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Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 860

Naiskodukaitse 
esinaise asetäitja
Mida naiskodukaitsjad teevad? Kuidas 
saab Naiskodukaitsega liituda? Kas 
organisatsioonil on oma jaos-
kond ka Viimsis? Sellest räägib 
Helen Allas. Loe lk 7

Poolsaar ja 
metsloomad
Viimsi on hinnatud elukeskkond suuresti 
just asukoha poolest, olles ümbritsetud 
nii metsa kui ka merega. Kuidas siin mets-
loomadega koos elada, räägib Jäägriabi OÜ 
esindaja Marko Olop. Loe lk 9

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Eesti Vabariigi 
105. aastapäeva puhul 
lipu heiskamine
24. veebruaril kell 7.30
Viimsi vabaõhumuuseumis

VALMISTUDES TANTSUPEOKS – saame tuttavaks Randvere rühmadega. Loe lk 11 >>>>>>>>

Saa osa näidis-
lahingust
Eesti sõjamuuseum tähistab 
vabariigi aastapäeva näidis-
lahinguga Vabadussõjast. Ka 
tänavu toimub lahing Viimsi 
mõisa ees. Loe lk 16



vihmale või lõõskavale päikesele, tüh-
jale kõhule või hõõrutud kandadele ik-
ka noored ja vanad kokku toob? 

Jaanuari lõpus toimus vabariikliku 
noorte kõnevõistluse lõpugala, kus pa-
rimad noored kandsid ette oma mõt-
teid laulu- ja tantsupeost. Kunstili-
se juhi Pärt Uusbergi sõnul oli noorte 
kõnedest tajuda, et nad hoolivad ko-
dumaa minevikust, pidades kalliks ise-
seisvust ning seejuures mõistes, et sel-
les ei ole midagi iseenesestmõistetavat. 
Noored on hästi kursis Eesti ajaloo-
ga, oskavad väärtustada esivanema-
te tegusid ja näevad laulupidude tra-
ditsioonis võimalust olla seotud üle 
inimpõlvede ulatuvate juurtega. Rõõ-
mu tegid nii kõnedest kumama jäänud 
siiras hoolimine Eestimaast kui ka las-
te ja noorte kordumatud isiklikud vaa-
tenurgad ja põnevad teemaga seondu-
vad mõtted. 

Minu enda kogemus
Mina olen olnud laulupiduline alates 
2. klassist, kui Tallinna 21. keskkoo-
li mudilaskooriga laulukaare alla tõu-

K
ätte on jõudnud veebruar. 2. veebruaril toimus 
väga huvitav Tartu rahu aastapäevale pühenda-
tud vestlusõhtu, 12. veebruaril kogunesid ligi-
kaudu 60 viimsilast, et osaleda sõbrapäevaga 
seotud suurima südame moodustamise akt-

sioonis. Samal päeval toimus Viimsi mõisas kindral Johan 
Laidoneri 139. sünniaastapäevale pühendatud mälestus-
loeng. Ees on ootamas Eesti Vabariigi aastapäev ja kõik 
traditsioonilised selle tähistamiseks mõeldud ettevõtmi-
sed. 27. veebruarist aga algavad riigikogu e-valimised. 

Seega ühelt poolt meenutame minevikus toimunud, 
Eestile väga olulisi sündmusi, aga teiselt poolt tuleb meil 
riigikogu valimistel langetada otsuseid, mis mõjutavad 
Eesti lähemat ja kaugemat tulevikku. Olgem siis aktiivsed 
valijad ja näitame, et hoolime oma riigist ning tema käe-
käigust!

Viimsi tulevikku kujundame, koostades meie valla 
arengustrateegiat aastani 2045. Sellest on Viimsi Teataja 
juba kirjutanud ja paljud teist on osalenud strateegia väl-
jatöötamise fookusgruppides või andnud oma eelistustest 
ja seisukohtadest teada näiteks rahulolu-uuringus või 
üldplaneeringu ettevalmistamisega seotud küsitluses 
osaledes.

Võimalusi kaasa rääkida lisandub aga veelgi. Nii kor-
raldame 1. aprillil esimese Viimsi visioonipäeva, millest 
saab loodetavasti iga-aastane oluline Viimsi arengusuundi 
kujundav sündmus. Tule ja loome homset Viimsit! Selline 
saab olema visioonipäeva tunnuslause. Mis on sel päeval 
ja selle päevaga seonduvalt kavas? Visioonipäevale Viimsi 
Artiumis mahub osalema kuni 400 inimest – olge palun 
kiired registreerimisega, kui see algab. Sel päeval toimuvad 
inspireerivad loengud ja arutelud ning seejärel erinevad 
valdkondlikud töötoad, kus on võimalik oma mõtete ja 
ideedega panustada meie valla tulevikku. Kõigil teistel on 
aga võimalus korraldada mõttetalguid kas kodus, külaselt-
sis, töökohas või kusagil mujal. Mõttetalgud võivad toimu-
da kas enne või pärast visioonipäeva ja tulemusi (erine-

vaid tulevikku vaatavaid ideid, 
eesmärgpüstitusi, visiooni 
sõnastusi jms) ootavad arengu-
strateegia koostamise eest-
vedajad vallavalitsuses. Palun 
saatke need e-kirjaga aadressil 
arengukava@viimsivv.ee või 
soovi korral postiga Nelgi tee 1, 
Viimsi vald 74001.

Soov vaadata ligikaudu 20 aastat ette võib tunduda 
raske ülesandena (öeldakse ju visioonigi kohta, et see on 
kunst näha nähtamatut), aga on mõnikord ettevõtmise 
õnnestumiseks möödapääsmatult vajalik.

Nii on näiteks NASAl kindel plaan saata 2043. aastaks 
Uraani orbiidile automaatjaam. Start peab toimuma 2031. 
aastal, sest automaatjaam kasutab Jupiteri raskusjõudu 
ja selle asend on hooandmiseks kõige soodsam just siis. 
Nii kirjutatakse ajakirja Imeline Teadus selle aasta teises 
numbris.

Ka meie peame mõtlema, millised välised mõjutajad 
on lähima paarikümne aasta jooksul Viimsi valla tasakaa-
lustatud arengu tagamiseks kõige soodsamad ja parimad 
hooandjad ning mida me peame ise tegema, et olla konku-
rentsivõimelised oma elanikele parima elukeskkonna 
kujundamisel ja looduse hoidmisel.

Heameel on tõdeda, et meie vallas 
elab palju nii riigi- kui ka erasekto-
ris töötavaid inimesi, kes on oma 
valdkonna eestvedajad Eestis ja 
rahvusvaheliselt ning nad on jär-
jest rohkem valmis kaasa lööma 
Viimsi tulevikku puudutavates 
aruteludes ja ettevõtmistes. Kui 
teil on soov, aga te pole veel leid-
nud head võimalust kaasarääki-
miseks, siis selleks pakub suure-
pärase võimaluse visioonipäev. 
Samuti olete alati lahkes-
ti oodatud pöörduma 
vallavalitsuse tööta-
jate, loomulikult ka 
vallavanema poole.

2  // ARVAMUS

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsivald.ee

Teekond valguse poole
LAULU- JA TANTSUPIDU Täna, heitlikul talvepäeval, vabariigi aasta-
päeva eel tahan jagada oma rõõmu noorte üle, kes visalt tantsusamme 
seavad ning koorilaulus ühist häält otsivad. Eelolev suvi on üle mitme 
aasta taas oodatud laulu- ja tantsupeo suvi.

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Infolehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil viimsivald.ee/viimsi-teataja/arhiiv.
Ajalehe järgmine number ilmub 10. märtsil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on kolmapäev, 1. märts kell 15. Toredat iseseisvuspäeva.

J uulikuu esimene nädalavahetus 
toob tuhandeid eestimaalasi ja 
külalisi lauluväljakule laulukaare 
alla ja tantsupeo etendusi nauti-

ma. Seekord on tegemist noorte peo-
ga, vaatega tulevikku üle paljude silda-
de. Laulupidu ühendav mõte “Püha on 
maa” on kunstilise juhi Pärt Uusbergi 
sõnul inspireeritud Hando Runneli 
luuletusest “Valgust!”. 

Mis ikkagi toob inimesed taas kok-
ku, laulma ja tantsima? Ja noori, kel-
lel on maailm valla ning tuhandeid te-
gevusi valikus? Loodetavasti annavad 
sellele vastused meie järgmistes leh-
tedes avaldatavad Viimsi noorte pi-
duliste mõtisklused. Viimsi koolidest 
on peole pürgimas kaheksa koori ja 
421 lauljat. Teiste hulgas Haabneeme 
kooli 1. klasside mudilaskoor 98 laul-
jaga ning gümnaasiumi segakoor 66 
lauljaga. Tantsupeole pürgib 16 laste ja 
noorte rahvatantsurühma 328 tantsija-
ga. Viimsi muusikakool on rahvamuu-
sikapeol võimsalt väljas keelpilli- ja  
puhkpilliorkestriga ning 14-liikmeli-
se kandleansambliga. Kaasa löövad 
ka rahvamuusikaansambel Pirita ja 
Viimsi kapell. 

Kui osalejad kokku lüüa, saame üle 
850 noore pidulise. Viimsi koolides 
õpib pisut üle 3000 koolinoore, see-
ga peol osaleb iga kolmas-neljas õpi-
lane. Ja pidu jõuab väga paljude pere-
deni, kes oma lapsed ja noored teele 
saadavad ning peorõõmust osa saa-
vad. Neli aastat tagasi viimase üld-
laulupeo alguses juhtus enneolema-
tu lugu: laulupeo piletid said otsa ning 
kõik soovijad murule ei mahtunudki. 
Seega tasub juba nüüd laulu- ja tant-
supeo piletid sahtlinurka või telefoni-
mällu soetada. 

Veebruarist juulini on veel pikk tee 
valguse poole rännata. Iganädalased 
koori-, tantsu- ja orkestriproovid, et-
telaulmised, tantsimised ja eelproo-
vid. Aga raskused liidavad, sõpruskon-
nad tugevnevad. Õpetajad, koorijuhid, 
tantsujuhid teavad mis, kus ja kes peab 
olema ja mida tegema. Palju tänu tei-
le visaduse eest! Meie valla tantsujuht 
Agne Kurrikoff-Herman on XIII noor-
te tantsupeo pealavastaja, Maido Saar 
noorte segarühmade liigijuht. Aar-
ne Saluveer tõuseb mitmel korral di-
rigendipulti ning on neidude kooride 
liigijuht. 

Proovid, laulu-, tantsu- ja pillilaag-
rid annavad aega laulu- ja tantsupeo 
fenomeni mõtestamiseks. Mis on see, 
mis vaatamata pikale ettevalmistusele, 

J U H T K I R I

Meenutame olnut ja 
vaatame tulevikku

Kui osalejad kokku 
lüüa, saame üle 850 
noore pidulise. Viimsi 
koolides õpib pisut üle 
3000 koolinoore, seega 
peol osaleb iga kolmas-
neljas õpilane. 

Illar Lemetti
vallavanem

Tule ja loome 
homset Viimsit! 
Selline saab olema 
visioonipäeva 
tunnuslause.

Maiu Plumer
haridusosakonna juhataja,
laulupeoline aastast 1972

sime. Hilisemad Gaudeamused ning 
üldlaulupeod on olnud seda väärt, et 
pikas ettevalmistusprotsessis osaleda. 
See tunne, mis on laulukaare all küm-
nete tuhandete lauljatega koos külg 
külje kõrval seistes ja lauldes, sadade 
tuhandete inimestega publiku hulgas 
koos nii keha kui ka vaimu laineid leh-
vitades, on nii ihus kui hinges jääda-
valt. Ühine keel, ühine tunne, ühine 
rahvas, ühine jõud. 

Soovin kõigile lauljatele-tantsija-
tele-pillimeestele ja õpetajatele jaksu 
teel valguse poole. Nautige häid sõp-
ru ja kaaslasi sellel teel, leidke aega 
mõtiskluseks ning rahvariidetriipu-
de rõõmu nautimiseks. Loodame ke-
vadel suurt ühislaulmist ja tantsimist 
näha ka koduvallas. 

17. veebruar 2023

Laulu- ja tantsupeo logo. Logo: laulupidu.ee

Valgust!
Hando Runnel

Püha on maa ja ta järved on 
pühad
kiitust me tahame laulda neil 
kaldail
aga et laulda on vaja ju valgust
keegi peab laotusse lubama 
päikse
päike on meile seesama mis 
saatus
kiitust ja saatust all laotuse 
laulda
kõndides pühade järvede 
kaldail
tahame maa ja ka päikese 
pärast
valgust jah valgust siis tõotusi 
laulda
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uued vallakodanikud
  Valli Rennigul ja Tarvo Toomeojal sündis 18. detsembril poeg Karmo
Toomeoja.

  Triin ja Jürgen Rannamal sündis 29. detsembril poeg Robin 
Rannama.

  Liisi ja Tanel Tomingal sündis 10. jaanuaril tütar Iida Tomingas.
  Marja-Liisa ja Riho Laast-Laasil sündis 10. jaanuaril poeg Stefan
Laast-Laas.

  Tatjana ja Igor Chausil sündis 20. jaanuaril poeg Jan Chaus.
  Piret Parikul ja Tarvo Iskülil sündis 21. jaanuaril tütar Lizette Iskül.
  Marija ja Grigori Štšukinil sündis 25. jaanuaril tütar Mira Štšukina.
  Kreete Rõõmul ja Gunnar Kõppil sündis 6. veebruaril tütar Lota
Kõpp.

TOETUS Veebruaris makstakse 
esimest korda peretoetusi uutes 
summades. Esimese ja teise lapse 
toetus ning üksikvanema lapse 
toetus on 80 eurot, lapsetoetus 
alates kolmandast lapsest on 
endiselt 100 eurot. Lasterikka 
pere toetus kolme kuni kuue lapse 
eest on 650 eurot ning seitsme 
ja enama lapse eest 850 eurot. 
Jaanuari- ja veebruarikuu toetuste 
vahe makstakse tagasiulatuvalt 
hiljemalt 31. maiks. 

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osa-
konna juhataja Kati Kümnik kinnitab, 
et väljamaksed jätkuvad tavapäraselt 
neile lastele ja peredele, kes ka vare-
malt toetusi said. “Erandiks on need 
lastega pered, kus peretoetuste maks-
mine lõppes, kuna alla 19-aastased 
lapsed ei jätkanud õpinguid. Neil te-
kib taas õigus peretoetustele, mõnel 
juhul ka lasterikka pere toetusele. Sa-
muti on erandiks need pered, kus tekib 
õigus lasterikka pere toetuse sujuvaks 
lõpetamiseks. Nendel juhtudel teeme 
väljamaksed 1.01–31.03.2023 perioodi 
eest tagasiulatuvalt hiljemalt 31. märt-
siks,” selgitab Kümnik.

Uue perehüvitiste seaduse valguses 
tuletab sotsiaalkindlustusamet meel-
de, et kui peres kasvavad koos eelmis-
test suhetest lapsed, saab peretoetuste 
õiguse üle anda teisele perevanemale, 
kui ollakse abielus. Kui abielus ei olda, 

siis on tingimuseks ühise lapse peres 
kasvatamine. Korraga saab laps kuu-
luda vaid ühe pere koosseisu.

Kui peres soovitakse toetuse saajat 
vahetada, siis seda saab teha vanema-
te kokkuleppe alusel sotsiaalkindlus-
tusameti iseteeninduses, klienditee-

Sotsiaalkindlustusamet tuletab 
meelde: peretoetuste maksmine 
toimub veebruaris

nindustes või meili teel info@sotsiaal-
kindlustusamet.ee. Uuele saajale ha-
katakse perehüvitisi maksma järgmi-
sest kalendrikuust.

Lisalugemist ja kasulikud KKK-d 
leiab sotsiaalkindlustusameti kodule-
heküljelt.

Elis Maria Oldekop
Sotsiaalkindlustusameti 
kommunikatsioonispetsialist

KRAAVITÖÖD 6. veebruaril alustas 
OÜ Montreco Rohuneeme metsas 
kraavi rajamisega, et ära juhtida 
Püünsi staadioniga külgnevast 
kraavist sademevesi.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kom-
munaalosakonna vanemspetsialisti 
Siim Reinla sõnul alustas tööde teos-
taja OÜ Montreco Viimsi metskond 
322 kinnistul kraavi rajamisega. Tööd 
on ajendatud sellest, et kõrgvee ajal on 
Püünsi staadion, terviserada ning sel-
le lähialad üleujutatud ning inimestel 
pole võimalik rajatisi kasutada. Reinla 
sõnul on selle probleemi lahendami-
seks selle piirkonna kraavivõrgustiku 
korrastamine hädavajalik.

“Tööde käigus süvendatakse ja pu-
hastatakse ka olemasolevaid kraave. 
Kraavide puhastamise ja uue kraavi 
rajamise käigus raadatakse piirkon-
nas võsa, eemaldatakse puid ja kän-
de ning eemaldatakse pinnast. Tööde 
tegemine on hädavajalik, et taastada 
veerežiim selles piirkonnas  ning ta-
gada sademeveesüsteemide toimimi-
ne,” selgitas Reinla.

Raietööde käigus eemaldatakse 
üksikud suuremad puud, peenmets 
ja võsa, lisaks eemaldatakse kraavist 
lamandanud puit. Praegune eesvoo-
lu olukord ei taga liigse vee äravoolu 

Rohuneeme metsas 
algasid kraavitööd

Püünsi staadionilt, mis muudab staa-
dioni kasutamise hooajaliselt võima-
tuks. Kõik tööd peavad olema vas-
tavalt lepingule lõppenud hiljemalt 
15. maiks.

Püünsi staadioni ja Metsvindi tee vahelise piirkonna joonis. Foto: Maa-amet

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja
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Teated

Põhja-Harju Koostöökogu 
koostööprojekti “Uut hoogu” 
minitaotlusvoor

  Põhja-Harju Koostöökogu kuulutab koostööprojekti “Uut hoogu” 
raames välja minitaotlusvooru.

Taotlusi on oodatud esitama PHKK piirkonna (Jõelähtme, Rae, Viimsi 
vald) MTÜ-d (kes on tegutsenud vähemalt 12 kuud).

Minimaalne toetussumma on 1000 ja maksimaalne toetussumma 
2000 eurot.

Omafinantseering peab olema vähemalt 10%.
Ootame taotlusi, mille eesmärk on toetada MTÜ-de sisemist aren-

gut, parandada koostööd ja kommunikatsiooni, tagada traditsioonide 
jätkumine ning võimendada juba toimuvaid traditsioonilisi sündmusi/
tegevusi.

Taotlusvoor avaneb 3. aprillil ja on avatud kuni rahaliste vahendite 
lõppemiseni. Rohkem infot tingimuste kohta ja taotluste esitamine 
Põhja-Harju Koostöökogu koduleheküljel: www.leaderph.eu/abiks-
taotlejale/.

Põhja-Harju Koostöökogu  

Kirsi tee ajutine sulgemine
  Seoses veetorustike rajamisega suleti 14. veebruari hommikul 

Kirsi tee Pärnamäe tee poolne osa. Tee avatakse liiklejatele jälle 
23. veebruaril kell 18.

Kirsi teele ligipääs on tagatud Randvere tee ja Ploomi tee kaudu. 
Kogu tööde vältel tagatakse jalakäijatele ohutu läbipääs. Tööde teos-
taja on Watercom OÜ, vastutaja Nikolai Gorjuškin (tel 5309 1442).

Palume järgida ajutist liikluskorraldust! Vabandame võimalike eba-
meeldivuste pärast!

Rait Parve
transpordi vanemspetsialist 

Kui peres kasvavad koos eelmistest suhetest lapsed, saab peretoetuste õiguse üle 
anda teisele perevanemale, kui ollakse abielus. Foto: Jane Saks

Projekteerimistingimuste menetlemine
  Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud 

projekteerimistingimuste taotlused:
1. Rohuneeme külas Suur-Ringtee 7 kinnistule üksikelamu püstita-
miseks:
2. Muuga külas Mustasauna tee 2 suvila püstitamiseks;
3. Leppneeme külas Vainu teemaal asuvate teede ja Piirikivi tee 
põhiprojekti koostamiseks.
Omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud 

menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommu-
naalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korral-
damata ning avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu vallavalit-
suse veebilehel.
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K
annikese tee 1, Kanni-
kese tee 1a, Kannikese 
tee 19 ja Kannikese tee 
detailplaneeringu es-

kiislahenduse avalikule arutelu-
le raamatukogu saali kogunes um-
bes poolsada inimest. Planeeritava 
jalgpallihalli detailplaneeringu ava-
likul väljapaneku huvi on olnud vä-
ga suur, ütles kohtumist juhtinud 
abivallavanem Alar Mik. Miku sõ-
nul on protsess selle halli loomi-
seks kestnud juba mitmeid aastaid 
ja see on nii jalgpalli- kui ka kerge-
jõustikuharrastajate poolt väga oo-
datud lahendus. Abivallavanema 
sõnul tegutseb Viimsis hinnangu-
liselt 500 jalgpallihuvilist ja 200 ker-
gejõustiklast, kes oleksid halli või-
malustest esmased kasusaajad.

Esmalt selgitati praegust planee-
ritava halli asukohavalikut ja selle 
võimalikke alternatiive. Kohalolnu-
tele näidati joonised lahendustest, 

mida vallavalitsus protsessi käigus 
kaalus. Järgmise teemana selgitas 
vallavalitsuse planeerimisosakon-
na juhataja Merje Muiso kavan-
datava lahenduse üldplaneerin-
gu kohasust. Eraldi teemana leidis 
põhjalikumat käsitlust halliga seon-
duv liikluslahendus ja parkimine. 
Kannikese tee on plaanis ühenda-
da Vehema teega, et halli juurde 
oleks võimalik pääseda mõlemalt 
poolt. Alal paiknev endise sovhoosi 
korsten on plaanis säilitada.

Palju tagasisidet anti ka võimali-
ku müra osas. Rajatava karkasshalli 
kasuks näiteks räägib ajaolu, et see 
on võrreldes avaväljaku ja pneumo-
halliga vaiksem. Liiklusega seotud 
häiringute vähendamist planeeri-
takse leevendada haljastuse ja liik-
luse parema planeerimisega.

