
Viktus, GRK Trade ja Coffee People.

Lisaks kohvikuostude kaudu 
toetamisele kutsus sõjamuuseum 
inimesi Minu Unistuste Päevale ka 
otse annetama, jättes omalt poolt 
piletiraha sel päeval võtmata.

Perepäeva programmi nael oli 
teadusteater Kvark, mis suutis mõi-
sa saali vesinikust tulekera tekitada 
ja maja jäi seejuures endiselt püsti.

Loomulikult astus ka jõuluvana 
sel päeval sõjamuuseumist läbi. 
Õigupoolest veetis ta mõisas lau-
sa mitu tundi, kuulas laste soove ja 
jutte ning elas kaasa teadusteatri-
le. Lõpuks võttis ta kaasa kirjad, 
mille lapsed olid talle suurde pu-
nasesse postkasti jätnud.

OTSIME 
ARENDUSOSAKONNA JUHTI 
kelle roll on juhtida vallavalitsuse üht olulisimat meeskonda. Arendusosakond
vastutab nii strateegilise arengu kui ka vallavalitsuse ning allasutuste IT-teenuste
arengu ning toimimise eest. Meeskonna ülesandeks on valla teenuste jätkuv
digitaliseerimine ning kohandamine elanike vajadustele.

 
Ootame sind kandideerima kui sul on magistrikraad ja vähemalt 3-aastane
meeskonnajuhtimise kogemus. Oled tegelenud strateegialoome ja arengukavade
koostamisega, sul on  teadmised IT-valdkonna arengutest ning digiriigi toimimisest,
kogemus teenuste, protsesside ja nende kvaliteedi juhtimisest. Eesti keele oskus C1
ja inglise keele oskus B2 tasemel.  

Pakume väljakutset ja suure mõjuga kogemust Viimsi valla arenguloos. Sa saad
puhata 35 päeva aastas ning sul on kasutada kolm tervisepäeva oma vaimse ja
füüsilise heaolu hoidmiseks.

Tegemist on asenduskohaga. Saada CV ja kandideerimisavaldus koos
palgasooviga  konkurss@viimsisvv.ee
hiljemalt 8. jaanuariks märgusõnaga
"arendusosakonna juhataja". 

Lisainfo sandra.metsis@viimsivv.ee

OTSIME OMA MEESKONDA 
IT KASUTAJATOE SPETSIALISTI

IT alane kutsekesk- või kõrgharidus (võib olla omandamisel) ja/või eelnev
töökogemus IT valdkonnas
Windows 10 MS ja Office 365 teadmised tasemel, et kõige levinumad
kasutajamured saaksid lahendatud
teadmised arvutivõrkude, võrguseadmete ja tulemüüride osas
tehniline taip ja kiire õppimisvõime
hea eesti keele oskus ja erialase inglise keele valdamine

Liitu meiega, kui sul on:

Kasuks tuleb kogemus MS Office 365 haldusportaaliga ning Active Directory ja
grupipoliitikate seadistamise oskus.

Pakume sulle võimalust panustada innovaatilisust väärtustava valla
infotehnoloogilisse arengusse, kaasaegseid töövahendeid ja erialaseid
arenguvõimalusi. Meie juures saad puhata 35 päeva aastas ning kasutada kolm
tervisepäeva oma vaimse ja füüsilise heaolu hoidmiseks. 

Pakutav töökoht asub Viimsis.
 

Saada oma CV ja kandideerimisavaldus koos
palgasooviga aadressile konkurss@viimsivv.ee
hiljemalt 27. detsembriks märgusõnaga "IT
kasutajatoe spetsialist".   

Lisainfo sandra.metsis@viimsivv.ee

Lapsed ei peljanud jõuluvana üldse. Foto: Raigo Tõnisalu

Sirje Karis 
Maria toas. 
Foto: Ruwe 
Saare / Eesti 
sõjamuuseum

Sandra Niinepuu
Eesti sõjamuuseumi 
info- ja turundusjuht
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Otsustasite teha oma senises 
karjääris kannapöörde ja uues-
ti kooli tööle minna. Kuidas nii?
Ehk ma olen tegelikult oma peas pi-
kalt mänginud mõttega seista korra 
veel õpetajana klassi ees. Ja kui ühel 
ilusal päeval kaks aastat tagasi avas-
tasin, et meie koduvalla kool, Viimsi 
kool, otsib saksa keele õpetajat, tuli 
arusaam, et nüüd on aeg. Et kui ma 
nüüd seda sammu ära ei tee, siis ei 
tee ma seda kunagi. Ehk ma tegin 
oma elu suure unistuse teoks – olla 
veelkord elus õpetaja.

Kuidas Teid ministeeriumist tule-
ma lasti?
See on üks muhe lugu. Vastupi-
diselt minu hirmule, et mida mu 
Hiiobi sõnumi peale kostetakse, 
sattus kantsler mõttest tõelisse 
vaimustusse. Õpetajaks! Ja pakkus 
mulle heldekäeliselt kolme saba-

tiaastat. Nii et tehniliselt võttes on 
mu töökoht välisministeeriumis al-
les. Leppisime kokku, et tulen kol-
me aasta pärast ja ütlen ausalt, kas 
jään või lähen. 

Kas jääte või lähete?
Iga koolis oldud päevaga on üha 
raskem mõelda sellest, et peak-
sin õpetajaameti taas diplomaa-
diameti vastu vahetama. Kui väi-
ke inimene veel klassiukselt tagasi 
jookseb, sulle käed kaela ümber 
paneb ja “aitäh, õpetaja!” sosistab 
või siis oma pisikesest määrdunud 
peost sullegi ülessulanud šokolaa-
dikommi pihku poetab – kuidas sa 
siis ütled sellele väikesele inime-
sele, et tegelikult panen ma kohe 
varsti jälle siidisukad ja kõpsukin-
gad jalga ning lähen tagasi täis-
kasvanute maailma, täiskasvanu-
te mänge mängima. Ei ütle ju! Elu 
on mulle nii palju andnud, mul on 
olnud õnn nii palju näha ja koge-
da. Tunnen, et nüüd on minu ko-
hus midagi ühiskonnale ka vastu 
anda. Ja kus oleks seda parem te-
ha kui mitte koolis.

Diplomaadist 
koduvalla 
koolmeistriks 
ja kirjastajaks

Aga kaalukausi teisel poolel on 
suur ja avar maailm, olukorrad, 
kus sulle otsa vaadates mõeldakse 
ja öeldakse “Eesti,” ehk sul on õi-
gus ja kohustus olla Eesti nägu ja 
hääl. See on piiritut pühendumust 
ja oma riiki jäägitut uskumist nõu-
dev töö, aga ka unikaalne ja kordu-
matuid kogemusi pakkuv tee. Nii et 
lõplik otsus emma-kumma kaalu-
kausi kasuks ei saa kerge olema.

Töötasite esimest korda õpetaja-
na ligi 30 aastat tagasi. Milline 
on tänapäeva kool?
Kuulun nende kilda, kes usuvad, et 
inimene kui selline oma põhiole-
muselt ei muutu. Ehk laps on laps 
ja pole vahet, kas ta on laps prae-
gu, kakssada aastat tagasi või kaks 
tuhat aastat tagasi. Ikka on rõõm ja 
kurbus, nutt ja naer, tehakse koo-
lipoisikoerust ja kiputakse maha 
kirjutama. Tootsid ja Teeled tem-
butavad nii nagu ennegi, mis sest, 
et neil Tamasseri raudade asemel 
mobiiltelefonid mänguasjadena 
pihus on. Lapsel peab ikka mõni 
mänguasi pihus olema.

PEDAGOOG Kui Pille Toompere Tartu ülikooli 
lõpetas, asus ta aastal 1990 tööle saksa keele 
õpetajana Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumis. 
Maailm üha avanes ja Eesti riik vajas ehitamist ning 
nii leidis ta end peatselt välisministeeriumi ridadest, 
jäädes diplomaatiasse lausa veerandsajandiks. 
“Mul oli privileeg teenida Eesti Vabariiki meie suur-
saatkondades Viinis, Berliinis ja Helsingis,” sõnas 
täna Viimsi koolis saksa keele õpetajana töötav 
Toompere.

Aga kui konkreetselt Viimsi koo-
list rääkida, siis see on üks äraüt-
lemata äge koht. Koolil on noor, 
edumeelne ja lõpmata ärgas juht-
kond, haridusvankrit veetakse sel-
lise hooga, et liitekohtadest ragiseb. 
Äge! Teiseks naudin tohutult õpeta-
jale jäetud akadeemilist vabadust – 
ise otsustad, kuidas Jütsid-Juhanid 
asjad selgeks saavad. Ehk peenema 
pedagoogika keeles: naudin või-
malust olla ennastjuhtiv õpetaja. 

Kes on õpetaja?
Ma siiralt usun, et õpetaja suurim 
roll on olla eeskuju. Õpetaja isiksus, 
väärtushinnangud, elus kogetu on 
olulised. Laps kasvab ise. Enamas-
ti me suurt ei mäleta, mida koolis 
konkreetselt õpitud sai. Aga oma 
õpetajaid mäletame me elu lõpu-
ni. Minu veendumus on, et õpeta-
ja on ennekõike intellektuaal. Ma 
siiralt pelgan neid peeneid metoo-
dika-didaktikameistreid, kes ko-
gu aeg õpetajate “tööriistakohvri-
test” ja “tööriistadest” jutlustavad. 
Minu meelest on see asendustege-
vus, selle asemel, et rääkida sisust – 

Õpetajaks olemisest. Ja justnimelt 
Õpetajaks suure algustähega.

Mina püüan olla eeskujuks ja 
panna oma õpilasi õppimist kui 
sellist armastama. Küll siis kõik 
muu ka tuleb.

Mida arvate täielikule eestikeel-
sele õppele üleminekust?
See oleks pidanud ammu tehtud 
olema. Teistes riikides töötamine 
ja elamine annab paljudele asja-
dele uue vaate. Meie naaberriigis 
Soomes näiteks õpivad kõik ees-
ti lapsed soomekeelsetes koolides 
(ja neid lapsi on oi kui palju!) ja 
Saksamaal saksakeelsetes kooli-
des. Jutt, et vene emakeelega laps ei 
saa eesti keeles õppida, sest metoo-
dikat ei ole, ajab hobused ka naer-
ma. See on sama ogar, kui öelda, et 
vene emakeelega inimestele ei saa 
eesti kirurg pimesooleoperatsioo-
ni sooritada, sest metoodikat ei ole.

Maailm on keeleõppe metoo-
dikaid otsast otsani täis. Kõik, kes 
keelte õppimisest ja õpetamisest 
midagigi teavad, on sellega kursis. 
Vali, mida soovid.

Osalesin suvel Saksamaal mit-
mekeelsusele pühendatud semi-
naril. Külastasime kooli, kus 90% 
õpilastest on migratsioonitausta-
ga. Ja nad kõik saavad hakkama! 
Ühe klassi seinal oli näiteks kuus-
teist erinevat tunniplaani – vasta-
valt sellele, missugune on kellegi 
keeleoskus. Ja kui siia juurde lisa-
da veel sõjatraumad, kirjaoskama-
tus, erinevad usulised tõekspida-
mised, siis võiks küll öelda, et meie 
ees seisvad ülesanded eestikeelsele 
õppele üleminekul on sellega võr-
reldes kukepea.

Missugused on mitmekeelsusega 
seisud Viimsi koolis?
Arvan, et Viimsi kool võiks olla lõi-
mumise musternäide. Meie 1300 
õpilastest kõneleb kodukeelena 
20–30 protsenti mõnd muud keelt 
kui eesti keel. Eelmisel sügisel uuri-
sid lapsed Euroopa keeltepäeva 
raames välja, et kokku osatakse koo-
lis (õpetajad kaasa arvatud) kõnel-
da kolmekümmend keelt! Kas pole 
see iseenesest kõnekas fakt?

Võõrkeelerühmades on muu 
emakeelega õppurite osakaal veel-

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Pille Toom-
pere hindab 
õpetajate 
tööd kõrgelt. 
Fotod: era-
kogu
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MLA Viimsi Lasteaiad 
ootab enda kollektiivi tööle

ERIVAJADUSTEGA 
LASTE RÜHMA ÕPETAJA 

(koormus 1,0)

ABIÕPETAJAT 
(koormus 1,0)

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Palume saata CV ning sooviavalduse:
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)

E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee
Tel: 5622 0121

gi suurem – vaat et pooled. Ja kui 
sinna lisada veel muudes riikides 
koolis käinud lapsed, on pilt üsna 
värvikas. Aga selline olukord tuleb 
õpetajana enda kasuks pöörata! 
Mina kordan oma õpilastele pide-
valt, et iga keel on rikkus. Katsun 
kõiki keeli, mida ise oskan või lap-
sed oskavad, õppetöösse sisse tuua 
ja nõnda võrdlusi ja paralleele te-
kitades maailmapilti avaramaks 
muuta.

Üks asi on aga viltu ja see on 
riigipoolne pikaaegne tegemata-
jätmine. Nimelt muu kodukeele-
ga lastele nende emakeele (või siis 
isakeele) tundide võimaldamine. 
Meil istuvad vene kodukeelega lap-
sed vene keele võõrkeeletundides. 
Ja see on nüüd küll täieliku tobula 
musternäide. Soomes, mida me en-
dile lähiminevikus nii tihti eesku-
juks oleme seadnud, on igal lapsel 
õigus kahele emakeeletunnile nä-
dalas, olgu tema emakeel siis milli-
ne tahes. Hetkel on Soomes ametis 
arvukalt Eestist pärit emakeeleõpe-
tajat, kes sõidavad üle Soome ringi, 
sest igal eesti lapsel on õigus kahe-
le eesti keele kui emakeele tunnile 
nädalas. Vaat see tuleks meil kibe-
kiiresti ära teha – võimaldada iga-
le lapsele emakeele õpet. Küll siis 
ka suhtumine riigikeele õppimis-
se paraneb.

Lisaks õpetajaametile olete ka 
tõlk ja juhite kirjastust.
Jah, nii on. Kui olen hommikul koo-
limajas õpetamise rõõmu kätte saa-
nud, siis õhtuti tegelen n-ö päris 
saksa keelega – loen ja tõlgin.

Minu pikaaegne huvi on balti-
saksa kultuur ja kirjandus. Käisime 
sõpradega suvel Lõuna-Liivimaal 
ehk tänases Põhja-Lätis mõisa-
tuuril. Uskumatult põnev ja maa-
ilmapilti rikastav reis. Minu tõlkes 
on nüüdseks ilmunud kolm balti-
saksa raamatut, neljas on töölaual 
järge ootamas. Esimene raamat 
“Kallis Renata” on Tartu romaan, 
tegevusajaks I maailmasõja eelõh-
tu. Teine raamat “Iluküla” tegevus 
toimub II maailmasõja eelõhtul. 
Raamatu tegevuspaiga prototüü-
biks on Põllküla mõis Paldiski lä-
hedal. Ja viimane tõlkeraamat, 1852 
ilmuma hakanud “Balti visandid”, 

annab edasi värvikaid pilte 19. sa-
jandi Liivi- ja Eestimaast. Kui kaks 
esimest raamatut said tehtud koos-
töös kirjastusega Eesti Raamat, siis 
viimase raamatu jaoks asutasin ju-
ba omaenese kirjastuse – kirjastu-
se Bertram.

“Balti visandite” tekstid  ootasid 
eesti keelde panekut 170 aastat. 
Miks just nüüd seda teha otsus-
tasite?
Kui Eesti Vabariik sai 100-aasta-
seks, koguti ERRi eestvedamisel 
kokku 100 mõtet, mis iseloomus-
tavad seda, kes me oleme, kust me 
tuleme ja kuhu läheme. Nende saja 
hulka valiti ka järgnev mõte: “Sest 
selline on kord juba Balti kom-
me, et lõpetuseks kõlab naljalugu, 
midagi humoorikat, antakse en-
dast parim, et  n a e r u g a  l a h k u  
m i n n a.”  Selle mõttetera autoriks 
on Dr. Bertram ehk kodanikunime-
ga Georg Julius von Schultz ja mõte 
ise on pärit tema peateosest “Bal-
ti visandid”. Ja kui ma siis ühel õh-
tul kodus kamina ees istusin ja sel-
le peale mõtlesin, et oleme valinud 
Eesti mõttelugu ilmestavate mõtete 
hulka tsitaadi raamatust, mis eesti 
keeles ilmavalgust ei olegi näinud, 
hakkas minus aegapidi küpsema 
“Balti visandite” tõlkimise plaan.

Ma pühendasin sellele raama-
tule kolm aastat oma elust. Ja 2022 
mais toimus Viimsi kooli saalis kir-
jastuse Bertram trükisooja raama-
tu esitlus. 

Olete võrrelnud “Balti visandeid” 
Lutsu “Kevade” ja Tuglase “Väi-
kese Illimariga”.
Mida me kirikumõisa poistest ja 
nende koerustükkidest tõeliselt 
teame? “Balti visandite” tegevus 
toimub enamjaolt kolmes paigas: 
Torma pastoraadis, Tallinna toom-
koolis ja Tartu ülikoolis. Ehk siis 
Schultz-Bertram kirjutab – tehes 
seda küll ilukirjanduslikus vormis – 
omaenese lapsepõlvest, kooli- ja 
ülikooliaastatest. Ja kui mõelda 
veel sellele, et “Kevade” ilmus 1912, 
“Väike Illimar” 1937, siis tegelikult 
olid meie kultuuriruumis analoog-
sed tekstid juba Bertrami sulest 
ammuilma olemas – visandid hak-
kasid üksikute paladena ajakirjan-

duses ilmuma juba 1852! Seega 
usun, et Bertrami “Balti visandid” 
võiks olla Lutsu “Kevade” ja Tug-
lase “Väikese Illimari” kõrval iga 
eestlase kohustuslik lugemisvara 
tasakaalustamaks seda pilti, mis 
meil omaenese maast ja siinsetest 
elanikest on. Raamatust ja selle au-
torist saab pikemalt lugeda Keele ja 
Kirjanduse novembrinumbrist, aja-
looprofessor Tiit Rosenbergi sulest 
ilmunud ülevaateartiklist.

Kui raske nii vana teksti tõlkida 
oli? Kui palju tuli kasutada teat-
meteoseid?
Ma nautisin seda teksti väga ja mul 
oli aega. Tegelikkuses võisin mõnel 
õhtul valmis saada vaid viis rida. Ja 
mitte sellepärast, et ma saksa keelt 
ei mõista, Tartu ülikooli lõpetanud 
germanistina ning Viinis ja Berlii-
nis töötanud inimesena on sak-
sa keel mulle vaat et teiseks ema-
keeleks. Aga suurem osa ajast kulus 
tekstis tegelikult kirjas oleva mõist-
misele. Ehk siis lugeda tuli näiteks 
Eesti pulmakommete raamatut, et 
teada saada, mida tähendab lemm-
kibu laulmine, Herodotose “Histo-
riat” ja Tartu ülikooli ajalooprofes-
sor Friedrich Karl Hermann Kruse 
ajalootöid, et mõista, kes võiks olla 
melanhlainid ja nõnda edasi.

Schultz-Bertrami kui klassikali-
se hariduse saanud inimese jaoks 
oli iseenesestmõistetav, et lugejad 
tunnevad piiblilugu, klassikalist 
muusikat, antiikajalugu ja oskavad 
erinevaid Euroopa keeli, sh ladina 

keelt. Kui raamatu tõlkekäsikiri oli 
lõpuks ca 200 A4 lehekülge, siis sa-
mapalju kogunes erinevaid kom-
mentaare ja märkusi.

