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koolijuhi kohusetäitja ametikohta. 
Tema mõtetest loe lk 10–11

Sisseastumiskatsed 
gümnaasiumisse
Sel kevadel toimuvad esmakordselt kuue 
riigigümnaasiumi ühiskatsed, nende 
hulgas katsed ka Viimsi gümnaasiumisse. 
Sisseastumise maraton saab alguse 
10. märtsil. Loe lk 8

LIIKUMISAASTA: CFC Suusakooli noored suusatavad, uisutavad ja matkavad. Loe lk 20 >>>



toimuv on mulle oluline. Leian, et kui 
õpetaja ise ei ütle, et ta armastab oma 
tööd ja et õpetamine on küll väljakut-
se, aga lahe väljakutse, siis kes teine 
seda meie eest teeb? Vaid õpetajad ise 
saavad teha koolis toimuva nähtavaks 

V
iimsi vald peidab hoolimata kiirest asustuse 
laienemisest endas palju keskkonnaväärtusi. 
Möödunud aasta lõpu seisuga moodustavad üle 
poole Viimsi valla pindalast kaitse- ja hoiualad. 
2022. aasta septembris algatas Viimsi vallavoli-

kogu kahe uue maastikukaitseala loomise menetluse. See 
tähendab, et kokku moodustab kaitsealadeks 56% valla 
kogupindalast. 

Enne uue üldplaneeringu lähteseisukohtade koosta-
mist uuriti muuhulgas elanike käest, mida peetakse Viimsi 
olulisimaks väärtuseks. 42% vastanutest pidas selleks met-
sa, 40% merd ja randa, 6% rohealasid (haljakuid, parke) 
ning 3% rekreatsioonivõimalusi (sh matka- ja puhkeradu). 
Seega kokku 91% vastanute hinnangul on valla olulisimad 
väärtused seotud keskkonnaga. See näitab, et kohalikud 
hindavad väga kõrgelt siinset keskkonda ning on selge, et 
paljud on just sellepärast valinud Viimsi oma elukohaks.

Viimase poole aasta jooksul on Viimsi vallavalitsus tei-
nud tublisti teavitustööd jäätmekäitluse teemadel, rääki-
des uutest nõuetest jäätmete liigiti kogumisel. Keskmine 
Viimsi elanik tekitab olmejäätmeid aastas ligikaudu 370 kg, 
mis teeb Viimsi valla elanike peale kokku u 8100 tonni – 
ainuüksi Viimsi elanike jäätmeid tuleb aastas käidelda 
umbes 4 täispika kaubarongi jagu. Heal juhul on need 
jäätmed kogutud liigiti, mis võimaldab olulise osa nendest 
ümber töödelda. Halvemal juhul lähevad need jäätmed 
põletusse Irus või hoopis ladestamisele Jõelähtmesse, 
kuhu jäävad looduskeskkonda kuni tuhandeteks aasta-
teks. Samas mahus tuleb mujal maailmas tooret kaevan-

dada või muul viisil koguda, 
töödelda materjalideks, trans-
portida tehastesse, kus sellest 
saab toode, et see lõpuks trans-
portida tarbijani. Lisaks toorme 
enda kulule vajab kogu see 
protsess tohututes kogustes 
energiat, mis siiani tuleb valda-
valt fossiilsetest kütustest (nagu 
põlevkivi). 

Jäätmepüramiid, mille laiem eesmärk on vähendada 
ressursikasutust ja jäätmeteket, seab esikohale hoopis 
tarbimise vähendamise. Jäätmepüramiidi teine aste on 
korduvkasutus. Pea kõigile tervetele ja hoitud esemetele 
leidub sobiva hinnaga (või tasuta) uus omanik. Väärtusli-
kumate esemete puhul (nagu nutiseadmed) leidub ka ette-
võtteid, kes vanu katkiseid seadmeid korda teevad ning 
teisele ringile saadavad. Alles seejärel jõuame ümbertööt-
lemiseni, mis võimaldab liigiti kogutud jäätmetest kätte 
saada väärtuslikumad toorained, et need uuesti kasutusse 
võtta. Energiatootmine on eelviimane ning jäätmete ladus-
tamine viimase prioriteedi tegevus. 

Viimsi elanikke eluliselt puudutav loodusressurss on 
joogivesi. Viimastel suvedel on AS Viimsi Vesi pidanud 
klientidel paluma piirata kastmist, et tagada kõigile piisav 
joogivee saadavus. Põhjaveevarud on kinnitatud eelkõige 
joogivee kasutamiseks ning nende määramisel ei ole 
arvestatud vee massilist kasutamist kastmisveena. Siiani 
pole küll kellegi kraanid kuivaks jäänud, aga kui edaspidi 
esineb järjest pikemaid ja intensiivsemaid kuumalaineid, 
siis selle oht suureneb. Eestis ei suhtuta kahjuks joogivette 
kui väärtuslikku ressurssi, sest arvatakse, et meie kliimas 
on vett piisavalt. Viimsis kasutatav põhjaveekiht asub aga 
nii sügaval, et inimese eluea kontekstis on tegemist taastu-
matu loodusvaraga, mistõttu on selle tark ja säästlik kasu-
tamine ääretult oluline. Järgmine kord suvise kuumalaine 
all muru kastes tasub mõelda, kas meie jaoks on olulisem 
rohetav muru või puhas joogivesi.  

Meie kõigi isiklik vastutus kesk-
konna hoidmisel ei lõpe sellega, et 
pistame kommipaberi metsas tas-
kusse, selle asemel, et see metsa al-
la visata. Keskkonnahoidlik viimsi-
lane tajub oma mõju laiemalt kui 
vaid kodukoha piires; saab aru 
oma tarbimise mõjust keskkonnale 
ning korrigeerib vajadusel tarbimis-
harjumusi; leiab vanadele esemetele 
uue omaniku ning kogub muid olme-
jäätmeid liigiti, et need leiak-
sid materjalina uue ka-
sutuse.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsivald.ee

Õpetaja – hariduse kõneisik
ÕPETAJA Olen Viimsi kooli õpetaja Kristiina Agu ning osalen haridus- ja noorte-
ameti programmi “Õpetaja – hariduse kõneisik” 6. lennus.