Alal viidi läbi ka reostusuuring, 
millest kõneles vallavalitsuse kesk-
konnaosakonna juhataja Taavi Re-
bane. Sellel alal paiknesid varem 
kütusemahutid ja ühes kohas tu-
vastati proovide võtmisel reostu-
nud pinnas, ent reostus ei olnud 
väga tõsine ja plaanis on veel täien-
davad uuringud läbi viia.

AVALIK ARUTELU 9. veebruaril toimus Viimsi 
raamatukogu saalis Viimsisse plaanitava jalgpalli-
halli detailplaneeringu eskiislahenduse avalik 
arutelu. 

Kogukond rääkis avalikul arutelul kaasa 
jalgpallihalli planeerimises

Merje Muiso sõnul on hinnan-
guliselt umbes kümme tagasisidet 
avalikule väljapanekule sellised, 
kus leitakse, et halli ei peaks tulema 
selles kohas või sellisel moel. Um-
bes 120 tagasisidet on need, mille-
ga inimesed avaldasid oma toetust 
halli rajamisele. “Tegemist on ko-
gukonnale olulise teemaga ja me 
oleme väga tänulikud kõigile, kes 
meile kirjutasid,” ütles Muiso.

Järgnevalt oli võimalik kohaoli-
jatel küsimusi esitada. Nende hul-
gas oli nii küsimusi konkreetselt 
planeeringu eskiislahenduse osas 

kui ka näiteks halli rajamist toeta-
vaid sõnavõtte. Ühe olulise arut-
eluteemana tõstatus kogukonna-
aia säilimine ja võimalused edasi-
se tegevuse jätkamiseks. Küsimu-
se all olid võimalikud alternatiivsed 
asukohad ja kõrvaolevates korter-
elamutes loomuliku päikesevalgu-
se vähenemine.

Halli loomist tingib 
sportlaste vajadus
Viimsi jalgpallihall on planeeritud 
Kannikese tee 1, 1a, 19 ja Kannike-
se tee kinnistutele. Detailplanee-
ringu eskiislahendus oli avalikul 
väljapanekul 23. jaanuarist kuni 5. 
veebruarini. Jalgpallihalli alale on 
praeguseks juba tehtud keskkon-
namõju strateegilise hindamise 
eelhinnang, mis ei leidnud, et sel-
les asukohas oleks vajalik terviklik 
mõjude hindamine läbi viia. Selle 
seisukoha kooskõlastasid ka kesk-
konnaamet ja terviseamet.

Jalgpallihalli rajamine loob sood-
sad võimalused jalgpalli ja kerge-
jõustiku harrastamiseks ka sisehoo-
ajal, mille järgi on sportlased pikalt 
puudust tundnud. Koos selle ehita-
misega kinnistule korrastub kogu 
kinnistu ja selle lähipiirkond – ehi-
tatakse juurdepääsuteed ja parkla 
ning rajatakse kogu ala hõlmav ter-
viklik haljastus. Plaanis on säilitada 
olemasolev kogukonnaaed.

17. veebruar 2023

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

Tulevane Viimsi jalgpallihall. Eskiis: Arhitektuuribüroo Tava OÜ

Avalikul arutelul osales umbes poolsada viimsilast. 
Foto: Heiko Leesment

Kutsume 25.02 toimuvale muuseumireisile

Pärnusse, Tõstamaale ja Kullamaale!
Pärnus ootab 

meid Mark Soosaar, kes 
tutvustab Uue Kunsti 
Muuseumis toimuvat. 

Külastame Pärnu 
muuseumi, mis on tõeliselt 

põnev ja kaasaegne. 

Ekskursiooni hind on 45 eur. 
Hind sisaldab bussisõitu, pääsmeid kolme muuseumisse ning giiditeenuseid. 

Hinnale lisandub lõunasöök maksumusega 12 eurot(võib loobuda).  
Reisijuht on Janek Šafranovski. 

Osavõtusoovi korral palun saatke registreerimiseks e-kiri merike@rrm.ee 
või helistage tel. 5280406 ja saate arve või maksmise juhendi. 

Buss väljub 8.00 Haabneeme keskusest 
ja tagasi jõuame juba samal päeval, ca 20.00

Tõstamaa mõis 
ja muuseum on 

avastamist väärt 
paik huvitava 
filmitehnika 
näitusega. 

Kullamaa kirik on 
väärikas pühakoda 

huvitava ajalooga ning 
muu hulgas seotud Eesti 

ajaloo ühe intrigeeri-
vaima rahvus vahelise 

draamaga.

Lisainfot töödega seotud küsimuste 
korral annab haljastus- ja 
heakorrateenistuse juhataja Allar 
Lehtsalu allar.lehtsalu@viimsivv.ee

JÄRELEVALVEINSPEKTORIT
RUUMILISE PLANEERIMISE
SPETSIALISTI
PROJEKTIKOORDINAATORIT
HEAKORRATÖÖTAJAT (AEDNIKU
ABI)

   OOTAME OMA MEESKONDA

Täpsema info konkurside kohta leiad
valla kodulehelt www.viimsi.ee
Saada CV ja motivatsioonikiri koos
palgasooviga konkurss@viimsivv.ee 

Viimsi vallavalitsus on välja kuulutanud avalikud konkursid
järgnevatele teenistuskohtadele. 
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tasuta. Viimsis on koolitoidu hind 
1,62 eurot, millest 1 euro tuleb rii-
gi ja 62 senti valla eelarvest. Rootsis 
on koolitoidu portsjoni hind 1 eu-
ro ning seda finantseeritakse riigi 
poolt, kohalikud omavalitused ta-
suvad köögipersonali palgad. Taa-
nis tasuvad koolilõuna lapsevane-
mad, koolitoidu hind on 3,5 eurot 
ning tasuta koolitoitu saavad vä-
hem kindlustatud perede lapsed. 
Belgias on siiani koolilõuna olnud 
õpilastel karpidega kaasas, kuid 
nüüd on osad omavalitsused alus-
tanud koolilõuna pakkumist, mil-
le tasuvad lapsevanemad (v.a vähe-
kindlustatud pered). 

Projekt ei ole seotud ainult koo-
lilõunaga, vaid puudutab teadlik-
kuse tõstmist nii tervislikust toi-
tumisest kui ka kogu kooli toidu-
kultuuri. Belgias toimunud töö-
gruppides arutati, mida projektis 
osalevates riikides ja koolides plaa-

P
rojekti raames toimus 
6.–8. veebruarini esime-
ne õppevisiit Belgiasse, 
kuhu olid kaastatud ka 

osad Viimsi koolide esindajad. Vi-
siidi korraldas Belgia-poolne koos-
tööpartner Leuvenis MTÜ Rikolto. 
Viimsi valda esindasid Randvere 
koolist Liina Savolainen, Haabnee-
me koolist Riin Peeters ning valla-
valitsuse esindajana osales õppe-
visiidil Kadi Bruus. Lisaks osalesid 
õppevisiidil esindajad ka Taanist, 
Rootsist ja Belgiast.

Õppevisiidi käigus võrreldi eri-
nevate riikide koolilõuna pakkumi-
se võimalusi. Eestis ja Rootsis pa-
kutakse koolides sooja koolitoitu 

PROJEKT Viimsi vallavalitsus osaleb rahvus-
vahelises projektis SchoolFood4Change. Projekti 
ühes osas, mis puudutab koolitoitu ja kogu kooli 
toidukultuuri ja laste ning noorte toitumist, osalevad 
kõik valla põhikoolid. Koolides kinnitatakse töö-
grupid, kuhu kaasatakse ka lapsevanemate esinda-
jad. Koolid koostavad oma tegevuskavad ning 
ühiselt kavandatakse vallaülesed tegevused.

Viimsi osaleb SchoolFood4Change 
rahvusvahelises projektis

nitakse teha ning millised on koos-
töövõimalused ja ühistegevused. 
Arutelude käigus selgus vajadus 
pakkuda lastele tervislikku kooli-
toitu ning koolitoidu pakkumisel 
teha koostööd kohalike ettevõtete 
ja põllumajandusettevõtetega.

Visiidi käigus külastati Genti ja 
Leuveni erinevaid koole, kus tutvu-
ti kogu kooli toidukultuuri puudu-
tavate tegevustega, kohtuti Leuveni 
aselinnapeaga ja projekti koordi-
naatoritega. Tutvuti  MTÜ Rikolto 
tegevustega, kus koordineeritak-

se SchoolFood4Change projekti 
koolide koostööd puudutavat osa 
Belgias ja teistes riikides. Külasta-
ti ka Leuveni lähedal asuvat Boe-
ren@Buiten farmi, kus korraldatak-
se õppepäevi põhikooli õpilastele 
ja ka täiskasvanutele. Lisaks tutvu-
ti kogukonnakeskuse tegevusega, 
valmistati ise lõunasööki ja külas-
tati Experimententuini, kus toime-
tati kooliaias.

Riin Peeters ütles, et erinevate 
riikide mõtteid kuulates sai ta juur-
de ideid, keda kindlasti kooli töö-

gruppi kaasata. Ta tõdes, et oli hu-
vitav kuulda, mida teistes riikides 
on juba tehtud õpilaste kaasami-
seks toidutegemisse, kuidas noor-
tele on antud võimalus kaasa rääki-
da menüü osas jms. “Suures pildis 
on murekohad ühised – kitsas eel-
arve ning üldine toidukultuuri 
hoiak. Taaskord tuli tõdeda, et sel-
leks, et aru saada, kui õigel teel ja 
heal stardipositsioonil me oleme, 
tuleb kuulata teiste riikide olukorda 
ja kogemusi. Meil on väga hea plat-
vorm, kust liikuda,” sõnas Peeters.

Liina Savolainen nautis kõige 
rohkem ühiseid kokkamisi ja vest-
lusi just kaasamise teemal, sest 
tundub, et kõigi osalejate jaoks on 
kõige suuremaks väljakutseks ko-
gukonna, nii õpetajate kui ka lapse-
vanemate, kaasamine. “Kohtumisel 
vahetati mõtteid koostegemisest 
ja planeerimisest, mis peaks aita-
ma kõigil osapooltel teema oluli-
sust mõista ja näha suuremat pilti, 
mis koolitoiduga kaasas käib – toi-
dukultuur, tervis, heaolu,” võttis ta 
oma mõtted kokku.

Loodame lähiajal kinnitada 
koolide töögrupid ja peatselt kor-
raldame Viimsis ühise koosoleku 
projekti koordinaatoritele ja koo-
lide töögruppide esindajatele, et 
ühiselt kavandada projektiga seo-
tud tegevusi koolide kaupa, valla-
üleselt ja rahvusvahelises koostöös.

17. veebruar 2023

Parim koostöö 
sünnib koos 
süüa tehes, 
ühiselt söögi-
laua taga mõt-
teid ja koge-
musi vahe-
tades. Foto: 
erakogu

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö 
peaspetsialist

Eesti Sõjamuuseum ja Saaremaa Sõjavara Selts korraldavad:

Viimsi mõisas ajaloolise 
taaslavastuslahingu

i

19. weebruar 2023 

kl 12.00

Üritus on tasuta!
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VIIMSI VESI Europolis OÜ on 
AS Viimsi Vesi tellimusel koosta-
nud eksperthinnangu valla vee-
ressursside hetkeseisust ja prog-
noositavast tarbimise kasvust. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et vee
kogus, millega AS Viimsi Vesi täna 
opereerib, ei võimalda elanik-
konna ja äritegevuse juurdekasvu.

Uue Viimsi valla ühisveevärgi ja -kana-
lisatsiooni arendamise kava 2023–2035 
(edaspidi ÜVK arengukava) koostami-
se raames on valminud sõltumatu eks-
perthinnang valla veetarbijate ja vee-
varu kohta. Selle koostas Europolis OÜ, 
kes selgitas oma hinnangus välja:
• olemasoleva veebilansi;
• järgmise 15 aasta jooksul eelduste ko-
haselt suureneva vee tarbimise Viim-
si vallas;
• kui suure osa sellest katavad praegu-
sed ja lähitulevikus lisanduvad veeres-
sursid;
• mida teha selleks, et tulevikus katta 
kasvanud veetarbimist.

Esmalt analüüsiti olemasolevat vee-
bilanssi ning seejärel koostati prog-
noos keskmise aastase veevajaduse 
leidmiseks. Pärast seda arvutati välja, 
mitu korda erineb maksimaalne päe-
vane tarbimine keskmisest tarbimi-
sest (niinimetatud veetarbimise eba-
ühtlustegur). Näiteks põuaperioodil 
kasvab tarbimine iga päevaga keskmi-
selt 3,7% võrra. Ebaühtlusteguri põhjal 
leiti maksimaalne päevane veeressursi 
vajadus aastateks 2023–2037. Veevaja-
duse prognoosi mudeldamisel on jär-
gitud konservatiivsuse põhimõtet ehk 
mitme võimalikku sisendväärtuse kor-
ral valiti sisend, mis annab suurema 
prognoositava veevajaduse.

Lähteandmetena kasutati ekspert-
hinnangu koostamisel muuhulgas 

2022. aastal AS Infragate Eesti koosta-
tud ehitusõiguse rakendatuse uuringut 
ning Viimsi vallavalitsuse koostatud li-
sanduvate elanike prognoosi. Täienda-
valt kasutati Keskkonnaagentuuri ja 
Viimsi vallavalitsuse ilmajaamade sa-
demete andmeid, et analüüsida ilmas-
tiku mõju veetarbimisele.

Veevajaduse prognoosi tarbeks ar-
vutati välja maksimaalne päevane 
veevajadus. Ekspert leidis, et hinnan-
gus on mõistlik lugeda maksimaalseks 
veevajaduseks 1,3-kordne keskmine 
tarbimine (kordaja on võetud mada-
lam, kui senised tipuaja tarbimised on 
olnud 2021 ja 2022 aastatel). Analüüs 
näitab, et aastaks 2037 kasvab veetar-
bimine Viimsi vallas 2021. aastaga võr-
reldes umbes 72%, mis tähendab, et 
päevane maksimaalne veevajadus on 
arvestuslikult 7760 m3 ööpäevas.

Ekspert uuris muuhulgas, kas vee-
ettevõtja saaks täiendava veeressur-
si vajadust vähendada lekete piirami-
sega, kuid arvutused näitasid, et tege-
like kadude hulk veevõrgus on madal 
ning investeeringud kadude vähenda-
miseks ei annaks märgatavat tulemust.

Eksperthinnang: 2035. 
aastaks kasvab Viimsi vallas 
veetarbimine 72%

Kokkuvõtvalt jõudis analüüs järel-
dusele, et vee tootmise ja vee tarbimise 
prognoosid olid 2019. aastal koostatud 
ÜVK arengukavas täpsed, kuid ei osa-
tud näha COVID-19 mõju, mis suuren-
das ajutiselt kodust veetarbimist ja tõi 
n-ö prognoositu varasemaks.

Praegu on AS-il Viimsi Vesi lubatud
veevõtt puurkaevudest  4072 m3 ning eel-
duste kohaselt seda 15 aasta perspek-
tiivis suurendada pole võimalik. Koos 
AS-ilt Tallinna Vesi ostetava veega on 
hetkel veeressurssi  5368 m3 ööpäevas 
ning see tõuseb 2024. aastaks täiendava 
ühenduse rajamisega  6664 m3-ni öö-
päevas. Selle ressursi, maksimaalse 
veevajaduse, piir ületatakse ekspert-
hinnangu kohaselt 2030. aastal, kui 
kõik arendused realiseeruvad prog-
noositud tempos.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et vee ko-
gus, millega AS Viimsi Vesi täna ope-
reerib, ei võimalda elanikkonna ja äri-
tegevuse juurdekasvu ning uutele de-
tailplaneeringutele ei saa vee-ettevõtja 
väljastada veevarustuse tagamiseks 
tehnilisi tingimusi enne, kui on lahen-
datud uute veeallikate küsimus.

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna 
juhataja

17. veebruar 2023

Pakume tööd 
klienditeenindajale 

Randveres

Helista ja 
küsi infot 
552 7270

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

Tule 5. märtsil valima!
R I I G I KO G U  VA L I M I S E D

Riigikogu valimispäev on pühapäev, 5. märts. Valimispäeval algab 
hääletamine kell 9 ja lõpeb kell 20. Eelhääletamine toimub esmas-
päevast laupäevani (27. veebruarist 4. märtsini), mil hääletamis-
ruumid on avatud kell 12–20.   

Reedel ja laupäeval ning valimispäeval korraldatakse ka kodus hääletamist. 
Eelhääletamise õigus on valijate nimekirjas oleval valijal, kes eelhääletami-
se päeval on vähemalt 18-aastane. Kuna valija pole enam seotud ühe kindla 
valimisjaoskonnaga, siis saab ta oma valimisringkonna piires valida, millises 
jaoskonnas hääletamas käia.

Reedel ja laupäeval ning valimispäeval saab hääletada ainult oma eluko-
hajärgses valimisringkonnas asuvate valimisjaoskondade hääletamisruumi-
des. 27. veebruarist 2. märtsini saab hääletada ka väljaspool oma elukoha-
järgset valimisringkonda asuvates valimisjaoskondades. 

Väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamine on mõel-
dud valijatele, kellel pole võimalik eelhääletamise päevadel ega valimispäe-
val hääletada oma elukohajärgses valimisringkonnas asuva valimisjaoskon-
na hääletamisruumis. Alaliselt välisriigis elav valija saab hääletada ka Eestis, 
jaoskondades, kus korraldatakse väljaspool elukohajärgset valimisringkon-
da hääletamist. 

Elektrooniline hääletamine algab 27. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäeva-
ringselt kuni 4. märtsini kella 20-ni. Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel 
www.valimised.ee. Jaoskonnakomisjonid elektroonilist hääletamist ei korral-
da. Elektrooniliselt antud häält on võimalik valimispäeval hääletamisruumis 
tühistada, hääletades sedeliga.

Leevi Laever   
vallasekretär

  Valimisjaoskond nr 1
• Asukoht: Nelgi tee 1, Viimsi alevik (Viimsi vallamaja).
• Hääletamisruum asub I korrusel Viimsi huvikeskuse saalis.
• Valimisjaoskond nr 1 on avatud kogu valimisnädalal: 27. veebruarist 
4. märtsini kell 12–20 ja valimispäeval (5. märtsil) kell 9–20.

• Valimisjaoskond nr 1 korraldab väljaspool elukohajärgset valimisring-
konda eelhääletamist ning vajadusel hääletamist ka asukohas, haig-
las ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
  Valimisjaoskond nr 2

• Asukoht: Randvere tee 9, Haabneeme alevik (Viimsi raamatukogu).
• Hääletamisruum asub Viimsi Marketis asuvas Viimsi raamatukogu
suures konverentsisaalis.

• Valimisjaoskond nr 2 on avatud: 3.–4. märtsil kell 12–20 ja valimis-
päeval (5. märtsil) kell 9–20.
  Valimisjaoskond nr 3

• Asukoht: Kibuvitsa tee 1, Randvere küla (Randvere lasteaed/päeva-
keskus).

• Hääletamisruum asub Randvere lasteaia I korruse saalis.
• Valimisjaoskond nr 3 on avatud: 3.–4. märtsil kell 12–20 ja valimis-
päeval (5. märtsil) kell 9–20.

  Valimisjaoskond nr 4
• Asukoht: Idaotsa küla, Prangli saar (Prangli põhikool).
• Hääletamisruum asub Prangli põhikooli ruumides.
• Valimisjaoskond nr 4 on avatud: 3.–4. märtsil kell 12–20 ja valimis-
päeval (5. märtsil) kell 9–20.
  Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.

Valimisjaoskonnad Viimsi vallas

Veevajaduse prognoosi mudeldamisel on järgitud konservatiivsuse põhimõtet. 
Foto: Linda Saarmets
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Olete enda kohta öelnud, et olete 
alati olnud vastuvoolu ujuja. Mi-
da see täpselt tähendab? 
Seda, et eelkõige olen ma seda 
meelt, et alati ei pea levinud arva-
musega kaasa minema. Või noo-
gutama kaasa, sõltumata, kas mi-
nu nägemus öelduga ühtib. See 
tähendab, et ma julgen avaldada 
oma arvamust ka siis, kui see eri-
neb enamuseset.  

Kuidas ja millal jõudiste Kaitse-
liitu? 
Ühel hetkel tundsin, et ma soovin 
kuidagi oma riigile kasulik olla, kui-
dagi riigikaitsesse panustada. 2011. 
aastal leidsin enda jaoks Naiskodu-
kaitse, mis andis mulle võimaluse 
seda soovi täita.

Milline on Teie roll Kaitseliidus?
Olen Naiskodukaitse esinaise ase-
täitja. Kuna Naiskodukaitses on vä-
ga piiratud hulk palgalist personali, 
siis on meie ülesanded väga erine-
vad. Minu üks südamelähedase-
matest ülesannetest on arendada 
ja planeerida naiste kaasatust ame-
tikohtadele. Samuti osalen erineva-
te strateegiliste dokumentide välja-
töötamisel nii Naiskodukaitses kui 
ka Kaitseliidus tervikuna.

Minu kriisi- ja sõjaaja ametikoht 
on Kaitseliidu ülema juhtimisele-
mendis ning roll on teha täpselt se-
da sama, mida igapäevaselt. Vasta-
valt olukorrale viia kokku vajadus 
(ülesanne) ning ressurss (naisko-
dukaitsjad). 

Milline näeb välja Teie argipäev?
Ega meil väga polegi argi- ja puh-
kepäeva vahet. Kuna Naiskodukait-
se on minu jaoks vereringe osa, on 
see minu elus 24/7, seega hingame 
koguaeg selles rütmis. See tähen-
dab, et püüame samaaegselt tege-
leda planeerimise ja arendamisega 
ning kiireloomuliste tekkinud kü-
simuste ja tõrgete lahendamisega.

Mida naised Naiskodukaitses 
teevad? 
Loome turvalise ja atraktiivse kesk-
konna nii neile liikmetele, kes veel 
täpselt ei tea, kuidas nad soovivad 
või on võimelised riigikaitsesse pa-
nustama, kui ka neile, kes tulevad 
kindla sooviga.

Igale liikmele, kes on valmis rii-
ki relvaga kaitsma, leitakse ameti-
koht maakaitseüksustes koman-
dandina, olgu see siis laskur või 
erialaspetsialist. Erialasid, mida me 
ise arendame ja koolitame, on mit-
meid – näiteks staabiassistendid, 
meedikud või väliköögimeeskon-
na liikmed. Sõjalisel väljaõppel (nii 
sõdurioskuste kursus kui ka eriala-
sed kursused) osalevad meie liik-
med võrdväärselt Kaitseliidu ma-
leva liikmetega.