Osa (väga väike osa) kommen-
taare jõudis ka raamatusse. Ammu-
selt healt sõbralt, ERRi kultuuritoi-
metajalt Reet Weidebaumilt, kellele 
tõlge meeldis, sain kommentaari-
de eest noomida: liiga palju ja se-
gavad lugemist! Schultz-Bertrami 
autobiograafia koostajalt Ylo M. 
Pärnikult, kes tõlke osas kiidusõna-
dega kitsi ei olnud, sain kommen-
taaride osas samuti noomida – nii 
vähe! Ole siis tark ja leia kuldne 
kesktee.

Raamatu illustratsioonidena on 
kasutatud Schultz-Bertrami enda 
joonistusi – kust need pärit on?
Vihje, et Schultz-Bertrami joonis-
tuste koopiad on tallel kirjandus-
muuseumis, leidsin Ylo. M. Pärni-
ku raamatust “Dr. Bertram”. Tellisin 
joonistuste koopiad välja ja raama-
tu kujundaja leidis neile minu mee-
lest raamatus imetoredat kasutust. 
Joonistusi on Pärniku väitel tegeli-
kult palju rohkem, originaalid asu-
vad Münchenis perekonnaarhiivis.

Raamatu esitlusele Viimsi koo-
li tõid Torma kirikuõpetaja Mehis 
Pupart ja Torma kohaliku elu eden-
daja Avo Blankin külakostiks kaa-
sa koopia Schultz-Bertrami oma-
käelisest Torma-Lohusuu kaardist. 
Kaart oli välja tulnud remondi käi-
gus kirikutorni munast ja kannab 
aastaarvu 1866. Originaal on hoiul 
Torma pastoraadis. Uskumatu va-
randus! Oleks kaardist varem tead-
nud, oleks ka selle raamatusse lisa-
nud.

Kirjastuse Bertram esimene pää-
suke on lendu lastud. Kas ja mil-
lal on oodata järgmisi raamatuid?
Mu tõlkimislaual on raamat, mis 
räägib Daisy Wrangellist. Ehk siis 
Margarethe von Wrangellist, Sak-
samaa esimesest naisprofessorist, 
kes oli tegelikult Tallinna tüdruk 
Daisy. Raamatu on koostanud säili-
nud päevikute, kirjade ja mälestus-
te põhjal Daisy abikaasa vürst And-
ronikov. Ka see on rääkimata lugu 
ja pikalt oma aega oodanud raa-
mat Eesti kultuuriloos. 1876 sündi-
nud Daisy Wrangell, Eestimaa ühe 
kuulsaima aadlisuguvõsa järeltu-
lija, õppis Tallinnas Elise von der 
Howeni tütarlastekoolis, kooliva-
heajad veetis vanaisa juures Vodja 
mõisas. Saksamaale Tübingeni üli-
kooli õppima pääses Daisy aga al-
les 1904 (nii hilja hakati Saksamaal 
naisi ülikoolidesse lubama) ja ka 
siis oli tarvis Eestimaa rüütelkon-
na väljastatud vooruslikkuse tõend 
ülikooli sisseastumiseks ette näi-
data! Professoritiitliga pärjati Mar-
garethe von Wrangell 1. jaanuaril 
1923 – esimese naisena Saksamaa 
ajaloos. Aga see tähendab, et tege-
mist on ühtlasi ka esimese Eesti-
maa pinnalt võrsunud naisprofes-
soriga. Eesti ametlik ajalookirjutus 
nimetab aga seniajani esimese 
naisprofessorina Alma Tomingat, 
Tartu ülikoolis 1940 professoritiit-
li pälvinud farmatseuti.

Saksamaal valmistutakse hoole-
ga esimese naisprofessuuri loomi-
se 100. aastapäeva tähistamiseks. 
Kui kõik hästi läheb, loodan mina-
gi Daisyst kõneleva raamatu tule-
val, 2023. aastal eestikeelsena väl-
ja anda.

KO M M E N TA A R

 Peeter Sipelgas, Viimsi kooli direktor: Pille Toompere töö-
tab Viimsi koolis alates 2020. aastast saksa keele õpeta-
jana. Juba esimesel kohtumisel töövestlusel jättis ta väga 
sümpaatse mulje ja mida aeg edasi, seda enam on see 
teadmine süvenenud. Tema diplomaatiline taust ja välisriiki-
des töötamise kogemus on ühe kooli jaoks väärtus ning loob keeleõppeks 
suurepärase pagasi. Pille on oma olemuselt äärmiselt rahulik ja suudab 
leida õige tee iga õppijani, et temast välja pigistada kogu potentsiaal. Ta 
on õpilaste hulgas hinnatud õpetaja ja kolleegina äärmiselt abivalmis ning 
avatud uuendustele, mis aitavad kaasa õppija arengu toetamisele.

Pille leiab õige tee iga õppijani

“Balti visan-
dite” esitlus 
aastal 2022 
Viimsi koolis. 
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iigiti kogumise kohustus ei 
tähenda, et meil peab ole-
ma nende kõikide jaoks 
kodus eraldi konteine-

rid, sest kõiki jäätmeid ei teki meil 
igapäevaselt. Harvemini tekkivaid 
jäätmeid saab üle anda nt jäätme-
jaamades. Jäätmete tekkekohas lii-
giti kogumisega tagame jäätmete 
kõrgema kvaliteedi ja parema ring-
lussevõtu võimaluse.

Selle aasta suvel kehtima haka-
nud riiklik jäätmeseaduse muuda-
tus toob kaasa mõningaid muu-
datusi meie igapäevaselt tekkivate 
jäätmete kogumise juures. Seoses 
uue riikliku jäätmeseaduse muut-
misega pidi ka Viimsi vald koos-
tama uue jäätmehoolduseeskirja, 
mis oleks uute seadusemuudatus-
tega kooskõlas. Viimsi valla uus 
jäätmehoolduseeskiri hakkab keh-
tima alates 1. jaanuarist 2023.

Vaatame veelkord üle, mis muu-
datused toob kaasa uus jäätme-
hoolduseeskiri vastavalt elamu-
tüübile.

Nõuded üksikelamule ning 
paarismajale
Üksikelamutel ja paarismajadel 
peab olema eraldi konteiner se-
gaolmejäätmete kogumiseks. Uuest 
aastast kehtima hakkava jäät-
mehoolduseeskirja kohaselt säi-
lib üksikelamutel ja kahe korteri-
ga elamutel võimalus biojäätmed 
kompostida nõuetekohaselt koha-
peal. Kui kinnistul ei toimu nõuete-
kohast biojäätmete kompostimist, 
siis on kohutuslik eraldi biojäät-
metekonteineri omamine. Paken-

dijäätmete kogumiseks on kõige 
mõistlikum ning mugavam kasu-
tada pakendikoti teenust. Paken-
dikoti teenus on tasuta ja mugav 
võimalus vabaneda kodumajapi-
damises tekkivatest pakenditest. 
Pakendikotti sobivad tühjad plas-
tist, klaasist, kartongist ja metallist 
pakendid. Pakendikoti teenusega 
liitumine pole aga  kohustulik. Pa-
kendid võib viia ka valla avalikes-
se pakendipunktidesse, mille täp-
semad asukohad leiad Viimsi valla 
kodulehelt. 

Kui majapidamises tekib roh-
kem klaaspakendeid, millel puu-

Uuest aastast kehtima hakkav 
jäätmehoolduseeskiri

dub pandimärgis, siis soovitame 
kaaluda klaasikonteineri paigal-
damist. Klaas on ainuke materjal, 
mida saab ümber töödelda lõp-
mata arv kordi ning saadud ma-
terjali omadused on samad, mis 
esmakordsel loodusliku toorme 
sulatamisel saadud klaasil. Seega, 
kogudes klaaspakendid eraldi kon-

JÄÄTMED Juba aastaid tuleb tekkekohas liigiti 
koguda paber ja kartong, plastid, metallid, klaas, 
biolagunevad jäätmed, bioloogiliselt mittelagune-
vad aia- ja haljastusjäätmed, pakendid, puit, tekstiil, 
suurjäätmed (nt mööbel), probleemtoodete jäät-
med (need, mis võivad põhjustada tervise- või 
keskkonnaohtu, nt lambid, patareid, elektroonika-
seadmed) ja ohtlikud jäätmed.

teinerisse, saame olla kindlad, et 
antud materjal jõuab ümbertöötle-
misse. Klaaspakendite äravedu on 
tasuta. Eesti Pakendiringlus pakub 
ka tasuta konteineri renti. Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskusel on 
konteineri rent tasuline, kuid isik-
liku konteineri puhul teenus ise ta-
suta. 

Nõuded kolme ja nelja 
korteriga elamule (sh 
ridaelamule)
Kolme ja nelja korteriga elamutel 
(sh ridaelamutel) on kohustuslik 
lisaks segaolmejäätmetekonteine-
rile omada ka biolagunevate jäät-
mete konteinerit. Segapakendi-
konteineri eraldi omamine ei ole 
kohustuslik, mis aga ei tähenda, et 
pakendeid eraldi koguma ei peaks. 
Pakendijäätmete kogumiseks või-
vad ridaelamute boksid liituda näi-
teks pakendikoti teenusega või viia 
pakendid valla avalikesse pakendi-
punktidesse. Pakendikonteinerit 
saavad endale rentida või soetada 
ka korterühistud, kellel selleks ot-
seselt seadusest tulenevat kohus-
tust ei ole. Pakendite äraveo teenus 
on tasuta, maksab vaid konteineri 
rent, kui pole tegemist isikliku kon-
teineriga.

Kui korterühistus tekib ka klaas-
pakendeid, millel puudub pandi-
märgis, siis oleks mõistlik kaalu-
da klaasikonteineri paigaldamist. 
Klaaspakendite äravedu on tasuta. 
Eesti Pakendiringlus pakub ka ta-
suta konteineri renti. Tallinna Jäät-
mete Taaskasutuskeskusel on kon-
teineri rent tasuline, kuid isikliku 
konteineri puhul teenus ise tasuta. 

Nõuded viie ja enama 
korteriga elamule
Viie ja enama korteriga elamutel 
peab olema eraldi segaolmejäät-
mete-, biojäätmete-, vanapaberi- 
ja pakendikonteinerid. 

Lisaks on alati soovituslik võtta 
eraldi klaasikonteiner. Klaaspaken-
di tühjendamine on tasuta. Ees-
ti Pakendiringlus pakub ka tasuta 
konteineri renti. Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskusel on konteine-
ri rent tasuline, kuid isikliku kontei-
neri puhul teenus ise tasuta.

PAKENDIRINGLUS Eesti Pakendi-
ringluse koolitaja Marija Krug-
lova külastas hiljuti Randvere 
lasteaeda, et rääkida pakendi-
test ja nende sorteerimisest. 

Programm, mida Eesti Pakendi-
ringlus pakub, on suunanud laste-
aedade viimastele rühmadele ning 
koolide esimestele klassidele. “Lä-
bi hariva sorteerimismängu õpime 
pakendeid sorteerima ning neid õi-
gesse kohta viima. Mängu lõpuks 

Jäätmete liigiti kogumisest tuleb teavitada ka lapsi 
on lastel selge ka see, mis mater-
jalist pakendit nad parasjagu käes 
hoiavad, ning ka see, mis saab eda-
si näiteks klaaspakendi või toidu-
jäätmetega,” sõnas Kruglova. Tema 
sõnul võtavad lapsed teda alati vas-
tu rõõmu ja huviga ning ka tagasi-
side on seni alati positiivne olnud.

Kruglova tõdeb, et laste eeltead-
mised on erinevad. Selgesti eristu-
vad lapsed, kelle kodudes jäätmeid 
sorteeritakse, kuna nemad juba 
ise pajatavad, mis jäätmetest eda-
si saab ja miks peab neid liigiti ko-
guma. “Kui valdava enamuse va-
nemaid pole kodus jäätmete lii-
giti kogumist ette võtnud, siis on 
lastel õppimist rohkem. Loodeta-

vasti viivad nad meie antud sortee-
rimisanumate kleebised koju ning 
vanemad leiavad ka sorteerimis-
anumad, kuhu need kleepida.”

Kruglova leiab, et jäätmete liigi-
ti kogumine peaks olema juba iga-
ühel käeliigutuse lihasmälus. “Kuna 

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja   Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, 

mille eesmärgid on luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogu-
misvõrk, korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ula-
tuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste 
täitmise, ja informeerida tarbijaid pakendite äraandmise võima-
lustest. Eesti Pakendiringlus kogub pakendeid kõikides kohalikes 
omavalitsustes. Üle Eesti on pakendite tasuta äraandmiseks pai-
galdatud avalikesse kohtadesse üle 3000 pakendikonteineri.

Eestis pakendite sorteerimisega 
veel nii hästi ei ole, siis saame maa-
ilma muuta koos lastega, kes on 
meie tuleviku loojad!”

Haridusasutused saavad kooli-
tust tellida, kui võtavad ühendust 
Eesti Pakendiringlusega.

Randvere lasteaia lapsed sorteerimismängu 
mängimas. Foto: erakogu

Aet Põld
keskkonna 
vanemspetsialist

 

 

 

JÄÄTMEKONTEINERITE VAJADUS VASTAVALT ELAMUTÜÜBILE 

EEllaammuuttüüüüpp  JJÄÄÄÄTTMMEELLIIIIKK  

PPaakkeennddiidd     

      

Üksik- ja 
kaksikelam

u Kollase koti teenus  või  viia avalikku pakendipunkti 

 

Soovituslik eraldi võtta klaaspakendi mahuti 

Kompostimine 
omal kinnistul  

või eraldi mahuti 

Avalikku 
pakendipunkti 

või jäätmejaama 

Kohustuslik  

segaolmejäätmet
e 

 mahuti 

3 ja 4 
korteriga 
elamu (sh 
ridaelamu) 

Kohustuslik eraldi 
mahuti 

Avalikku 
pakendipunkti 

või jäätmejaama 

5 ja enama 
korteriga 
elamu (sh 
ridaelamu) 

Kohustuslik segapakendi mahuti 

Soovituslik eraldi võtta klaaspakendi mahuti  

Kohustuslik eraldi 
mahuti 

Kohustuslik eraldi 
mahuti 

 

LIIGITI KOGUMINE ON LIHTNE

VAATA LISAINFOT KUHUVIIA.EE 

BIOJÄÄTMED
PLAST- JA

METALLPAKEND,
JOOGIKARTONG

PAPP- JA
PABERPAKENDKLAASPAKEND VANAPABER SEGA-

OLMEJÄÄTMED

Kogu paber ja kartong muudest
jäätmetest eraldi ka siis, kui teie
majal pole selleks konteinerit.
Vanapaber pane konteinerisse

lahtiselt.

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Jäta korgid-kaaned peale.

Voldi suured papist pakendid 
kokku või rebi tükkideks, nii 
võtavad nad vähem ruumi.

Veendu, et materjal on puhas 
ja kuiv.

Biojäätmed pane konteinerisse
lahtiselt, paberkotis või täielikult
biolaguneva ja komposteeruva

kotiga.

Kogu pakendi- ja toidujäätmed
eraldi ja segaolmejäätmete hulk

väheneb märgatavalt!

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Eemadada korgid ja kaaned,
sildid võivad jääda.

PAKENDID

Ajalehed, ajakirjad
Kataloogid ja reklaammaterjalid
Töövihikud, paberist ja
kartongist kaustikud
Trükiga ja puhas kirja- ning
joonistuspaber
Kontoripaber
Papp
Jõupaber
Kileaknata ümbrikud
Vanad raamatud
(kõvade kaanteta)

Kilekotid ja pakkekile
Toote ümber olnud penoplast
Kosmeetika- ja hooldustoodete
ning tarbekaupade pakendid
Leiva ja saia kotid, singi ja
juustu pakendid
Salatikarbid
Konservikarbid
Alumiiniumpurgid
Metallkorgid ja -kaaned
Piima- ja piimatoodete,
mahla- ning veinipakendid

Pappkastid ja -karbid
Paberkotid
Pakkepaber
Kleeplintidega pappkastid

Riknenud toit ja toidujäätmed
Tahked riknenud puu- ja
köögiviljad, nende koored
Liha- ja kalajäätmed, kalaluud
Muna- ja pähklikoored
Pabermassist munarestid
Majapidamispaber
Pabersalvrätid
Kohvipaks, paberfiltrid
Lõikelilled, ilma potita
toataimed

Jäätmed, mille liigiti kogumine
pole korraldatud
Kassiliiv, rasvane ja raskesti
puhastatav pakend, mähkmed,
hügieenisidemed, kosmeetika,
küpsetuspaber, foolium,
jahtunud tuhk, tolmuimeja
tolmukott, suured kondid,
näritud näts, kummist esemed
Hõõgniidiga lambipirnid, CD-
plaadid, tühjad ja katkised
pastakad, tühjad vildikad
Katkised kruusid ja taldrikud
Kasutuskõlbmatud jalanõud,
riided ja mänguasjad

Karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid
Moosipurgid
Toiduainete purgid

Määrdunud või vettinud paber
ja papp
Majapidamispaber
Kasutatud pabernõud
Kopeerpaber
Kleepsildid, teibid
Foolium, võipaber
Kommipaberid, jäätisepaberid
Tapeet, lamineeritud või
kiletatud paber
Tetrapakid, munakarbid
Kõik, mis sisaldab materjale
peale paberi ja kartongi

Küpsetuspaber
Toodet sisaldav pakend
Plastist mänguasjad
Kodukeemia, liimi-, värvi- ja
teisi ohtlikke aineid
sisaldavaid pakendid
Mähkmed, hügieenisidemed,
kondoomid
Pandimärgisega pudelid
Plastist ja kummist tooted,
mis ei ole pakendid
Ehitusmaterjalid

Määrdunud/vettinud paber ja
papp (nt pitsakarp)
Pehmepaber (nt tualettpaber)
Ajalehed, ajakirjad, raamatud
Koopia- või joonistuspaber
Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong (nt
mahlapakid, raamatukaaned)
Munakarbid
Tapeet

Tavalised kilekotid,
toidupakendid
Kassiliiv, tuhk, suitsukonid
Vedelad toidujäägid, toiduõli,
suured kondid
Kiletatud või vahatatud pinnaga
või kileaknaga paberkotid
Küpsetuspaber
Vanad ravimid
Mähkmed, hügieenisidemed
Tolmuimejakotid
Kunstlilled, küünlad
Lille- ja salatipotid

Toidujäätmed, puhtad pakendid
Värvĳäägid, ravimid, tule- ja
plahvatusohtlikud jäätmed,
patareid, akud, kodumasinad,
elektroonika
Ehitusjäätmed, aiajäätmed
Vedelad jäätmed (näiteks
kasutatud toiduõli)
Suuremõõtmelised jäätmed,
mööbel, peegel, vaibad,
madratsid
Ained ja esemed, mis oma
kaalu, mõõtmete või kuju tõttu
võivad ohustada mahutit,
veokit või vedajat

Akna- leht- ja peegelklaas
Valguslambid ja elektripirnid
Keraamika, kristall ja portselan
(nt toidunõud, vaasid jne)
Kuumuskindel klaas (nt
ahjukindlad toidunõud)

EI
SO

BI
SO

BI
B

NB!
 Viimsis tegeleb korral-

datud jäätmeveoga 
Tallinna Jäätmete Taas-
kasutuskeskus AS:
Telefon: 609 6410
E-post: info@tallinnavedu.ee
Koduleht: www.tjt.ee
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T
äpselt nii ka läks. Tihe sa-
du ja tugev tuul muutsid 
liiklustingimused väga 
halvaks, valmis tuli olla 

ka elektri- ja veekatkestusteks.
Valla teelhooldaja AS TREV-2 

Grupp oli teinud tormiks etteval-
mistusi ning valmis oli 31 ühikut 
masinaid ja hooldebrigaadi. Hool-
de peamine prioriteet oli tagada lä-
bipääs valla põhiteedel.