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 17. veebruaril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on kolmapäev, 8. veebruar kell 15.

Õpetaja – hariduse kõneisik, 
mis ja miks?
Möödunud aasta novembrikuus ot-
sustasin kandideerida haridus- ja 
noorteameti programmi “Õpetaja – 
hariduse kõneisik” ning minu siiraks 
rõõmuks osutusin ka valituks. Prog-
ramm on loodud tegevõpetajatele 
ning selle eesmärgiks on tuua õpeta-
ja töö sisu ja hariduses toimuv selge-
malt ja suuremal määral avalikkuse et-
te. Hariduse kõneisikute 6. lennus on 
17 särasilmset, väga eriilmelist ja äge-
dat õpetajat ning mul on suur au nen-
de hulka kuuluda.

Programmi kuuest moodulist on 
praeguseks hetkeks läbitud kaks, mil-
le käigus Tiina Hiob ja Katrin Aava 
pühendasid meid maine ja kuvandi 
kujunemisse ning sise- ja väliskom-
munikatsiooni põhitõdedesse. Signe 
Ventsel aga puudutas põhjalikult per-
soonibrändi teemat ning seda, kuidas 
olla kooli ja hariduse kõneisik ning sel-
le juures ka ennastjuhtiv inimene.

Otsustasin kandideerida seetõttu, et 
olen oma töö entusiast ning hariduses 

J U H T K I R I

Isiklik vastutus 
keskkonna hoidmisel

Vaid õpetajad ise 
saavad teha koolis 
toimuva nähtavaks 
ning aidata kaasa 
oma ametist positiivse 
kuvandi loomisele. 

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna 
juhataja

Ainuüksi Viimsi 
elanike jäätmeid 
tuleb aastas 
käidelda umbes 
4 täispika kauba-
rongi jagu.

Kristiina Agu
Viimsi kooli 
klassiõpetaja

KO M M E N TA A R

  Koolijuht Peeter Sipelgas: Kristiina on suure südamega õpetaja, 
kes on alati avatud koostööle ega jää kunagi kinni probleemi ja ei 
kanna seda koormana kaasas, vaid ta suudab leida mitmeid la-
hendusi, kuidas saab paremini ja seda kaasavalt. Tema usk õpeta-
ja ametisse ja pühendumus on kadestamisväärsed ning need ei ole 
ainult sõnad, vaid tema mõtestatud tegemistest peegeldub seda igal sammul. Em-
paatilise kolleegina suudab ta tuua ruumi tasakaalu ja luua õppija arenguks tur-
valise õpikeskkonna, kus saavad tekkida kõige viljakamad arutelud. Tegemist on 
ennastjuhtiva inimesega, kes on alati valmis ise juurde õppima, et saada veel pa-
remaks õpetajaks ja sellest võidavad tema õpilased. Ta on igatepidi õige inimene 
olema hariduse kõneisikuks – ta usub siiralt sellesse, mida teeb.

Kristiina usub sellesse, mida teeb

ning aidata kaasa oma ametist positiiv-
se kuvandi loomisele.

Mina õpetajana
Mina soovisin õpetajaks saada juba 2. 
klassis ning see on olnud minu elukut-
seks (elu kutse – milline imeline ees-
tikeelne sõnapaar) juba üle 20 aasta, 
neist viimased 10 aastat Viimsi koolis. 
Kas ma olen oma tööd teinud alati häs-
ti ja tulemuslikult ning õigeid valikuid 
tehes? Ei, kaugeltki mitte, aga oma vi-
gadest õppides ning siiralt ja südamest 
elukestvasse õppesse ja enesearengus-
se uskudes olen kasvanud ja arenenud 
paremaks õpetajaks.

Eesmärk hariduse kõneisikuna
Hariduselus probleeme jagub. Neid ei 
pea vältima, aga lahendusi on kergem 
leida üheskoos. Koostöös nii õpetajatel 
omavahel, õpetajal oma õpilastega kui 
ka lapsevanematega. Avatud ning en-
nast ja teisi väärtustav suhtlemine on 
paljude lahenduste aluseks. 

Sõnapaar õpetajaameti mainesaa-
dik võib kõlada nagu ma tahaksin en-
nast kuskile poodiumile upitada, aga 
tegelikult on see midagi enamat. See, 
mis lugu õpetaja oma ametist räägib, 
see loeb. Ma olen õnnelik, kui minu 
väljaöeldud mõtete või sotsiaalmeedia 
postituste ajel leiab kuskil mõni noor, 
et õpetajaamet on väärt katsetamist.

Kristiina töötab juba 10 aastat Viimsi koolis. Foto: Jane Saks

Ü L E S K U T S E

  2023 on liikumisaasta ja selle 
raames kutsume viimsilasi oma lii-
kumisaastast saadud kogemusi ka 
Viimsi Teatajas jagama!

Avastasid sa vana või uue tervise-
raja? Liikusid sa maal, vees või õhus? 
Osalesid mõnel liikumisaasta raames 
korraldatud üritusel?

Pane oma mõte liikuma ja kogemus 
kirja ning saada see e-posti aadressile 
jane.saks@viimsivv.ee.

Kogemusloo pikkus võiks olla 
3000–5000 tähemärki (koos tühiku-
tega), märgi ära ka loo autor ning lisa 
teksti juurde kuni kolm fotot.