Kes mingil põhjusel ei saa või 

Eelnevat väljaõpet me ei eelda, 
oma valitud valdkonnas saab kogu 
väljaõppe organisatsioonis.  

Mis muutus Teie elus 24. veeb-
ruaril 2022? 
Kõigepealt sai kinnitust, et me 
teeme õiget asja. Me valmistu-
me millekski, mis on väga reaal-
ne oht. Nüüd siis ka juba nii lähe-
dal – Euroopas. Organisatsioonis 
pidime kiiresti kohanduma suu-
re hulga uute liikmete vastuvõtmi-
seks – kuidas tagada uutele liikme-
tele kiirelt väljaõpe, rakendus jne. 
Naiskodukaitse liikmeskond kas-
vas üle Eesti 40%. Ukraina sõjapõ-
genike vastuvõtmisel kaasusime nii 
menetluspunktidesse,  vastuvõtu-
keskustesse kui ka majutuskeskus-
tes toetamaks partnerasutusi kriisi 
lahendamisel.  

Pärast Venemaa sissetungi Uk-
rainasse räägitakse palju kaitse-
tahtest. Mida see Teie jaoks tä-
hendab?
Üks eeldusi, miks Ukraina on selles 
sõjas võidukas, on just nimelt ini-
meste kaitsetahe ja kõrge moraal. 
Kaitsetahe minu jaoks on lisaks si-
semisele tundele ka konkreetne te-
gevus – et riik oleks kaitstud, tuleb 
valmistuda rahu ajal.

Uuringud näitavad, et Eesti kait-
setahe on kõrge, kuid ma läheks siit 
sammu kaugemale. Lisaks sellele, 
et oled põhimõtteliselt valmis Ees-
tit kaitsma ohu või rünnaku kor-
ral ja et sellel oleks ka praktilist 
väärtust, tuleks selleks valmistu-
da täna. Tuleb astuda konkreetsed 
sammud, et olla ise paremini ette 
valmistunud ning samuti oskaks 
teisi aidata ning panustada otse-
selt riigikaitsesse.

NAISKODUKAITSE Viimsilane Helen Allas liitus 
Kaitseliiduga aastal 2011. Tänaseks on ta Nais-
kodukaitse esinaise asetäitja. Tegime Heleniga 
juttu nii naiste rollist riigikaitses kui ka kriisideks 
valmistumisest. 

Helen Allas: riigikaitse algab meist endist

tegusaid naisi, kes soovivad oma 
riigile kasulikud olla. Seega võtsin 
südameasjaks, et ka meie vallas 
oleks oma riigikaitsesse panusta-
vate naiste rakuke. Juba sama aasta 
lõpus saigi loodud Viimsisse Nais-
kodukaitse jaoskond. 

Tänaseks on jaoskond äärmiselt 
jõudsalt kasvanud. Venemaa kon-
ventsionaalse sõja algus Ukrainas 
pani Viimsi naisi teadvustama, et 
kas nüüd või mitte kunagi ning het-
kel on Viimsi jaoskonnas juba re-
kordiliselt 63 liiget!  

Kuidas saab Naiskodukaitsega 
liituda?
Liituma peaksid need naised, kes 
tunnevad, et soovivad olla pigem 
osa lahendusest ning kes tahavad 
kõikide kriiside korral ise hakkama 
saada, teisi aidata ning panustada 
kriisi lahendamisesse. Seda nii sõ-
jalise kriisi korral kui ka mistahes 
muu kriisi ajal. Igale liikmele leitak-
se talle sobiv väljund selleks. 

Riigikaitsesse saab panusta-
da nii relvaga kui ka ilma. Turva-
lise riigi üks alustalasid on teadlik 
ning oskustega kodanik. Naiskodu-
kaitse just selle võimaluse annab-
ki. Kes aga tunneb, et soovib sõdu-
riks saada, siis ka see võimalus on 
meil olemas.  

Tegevliikmeks saab vähemalt 
18-aastane naissoost Eesti kodanik, 
noorliikmeks juba alates 16-aasta-
selt. Ning siinkohal väärib mär-
kimist, et kuigi me oleme naisor-
ganisatsioon, siis toetajaliikmeks 
saavad ka meesterahvad (meie hul-
gas on neid mitmeid).

Vanuse ülempiiri meil ei ole 
ning kogemus ütleb, et elukogenud 
naisel on väga palju võimalusi riigi-
kaitsesse oma panus anda.  

ei soovi riiki relvaga kaitsta, neile 
leitakse võimalus panustada laia-
pindsesse riigikaitsesse. Üheks sel-
liseks võimaluseks on meil evaku-
atsioonirühmad. Nende rühmade 
ülesanne on muuhulgas toetada 
tsiviilstruktuure erinevate kriiside 
korral. Näiteks päästeametit ela-
nikkonna ulatusliku evakuatsiooni 
korral või politsei- ja piirivalveame-
tit massilise sisserände korral. 

Rühm koosneb erinevatest eri-
alameeskondadest, keda saab krii-
side korral (sh relvastatud konflikt) 
rakendada erinevate asutuste toe-
tuseks. Nii koroona ajal kui ka Uk-
raina sõjapõgenike saabumisega 
on meie erialaspetsialiste vajatud 
partnerasutuste toetuseks. See kõik 
on riigikaitse laia käsitluse osa ning 
Naiskodukaitsel on selles väga olu-
line roll. 

Millised on müüdid, mis Naisko-
dukaitse kohta käivad?
Eks need müüdid on ikka meie or-
ganisatsiooniga kaasas käinud. Üks 
enim levinud müüt on ehk see, et 
meil saab panustada ainult ja pea-
miselt n-ö pehmetes rollides ja ole-
me ainult toetava funktsiooniga. 
Teatavasti ei vasta see tõele. 

Naiskodukaitse on Kaitseliidu 
struktuuriüksus, mis täidab Kait-
seliidule pandud ülesandeid. Meie 
liikmed on samuti nii kuulipildurid, 
tankitõrjurid, laskurid, üksuse üle-
mad kui ka staapides ametikohta-
del. Samuti tuleb silmas pidada, et 
lahingüksuste väliköögimeeskonna 
liikmed ei ole n-ö kokatädid, vaid 
läbivad täpselt samasuguse sõdu-
riväljaõppe nagu iga teine liige la-
hingüksuses ning sellele lisaks veel 
oma erialase väljaõppe. Väliköök 
on väga oluline lüli lahingu pida-
mises.

Teine müüt, mille soovin ümber 
lükata, on, et liikmeks saab olla ai-
nult siis, kui on tohutult vaba ae-
ga. Me ikka enamus üldjuhul ole-
me töö- või karjääriinimesed, meil 
on pered, lapsed ja majapidamised. 
See tähendab, et tegelikkuses me 
teeme seda kõik oma igapäevaelu 
kõrvalt. Igaüks panustab vastavalt 
oma võimalustele. Ning vabatahtli-
kus organisatsioonis on selleks loo-
dud ka võimalused (väljaõpped on 
nädalavahetustel või tööpäeva õh-
tutel jne). 

Mis Teid Kaitseliidu juures hoiab? 
Minu jaoks on Naiskodukaitse ve-
reringe osa, ma usun sellesse or-
ganisatsiooni ning selle vajalikku-
sesse. Nii selle liikmetesse – Eesti 
naised on võimsad – kui ka orga-
nisatsiooni tervikuna. See on uni-
kaalne võimalus Eesti naistel pa-
nustada nii otsesse sõjalisse kui ka 
laiapindsesse riigikaitsesse. Iga lii-
ge leiab endale sobiva väljundi.

Milline on Viimsi Naiskodukaitse 
jaoskond?
Kui ma aastal 2011 Naiskodukait-
sega liitusin, oli mulle väga suu-
reks üllatuseks, et Viimsis polegi 
oma jaoskonda. Viimsis on ju küll 

Millised on Teie soovitused kaas-
kodanikele, et kriisideks valmis 
olla?
Alustuseks võiks kõigil taskus olla 
nutiseadmes Ole valmis! rakendus, 
millest leiab praktilised juhised ise 
hakkama saamiseks. Rakenduses 
on juhised nii vältimaks õnnetusi 
kui ka õnnetuste või kriiside korral 
käitumisjuhised. Igasuguses krii-
sis muutub abi saamine keerulise-
maks ning defitsiitsemaks ning kui 
oled teadlikum kodanik, on kõigil 
turvalisem. 

Nagu me oleme Ukrainas toimu-
vast õppinud, on igaühe elemen-
taarne vajadus ise hakkama saada 
(nii üksikisiku või perekonnana kui 
ka kogukonnana). Alates olemas-
olevatest kriisivarudest kuni tead-
miseni, kuidas käituda relvasta-
tud konflikti korral. Tänapäeva üks 
suurimaid ohte varitseb interne-
tis ning infomaailmas. Kuidas ära 
tunda valeuudised, kuidas mitte 
olla infosõjale kaasa aitaja jne. Sel-
le vältimiseks leiab väga head juhi-
sed eelpool mainitud äpist. 

Kui oled valmis natuke rohke-
maks, siis võiks liituda Kaitseliidu 
malevaga või Naiskodukaitsega, et 
leida konkreetne väljund riigikait-
ses kaasa löömiseks. Olgu see siis 
maakaitseüksustes või laiapind-
ses riigikaitses – riigikaitse algab 
elanikkonnakaitsest. Meie organi-
satsioonis on selleks suurepärased 
võimalused! 

Kuidas on kriisideks valmis Viimsi 
inimesed?
Ma julgen eeldada, et paljud inime-
sed Eestis tervikuna sh Viimsis ar-
vestavad liigselt sellega, et kui kriis 
on käes, siis kohalik omavalitsus 
või riik peab neid välja aitama. Aga 
igas kriisis (eriti sõja ajal) on kõigil 
korraga abi vaja ning iga kriis te-
kitab uue kriisi. Olgu see siis and-
meside, elektrikatkestus, tulekah-
jud või muu taoline. Abi jõudmine 
vajaminejani on hulka keerulisem, 
sest abivajajaid on korraga palju. 
Seega peaks taolistes olukordades 
esimene reageerija olema inime-
ne ise.

Viimsi on kasvanud väga tihe-
asutusega asulaks ning tihti me te-
gelikult isegi ei tunne enam oma 
naabreid. Ideaalis võiks igal külal, 
kodutänava kogukonnal või ühis-
tul olla oma kriisiplaan. Miks mit-
te soetada kogukondadega näi-
teks generaator ja läbi mõelda, 
kus ja kuidas veekatkestuse korral 
vett saada või kas majapidamis-
tes/ühistutel on näiteks tulekustu-
tid, kes lähikonnas oskab esmaabi 
anda jne. Kas lähikonnas on elanik-
ke, kes vajavad toetust ning abi – 
kas on olemas inimesed, kes nen-
de eest ka hoolitsevad kriiside ajal.

Mida soovite Eesti Vabariigile 
105. aastapäevaks?
Sitkust, kaitsetahet ja kestvust. Üht-
set meelt, vähem lõhestumist. Meie 
vaenlase üks eesmärke on meie rii-
ki lõhestada just seestpoolt ning ol-
les teineteise vastu vaenulikud ning 
polariseerunud on see toit meie 
vaenlasele.  

Meie olemegi ju Eesti Vabariik – 
kõik me inimesed –  ning meid on 
vähe ja me peame olema üksteise-
ga arvestavad ja kokkuhoidvad. Rii-
gikaitse algab meist endist.

17. veebruar 2023

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Helen Nais-
kodukaitse 
juhtide õppe-
päeval aastal 
2022. Foto: 
erakogu



  Viimsi õpilasmalev 2023 
toimub kahes vahetuses:
I vahetus 26. juuni – 7. juuli;
II vahetus 7. august – 18. august.

  Täpsem info kandideerimise 
kohta õpilasmalevasse asub 
lehel: viimsinoortekeskus.ee/
opilasmalev.

  Noorte tööaeg: 
1) 13–14-aastasel – 4 tundi päe-
vas ja 20 tundi seitsmepäevase 
ajavahemiku jooksul; 
2) 15-aastasel – 6 tundi päevas 
ja 30 tundi seitsmepäevase 
ajavahemiku jooksul; 
3) 16–17-aastasel – 7 tundi päe-
vas ja 35 tundi seitsmepäevase 
ajavahemiku jooksul. 

Kuidas malevasse 
saada

tasub teada
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MALEV Sel suvel toimub taas 
noortele vanuses 13-19 Viimsi 
õpilasmalev, kuhu suure huvi tõttu 
otsitakse tööandjaid, kes aitaksid 
pakkuda tööd kuni 180 noorele.

Tööandja roll malevas
Tööandja ülesandeks on varustada 
noored tööga, tagada neile töövahen-
did ja juhendamine. Viimsi noorte-
keskus ja tööandja sõlmivad koostöö-
lepingu, kus fikseeritakse noorte arv, 
tööülesanded, poolte kohustused ja 
muu vajalik. Peale maleva lõppemist 
esitatakse tööandjale arve vastavalt 
tehtud töötundidele, mille vallavalit-
sus noortele välja maksab. Töötasu on 
Eestis kehtestatud miinimumtasu ehk 
4,31 eurot tunnis, millele lisandub töö-
taja puhkusetasu.

Noortekeskuse roll malevas 
Noortekeskuse roll on kandideerimis-
protsessi korraldamine – avalduste re-

Õpilasmalev 2023 otsib 
tööandjaid!

da, täites küsitlust lehel viimsinoorte-
keskus.ee/opilasmalev või kirjutades 
malev@viimsinoortekeskus.ee. Ole-
me avatud kõigi teie poolt välja paku-
tud ideedele.

gistreerimine, töövestluste läbiviimine 
ja tööseadusandluse ja -ohutuse kooli-
tuste korraldamine. Lisaks malevlaste-
ga seotud dokumentatsiooni eest vas-
tutamine – töölepingute sõlmimine, 
kooskõlastamine tööinspektsiooniga 
jne. Samuti arendavate vaba aja tege-
vuste pakkumine. 

Miks võtta malevlane tööle?
Töökogemuse kaudu omandavad noo-
red eluks vajalikud oskused ja koge-
mused – saavad ettekujutuse töödist-
sipliinist ning vastutamisest tööprot-
sessis. Lisaks areneb kohusetunne 
ning tekib harjumus teha tööd mees-
konnas. Seekaudu tõstetakse noorte 
tööhõivevalmidust ja konkurentsivõi-
met tööturul.

Kuni 16-aastased noored (k.a) to-
hivad tööd teha ajavahemikul kell 06–
20 või kui alaealine töötaja teeb kerget 
tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või rek-
laamitegevuse alal täiskasvanu järele-
valve all, siis on lubatud töötada ka kell 
20–24. 

Kui teie ettevõte/asutus on huvita-
tud noortele töö pakkumisest, palume 
sellest esimesel võimalusel teada an-

Viimsi õpilasmaleva traditsioonilised rannamängud. Foto: Kertu Lepvalts

Teated

Ave-Liis Kivest
Viimsi noortekeskuse 
juhataja

Kepphobuste võistluse 
korraldajad koos abilistega. 
Foto: Karolina Lõhmus

“Valimismull” toob poliitika 
Viimsi noorteni

  Viimsi noortekeskus ja Viimsi teaduskool kutsuvad noori vanuses 
14–26 üritusele “Valimismull”, mis toimub 22. veebruaril kell 14 Viimsi 
raamatukogu suures saalis.

“Valimismulli” eesmärk on 14–26-aastaste noorte teadlikkuse tõst-
mine riigikogu valimistest, arendada noorte analüüsimisoskust valimis-
lubaduste kontekstis ning anda ülevaade Harju- ja Raplamaal kandi-
deerivate erakondade ja üksikkandidaatide vaadetest.

Üritusel teeb Eesti Väitlusseltsi esindaja ülevaate valimislubadustest 
ning nende analüüsimisest praktiliste harjutuste kaudu. Samuti toimub 
Heiki Viisimaa eestvedamisel vestlusring fishbowl-meetodil, kus osale-
vad Harju- ja Raplamaal kandideerivate erakondade ja üksikkandidaa-
tide esindajad. Vestlusringis arutletakse hariduse, noorsootöö, keskkonna 
ja võrdsete võimaluste üle. Samuti on noortel ka publikust võimalik esi-
tada vestlejatele küsimusi muudel noorte jaoks olulistel teemadel.

Registreerimine üritusele kestab lehel bit.ly/valimismull kuni kohtade 
täitumiseni!

Fishbowl-arutelus moodustatakse toolidest ring, kus istuvad esmalt 
neli osalejat (erakondade esindajad ja/või üksikkandidaat), kes 
loositakse pealtvaatajate poolt. Välimise ringi moodustavad üle-
jäänud osalejad, kellele esialgu loosiõnn ei naeratanud. Välimises 
ringis olevatel osalejatel on õigus sobival ajal vahetada mõni sise-
mises ringis istuja välja ning sekkuda arutelusse oma arvamusega. 
Formaat näeb ette, et arutelu on isejuhtiv ehk kõlanud mõtted teki-
tavad järgmised, ent hoidmaks arutelu soovitud kursil on kaasatud 
moderaator. Arutelu eesmärk on tutvustada esindajate seisukohti 
erinevatel teemadel.

Silver Fokin, Viimsi teaduskooli info- ja õppejuht
Ave-Liis Kivest, Viimsi noortekeskuse juhataja

Toimus valla esimene 
kepphobuste võistlus

  9. veebruaril toimus Püünsi noortekeskuses “Noorte päeval” 
Viimsi valla esimene kepphobuste võistlus.

Võistlus osutus oodatust popu-
laarsemaks, mistõttu planeeritud 
kümnest osalejast sai kolmteist ning 
noori tuli kohale nii Püünsist, Viim-
sist kui ka Randverest. Võistlusel 
hinnati hüpete puhtust, kiirust ja teh-
nikat, võistluse parimaid autasusta-
ti medalitega. Kepphobusevõistlust 
korraldasid  2. klassi noored Miina 
Doora Koha, Minna Loore Koha ja 
Amy Litvinchik, kes valmistasid ette 
ürituse, sealhulgas ka takistusrajad 
ja ürituse plakati.

Ave-Liis Kivest
Viimsi noortekeskuse juhataja 

Karolina Lõhmus 
Püünsi noortekeskuse 

noorsootöötaja
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Ü
hest küljest kõlab idül-
liliselt, kuid on teada, 
et siinsete metslooma-
de arvukus on pidevas 

kasvutrendis. Paraku toovad mets-
loomad tiheasustusalal kaasa mit-
meid probleeme ja isegi õnnetusi.

Jäägriabi OÜ on juba aastaid ol-
nud Viimsi valla lepingupartneriks 
metsloomadega ning lindudega 
seotud probleemide lahendamisel. 
Aastal 2022 oli Jäägriabi OÜ-l Viim-
si vallas 57 väljakutset seoses vigas-
tatud kitsedega, kolm väljakutset 
oli seotud põtradega, üks metssea, 
üks inimeste poolt piinatud pardi ja 
üks ilvesega. Uurisime Jäägriabi OÜ 
esindajalt Marko Olopilt, missugu-
ne on tema hinnang Viimsi metsa-
des valdavale olukorrale ning mil-
liseid soovitusi ja nõuandeid on tal 
jagada.

Olete juba aastaid olnud Viim-
si valla lepingupartneriks mets-
loomade ja lindudega seotud 
probleemide lahendamisel ning 
korjuste koristamisel. Olete tä-
naseks kindlasti kursis siinsete 
metsade ja nende elanikega. Kui-
das on viimaste aastatega Viim-
si metsade olukord muutunud – 
kas meie metsadesse on tulnud 
uusi elanikke (metsloomi) või on 

laias laastus loomastik jäänud 
samaks? 
Metsloomade fauna Viimsi vallas 
on valdavalt jäänud samaks, kui 
siis mõni karu on aeg-ajalt läbi val-
la territooriumi jalutanud. Mure-
koht on aga loomade paljunemine, 
see käib siin iga liigi kohta. Esiko-
hale võib tõsta põdrad, neid koh-
tab täna igas valla külas.

Kes metsloomadest põhjustavad 
enim probleeme ning millest need 
probleemid on üldiselt tingitud? 
Suurimad probleemide tekitajad, 
kui nii saab üldse öelda, on mets-
kitsed ja põdrad. Palju juhtumeid 
on ka väikekiskjatega – nugised, 
rebased, koprad ja kährikud. Pea-
mised mured, mille üle inimesed 
kurdavad, on, et kitsed ja põdrad 
lõhuvad eramajade aedasid, söö-
vad noorpuude võrseid ja kõikvõi-
malikke istikuid. Väikekiskjad käi-
vad levitamas haigusi, teevad pesad 
majade alla, mõned ka pööningu-
le (nugised).

Kas ja kui palju on muutunud vii-
mase kolme aastaga Viimsis liik-
lusõnnetusse sattunud metsloo-
made statistika? 
Statistika kohapealt on liiklusõn-
netuste arv jäänud samaks või ise-
gi pisut langenud, kuna koostöös 
vallaga sai tehtud ennetustööd 
reflektorite paigaldamise osas ja li-
satud kiiruse piiranguid ning hoia-
tusmärke loomade poolt enim ka-
sutatavatesse ülekäigukohtadesse.

METSLOOMAD Viimsi on hinnatud elukeskkond 
suuresti just enda asukoha poolest, olles peaaegu 
igast küljest merega ümbritsetud ning omades 
sellejuures suures mahus metsamaad, asudes 
selle juures nii lähedal pealinnale. Pole harv juhus 
õhtuhämaruses Randvere tee ääres põtra või 
hommikul aknast välja vaadates aias kitse näha.

2021. aasta aprillis paigaldas 
Viimsi vallavalitsus kootöös Eesti 
jahimeeste seltsiga Viimsi-Rand-
vere teele ulukite teedelt eemal-
hoidmiseks helkurid (reflektorid). 
Kas paigaldatud helkurid on ai-
danud liiklusõnnetusi antud tee-
lõigul vältida? 
Nendel lõikudel on õnnetusi 
märgatavalt vähem, aga sellest tin-
gituna on metsloomad otsinud 
omale uusi teede ületuskohti ja se-
da teinekord lausa asula sees.