“Soovitame inimestel võima-
lusel koju jääda ja liiklusesse mit-
te minna. Kui liiklemist edasi lü-
kata pole võimalik, tuleb kindlasti 
sihtkohta jõudmiseks varuda tava-
pärasest rohkem aega, valida tur-
valine sõidukiirus, hoiduda ohtli-
kest manöövritest ning arvestada 
kaasliiklejatega,” sõnas Viimsi val-
la transpordi vanemspetsialist Rait 
Parve.

Sama päeva pärastlõunal kogu-
nesid ka Viimsi vallavalitsuse ehi-
tus-, kommunaal- ja avalike suhete 
osakond. Ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja Taavi Valgmäe 
juhtis kriisi lahendamist ja koor-
dineeris erinevate osapoolte tege-
vusi. Avalike suhete osakond hoi-
dis infoga kursis avalikkust ja vastas 
sotsiaalmeedias inimeste tekkinud 
küsimustele.

12. detsemberil kell 14.45 tuli 
teade, et võimalusel palutakse väl-
tida liiklemist Aiandi ja Lubja tee-
del. Antud teed on tõusudega ning 
teekatted olid muutunud libedaks. 
Ka libedusetõrje enam ei aidanud, 
kuna lume hulk oli niivõrd suur.

Rasked ilmastikuolud
Viimsi vallavalitsus otsustas 12. 
detsembril valla teehooldaja ASi 
TREV-2 Grupp ettepanekul välja 
kuulutada rasked ilmaolud, mille-
ga muudetakse kehtivaid seisundi-
tasemeid madalamaks. Teehoolda-

buss V2, mille väljatõmbamiseks 
läks vaja puksiiri. Tormi tõttu kat-
kes ka praamiühendus Prangliga.

Selleks ajaks oli teadaolevalt tee-
le langenud üks puu, mitmes kohas 
oli teel ka oksi. Torm oli lõhkunud 
piirdeid ja lahti rebinud aiavõrke. 
Kõige raskemad teeolud olid ida-
kalda rannaäärsetel aladel (Lepp-
neeme, Tammneeme ja Randvere), 
Lubja mäepealsel tuulele avatud 
alal ning Pärnamäe külas.

Mitmes kohas üle poolsaare 
esines ka ajutisi elektrikatkestu-
si (Haabneeme, Lubja, Kelvingi), 
mida jooksvalt taastati.

13. detsembril kell 8 võis möö-
dunud ööpäevast teha kokkuvõtte, 
et valdavalt möödus kõik rahuli-
kult, aga teeolud on jätkuvalt kee-

jal oli rakendatud kogu saadaolev 
tehnika, kuid tugeva tuule ja inten-
siivse lumesajuga ei olnud võima-
lik tagada kehtivatest nõuetest kin-
nipidamist.

Teehooldaja tegi endast kõik 
oleneva, et tagada teedel talihool-
dustööd, kuid saju intensiivsus ja 
lume kogus ei võimaldanud hool-
de ajal seisunditasemeid hoida. 
Sellest tulenevalt esitas teehool-
daja avalduse raksed ilmaolud val-
la teedel välja kuulutada ja sellega 
teede seisunditasemeid alanda-
da. Raskete ilmaoludega seoses pi-
kendati  hooldeaegasid valla tee-
del, mida rakendati perioodil 12. 
detsembr kell 12.20 kuni 13. det-
sember kell 12.

Ajutised elektrikatkestused
12. detsembril kell 19 sõnas abi-
vallavanem Alar Mik, et tuisk on 
intensiivne ning soolad ja killus-
tik libedusetõrjena hetkel ei mõ-
ju. Lund tuiskas suurtes kogustes 
peale ning seetõttu on teed jätku-
valt libedad. Sõites tuleb olla äär-
miselt ettevaatlik. Päeva jooksul 
on olnud mitmeid teelt väljasõite, 
Lubja ja Aiandi teedel on välja tõm-
matud mitu suurt veoautot.

Viimsi valla ühistransport sõitis 
vastavalt liiklusoludele ning võis ta-
vapärasest sõiduplaanist hilineda. 
Randveres jäi riigimaanteel kinni 

LUMETORM Äärmuslike ilmastikuolude tõttu 
väljastas Keskkonnaagentuur 12. detsembril üle 
kogu Eesti 2. taseme tormihoiatuse. Teada oli, et 
lumesadu ja -tuisk levivad enne lõunat üle terve 
Viimsi, päeval läheb sadu veelgi intensiivsemaks 
ja see kestab hiliste õhtutundideni.

Lumetorm Birgit pani viimsilased proovile

rulised ja ohtlikud, mistõttu liikle-
misest sõidukitega tasub endiselt 
hoiduda.

Keskööst kuni hommikul kel-
la 7ni olid valla teehooldemasinad 
läbinud 600 kilomeetrit ja usin töö 
kestab. Peamine prioriteet on teede 
läbitavus. Seda, et tormiste olude-
ga võitlemine oli tõsine väljakutse, 
kinnitab ka valla teemeister Mirko 
Pukk, kelle sõnul ka kaks masinat 
öösel rivist välja langesid.

Öö jooksul laekus paarküm-
mend pöördumist, peamiselt kor-
termajade territooriumite ja avalike 
teede osas. Peamiseks pöördumise 
põhjuseks oli teede läbitavus.

Tugev kogukond
Abivallavanem Alar Mik tänas kõi-
ki viimsilasi mõistliku ja vastutus-
tundliku käitumise eest. “Valla 
ehitus- ja kommunaalosakonna 
töötajad olid kriitiliste olude lahen-
damiseks abis kogu tormi aja ja hea 
meel oli kuulda, et enamik inimesi 
püsis turvaliselt kodus ning väljas 
oli liikujaid pigem vähe. Ma tänan 
kõiki, kes soovitusest kinni pidasid 

ja hoidusid tarbetutest riskidest!” 
sõnas Mik.

Kuigi ilmaolud on viimase 24 
tunni jooksul olnud keerulised, nii 
mõnigi masin lumme kinni jäänud 
ja mitmed majapidamised mõneks 
tunniks ilma elektrita jäänud, saab 
tõdeda, et viimsilased on keeruka-
te oludega hästi hakkama saanud. 
“Oli väga rõõmustav näha koda-
nikualgatusi ja abipakkumisi sot-
siaalmeedias. See näitab, et Viimsi 
on tugev kogukond, kes keerulistes 
oludes ei jäta üksteist hätta,” rääkis 
abivallavanem.

Ka valla poolt oli kõigile osa-
pooltele abi nii palju kui võimalik. 
Näiteks mindi erakorraliselt appi 
ka Elektrilevi brigaadile, kes ei pää-
senud enam meie haldusalas ühe-
le rikkekohale ligi, mis võttis ära 
elektri meie naaberomavalitsuselt.

Keskkonnaagentuuri kinnitusel 
sadas paljudes kohtades lund ka 
13. detsembril ja järk-järgult kas-
vas ka lumekatte paksus. Lisaks on 
oodata suuremat lumesadu ka 14. 
detsembril.

Teehooldajad pingutavad selle 
nimel, et kõikide teede normaal-
ne läbitavus tagada, aga see võtab 
veel aega. Tasub arvestada, et liik-
lus on veel häiritud ja kõik sõidu-
teed ning kergliiklusteed ei pruugi 
olla läbitavad.

13. detsembril kell 13 oli suu-
rem lumetõrjetehnika suunatud 
kergliiklusteede korrastamisesse. 
Osadest kohtadest oli plaanis ka 
lume äravedu, mis algas pärast se-
da, kui sõiduteed olid laiendatud ja 
kergliiklusteed korda saadud. Lu-
me äravedu oli plaanis kitsamates 
kohtades ja kus võimalik, vaalutati 
lumi haljasaladele.

Uut tihedat lumesadu on ooda-
ta 14. detsembril kella 3 ja 8 vahel 
öösel ning õhtul kella kuue paiku, 
kui on oodata kuni 15 cm lumelisa.

*Artikkel on koostatud 13.12.2022

Muuga küla 
kunstiliselt 
kaunistatud 
bussipeatus. 
Fotod: era-
kogu 
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Viimsi Äritare Paadi tee 3, Haabneeme

  Teehoolde mure korral 
võib pöörduda ööpäeva-
ringselt, helistades telefo-
nil 5301 5855 või kirjutades 
e-posti aadressil viimsivald
@trev2.ee. Teehooldaja rea-
geerib kõikidele muredele 
vastavalt nende prioriteet-
susele (olulise mõjuga tea-
ted lahendatakse varem).

13. detsembri 
hommikul 
kell 8.

Lubja tee 
12. detsembri 
pärastlõunal.

Tormistel 
teedel oli 
keeruline ka 
ühistrans-
pordil.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja
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PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

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

Isetehtud jõulukaardid toovad 
jõulurõõmu hooldekodudesse

H E AT E G E V U S

Juba kolmandat aastat toimus Madli-Mai 
Norma eestvedamisel projekt “Jõulukaardid 
hooldekodudele”, kus üle Eesti valmista-
takse kokku üle 15 000 jõulukaardi. Projekti 
eesmärk on kaartide näol tuua veidi rõõmu 
nii hooldajate kui ka hoolealuste ellu.   

Käesoleva aasta üleskutseks oli teha ka suure-
maid ühiseid meisterdamisi. Seni olime projek-
tist osa võtnud vaid oma lasteaiarühmaga, kuid 
selle aasta eesmärgiks võtsin valmis saada veidi 
suurema hulga kaarte. 

Projektis osalemiseks tuleb registreeru-
da ning ühtlasi kohe ka kirja panna, kui pal-
ju kaarte on plaanis valmistada. Registreeri-
sin 272 kaarti ja arvestasin sellega, et võib-olla 
tuleb mul kodus üksi mitu nädalat kaarte val-
mistada. Õnneks see siiski nii ei läinud. Tegi-
me ühel õhtupoolikul koos õpetajatega suure-
ma meisterdamise töötoa, mille jooksul valmis 
üle 100 kaardi. Samuti tegime kaarte koos las-
tega ning kutsusime ka lapsevanemaid üles ko-
dudes kaarte valmistama.

Teine suurem ühine meisterdamine toimus 
koos Viimsi naiskodukaitsjatega Harmooniku-

mis. Tuleb välja, et kaartide valmistamine on 
päris aeganõudev töö – kümne naise ühisel jõul 
valmis nelja tunniga 72 kaarti. 

Nii on kaardid nädalatega tasapisi valmi-
nud ja algselt plaanitud kogus on tublisti ületa-
tud. Kokku rõõmustavad Viimsi naised ja lap-
sed hooldekodusid üle 300 kaardiga. Peamise 
osa kaartidest saavad kohalikud hooldekodud. 

Suur tänu kõigile, kes sellesse ettevõtmisse 
oma panuse andsid!

Eve Rebane   
Päikeseratta lasteaia Mesimummide õpetaja

Meisterdamise töötuba lasteaias. Fotod: erakogu

Kaarte sai kokku üle kolmesaja. 

K
ultuuriaastat kokkuvõt-
tev pidu oli sündmus-
terohke ja meeleolukas. 
Kontserdil esines 18 kol-

lektiivi oma parimate etteastetega. 
Üritus oli ühtlasi heaks võimalu-
seks tänada kõiki Viimsi kultuuri-
inimesi, kes aasta jooksul erine-
vatel sündmustel on esinenud või 
neid korraldanud.

 “Meie valla rahvakunstikollek-
tiivide esinemine Viimsi Artiumis 
toimunud kultuuriaasta lõpetamise 

tänuüritusel oli vaimustav. Koos oli 
ligi 300 rahvatantsijat, lauljat ja pil-
limängijat. Suur tänu kõigile üritu-
se korraldajatele ja esinejatele! Kui 
eile olid tähelepanu keskpunktis 
rahvakunsti edendajad, siis kultuu-
riaasta õnnestumise eest võlgneme 
suure tänu ka meie raamatukogu-
de, muuseumite, Viimsi Artiumi, 
huvikeskuse ja teiste kultuuriasu-

Kultuuriaasta lõppes tänukontserdiga

tuste ning -organisatsioonide töö-
tajatele ja kõigile kultuuritarbija-
tele. Kultuuriaastat jääb kindlasti 
meenutama ka tänavu valminud 
kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi 
Artium, mis on juba pakkunud pal-
ju võrratuid kultuurielamusi. Järg-
mine aasta saab olema liikumis-
aasta ja pakub tegutsemisvõimalusi 
kõigile viimsilastele, kes seda vaid 
soovivad. Jääme muuhulgas oota-
ma nii mõnegi uue sporditradit-
siooni sündi,” ütles vallavanem Il-
lar Lemetti.

Ka abivallavanem Nikolai Bents-
ler tänab esinemise eest kõiki kol-
lektiive: “Suur tänu igale osalejale! 
Sellised kontserdid on viimsilastele 
ja laiemalt ka riigile väga olulised. 
On tähtis, et tänukontserdist saaks 

VIIMSI KULTUURIAASTA pidulik lõpetamine 
toimus 1. detsembril Viimsi Artiumis valla rahva-
kultuurikollektiivide kontserdiga. Laval esines kokku 
kaheksa rahvatantsurühma ja kümme muusika-
kollektiivi. Õhtu võeti kokku võimsa ühisnumbriga 
“Viimsi valss”.

traditsioon. Meie Viimsi Artium on 
kaasaegne, võimas ja ilus koht kul-
tuuri jaoks, kuhu iga rahvakultuu-
rikollektiiv on oodatud. Mul on eriti 
hea meel, et lavale jõudis ka võimas 
Viimsi gümnaasiumi segakoor, kus 
laulab niivõrd palju noori. See kin-
nitab, et kultuurihuvi läheb eda-
si ka nooremale põlvkonnale. Ees 
ootab Viimsi liikumisaasta, kuid 

see ei tähenda, et me kultuuri teise-
le kohale paneksime. Järgmise aas-
ta kultuuri- ja spordiürituste kava 
on juba koostatud ja tahan kinnita-
da, et kultuur areneb võrdselt spor-
diga!”

Tänukontserdil esinesid ja kul-
tuuriaasta õnnestumisse panusta-
sid Randvere Tantsupere, rahva-
tantsurühm Valla-Alune, Viimsi 
koolide õpetajate naisrühm Nõõps, 
Viimsi gümnaasiumi õpetajate se-
garühm Õõps, seeniortantsurühm 
Kobarake, seeniortantsurühm Trii-
nud, segakoor Viimsi, ViiKerKoor, 
Viimsi gümnaasiumi segakoor, 
Viimsi kooli vilistlaskoor, Püha Jaa-
kobi koguduse koor, rahvamuusi-
kaansambel Pirita, kapell Viim-
si, Viimsi muusikaliteatri kvintett, 
Randvere pasunakoor ja Rannarah-
va muuseum.

Linda Saarmets
kommunikatsiooni 
peaspetsalist

Viimsi gümnaasiumi segakoor.

ViiKerKoor.

Viimsi Õied.

Nii tantsijad kui ka lauljad võtsid õhtu kokku ühisnumbriga “Viimsi valss”. Fotod: Tiit Mõtus

Lisaks laul-
jatele mah-
tusid lavale 
ka tantsijad.
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A
rhitektide Siiri Vallneri 
ja Indrek Peili jaoks on 
see oluline märkami-
ne, sest nende sõnul ei 

hakkaks mitte ükski selgelt mõt-
lev inimene vaid ainult raha pärast 
nii palju tööd tegema, nagu teevad 
seda loomeinimesed. “Tunnustu-
sel on väga suur roll, kuna töötasu 
üldiselt tehtavat pingutust ei kata,” 
tõdeb Vallner.

“Akustik Linda Madalik on va-
hendanud meile palju muusikutelt 
saadud tagasisidet. Lisaks tunneta-
vad inimesed majas mingit sellist 
rahulikku nii-öelda zeni mõõdet, 
mis teeb mulle isiklikult palju rõõ-
mu, sest seda on üsna raske saavu-
tada läbi riigihanke teostatud pro-
jektiga. Seega tundub, et midagi 
ikka kumab läbi,” jagab arhitekt 
oma esmasest tagasisidest saadud 
muljeid.

Ehitustöö sattus keerulisele 
perioodile
Viimsi Artiumi ehitamine oli kõi-
kide osapoolte jaoks  paras proovi-
kivi – projekteerimisega oli seotud 
14 ettevõtet, ehitusega kordades 
rohkem. Selle perioodi sisse jäi nii 
koroonapandeemia kui ka Ukrai-
na sõja algus. Ehitajal polnud liht-
ne ja see pinge jõudis ka meieni 
– odavamate lahenduste ja mater-
jalide peale ümberorienteerumist 
või osade detailide ärajätmist oli 
rohkem kui tavaliselt. “Hetkel pole 
teostatud ka projekti neid osi, mis 
kutsusid inimesi liikuma ehk näi-
teks ronimisvõrgud majas sees ja 
õues. Osa mõtteid olid seotud ka 
elurikkusetemaatikaga, kuid või-
malik, et need ideed näevad päe-
vavalgust kunagi tulevikus,” räägib 
arhitekt.

“Suures plaanis on arhitektil ik-
ka üsna selge pilt silme ees, milli-
ne hoone välja nägema hakkab. 
Pildist erineb vaid see, et ehitu-
se ajal võeti ümbrus puudest lage-
daks ja uute sirgumist tuleb nüüd 
tükk aega oodata. Meie mõte oli ja 
on see, et puude vahelt paistab väl-
ja vaid hoone üks nurk ning isegi 
katuseterrassil oled suurte puude 
vahel,” kirjeldab Siiri Vallner. Üks 
mõte, mis päriselt ei õnnestunud, 
oli püüe olemasolevate kooslus-
te võimalikult terviklik säilitami-
ne. “Hoone asub maastikukaitse-
ala servas ja klindialune loodus on 
eripärane ning metsik. Võimalik, 
et see nägemus on oma ajast vei-
di ees,” lisab ta mõtlikult. 

Töö loomingupartneriga 
sujus
Koostööd Indrek Peiliga naudib 
Vallner väga. “Meid kõnetavad 
ühesugused teemad arhitektuuris 
ja kontseptuaalsel tasandil oleme 

meil plaan kokku panna ka loome-
nõukoda.”

Viimsi Artiumi avakuu oligi just-
kui kui peegel tulevikku, kus oma 
visiooni esitleti. “Avame oma uksed 
erinevatele kultuurivaldkondadele 
ehk nautida saab näiteks nii klas-
sikalist, džäss-, rokk- ja popmuu-
sikat kui ka sõna-, tantsu- ja muu-
sikateatrit nii oma ala tipptegijate 
kui ka kohaliku kogukonnaga tihe-
dalt seotud inimeste esituses. Meil 
on oma formaat üritustele, mida 
me ise ellu kutsume, ning teise osa 
programmist moodustavad erine-
vad põnevad n-ö rendiüritused.” 

Väärtustavad haridust 
Kuna majas tegutseb ka muusika-
kool, siis on lastel väga head harju-
tamis- ja esinemistingimused, aga 
ka võimalus tippkultuuri keskel sir-
guda. Nad saavad kohtuda profes-
sionaalsete muusikutega, neilt otse 
kõike küsida ja osaleda töötubades. 
“Usun, et tulevikus saavad lapsed 
ka osasid proove jälgida, mis on 

üsna ühte meelt. Näiteks Viimsi pu-
hul oli kohe selge, et idee keskmes 
peab olema side maastiku ja klindi-
ga. Kuna mina teen enamiku jooni-
seid, siis lõppsõna jääb siiski mul-
le,” ütleb Siiri Vallner naerusuiselt.