Ära kaua mõtle, vaid asu kohe kirju-
tama, sest liikumisaastal ilmub veel 
vaid 19 Viimsi Teatajat!
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Väikelahendused HEV-õpilaste 
integreerimiseks Viimsi valla 
üldhariduskoolidesse

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu 
Fond. Toetussumma on 173 023,45 eurot, 
omafinantseering 30 533,55 eurot ning kogu-
maksumus 203 557 eurot. Elluviimise aeg 
15.02.2021–31.12.2022.

Projekti eesmärk oli pakkuda Haabneeme, Püünsi, Randvere ja 
Viimsi koolides erivajadustega lastele turvalist, nende arengut toetavat 
ja vajadusi arvestavat õppekeskkonda ning luua seeläbi võrdsemad 
võimalused kvaliteetseks haridusteeks kodulähedases koolis. 

Tegevused:
1. Püünsi kooli peasissekäigu renoveerimine ja kohandamine liikumis-

raskustega inimestele;
2. Randvere kooli nelja eriklassi ning Püünsi kooli muusikaklassi heli-

kindlaks muutmine;
3. erivajadustega õpilastele vajalike õppe- ja abivahendite ning 

sobiva koolimööbli soetamine.
Erivajadustega lapsed vajavad palju tuge ja individuaalsemat lähe-

nemist. Erinevate võimaluste loomine klassiruumis ja puhkenurkades 
aitab neil paremini sulanduda kollektiivi, leida enda jaoks rahustavad 
paigad ning keskenduda kokkuvõttes paremini õppetööle. Õpetajate 
kinnitusel on peale esemete kasutusele võtmist näha, kuidas lapsed 
kohanevad õpikeskkonnaga, on tunnitöös aktiivsemad ning suudavad 
teha tõhusamalt koostööd nii õpetajate kui ka teiste õpilastega. Näiteks 
istmepadjad ja tasakaalutoolid on leidnud suurt kasutust ja populaar-
sust ATH laste seas ning toetavad nende kaasatöötamise võimet tun-
dides ja tugiteenustel. Koolid on saanud parandada võimalusi puhka-
miseks ja ka eraldumiseks, mis on ka äärmiselt oluline just erivajadu-
sega last silmas pidades.

Aet Tampuu  
üldhariduse vanemspetsialist

Teated

KULTUUR 27. jaanuaril toimus 
kultuuriministeeriumi ning Eesti 
linnade ja valdade liidu korral-
datud arutelupäev kohalike oma-
valitsuste juhtidele ja kultuuri-
spetsialistidele, et koos mõtestada 
kohaliku kultuuri tähtsust piir-
konna arengule ning inspireerida 
läbi kogemuslugude võtma kul-
tuuri kui investeeringut, mitte kui 
pelgalt kulu. 

“Kohalik kultuur on kandev osa Eesti 
kultuurist. Riik ja omavalitsused pea-
vad tegema tihedat koostööd nüüd ja 
tulevikus, et tagada kohaliku kultuu-
ri jätkusuutlikkus. Sealjuures teevad 
mind murelikuks avalikkusesse jõud-
nud lood kultuurimajade ja rahvaraa-

matukogude sulgemistest, mis on tin-
gitud viimastest kriisidest, sealhulgas 
energiakriisist. On oluline, et saime 
koos kohalike omavalitsuste juhtide-
ga arutada, kuidas hakkama saada eel-
arvepiirangute ja ka kohati kahaneva 
rahvaarvu tingimustes kultuuri korral-
damisega,” ütles kultuuriminister Pi-
ret Hartman. 

Kohalike omavalitsuste inspirat-
sioonipäeva eesmärk oli jagada koge-
muslugusid. Viimsi vald keskendus 
oma ettekandes kahele viimastel aas-
tatel tehtud suurele kultuuriasutuse 
investeeringule – raamatukogu ja kul-
tuurikeskus. Viimsi kogemus näitab, et 
kaasaegne kultuurikeskkond on oluli-
ne. “Kultuurivaldkonna arengust tõu-
seb palju kasu erinevatele osapooltele. 
Omavalitsustele kuuluvad kultuuriasu-
tused saavad olla loomemajanduse 
valdkonna ettevõtlusinkubaatoriteks, 
aga piirkonda kultuuritarbijaid tuues 
ka vahetuteks koostööpartneriteks näi-

Kultuuri tuleb hoida, et kogu-
konnad ei hääbuks 

teks turismi- ja majutussektori ettevõ-
tetele,” ütles Viimsi valla kogemuslugu 
jaganud vallavanem Illar Lemetti. 

Enne inspiratsioonipäeva toimu-
mist viis kultuuriministeerium koos-
töös linnade ja valdade liiduga läbi 
küsitluse kohalike omavalitsuste seas. 
Kõige teravamalt tajuti palgaküsimust: 
• vaid 10% omavalitsustest, mis asu-
vad Harjumaal, Ida-Virumaal ja Tartu-
maal, on kohaliku omavalitsuse kul-
tuuritöötaja miinimumpalk võrdsus-
tatud riikliku kultuuritöötaja miini-
mumpalgaga; 
• 51%-il vastanutest puudus eesmärk 
maksta riiklikku kultuuritöötaja miini-
mumpalka, sest riikliku kultuuritöötaja 
palgatase on omavalitsuste võimaluste 
jaoks liiga kõrge;  
• 38% vastanutest ütlesid, et neil seisa-
vad arutelud ees rahvamajade ümber-
korraldamise osas sel aastal ning 28% 
vastasid sama raamatukogude ümber-
korraldamise kohta.

Hannus Luure
kultuuriministeeriumi 
kommunikatsiooninõunik

TUNNUSTUS 24. jaanuari õhtul 
toimunud noortevaldkonna 
tunnustussündmusel “Noorte 
Heaks Tänu” toodi esile läinud 
aasta noortevaldkonna tegusid ja 
tegijaid üle Eesti. Kuigi viimsilased 
seekord auhindu koju ei toonud, 
oldi vähemalt kahes kategoorias 
vabariigi parimate seas.