Teada on, et põtrade arvukus 
Viimsi metsades on kasvutren-
dis. Kas ja milliseid probleeme 
see võib kaasa tuua? 
Põtrade arvukus Viimsis on tõesti 
aastatega suurenenud. Ohtudeks 
on kindlasti sagedasemad kokku-
saamised loomadega. Põdra puhul 
on tegemist Eesti metsade suurima 
metsloomaga, kelle ohtlikkus võib 
avalduda näiteks jooksu- või poegi-
misajal, mil võib olla suur oht saa-
da looma rünnaku ohvriks. Kind-
lasti on veel suurendatud riskiga 
liikluses kokkupõrked.

Kas suur põtrade arvukus ei 
võiks olla tulevikus Viimsi oma-
pära ja turismimagnet sarnaselt 
Lapimaaga, kus vabalt liikuvate 
põhjapõtrade nägemiseks min-
nakse kohale üle terve maailma?
Kindlasti oleks see turisti seisuko-
halt vaadates omaette vaatamis-
väärsus, aga Lapimaaga võrrelda 
seda ei saa, sest tegemist on tihe-
asustusalaga ja ma ei kujuta ette, 
kui väiksed lapsed kooli minnes 
põtradega oma kooliteed jagavad.

Inimestel ja vallal on võimalik 
ise palju ära teha. Näiteks erama-
ja krundid ja avalikud kohad ümb-
ritseda aedadega, millest loomad 
üle ei pääse. Sellega oleks oma ter-
ritoorium kaitstud ja loomad ei ki-
puks enam sinna. Kui metsloo-
made arvukust ei hakata piirama, 

siis tuleks valla põhimetsamassii-
vid samamoodi aedadega piirata, 
aga samas tuleks kindlasti luua loo-
madele ökoviaduktid või tunnelid, 
kus nad saaksid vabalt liikuda. Sel-
lest on meil õppida Soome ja Root-
si näitel. See tähendaks väga suurt 
ehitamist ja investeeringut, meie 
metsad muutuksid siis eraldi sule-
tud alaks.

Teades, et Viimsi ei ole jahipiir-
kond, siis mis oleks Teie hinnan-
gul parim lahendus siinsete põtra-
de arvukuse vähendamiseks? 
Parim lahendus oleks kohanda-
da oma elu loomade järgi ja õppi-
da nendega koos elama. Teine või-
malus on, et riik tuleb appi ja aitab 
rahaliselt loomi ümber asustada, 
kuna see protsess on väga keeru-
line ja kulukas. Kolmas variant on 
populatsiooni vähendamine kütti-
mise abil, mis on meie ühiskonna 
üks osa, kui me tahame loodust ise 
reguleerida.

Kuidas peaks inimene käituma, 
kui on sattunud õnnetusse mets-
loomaga? 
Metsloomadega õnnetused ei ole 
küll igapäevased, aga kui see on 
liikluses juhtunud, siis kindlasti ei 
tohi vigastatud loomale ise lähe-
neda (jutt käib põdrast ja metskit-
sest) – selleks tuleb kutsuda koha-
le vastavad spetsialistid. Sama keh-
tib ka mererannas või koduhoovis 
lindude, hüljeste või väikekiskjate 
puhul.

Kuidas käituda, kui metsloom ae-
da satub ja ei oska sealt välja 
pääseda? Kas põder või mõni tei-
ne loom võib inimesele (lapsele) 
olla ohtlik? Mida teha, kui oled 
loomaga sattunud vastasseisu? 
Kui metsloom on sattunud kodu-
aeda, siis kindlasti ei tohiks ha-
kata teda hirmutama, sest paani-
kas loom on ohuks nii teile kui ka 

kolmandatele inimestele. Esiteks, 
kui on koerad, tuleks nad sulge-
da hoonesse. Teiseks tuleb avada 
kõik väravad ja kui siis ka loom ei 
oska välja minna, tuleb helistada 
1247 või Jäägriabi OÜ-le 502 1145.  
Metsloomadega vastasseisu sattu-
des tuleks jääda rahulikuks ja tema 
poole vaadates ise selg ees vaikselt 
taganeda.

Miks ei ole hea, kui jätame tead-
likult metsloomadele aeda süüa? 
Kui hoolite metsloomadest ja loo-
dusest, palun ärge toitke metsloo-
mi! Metsloomade toitmine kah-
justab looduslikku tasakaalu, aitab 
kaasa haiguste levikule ning kah-
justab loomade populatsioone! 
On juhuseid, kus inimesed jätavad 
loomadele õunapuude alla õunu 
ja muud paremat, siis elav näide 
juba mitmendat korda on, et loo-
mad vigastavad või saavad koguni 
otsa aedasid ületades. Väikekiskjad 
kannavad kaasas erinevaid haigu-
si, mis kanduvad ka koduloomade-
le, kellelt see omakorda võib levida 
ka inimestele.

Kevad on tulemas, kas loomad 
on juba muutunud aktiivsemaks 
või mida kevadel tähele panna, 
jälgida, milleks valmis olla?
Metsloomad liiguvad kõige enam 
kevadel ja sügisel, kuna nende toi-
dubaas ja vajadused talve saabudes 
muutuvad. Kevade saabudes otsi-
vad tiined loomad poegimiseks so-
bilikud vaiksed metsanurgad, kus 
oma poegi sügiseni kasvatada. Tal-
vel on suvised heinamaad lume all 
ja toidu saamine on raskendatud, 
sellest tingituna liigutakse võsastu-
nud aladele. Meeles tuleb pidada, 
et metsloomade pojad ei ole kuna-
gi üksinda, sellepärast me ei sek-
ku kunagi nende võsukeste abista-
misse. On erandeid, aga siis vastava 
spetsialisti abiga. Teie suurim abi-
line on 1247.

17. veebruar 2023

Aet Põld
keskkonna 
vanemspetsialist

Õpime elama 
koos mets-
loomadega

Metsloomaga 
kohtudes 
tuleb jääda 
rahulikuks 
ning selg ees 
taganeda. 
Foto: Märt 
Puust
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  Lisainfo: www.viimsi.ee/
lasteaiakohad

AASTA PERE Meie kogukonnas 
leidub imelisi inimesi, kes ins-
pireerivad meid samuti tubli-
mad olema. Nende eeskuju 
aitab muuta Viimsi paremaks. 

Viimsi Ranna Lions Klubi algatas 
Viimsi aasta pere tunnustamise  
ning käesoleval aastal saab see, 
koostöös Viimsi vallavalitsusega, 
teoks juba neljandat korda. Me 
soovime, et Viimsis märgatakse ja 
tunnustatakse peresid, kes oma 

Valime koos Viimsi aasta pere 2023
igapäevatoimetuste ja põhitöö kõr-
val leiavad võimalusi kulutada oma 
aega ja energiat kohaliku kogukon-
na heaks.

Tänavu, mil Viimsis on liikumis-
aasta, soovime esile tõsta peret, kes 
oma aktiivse tegevusega on aida-
nud tekitada Viimsi kogukonnas Riina Quak

LC Viimsi Ranna 
president 2022/2023

rohkem huvi liikumisharrastuse 
ja tervislikumate eluviiside vastu 
või innustava eeskujuna toetanud 
Viimsi inimesi regulaarse liikumis-
harjumuse kujunemisel.

Siinjuures võib tekkida küsimus, 
kuidas määratleda pere mõiste. 
Peresid on ju nii erinevaid – suu-
remaid ja väiksemaid, lastega ja 
ilma, mitmest rahvusest segapere-
sid, üksikvanemaga peresid, mitut 
generatsiooni ühendavaid peresid 
ja kärgperesid. Maailm on mitme-
kesine ja seepärast soovime käsit-
leda pere mõistet laialt, kogu selle 
mitmekesisuses. Pere mõistet defi-
neerime leibkonna mõiste kaudu. 
Pere on mitmeliikmeline leibkond.

Varasemad 
aasta pered

  2020 – Viktoria ja Tõnu 
Tuulas

  2021 – Kristi ja Ants Kurist
  2022 – Siiri ja Tarmo 

Visnapuu

Viimsi aasta pere 
  Pere – leibkond
  Viimsi aasta pere elab Viimsi vallas.
  Viimsi aasta pere panustab lisaks igapäeva-

toimetustele kohaliku kogukonna heaks või on 
oma tegevusega teistele viimsilastele eeskujuks.

  2023 on Viimsis liikumisaasta, seepärast 
soovime tunnustada peret, kes on innustanud 
Viimsi inimesi regulaarse liikumisharjumuse 
kujunemisel.

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

Nimetuse “aasta pere” saajale 
antakse vastav tunnistus ja rahali-
ne preemia üle maikuus, valla sün-
nipäeva tähistamise sündmusel.

Armas viimsilane! Kui Sa tunned 
peret, kes väärib esiletõstmist oma 
erakordse panustamisega  liikumi-
saasta eesmärkide elluviimisesse, 
siis palun anna sellest teada! Esita 
hiljemalt 30. märtsiks taotlus Viim-
si valla kodulehel www.viimsivald.
ee/taotlused/tunnustamine.

V
iimsi vallavalitsuse ha-
ridusosakonna juhata-
ja Maiu Plumeri sõnul 
on lasteaiakohta oota-

vatel vanematel praegu õige aeg 
kontrollida üle oma kontaktid Ar-
no süsteemis (veebis aadressil pik-
sel.ee/arno/viimsi) ja veenduda, et 
lasteasutuste eelistused on süstee-
mi korrektselt märgitud. Lisaks ta-
sub neil, kes ei soovi 2023/24 õppe-
aastal munitsipaallasteaias kohta 
saada, veenduda, et neil on Arnos 
märgitud hilisem õppeaasta.

“Kui komplekteerimine aprillis 
algab, saadab süsteem välja teavitu-
se lapsevanemate kontaktidele, mis 
on lisatud Arno keskkonda. Kui seal 
on e-post, mida inimene ei kasuta, 
siis ei jõua info õigel ajal vanema-
ni. Seetõttu palun kõigil veenduda, 
et kontaktandmed on ajakohased. 
Lisaks tasub üle vaadata enda mär-
gitud eelistused lasteasutuste osas. 
Kindlasti palume neil, kes ei soovi 

kohta algavaks õppeaastaks, teha 
vastav muudatus ka Arnos. Nii hoia-
me kokku aega ja jaotusprotsess lä-
heb  mugavamalt,” ütles Plumer.

Oluline erisus on ka see, et Viim-
si munitsipaallasteaedades sõime-
rühmi ei ole. Kahe ja poole ning 
kolmeaastased lapsed alustavad 
lasteaiateed liitrühmas või laste-
aiarühmas. Pooleteise- kuni kol-
meaastased lapsed leiavad kohad 
kas Viimsi valla või Tallinna lapse-
hoidudes või eralasteaedades. Olu-
line on silmas pidada, et kui pere 
loobub lapsele valla poolt paku-
tud munitsipaallasteaia või valla 
eralasteaia hankekohast, siis edas-
pidi koduse lapse toetust ei maksta. 
Kui peres on kaks või rohkem alus-
hariduses osalevat last, saab pere-
kond taotleda teisele lapsele 50% 
kohatasu soodustust.

Märtsikuus vaadatakse üle ka 
nende lapsevanemate avaldused, 
kes soovivad võimalusel lasteaeda 
vahetada. Nende osas teeb otsuse 
lasteaiakohtade komplekteerimise 
komisjon, kes võimalusel taotlused 
rahuldab. Uues lasteasutuses saab 
laps alustada  õppeaasta algusest 
ehk septembrist.

LASTEAIAKOHT Vallavalitsus tuletab meelde, et 
järgmise õppeaasta lasteaiakohtade jaotamine 
algab 10. aprillil. Praegu on lapsevanematel õige 
aeg kontrollida üle oma andmed Arno süsteemis.

Kuidas valmistuda lasteaiakohtade 
jaotuseks? Alusta Arnost 

Kuidas süsteem lastele kohti 
lasteaedadesse pakub?
Sügisel algaval õppeaastal ootab 
lasteaiakohti tänasel hinnangul üle 
300 lapse. Neist umbes 220-le leiab 
kohad Arno automaatne jaotussüs-
teem, mis arvestab kõikide laste in-
dividuaalseid parameetreid (vanus, 
elukoht, õdede-vendade lasteaiad 
jne). Selle põhjal pakub süsteem 
lapsevanemale sobivaima laste-
aiakoha, mille kohta tuleb e-kiri 
Arnos märgitud aadressile. Kokku 
on võimalik Viimsi munitsipaal-
lasteaedades eralasteaedade va-
banenud hankekohtadele tänase 
arvutuse kohaselt pakkuda ca 220 
kohta. Ülejäänud lastele leitakse 
kohad eralasteaedades ja -hoidu-
des, millega lepingu sõlmib lapse-
vanem ja mille tasu hüvitab valla-
valitsus vastavalt lepingule.

Arno jaotussüsteemis on lapsed 
jaotatud vanusegruppide kaupa ja 
esmalt pakub süsteem kohti nei-
le vanematele, kelle lapsed ühes-
ki lasteasutuses veel ei käi ja kelle 
lapsed on  hiljemalt 30. septemb-
ri seisuga 2,5-aastased, kellel lõpeb 

koduse lapse toetus või kes käisid 
siiani eralastehoius.

Haridusosakonna juhataja Maiu 
Plumeri sõnul on iga-aastane koge-
mus see, et osad lapsed saavad koha 
teises või hilisemas jaotusvoorus. 

“Igal aastal tuleb ette, et koha-
saajate hulgas on neid, kes tegeli-
kult kohta ei soovi, aga pole süs-
teemis oma andmeid selle osas 
uuendanud. Need kohad liiguvad 
teise vooru. Seega tasub kõigil va-
nematel, kes esimese vooru järel 
teavitust ei saanud, olla rahulik, 
sest senini oleme iga õppeaasta al-
guseks kõigile vajalikud kohad leid-
nud. Jaotus võtab aega paar kuud ja 
loodame siin vanemate mõistvale 
suhtumisele,” ütles Plumer.

Mida teha enne lasteaia-
kohtade jaotust?
Palun kontrolli, et sinu e-mail ja las-
teasutuste eelistused on ajakohased!

Palun vaata üle õppeaasta, mil-
lest alates lasteaiakohta soovid! Kui 
on soov jätkuvalt käia valla toetus-
lepinguga eralasteaias, tuleks mär-
kida munitsipaallasteaia koha soov 

näiteks 2024/25 õppeaastaks. Siis 
pakutakse käesoleval aastal koht 
neile, kes päriselt seda vajavad – 
see vähendab segadust.

Vanematel, kelle lapsed on 1,5- 
kuni 3-aastased ja kes ei soovi oma 
last panna uuel õppeaastal alusha-
riduse asutusse, vaid kasutada ko-
duse lapse toetust, tuleb märki-
da oma koha soov hilisemaks kui 
2023/24 õppeaasta. Kui see märge 
jääb tegemata, pakub süsteem au-
tomaatselt ikkagi kohta ning selle-
ga kaob õigus koduse lapse toetu-
sele.

Lasteaeda vahetada soovijatel 
tuleb 1. märtsiks esitada digiallkir-
jastatud soov munitsipaallasteaia 
maja vahetuseks munitsipaallas-
teaia sekretärile (mare@viimsilas-
teaiad.ee) või hankekoha vahetuse 
soov valla alushariduse vanem-
spetsialistile (polina.kossenkova@
viimsivv.ee).

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

Lasteaia-
kohtade 
jaotamine 
algab 10. 
aprillil. Foto: 
erakogu
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S
ellel aastal osaleb tantsu-
peo protsessis kokku küm-
me tantsurühma, üheksa 
on seotud Randvere kooli-

ga ja C-noorterühm tegutseb Rand-
vere Tantsupere all. 

Randvere kooli 1.A, 1.B ja 1.C 
klassi tantsurühmad said kokku 
sellel sügisel ja on klassipõhised. 
Koos käiakse korra nädalas ning 
lisaks on nädalavahetustel toimu-
nud ka laagrid. 1. klassi tüdrukud 
kannavad esinemistel enamjaolt 
Kadrina rõivaid ja poisid Põhja- 
Eesti komplekte.

Ettevalmistusperiood on laste 
jaoks olnud suhteliselt tempokas, 
kuna kohtutakse ainult korra nä-
dalas. Laagrite vajadus tantsude 
selgekssaamisel on olnud seetõttu 
suur. Repertuaar ei ole väga lihtne, 
kuid lapsed tantsivad rõõmuga. 
Näiteks tants “Laulumäng” nõuab 
lastelt ka kaasalaulmist, mistõttu 
tuli ka rohkem vaeva näha. Teine 
tants “Vikerkaart otsman” on sisu-
tihe ja nõuab pingutamist.

Randvere kooli 2.A ja 2.B klassi 
tantsurühmad on koos toimetanud 

PIDU Kauaoodatud noorte laulu- ja tantsupidu 
“Püha on maa” on peagi käes, kõik Randveres 
tegutsevad rühmad on protsessis osalemas ning 
ootavad sündmust väga. “Püha on maa” tähendab 
Randvere noorte jaoks, et Eesti on nende kodumaa 
ja kõige kallim paik. Lisaks rõhutavad nad, et eesti 
rahvatants on äge ning soovivad neid kultuuri-
väärtusi edasi kanda. 

Valmistudes tantsupeoks – Randvere 
rahvatantsurühmad rõõmsalt rivis 

hiselt toimetanud juba neli aastat. 
Neile on juurde tulnud mõned 4.–
6. klassi tantsijad. Ühiselt moodus-
tavad nad toreda seltskonna, kes 
naudivad lisaks trennidele ka ühis-
üritusi. Näiteks käis eelmisel suvel 
suurem punt lapsi juba Europea-
del Leedus.

Lasterühm 4 kannab Põhja-Ees-
ti ja Jõelähtme, lasterühm 5 aga Ko-
davere ja Põhja-Eesti rõivaid.

Nende tantsud on keerulised, 
kuna kasutatakse pulkasid, mis 
enamjaolt valmisid laste enda kä-
tetööna. Palju aega on võtnud tants 
“Tants pulkadega”, sest seal on nii 
palju erinevaid nüansse, mida pea-
vad lapsed teadma, lisaks ka kiire 
tempo. Tants “Ruttame koos” on las-
tele kergem, kuid nõuab siiski pal-
ju mõtlemist. Poistele meeldib aga 
eriti oma tants “Pulgatants”, sest sel-
les tantsus tüdrukuid ei ole ja saab 
pulkadega ikka korralikult vehkida.

Kõikidel nendel eelpool nime-
tatud tantsurühmadel on see esi-

juba kaks aastat ja on ka enamjaolt 
klassipõhised, lisaks tantsib nende-
ga koos ka lasterühm 3 – tegu on 3. 
klasside rühmaga. Kuna teises klas-
sis on tüdrukuid vähem, siis osad 
3. klassi neiud tantsivad 2. klasside 
juures. Kokku moodustab see ühe 
suure ja toreda kamba.

2. klasside neiud kannavad Hal-
jala ja Ridala rõivaid, poisid Põh-
ja-Eesti omi. 3. klasside rühm on 
seotud nii Põhja-Eesti kui ka Türi 
rõivastega.

Ka nendel kolmel rühmal on ta-
vapäraselt tunde nädalas üks. Kuna 
see aeg on nii üürike, on ka nende-
ga tehtud lisatööd nädalavahetus-
tel ja leitud muid võimalusi, et tun-
dides saaksid korraga osaleda nii 2. 
kui ka 3. klasside tantsijad.

Tantsud on suhteliselt keeruli-
sed, ent lõbusad. Lastele meeldib 
väga “Mängumops”, samas “Põrand 
põrub” on keeruline ja nõuab las-
telt palju kannatlikkust.

Randvere kooli lasterühm 4 ja 
5 koosneb 4.–6. klassi tantsijatest. 
Kolmveerandi moodustavad 4.B 
klassi tantsijad, kes on ka klassipõ-

Anli Aja
rahvatantsuringi 
juhendaja

Kadi Vahemäe
7.–9. klassi tantsija

simisele ka palju muid trenne. Ka 
nendel on olnud pea igal nädalava-
hetusel laager, kus lihvitakse nii põ-
hisamme kui ka jooniseid. Loomu-
likult ei puudu kunagi nali ja naer, 
noored on väga töökad ja soovivad 
ühiselt pingutada tantsupeo nimel. 
Nemad kannavad ka Jõelähtme ja 
Põhja-Eesti rõivaid, mis on sellele 
paikkonnale omane.

Enamusel on varasemad tant-
supeo kogemused olemas ja mõ-
nel ootab õnnestumise korral ees  
neljas tantsupidu.

C-rühmade repertuaar on kind-
lasti kõige raskem, kuid ka kaasahaa-
rav ja nüüd juba noored naudivad 
tantse ka ise. Kuna tantsudes on ka 
tõsted, siis nende harjutamine võt-
tis pikalt aega. Tantsud on kõik eri-
palgelised ja otseselt ühte erilist lem-
mikut ei ole, võib-olla kõige rohkem 
omavahelist särinat pakub tants 
“Vat nii”. Tantsud “Elotähti” ja “Jalad 
maas” on rahulikumad ja annavad 
aega ka üksteisele otsa vaadata.

Kõik meie rühmad on väga töö-
kad ja loodame kogu südamest, et 
nad saavad kõiki rõõmustada suvel 
suurel tantsumurul ning tantsupeol 
osaleda. Suur ja sügav kummardus 
kõigile tantsijatele, peredele, toe-
tajatele ja pöidlahoidjatele! Rõõm-
salt edasi!

KO M M E N TA A R

Kõiki rühmi juhendab kolme lapse ema (pesamuna on alles natuke üle 
aasta vana) Anli Aja. Noored iseloomustavad teda nii: 

  Anli teeb oma tööd suure pühendumisega, on rõõmsameelne, lahke ja vis-
kab nalja. Tema põhieesmärk on, et iga tantsija, nii suure kui ka väikese, sil-
mad säraksid ja ta püüab igati hoida meid kõiki tantsu juures, pakkudes li-
saks treeningtundidele ka ühisüritusi, laagreid, reise ning lihtsalt koosolemist. 

  Ta on igati inspireeriv ja positiivse energiaga imeline tantsuõpetaja, kes 
alati innustab edasi minema, mitte kunagi alla andma. Vahel üllatab ta meid 
väikese kommi või pirukaga. Meil on suur rõõm, et just tema meile vahvaid 
tantse õpetab ja koos meiega on.