Arhitekti töö on vaheldusrikas, 
seda võib palju aastaid teha, enne 
kui midagi korduma hakkab. “Töö 
eesmärk on üldjuhul mingi muu-
tus, selles elukutses on sisemi-
ne optimism ja reaalne võimalus 
maailmas midagi veidi paremaks 
muuta. Keerulisem külg on koos-
töö nii-öelda halbade inimestega, 
keda tõmbavad ligi ehitusega seo-
tud rahanumbrid. Pingetega on tih-
ti üsna keeruline toime tulla. Kõi-
ge parema meelega teeksin midagi 
hoopis mõne looduseinimesega.” 

Erialale sobivust on Vallneri sõ-
nul päris keeruline ära tunda, ku-
na ruumiline andekus ei ole nii sel-
gelt mõõdetav. “Tänapäeva arhitekt 
ei peagi olema andekas käeliselt, 
sest arvutid ja 3D-printerid teevad 
osa tööst ära. Samas tihtipeale nad 
siiski seda on, sest käeline andekus 
käib omamoodi käsikäes nii tund-
likkuse kui ka ilu nägemise osku-
sega. Inimesena võiks üks hea ar-
hitekt olla mitmeplaaniline, siis on 
rohkem lootust, et loodavad kesk-
konnad on kihilisemad, tähendu-
se- ja elurikkamad.”

Viimsi Artiumi hoonet võrdleb 
ta nii suuruse kui ka akustika poo-
lest Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mia (EMTA) ning Tallinna Muusika- 
ja Balletikooli (MUBA) saalidega. 
“Akustika kujundaja Linda Madalik 
oskab sellest ilmselt paremini rää-
kida. Küll aga võin öelda, et kont-
serdi- ja kammersaal on mõlemad 
ülinõudlikud ruumid, kus iga väi-
ke nüanss, plaadi lahti jätnud vuuk 
või halvasti kinnitatud ventilatsioo-
nirest võib hakata kõla moonuta-
ma ehk mingid sagedused võivad 
kuskile kaduma minna või näiteks 
midagi võib valel hetkel plärise-
ma hakata. Hoone kõik kolm saali 
on eraldi betoonkastid – nagu maja 
majas, et heli ei saaks edasi levida.”

KAVAKAVA arhitektuuribüroo loodud kultuuri- 
ja hariduskeskus Viimsi Artium võitis Eesti Metsa- 
ja Puidutööstuse Liidu konkursil aasta puitehitise 
sisearhitektuuri preemia ning on Eesti Kultuur-
kapitali arhitektuuri aastapreemiate ja ka Eesti 
Arhitektide Liidu aastapreemiate nominent.  

Viimsi Artium – nutikas vormilt ja sisult 

Hoone ilma sisuta on 
lihtsalt maja
Siiri Vallner tunnustab ka hoonele 
sisu loovaid inimesi: “Neil on prog-
rammijuhtidega väga vedanud, 
seal toimub ülipõnevaid üritusi.”

Viimsi Artiumi juht Kristiina 
Reidolv tegi ametikohale asudes 
kunstilisi otsuseid suuresti iseseis-
valt. “Teiste kultuuriorganisatsioo-
nidega võrreldes on Artiumi puhul 
erakordne just see, et juht on kor-
raga nii majandusjuhi kui ka kuns-
tilise juhi rollis. Kandideerides tu-
li mul esitada nii kunstiline visioon 
kui ka eelarve,” meenutab ta. 

Reidolv lisab: “Täna on kuns-
tiliste otsuste juurde kaasatud ka 
tiim – muusikavaldkonna produt-
sendina tegutseb Villu Veski, rah-
vusvahelise teatri ja etenduskuns-
tide suunda arendab Inga Koppel 
ning tehniline produtsent on teat-
rivaldkonna kogemusega Siim 
Sareal. Kaasaegse kunsti galeriid 
kureerime koos Viimsi kunstikooli 
juhi Matti Vainioga. Tulevikuks on 

Marta Vasarik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Viimsi puhul oli 
kohe selge, et idee 
keskmes peab olema 
side maastiku ja 
klindiga.

muusikuks kasvamise tee üks olu-
lisi osasid. Minu jaoks on haridu-
se ja kultuuri sidumine südameas-
jaks,” ütleb Reidolv.

Sisuliselt esimesest päevast pea-
le tehakse koostööd ka EMTA-ga. 
Noorte klassikute sari toob EMTA 
tudengid kord kuus Viimsisse esine-
ma. Need on väga head kontserdid, 
kuhu on kõik teretulnud. “Ühised 
põnevad plaanid on meil küpse-
mas ka majas tegutsevate kunsti- ja 
teaduskooliga. Kui esimene tähistas 
tänavu 45. tegutsemisaastat, siis vii-
mane on täiesti uus organisatsioon, 
mis end alles üles ehitab.”

Algus on paljutõotav 
Suurimat rõõmu teeb Viimsi Arti-
umi tiimile inimeste soe vastuvõtt 
ja positiivne tagasiside. “Julgen 
öelda, et esimesed kolm avakuud 
on olnud väga tugevad. Meie vas-
tu tuntakse suurt huvi ning ka siia-
ni esitletud programm on saanud 
positiivset vastukaja nii publikult, 
meedialt kui ka kultuurikorralda-
jatelt. See on parim, mis saab ühe 
uue kultuuriväljale tegutsema asu-
nud organisatsiooniga juhtuda,” 
sõnab Kristiina Reidolv tänutun-
dega. 

Saalide akustika on arhitektide 
plaanide ning legendaarse akusti-
ku Linda Madaliku koostööna in-
terpreetide seas kõrgelt hinnatud, 
mis muudab tippkultuuri Viimsisse 
toomise oluliselt lihtsamaks. Maja 
avamisel esinenud klarnetist ja di-
rigent Toomas Vavilov ning endine 
EMTA rektor Peep Lassmann ütle-
sid, et Viimsi Artiumi kammersaal 
on oma akustilise lahenduse poo-
lest Eesti parim. Viimsi valla auko-
danik Tõnu Kaljuste ja Järvide dü-
nastia dirigendid Neeme, Paavo ja 
Kristjan on samuti ühel nõul, et nii 
suure kui ka kammersaali lahendu-
sed on sümfoonilisele ja ka koori-
muusikale ideaalsed. “See on nii 
meile kui ka selle maja õnnestu-
misse hinge pannud inimeste jaoks 
ülim kompliment. Aitäh kõigile!”

Programm täieneb jooksvalt
Detsember ja aasta algus toovad 
Viimsi Artiumisse palju muusikat. 
“Meie kõige värskemad plaanid  
leiab veebilehelt, küll aga soovin 
kutsuda kõiki 1. jaanuaril Vaiko Ep-
liku, Jaan Pehki ja Jarek Kasari päe-
vasel ajal toimuvale uue aasta tervi-
tuskontserdile, et 2023. aastat uue 
hoo ja energiaga alustada. Minu 
isiklik muusikasoovitus tuleb kir-
ja panna 10. märtsiks, sest siis esi-
neb Viimsi Artiumis USA soulmuu-
sikabänd Tortured Soul.”

Artiumi arhi-
tektuuri tasub 
uudistada ka 
väljast.

Viimsi Artiumi 
juht Kristiina 
Reidolv maja 
avamisüritusel.
Foto: Tiit Mõtus

Viimsi Artium 
kevadel 2022.

Kavakava 
arhitektid 
Siiri Vallner 
ja Indrek Peil. 
Fotod: erakogu

Viimsi Artiumi avaüritus.
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S
aadud rahastus on loonud 
meile võimaluse viia lä-
bi mitmeid tegevusi, mis 
toovad Viimsi valla seenio-

re kodudest välja, et saada osa elu-
rõõmsast liikumisest, suhtlemisest, 
mis on suureks toeks igapäeva-
elus, kus taustal toimuv võib tekita-
da stressi ja muremõtteid.

Meie esimeseks ühistegevuseks 
oli suve lõpul toimunud Viimsi see-
nioride suvepäev, kus oli nii tantsu 
kui ka teatrit ning toimus ka info-
laat, kus Viimsi vallavalitsus jagas 
seeniore toetavat infot valla tee-
nuste ja toetuste kohta. Samuti 
olid meil külalised Eesti Pensionä-
ride Ühendusest ja ka naaberval-
dade juhtkonnast. Loodan siiralt, 
et suvepäevade toimumine muu-
tub traditsiooniks, VPÜ juhatus on 
siinkohal oma panuse andnud ja 
otsustatud korraldada üritust ka 
järgmisel suvel.

Projekti tegevuste juurde taga-
si tulles oleme jõudnud väljasõitu-

deni, kus esimene väljasõit Viimsi 
seenioridele toimus Rae valda. Pea 
50 Viimsi seeniori sõitis Rae valda 
vaatama, kuidas seal seeniorid te-
gutsevad. 

Külastus algas Rae koolimajast, 
mis on kultuurikeskuse üksus ja ka 
kogukonnakeskus. Tutvusime maja 
ja sealsete tegevustega. Toimus ka 
kontsert, mis tõi pisara silma pal-
judele – nostalgilised meenutused 
oma kooliajast. Edasi toimus vest-
lusring Rae Memme-Taadi klubi 
eestvedajate, abivallavanema Bär-
bel Salume ja sotsiaalkeskuse töö-
tajatega. Lõpetuseks väisasime ka 
Rae sotsiaalkeskust.

Kõige tähtsam oli, et saime oma-
vahel tuttavaks ja vahetasime ko-

VIIMSI PENSIONÄRIDE ÜHENDUS (VPÜ) koostöös 
Viimsi hoolekandekeskusega kirjutas kevadel 
Leader meetmesse projekti “Viimsi valla seeniorid 
on isolatsioonist väljas”. 

Meie valla seeniorid käisid külas Rae vallas

gemusi, mis on hästi või mis va-
jab veel tööd. Rae vald on näiteks 
asutamas eakate nõukoda, mis 
meil aastast 2018 edukalt toimib. 
Saame olla neile selle elluviimisel 
toeks. Rae abivallavanem Salumäe 
võttis omalt poolt kohtumise kokku 
järgmiste sõnadega: “Oli suur rõõm 
VPÜ-d vastu võtta. Esimene kon-
takt sai loodud suvel Lubja külas 
Viimsi seeniorite suvepäeval ning 
see oli ääretult soe. Kui Rae valda 
tuntakse uue ja noorusliku vallana, 
siis sel korral võtsime plaani hoo-
piski tutvustada meie tegemisi läbi 

mineviku. Kes minevikku ei mäle-
ta, elab tulevikuta. 

Tahtsime ühenduse viia taga-
si lapsepõlve. Vana koolimaja, mis 
on ainult puukütte peal, elav tuli, 
noorte kanneldajate folkloorian-
sambel on mõned märksõnad, mis 
tõid nii mõnegi Viimsi eaka põse-
le pisara headest mälestustest. Rae 
vald on nooruslik vald, meie kesk-
mine vanus on alla 33 eluaasta ja 
vallas elab 1800 65+ vanuses ini-
mest. Olen otsustanud, et see on 
vanus, millele peame täna juba tä-
helepanu pöörama, mitte siis, kui 

suurem osa elanikest sellesse vanu-
sesse jõuab. Seetõttu oleme loonud 
oma vanemaealiste nõukogu, mil-
lel on õigus olla igas eluvaldkonnas 
vallale nõuandev organisatsioon. 
On rõõm, et saame Viimsiga vas-
tastiku oma tegemisi tutvustada ja 
mõtteid vahendada.”

Viimsi Pensionäride Ühendus 
tänab väga kohtumise korraldajaid,  
eriti suured tänud Rae sotsiaalkes-
kuse direktorile Piret Kuusküllile!  

Järgmise aasta plaanidest
Järgmine väljasõit toimub juba 
uuel aastal, mi sihiks on Jõelähtme 
vald. Sel korral võtame ree peale ka 
Rae valla esindajad, et vastloodud 
tutvused süveneksid ning sünergia 
Viimsi, Rae ja Jõelähtme seenioride 
vahel aina tugevneks. 

Lisaks väljasõidule ootavad 
Viimsi seeniore veel ees tervisetee-
malised koolitused, kus fookuses 
on nii vaimne kui ka füüsiline ter-
vis. Samuti ootab jalgrattatrenažöör 
kõiki endaga Viimsi hoolekande-
keskuses trenni tegema. Kui õues 
on libe, siis on see hea võimalus 
oma kehale väikest liikumist pak-
kuda. Nii trenažöör kui ka Viimsi 
hoolekandekeskuses olevad uued 
võimlemismatid ja muud väikse-
mad treeningvahendid on samu-
ti Leader projektist rahastuse saa-
nud.

Ilusat ja hoolivat jõuluaega kõi-
gile!

Raimo Tann
Viimsi Pensionäride 
Ühenduse juhatuse 
esimees

  Roman Smirnov (Kanada) 
on Tallinnas sündinud heli-
looja ja kitarrivirtuoos, mit-
mete grand prix’de võitja ja 
rahvusvaheliste heliloojate 
konkursside laureaat ning 
töökas, tagasihoidlik ja ääre-
tult sarmikas inimene. Kokku-
puuted tema loominguga 
rikastavad isegi kogenud 
klassikalise ja kaasaegse 
muusika kuulajaid. Enamik 
Romani kontserte on kaasa-
haaravad rännakud läbi 
muusikamaailma – barokist 
džässini, tangost ja flamen-
kost bossa novani, klassika-
lisest muusikast kaasaegse 
popi elementidega muusika-
ni. Viimasel ajal pöörab 
Roman oma programme ette 
valmistades üha enam tähe-
lepanu autorikompositsiooni-
dele ja arranžeeringutele.

  Kontsert “Roman kahe 
kitarriga“ toimub 16. det-
sembril kell 20 Viimsi huvi-
keskuses. Piletid müügil 
Piletilevis ja kohapeal enne 
kohtserdi algust.

KONTESRT “Roman kahe 
kitarriga” on Kanadast pärit 
muusiku Roman Smirnovi 
kontsert, millest viimsilastel on 
võimalus juba 16. detsembril 
osa saada. 

Roman, tänu millele – millistele 
oma isikuomadustele – oled saa-
vutanud nii vapustavaid tule-
musi?
(naeratab) Esiteks, minus ei ole mi-
dagi vapustavat. Minusuguseid on 
palju.

Ma pean silmas Sinu saavutusi 
heliloojana – grand prix’sid ja pub-
liku lemmiku preemiaid.
Mul on lihtsalt kogu elu väga veda-
nud – õpetajatega, sõpradega. Ne-
mad on palju andekamad. Aga kui 
rääkida ikkagi isiklikest omadus-
test, siis ma olen harjunud tundi-
de ja päevade kaupa rügama, ku-
ni olen tulemusega rahul. Ja kuna 
ma olen, äärmiselt harva, tulemu-
sega rahul, on see sisuliselt lõputu 
protsess.

Näiteks viimistlen ma “Anarhist-
likku tangot” seniajani, kuigi selle 
esmaesitus toimus juba suvel Tal-
linnas. Sellepärast ma võidangi – 
minu jaoks on oluline protsess, see 
ei ole eesmärk omaette. Ma teenin 
muusikat ja see teenimine toob tu-
lemusi – mul on õnnestunud muu-
ta töö enda jaoks rõõmuks. Muut-
sin rutiinse, igapäevase pideva töö 
naudinguks. Muusikas teisiti ei saa: 

Lummav muusika seitsmekeelsel kitarril

sa kas liigud edasi või tagasi, paigal 
seista pole võimalik.

Jah, minu tuttavate seas oled Sa 
vaat et kõige sihikindlam ja töö-
kam inimene. Mis vanuses Sa esi-
mest korda kitarri kätte võtsid?
Kuueaastaselt, aga see ei olnud tõ-
siselt. Või isegi varem, ilmselt nel-
ja-aastaselt. Mäletan, et mu onul 
oli seitsmekeelne kitarr. Kui olin 
neljandas klassis, kuulasin Dean 
Reedi plaate. “Jerichot” ja muud 
sellist. Ja ma mõtlesin, et oh, kui 
mina ka niimoodi oskaksin! Hakka-
sin pillikeeltele vajutama ja mängi-
ma, kuid tegelikult midagi välja ei 
tulnud. Siis ma mõtlesin, et õpin 
kitarri või minuga on midagi va-
lesti. Olin väga häbelik, nii et isegi 
hiljem, kuuendas klassis, kui otsus-
tasin kindlalt kitarrimängu selgeks 
õppida, ei läinud ma kitarriringi, 
vaid ümbritsesin end iseõppijate-
le mõeldud õpikutega ja hakkasin 
iseseisvalt tööle. Hiljem olid mul 

eraõpetajad ja siis läksin Georg Ot-
sa nimelisse muusikakool. Ja siis ju-
ba akadeemiasse Jeruusalemmas ja 
magistrikraadi tegin Kasselis.

Millal hakkasid Sa ise muusikat 
kirjutama?
15-aastaselt. Ma õppisin klassikat, 
kuid minu eesmärk oli väljenda-
da oma meeleolu, iseennast. Otsa 
koolis oli mul valikainena kompo-
sitsioon, mis oli minu esimene kut-
sealane õpe.

Miks Sa annad oma esimese kont-
serdi Eestis Viimsis? Kas Sind seob 
selle kohaga midagi erilist?
Tegelikult ei ole see minu esimene 
kontsert Eestis ja isegi mitte Viim-
sis. Esimene leidis aset eelmisel 
aastal. Siis kutsuti mind siia Helen 
Doron Englishi kooli avamisele. 
Seda kontserti eriti ei reklaamitud, 
aga mulle meeldis, kuidas pub-
lik mind Viimsi huvikeskuse sein-
te vahel vastu võttis. Väga siiras ja 

Dmitri Makonnen
sõber ja vabakutseline 
ajakirjanik

tänulik publik, kellega tahaksin 
taas kohtuda.

 
Kontserdi plakatil on kirjas “kont-
sert üllatusega”. Mida see tähen-
dab?
Kontsert kannab nime “Roman ka-
he kitarriga” – siin peetakse silmas 
minu flamenko ja brasiilia seitsme-
keelset kitarri, mida mängin vahel-
dumisi. Ja “üllatustega kontsert” – 
see on justkui selline žanr, kontser-
tide sari. See, millised üllatused 
korraldajad ürituseks planeerinud 
on, on minu jaoks samuti saladus. 
Teisalt on oluline, et programm on 
üles ehitatud minu värsketele teos-

tele ja autoriarranžeeringutele – ma 
ei ole varem sellist asja teinud. Nii 
et see on ka minu jaoks mõnes mõt-
tes üllatus.

Mida sooviksid Viimsi inimestele?
Sama, mida kõikidele teistelegi – 
rahu, õnne ja rõõmu! Ja neile, kel-
lega me minu kontsertidel kohtu-
me – tunnet, et nad ei raiska seda 
aega asjatult. Ma teen selleks kõik 
endast oleneva.

Roman ja 
tema seitsme-
keelne kitarr. 
Foto: erakogu

Rae vana koolimaja. Fotod: Merle Tann

Reisil osalejad.
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KONTSERT Jõuluajal räägime 
jõulurahust, kuid igapäevaelu 
tegevuste ja raskuste virrvarris 
ning maailma tabanud sündmuste 
keskel jääb puudu sisemisest 
rahust. Pere- ja jõuluürituste 
korraldamise ja sagimise juures 
on keeruline aega maha võtta 
ning oodatud jõulurahu võib 
jääda ainult väljaöeldud-kuuldud 
mõtteks.

Meie soovime jõulueelsel ajal tuua ini-
mestele võimaluse saada osa rahusõ-
numist ja tõsta pilgud Jeesuse peale, 
kelle sündimise läbi on Jumal pööra-
nud oma pilgu inimkonna poole.