Seekord esitati noortevaldkonna tun-
nustustele kokku 146 kandidaati, kel-
le hulgast valis komisjon parimad välja 
üheteistkümnes kategoorias. Parima-
tele anti preemiad üle teisipäeval, 24. 
jaanuaril Tartus Kammivabriku sünd-
muskeskuses toimunud galal.

Seekordsel tunnustusel jõudis la-
val välja hõigatud kolme parima sekka 
aasta noortemalevate ja laagrite kate-
goorias Viimsi õpilasmalev ning lisaks 
oli Viimsi vald noortesõbraliku koha-
liku omavalitsuse kategoorias kolme 
parima seas. Aasta õpilasmaleva tiitel 
läks sellel korral Viljandisse ja noorte-
sõbralikuks omavalitsuseks valis ko-
misjon Tartu.

Viimsi vallavalitsuse haridusvald-
konna abivallavanema Marju Aolai-
di sõnul on suur rõõm, et viimsilaste 
tööd noorte valdkonnas märgatakse ja 
tuuakse esile. 

“Oleme aastate jooksul palju panus-
tanud sellesse, et Viimsis tunneks en-
nast hästi igas vanuses elanikud. Noo-
red ja nende huvid on ajas muutuvad 
ning kohalikul tasandi elu korraldami-

Viimsilaste panust noorte-
valdkonnas pannakse tähele

sel on nende huvide ja vajadustega va-
ja kaasas käia. Tänan siinkohal kõiki, 
kes Viimsis noortevaldkonnas panus-
tavad, ja tunnustan noori, kes erine-
vates esindusorganisatsioonides oma 
eakaaslaste huvide eest seisavad,” üt-
les Aolaid.

Tunnustuste kohta saab täpsemalt 
lugeda haridus- ja teadusministeeriu-
mi kodulehelt.

Viimsilased jõudsid kahes kategoorias kolme parima hulka. Foto: Erlend Štaub

Riik ja omavalitsused peavad tegema tihedat koostööd nüüd ja tulevikus, et tagada kohaliku kultuuri jätkusuutlikkus. 
Foto: erakogu

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja
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Palju õnne, Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!

Erinevad võimalused klassiruumis ja puhkenurkades aitavad erivaja-
dusega lastel paremini koolikeskkonda sulanduda. Foto: Canva
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V
iimsis puuduvad täna 
vajalikud võimalused 
aastaringseks jalgpal-
limängimiseks. Samas 

on jalgpalliharrastajate hulk aas-
ta-aastalt kasvanud ja soov pare-
mates tingimustes treenida koos 
sellega. Juba aastaid on Viimsi val-
lavalitsus pingutanud selle nimel, 
et leida võimalused valla jalgpal-
liharrastajate vajadustele vasta-
va halli ehitamiseks ja täna oleme 
sellele lähemal kui ei kunagi varem. 
Kuna viimasel ajal on tõstatunud 
küsimus, kas jalgpallihalli rajami-
ne on vastavuses üldplaneeringu-
ga, siis jagame selgitusi.

Eelmise aasta kevadest sügiseni 
tehti vallavalitsuses aktiivselt tööd, 
et välja selgitada, kas jalgpallihal-
li saab rajada projekteerimistingi-

muste alusel. Selle käigus analüü-
siti muuseas ka seda, kas jalgpalli 
sisehalli rajamine Kannikese tee 
1 maa-alale projekteerimistingi-
mustega on üldse võimalik. Ana-
lüüsi kaasati eksperte ja jõuti aru-
saamisele, et sinna on jalgpallihall 
võimalik rajada, aga mitte projek-
teerimistingimustega, vaid detail-
planeeringuga, mis võimaldab roh-
kem avalikkust kaasata.

26. oktoobri 2022 korraldusega 
nr 437 algatati jalgpallihalli detail-
planeering Kannikese tee 1, Kan-
nikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja 
Kannikese tee kinnistutel, sest an-
tud piirkonnas nägi Viimsi valla 
mandriosa üldplaneering ette üld-
kasutatavate hoonete reservmaa 
juhtfunktsiooni, kuhu on varase-
malt kavandatud sportmängude 
halli ja väliväljakuid. Kuna üldpla-
neeringus on see ala ette nähtud 
üldkasutatavate hoonete reserv-
maana, on algatatud detailplanee-
ringu eesmärk üldplaneeringu ül-
diste kasutus- ja ehitustingimus-

JALGPALLIHALL Kogukonna poolt kaua oodatud 
jalgpallihalli rajamine on jõudnud järgmisesse 
etappi. 23. jaanuaril algas rajatava halli alale jäävate 
kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik välja-
panek, kus kogukonnaliikmed on oodatud mõtteid 
ja arvamusi avaldama. 

Viimsi jalgpallihalli rajamine on 
üldplaneeringuga kooskõlas

tega kooskõlas. Oluline on siin ka 
rõhutada seda, et üldplaneering ei 
ole koostatud krundipõhiselt – see 
tähendab, et maakasutuse juhtots-
tarbed ei kulge tihti mööda kinnis-
tute piire, vaid need näitavad piir-
konnas lubatud ehitus- ja maaka-
sutustingimusi.

Üldkasutatavate hoonete reserv-
maa tähistab riigi- ja omavalitsus-
asutuste ning üldkasutuses oleva-
te sotsiaal-, haridus-, tervishoiu-, 
kultuuri- ja spordiehitiste rajami-
seks mõeldud maad. Algatatud de-
tailplaneeringu ülesanne on täp-
sustada kruntide sihtotstarbeid, 
sest alale jääb ka haljasmaa ja ker-
getööstuse maaks planeeritud ala-
sid. Kindlasti ei ole plaanis maaka-
sutuse juhtotstarbe ulatuslik muu-
tus nagu on väidetud.