Pühendumusega juhendaja

hea teada

  Tantsupeokogemus on 
unustamatu, seda tunnet ei 
ole võimalik kirjeldada!

  Selles osalemine annab 
juurde palju kogemusi, emot-
sioone, uusi sõpru, koos telki-
des söömist ja võimaluse 
näidata oma tantsuoskust 
publikule.

Noorte mõtted 
tantsupeo kohta

mene võimalus osaleda tantsupeo-
protsessis ja loodame, et neil ava-
neb võimalus osaleda esimest kor-
da ka tantsupeol.

Randvere kooli kõige vanemad 
tantsijad on jõudnud enamjaolt 
7. klassi ja moodustavad tuge-
va tuumiku. Sügisel liitus nende-
ga ka kolm Viimsi kooli segapaa-
ri, kes võeti kiiresti omaks, ja nüüd 
tegutsevad nad korra nädalas ühi-
se eesmärgi nimel. Ka neil on ol-
nud pea igal nädalavahetusel laa-
ger, sest tantsud on keerulised ning 
muud moodi ei saaks neid selgeks. 
Noored on ise hästi motiveeritud ja 
tantsulembelised. Enamusel on ka 
varasem tantsupeo kogemus ole-
mas ja see pidu oleks paljudele ju-
ba kolmas. Noored kannavad Põh-
ja-Eesti ja Jõelähtme rõivaid.

Tantsud on ka neil ikka parajalt 
keerulised ja nõuavad väga suurt 
tööd ja pingutamist. Kuid näha 
on, et noortele meeldivad ja nad 
naudivad neid. Meelepärasem on 
tants “Rõõmutsõõr”, sest see on iga-
ti hoogne ja kaasahaarav. “Kust lau-
lud saadud” on kindlasti tehniliselt 
raskem, eriti joondumised ja ku-
na noorte trenn toimub Randvere 
kooli aulas, siis ruumi kitsikuse tõt-
tu on noortel raske jooniseid hoida 
ja suurelt tantsida. Õnneks laagri-
tes oleme proovideks saanud kasu-
tada ka kooli võimlat ja see on and-
nud häid tulemusi.

Rahvatantsurühmad 
väljaspool koolipere
Lisaks Randvere kooli rühmadele, 
toimetab Randvere Tantsupere all 
C-segarühm, kus tantsivad Rand-
vere kooli vilistalased. Enamus 
nendest on tantsinud kaheksa või 
rohkem aastat ja teeb rühmast vä-
ga kokkuhoidva ja lõbusa seltskon-
naga. Ka nemad, nagu paljud teised 
rühmad, saavad kokku korra nä-
dalas, sest nooretel on lisaks tant-

Lasterühm 4.

Lasterühm 3.

2.B klassi rühm.

2.A klassi rühm.

Esimesed 
klassid. Fotod: 
erakogu

Lasterühm 5. 

C-noorterühm.

Noorterühm 
7.–9. klass.
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K
irjutasin toona parajasti 
oma bakalaureusetööd 
Tartu ülikooli romanis-
tika erialal ning iganä-

dalane joogapraktika aitas kõvasti 
kaasa keskendumisele ja üldisele 
heaolutundele. Hiljem elus selgus, 
et mul on ATH, millega muuhulgas 
võivad kaasneda ka meeleoluhäi-
red, segadus nii enda sees kui ka 
elus üldiselt. Joogapraktika on ol-
nud mu maandav salavõti, mis on 
aidanud kiire elutempoga toime 
tulla ja üleüldiselt probleemidest 
kõrgemale tõusta.

Kolisime abikaasaga Viimsisse 9 
aastat tagasi, kui meie perre sündis 
neljast lapsest esimene. Emadus 
on samuti üks nendest kogemus-
test, mis lennutab piltlikult teise-
le planeedile. Kõik elulised ja hor-
monaalsed muudatused olid mulle 
tõeline ellujäämiskursus, millest 

taastumisel on taas joogapraktikal 
olnud ülioluline osa. 

Jooga tähendab ühendust – 
ühendust omaenda kehaga, kõrge-
mate teadmiste ja algallikaga. Teoo-
ria ja praktika on tegelikult lihtsad, 
tuleb ainult endas leida soov ja aeg, 
et tulla joogatundi. Tulemused on 
sügavad ja tõhusad – elus parane-
vad kõik valdkonnad: üldine hea-
olu, suhted, seksuaalsus ja ka kül-
lus, terviklik harmoonia. Ehk jooga 
ei ole ainult asendid joogamatil ja 
“OM-i” laulmine, vaid sügavam 
ühendus oma pärisolemuse ja elu 
kõigi aspektidega. Samuti ei ole joo-
ga seotud mingi kindla religiooniga, 
vaid on pigem väga praktiline ja tea-
duslik lähenemisviis elule. 

Koos laste saamisega on ka mi-
nu enda joogatundide rõhuasetus 
arenenud. Rasedana andsin tunde 
beebiootajatele Viimsi huvikesku-
ses ühe hooaja aastal 2016. Täna-
sel päeval, kolmapäeviti kell 10–11 
toimuvad Elujõusaalis joogatunnid 
“Ema ja laps” väikelaste emadele. 
Tunnis saavad emad oma väike-
sed endaga ühes võtta ja samas ise 

LASTEJOOGA Joogaga alustasin ülikoolis, mil 
mul tervislikel põhjustel ei olnud enam võimalik 
spordiklubi rühmatreeningutes käia. Peagi 
avastasin, et iga kord pärast joogatundi on eriliselt 
selge ja mõnus olla. 

praktiseerida joogat – kogeda lõd-
vestust ja sünnitusest taastumist 
ning õppida olema ühenduses pä-
riselt iseendaga ajal, mil ümbrit-
sev on tormiline. Nelja lapse ema-
na näen ka jooga suurt kasu lastele. 
Tunnetega toimetulek, maandatus 

ja meelerahu on peamised märksõ-
nad, mida mängulises lastejoogas 
praktiseerime. Tunnid toimuvad ka 
pühapäeviti kell 11–12 Viimsi Arti-
umis. 

Kõik tunnid on eelregistreerimi-
sega, sest nagu (lastega) elus ikka, 

17. veebruar 2023

Jooga aitab luua sügavamat 
ühendust oma pärisolemusega

tuleb ette ootamatusi. Üritused on 
kirjas Facebooki grupis “Viimsi lap-
sed: laste- ja pereüritused, huvirin-
gid, mõtted ja muud teemad”. Aga 
võib ka otse kirjutada Messengeri 
Diana Helen Allese või helistada 
5345 5893.

Diana jõudis 
joogani tervis-
likel põhjustel. 
Foto: Triin 
Maasik

Muuseumireisid viivad viimsilased 
muuseumist muuseumisse

R E I S

Rannarahva muuseum korraldab juba 
mõnda aega reise muuseumist muuseu-
misse, millega saavad liituda kõik huvilised.

Järgmine muuseumireis toimub juba 25. 
veebruaril Pärnusse, Tõstamaale ja Kullamaa-
le. Pärnus ootab osalejaid Mark Soosaar, kes 
tutvustab uue kunsti muuseumis toimuvat. Kü-
lastatakse ka põnevat ja kaasaegset Pärnu muu-
seumi. Tõstamaa mõis ja muuseum on avasta-
mist väärt paik huvitava filmitehnika näitusega. 
Kullamaa kirik on väärikas pühakoda huvitava 
ajalooga ning muuhulgas seotud Eesti ajaloo 
ühe intrigeerivaima rahvusvahelise draamaga. 

Reisijuht on Janek Šafranovski.
Ekskursiooni hind on 45 eurot, sisaldades 

bussisõitu, pääsmeid kolme muuseumisse ning 
giiditeenuseid. Hinnale lisandub lõunasöök 
maksumusega 12 eurot (sellest võib ka loobuda).  

Osavõtusoovi korral palun saatke registreeri-
miseks e-kiri aadressile merike@rrm.ee või he-
listage telefonil 528 0406 ja saate arve või maks-
mise juhendi. 

Buss väljub kell 8 Haabneeme keskusest ja 
tagasi jõuame juba samal päeval ca kell 20.

Merike Tagapere
Rannarahva muuseumi töötaja 

Kontserdid ja 
teatrietendused

17. veebruaril Viimsi Jazz 
sarjakontsert – Kadri 
Voorand ja Mihkel Mälgand. 
Eesti sõjamuuseumis – kind-
ral Laidoneri muuseumis. 
Tasuline.
17. veebruaril kell 19 Joel 
Remmeli plaadi “Vaimustav 
Looja” esitluskontsert. 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
4. märtsil kell 19 Ola 
Onabule. Viimsi Artiumis. 
Tasuline.
4. märtsil festival Art of 
Cello: Marcel Johannes Kits 
ja Sten Heinoja. Viimsi 
Artiumis.
5. märtsil festival Art of 
Cello: Hayoung Choi ja Sten

Heinoja. Viimsi Artiumis.
10. märtsil kell 20 Tortured 
Soul. Viimsi Artiumis. 
Tasuline.
14. märtsil Viimsi Jazz sarja-
kontsert – Maian Kärmas, 
Ain Agan, Andre Maaker. 
Eesti sõjamuuseumis – kind-
ral Laidoneri muuseumis. 
Tasuline.
29. märtsil president 
Lennart Meri mälestuskont-
sert, segakoor Vox Populi, 
dirigent Janne Fridolin, 
kaastegev Ulla Krigul orelil. 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

Varia

19. veebruaril kell 12 taas-
lavastuslahing. Viimsi mõisa 
pargis.

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Kontserdid ja
teatrietendused

Varia

24. veebruaril kell 7.30 
Eesti Vabariigi 105. aasta-
päeva puhul lipu heiska-
mine. Viimsi vabaõhumuu-
seumis.
28. veebruaril kell 18 Aet 
Lass – pereterapeudi jutu-
tunnid. Viimsi raamatu-
kogus. Tasuta.
18.–19. märtsil Alexanderi 
tehnika kursus algajatele. 
Viimsi huvikeskuses.
12. ja 19. märtsil kell 9.15–
16 esmaabi põhikoolitus (16 
akadeemilist tundi). Viimsi 
raamatukogus. Tasuline. 
Lisainfo: aruka.klubi@
gmail.com, tel 5559 8867.
29. aprillil kepikõnni 
karikavõistlus. Korraldab 
Viimsi Sport. Täpsem info 
www.viimsisport.ee.

Diana Helen 
Allese
treener
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1Vähendab stressi. Füüsiliselt 
aktiivsed tegevused tekitavad 

meie kehas keemilisi muutusi, 
mille tulemusel paraneb meeleolu 
ning väheneb stress. Ka mitte füü-
siliselt aktiivsete, kuid meeldivate 
huvitegevustega tegelemine aitab 
mõtted mujale viia, puhata ning 
annab jõudu tulevaste väljakutse-
tega silmitsi seismiseks.

2Enesekindlus. Uuele väljakut-
sele vastu astumine suurendab 

enesekindlust, sest õppides mida-
gi uut ning selles pidevalt arenedes 
on tulemused rõõmu ja rahuldust 
pakkuvad. Elus tuleb tihti ette uusi 
olukordi, kus on meil palju abi ene-
sekindlusest, mille oleme eelneva-
test proovilepanekutest saanud. Nii 
saame endasse uskuda ka kõigis tu-
levastes olukordades.

3 Sotsiaalsus. Uus hobi annab 
sulle võimaluse saada tutta-

vaks toredate inimestega, kellega 
on lihtne suhestuda tänu ühisele 
huvile. Samuti kohtud kindlasti ka 
tulevikus inimesi, kellel on sinuga 
ühine hobi ning seetõttu saad nen-
dega pidada põnevaid vestlusi.

Kontakt viimsi@helendoron.ee, tel 
5629 3240.

 Emade ja laste hommik, kuni 3. 
eluaastani. Kontakt tel 5190 1467.

 Beebide ja väikelaste võimlemi-
ne, 4–12-kuused. Kontakt reet.pere
@gmail.com, tel 523 5639.

 Beebimassaaž ja väikelaste võim-
lemine (vene keeles), 3–12-kuused.
Kontakt maleede@gmail.com, tel 
5566 1915.

 Väikelaste ökotund, 1,5–3-aas-
tastele. Kontakt loovustuba@gmail.
com.

Täiskasvanute huviringid
 Kitarriõppe individuaal- ja rüh-

matunnid. Kontakt reimannerkki@
gmail.com, tel 5563 2017 või tomlaur
@gmail.com, tel 527 4238.

 Viikerkoor. Kontakt tel 516 3434, 
viikerkoor@gmail.com.

 Segakoor Viimsi. Kontakt tel 5634 
2644, janne1963@windowslive.com.

 Seenioride treening pilatese “võt-
mes”. Kontakt www.pilatespluss.ee.

 Matipilates. Kontakt kristi@skill-
consult.ee.

 Shindo. Kontakt aive.martson@
gmail.com, tel 5635 5436.

 Ashtanga vinyasa jooga. Kontakt 
helenlasn@gmail.com.

 Seltskonnatants algajatele. Eel-
registreerimine info@seltskonna-
tants.ee.

 Argentiina tango kursus algaja-
tele. Kontakt tangokeskus@gmail.
com, tel 5668 2427.

 Mahajoonistamise kursus täis-
kasvanutele. Kontakt mariliisruttu

HOBI Oled sa kunagi mõelnud, miks on hea aeg-
ajalt uue hobiga alustada? Siin on viis põhjust, miks 
seda teha! 

Viis põhjust, miks alustada uue hobiga

 Maire Eliste Muusikakooli pilli-
kool, alates 3. eluaastast. Kontakt 
maire.eliste.muusikakool@gmail.
com.

 Laste spordiring, 6–10-aastastele. 
Kontakt info@activestudio.ee, tel 
5191 7692.

 JJ-Street tänavatants, alates 7. elu-
aastast. Kontakt tel 5697 0969, mirell
@jjstreet.ee.

 Tantsuline iluvõimlemine, 3–9-
aastastele. Kontakt bron@prodance.
ee, tel 5557 7821.

 Juhendatud vabajoonistus, ala-
tes 7. eluaastast. Kontakt mariliis-
ruttu@hotmail.com, tel 5557 7454.

 Loomade joonistamine, alates 7. 
eluaastast. Kontakt mariliisruttu@
hotmail.com, tel 5557 7454.

 Inimese joonistamine, alates 7. 
eluaastast. Kontakt mariliisruttu@
hotmail.com, tel 5557 7454.

 Inglise keele kursused erinevatele 
tasemetele. Kontakt reelisaluveer@
gmail.com, tel 5667 6657.

 Helen Doron English inglise keel 
lastele ja noortele, 6–19-aastastele.

4 Loovus. Kuna enamik huvitege-
vusi eeldavad loomingulisust, 

siis tegeledes järjepidevalt mõne 
hobiga arendame ka enda loovust, 
mis on suurepärane oskus.

5 Isiklik areng. Varasemalt mai-
nitud loovus ja enesekindlus 

on isikliku arengu jaoks väga olu-
lised. Kuid uue hobiga tegeledes 
saame ka reaalsed oskused, mis 
võivad meile mitmel moel tulevi-
kus kasuks tulla.

Aasta algus on hea aeg, et teha 
enda elus muudatusi ning anda 
võimalus uutele väljakutsetele! Kui 
ka sina nii tunned, siis tutvu meie 
huviringide valikuga, mis ootavad 
tundidesse uusi huvilisi!

Viimsi huvikeskuse huvitegevu-
sed toimuvad nii Viimsi huvikesku-
se hoones kui ka Viimsi Artiumis. 
Võta juhendajatega ühendust ning 
tule julgelt proovima!

Huviringid Viimsi huvi-
keskuses (Nelgi tee 1, Viimsi)
Laste ja noorte huviringid

 Improvisatsiooniline teater, 13–
18-aastastele. Kontakt merilinkirbits
@gmail.com, tel 528 4902.

 Kitarriõppe individuaal- ja rüh-
matunnid, alates 6. eluaastast. Kon-
takt reimannerkki@gmail.com, tel 
5563 2017 või tomlaur@gmail.com, 
tel 527 4238.

@hotmail.com, tel 5557 7454.
 Improvisatsiooniline teater. Kon-

takt merilinkirbits@gmail.com, tel 
528 4902.

 Inglise keel. Kontakt reelisalu-
veer@gmail.com, tel 5667 6657.

Viimsi huvikeskuse 
huviringid Viimsi Artiumis 
(Randvere tee 20)
Laste ja noorte huviringid

 Tallinna Capoeira Spordikool, 
3–18-aastastele. Kontakt info@tcs.
ee, tel 552 3300.

 Street dance koolilastele. Kontakt 
info@activestudio.ee, tel 51917692

 Girly dance, 7–13-aastastele. Kon-
takt info@activestudio.ee, tel 5191 
7692.

 Showtants, 3.–5. klassi lastele. 
Kontakt info@prodance.ee, tel 5557 
7821.

Täiskasvanute huviringid
 Matipilates. Kontakt kristi@skil-

lconsult.ee.
 Pilates pluss. Kontakt www.pila-

tespluss.ee.
 Vinyasa jooga. Kontakt einla.an-

namaria@gmail.com.
 Shindo. Eelregistreerimine aive.

martson@gmail.com, tel 5635 5436.
 Tallinna Capoeira Spordikool. 

Kontakt info@tcs.ee, tel 552 3300.

Elise Carola 
Alajärv
Viimsi huvikeskuse 
turundusspetsialist

  Lisainfo huviringide kohta 
leiad kodulehelt www.huvi-
keskus.ee.

Ole valmis 
uuteks välja-
kutseteks ja 
alusta uue 
hobiga! Foto: 
Pexels

Mick Pedaja & 
Angeelia foto- 
ja maalinäitus 
"Pühalend"

Viimsi Artiumi 
kaasaegse 
kunsti galeriis

17.02–31.03.2023
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T
raditsiooniliselt paneb 
Kaljuste “Kõrvaringi” 
kontsertidel kõlama heli-
teosed, mida Eestis harva 

esitatakse või pole kunagi esitatud. 
Nagu viimasel sama sarja kontser-
dil kanti ette maailma kõige lühem 
ooper, mõistagi Ameerika päritolu, 
nii on ka Viimsi Artiumis toimuva 
uue kontserdi muusika kaasaegse-
te USA autorite loodud. Neist üks 
on tugevalt seotud popkultuuriga 
ja teine väljendab end sageli tradit-
sioonide üleselt. 

Kontsert annab võimaluse 
tutvuda erinevate looja-
natuuridega, kes siinmail 
pole kõlanud
Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammer-
orkester esitavad oma 3. märtsi 
kontserdil Sufjan Stevensi teose 
“Run Rabbit Run”, mis oli algselt 
elektrooniline teos, kuid siis otsus-
tas helilooja sellest luua versiooni 
elavatele pillidele. Kuidas arvuti-
muusika helisid ja kõlavärve – ise-
gi kriukse-katkestusi ning “valget 
müra” on võimalik esitada viiuli-
tel, tšellodel ja kontrabassidel, se-
da saab näha. Teos põhineb Hiina 
looma-aasta sodiaagitsüklil, ja just 
on alanud jäneseaasta.

Seejärel liituvad lavalolijatega 
Eesti Filharmoonia Kammerkoo-
ri naislauljad, et üheskoos esitada 

Homerose kuulsast “Odüsseiast” 
inspireeritud lugu – eepose naiste-
gelaste sõnade kaudu. Üksteise jä-
rel räägivad Kirke, Penelope, siree-
nid ja Odüsseuse ema vaim, kuidas 
nende valikud ja tegevused mõjuta-
sid Odüsseuse teekonda. Autor Ka-
rem Roustom, Damaskuses sündi-
nud USA helilooja tunneb koduselt 
nii Lähis-Ida kui ka läänemaailma 
kultuuriruumis ning väljendab end 
sageli traditsioonide üleselt. Tema 
teos “Hurry To The Light” on era-
kordselt ambitsioonikas uue muu-
sika projekt naishäältele ja keelpil-
liorkestrile.

Viimsist saab hoo sisse 
orkestri sünnipäevasari 
“Kolm kontserti kolme-
kümnendaks”
Kokku annab Tallinna Kammeror-
kester märtsis kolm sünnipäeva-
kontserti ühendpealkirja all “Kolm 
kontserti kolmekümnendaks”, kus 
kahte viimast kontserti raamivad 
Haydni ja Mozarti 30ndad süm-
fooniad.

KONTSERT Esmakordselt jõuab Viimsisse Tõnu 
Kaljuste algatatud “Kõrvaringi” sarja kontsert, mille 
väärtus Eesti kultuurielus on laiendada kultuuri-
huvilise publiku silmaringi muusikas. “Olgu kõrva-
ringi laiendamine vähemtuntud väärt muusikaga 
selle sarja üks jooni,” ütleb dirigent Kaljuste. 

3. märtsil Viimsi Artiumi kont-
serdile järgneb 17. märtsil Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia suu-
re saali laval sünnipäevakontsert 
Lõuna-Korea päritolu särava sop-
rani Yena Choi, Tallinna Kammer-
orkestri ja dirigent Tõnu Kaljuste 
esituses. Muuhulgas tuleb esitami-
sele Erkki-Sven Tüüri “Deep Dark 
Shine” esiettekanne Eestis, siinsele 
publikule juba tuttav Tüüri “Action. 
Passion. Illusion” ning Haydni, 
Vivieri ja Mozarti loomingut.

Uuesti naaseb Tallinna Kammer-
orkester 25. märtsil muusika- ja 
teatriakadeemia suurde saali kol-
manda sünnipäevakontserdiga. 
Solistiks on tippviiuldaja ja Ees-
ti Festivaliorkestri kontsertmeister 
Florian Donderer, kellega koos esi-
tatakse Tormist ja Tüüri, Bartokit ja 
Haydnit. 

Piletid kõigile Tallinna Kammer-
orkestri sünnipäevakontsertidele 
on müügil Piletilevis.

Krista Must
Corpore konsultant, 
nõukogu liige

17. veebruar 2023

“Kõrvaring V” – põnev muusika 
Tõnu Kaljuste dirigeerimisel

UUS
ALBUM
VÄLJAS

—17.
VEEBRUAR
KELL 19.00

—VIIMSI
PÜHA
JAAKOBI
KIRIK

Sissepääs 
annetusega

hea teada

  Harjumaa Omavalitsuste Liit andis 15. veebruaril dirigent Tõnu 
Kaljustele üle Harjumaa aukodaniku teenetemärgi. Tõnu Kaljuste 
pälvis maakondliku tunnustuse Eesti muusika propageerimise ja 
Naissaare kandmise eest maailma kultuurikaardile.