Jõululaulud, mida tavapäraselt laul-
dakse kirikus, räägivad taevasest ra-
hust ja rahutoojast. Ka meie jõulukont-
serdil tulevad esitusele lood, mis kan-
navad endas jõulude olemuse ja hin-
gerahu sõnumit. Jõulukontserdil, kus 
esitab jazzansambel vaimuliku sisuga 
jõululaule, soovime muusika kaudu 
tuua esile jõulude tähenduse ja põh-

Jõulude ja hingerahu sõnum

Jaanika Ventsel
koguduse liige

Juubelikontsert tõi saali 
rahvast täis
4. detsembril toimus Viimsi Artiumis Maire Eliste muusikakooli 
20. juubelikontsert.

Kolmest osast koosnev kontsert oli meeleolukas ja koosnes eesti, 
ukraina ja prantsuse kaunitest lauludest. Kõiki laule lauldi originaal-
keeltes, sellega said hakkama ka muusikakooli pesamunad, 4-aastased 
lapsed. Solistidena esinesid Uku Suviste, Oliver Kuusik, Geraldine 
Casanova ja Alika Milova.

Täname südamest Viimsi vallavalitsust toetuse eest ja Viimsi Artiumi 
kollektiivi suurepärase teeninduse eest!

Maire Eliste  
Maire Eliste muusikakooli looja ja laulupedagoog

Viimsi Open meistrid on 
Kairi Hermlin ja Ivo Kasaks
10. detsembril toimus FORUS Spordikeskus Viimsi tenniseväljakutel 
Viimsi harrastajate meistrivõistluste turniir. Võistlus toimus sega-
paarismängus, milles üks osaleja pidi olema Viimsist ja teine võis 
olla külaline.

Turniiri peatoetaja oli Viimsi vald, auhindu panid välja Auruproff, La-
vendel Spa Hotel, Siigur Restaurants, Kuulsaal, iCOURT, Tallinn Viim-
si SPA, FORUS Spordikeskus, Tennis-zone.ee, Veinisõber, DeimexSport 
ja PAF.ee.

Team Tennis on täiskasvanud harrastajate tenniseklubi. Koostöös 
kolme tennisetreeneriga toimuvad treeningud Viimsis, Tondil ja Rocca 
al Mares. Igal kuul toimub ka harrastajate turniir ning mõne kuu tagant 
ka väljasõiduga võistluslaagrid. Lisainfo: teamtennis.ee või info@team-
tennis.ee.

Janar Kalmus  
MTÜ Team Tennis esindaja

Teated

Meenutus juubelikontserdist. Foto: Tiit Mõtus

Kontserdid ja 
teatrietendused

16. detsembril kell 20 Roman 
Smirnoff – kitarr. Viimsi huvikesku-
ses. Tasuline.
17. detsembril kell 19 Johan Rand-
vere ja kõlisevad klahvid. Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Tasuline.
17. detsembril kell 17 jõulukontsert. 
Viimsi Vabakoguduses. Tasuta.
18. detsembril kell 14 Big Bandi 
jõulukontsert. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuta.
18. detsembril kell 17 Viimsi Jazz 
sarjakontsert – Lembit Saarsalu. 
Eesti sõjamuuseumis. Tasuline.
18. detsembril kell 19 lavastus 
“Lennart. Pöördtooliaastad”. Viimsi 
Artiumis. Tasuline.
19. detsembril kell 19 lavastus 
“Lennart. Pöördtooliaastad”. Viimsi 
Artiumis. Tasuline.
21. detsembril kell 14 Viimsi päe-
vakeskuse jõulukontsert. Esinevad 
Maria Listra (sopran), Pavlo Balakin 
(bass-bariton), Piia Paemurru (kla-
ver). Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
21. detsembril kell 19 klaveritrio 
Poll – Varema – Poll “Beethoveni kla-
veritriod”. Viimsi Artiumis. Tasuline.
22. detsembril kell 19 Mari Jürjensi 
talvekontsert. Viimsi Artiumis. Tasu-
line.
23. detsembril jõulukontsert – Dave 
Benton, ETV tütarlastekoor, Haab-
neeme kooli koorid, Aarne Saluveer. 
Viimsi Artiumis. Tasuline.
26. detsembril kell 18 Hele Kõrve, 
Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane 
“Ära kingi mul lilli”. Viimsi Artiumis. 
Tasuline.
28. detsembril kell 19 kontsert 
“Jõuluvõluaeg Tõnu Raadikuga”. 
Viimsi Artiumis. Tasuta.

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
29. detsembril kell 19 Black Velvet 
25. Viimsi Artiumis. Tasuline.
20. jaanuaril kell 19 “Anne Paluver – 
ikka veel 27!”. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
14. veebruaril kell 19 Vana Baskini 
teater “Aabitsa kukk”. Viimsi huvikes-
kuses. Tasuline.

Eakatele
16. detsembril kell 11 jõuluhõngu-
line pannkoogihommik – IT turva-
lisus. Maria Bulak ja Anna-Liisa 
Kreitzmann. Haabneeme päeva-
keskuses. Osalustasu 2 eurot.
17. detsembril kell 15–17 Viimsi valla
eakate jõulupidu. Esinevad Viimsi 
kooli vilistlaskoor, Hanna-Liina Võsa 
ja Olav Ehala, tantsuks mängib And-
rus Kalvet, pakutakse kohvi ja kooki. 
Viimsi koolis (Randvere tee 8). 
Tasuta.
22. detsembril kell 10 jõulupäev 
väljasõiduga Hindreku tallu Järva-
maal. Lisainfo: Aime Salmistu, tel 
5690 7520. Tasuline. Korraldab Viimsi 
hoolekandekeskuse Randvere päeva-
keskus.

Näitus
16.–18., 21.–23., 28.–30. detsembril 
Olga ja Priit Pärna kaksiknäitus 
“Ole paigal – las ma vaatan!” ja “Läks 
lendu”. Viimsi Artiumi kaasaegse 
kunsti galeriis. Tasuline.
Kuni 31. jaanuaril Eda Kommitza 
isikunäitus “Eesti seeria”. Viimsi 
kunstikooli galeriis.
12.–23. detsembril on Viimsi kuns-
tikooli galerii aknal Eda Kommitza 
vitraažid “Killumängud” ehk näitus 
näituse sees. Tegemist on näitus-
müügiga.

Noortele
18. detsembril kell 13 pühapäeva-
kool. Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
8. aprillil lauluvõistlus “Viimsi Laulu-
laps 2023”. Viimsi Artiumis.

Varia
17. detsembril kell 12–16 jõululaat. 
Prangli rahvamajas.
17.–18. detsembril kell 11–16 Viimsi 
Jõulumaa. Laidoneri pargis.
18. detsembril kell 18–21 valgus-
mäng Laidoneri pargis. Laserite, 
valguse ja heliefektidega etendus. 
Tasuta.
20. detsembril Viimsi 32. taasasuta-
mise aastapäev “Viimsi tunnustab 
2022”. Viimsi Artiumis. Kutsetega.
21. detsembril kell 19–22 ÖÖmatk – 
kultuuriaasta annab teatepulga üle 
liikumisaastale. Laidoneri pargis. 
Tasuta.
22. detsembril kell 16 jõulutrall. 
Viimsi vabaõhumuuseumis. Tasuta.
3. jaanuaril kell 15–15.30 vabadus-
sõjas võidelnute mälestuspäeva 
tähistamine. Viimsi mõisapargis /
 Laidoneride mälestusmärgi juures. 
Tasuta.
19. jaanuaril kell 10 Eesti muuseu-
mide aastaauhindade konverents ja 
auhinnagala. Viimsi Artiumis.
21.–22. jaanuaril Alexanderi tehnika 
jätkukursus. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
4. veebruaril kell 16 maaliõhtu. 
Talveingli maalimine koos Helina 
Toateriga. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
5. veebruaril kell 15 maaliõhtu. 
Talveingli maalimine koos Helina 
Toateriga. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.

  Jõulukontsert Viimsi Vabakoguduses (Rohuneeme tee 40, Haabneeme) 
toimub 17. detsembril kell 17. Sissepääs on tasuta, kohapeal saab teha anne-
tuse kontserdi toetuseks. 

Ansambli koosseis: Jaanika Ventsel – vokaal, Julia Anstal – flööt, Erki-
Andres Nuut – klahvpillid, Tõnis Teras – basskitarr, Aleksandra Kreme-
netski – trummid.

Lisainfo www.viimsikogudus.ee või Facebookis Viimsi Vabakogudus.
  Jõuluteenistuste info: laupäeval, 24. detsembril kell 16 toimub jõululau-

päeva jumalateenistus, jutlustab Kristjan Kalamägi; pühapäeval, 25. det-
sembril kell 12 toimub jõulu I püha jumalateenistus, jutlustab Allar Känd.

juse, miks me üldse jõule tähistame. 
Toome publikuni vaimulikke rahvavii-
se, eesti autorite laule ning ansambli-
liikmete omaloomingut.

Tuntud jõululaulu salm ütleb: “Nüüd 
tehke lahti südamed kõik jõulurahu-
le…”. Me loodame, et muusika ja jõu-
lusõnum aitavad sellel rahul ka süda-
metesse jõuda. 

Viimsi Vabakogudus. Foto: Maive Roos
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Miks otsustasite hakata vahetus-
pereks?
Olen ise alati unistanud võimalu-
sest õppida väljaspool Eestit. Kah-
juks kasvasin ajal, mil selline või-
malus puudus, aga unistus jäi. 
Tänu Erasmus+ programmile sain 
mõned aastad tagasi olla 47-aasta-
sena vahetusõpilane ning nautisin 
väga teises keelekeskkonnas ja kul-
tuuris elamist.

Mul on kolm poega, kellest kaks 
on täiskasvanud ja kolmas on prae-
gu 12-aastane. Ta on tavaline täna-
päeva Eesti noor, kes oskab inglise 
keelt paremini kui emakeelt. Vahe-
tuspereks kandideerimise otsusta-
sime koos. 

Eesmärk oli saada kogemus, 
kuidas on olla pereks noorele, kes 
tuleb aastaks oma kodust kauge-
le ära ja kes teab, äkki soovib poeg 
isegi ühel päeval selle teekonna jal-
ge alla võtta ja minna ise vahetus-
õpilaseks. Meie perekonna sõbra 
tütar käis vahetusaastal Aasias ja 
see rikastas ning muutis palju tema 
tulevikuplaane.

YFU vahetusperede taotluse an-
keedi täitmine läks kiirelt, kui olime 
otsuse teinud. Sealt edasi juba läks 
lumepall veerema. Kui pikalt kaa-
luda, võibki kaaluma jääda.

Millised olid teie esmakordsed 
ootused vahetuspereks olemi-
sele?
Tegelikult ei olnud alguses ootusi, 
oli vaid põnevus. Natuke pani mõt-
lema, kuidas toimib elu, kui peres 
on üks inimene juures, kes ei saa 
aru, mida me räägime ja me pea-

me talle oma igapäevaelu selgeks 
tegema. 

Üllatas positiivse poole pealt, et 
keeleõppimises on olnud Ryo väga 
tubli. Ta ise soovib eesti keelt rääki-
da ja täna, natuke rohkem kui kaks 
kuud hiljem, saab ta meie küsimus-
test aru ning on võimeline juba ees-
ti keeles ka vastama. Lisaks on eri-
nevusi ka kommete ja tavade osas, 
kuid mõningaid asju ta suudab jä-
reldada meid jälgides ja mõned ta-
vad peame üle rääkima. Negatiiv-
ses mõttes üllatusi meil õnneks 
olnud ei ole.

Kas vahetuspereks hakkamisel 
ületasite ka enda hirme?
Hirmud käivad eestlastel iga uue 
asjaga kaasas. Pole meiegi teist-
moodi ehitatud. Tõsi on aga see, et 
YFU-ga liitudes on organisatsiooni 
poolselt süsteemi hästi üles ehita-
tud. Minu maised esialgsed hirmud 
aitas maandada kodukülastuse tei-
nud YFU vabatahtlik. Peale YFU 
vahetusperede koolitust Vodjal oli 
küll korraks selline tunne, et mis 
ma tegin – võtsin vastutuse päris-

VAHETUSPEREKS olemise otsus ei pruugi tulla 
lihtsalt. Peredel võib olla erinevaid kõhklusi ning 
vahel seetõttu otsusest loobutaksegi. Triinu 
Menning siiski otsustas oma kodu aastaks vahetus-
õpilasega jagada ja tema perre tuli Ryo Jaapanist.  

Vahetuspereks olemine toob rutiinist välja

vanemate ees, kes saadavad oma 
lapse maailma otsa. Samas aga sain 
aru, et nemad seal kaugel on ju se-
da sammu ka kaalunud ning koos 
otsustanud.

Eks peas käivad mitmed mõt-
ted, kui peres kasvab noorem ja 
vanem teismeline koos. Kuhu kõik 
nad sattuda võivad, millised oota-
matused või milline suhtumine ea-
kaaslaste poolt jne? Aga ma ei saa 
neid hirmudeks nimetada ja kind-
lasti ei oleks see takistuseks olla va-
hetuspere.

Milline on teie igapäevaelu koos 
vahetusõpilasega? 
Lugu on ju nii, et meie vahetuspe-
rena ei peaks oma elurütmi väga 
suuresti muutma. Elu läheb oma 
tegevustega edasi, lihtsalt üks ini-
mene oma tegemistega liitub lo-
gistikasse. Igapäevane elu on nagu 
ikka: hommikul väikeste vahede-
ga äratus, et mitte ummistada van-
nituba, seejärel igaüks teab, mida 
hommikuks sööb. Sööme koos ja 

siis juba kooli-tööle. Kooliskäimi-
ne maalt toimub nii bussiga kui ka 
võimalusel autoga. Pärast kooli on 
samuti ühine söömine, kui satume 

ühel ajal koju ja kui mitte, siis noo-
red toimetavad ise ning kohtume 
õhtuses lauas.

Ryo on leidnud endale huvite-
gevuse võimalused kogukonnas. 
Ta osaleb noortebändis, käib toi-
dutegemise õpitoas täiskasvanu-
tele ning juhendab ise tehnikaringi 
4.–6. klassi poistele. Nädalavahetu-
sed on vastavalt võimalustele. Sügi-
sel on maal palju kodu ümber toi-
metamist ja  metsas käimist. Hea 
transpordiühendus annab võima-
luse iseseisvalt külastada sõpru või 
mõnda linna lähimas ümbruses. Ta 
on huvitatud kõigist töödest, mida 
kodu ümbruses enne talve tulekut 
tegema peab. Meie perre kuuluvad 
ka kassid ja papagoid, nii et nende-
gagi on igapäevaselt tegemist. 

Ma ei tahaks öelda, et midagi 
väga suurelt oleksime pidanud 
muutma, kui meil on vahetusõpi-
lane peres. Oluline on ju jätkata 
oma rütmis elu ja tema tasapisi sel-
lesse rütmi kaasata. Mina ise olen 
selline “rutiinilõhkuja”, et mul on 
raske rääkida igapäevaelust. Mõ-
ned kuud tagasi oli see hoopis teist-
moodi, septembrist on see juba 
uutmoodi ja võib olla jaanuarist 
tuleb hoopis järgmist moodi iga-
päevaelu.

Grete Kaljusaar
YFU turundusspetsialist

hea teada

  Peamine on pere enda valmisolek ning tahe avada oma kodu ja 
süda vahetusõpilasele.

  YFU rahvusvaheliste nõuete järgi on peres minimaalselt nõutud 
üks pereliige, kes on täiskasvanud.

  Vahetuspere peab olema valmis ja suuteline tagama täienda-
vale pereliikmele toetavas ja turvalises keskkonnas täis kõhu, oma 
voodi ja õppimiskoha.

  Heaks eelduseks on realistlikud ootused kooseluks ikkagi teis-
melisega ja valmisolek aidata uuel pereliikmel kohaneda igapäeva-
elu ja kultuuriga.

  Parima kogemuse nimel on vahetuspere valmis olema vahetus-
õpilasele teenäitajaks ning julgustama osavõtmist kooli- ja kogu-
konnaüritustel.

  Pereankeeti on võimalik esitada aastaringselt ja mida aegsamini 
sellega algust teha, seda suurem on valiku võimalus juba õpilaste 
ankeetide saabumisel iga aasta märtsikuust. 

  Täpsema huvi korral kirjuta julgelt aadressile yfu@yfu.ee.

Vahetuspereks hakkamise eeldused

MUINASJUTT Ubin oli puna-
põsine õunanooruk, kelle pere-
mees oma korvi noppis. “Vara 
veel õunakoogiks saada,” mõtles 
uudishimulik ubin, upitades 
ennast samal ajal korvi äärele 
ja pots! kukkus ta muru sisse. 
Hüppest sai ubin hoo sisse ja 
maailma avastamine võis alata. 

Ubinal oli pea laiali otsas. Küllap 
ta olekski peatamatult edasi vee-
renud, ent järsku miski takistas te-
da. See oli niiske, musta värvi ja 
lõhnas teisiti kui muru. “Kus ma 
olen?” mõtles kogenematu ubin. 
Ta oli veerenud mulla sisse, roosi-
põõsasse, kus üks õis oli ilusam kui 
teine. “Küll on nemad alles sihva-
kad! Ükski õun ei kasva iial nõnda 
pikaks ega lõhna iial nõnda magu-

salt,” imetles ubin lilleilu. Kuna roo-
sid ei olnud teda märganud, köha-
tas ubin ja tutvustas ennast: “Tere, 
mina olen ubin!”, kuid keegi ei su-
vatsenud alla tema poole vaadata.

Ubin proovis uuesti, kõvema 
häälega ja siis kõlas rooside üle-

Advendimuinasjutt ubinast, roosidest ja vihmaussist
olev vastus: “No kaua sa kavatsed 
siin mulla sees sedasi mütata?”

“Vabandust, kui tüli tegin. Ma 
olen teid õunapuu otsast vaada-
nud ja imetlenud. Kõik mu sõbrad 
õunad sooviksid olla nagu teie,” jäi 
ubin viisakaks.

“Lõpeta nüüd meie segamine, 
kao minema! Meie suhtleme ainult 
ilusate taimede, loomade ja putu-
katega! Sinusugused junnid mei-
le huvi ei paku!” kurjustasid nüüd 
kõik roosid läbisegi.

Kuri toon ja tigedad sõnad eh-
matasid ubinat. Kuidas saavad roo-
sid, kes on nii kaunid, olla nii õe-
lad? Kas siis ilu ja headus ei käigi 
käsikäes? Ubinake oli segaduses. Ta 
proovis mulla pealt minema saa-
da, aga mida rohkem ta üritas, se-
da enam läks õun närvi ja endalegi 
teadmata kuidas oli ubin sattunud 
roosi ühe terava okka külge.

Õunakesel oli valus ja nutt tik-
kus peale. “Taevane arm, miks sa 
mu okka külge klammerdusid? Se-

da ma sulle ei andesta!” muutus 
roos veelgi tigedamaks. Ubin aga 
nuttis nii häälekalt, et ta ei suut-
nud vastata. Tal oli valus, ent veel 
enam tegi talle haiget rooside ku-
ri ja õel suhtumine. “Roosid, palun 
aidake mind! Ma luban, et ei tüüta 
teid enam kunagi ja veeren kohe siit 
ära,” palus ubin. Roosid ajasid oma 
ninad aina ülbemalt taeva poole: 
“Ise sa ennast okka külge keeruta-
sid, ise sa sealt ennast lahti ka aita!”

Õnneks oli vihmauss tulnud 
mulla peale toitu otsima ja sõne-
lust pealt kuulnud. Kõhklematult 
tõttas ta ubinale appi. Ta ajas en-
nast täiesti sirgu, võttis kokku ko-
gu oma ussijõu ja lükkas ubina ok-
ka küljest lahti. Kerge see ei olnud, 
kuid vihmauss teadis, et teisi tuleb 
hädas aidata.