Detailplaneeringu algatamise 
järgselt on uuritud plaanitud muu-

datuste mõju keskkonnale. Kesk-
konnamõju strateegilise hindami-
se (KSH) eelhinnangu põhjal ei ole 
selles piirkonnas terviklikku hinda-
mist vaja teha. Selle otsuse kooskõ-
lastasid nii keskkonna- kui ka ter-
viseamet. Muuhulgas käsitles KSH 
eelhinnang eraldi peatükina või-
malikku pinnase saastuse ohtu 
ning tõi välja vajaduse viia detail-
planeeringu koostamise käigus lä-
bi jääkreostuse uuring. Juhul, kui 
planeerimise või ehitustööde käi-
gus peaks ilmnema uusi mõjukaid 
asjaolusid, alustatakse keskkonna-
mõju hindamisega.

Mõistame, et tegemist on kogu-
konnale olulise hoonega, mille ra-
jamisel tuleb pöörata tähelepanu 
selle välisilmele ja mõelda, kuidas 
halli ümbruse haljastus keskkonda 
väärtustaks. Halli projektlahendus 
on sisendiks hoone kõrguse täp-

sustamisele – seni välja käidud kõr-
gus 23 m ei ole enam vajalik. Vii-
mased analüüsid näitavad, et harja 
kõrgus tuleb alla 20 m, nii räästad 
kui ka olmehoone sellest aga ma-
dalamad. Siin on oluline, et ka ko-
gukond saaks oma hinnangu anda 
ja planeeritava hoone osas arva-
must avaldada.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et lii-
gume vastu ühele suurele ja olu-
lisele sammule Viimsi valla spordi 
arenguloos. Paremad tingimused 
toovad trennidesse rohkem lapsi ja 
noori. Sellest suureneb rahva üldi-
ne tervis ja heaolu. Paremates tin-
gimustes treenivad sportlased tee-
vad paremaid tulemusi võistlustel. 
Paremad tulemused võistlustel an-
navad võimaluse Viimsi kogukon-
nal tunda uhkust ja rõõmu oma 
kodukandi üle. Arutelud selle üle, 
kuidas loodav hall vastaks paremi-
ni kogukonna nägemusele, on ala-
nud ja avalik väljapanek annab sel-
leks võimaluse.

Merje Muiso  
planeeringute osakonna juhataja

  Tutvu planeeringu 
eskiisiga 23.01.–5.02 Viimsi 
vallamajas, raamatukogus ja 
kodulehel www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/
detailplaneeringud/eskiisid-
avalikul-valjapanekul.

Jalgpallihall on 
kogukonnale 
oluline hoone. 
Foto: Canva

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

OTSIME  
SPORDI- JA LIIKUMISHARRASTUSE
SPETSIALISTI

Ootame sind kandideerima kui sul on kõrgharidus, teadmised valdkonda
reguleerivatest õigusaktidest, haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ning
vormistamise oskus, eesti keele oskus C1 tasemel, vene või inglise keele oskus
suhtlustasemel. Suudad töötada pingeolukorras, langetada iseseisvalt otsuseid, oled
hea läbirääkija, hindad täpsust, oled kohusetundlik ja tasakaalukas. Sulle meeldib
uute asjade algatamine ja väärtustad meeskonnatööd. Kasuks tuleb töökogemus
kohalikus omavalituses ja/või spordivaldkonnas.

Pakume väljakutset ja suure mõjuga kogemust Viimsi valla arenguloos. Sind ootab
toetav ja ühtehoidev meeskond ja organisatsioon, mis väärtustab arengut. Sinu
kasutuses on kaasaegsed töövahendid ning võimalus teha osaliselt kaugtööd. 
Sa saad puhata 35 päeva aastas ning kasutada kolm tervisepäeva.

Saada CV ja motivatsioonikiri koos palgasoovi ja
ametnikuna teenistusse sobivuse kinnitusega 
 aadressile konkurss@viimsivv.ee hiljemalt 
16. veebruariks märgusõnaga spordi- ja
liikumisharrastuse spetsialist. Lisainfot küsi
harri.ausmaa@viimsivv.ee.

kelle ülesanneteks on Viimsi valla spordi- ja liikumisharrastuse valdkonna tegevuste
korraldamine, arendamine ning koordineerimine.

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

OTSIME  
PROJEKTIKOORDINAATORIT

Ootame sind kandideerima kui Sul on eelnev kogemus Euroopa Liidu fondidest raha
taotlemisega, äriplaanide koostamise ja/või projektide planeerimisega, tahe ja huvi õppida
uusi asju. Oskad iseseisvalt protsesse juhtida, kinni pidada tähtaegadest, oled tähelepanelik
ja korrektne. Sul on hea planeerimisoskus, oled hea koostöös ja näitad üles initsiatiivi. Omad
kõrgharidust, valdad eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt kesktasemel. Kasuks tulevad
kogemused Horizon Europe või teiste Euroopa Komisjoni fondide rahataotluste koostamise
ja avaliku sektori projektidega. 

Pakume osalemist põnevates projektides ja suure mõjuga kogemust Viimsi valla
arenguloos. Sind ootab toetav ja ühtehoidev meeskond ning organisatsioon, mis väärtustab
arengut. Sinu kasutuses on kaasaegsed töövahendid ning võimalus teha osaliselt
kaugtööd. Sa saad puhata 35 päeva aastas ning kasutada kolm tervisepäeva.