Tõnu Kaljuste on rahvusvaheliselt hinnatud nii koori- kui ka 
orkestridirigendina. Ta on asutanud Eesti Filharmoonia Kammer-
koori ja Tallinna Kammerorkestri, juhatanud tunnustatud koore ja 
orkestreid Euroopas, Austraalias ja Ameerikas.

Alates 2004. aastast on Kaljuste tema enda asutatud projekti-
teatri Nargen Opera kunstiline juht. Sama aasta suvel lavastas 
Nargen Opera Naissaarel Jaan Tätte näidendi “Latern” ning koos-
töös Von Krahli Teatriga Veljo Tormise “Eesti ballaadid”. Sügisel 
etendus Eesti Draamateatris Joseph Haydni ooper “Üksik saar”, 
detsembri lõpus veel üks Joseph Haydni ooper – “Elu kuu peal”.

Kaljuste eestvedamisel toimub alates 2006. aastast Nargen-
festival. Festivali raamivad  Cyrillus Kreegi päevad juunis ja Arvo 
Pärdi päevad septembris. Kaljuste teeb tihedat koostööd Lääne-
mere festivaliga Stockholmis.

Talle on omistatud mitmeid tunnustusi nii Eestis kui ka teistes 
riikides. Mitmel korral on teda autasustatud riikliku kultuuripree-
miaga Veljo Tormise loomingu esitamise eest, teda on tunnustatud 
ka välisministeeriumi kultuuripreemiaga (2011) ning ta on Valge-
tähe IV klassi teenetemärgi (1998) ja Riigivapi II klassi teenetemärgi 
(2000) kavaler.

Ajalukku minev saavutus on 2014 Grammy võit parima kooriesi-
tuse kategoorias Arvo Pärdi teose “Aadama itk“ eest Eesti Filhar-
moonia Kammerkoori, Sinfonietta Riga, Tallinna Kammerorkestri, 
Läti Raadio koori ja Vox Clamantise esituses.

Harjumaa aukodanik on Tõnu Kaljuste“Run Rabbit 
Run” autor 
Sufjan Stevens. 
Foto: Philip 
Cosores

Dirigent Tõnu 
Kaljuste. Foto: 
Aron Urb

Tallinna Kammerorkester Viimsi Artiumi avamisel. Foto: Aron Urb
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S
aksamaal sündinud 25-
aastane Lõuna-Korea tšel-
lovirtuoos Hayoung Choi 
on lisaks eelmisel aastal 

Brüsselis toimunud kuninganna 
Elisabethi konkursile võitnud veel 
mitmeid mainekaid rahvusvahe-
lisi tšellokonkursse, nagu näiteks 
Krzysztof Penderecki tšellokon-
kurss Poolas, Antonio Janigro kon-
kurss Horvaatias ja Justus Dotzaue-
ri konkurss Saksamaal. Austrias 
toimunud Johannes Brahmsi kon-
kursil saavutas Choi samuti esime-
se koha, olles toona vaid 13-aasta-
ne ning ühtlasi läbi aegade konkur-
si noorim laureaat. 

Oma soolodebüüdi tegi Choi 
koos Bostoni filharmooniaorkest-
riga aastal 2021. Lisaks sellele on 
ta esinenud selliste tunnustatud 
orkestritega nagu Kremerata Bal-
tica, Camerata Salzburg, Frank-
furdi ooperi- ja muuseumiorkes-
ter, Barcelona kammerorkester ja 
paljude teistega. Hayoung on mu-
sitseerinud koos selliste suurni-
medega nagu Gidon Kremer, Ch-
ristian Tetzlaff, Kim Kashkashian, 
Jörg Widmann, Mitsuko Uchida, 
Antoine Tamestit, Elena Bashkiro-
va ja Martin Helmchen.

Samuti on ta osalenud Sir Simon 
Rattle’i, Christoph Eschenbachi, 
Daniel Barenboimi ja Sir András 
Schiffi meistrikursustel ning palu-
tud esinema mainekatel festivalidel 
nii Euroopas kui ka Aasias.

Aastatel 2014–17 omandas Choi 
magistrikraadi Kronbergi akadee-
mias Saksamaal professor Frans 
Helmersoni käe all ning alates 2017. 
aastast jätkab ta õpinguid profes-
sor Wolfgang Emanuel Schmidti 
juures. Hayoung mängib Giovanni 
Paolo Maggini tšellol, mis pärineb 
Bresciast, aastast ca 1600.

Hayoung Choi musitseerimist 
iseloomustab ergas ja paeluv män-
gulisus, mis muudab kaasahaara-
vaks ka keerulisema repertuaari in-
terpretatsiooni ning meeldejäävaks 
elamuseks iga kontserdi. Viimsi Ar-
tiumis toimuva kontserdi kavas on 
Igor Stravinski “Itaalia süit”, Franz 
Schuberti “Arpeggione-sonaat” 
ning Benjamin Britteni tšelloso-
naat.

Aasta muusik 2022 Marcel Jo-
hannes Kits on üks tuntumaid ja 
väljapaistvamaid Eesti tšelliste, 
kes on pärjatud auhinnaliste koh-
tadega nii kodu- kui ka välismais-
tel konkurssidel. Tema tähelepa-
nuväärseimaks saavutuseks on III 
koht kuninganna Elisabethi kon-
kursil Brüsselis aastal 2022. Ta on 
astunud üles mitmetes maineka-

Tallinna muusikakeskkooli süm-
fooniaorkester) kõrval ka pal-
jude välismaiste orkestrite ees 
nagu Südwestdeutsches Kammer-
ochester Pforzheim, Müncheni 
kammerorkester, Württember-
gische Philharmonie Reutlingen, 
Jena filharmoonia sümfooniaor-
kester, Karlsruhe ülikooli sümfoo-
niaorkester, Bad Reichenhalli fil-
harmooniaorkester, Läti rahvuslik 
sümfooniaorkester, Liepaja süm-
fooniaorkester, Kymi Sinfonietta, 
Jyväskylä Sinfonia, Moskva riik-
lik kammerorkester, Novosibirski 
kammerorkester, Peterburi süm-
fooniaorkester, Iisraeli sümfoonia-
orkester Rishon LeZion, Orchestra 
Ensemble Kanazawa (Jaapan), Eu-
ro Symphony SFK (Sloveenia) ja 

FESTIVAL Art of Cello raames toimuvad märtsi 
alguses Viimsi Artiumis esmaklassilised tšellomuu-
sika kontserdid. Peaesinejaks on kõrgelt hinnatud 
Lõuna-Korea tšellist Hayoung Choi, kes pälvis 
2022. aastal kuninganna Elisabethi konkursil I pree-
mia. Kodumaistest interpreetidest astuvad eesti 
muusika kavaga üles Marcel Johannes Kits ja Sten 
Heinoja, kelle kontserdil saame muuhulgas kuulda 
Jüri Reinvere tšellosonaadi Eesti esiettekannet. 

Naudi tšellomängukunsti Viimsi Artiumis

kursil Austrias (2016), I koht Eesti 
keelpillimängijate konkursil Tallin-
nas (2015), peapreemia Trossin-
geni muusikaülikooli konkursil 
(2015), I ja II koht rahvusvahelisel 
Karl Davõdovi nimelisel tšellokon-
kursil Kuldigas (Läti, 2006 ja 2012), 
II koht August Dombrovski keelpil-
likonkursil Riias (2008 ja 2011) ja II 
koht tšellokonkursil Liezenis (Aust-
ria, 2004). Samuti on ta populaarse 
ETV telekonkursi “Klassikatähed” 
võitja (2013). Aastal 2019 jõudis ta 
Saksamaal maineka ARD konkursi 
poolfinaali.

Solistina on Marcel Johannes 
Kits üles astunud Eesti orkestri-
te (ERSO, Tallinna kammerorkes-
ter, Pärnu linnaorkester, üle-ees-
tiline noorte sümfooniaorkester, 

tes kontserdisaalides nagu Berliini 
Konzerthaus, Hamburgi Elbphil-
harmonie, Berliini Pierre Boulezi 
saal, Hamburgi Laeiszhalle, Berlii-
ni filharmoonia, Müncheni Prinz-
regententheater, Bukaresti Ateneul, 
Moskva konservatoorium, Peterbu-
ri filharmoonia, Iisraeli ooper Tel 
Avivis ja Jeruusalemma teater.

Marcel Johannes Kits alustas 
tšelloõpinguid 5-aastasena Lembi 
Metsa ja Reet Metsa juhendamisel. 
Õpingud jätkusid Tallinna muusi-
kakeskkoolis, kus tema õpetajaks 
sai Laine Leichter ning gümnaasiu-
miklassides Mart Laas. Bakalaure-
usekraadi omandas ta Saksamaal 
Trossingeni muusikaülikoolis pro-
fessor Francis Goutoni juhendami-
sel 2018. aastal. Alates 2018. aastast 
jätkuvad magistriõpingud profes-
sor Jens Peter Maintzi käe all Berlii-
ni kunstide ülikoolis. Marcel Johan-
nes Kits on täiendanud end László 
Fenyö, Wen-Sinn Yangi, Jan-Erik 
Gustafssoni, Marko Ylöneni, Ma-
ria Kliegeli, Jens-Peter Maintzi, Da-
vid Geringase jpt meistrikursustel. 
2017. aastal valiti ta IMS Prussia 
Cove’i Steven Isserlise meistrikur-
sustele ning aastatel 2010–14 sai ta 
täisstipendiumi osalemiseks Asto-
na rahvusvahelistel suvekursustel 
Šveitsis.

Marcel Johannes Kitse konkur-
sisaavutuste hulka kuuluvad veel I 
koht George Enescu nimelisel rah-
vusvahelisel konkursil Rumeenias 
(2018), I koht ja kaks eripreemiat 
Johannes Brahmsi nimelisel kon-

George Enescu filharmooniaorkes-
ter (Rumeenia). Ta on teinud koos-
tööd paljude nimekate dirigenti-
dega, teiste hulgas Ville Matvejeff, 
Wolfgang Emanuel Schmidt, Vassili 
Sinaiski, Yuwon Kim, Arvo Volmer, 
Mihkel Kütson, Jüri Alperten, Olari 
Elts, Tõnu Kaljuste, Mikk Murdvee, 
Andres Mustonen, Risto Joost jt.

Aktiivse kammermuusikuna on 
Kits esinenud paljude muusikute-
ga. Tihedam koostöö seob teda ees-
ti pianistidest Sten Heinoja ja Ras-
mus Andreas Raidega, kellega koos 
on antud kontserte mitmel pool 
Eestis ning samuti Berliinis Pierre 
Boulezi kontserdisaalis ja Berliini 
Konzerthausis. Alates üheksandast 
eluaastast on Marcel mänginud 
klaveritrios Trio 95’ koos viiulda-
ja Robert Traksmanni ja Rasmus 
Andreas Raidega. Trio on astunud 
üles Eesti tähtsamates kontserdi-
majades ja võitnud auhindu mit-
metel festivalidel. Lisaks kuulub 
Marcel Johannes Kits ka 2020. aas-
tal loodud keelpillikvarteti M4G-
NET koosseisu. Samuti mängib ta 
kammermuusikat regulaarselt ka 
viiuldajate Winfried Rademacheri, 
Christian Ostertagi, Christel Lee, 
Marina Chiche’i ja oma kaksikõe 
Katariina Maria Kitsega.

Marcel Johannes Kits on osa-
lenud Arvo Pärdi lastelaulude CD 
salvestamisel (2015) ning kolmel 
korral fondi Deutsche Stiftung 
Musikleben aasta kammermuusi-
ka CD-de salvestamisel Saksamaal 
(2016, 2017, 2018).

Marcel Johannes Kits mängib 
Francesco Ruggieri 1674. aastal 
Cremonas valmistatud tšellol ja ka-
sutab prantsuse meistri Victor Fé-
tique’i umbes 1900. aastal valmis-
tatud poognat, mis mõlemad on 
tema kasutusse andnud Saksa fond 
Deutsche Stiftung Musikleben.

Viimsi Artiumi kontserdil tule-
vad esitusele Jüri Reinvere, Lepo 
Sumera, Eduard Oja ja Arvo Pärdi 
teosed.

Mõlemal kontserdil astub koos 
tšellistidega üles pianist Sten Hein-
oja, kes on üks Eesti säravamaid 
muusikuid – rahvusvaheliselt kõr-
gelt tunnustatud interpreet, kes 
esineb regulaarselt kammer- ja 
sooloartistina kõikjal maailmas. 
Viimaste aastate jooksul on ta üles 
astunud Indias, Hiinas, Ameerika 
Ühendriikides, Iisraelis, Venemaal, 
Jaapanis ja paljudes Euroopa riiki-
des. Heinoja interpretatsiooni ise-
loomustab emotsionaalne intel-
ligentsus, tervikuhaare ja sügav 
muusika arenguvõimaluste tun-
netus. 

17. veebruar 2023

Ann Kuut
Viimsi muusikakooli 
tšelloõpetaja

Art of Cello 
kontserdid 
Artiumis

  4. märts kell 18 – Marcel 
Johannes Kits ja Sten Hein-
oja 

  5. märts 17 – Hayoung 
Choi ja Sten Heinoja  

  Tutvu festivaliga lähemalt 
kodulehel www.artofcello.ee
Kontserdid toimuvad koos-
töös Viimsi muusikakooli ja 
Eesti Interpreetide Kontserti-
dega.

  Viimsi muusikakooli õpi-
lastele on kontserdid tasuta.

Hayoung 
Choi. Foto: 
wikipedia.org

Sten Heinoja 
(vasakul) 
ja Marcel 
Johannes 
Kits. Foto: 
Kaupo Kikkas
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T
õsi, tänavu pidasime vei-
di aru, et kui päris sõda 
on käimas Ukrainas, kas 
siis sobib sõda mängida. 

Ent jõudsime – ka teistega nõu pi-
damise järel – otsusele, et Venemaa 
rünnak Ukraina vastu ei saa meid 
sundida loobuma oma tähtpäevi 
tähistamast ja Vabadussõda mee-
nutamast. Eesti iseseisvus kuulutati 
välja 24. veebruaril 1918, kuid noo-
rel riigil tuli võita sõda Nõukogude 
Venemaa vastu, et meil oleks päri-
selt oma vaba riik.

Vabadussõja lahinguid löödi tih-
tipeale ühe või teise mõisa ümber 
ja nii on Viimsi mõis varasemate 
aastate näidislahingutes üles as-
tunud nii Kärstna kui ka Marien-
burgi (Aluksne Lätis) mõisa rollis. 

Seekord saab Viimsi mõisast Orava 
mõis, mille ümbruses pidasid Ees-
ti rahvavägi ja Punaarmee märtsis 
1919 enam kui kaks nädalat lahin-
guid. Punaarmee eesmärk oli võt-
ta ette suurem peatung Võru ja Tar-
tu suunal.  

Lahingu etendamisel kasusta-
takse ajaloolisi relvi või nende ma-
kette, lisaks käsitulirelvdele pau-
guvad ka kuulipildujad ja kahurid, 
osalistel on seljas omaaegsete vor-
mide koopiad.  Lahingus osalevad 
ka soomusautod. 

Lahing etendatakse Viimsi mõi-
sa esisel platsil. Oodatud on nii 
suured kui ka väikesed vaatemän-
guhuvilised. Tegutseb välikohvik, 
kus pakutakse suppi ja pirukaid. 
Sissepääs Eesti sõjamuuseumisse 
on tasuta. Võimalusel palume teha 
annetuse Ukraina toetuseks.

Publikul tasub kohale tulla aeg-
sasti ja võimalusel parkida au-
to kaugemale. Kohapeal parkimi-
sel palume järgida viitasid ja ajutisi 

NÄIDISLAHING Viimastel aastatel on Eesti sõja-
muuseum vabariigi aastapäeva tähistanud koostöös 
Saaremaa Sõjavara Seltsi ja sõjaajalooklubidega 
etendatava näidislahinguga Vabadussõjast. Taoline 
näidislahing on Viimsi mõisa ees plaanis ka tänavu, 
pühapäeval, 19. veebruaril algusega kell 12 ja on 
pealtvaatajatele tasuta. 

liiklusmärke. Kui lahing on alanud, 
on mõistlik jääda oma kohale kuni 
lahingu lõpuni ja kindlasti mitte lii-
kuda lindiga piiratud alale, kus la-
hing toimub. 

Paugutamine võib häirida, aga 
müra pole kindlasti suurem kui 
aastavahetusel, kui ilutulestiku ra-
kette lastakse. Koerad on igatahes 
mõistlik koju jätta.

Hellar Lill
Eesti sõjamuuseumi 
direktor

Vabadussõja näidislahing sõjamuuseumis 
meenutab Eesti iseseisvuse sündi

tasub teada

  28.11.1918 kuni 2.02.2023 toimunud Vabadussõja näol polnud 
tegemist väga suure sõjaga – ei peetud suuri õhu- või tankilahin-
guid, polnud gaasirünnakuid nagu see oli olnud äsja lõppenud 
I maailmasõjas. 

Vabadusristi kavaler ja tunnustatud arhitekt Edgar Johan Kuusik 
kirjutab oma sõjamälestustes: “Imelik, ainulaadne sõda, oma 
peidikutega põõsaste, tarade ja saunanurkade taga, kus mõne-
meheline salk võis saavutada üllatavaid tagajärgi, kus ühe inimese 
initsiatiiv võis terve olukorra pea peale pöörata, kus oldi halasta-
matu ja julm.” 

Ent see ei tähenda, et Vabadussõda oleks olnud tähtsusetu – 
vastupidi, Vabadussõda on meie ajaloo kõige ülevam sündmus, 
selles sõjas võitles Eesti Vabariik endale eluõiguse: 

- Eesti rahvavägi lõi liitlaste abil Punaarmeed, Saksa vabakor-
puslasi ja Balti Landeswehri ning sõlmis Nõukogude Venemaaga 
rahulepingu; 

- Eesti näitas end usaldusväärse partneriga riikidevahelises suht-
lemises; 

- Eesti poliitikud suutsid organiseerida rahva omariiklust kaitsma;
- viidi läbi valimised Asutavasse kogusse, mis võttis vastu põhi-

seaduse ja maaseaduse.
Vabadussõda tõi poliitikute kõrval esile olulised omariikluse 

kandjad: ohvitserid, üliõpilased ja kooliõpilased, isegi skeptiline ja 
konservatiivne Eesti talupoeg hakkas omariiklusse uskuma – rahva 
liitis lõplikult üheks just Vabadussõda. Vabadussõjaga tekkinud 
ühtekuuluvus aitas üle elada poole sajandi pikkuse okupatsiooni ja 
andis jõudu taastada oma riik.

Ent mõistagi ei võidelnud Eesti oma vabaduse eest vaakumis. 
Vabadussõda oli üks suurematest ja väiksematest sõdadest, mida 
peeti pärast Vene ja Saksa revolutsioone ning I maailmasõja lõppu 
vanade Euroopa impeeriumide varemetel, mille tulemusena sündi-
sid mitmed rahvusriigid Kesk- ja Ida-Euroopas.

Vabadussõda 1918–1920

Meenutus 
möödunud 
aasta näidis-
lahingust. 
Foto: Kristi 
Leps
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Näitus, mis on kokku pandud 
õpilaste tehtud portreedest
NÄITUS VJätkub Viimsi kunstikooli 
näituseprogramm, kus on ekspo-
neeritud kunstikooli õpilaste 
tehtud portreed. 

Näitus on jagatud kahte neljanädalas-
se perioodi, kus esimeses osas on esit-

letud kunstikooli põhikursuse ja teises 
osas kooli eelkursuse ja “Sissejuhatus 
kunsti” kursuste õpilaste tehtud port-
reed. Kahe näituse raames toimuvad 
kunstikooli õpilaste osalusel töötoad, 
milles valminud töid eksponeeritakse 
samal näitusel. Kahe näituse seeria jät-
kub kuni 31. märtsini.

Portreed illustreerivad küsimust, 
kuidas näen ennast või teist inimest. 
Näitusel eksponeeritud portreesid 
võib pidada väravaks autori hingeel-

lu. Näituse ajal toimuvates töötuba-
des keskendutakse portree protsessile.

Portreekunst tänapäevases mõis-
tes tekkis 16. sajandi alguse Itaalias ja 
Saksamaal. Portree on sageli seotud 
mõne sündmusega, näiteks valitseja 
kroonimisega, ristimisega, abiellumi-
sega, sünnipäevaga või pensionilejää-
misega. Portree keskendub sageli ühe-
le istuvale inimesele ja püüab tabada 
portreteeritava välist sarnasust ja isi-
kupära. 

Matti Tapio Vainio
Viimsi kunstikooli direktor

Teated

Tule ja katseta raamatute 
tagastuskasti

  Jaanuari lõpus jõudis Viimsi raamatukogusse uus tark raamatute 
tagastuskast, mis on esimene omasugune Eestis ja, mis peamine – 
Eesti päris oma toode.

Tagastuskast on aasta 
lõpus raamatukogusse 
paigaldatud väikse tagas-
tuskasti edasiarendus ja 
võimaldab raamatute sises-
tust majast väljas, samas 
tagastatud raamatud jõua-
vad raamatukogu sise-
ruumidesse, olles seeläbi 
niiskuse eest paremini hoi-
tud. Uus tagastuskast teeb 
lihtsamaks ka raamatukogu 
töötajate elu, kuna tagas-
tatud raamatud registree-
ritakse automaatselt raa-
matukogu infosüsteemis 

ning eemaldatakse lugeja laenutustest. Raamatukogu töötajatel on 
ülevaade, millised raamatud hetkel tagastuskastis on, seega saavad 
nad kiiremini reageerida, kui kasti jõuab mõni raamat, mida järgmised 
lugejad juba ootavad. Lisaks ei tule neil kasti tühjendamiseks enam 
vihma ja tuult trotsida.