“Vihmauss, suur tänu abi eest, 
sa oled minu tõeline sõber,” tänas 
ubin vihmaussi kallistades.

“Sõpru tuntakse hädas,” ütles 
vihmauss ja tundis ka ennast hästi, 

sest oli hakkama saanud tõeliselt 
vapra teoga. Vihmaussi välimus 
ei ole just iluduskuninganna oma, 
kuid süda on tal suur nagu Muna-
mägi ning soe kui ahjust tulnud õu-
nakook, arutles ubin endamisi.

Äkki tundis ubin raputust, see 
oli tema ema. “On aeg tõusta, pere-
mees tuleb kohe meid noppima.” 
Ubin taipas, et kogu tema seiklus 
oli toimunud unenäos. Kui nüüd 
peremees ubina päriselt korvi pa-
ni, ei upitanud ta ennast enam sealt 
välja, vaid oli uhke, et just temast 
saab maitsev õunakook, mis viib 
keele alla igal lapsel.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

 Pere ja Kodu veebilehe 
advendikalendris on kuni 
detsembrikuu lõpuni võima-
lus kuulata erinevate auto-
rite muinasjutte. Kõik tekstid 
on sisse lugenud näitlejanna 
Katariina Libe.

Ubin, roosid ja 
vihmauss. Pilt: 
Kristel Karpl

Ryo kokandus-
ringis Abja-
Paluojal. 
Fotod: erakogu

Ryo Viljandis 
puutööga 
tutvumas.
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T
änaseks on Eestis kokku 
125 toitlustajat, kellel on 
mahetunnustus. Neist 44 
on lasteaiad ja 58 koolid, 

neist enamus asuvad Lõuna-Eestis. 
Üsna vähesed, nende seas eralaste-
aed Lillelapsed, asuvad Eesti põhja-
osas. Nagu arvudest näha, on ma-
hetoitlustajad seotud peamiselt 
lastega, mahedaid kohvikuid ja res-
torane on üle Eesti alla kahekümne.

Toit on tervis, nauding ja kul-
tuur. Lisaks on toidu puhul oluline 
ka keskkonna aspekt. Et meie maa 
toidaks ka järeltulevaid põlvesid, ei 
tohi seda ei kurnata ega mürgitada.

Kõik teavad, et tervisele pannak-
se alus tervislike eluviisidega – so-
biv toitumine, piisav liikumine ja 
head sotsiaalsed suhted. Just lap-
sena luuakse mustreid, mis või-
vad mõjutada kogu edaspidist elu. 
Seepärast on lastele tervisliku toi-
du söömise harjumuse tekitamine 
väga tähtis. On oluline, et lapsed 
õpiksid sööma ja tajuma kvaliteet-
toidu peeneid, kunstlike maitsetu-
gevdajatega forsseerimata maitse-
nüansse, süües tervislikku ja lihtsat 
eesti toitu – kruubiputru, rukkilei-
ba, täisterapannkooke, hernesup-
pi, kamavahtu jmt.

Tervislik toit on tasakaalus toit. 
Tänapäeva inimesi ei ohusta mitte 
toidu, vaid toitainete puudus. Söö-
me liiga ühekülgset ja ultratöödel-
dud toitu. Liigne töötlemine (krõp-

tamiine (B, E, PP), palju mineraale 
ja kiudaineid. Täisterajahuga saab 
valge jahu asendada kõigis küp-
sistes (ka piparkookides). Samuti 
sobib täisterajahu pannkookides-
se. Need saavad küll tsipa tume-
damad, kuid on täiuslikuma mait-
sega ja, mis peamine – sisaldavad 
rikkalikult mineraale ja kiudaineid. 
Täisterana võiks eelistada ka maka-
rone, kuid et neid sööma harjuda, 
peaks alustama lapsepõlves.

Lillelapsed kasutavad täisteraja-
hutooteid, jahud ja helbed on meil 
mahedad. Hooajaliselt kasutame 
mahedaid eesti köögivilju, õunu 
ja marju. Aastaringselt on mahe-
dad ka piimatooted (piim, jogurt, 
kohupiim, või ja vahukoor). Para-
doksaalne on see, et piimatoetust, 
mida haridusasutused saavad, 

TOIT Mahepõllumajanduse Koostöökogu pidas 
aastakonverentsi, kus tunnustati mahetootjaid ning 
räägiti mahetoidu pakkumisest koolides ja laste-
aedades. 

Mahe ja tervislik toit Lillelastes

gi pidid meie esivanemad ikka väga 
õigesti tegema, et eesti rahvas täna-
seks päevaks alles on! Üks õige tegu 
oli talupojatoit – see oli tänapäeva 
mõistes nii lühikese tarneahelaga, 
öko- kui ka terviktoit (rafinaate ka-
sutati vähe). Nii need eestlased pü-
sima jäid!

Üks kasulikumaid roogasid laste 
toidulaual on supp, mille põhjaks 
on ehtne puljong – rikas nii valku-
de kui ka mineraalide poolest. Ja 
köögiviljad, mis sellesse keedetud, 
säilitavad oma väärtuslikud oma-
dused mitmeks tunniks.

Väga väärtuslik toiduaine täiste-
rajahu on meie toidulaudedel aga 
tõrjutud. Kui valges jahus (rafinaat) 
on töötlemise tagajärjel alles pea-
miselt tärklis ja mõned valgud (nt 
gluteen), siis täisterajahus on ka vi-

sud, kommid, helbed, magustatud 
joogid jne, mis läbinud tehases tu-
geva töötlusprotsessi) hävitab toidu 
kasulikud koostisosad, sellesse jää-
vad alles peamiselt ebakvaliteetsed 
rasvad ja süsivesikud. Jah, selliseid 
asju võib vahest süüa, kuid korra-
likku igapäevast värskelt valmista-
tud toitu need ei asenda. Nad anna-
vad küll ohtrasti kaloreid, kuid kuna 
keha vaevleb mikrotoitainete puu-
duses, süüakse neid nälja kustuta-
miseks üleliia. Tervislik ja täisväär-
tuslik toit on värskelt valmistatud 
toit, milles toitaineid on töödeldud 
just täpselt nii, et kasulikud omadu-
sed säiliksid.

Toidukultuuri tähtsus
Tervislik toit on kohalik toit. Koha-
liku toidu tarvitamisest on mitme-
ti kasu. Lisaks sellele, et muudame 
omaenda majanduskeskkonna elu-
jõulisemaks, ostes kohalikelt, tee-
me ka oma kehale head. Oleme 
geneetiliselt kohanenud just koha-
likule toidule (suudame lihtsasti 
toota ensüüme selle seedimiseks). 
Kohalikku toitu tarbides jätkame ka 
kohaliku toidu traditsioone, säilita-
me oma kultuuri eripära. Toidukul-
tuur on meie suure kultuuri oluline 
osa – praktiseerime seda ehk söö-
me ju iga päev. Toitu, mida on 30 
aastat kohapeal tarvitatud, saame 
nimetada kohalikuks. Seega toi-
mub ka vastupidine protsess – kui 
me mingi toidu 30 aastaks unusta-
me, ei saa me seda oma rahvusköö-
gi osaks enam nimetada. Kördid on 
meil kadunud, minekul on üliter-
vislik kiisel. Kuid palju head on ka 
alles. Olen ikka arvanud, et mida-

mahepiima pakkujatele ei maks-
ta. Nüüd lõpuks on hakatud Eestis 
mahetootmist ja laste tervisliku-
mat toitu riiklikult toetama. Suvest 
alates kompenseeritakse mahetoi-
du pakkujatele väike osa kuludest 
(jääb piimatoetuse suurusjärku). 
See innustab ehk enam mahetoi-
tu pakkuma, ses just väikelapsed 
ja vanurid on need, kelle toit peaks 
olema kõige tervislikum. Bürokraa-
tia on toidu mahetoetuse puhul üs-
na väike. Kui on põllumajandus- ja 
toiduametis tehtud mahetunnus-
tus (Lillelastes on ametlikult 20–
50% toidust mahe, kuid tegelikult 
tuleb kuude lõikes enamgi), tuleb 
ennast registreerida PRIA kliendiks 
ja mahetoetus ootab teid juba eel-
täidetud taotlusel. Kui vajate abi, 
nõustame Lillelastes meeleldi.

PRAKTIKANT 24. oktoobrist 
kuni 16. detsembrini tegutses 
Püünsi noortekeskuses prak-
tikant Rita Brogi, kes saabus 
Viimsisse Saksamaalt Kölni 
kutsekoolist Erzbischöfliche 
Berufskolleg. Rita ülesanneteks 
praktikandina oli vaadelda, 
milline on noorsootöö Eestis, 
osaleda noortekeskuse iga-
päevatöös ning korraldada 
üritusi ka iseseisvalt. 

Palun tutvusta ennast!
Minu nimi on Rita Broqi, ma sün-
disin Albaanias, aga elan Saksa-
maal. Ma olen 23-aastane ja õpin 
õpetajaks.

Kuidas Sa sattusid Püünsi noor-
tekeskusesse praktikale?
Õpin hetkel 2. kursusel ja meie 
klassijuhataja korraldas n-ö ava-
tud uste päeva, kus õpilased, kes 
olid teinud praktikat väljaspool 
Saksamaad, tegid esitlusi enda ko-
gemusest. Tänu esitlustele sain tea-
da Erasmus+ programmist ja selle 

võimalustest ning sellel hetkel ot-
sustasingi minna välismaale. Prog-
rammi raames sain Viimsi valla ha-
ridus- ja noorsootöö peaspetsialisti 
Kadi Bruusi numbri, kes oli ühtlasi 
minu esmane kontaktisik Viimsis.

Püünsi noortekeskus jätab hüvasti saksa praktikandiga
Kas Sulle meeldib Püünsi noorte-
keskus?
See ei ole isegi küsimus – ma ar-
mastan siin olemist! Mulle väga 
meeldib see noortekeskus ja üritu-
sed, mida siin korraldatakse.

Kuidas Sulle meeldivad siinsed 
noored?
Mulle meeldib, et siinsed noored 
on väga avatud – kõik võtsid mind 
kiiresti omaks. Just tänu noortele 
ja noorsootöötajatele ongi mul siin 
tore olla.

Milline oli Su lemmikhetk siin 
noortekeskuses?
Ooo, neid oli palju! Minu esimene 
nädal oli selline vaikne, kuna koolis 
oli vaheaeg, aga teisel nädalal sain 
juba tuttavaks erinevate noortega. 
Kolmas nädal oli parim just üritus-
te pärast, mis siin toimusid. Eriti on 
meeles, kui käisime minu ürituste 
jaoks sisseoste tegemas. 

Miks Sa praktikaks Eesti valisid?
Esimene põhjus oli see, et ma ei 
teadnud Eestist midagi ja olin vä-
ga huvitatud sellest riigist. Teiseks 
põhjuseks oli, et meie õpetaja üt-
les, et meil on hea koostööpartner 
Eestis, kellel on heal tasemel noor-

tekeskused. Kolmandaks soovi-
sin olla riigis, kus ma ei ole kunagi 
käinud ning selle keele ja kultuuri 
kohta rohkem õppida. 

Kas Sa oled jõudnud väljaspool 
noortekeskust eesti kultuuriga 
tutvunud?
Jah, ma olen väga palju näinud. Ma 
olen Tallinnas palju ringi käinud ja 
usun, et olen näinud parimaid koh-
ti Eestis. Eriti meeldivad mulle va-
nalinn ja jõuluturg. 

Millega ma harjunud ei ole, on 
teie ilmad, aga lumi mulle meeldib.

Kuidas erineb Viimsi vallas töö-
tamine Saksamaal töötamisest?
See on üsna erinev. Ma töötasin 
Saksamaal lasteaias ja seal on hoo-
pis teistsugune õhkkond. Ütlesin ka 
oma siinsele mentorile, et tunnen 
ennast Viimsis tiimiliikmena, saan 
jagada oma mõtteid ja ideid ning 
arvan, et siinsed inimesed on soo-
jad ja külalislahked. Ka noored on 
siin avatud ja neil on vabadus teha 
asju, mida nad soovivad.

Kas midagi ka üllatas Sind?
See üllataski, et lapsed on avatud 
ja neil on vabadus teha, mida nad 
soovivad. Võib-olla ka see, et kui 

Mia Madelene Raap
Püünsi noortekeskuse noor

ma olen kohtunud teiste inimeste-
ga, siis nad ei ole kohe alguses vä-
ga avatud olnud.

Miks Sa soovitaksid minul minna 
teise riiki praktikale?
Kui Sa tunned huvi teiste riikide 
vastu, siis küll. Teises riigis olles 
õpid Sa rohkem austama teiste elu, 
saad tuttavaks paljude inimestega. 
Sul on võimalus testida oma piire 
ning saada mitmeid uusi kogemu-
si, mis võib olla nii halb kui ka hea. 
Minu jaoks on see olnud väga suur 
seiklus!

Kas Sul on ka kahju Saksamaale 
tagasi minna?
Mul on väga kahju tagasi minna! 
Viimase kahe nädala jooksul olen 
ma öelnud mitmeid kordi, et ma ei 
taha tagasi minna ja tahaksin siin 
töötada. Kindlasti hakkan igatsema 
siinseid noori ja noorsootöötajaid.

Milline on Su lemmiksõna eesti 
keeles?
Arvatavasti “head aega”, sest mul on 
seda naljakas öelda.

Kelleks Sa tulevikus saada tahad?
Ma soovin ennast edasi harida ja 
oma õpinguid Saksamaal jätkata.

Mia Madelene 
(vasakul) ja 
Rita koos 
Püünsi noorte-
keskuses. Foto: 
erakogu

Ene Lill
eralasteaia Lillelapsed 
tervisnõustaja ja toidu-
semiootik

Eralasteaias 
Lillelapsed 
kasutatakse 
hooajaliselt 
mahedaid 
eesti köögi-
vilju, õunu ja 
marju. Fotod: 
Ene Lill

Advendimuinasjutt ubinast, roosidest ja vihmaussist
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E
esti Laul 2023 poolfina-
listide seas on lausa viis 
viimsilast või Viimsiga ti-
hedalt seotud artisti: Car-

los Ukareda, Inger, Stig (Elysa lau-
lu “Bad Philosophy” autor), Sissi 
(kellega toimetusel ei õnnestunud 
ühendust saada) ja mitu liiget an-
samblist Wiiralt. Saame nendega 
lähemalt tuttavaks!

Carlos Ukareda on elanud Viim-
sis kogu oma elu – käinud Piilu-
pesa lasteaias ja Viimsi koolis.

“Otsustasin osaleda Eesti Lau-
lul, kuna tahan enda muusikat ja-
gada suurema publikuga ja Eesti 
Laul on selleks ideaalne platvorm. 
Põnev oleks ka Eurovisioonile min-
na. Minu laul “Whiskey Won’t For-
get” räägib sellest, kuidas pärast 
katki läinud suhet meenuvad kõik 
ilusad asjad ja püsib lootus, et ku-
nagi on taas uus võimalus.

Jalutades on minu kodust Viim-
si Artiumisse umbes kümme minu-
tit ja minu arvates on väga lahe, et 
Eesti Laulu poolfinaalid just Viim-
sis toimuvad. Viimsi Artium on vin-
ge uus kultuurikeskus ja mul on au 
selle laval esineda.

Viimsilastelt ootan ikka vähe-
malt kahemillist toetust!“

Inger on Viimsis üles kasvanud, 
koolis käinud ja olnud 10 aastat 
seotud Martin Reimi jalgpallikoo-
liga. Viimsiga seostub tal armas, 
kodune ja soe tunne.

“Kui Viimsi on mulle üleskasva-
misel ja iseendakssaamisel olnud 
märgiline paik, siis Eesti Laulul on 
kindlasti olnud oluline roll minu 
muusikalisel teekonnal. Mäletan, 
et kui aastal 2019 esimest korda 
Eesti Laulu konkursist osa võtsin, 
käisid põnevus ja väike hirm ikka 
käsikäes. Seekord astun lavale juba 

kindlasti küpsema artistina ja loo-
ga, kus tunnen, et saan end päri-
selt vabaks lasta ja näidata ka seda 
poolt Ingerist, mida Eesti Laulul se-
ni nähtud pole.

Minu laul “Awaiting you” rää-
gib ootamisest – sellest tundest, 
kui ootad kedagi olulist oma ellu 
või hoopis mõnda head sõnumit, 
telefonikõnet või hoopis midagi 
kolmandat, mis südame kiiremini 
põksuma paneb. Me kõik ootame 
kedagi või midagi, igal ootusel on 
oma lugu ning minu oma kuulete 
juba Eesti Laulul. 

Kuna seekord tuuakse Eesti Laul 
meile täitsa Viimsisse kätte, oo-
tan kõiki viimsilasi saali kaasa ela-
ma. Väga vahva oleks seal koha-
ta näiteks oma kunagisi klassi- ja 
koolikaaslasi, Viimsi jalgpallikoo-
li kasvandikke, enda õpilasi ning 
muidugi ka kõiki teisi viimsilasi!

See teeks südame soojaks, sest 
energia, mis saalis publikuga tekib, 
on ikka täitsa teine. Aga igasugune 
toetus loeb mulle palju – olgu sel-
leks finaalikoha jaoks olulised te-
lefonikõned või ka näiteks lihtsalt 
minu loole kaasaelamine seda Spo-
tifyst või Youtubest kuulates.” 

EESTI LAUL tuleb taas ja sel aastal teeb laulukon-
kursi viimsilastele erilisemaks see, et esmakordselt 
toimuvad Eesti Laulu mõlemad poolifinaalid – 
12. ja 14. jaanuaril – Viimsi Artiumis. Poolfinaalide 
piletid pandi müüki 2. detsembril.  

Eesti Laulul osaleb tänavu rekordarv 
Viimsiga seotud artiste

Wiiraltist, kuhu kuuluvad Marta 
Arula, Vahur Krautman, Martin 
Saaremägi, Sander Nõmmistu, 
Mihkel Uba (elab Kelvingis), Siim 
Türnpuu ja Hans K. Pikani, seob 
Martin Saaremäge Viimsiga mitu 
asja. Ta on käinud siin Piilupesa 
lasteaias ja esimeses klassis, tegi 
Viimsi noortekeskuses Brides in 
Bloom bändi koos Mikk Tamme-
põlluga ning kolis üheksa aastat 
tagasi Haabneeme.

“Eesti Laulul osalemine on na-
gu osa Wiiraltist. Me tähistasime äs-
ja bändi kolmandat sünnipäeva ja 
paar nädalat hiljem selgus, et meid 
on ka kolmandat korda Eesti Laulu-
le valitud. See on vist omamoodi re-
kord? Naljatades ütlesin, et ega en-
ne Wiiralt sinna minemata jäta, kui 
mind žüriisse määratakse. Aga tõsi-
semalt rääkides, siis pigem jääb see 
meie viimaseks Eesti Lauluks ja tee-
me ruumi teistele bändidele.

Oleme Wiiraltiga üritanud alati 
päris asjadest kirjutada. Samamoo-
di jutustab me ümber toimuvatest 
halbadest asjadest ka “Salalik”. Loo 
lõpus keerame selle justkui pea 
peale, et mis neist suurtest maa-
ilma muredest, kui mul omal on 

häda käes. Aga kuulake ja mõelge 
kaasa, selles on päris palju tuttavat. 
Miks mitte ka Viimsis toimuva vaa-
tevinklist, kus vesi lõpeb teatud aja-
hetkel otsa ja kalurite võrgud jää-
vad tühjaks.

Mulle tundub märgiline, et sel 
aastal, kui Eesti Laul tuuakse Viimsi 
Artiumi, on konkursil osalemas re-
kordarv viimsilasi. Nii, kui ma nä-
gin, et ka teised viimsilased pool-
finaali edasi said, kirjutasin neile, 
soovisin õnne ja rõõmustasin, et 
tulekul on selline omade pidu!