Saada CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga
konkurss@viimsivv.ee hiljemalt 26. veebruariks
märgusõnaga projektikoordinaator. Lisainfot 
 küsi liia.lopp@viimsivv.ee.

kelle ülesanneteks on Euroopa ja siseriiklikest fondidest rahastusvõimaluste leidmine,
nende organisatsioonisisene tutvustamine, projektiideede tasuvus- ning teostatavus-
analüüsi koostamine, taotluste ettevalmistamine koos eelarve ja ajagraafikuga. Lisaks ka
taotuste esitamine, projektidokumentatsiooni korrashoid, aruandlus ja suhtlus
koostööpartneritega.
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on mõeldud valijatele, kellel pole 
võimalik eelhääletamise päevadel 
ega valimispäeval hääletada oma 
elukohajärgses valimisringkon-
nas asuva valimisjaoskonna hää-
letamisruumis. Alaliselt välisriigis 
elav valija saab hääletada ka Ees-
tis, jaoskondades, kus korraldatak-
se väljaspool elukohajärgset vali-
misringkonda hääletamist. 

Elektrooniline hääletamine al-
gab 27. veebruaril kell 9 ja kestab 
ööpäevaringselt kuni 4. märtsini 
kella 20-ni. Elektrooniliselt saab 
hääletada veebilehel www.vali-

R
eedel ja laupäeval ning 
valimispäeval korralda-
takse ka kodus hääleta-
mist. Eelhääletamise õi-

gus on valijate nimekirjas oleval 
valijal, kes eelhääletamise päeval 
on vähemalt 18-aastane. Kuna vali-
ja pole enam seotud ühe kindla va-
limisjaoskonnaga, siis saab ta oma 
valimisringkonna piires valida, mil-
lises jaoskonnas hääletamas käia.

Reedel ja laupäeval ning vali-
mispäeval saab hääletada ainult 
oma elukohajärgses valimisring-
konnas asuvate valimisjaoskonda-
de hääletamisruumides. 27. veeb-
ruarist 2. märtsini saab hääletada 
ka väljaspool oma elukohajärgset 
valimisringkonda asuvates valimis-
jaoskondades. 

Väljaspool elukohajärgset va-
limisringkonda eelhääletamine 

VALIMISED Riigikogu valimispäev on pühapäev, 
5. märts. Valimispäeval algab hääletamine kell 9 ja 
lõpeb kell 20. Eelhääletamine toimub esmaspäevast 
laupäevani (27. veebruarist 4. märtsini), mil hääleta-
misruumid on avatud kell 12–20.

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil, 
eelhääletada saab alates 27. veebruarist

mised.ee. Jaoskonnakomisjonid 
elektroonilist hääletamist ei kor-
ralda. Elektrooniliselt antud häält 
on võimalik valimispäeval hääle-
tamisruumis tühistada, hääleta-
des sedeliga.

Enne valimisi saadetakse vali-
jale valimiste teabeleht. Valimiste 
teabeleht saadetakse riigiportaalis 
määratud elektronposti aadressi-
le. Valimiste teabeleht on vaid in-
formatiivse sisuga, seda ei ole vaja 
valimisjaoskonda kaasa võtta. Va-
limiste teabelehel on andmed hää-
letamisõiguse tingimuste kohta ja 
hääletamisvõimaluste kohta. Isi-
kutele, kes on riigiportaalis eesti.
ee riigi kirjad oma e-posti aadres-
sile edasi suunanud, saadetakse 
elektrooniline valimiste teabeleht. 
Kes seda teinud ei ole, siis temale 
saadetakse teabeleht rahvastiku-
registrijärgsele elukoha aadressile. 

Leevi Laever
vallasekretär

3. veebruar 2023

MANDAATIDE JAOTUS

Riigikogu valimised 5. märts 2023

Valimisringkond mandaa-
tide arv

Nr 1 – Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa 10

Nr 2 – Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa 13

Nr 3 – Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa 8

Nr 4 – Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa 16

Nr 5 – Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa 6

Nr 6 – Lääne-Virumaa 5

Nr 7 – Ida-Virumaa 6

Nr 8 – Järva- ja Viljandimaa 7

Nr 9 – Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn) 7

Nr 10 – Tartu linn 8

Nr 11 – Võru-, Valga- ja Põlvamaa 8

Nr 12 – Pärnumaa 7

RIIGIKOGU VALIMISED 2023

EELHÄÄLETAMINE     VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades 
hääletamine kell 12–20

Kõikides 
jaoskondades 
hääletamine 
kell 12–20

27.02 28.02 1.03 2.03 3.03 4.03 5.03 

Kõikides 
jaoskondades 
hääletamine 

kell 9–20Elektrooniline hääletamine E 9.00 ...                                                    ... L 20.00

Paberil valimiste teabelehte elekt-
roonilise valimiste teabelehe saa-
nud valijale ei saadeta.

Igaühel on õigus vaadelda vali-
miskomisjonide ja valimiste kor-
raldajate tegevust ja toiminguid. 
Vaatleja peab enne vaatlemise 
alustamist end esitlema. Vaatle-
jal on õigus kirjutada üles valimis-
vahendite pitseerimisel kasutatud 
turvavahendite numbrid. Vaatleja 
ei või segada valija hääletamist ega 
valimiskomisjoni või valimiste kor-

raldaja tööd ega osaleda valimis-
komisjoni või valimiste korraldaja 
pädevuses olevates toimingutes. 
Vaatlejal ei ole õigust tutvuda vali-
jate nimekirjaga, välja arvatud en-
da kohta valijate nimekirja kantud 
andmete õigsuse kontrollimiseks. 
Kui ruumipuudusel ei ole võimalik 
tagada kõigile vaatlejatele võrdseid 
tingimusi toimingute jälgimiseks, 
toimub vaatlemine valimiskomis-
joni või valimiste korraldaja korral-
duste kohaselt.