Tagastuskast asub täpselt samas asukohas, kus paiknes Viimsi 
raamatukogu senine tagastuskast. Raamatuid saab tagastada ööpäe-
varingselt, seda muidugi juhul, kui tagastuskastis on veel ruumi täienda-
vatele raamatutele. Sellest annab kasutajale märku luugi juures olev 
indikatsioontuli – roheline märgib, et kast on tagastustele avatud, ja 
punane, et kast on täitunud ning hetkel sinna raamatuid tagastada ei 
saa. Viimast aga lugejad väga sagedasti näha ei tohiks, kuna uus kast 
mahutab vanast tagastuskastist kolm korda rohkem.

Kati Koppel
Viimsi raamatukogu turundusspetsialist 

Viimsi mälumängusari alustas 
Mähe võiduga

  Viimsi huvikeskuses tehti algust järjekordse mälumänguhooajaga 
ning esimese mängu võidu viis koju Mähe esindus.

Mähe võistkond koosseisus Lauri Randma, Mauri Randma, Urmas 
Johandi ja Ragnar Luts kogus tublid 54 punkti ning edestas lähimaid 
jälitajaid 6 punktiga. Võitjatele järgnenud Tammneeme ja Tempo kogu-
sid võrdselt 48 punkti. Edasi olid vahed väikesed, sest esikolmikule 
järgnesid võrdselt 47 punktiga Viimsi Porukas ja Muuga. Esikuuiku 
lõpetas 45 punktiga Sisserändajad.

Kokku on Viimsi valla käesoleva hooaja mälumängusarja registree-
runud 28 neljaliikmelist võistkonda. Sarjas toimub kokku viis mängu 
ning üldarvestuses lähevad arvesse nelja parema mängu tulemused. 
Viimsi mälumängusarja teine mäng toimub 7. märtsil. Mälumängusarja 
korraldamist toetab Viimsi vald ning mängud viib läbi Andrese Mälu-
mängud.

Andres Kaarmann
mälumängu korraldaja 

Näituse avamine Viimsi kunstikoolis. Foto: Kaija Mägi

Tagastuskast asub täpselt samas asu-
kohas, kus paiknes Viimsi raamatukogu 
senine tagastuskast. Foto: erakogu
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L
äksin pärast keskkooli lõ-
petamist õppima riigitea-
dusi ning viimasel kur-
susel ka ülikooli kõrvalt 

tööle Viimsi naaberomavalitsus-
se ja minu toonasesse koduvalda 
Jõelähtmesse. Alustades ei tead-
nud ma noore tudengina kohaliku 
omavalitsuse toimimisloogikast 
eriti midagi, aga aja ja kogemuse-
ga sai selgeks, et ka kohaliku oma-
valitsuse struktuuris töötades on 
loogiliseks õpingute jätkuks ma-
gistriastmes minu jaoks just õigus-
teadus. Valdkondliku töö kõrvalt 
oli õppimine huvitav, ühtlasi minu 
tööandja töö-, kooli- ja eraelu ühi-
tamise osas väga paindlik ning jäin 
Jõelähtme valda tööle pea kahek-
saks aastaks. 

Ühel hetkel aga tundsin, et pea-
asjalikult iseenda arendamise ees-
märgil tuleks edasi liikuda ning nii 
ma oma tänase koduvalla Viimsi 
õigusosakonda ka jõudsin. Täna, 
tegelenud üle 11 aasta kohaliku 
omavalitsuste erinevate õiguskü-
simustega, võin tõsikindlalt öelda, 
et olen saanud tohutu suure ko-
gemustepagasi pea kõigist oma-
valitsusüksuse reguleerimisalasse 
kuuluvatest valdkondadest, alates 
lastekaitsest, lõpetades üldplanee-
ringutega – tööpõld on väga lai.

Soov midagi juurde õppida
Juba üsna ammu tekkis mõte, et 
võiksin olemasolevale erialale juur-
de õppida ning minust võiks saada 
sommeljee. Veinimaailm on minu 
jaoks alati tohutult põnev olnud ja 
seda just rohujuure tasandilt – see, 
kuidas näiteks erinevad pinna-
sed mõjutavad konkreetselt lõpuks 
poelettidele jõudvat veini või kuidas 
näiteks tammevaadis arendamine 
annab veinile huvitavaid ja rikkalik-
ke maitsenüansse juurde jne.

Olin veinide kohta erinevat kir-
jandust lugenud ja veiniriikides pä-
ris palju reisinud, kuni aastal 2017 
jõudsin sommeljee Urmas Linna-
mägi poolt korraldatud veinikooli-
tuseni, kus käisime sügisest talveni 
läbi kõik veiniga seotud põhitõed 
ning peamised veiniriigid. See oli 
mulle kui tol hetkel algajale vei-
nisõbrale igati huvitav ja arendav, 
samas veinimaailma sügavust ar-
vestades sain sealt ikkagi pigem 
esimesed baasteadmised, et mitte 
edaspidi nt poes veiniriiuli ees seis-
tes rumala näoga mõelda, mis vahe 
on šampanjal, caval ja cremantil.

Kuivõrd teooria studeerimisega 
käib alati käsikäes ka degusteerimi-
ne (see on veinimaailmas tegelikult 
kõige alus ja sellest olen ma alles 

hiljem, viimaste õpingute käigus 
aru saanud), siis juhtus minuga, et 
pärast seda nn baasteadmiste koo-
litust (kus ikkagi kolme kuu jooksul 
tuli nii õppeprotsessi käigus kui ka 
iseseisvalt proovida päris palju eri-
nevaid veine) kadus mul igasugune 
veiniisu. Ühel hetkel tundsingi liht-
salt, et ma ei suuda ega taha enam 
veini ei niisama proovida ega de-
gusteerida, veel vähem lihtsalt aja-
viiteks või toidu kõrvale juua. Nii 
läks vist mööda umbes pool aas-
tat, kui ma ei joonud tilkagi veini. Ja 
loomulikult lähevad ju maitsemee-
led selle ajaga kuigivõrd rooste. Kui 
ma õigesti mäletan, siis selle “kuiva 
ajastu” lõpetas minu jaoks üks reis 
Itaaliasse, kus külastasime muu-
hulgas kümneid erinevaid veini-
maju ja see toonane maitseelamus 
tõi mind kogu täiega (õnneks) vei-
nide juurde tagasi. Sealt edasi tead-
sin, et ühel hetkel võtan selle aja ja 
lähen sommeljeeks õppima.  

Eelmisel sügisel võtsingi as-
ja tõsisemalt ette – saatsin Eesti 
Sommeljeede Erakooli sisseastu-
misavalduse. Kuna kool võtab ee-
lisjärjekorras õppima igapäevaselt 
veinidega töötavaid või restorani-
des tegutsevaid inimesi ja minul 
lihtsa uudishimuliku asjaarmasta-
jana polnud paraku kumbagi neist 
ette näidata, oli loomulikult rõõm 
suur, kui koolist teatati, et mind õp-
pima oodatakse.

Õppimine töö- ja pereelu 
kõrvalt
Kuna sisuliselt kogu minu senine 
ülikoolielu on käinud tööga käsi-
käes, siis olen päris palju mõelnud, 
et tahaksin nüüd, täiskasvanuna 
õppida midagi hoopis teistsugust, 
aga paraku ei ole ma enda jaoks 
veel sajaprotsendiliselt köitvat õp-
pekava ülikoolihariduse näol veel 
kusagilt leidnud. Seda enam tun-
dus lisaks igapäevatööle ajutege-
vuse erksana hoidmiseks millegi 
juurdeõppimine, aga hoopis teisest 
valdkonnast, väga põnevust tekitav.

Sommeljeeks saab Eestis õppi-
da vaid Eesti Sommeljeede Erakoo-
lis ning kursus on kolmeastmeline. 
Alustad baaskursusega (mille mina 
eelmisel aastal läbisin), kus oman-
dad süstemaatilisi teadmisi veini 
valmistamise ja serveerimise kohta, 
lisaks õpid tundma olulisemate vei-
niriikidega seonduvat. Pärast baas-
kursust ootab ees juunior-sommel-
jee kursus, kus omandatakse juba 
süvateadmised, ning kolmanda ast-
mena tuleb läbida sommeljee kur-
sus, mis annab vägagi süvendatud 
teadmised ning seda juba joogi-
kaardi koostamise ja veinikeldri 
haldamise kohta.

Baaskursus kestis augustikuu lõ-
pust kuni jõuludeni ning tähendas 
iganädalaselt teisipäeviti täispikka 
koolipäeva, kus käsitlesime vasta-

KOGEMUS Nii palju, kui ma mäletan, oli mul juba 
üsna varases koolieas selge, et minust saab jurist ja 
seda suuresti minu isiksuseomadustest tulenevalt – 
ülearenenud õiglustunne saadab mind tänaseni 
igas eluvaldkonnas. Lisaks on mind erinevad ühis-
konnateadused alati köitnud.

Kogemuslugu juristiharidusega 
sommeljeest ehk elus on kõik võimalik

vat õppekavas ettenähtud teemat 
või teemadeplokki ja seda loomu-
likult koos praktilise osa ehk degus-
teerimisega. Pea igal nädalal ootas 
enne koolipäeva alustamist kirja-
lik test eelmise läbitud teema koh-
ta, mis tähendas, et selleks, et test 
edukalt sooritada, tuli nädala jook-
sul päris palju aega ka iseseisvale 
õppetööle pühendada. Minu jaoks 
oli konkurentsitult kõige keeruli-
sem teema Prantsusmaa, sest esi-
teks olin ma kõikidest veinimaa-
dest Prantsusmaaga varasemalt 
kõige vähem kokku puutunud ja 
teiseks ei aita Prantsusmaa veini-
süsteemist arusaamise puhul ko-
hati mitte midagi muud, kui liht-
salt asjade toores pähe tuupimine, 
sest loogikaga seal paraku erilist 
pistmist ei ole.

Teine oluline teema on veinide 
kirjeldamine. Sommeljeeks õppi-
des pead sa oskama eksamitel vei-
ni tehniliselt kirjeldada ca 38-st eri 
nüansist lähtuvalt, alustades veini 
välimuse, lõhna ja maitsega ning 
lõpetades serveerimis- ja toidusoo-
vitustega. Alguses on see üsna kee-
ruline, aga täna võin juba öelda, et 
kehtib ka siin vana tõde, et harjuta-
mine teeb meistriks. Tegin seda kir-
jeldust läbi lugematul hulgal kordi 
nii koolis, kodus kui ka vinoteeki-
des erinevaid veine maitstes ja kui 
alguses tundus asi ikka üsna loo-
tusetu, siis päädis see iseendalegi 
üllatuseks sellega, et sain eksamil 
veinikirjelduse eest maksimum-
punktid, arvates sealjuures õiges-
ti ära pimedegustatsiooni meetodil 
maitstud veinide viinamarjasordid 
ning tootjariigid.

Baaskursus lõppes nimelt eksa-
miga, mis koosnes 45 teooriaküsi-
musest ning kahe veini pimedalt 
maitsmisest ja kirjeldamisest. Juu-
nior-sommeljee ja sommeljee ek-
samid on mõistagi kordades kee-
rulisemad – esimese puhul tuleb 
muuhulgas kolmekäigulise menüü 
juurde veinikaardi abil sobivad joo-
gid leida ning teise puhul näiteks 
aja peale veini dekanteerida.

Õppimise juures oli kõik põnev, 

ma tõesti ei tundnud mitte ühegi 
teema juures, et oleks kordagi igav 
hakanud või miski ei kõneta. Ainu-
ke mure oli pidev ajanappus, sest 
üsna intensiivse töö kõrvalt näda-
la jooksul märkimisväärselt suur 
materjalide hulk läbi töötada ning 
iganädalaseks testiks valmistuda 
oli päris suur väljakutse. Ka siin 
sisendasin endale pidevalt, et kes 
teeb, see jõuab ja lõppkokkuvõttes 
tegelikult mitte midagi ületamatut 
ei olnud. 

Kogu selle veinitemaatika juu-
res on minu arvates kõige olulisem 
mõista, et vein ei ole pelgalt viina-
marjadest pressitud ja kääritatud
alkoholisisaldusega jook, vaid pi-
gem peaks see tarbija jaoks olema 
emotsioon, mille taga on tohutu 
hulk teadmisi seonduvalt nii geo-
graafia, füüsika kui ka keemiaga. 
Üks kogenud sommeljee armas-
tab öelda, et selleks, et end liht-
salt niisama purju juua, on maail-
mas kordades odavamaid jooke kui 
vein. Olen selle mõttega igati päri.

Lisaks ei saa inimesed tihtipeale 
aru, kuidas kujuneb veinide hind ja 
miks osa veine väga kallid on. See 
on jällegi omaette teadus, aga liht-
sustatult on veinitootmise näol ju 
tegemist põllumajandusliku toot-
misega ja veinimajadel oma vii-
napuuaedadega käed-jalad tööd 
täis igal aastaajal. Viinapuid tu-
leb aastaringselt hooldada, tege-
leda võimalike haiguste ja kahjuri-
tega, sealt edasi saagikorjega, mis 
teatud geograafiliste tingimuste ja 
reeglite kohaselt tohib olla vaid kä-
sitsi, rääkimata osade veinide pu-
hul mitmeaastasest tammevaatides 
arendamisest ja hoiustamisest, mis 
eeldab vastavaid ruume jne. Ja kui 
mõeldagi, et üheks liitriks veiniks 
on tarvis sõltuvalt sordist ca 1,6 kg 
viinamarju ning näiteks šampan-
ja puhul on viinamarjade kilo-
hind kusagil 11 eurot, sinna juurde 
tootmisele kuluv (šampanja puhul 
toimub teistkordne kääritamine 
pudelis, mis eeldab erinevaid vahe-
pealseid tegevusi ka tehnoloogiliste 
võimaluste näol, sh pudelite hoius-

Leeles Lilleorg
täiskasvanud õppija

tamine), lisaks alkoholiaktsiis jne, 
siis vein ei ole tegelikult kallis, vaid 
see hind täpselt selliselt kujunebki.

Loomulikult on teatud tuntu-
mate veinimajade puhul mängus 
ka turunduslik pool ja on ka veini-
tootmine suures plaanis üks suur 
ärimudel, aga mina näiteks soovi-
tangi alati osta pigem väiksemate 
(ka nn family-owned) veinimajade 
tooteid, kust leiab tihtipeale üliäge-
daid asju ning kus hind ja kvaliteet 
on vägagi tasakaalus.

Mõeldes tulevikule
Loodan väga sügisel jätkata II ast-
me ehk juunior-sommeljee kursu-
sega, mis kestab sügisest kevadeni 
iganädalaselt ühel täispikal päeval 
nädalas. Lektorite jutu järgi on te-
gemist kõige keerulisema kursuse-
ga, kus õppimist on tohutult palju. 
Ootan põnevusega ja püüan end 
selleks igati ette valmistada.

Eks ma salamisi unistan ikka 
mõnikord vaikselt päris oma vei-
nikohast, aga arvestades, et Ees-
tis, mis ei ole klassikalises mõttes 
veiniriik, on üüratu veinivalik ja 
tohutu hulk veinikaupmehi, imes-
tan päris tihti, kuidas nad siin kõik 
sellises tihedas konkurentsis ellu 
jäävad. Järelikult tarbijaid jagub ja 
meie inimene on veini suhtes üha 
teadlikum, mis on kindlasti vaid 
positiivne.

Kui üldse midagi teha, peaks see 
olema minu arvates hoopis teistsu-
guse kontseptsiooniga, ja kuna ma 
armastan väga ka kokakunsti, siis 
minu puhul ideaalis seotud selle-
ga. Aga hetkel on see veel lihtsalt 
mõte ja unistus, mis loodetavas-
ti ühel ilusal päeval ka teoks saab. 
Elame, näeme!

Sommeljeena ma tõenäoliselt 
põhitööna lähitulevikus leiba tee-
nima siiski ei hakka, sest meil on 
Eestis juba päris palju väga kihv-
te asjaarmastajaid ja mu erilised 
lemmikud on just need nn raudva-
ra sommeljeed, kes on Eesti Som-
meljeede Erakooli esimeste len-
dude vilistlased ehk minu tänased 
õpetajad. Neis räägib vaid tohutu 
kogemus, lai silmaring ja neid on 
alati väga huvitav kuulata. Juba pel-
galt seepärast oli iganädalane koo-
liskäimine mõnus keskkonnavahe-
tus igas mõttes. Seetõttu arvangi, et 
igaüks võiks jääda siiski oma liis-
tude juurde ja minu põhitöö on ja 
jääb tõenäoliselt lähitulevikus siis-
ki seotuks juriidikaga. Veinindus on 
lihtsalt tõeliselt põnev ja mitme-
külgne hobi, mille enda jaoks avas-
tamise üle mul väga hea meel on!

Julgustan kõiki inimesi õppima 
uusi ja huvitavaid asju, mis vähe-
gi huvi pakuvad, ka täiskasvanueas, 
sest lisaks teadmistele ja laiemale 
silmaringile annab see võimalu-
se saada tuttavaks uute põnevate 
inimestega ning avastada ka ise-
endas uusi külgi. Mina näiteks po-
leks iialgi arvanud, et suudan veini 
maitstes tuvastada ja eristada kõi-
ki neid pohli, jõhvikaid, meloneid 
ja mustsõstraid, rääkimata näiteks 
šampanjas avalduvatest autolüüti-
listest nootidest ja röstisusest. Täna 
andke mulle ainult pokaal veiniga 
ja kirjeldus tuleb juurde iseenesest. 

17. veebruar 2023

Leeles julgus-
tab kõiki ka 
täiskasvanuna 
midagi uut ja 
põnevat õppi-
ma. Foto: era-
kogu
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ttevalmistused kohaliku 
lihatööstuse sünniks said 
alguse juba paar aastat 
varem. Idee autoriks võib 

pidada tollase S. M. Kirovi toitlus-
tusjuhti Kalev Villemit, kes 1980. 
aastate keskel tegi kolhoosi juhti-
dele ettepaneku hakata viimsila-
si lihaga varustama. Selleks rajati 
eraldi tsehh. Sel ajal puudusid tä-
napäevased külmutusseadmed ja 
asukoha taotlus tehti Viimsi alumi-
se tuletorni juurde, kus asus jääkel-
der. 1986. aastal hakati jääkeldri ot-
sa rajama tootmistsehhi. 

Paralleelselt tsehhiga avati pood, 
kus müüdi lisaks omatoodangule 
ka muid defitsiitseid kaupu, näi-
teks põdrasuitsuvorsti. Pidevalt 
laiendati ka tsehhi tootmispinda ja 
kasvatati tootmisvõimsust. Suurem 
ehitus toimus 1990ndate keskel.

Lisaks eduloole on Viimsi Li-
hatööstus läbi elanud ka väga 
traagilise sündmuse. 2004. aastal 
toimunud tulekahjus hävisid kon-
toriruumid, laod ja tootmine, alles 
jäi vaid kauplus. 

Vahepealsetel aastatel on Viimsi 
Lihapoel olnud mitmeid omanikke. 
Praeguse juhatuse liikme Johanna 
Maripuu sõnul on kaubamärgi eht-
sus ja viimsilaste armastus oma li-
hapoe vastu jäänud muutumatuks. 

tegelikult kuhugi kadunud.” Sel-
leks ongi Viimsi Lihapoes, värske 
liha, köögiviljad, kastmed ja joogi-
poolis. Valikus on ka suur hulk eri-
nevaid kvaliteetseid maitseaineid, 
mis rõõmustab ilmselt iga toidu-
gurmaani uute maitsetega katse-
tamisel.

Kuigi veel on jahe veebruar, hak-
kavad vaikselt hoogu sisse saama 
ka grilltooted. Eestlane on kind-
lasti üks õige grillirahvas ja ega ilm 
grillimise soovi ei vähenda. Viimsi 
Lihapoe klassikaline šašlõkk seali-
hast või broileri kintsulihast on 
kindlasti need, mis ühelt õigelt gril-
limiselt ei puudu. 

Ettevalmistused vastlateks 
ja vabariigi aastapäevaks 
juba käivad
Lähenevate tähtpäevade puhul on 
Viimsi Lihapoes rohkem sagimist, 
sest peolauad tuleb katta rikkali-
kult! Traditsioonidele kohaselt on 
vastlapäeval toidulaual kindel koht 
hernesupil. Selleks puhuks on poes 

JUUBEL Juba 35 aastat on viimsilaste toidulauda 
rikastanud hea värske toiduga Viimsi Lihapood. 
Ettevõtmine sai alguse aastal 1988, kui loodi esi-
mene Eesti erakapital põhinev lihatööstus Maitse 
kooperatiiv. 

Kohalike poolt palavalt armastatud 
Viimsi Lihapood tähistab 35. sünnipäeva!

“Kui teha, siis ikka hästi ja nii, et 
iga klient lahkuks naeratus näol,” 
ütleb Maripuu. Poe särasilmne kol-
lektiiv on alati valmis leidma iga 
kliendi jaoks parimaid lahendu-
si ka eritellimuste näol. On selleks 
siis mõni suurem sündmus või liht-
ne argipäev, mida hea toit kosutab.

Inimeste elutempo on kiire, 
kuid head sööki armastavad kõik. 
Maripuu sõnul on poe kindlateks 
lemmikuteks kohapeal lihameist-
ri poolt valmis maitsestatud li-
ha ja lihavalmistised, mis sobivad 
ideaalselt kiire söögikorra valmis-
tamiseks. Kui ise küpsetada ei soo-
vi, pakub pood ka juba valmis sooja 
broileri- ja sealiha. Eriti hea vastu-
kaja on saanud BBQ tooted, mida 
valmistatakse spetsiaalses BBQ ah-
jus 5–8 tundi madalal temperatuu-
ril. See kaob letilt alati kui soe sai. 

Maripuu tõdeb: “Kuigi elu on 
kiire, siis tegelikult vaatavad ini-
mesed aina rohkem, mida oma toi-
dulauale panna ning ise toidu val-
mistamine algusest lõpuni ei ole 

Kohalik ajakirjandus hindab Viim-
si Lihapoodi kui kohta, mida teab 
kindlasti iga viimsilane.

Kvaliteetne toit kogukonna 
poest
Viimaste aastate fookuses on ol-
nud laiendada sortimenti nii, et 
iga viimsilane võiks leida kõik va-
jaliku toidulauale just oma kogu-
konna poest. Igapäevaselt tehakse 
koostööd erinevate talu- ja väike-
tootjatega ning tarbijateni tuuakse 
põnevaid maitseid lähemalt ja kau-
gemalt. Poe omaniku Johanna Ma-
ripuu sõnul võib leida lisaks liha-
le Viimsi Lihapoest kõike – vabalt 
peetavate kanade mune, piima-
tooteid, köögivilju, salateid, sinke, 
vorste, konserve, käsitöö saia-lei-
ba ning palju muud huvitavat, mis 
käib toidutegemisega kokku. “Meie 
eesmärk on luua poes mõnus ja to-
re keskkond, kust leiad parima oma 
toidulauale ning saad hea elamuse 
peale kauba,” lisas ta.