Viimsilastele ütleks, et hoidke 
omadele pöialt, sest omasid on sel 
aastal Eesti Laulul igale muusika-
maitsele. Ja astuge aga julgelt mul-
le ligi, kui poes, raamatukogus või 
tänaval kohtume!”

Stig Rästa on Viimsis elanud vii-
mased neli aastat. Kuna tema 
abikaasa Karina on Viimsis üles 
kasvanud, otsustati pärast laste 
sündi perega Viimsisse kolida. 
Vallavolikogu liikmena panustab 
Stig ka kohaliku elu arengusse.

“Sel aastal ma ise võistlema ei 
lähe, minu kirjutatud lauluga asub 
võistlema Elysa. Ent laule kirjuta-
des on alati veidi mõnusam tunne, 
sest ei pea ise võistlema, vaid saab 
rahulikult oma nõu ja jõuga kaa-
sas olla. 

Eelmise Eesti Laulu ajal saime 
lavataguses koridoris Elysaga na-
tuke lähemalt tuttavaks ja juba siis 

jäi jutt, et võiks midagi koos proo-
vida. Aeg läks edasi ja mõni kuu ta-
gasi tegimegi ühiselt oma esimese 
laulu. Stuudios olles mainis Elysa, 
et tal on isu sellel aastal uuesti Ees-
ti Laulust osa võtta ja sealt hakkas-
ki asi edasi liikuma. “Bad Philo-
sophy’’ oli mul mõnda aega juba 
valmis olnud ja kuidagi osutus va-
lik kohe selle laulu peale. “Bad Phi-
losophy’’ räägib ühest suhtest, mis 
on loodud minema, aga mida ikka 
saadab mingisugune jama.

Eesti Laulu toimumine Viim-
si Artiumis tähendab, et Viimsisse 
tuleb erakordselt palju popmuusi-
kat. Meie kõigi tagahoovi tuleb Ees-
ti üks suurem ja vaadatuim tele-
show, mis on ülimalt äge! Loodan, 
et paljud viimsilased ostavad kohe 
pileteid ja tulevad Eesti Laulu ka 
kohapeale vaatama, sest omadele 
peab alati kaasa elama!”

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Eesti Laul 2023 poolfina-
listid tähestikulises järje-
korras:

 Alika “Bridges”
 Andreas “Why Do You 

Love Me”
 Anett x Fredi “You Need 

To Move On”
 Bedwetters “Monsters”
 Carlos Ukareda “Whiskey 

Won’t Forget”
 Ellip “Pretty Girl”
 Elysa “Bad Philosophy”
 Inger “Awaiting You”
 Janek “House Of Glass”
 Kaw “Valik”
 Linalakk, Bonzo “Aeg”
 Meelik “Tuju”
 M Els “So Good (At What 

You Do)”
 Merlyn “Unicorn Vibes”
 Mia “Üks samm korraga”
 Neon Letters & Maiko 

“Tokimeki”
 Ollie “Venom”
 Robin Juhkental “Kurbuse 

matused”
 Sissi “Lighthouse”
 Wiiralt “Salalik”

Carlos Ukareda. Foto: Triin Raa

Inger. Foto: Hanna Rebeka 
Leinštrep

Stig Rästa. 
Foto: Stina 
Kase

Wiiralt. Foto: 
Maris Savik
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JÕULUMAA 22. detsembril 
muutub Viimsi vabaõhumuu-
seumi kaluriküla imeliseks 
jõulumaaks. Hubane atmosfäär 
ja tore seltskond tekitavad meie 
südametesse soojuse ja ehtsa 
jõulutunde. 

Kõik Lotte ja Roosi sõbrad on 22. 
detsembril kell 16 oodatud Kingu 
talu õuele, et üheskoos pidada ma-
ha üks korralik jõulutrall. Saab pal-
ju nalja, tantsu, laulu ning tutvuda 
vanaaja jõulukommetega. Ka va-
baõhumuuseumi peremees Raivo 
ootab kõiki suuri ja väikeseid lus-
takatele mängudele. Ja, mis põhili-
ne – tuleb ka jõuluvana Olle! 

Kes veel ei ole jõudnud oma kirju 

Jõulud Viimsi vabaõhumuuseumi kalurikülas

Üleskutse!
 Püstitame Viimsi päka-

pikumütsi kandmise rekordi! 
Seoses sellega palume kõi-
gil külastajatel panna pähe 
päkapikumütsid, kindlasti 
teeme ühispildi, et hiljem 
saaks kõik päkapikud ka üle 
lugeda!

jõuluvanale ära saata, saab seda 
veel teha. Lisaks postkastile võtab 
jõuluvana kaasa oma kommimasi-
na. Kusjuures kommimasin on te-
ma enda leiutis. 

Jõululaule esitavad meile Viimsi 
kooli laululapsed, juhendajaks Ma-
ri-Liis Rahumets. Avatud on kohvik, 
kust saab osta sooja jooki ja pann-
kooki. Kell 12–17 on avatud Viimsi 
taluturg, kust igaüks leiab oma jõu-
lulauale head ja paremat.

Rammukatsumise mäng – vägikaika vedu. Foto: Mairit Meite

Jekaterina 
Alipova
Viimsi vabaõhu-
muuseumi perenaine

O
KO talverestoran ja 
akendest paistev Haab-
neeme rand on otsekui 
muinasjutumaa, kus ar-

gimõtted ja igapäevamured kiiresti 
meelest lähevad. Haabneeme rand 
pole ilus üksnes suvel, vaid igal aas-
taajal. 

Talvel on siinne õhk, meri ja päi-
ke hoopis teistsugused kui suvel. 
Istu ükskõik millisel OKO korrusel 
ning naudi sillerdava lume ja päik-

jätkub kõigile, ka pere noorema-
tele. 

Iga sündmus väärib 
tähistamist
Oleme endiselt sõbralik kohalik 
restoran, mis ootab kodukandi rah-
vast nii lõuna- kui ka õhtusöögile. 
Astu sisse lühikeseks lõunaks pä-
rast jalutuskäiku mere ääres, tule 
mõnusale õhtusöögile kallimaga 
või tähista mõnda erilist sündmust 
koos sõprade ja perega. Kas pole 
tore, et saad mõnusa koosviibimi-
se või peo korraldada koduvallast 
lahkumata!

RESTORAN Igal sügistalvel toimub OKOs põnev 
muutus. Piirkonna parimast suverestoranist saab 
õdus ja hubane talverestoran, kuhu võib end ilusal 
lumisel päeval lausa unustada. Võib öelda, et talvel 
käivad Haabneeme rannas kõik, kes naudivad mõnu-
said lõhnu, maitsvat toitu ja kordumatuid vaateid.

OKO suveresto on muutunud 
maagiliseks talverestoraniks

Vanad lemmikud ja uued 
tulijad menüüs
Hunnituid vaateid täiendavad rik-
kalikud itaaliapärased maitsed. Kui 
kuuled sõna OKO, tuleb sulle tõe-
näoliselt esimesena silme ette kivi-
ahjus 500 kraadi juures küpsetatud 
pitsa. Sellel on ka meie uuenenud 
menüüs kindel koht.

OKO talvine menüü on senisest 
veelgi külluslikum. Oleme tradit-
sioonilisi ja hingestatud Itaalia 
maitseid rikastanud OKOle omase 
tänapäevase vimkaga. Paljude kü-
lastajate lemmikuks on saanud 
OKO bruschetta, mis on mõnusalt 
maitsev ja pikk, et jagada seda ka 
sõpradega. 

Klassikaline Itaalia ratatouille 
kitsejuustu ja Lõuna-Itaaliast pä-
rit San Marzano tomatitega on aga 
väärt korduvat OKO külastamist. 
Suuremate gruppide meelisvali-
kuks on saanud röstitud pardirind. 
Jah, part on ka Itaalia köögis auko-
hal ning sobib suurepäraselt lumi-
sesse hooaega. Avastamisrõõmu 

sekiirte värve, mida kusagil mujal 
ei kohta.Meie maast laeni aknad ja 
istekohtade uus paigutus näitavad 
igast lauast ilusat vaadet. Tulles res-
torani õigel kellaajal, naudid oiva-
list toitu ja head seltskonda võrra-
tu päikeseloojangu saatel.

Üks meie toredatest külalistest, 
Erik, on Google’is OKO kohta öel-
nud nii: “OKO asub kõige paremas 
kohas üldse, vaid mõne sammu 
kaugusel merest. Kaasaegne inter-
jöör ja millised vaated! Esimesel 
korrusel on kena pitsabaar, kust 
avaneb parim vaade merele, teisel 
korrusel on restoran, kust avaneb 
veelgi suurepärasem vaade. Mine 
sinna kindlasti!!!”

Meie teine korrus on veelgi hu-
basem ja privaatsem kui varem. See 
on tõeline Haabneeme pärl. Rendi-
me teist ja kolmandat korrust välja 
ka privaatseteks sündmusteks. Tei-
se korruse saal mahutab kuni 100 
inimest, kolmanda korruse suurem 
ruum 30 ja väiksem 10 külalist. Su-
vel mahub terrassile veel 50 inimest 
lisakski. 

Pakume nii käikudega kui ka bu-
feestiilis õhtusööki. Meie juurde on 
alati oodatud ka muusikud ja esi-
nejad, kohapeal on projektor ning 
suur ekraan.

Broneeri kuni 10-le külalisele 
laud mugavalt meie kodulehel 
www.okoresto.ee. Suuremate selts-
kondade ja erisoovidega kirjuta 
oko@okoresto.ee. Meie oleme iga 
päev rannas – ootame sind!

Mariko Kolk
Siigur Restoranid 
turundusjuht

 OKO restoran on talve-
hooajal avatud: P–N kell 
12–22; R–L kell 12–23

Vaade, mis on 
iga päev uus. 
Foto: Mario 
Pärn

OKO on aastaringselt avatud. Fotod: Tõnu Tunnel

Pühade ajal on Viimsi taluturg avatud eriaegadel!



16. detsember 202220  // LEMMIKLOOM

K
oer on karjaloom na-
gu ka tema esivanemad 
hundid ja šaakalid. Igas 
karjas peab olema kind-

lasti juht. Perre võetud koera kar-
ja juht on teisest liigist – inimene. 
Või vähemalt peaks olema inime-
ne. Seega on äärmiselt oluline õpe-
tada oma koerad endale kuuletuma 
ja olla neile karja juhiks. Kui oma-
nik seda ülesannet koera õpetami-
sega enesele ei võta, võtab selle po-
sitsiooni koer. Kuidas teile meeldib 
oma koerale alluda?

Tegelikult algab kõik juba kor-
ralikust kodutööst looma võtmi-
sel. Koera võtab täiskasvanu enda-
le, mitte lapsele, nagu sageli vääralt 
mõeldakse. Lastel on koerast pal-
ju rõõmu, aga vastutus koera kas-
vatamise ja käitumise eest lasub 
täiskasvanul. Ja selleks on vaja ae-
ga, palju aega. Suur maja ja suur 
aed on suurepärane lisandväärtus, 
kuid see pole kaugeltki nii oluline, 
kui küllaldane aeg loomaga tegele-
miseks. Ei maksa arvata, et kui ole-
te seljatanud esimese titeaasta ja 
koerale head kombed selgeks õpe-
tanud, on raskused seljataga. Pa-
raku mitte. Igas vanuses koer vajab 
seltsi, uusi muljeid, jalutuskäike ja 
tegelust. Oma lastega tegelete ju ot-
seselt või kaudselt elu lõpuni – koer 
ei ole mingi erand. Sellist koera, 
kellega ei pea tegelema, ei ole ole-
mas. Koer ei ole aia- ega toakau-
nistus, ammugi mitte lapsehoidja 
või laste lõbustaja. Küll aga saab te-
mast kurja koera kasvatada, kui te-
ha järjepanu kasvatusvigu.

Koer ei mõtle nagu meie. Ei ole 
mõtet koeraga pahandada, kui ta 
käitub nii, nagu meile ei meeldi. 
Koer teeb neid asju lihtsalt sellepä-
rast, et ta on koer – haugub, hüp-
pab, kraabib, hammustab. Need 
on oskused, mis on instinktiivsed 
ja mille ta on sündides kaasa saa-

nud. Kas ja kuidas ta neid instink-
te kasutada tohib, on peremehe asi 
talle õpetada. Ebasobivad tegevu-
sed tuleb lõpetada juba kutsikaeas, 
et nendega mitte maadelda hiljem. 

Koertele meeldib rutiin. Sotsia-
liseerimine, uute kohtade, eseme-
te ja inimeste tundmaõppimine on 
hädavajalik, aga sellega ei tohi ka 
üle pingutada, et mitte muuta koe-
ra närvikava ebakindlaks. Looma-
ga on palju kergem hakkama saada, 
kui on kindel režiim. Koerale sobib, 
kui inimene ütleb, mida ta peab te-
gema. Ta vajab juhtimist. On tege-
vused, mis sobivad, ja tegevused, 
mis ei sobi.

Koerad võivad olla 
ettearvamatud
Lihtsalt kurja koera, kes on kuri 
kurjuse pärast, ei ole olemas. On 
koeri, kelle agressiivsusele on ras-
ke seletust ja lahendust leida, aga 
need on enamasti isendid, kelle 
ajutegevusega ei ole kõik korras. Ka 
koertel esineb psüühikahäireid na-
gu inimestel ning need võivad aval-
duda ka agressiivsusena.

Koera agressiivsuse peamine 
põhjus on hirm. Teda hirmutab 
mingi situatsioon või inimene, ta-
ganemistee on ära lõigatud, või tal 
on eelnev kogemus, et rünnakust 
on kasu. Alguses võib agressiiv-
sus väljenduda lihtsalt urisemises, 
haukumises ja karva turri ajami-
ses, aga vahel ka hammustamises. 
On koeri, kes käituvad agressiiv-
selt, kui tunnetavad ohtu oma res-
sursile, peamiselt toidule. Kui näi-
teks koer leiab metsateelt surnud 
orava ja asub seda isukalt näsima, 
siis püüd temalt seda ära võtta võib 
lõppeda omanikule hammustuse-
ga. Koer ütleb sellega pisut reljeef-
semalt, et otsi ise endale oma raibe 
ja minu saaki ära puutu.

Kui koeral ilmnevad agressiiv-
suse ilmingud, tuleks kohe võt-
ta ühendust käitumisspetsialisti-
ga, kes enamasti oskab tuvastada 
põhjused ja leida lahenduse. Nen-
de kõrvaldamisel saab sellise koe-
raga täiesti normaalset elu elada. 

Millist koera koju võtta?
Tuleb meeles pidada, et agressiiv-
ne koer on relv, mittekontrollitav 
relv. Ja sellise relva oskamatu kä-
sitlemine võib kaasa tuua traagi-
lisi tagajärgi, nii koerale, teile en-
dale, perele kui ka kolmandatele 
isikutele. Omaniku ülesanne on 
hoolitseda, et koer oleks õpetatud 
suhtlema nii teiste koerte kui ka ini-
mestega. Koeraga jalutamas käies 
kohtate paratamatult teisi koeri ja 
inimesi. Kui te ei tea, kuidas koe-
ra juhtida või kinni hoida, või ole-
te võtnud koera, keda te ei jõuagi 
kinni hoida, on tavapärane vaate-
pilt omanik lohisemas rihma tiriva 
kähiseva koera järel. 

Peaks olema elementaarne, et 
võetakse endale selline koeratõug, 
kelle pidamiseks on vajalikud tingi-
mused, kellest käib vajadusel jõud 
üle ning kelle jaoks on teil aega ja 
pühendumust. Raske on mõista, 
miks näiteks peaks väikeste laste-
ga perre võtma võitluskoeri või kor-
terelamu väikeses korteris pidama 
Afganistani hurtasid. Või milleks 
on tiheasustuses tarvis pidada Tii-
beti mastifit, keda kasutati Tiibeti 
hõimude poolt lambakarja kaits-
miseks huntide, leopardide, karu-
de ja tiigrite eest. Millal me Viimsis 
viimati tiigrit kohtasime? Kui se-
da koera valesti kasvatada ja lasta 
tal endale pähe istuda, võib ta rün-
nata suvalisel ajal ja suvalises ko-
has. Sellist koera võiks pidada ai-

nult suur entusiast, kellel on aega 
ja soovi temaga tegeleda. Ei maksa 
luua endale illusiooni, et suudate 
seda kuni 90 kg kaaluvat relva oh-
jeldada. 

Tihti on nii, et pere võtab koju 
armsa kutsika ning kui ta saab 7–8 
kuu vanuseks ja hakkab oma jäära-
päist iseloomu näitama, tekivad tõ-
sised probleemid. Kuna need koe-
rad on oma iseloomult dominant-
sed, võivad nad vale kohtlemise 
korral ka oma pereliikmeid või kü-
lalisi rünnata. Peremees peab siin 
alati näitama, kes on karja juht. 
Koer ei ole teie “beebi” ja teie ei ole 
tema “emme” või “issi”. Kuna me 
täna loomadesse valesti suhtume, 
neid ebavajalikult palju poputame 
ja korrale kutsumise meetodites-
se suhtume kui piinamisse, siis on 
loomad ära hellitatud ja neile kõik 
lubatud. 

Kõige olulisem on soov looma-
ga tegeleda ja muidugi ka sellele 
kuluv aeg. Oskusi ei pruugi endal 
vaja minna, kuna looma õpetami-
seks on kasvatajaid, treeningrühmi 
ja koertekoole täna piisavalt. Prob-
leemid koeraga algavad tema va-
lesti kasvatamisest. Ükski koer ei 
kasva ise. Sageli levivad eksiarva-
mused, et saksa lambakoer juba 
ongi tark loom ja pisike taskukoer 
nii väike ja nunnu, et ei vaja mingit 
kasvatamist. Kõiki koeri saab ja tu-
leb õpetada. Vaja on vaid piisavalt 
tarku ja motiveeritud omanikke.

Koeraomanik peab kindlustama, 
et tema lemmik ei pääse hulkuma 
ja kaasinimesi häirima. Alati ei ole-
gi lahti pääsenud loomal halbu ka-
vatsusi ja ta soovib ainult hüpata ja 
mängida, kuid ka sellised olukor-
rad võivad lõppeda õnnetult, na-
gu juhtus hiljuti ühe prouaga, kel-
le koer pikali hüppas ja kes murdis 
käeluu. Seadus asetab siinkohal 
suurema vastutuse loomapidajale.

Kui lähtuda järelevalvet teosta-
va ametniku vaatenurgast, siis on 
lisaks mootorsõidukitele ja ohtli-
kele ehitistele suurema ohu alli-
kaks ka loomapidaja poolt peetav 
loom. Suurema ohu allika iseloo-
mulikuks tunnuseks on asjaolu, et 
seda ei ole võimalik isegi kõrgenda-
tud hoolsusnõudeid järgides täieli-
kult kontrollida.

Looma puhul avaldub kõrgen-
datud oht selles, et ta võib käituda 
ettearvamatult ja teisi isikuid ohus-
taval viisil isegi siis, kui ta on tree-
nitud ja kogenud omaniku juhtimi-
se all. Tulenevalt mingist ärritajast 
võib loom inimest pureda, küünis-
tada, talle otsa söösta jne.

 
Koer avalikus ruumis
Iga loomapidaja on kohustatud tut-
vuma valla lemmikloomade pida-
mise eeskirjadega. Omanik/loo-
mapidaja peab tagama järelevalve 
oma looma üle, et loomad hulku-
ma ei pääseks, ning tuleb välistada 
looma ärajooksmise ning teistele 
inimestele või loomadele kallale- 
tungimise võimalus. Lemmikloo-
made pidamise eeskirjade rikkumi-
se eest saab rikkujat (loomapidajat) 
karistada juhul, kui rikkumine põh-
justas ettevaatamatusest varalise 
kahju või inimesele tervisekahjus-
tuse. Karistuse saab määrata väär-
teokorras kuni 800 euro suuruses 
summas.