Viimsi vallas saab oma hääle 
anda neljas valimisjaoskonnas

VA L I M I S JAO S KO N N A D

  Valimisjaoskond nr 1
• Asukoht: Nelgi tee 1, Viimsi alevik (Viimsi val-
lamaja).
• Hääletamisruum asub I korrusel Viimsi huvi-
keskuse saalis.
• Valimisjaoskond nr 1 on avatud kogu valimis-
nädalal: 27. veebruarist 4. märtsini kell 12–20 ja 
valimispäeval (5. märtsil) kell 9–20.
• Valimisjaoskond nr 1 korraldab väljaspool elu-
kohajärgset valimisringkonda 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 valimispäeval (5. märtsil) kell 9–20.
  Valimisjaoskond nr 3

• Asukoht: Kibuvitsa tee 1, Randvere küla 
(Randvere lasteaed/päevakeskus).
• Hääletamisruum asub Randvere lasteaia I kor-
ruse saalis.
• Valimisjaoskond nr 3 on avatud: 3.–4. märtsil 
kell 12–20 ja valimispäeval (5. märtsil) kell 9–20.

  Valimisjaoskond nr 4
• Asukoht: Idaotsa küla, Prangli saar (Prangli 
põhikool).
• Hääletamisruum asub Prangli põhikooli ruu-
mides.
• Valimisjaoskond nr 4 on avatud: 3.–4. märtsil 
kell 12–20 ja valimispäeval (5. märtsil) kell 9–20.

Kodus hääletamist korraldavad kõik neli vali-
misjaoskonda.

Riigikogu 
mandaatide 
jaotus ring-
konniti.

Riigikogu 
valimiste 
ajagraafik.

Riigikogu 
valimis-
ringkonnad 
Kaart: Riigi 
Valimis-
teenistus

Asukohas hääletamine 
9–20

Kodus hääletamine 
9–20
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Volikogus

KRIISIVALMIDUS 25. jaanuaril 
kohtusid Haabneeme kooli aulas 
Viimsi valla korteriühistute 
esimehed ja külavanemad, et 
saada teada, kuidas paremini 
kriisideks valmis olla.

Viimsi vallavalitsuse poolt korraldatud 
koolituse sissejuhatuseks anti osaleja-
tele ülevaade möödunud aasta sügi-
sel läbi viidud elanike kriisivalmisole-
ku küsitlusest. Lisaks üldisele vaatele 
said huvilised näha ka seda, millised 
olid vastused nende enda külades ja 
alevikes. 

Järgnevalt sai sõna päästeameti 
poolt Jako Vernik, kes rääkis korteri-
ühistute kriisikindlusest. Verniku sõ-
nul on kohalik omavalitsus kriisiolu-
korras inimese kõige lähem abistaja. 

Päästeamet on kohalike omavalitsus-
te valmisolekut kriisideks hinnanud ja 
Viimsi vallale antud hinnang on “ees-
kujulik”. Üle korrati olulisemad põhi-
tõed, mida silmas pidada. Pärast Jako 
Verniku ettekannet sai sõna Marius 
Kupper päästeametist, kes viis osale-
nutele läbi praktilise virtuaalse har-
jutuse, millega õpiti kogukonna krii-
siplaani loomist.

Vallavanema ja hädaolukorras val-
la kriisistaapi juhtiva Illar Lemetti sõ-
nul on taolised koolitused väga vaja-
likud. “Suur tänu Jakole ja Mariusele! 
Nad on heaks näiteks meie kogukon-
naliikmetest, kes on alati lahkesti val-
mis kasutama oma erialaseid teadmi-
si kogukonna hüvanguks. Suur tänu 
ka kõigile külavanematele ja korte-
riühistute inimestele, kes on elanik-
konnakaitse koolitustel osalenud ning 
seega teavad, kuidas võimalikeks krii-
sideks paremini valmistuda! Igal kü-
lal ja korteriühistul peaks olema oma 
kriisiplaan, selle koostamisest räägime 

Korteriühistute esimehed ja 
külavanemad said teadmisi 
kriisivalmidusest

lähikuudel kindlasti veel,” ütles Illar 
Lemetti.

Viimsi vallavalitsus on kriisideks 
valmisoleku parandamisega teinud 
tööd alates möödunud aastast. Kogu-
konnaga koostöös kaardistati valla var-
jumiskohti, millest valmis interaktiivne 
kaart. Sarnased koolitused korteriühis-
tutele, külavanematele ning valla krii-
simeeskonna liikmetele korraldas val-
lavalitsus ka möödunud aasta aprillis.

Kriisideks valmisoleku põhitõdesid 
saab lugeda veebilehelt www.oleval-
mis.ee  ja Viimsi vallas kriiside lahen-
damist puudutavat infot leiad www.
viimsivald.ee/kriis.

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

3. veebruar 2023

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 17.01.2023 VASTU VÕETUD 
OTSUSED
Nr 1 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava uuenda-
mine ja maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme 
(MATA) projekti ettepaneku esitamine
Nr 2 Viimsi vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu 
kinnitamine
Nr 3 Vallavara otsustuskorras võõrandamine Sihtasutusele Kultuuri- 
ja hariduskeskus Viimsi Artium
Nr 4 Viimsi valla uue üldplaneeringu menetluse ajaks ajutise pla-
neerimis- ja ehituskeelu analüüsi koostamise ülesande andmine
Nr 5 Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni liikmete kinnita-
mine

  Viimsi Vallavolikogu 17.01.2023 otsusega nr 1 tehakse ettepanek 
lisada Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse käes-
oleva otsuse lisas nimetatud tegevus: erivajadustega inimeste teenus-
keskuse rajamine, mille elluviimine toimuks maakondade arengu-
strateegiate elluviimise toetusmeetme toel. 

  Viimsi Vallavolikogu 17.01.2023 otsusega nr 2 kinnitati Viimsi 
vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. veeb-
ruarist 2023 vastavalt otsuse lisale.

2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13. detsembri 2016 
otsus nr 97 “Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade 
koosseis”.

  Viimsi Vallavolikogu 17.01.2023 otsusega nr 3 tunnistati kehte-
tuks Viimsi Vallavolikogu 18.10.2022 otsuse nr 35 “Vallavara otsus-
korras võõrandamine Sihtasutusele Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi 
Artium”. Võõrandati otsustuskorras Viimsi vallavalitsusele kuuluv 
vara vastavalt lisale tasuta SA-le Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi 
Artium vallavara võõrandamise lepingu ja vara üleandmise ja vastu-
võtmise akti alusel.