Lihapoele omaselt on liha valik 
otse loomulikult lai – lettidelt leiab 
värsket sea-, veise-, lamba-, uluki- 
ja broileriliha. Suures osas lõiga-
takse veise-, lamba- ja sealiha ko-
hapeal ise sobivateks tükkideks, et 
tagada parim kvaliteet ja liha värs-
kus. Lisaks klassikalisematele li-
hatükkidele on saadaval ka parti, 
vutti, maisitibu, hane ja kalkunit. 
Maripuu sõnul on omal kohal ka 
mereannid ja kalatooted: kreve-
tid, sinimerekarbid ja marineeri-
tud kala.

saadaval ka õiget lepasuitsust sea 
jalga, kooti ja konti. Omal kohal on 
ka käsitöö vastlakuklid naturaalse 
vahukoorega, mis tulevad sel aastal 
kohalikelt Kukkel pagaritelt.

Vabariigi aastapäeva puhul on 
aga peolaua koorniks kindlasti üks 
korralik praad. Lihameister pakub 
valmis maitsestatud praade nii sea- 
kui ka lambalihast, mida tasub aeg-
sasti ette tellida. Samuti on omal 
kohal Viimsi Lihatööstuse sült, li-
hasalat ja erinevad kalatooted, mis 
peolaualt tavaliselt ei puudu.

Kes seapraadi lauale ei soovi 
panna, siis on võimalik Viimsi Li-
hapoest ette tellida ka kõrgelt hin-
natud Pähkla forelli.

Edasised plaanid
Mugavusi armastavad kõik ning ka 
Viimsi Lihapood liigub selles suu-
nas, et kohalikel oleks võimalik toi-
dukaup mugavalt koju tellida. Het-
kel toimuvad läbirääkimised Wolti 
platvormiga, kust oleks tulevikus 
võimalik kõikidel viimsilastel hea 
valik Viimsi Lihapoe toodetest ko-
ju tellida. Tuleb idee suuremaks 
grillimiseks või õhtusöögiks – pole 
muud, kui vali sobivad tooted ostu-
korvi ja saad rahulikult külaliste tu-
lekuks kodu valmis sättida.

Suve ootuses käib kiire töö ka 
põnevate uute maitsete väljatöö-
tamiseks, et lisaks klassikalisele 
leiaks ka midagi uut ning huvita-
vat. Kindlasti on, mida oodata!

Viimsi Lihapood tänab oma 35. 
tegutsemisaasta täitumise puhul 
kõiki asjaosalisi ja kaasaelajaid ning 
ootab kõiki head toitu nautima! 

Suur tänu poe tublidele töötaja-
tele, kes on alati hingega asja juures 
ja tervitavad rõõmsalt igat klienti: 
Anu, Aimar, Eilin, Ülle, Külli ja Kii-
ra.  Elagu Viimsi Lihapood!

Kõik vajalik toidulauale Viimsi Lihapoest! Fotod: Johanna Maripuu

Poe tublid töö-
tajad (vasa-
kult): müüja 
Kiira, liha-
meister Anu ja 
juhataja Eilin. 

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja
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V
aatamata sellele, et asu-
me Haabneemes, ei asu 
kohvik just kõige silma-
paistvamas kohas. Koh-

vik asub ajaloolises hoones, mille 
atmosfäär meelitab filme ja seriaa-
le kohvikut võtteplatsina kasuta-
ma (näiteks Soome telesari Rosvo-
pankki) ja üüri osas on koht meile 
kõige vastuvõetavam variant. Koh-
vikus on hubane ja pehme mööbel 
koos lastenurgaga ja mis kõige täht-
sam – maja ees on klientidele tasu-
ta parkimine.

Kui me oma äri avasime, otsi-
sime pikalt kohviku kontseptsioo-
ni. Üritasime töötada hiliste õhtu-

tundideni ja nädalavahetustel, kuid 
kliendid meid üles ei leidnud. Nii 
jäimegi pärastlõunaste söögipak-
kumiste juurde.

Minu ema on põline külalislah-
ke ukrainlanna, kes on elanud suu-
rema osa oma elust Eestis ja oma 
kultuuri annab ta edasi läbi koka-
kunsti – hingega valmistatud maits-
vate toitude ja suurte portsjonite. 
Teisisõnu pakume me omateh-
tud Euroopa kööki, kust ei puudu 
maitsvad pirukad, sõõrikud, pel-
meenid ning kompott.

Meil on väga avar kohvik, kus 
saab nii kohapeal süüa kui ka toi-
tu kaasa tellida. Menüü on iga päev 
uus ning valikus on vähemalt kolm 
rooga. Lastele meeldib pärast koo-
li meie juurde sõõrikute järele tulla. 
Eakad viimsilased eelistavad suppi 
ja pirukaid või pannkooke ja sõõ-
rikuid. Lõuna ajal on populaarsed 

ALLIKA KOHVIK on meie pere kohvik, kus töötame 
koos emaga. Enne seda töötasime erinevates, tol 
ajal väga kuulsates baarides ja restoranides, kuid 
unistasime alati oma kohvikust. Aastal 2012 aitas 
saatus meil oma unistuse ellu viia.

Ukrainlannadest ema ja tütre 
südamega tehtud kohvik

spetsiaalsed lõunapakkumised. 
Mina kui baarmen-kelner tun-

nen meie püsiklientide maitseid. 
See on elamurajoonis töötami-
se eelis, sest vastupidiselt näiteks 
Tallinna kesklinnale, kus on palju 
turiste, on meie kliendid nagu mu 
lähedased sõbrad. Näiteks kui ju-
huslikult poes või mujal kohtume, 
teretame alati üksteist.

Suvel käivad meie juures eines-
tamas lapsed valla suvelaagritest. 
Kuid üritusi, firmapidusid, sünni-
päevi ja pulmi saab meie kohvikus 
korraldada aastaringselt. Mahu-
tame kohvikusse kuni 50 inimest 
ning ruumi jääb veel ka tantsimi-
seks ja seltskonnamängudeks. Pa-
kume soodsaid tingimusi, menüü 
on mitmekesine, portsud suured ja 
toit maitsev.

Koroonaaeg oli meile väga ras-
ke. Saamata riigilt mingitki toetust 

Oxana Kotilevskaya
Allika kohviku omanik

17. veebruar 2023

jäime ikkagi ellu. Selleks kasutasi-
me erinevate toidu kohaletoime-
tamise teenuseid. Pärast koroonat 
toimus järsk hinnatõus, mõned 
meie konkurendid sulgesid uksed, 
kuid meie peame vastu. Õnneks 
on püsikliendid meie juurde taga-
si tulnud – see on hea märk, et nad 
armastavad meie kööki ja naudi-
vad siinset seltskonda. Meile teeb 
suurt rõõmu, et taas võivad klien-
did vabalt kohvikusse tulla ja siin 
aega veeta.

Kutsume kõiki viimsilasi meid 
üles leidma ning külastama – olete 
kõik alati teretulnud!

  aadress: Kaluri tee 5
  avatud: E–R kell 9–16
  e-post: allika.kohvik@

hotmail.com
  telefon: 609 8084

Allika kohvik

Raisa maits-
vad pirukad 
ei jäta kedagi 
külmaks. 
Fotod: erakogu

Oxana tunneb 
hästi oma 
klientide mait-
seid.

Kohviku signatuurtoode – pontšikud.

Kohvikus saab korraldada ka erapidusid, siin on näide ühest pulmalauast.
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O
ma esimesel hooajal 
Eesti-Läti ühisliigas ül-
latas Viimsi/Sportland 
kogu korvpalliüldsust, 

alistades veerandfinaalis BK Vents-
pilsi ning poolfinaalis kange kodu-
se rivaali Pärnu Sadama. 

Vaid finaalis jäädi alla tugeva-
le Riga VEFi meeskonnale. Eesti 
meistriliigas jäädi pärast tuliseid 
mänge Tartu Ülikool Maks & Moo-
rits vastu pidama veerandfinaali.

Aasta 2022 detsembris Kaamos 
Karikavõistluste finaalis kaotas 
Viimsi/Sportland BC Kalev/Cra-
mole 64:77 ning võitis hõbemeda-
lid. Veerandfinaalis võideti kahe 
mängu kokkuvõttes Tallinna Kalev/
Audentese meeskonda ning Final 
Fouri poolfinaalis TalTech/Optibet 
meeskonda 75:74.

Esimene hooaeg kõrgemas 
seltskonnas
Lähme natukene ajas tagasi ning 
meenutame, kuidas kõrgemasse 
seltskonda üldse jõuti.

Eesti korvpallitasandil võideti 
2017. aastal meeste teine liiga, tä-
nu millele tõusti aste kõrgemale. 
Samm-sammult liiguti edasi. 2019. 
aastal saadi EMV esiliigas 3. koht, 
2020. aastal 2. koht, seejärel õnnes-
tus esiliiga võita, tänu millele jõu-
ti kõige kõrgemale ehk meistrilii-
gasse.

Klubi tegevjuht, juhatuse liige 
ja kaasasutaja Tanel Einaste ütles 
enne esimese hooaja algust just 
nii: “Hooaeg algas taustajõudude 

misi nii mängijate arenguks kui ka 
hea tulemuse tegemiseks algaval 
hooajal,” sõnastas peatreener Val-
do Lips eesmärgi enne tänavuse 
hooaja algust.

Algaval hooajal mängivad Viim-
si/Sportland meeskonnas mitmed 
oma klubi kasvandikud, keda pea-
treener on vähem või rohkem ka 
platsile usaldanud. Nendeks män-
gijateks on Kristjan Kokk, Kevin 
Sünd, Ron Laanemaa ning ko-
duklubisse naasnud Birk Birger 
Arop ja Kaur Erik Suurorg. 

Kogenumatest mängijatest on 
Viimsi publiku vaieldamatu lem-
mik Devin Lee Harris, aga ka Viimsi 
oma kasvandikud Jorgen Rikberg ja 
meeskonna kapten Karl Johan Lips. 
Väga hästi on kanda kinnitanud 
ning pea asendamatuteks mängi-
jateks kujunenud Aleksander Oli-
ver Hint, Egert Haller, Siim-Markus 
Post ning Malik Toppin, kes mängi-
vad klubis esimest aastat.

Peatreeneri Valdo Lipsu kõrval 
on sel hooajal ametis Kristja Evart 
ning Ukrainast pärit suurte koge-
mustega Dmytro Kolomyichenko. 
Viimane on ka Viimsi KK duubel-
meeskonna peatreener. 

KORVPALL Hõbedane Viimsi/Sportland tuli 
esimesel PAF Eesti-Läti liiga ning käesoleval hooajal 
Kaamos Karikavõistlustel teisele kohale. 

Võtame kokku korvpallimeeskonna 
Viimsi/Sportland möödunud poolaasta

mängis rolli nii debüüthooajal kui 
ka tänavu, kui hoolikalt protokolle 
silmitseda.

2022/2023 hooajal tehti 
panus oma klubi kasvandikele
Pärast väga edukat esimest hooae-
ga oodatakse klubilt ei vähem ega 
rohkem kui sekkumist kõrgemasse 
mängu. Seda nii ühises liigas lätlas-
tega, aga ka Eesti meistriliigas. 

“Pean eelmist hooaega edukaks 
seetõttu, et mitmed mängijad te-
gid arengus sammu edasi. Eelmise 
hooaja kogemused olid hindama-
tud kogu treenerite meeskonnale 
ning usun, et kasutame neid tead-

ja meeskonna komplekteerimise-
ga. Samuti oli vaja paika panna kõik 
tugi-, olme- ja tehnilised teenused 
ning partneritega läbi rääkida. Olen 
veendunud, et need põhimõtted, 
otsused ja ka taktikalised lahendu-
sed on olnud õiged nii käesoleva 
hooaja kui ka tuleviku võtmes. Meil 
on väga ühtehoidev meeskond. Se-
gu klubi enda kasvandikest ning 
kogenud mängijatest, kelle kõrval 
noored saavad areneda ja kogemu-
si omandada.”

Esimesel hooajal kõrgliigas ei ol-
nud meeskonnal suurt survet peal. 
Muidugi oodati positiivset ülla-
tust, kuna meeskond oli korralikult 
mehitatud. Tagaliinis olid koondis-
lased Rait-Riivo Laane ja Rain Vei-
deman, äärel tegutses kapten Karl 
Johan Lips. Korvi alla hangiti ko-
genud lätlane Rolands Zakis. Loo-
mulikult ei saa ära unustada asen-
damatut Devin Lee Harrist, ilma 
kelleta ei kujutaks ka täna mees-
konda ette. Harrise viimase se-
kundi võidukorvid, resultatiivsed 
söödud ning kaaslaste sütitamine 

PAF Eesti-Läti ühisliigas hoitak-
se 16 meeskonna seas hetkel kol-
meteistkümne võidu ja üheksa kao-
tusega kuuendat kohta. Liigas män-
giva üheksa Eesti võistkonna arves-
tuses jäävad Viimsist ettepoole vaid 
BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool 
Maks & Moorits. Kõige säravamate 
võitudena tuleb kindlasti mainida 
skalpe liiga liidrite BC Kalev/Cra-
mo ja Riia VEFi üle. 

Toetav kogukond ja valla tugi
“Meie igat mängu külastab kesk-
miselt 350 inimest ehk kogukond 
on meiega. Hiljutisel mängul Kei-
la KK vastu oli saalis lausa ligi 500 
inimest.  Kodumängud on saanud 
paljudele viimsilastele oodatud 
sündmuseks, konkureerides teiste 
meelelahutussündmustega. Kind-
lasti toome paljud viimsilased toast 
välja saali meile vahetult või kodu-
pubis koos sõpradega kaasa ela-
ma. Pakume juba täna üht Eesti 
parimat spordielamust, aga kind-
lasti on meil siin reservi, kus juur-
de panna ning teha lisasamme,” üt-
leb klubi tegevjuht Tanel Einaste.

Einaste lisab, et Viimsi vald toe-
tab klubi tegemisi rahaliselt, aga 
partneriteks on ka rida väiksemaid 
kohalikke ettevõtteid, kes panus-
tavad finantsiliselt või aitavad ma-
jutuse ja toitlustusega. “Kõik part-
nerid teevad tänuväärset tööd 
kitsamalt meeskonna, aga tegeli-
kult Viimsi kogukonna arendamisel 
ja maine kujundamisel,” sõnab ta.

Tule omadele kaasa elama!
Käesolev hooaeg kestab veel pikalt 
ning tulisemad lahingud on alles 
ees. Kuid iga mäng on väga oluline 
ning kõik fännid on oodatud saali 
kaasa elama või fännibussiga ka 
võõrsil toimuvatele mängudele 
ühes sõitma. Kõige olulisemaga 
saab end kursis hoida Facebooki 
vahendusel: kkviimsisportland.

Saalis näeme!

Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Viimsi/Sport-
land 2022/
2023 hooaeg. 
Fotod: erakogu

Viimsilased 
juba võitlu-
seta alla ei 
anna.

PAF Eesti-Läti ühisliiga hõbe.
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AITAN KINNISVARA MÜÜA JA 
ÜÜRILE ANDA!

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel 527 1059
Info@vihmaveerennid.ee

Tel 527 1059
Info@vihmaveerennid.ee

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

      Asume 
Viimsi Äritares 
    ja Viimsi SPA 
               majas

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

Sinu                  
HAMBAKLIINIK 

Viimsis      

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

Aiatööd
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide 
puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame 
lahenduse! Tel 5623 0373, Randy.

HEKKIDE JA VILJAPUUDE LÕIKUS. Oman pika-
ajalist kogemust ning palju õnnelikke kliente. 
Teostan kõiki aednikutöid. Küsi pakkumist tel 
5396 2258, rohelineemerald@gmail.com, 
Raido.

Langetan teie aias puud ja lõikan võsa ära. 
Puud võin saagida kaminapuu pikkuseks või 
ka ära viia, maha võetud võsa viin igal juhul 
minema. Kokkuleppe järgi. Aitan teha aia ilusa-
maks! Palun helistage tel 553 8500 või kirju-
tage pojeng@pojeng.ee. Tasu 40 €/tund käibe-
maksuga, min aeg kolm tundi. Maksumus 
sisaldab kohaletulekut, töövahendeid, kütust 
ja tööd.

Viljapuude lõikus alates 30 eurot puu. Tel 507 
2745, Jüri.

Ehitus
Worx OÜ teostab Viimsi, Pirita ja Mähe piirkon-
nas elamute erinevaid ehitus- ja renoveerimis-
töid. Info tel 511 4761, info@worxest.ee.

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

Veoteenus/kolimine. Akuraatsed kolijad. Vana 
mööbli demonteerimine ja äravedu, sh rämpsu 
äravedu. Metallijäätmeid (sh kodumasinad) 
viime ära tasuta. Töötame ka nädalavahetus-
tel. Tel 502 8148.

Vahetan boilereid, WC-potte, segisteid, vala-
muid, 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).

Tasuta äravedu – väiksem kodutehnika, nõud, 
riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasu-
tuskõlblikud, kuid teie kodus enam kasutust ei 
leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, 
toimetame teie asjad uutele õnnelikele omani-
kele. Tel 515 9395.

Kutsetunnistusega korstnapühkija, 4. tase. Töö-
tan kiirustamata, töö puhas ja korralik. Tehtud 
töö registreerin Päästeametis. Tel 5689 0125, 
e-post kuldnoop@gmail.com.

Ost, müük, rent
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihin-
naga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, 

arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakku-
misi ootan seisevauto@gmail.com või tel 5618 
8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata 
lisaks www.seisevauto.ee. 

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. 
Kustutame ARKist litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel 5823 8310.

Kuivad küttepuud 40 l võrkudes: lepp 6 eurot 
võrk, kuusk 6 eurot võrk, sanglepp 7 eurot võrk. 
Hinnad sisaldavad transporti koju kätte. Tel 
528 8224.

Müüa kuivad kase ja lepa klotsid 0,25 m ja 0,3 m 
40-liitrises võrgus, koos veoga. Tel 5349 2771.

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

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte, trükiseid 
ja dokumente, vanaraha ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Võib pakkuda ka kasuta-
tud tänapäevaseid raamatuid. Tel 602 0906 ja 
501 1628.

Kuiv küttepuu 30 cm, 40 l võrkkott, lepp, kask, 
kohaleveoga. Tel 527 0884.

Müüa puitbrikett 360 €/960 kg, 190 €/480 kg. 
Pellet 6/8 mm 430 €/975 kg. Transport tasuta. 
Tel 5378 8311.

Ostan kasutuseta jäänud, seisva sõiduki: 
sõiduauto, maastur, kaubik. Sõiduk võib olla 
rikkega, mitte sõidukorras. Oodatud on kõik 
pakkumised, ka nädalavahetusel. Vajadusel 
võtan sõiduki arvelt maha ja tulen järgi puksiiri-
ga. Kohapeal kiire tehing ja vormistamine. 
Tel 5365 4085, e-posti aadress skampus@
online.ee.

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb 
õmblus- ja parandustöid ning õmbleb kodu-
tekstiile. Tel 524 2109, Heljo.

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

Pakun tööd
Viimsi hoolekandekeskus otsib TUGIISIKUT 
erivajadusega 11-aastasele tütarlapsele. Töö 
osalise ajaga teisipäevast neljapäevani. Laps 
vajab kõrvalabi koolikeskkonnas, rehabilitat-
siooniteenustel käimisel ja pärast kooli kodus. 
Kandideerimiseks ja täpsema info saamiseks 
võta ühendust: reet.aljas@viimsihoolekande-
keskus.ee või tel 5648 0649.

Kallist 
Luule Vahersalu 

õnnitlevad 
75. juubeli puhul 
pere ja sõbrad! 

Palju tervist ja pikka iga!
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CroissantCroissant

Delice
~70 g

Rabarberi-
kaneelipalmik

Delice
~80 g

Pakkumised kehtivad 14.02-06.03.2023 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

14.02-06.03.2023

Rukkileib 
seemnetega

Delice
900 g

2,89
tavahind 3,59 / 3,21/kgtavahind 3,59 / 3,21/kg

~0,45~0,45
tavahind ~0,56 / 6,49/kgtavahind ~0,56 / 6,49/kg

~0,80~0,80
tavahind ~0,99 / 9,99/kgtavahind ~0,99 / 9,99/kg

Peekoni-seenepitsa

Delice
kg

8,998,99
tavahind 10,99tavahind 10,99

Suupistevaagen

Delice
~900 g

~10,97~10,97
tavahind ~14,39 / 11,99/kgtavahind ~14,39 / 11,99/kg

Wrappide vaagen

Delice
~900 g

Kiluvõileib, 8 tk pakis

Delice
190 g

Delice’i kokkadelt ja pagaritelt:

-20% -20% -25%

-20%-18%-18%-19%

2,39
tavahind 2,99 / 12,58/kgtavahind 2,99 / 12,58/kg

190 g

-20-20

2,392,39

~900 g

~10,97~10,97
tavahind ~13,49 / 11,99/kgtavahind ~13,49 / 11,99/kg

seemnetega

DeliceDelice
900 g900 g

2,892,89

aquapark.ee

Koolivaheajal on
Atlantis avatud...

 
 
 

10:00-22:00

IGA PÄEV!

Eesti ja Soome koolivaheajad 17.02-05.03.2023

Pikk vastlaliug
Atlantis H2O Aquapargis!

 
 Vastlapäeval 21.02

on kõik veepargi piletid
AJAPIIRANGUTA!

SPA.SPATALLINN.EE

Magneesium on tervise ja elujõu allikas, mida keha omastab kõige
kiiremini, kuna ta läheb läbi naha otse rakkudesse. Magneesiumiõli
on soojendava toimega, annab energiat ja hea enesetunde terveks
päevaks. Suurepärane abivahend liigesevalude leevendamiseks.

Broneeri hoolitsus
veebis -10%

Tselluliidivastane - taastab naha elastsuse - stressi ja unehäirete leevendaja

53€

UUS!
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