Seaduse kohaselt loetakse loo-
mapidamist tavapärasest ohtliku-
maks tegevuseks, kuivõrd loomad 
võivad olla kontrollimatud ja et-
tearvamatud. Seega on äärmiselt 
oluline tagada, et avalikus kohas 
oleks loom alati rihma otsas ning 
loomapidaja peab olema suuteline 
säilitama kontrolli looma käitumise 
üle. Vastutajaks on alati loomapi-
daja ning vastutus kaasneb ka tege-
vusetuse korral. Seetõttu peab loo-
mapidaja arvestama, et ükskõik kui 
hoolikas ta ka ei oleks ja kui rangeid 
ohutusmeetmeid ka ei rakendaks, 
vastutab ta tsiviilõiguslikult siiski 
alati oma looma tegude eest.

Seadus ja eeskirjad on täitmi-
seks eelkõige loomapidajale. Sea-
dust järgides võidate endale ja oma 
koerale tunduvalt rohkem sõpru, 
kui seda eirates. Tuleb pidada mee-
les, et seaduse mitteteadmine ei va-
basta kohustusest seadust täita.

Karin Mägi
järelevalveosakonna 
juhataja

Anna teada!
Teateid Viimsi valla terri-
tooriumil hulkuvate lem-
mikloomade kohta saab 
edastada järgmistel kon-
taktidel:

 tel 602 8853 (heakorra 
vanemspetsialist)

 tel 602 8827 (ehitus- ja 
kommunaalosakonna juha-
taja)

 e-post: kommunaal@
viimsivv.ee 

 Viimsi valla lemmikloo-
made pidamise eeskirjaga 
saab tutvuda Riigi Teatajas.

Millal keegi 
viimati Viimsis 
tiigrit nägi?
KOERAD Kahjuks tuleb liiga tihti ette olukordi, 
kus koeraomaniku leige suhtumise tõttu oma 
kohustustesse pääseb koer hulkuma ja leiab 
aset rünnak, mille käigus saab kannatada 
inimene või tema vara. Miks siis nii juhtub ja 
millele peaks mõtlema, et kõigil oleks hea ja 
julge avalikus ruumis viibida? 

Koeraomanik 
peab kindlus-
tama, et tema 
lemmik ei pää-
se hulkuma ja 
kaasinimesi 
häirima. Foto: 
Fotolia

Koerast on 
lastele palju 
rõõmu, aga 
vastutus koera 
kasvamise 
ja käitumise 
eest lasub 
täiskasvanul. 
Foto: erakogu
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E
elmisel hooajal tulid mit-
med Viimsi tüdrukud, 
teiste hulgas koondise 
kandidaadid Marily Lass 

ja Ave Kuusk võrkpallis Eesti meist-
riks Tallinna Ülikool/Kikas nime 
kandvas naiskonnas. Käesoleval 
hooajal on naiskond läbinud noo-
renduskuuri, jätkuvalt palju män-
gijaid on Viimsist ning naiste võrk-
palli meistriliigas mängitakse 
Viimsi/Tallinna Ülikool nime all.

Möödunud hooajal võitis Tal-
linna Ülikool/Kikas naiskond Ees-
ti naiste meistriliiga ning Balti liigas 
jõuti Final Fouri. “Selliseid tulemu-
si ei oodanud meilt hooaja alguses 
keegi. Tegime tugeva põhihooaja 
ning hooaja edenedes mängupilt 
paranes ning muutusime kindla-
maks,” annab peatreener ülevaate 
eelmisest hooajast.

Põhiturniir lõpetati teisena ning 
süües kasvas isu. “Muidugi oleks 
olnud tore ka Balti liigas medali-
tega lõpetada. Kahjuks kaotasime 
F4-s mõlemad mängud, aga saime 
väärt kogemusi. Igasugune karas-
tumine tuleb kasuks. Võib-olla just 
mängud Balti liigas aitasidki meil 
Eesti meistriliigas tiitlini jõuda,” 
kirjeldab Sten Esna.

2022/2023 hooaeg 
juba Viimsi/Tallinna Ülikool 
egiidi all
Viimsilaste ja võrkpallisõprade ni-
mel palun peatreeneril selgitada 
naiskonna nimemuutust. “Eelmise 
aasta meistrid Lass, Kuusk, Kibber-
mann, Pertens jpt on kõik Viimsi 
tüdrukud. Samuti praegune kap-
ten Sirli Tänav ja tema kaksikõde 
Sigrid, aastate jooksul on neid veel-
gi olnud. Eelmisel hooajal oli tree-
nerina minu kõrval ametis Laos 
Lukas, kes on Viimsi noortega tei-
nud aastaid väga head tööd ning 
aidanud noortepüramiidi kasva-
tada. See, et me sellel aastal män-
gime Viimsi/Tallinna Ülikool nime 
all, on asjade loomulik käik. Viimsi 
tüdrukute hulgas on võrkpall väga 
populaarne ja motiveerib pingu-
tama, kui meistriliigas mängivad 
omad,” seletab Sten Esna nime-
muutuse lahti.

Hoolimata verinoorest koos-
seisust on esimesed võidudki saa-
dud. Kolm kuud tagasi alustades 
olin põneva väljakutse ees, et kui-
das üldse neid väga noori veidi va-
nemate hulka integreerida. “Meie 
mängijate sünniaastad jäävad 
2002–2008 vahele. Hooaja algus 
oligi raske, kuid tänaseks päevaks 
on juba palju tööd ära tehtud. Jul-
gen isegi arvata, et kui tähtede seis 
on hea, võime kevadel medalimän-

VÕRKPALL Erinevad pallimängud teevad Viimsis 
suurt võidukäiku. Kui korvpall, jalgpall ja käsipall 
on olnud meeste pärusmaa, siis võrkpallis on jäme 
ots naiste käes. Räägime naiskonna olevikust ja 
tulevikust peetreeneri Sten Esnaga. 

Viimsi/Tallinna Ülikooli noor naiskond 
liigub suurte eesmärkide suunas

ei saa jätta küsimata, kuidas ajali-
selt toime tullakse, sest ka koolis 
tuleb ju käia. “Esiteks peab ütle-
ma, et kõik on väga motiveeritud. 
Treeningutel on kõik hingega as-
ja juures. Et mina saaksin arvesta-
da ja planeerida, olen ma palunud 
nädala alguses teada anda, kes kui-
das osaleda saab. Algusest peale on 
kõigil selge, et asjade toimimiseks 
peame kõik üksteist austama. Mul 
on hea meel, et kõik toimib ja ol-
lakse hingega asja juures,” selgitab 
Sten Esna oma põhimõtteid. Ta li-
sab veel, et kõikidest ei peagi profi-
mängijaid tulema. Kuid sport aitab 
elus läbi lüüa ja annab kaasa mit-
med olulised põhitõed, et elus hak-
kama saada.

Kogukonna tugi on oluline
Kui trenni tehakse viis-kuus korda 
nädalas nii Tallinnas kui ka Viimsis, 
siis meistriliiga mänge mängitakse 
Viimsi koolimajas ning ka pealt-
vaatajad on leidnud tee mängude-
le. “Tegu ei ole kindlasti lühiajalise 
projektiga, mõne aasta pärast soo-
vime kindlasti ka Balti liigas võistel-
da,” räägib peatreener.

gudesse sekkuda,” vaatab peatree-
ner optimistlikult tulevikku.

Suured ambitsioonid
“Meie eesmärk ei ole pikas pers-
pektiivis vaid Eesti meistri tiitel. 
Soovime, et tüdrukud jõuaksid ka 
rahvusnaiskonda“. Kibbermann on 
juba koondises. Ave Kuusk mängib 
õpingute tõttu Tartu Ülikool/Big-
bank naiskonnas. Marily Lass, kes 
möödunud hooajal oli libero posit-
sioonil üks liiga parimaid, mängib 
tänavu TalTechi naiskonnas, et osa-
leda ka Balti liigas ning jääda nii-
moodi koondise vaatevälja. 

“Umbes viis aastat tagasi toimus 
meil naiskonnas sarnane nooren-
duskuur ning tänavuse hooaja eel 
otsustasime samuti selle läbi viia, 
et anda rohkem võimalusi noortele. 
Tänavu on minu kõrval teiseks tree-
neriks Markus Maila ning jõusaali-
treeninguid viib läbi Raigo Kood-
res,” räägib peatreener.

Lisaks Eesti meistriliigale võta-
vad enamik noori osa ka erineva-
test noorteliigadest. “Balti liigas 
osalemine oleks tänavu liiga suur 
samm korraga. Mängude arv peab 
noorte jaoks optimaalseks jääma,” 
ütleb ta.

Tulles tagasi mängijate nooru-
se ja päris suure koormuse juurde, 

I N T E R VJ U U

 Kuidas Sina võrkpalli juurde sattusid? 
Alustasin umbes kaheksa aastat tagasi, enne seda tegelesin seitse aastat 
hoopis võistlustantsuga. Mulle ja õele hakkas silma, et Pirital viiakse võrk-
pallitrenne läbi ning ema soovitas kohale minna ja proovida. Ka kooli ke-
halise kasvatuse tundides käidi võrkpallist rääkimas ja ette näitamas. Meie 
treeneriks sai Laos Lukas. Mõne aasta pärast soovitas treener edasi min-
na Sten Esna juurde, kes pani meistriliiga naiskonda kokku. Täna mängime 
oma mänge juba koduse publiku ees.

 Sina oled 20-aastane ja oled naiskonna üks vanemaid. Kuidas on täi-
ta kaptenirolli?
Oleme kõik väga noored, aga nii treeningutel kui ka mängudel oleme üht-
sed ja hoiame kokku. Tiimitunne on tugev.

Kapteniroll, kuhu treener mind määras, vajab veel sisseelamist – oluline 
on säilitada rahu ja kõiki toetada. Kui midagi läheb endal valesti, ei tohiks 
halbu emotsioone näidata, pean naiskonda toetama. Peamine eesmärk on 
hoida tiim ühtsena, et keegi ei tunneks end kõrvalejäetuna. 

 Kuidas Su kaksikõde kapteni sõna kuulab?
Kerge see ei ole, aga pigem on hirm mul peas. Õde on alati olnud minu kõi-
ge suurem fänn. Kui mul platsil midagi õnnestub, kuulen kõigepealt tema 
rõõmsaid hüüdeid ja häälekat kaasaelamist. Mina toetan teda samuti alati.

 Kuidas on teil hooaeg sujunud?
Hooaja esimestes mängudes ei olnud veel kõik paika loksunud, aga järjest 
paremini on hakanud minema nii treeningutel kui ka mängudes. Oleme ka 
mõned võidud saanud. Meil on võimalus, aga tööd tuleb palju teha. Meil ei 
ole eriti suurte mängude kogemusi, aga meid ei saa alahinnata, vaim on 
meil tugev.

 Kes on koondise tasandil Sulle eeskujuks olnud?
Kedagi konkreetset on raske välja tuua. Pigem on seda terve naiskond, kes 
tähtsatel mängudel üksteist on toetanud ja kokku hoidnud.

 Millega Sa võrkpalli kõrvalt veel tegeled?
Lõpetasin kevadel gümnaasiumi. Päris raske oli ühendada kooli lõpetamist 
ja mängimist, sest osalesime samal ajal ka Balti liigas. Aga kui väga midagi 
tahta, siis saab hakkama. Viimsi noortetreeneri Rando Soome kõrval olen 
õppinud ka treeneriametit, ise treenin 12–15-aastaseid tüdrukuid, kes käi-
vad ka juba saalis kaasa elamas.

Naiskonna kapten temporündja Sirli Tänav 
on peatreeneri parem käsi

Kaksikõed Sirli ja Sigrid. Foto: Helen Hunt

Ole kursis!
 FB: Viimsi/Tallinna Ülikool
 Naiste meistriliiga: 

volley.ee/voistlus/saalivork-
pall/naised/naiste-meistri-
liiga/

Meie eesmärk ei ole 
pikas perspektiivis 
vaid Eesti meistri 
tiitel. Soovime, et 
tüdrukud jõuaksid ka 
rahvusnaiskonda.

Naiskond 
liigub ees-
märkide saa-
vutamise 
poole. Foto: 
Ott Kattel

Viimsi/
Tallinna Üli-
kooli nais-
kond. Foto: 
erakogu

Head tulemu-
sed nõuavad 
ka suurt pin-
gutust. Foto: 
Ott Kattel

Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor



Langetame, hooldame puid 
ja freesime kände just Teie 
piirkonnas 
Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857 
www.puumehed.com
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Aiatööd

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

Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lange-
tamine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja püga-
mine. Tel 5348 7318, igor@
inkteenused.ee.

Lõikame võsa, hekke ja väikse-
maid puid. Teeme lumekoristust, 
vihmaveerennide puhastust ja eri-
nevaid haljastustöid. Helista tel 
5396 2258 või kirjuta roheline-
emerald@gmail.com. Teen hea 
pakkumise! Raido.

Ohtlike puude raie, võsalõikus, 
lumekoristustööd, aiakujundus-
plaanide tegemine. Küsi hinnapak-
kumist: info@mljhaljastus.ee või tel 
5691 0487.

Ehitus

Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd, 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehi-
tus. Teenustööd kaubikuga. Tel 
507 4178.

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

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

Teostan maalritöid, santehnilisi 
töid (ka avariikorras), pisiehitustöid, 
krohvimist, katuse ehitust ja elektri-
töid. Vastav pädevus olemas! Tel 
552 7217.

Worx OÜ teostab Viimsi, Pirita ja 
Mähe piirkonnas elamute erine-
vaid ehitus- ja renoveerimistöid. 
Info tel 511 4761, info@worxest.ee.

Kvaliteetne plaatimisteenus ning 
saunade ehitus nii era- kui äriklienti-
dele. Usaldusväärne ja pikaajaline 
kogemus. Tel 5564 1910.

Muud teenused

Lumetõrje ja jääpurikate eemal-
damine katustelt. Tel 5638 8994, 
kpe.kpe@mail.ee.

Kutsetunnistusega korstnapühkija, 
4. tase. Töötan kiirustamata, töö 
puhas ja korralik. Tehtud töö regist-

reerin Päästeametis. Tel 5689 
0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

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

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

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

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

Veoteenus/kolimine. Akuraatsed 
kolijad. Vana mööbli demonteeri-
mine ja äravedu, sh rämpsu ära-
vedu. Metallijäätmeid (sh koduma-
sinad) viime ära tasuta. Töötame 
ka nädalavahetustel. Tel 502 8148.

Vahetan boilereid, WC-potte, 
segisteid, valamuid, pesumasinate 
ühendamine ja vanade äravedu, 

väiksemad elektritööd. Tel 5904 
8011, e-mail looduse.3@hot.ee.

Viimsis asuv kogenud santehnik 
tuleb teile appi. Tel 551 8837, Pavel 
(vene keel).

Ost, müük, rent

Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARKist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente, 
vanaraha ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Hea hinnaga! Tel 602 0906 
ja 501 1628.

Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toi-
mivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Kohapeal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan seisev-
auto@gmail.com või tel 5618 8671. 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sula-
rahas. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks www.seisev-
auto.ee.

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

Müüa korralikku toidukartulit Tallin-
nasse ja lähiümbrusesse kohale-
toomisega 15 €/30 kg kott. Alates 
60 kg kohaletoomine tasuta! Sor-
did Princess (salati), Secura (mure-
dam), Laura. Tel 524 6035, www.
kartulid.ee.

Ostame Eesti parima hinnaga kas-
vava metsa raieõigust. Küsi pakku-
mist juba täna! www.skpinvest.ee, 
info@skpinvest.ee, tel 551 5513 või 
550 0343.

Soovin osta garaažiboksi Viimsis. 
Tel 515 2099, Raido.

Kuivad küttepuud 40 l võrkudes: 
lepp 6 eurot võrk, kuusk 6 eurot 
võrk, sanglepp 7 eurot võrk. Hin-
nad sisaldavad transporti koju kät-
te. Tel 528 8224.

Pakun tööd

Võtame tööle autojuht-kauba 
komplekteerija. Tööaeg E–R hom-
mikul kell 9–11 ja õhtul kell 17–
19.30. Wellnuts OÜ, Kaluri tee 5, 
Haabneeme, Viimsi. Tel 516 4847, 
e-post wellnuts@wellnuts.ee.

Viimsi kooli 9. klassi õpilane otsib 
endale keemiaõpetajat. Sooviks 
võtta järeleaitamistunde keemias. 
Täpsem info: ev@uniontravel.ee, 
tel 5454 5457.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsivald.ee/uudised/reklaami-hinnad

Kallist onunaist

Asta Eveli Rohilaidi
mälestab 

Endel Vellmann perega
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viimsiartium.ee

Olav Ehala, ETV Tütarlastekoor, 
Aarne Saluveer

VIIMSI ARTIUMI 
KÜÜNLAVALGUSKONTSERT

30.12

Jarek Kasar, Vaiko Eplik, 
Jaan Pehk

VIIMSI ARTIUMI 
UUSAASTAKONTSERT

01.01

7 liutoru
Ringvoolubassein
Kohvik NOMNOM

aquapark.ee Avatud jõuluvaheajal IGA PÄEV!

Imelist jõuluootust soovib Atlantis H2O Aquapark!
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Piparkoogisõõrik Piparkoogisõõrik 
täidisegatäidisega
DeliceDelice

~65 g

Täidetud jõulupart 
Delice

kg
-23%

Maitselt mahe 
suur seapraad
Maks & Moorits
Maks & Moorits

kg

-30%

Alkoholivaba 
rabarberijook 
Barbara
MULL°

750 ml

Kohvioad 
Christmas Coffee
OA

500 g

Pakkumised kehtivad 27.12.2022-04.01.2023 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

Pühadelauale ja kingiks kaasa

27.12.2022-04.01.2023

-23%-37%

Või koduaia Või koduaia 
ürtidegaürtidega
SaaremaaSaaremaa

150 g

9,999,99
tavahind 25,90tavahind 25,90

-42%

3,993,99
tavahind 6,99tavahind 6,99

1,791,79
tavahind 2,59 / 11,93/kgtavahind 2,59 / 11,93/kg

~0,65~0,65
tavahind ~1,04 / 9,99/kgtavahind ~1,04 / 9,99/kg

-25%

11,9911,99
tavahind 15,99 / 23,98/kgtavahind 15,99 / 23,98/kg

4,994,99
tavahind 6,49 / 6,65/L / pant 0,10tavahind 6,49 / 6,65/L / pant 0,10

Kodune kartulisalat 
Delice

kg
-27%

3,993,99
tavahind 5,49tavahind 5,49

150 g ~65 g~65 g
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OLEME 
PÜHADE
AJAL
AVATUD

L, 31.12

Kauplused ja teenused 10–18

Söögikohad 11–18

MyFitness 9–17

Kuulsaal 11–20

Muuuv 11–20

Selver 9–20

P, 01.01

Kauplused ja teenused suletud

Söögikohad suletud

MyFitness suletud

Kuulsaal 14–22

Muuuv 14–21

Selver 12–22

E, 26.12

Kauplused ja teenused 10–18

Söögikohad 11–18

MyFitness 9–17

Kuulsaal suletud

Muuuv suletud

Selver 10–22

L, 24.12

Kauplused ja teenused 10–18

Söögikohad 11–18

MyFitness 9–17

Kuulsaal 11–22

Muuuv 11–21

Selver 9–19

P, 25.12

Kauplused ja teenused suletud

Söögikohad suletud

MyFitness suletud

Kuulsaal 11–22

Muuuv 11–21

Selver 10–22

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