  Viimsi Vallavolikogu 17.01.2023 otsusega nr 4 anti Viimsi valla-
valitsusele ülesanne koostada uue üldplaneeringu menetluse ajaks 
võimalik ajutise planeerimis- ja ehituskeelu rakendamise analüüs. 
Viimsi vallavalitsusel esitada ajutise planeerimis- ja ehituskeelu ana-
lüüs ja rakendamise ettepanek vallavolikogule hiljemalt 2023. aasta 
II kvartalis.

  Viimsi Vallavolikogu 17.01.2023 otsusega nr 5 kinnitati vallavoli-
kogu maa- ja planeerimiskomisjoni liikmed alljärgnevalt:
1. Kristel Menning,
2. Marko Kutser,
3. Jaanus Koni,
4. Siiri Visnapuu,
5. Rita Veskimeister,
6. Jan Trei.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 17.01.2023 VASTU VÕETUD 
MÄÄRUSED
Nr 1 Viimsi valla 2023. aasta eelarve
Nr 2 Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruse nr 3 “Eralasteaia ja 
eralapsehoiu teenuse toetamise kord” muutmine
Nr 3 Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 “Munitsipaal-
lasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema 
poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord” muutmine
Nr 4 Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete 
delegeerimine

NB! Volikogu 17.01.2023 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda 
Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

Projekteerimistingimuste menetlemine
 Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud 

projekteerimistingimuste taotlus Viimsi vallas:
1. Randvere küla, Vaheaia tee 9 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
2. Metsakasti küla, Mureli tee 17 kinnistule aiamaja laiendamiseks üle 
33%;
3. Tammneeme küla, Mereääre tee 10 kinnistule abihoone püstita-
miseks.

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

Eesti Vabariigi 105. aastapäev
 Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul, 24, veebruaril kell 7.30 kutsuvad 

Viimsi vald ja Rannarahva muuseum kõiki viimsilasi traditsioonilisele 
lipu heiskamisele Viimsi vabaõhumuuseumisse:

Sinimustvalge lipp heisatakse pidulikult Eesti hümni saatel päikese-
tõusul kell 7.38, millele eelnevad sõnavõtud. Ootame viimsilasi päikese-
tõusul vabaõhumuuseumisse, et sel tähtsal päeval üheskoos riigilipp 
heisata.

Liikumisaasta puhul soovitame kõikidele Viimsi valla sündmustele 
võimalusel tulla jala või kasutada ühistransporti. Sündmust korralda-
vad Viimsi vallavalitsus ja Rannarahva muuseum.

tasub teada

  Varu koju oma pere jaoks piisav kogus joogivett, ravimeid ja toitu, sh 
arvesta ka koduloomadega. Toitu varudes soeta toiduaineid, mida sööd 
ka tavaolukorras ja mis ei rikne liiga kiiresti.

  Varu koju taskulamp või patarei toitel lamp, varupatareid, küünlad, tikud.
  Varu koju piisav kogus sularaha.
  Veendu, et su telefon, nutiseade, arvuti jms on parooliga kaitstud. Võima-

lusel kasuta kaheastmelist autentimist. Ära ava kahtlaseid linke ega anna 
oma isikuandmeid ja paroole ei telefoni ega e-kirja teel mitte kellelegi. Kui 
sul tekib kahtlus, siis teavita politseid.

  Kontrolli, et autol oleks paak alati vähemalt pooltäis.
  Soeta endale patareide, dünamo või päikesepatareidega töötav raadio. 

Uudiseid ja kriisiinfot saad kuulata ka autoraadiost.
  Mõtle läbi, kas sinu lähedased või tuttavad võivad kriisiolukorras abi 

vajada, ja lepi nendega kokku, kuidas omavahel ühendust hoiate. Arvesta 
seejuures, et kriisi korral ei pruugi tavapärased sidevahendid toimida.

  Koosta loetelu naabri, kogukonna olulisimate isikute ning omavalitsuse 
ja riigi asjaomastest kontaktandmetest, et saaksid kriisi ajal kiiresti ja tõhu-
salt tegutseda.

  Hoia akupank alati laetuna, et saaksid vajaduse korral mobiiltelefoni 
laadida.

  Võimalusel hoia autos mobiilitelefoni laadija, teede atlas, lumelabidas, 
soe tekk, taskulamp.

  Kontrolli enda ja oma lähedaste ID-kaardi kehtivust, vajadusel alusta 
pikendamist.

  Mõtle läbi, kuhu või kelle juurde sa saad minna, kui oma kodus mingil 
põhjusel olla ei saa (nt elektrikatkestus).

Kriisiks valmisoleku soovitused

Olulised riiklikud 
abi- ja infotele-
fonid, mida teada 
ja salvestada oma 
telefoni

  1247 – riiginfo telefon, mis 
tegeleb keskkonnainfo (reos-
tus, hukkunud loomad-linnud 
või keskkonnaalased õigusrik-
kumised), teid puudutava info 
(takistused teel või teehooldus-
probleemid) ja päästeala nõu-
annetega

  612 3000 – politsei- ja piiri-
valveameti infotelefon

  16 662 – mürgistusinfo tele-
fon (jagab nõu ja abi mistahes 
mürgistuste korral)

  1220 – perearsti nõuande-
liin (meditsiinialased nõuanded, 
mis ei vaja kiirabi sekkumist)

  116 111 – lasteabi telefon (abi-
vajavatest lastest teavitamine)

  5301 5855 – teemeistri info-
telefon (teele langenud puud, 
talvel lumevallid jms)

  659 8970 – teevalgustuse 
rikked

  715 0188 – Imatra Elekter 
rikketelefon

  1343 – Elektrilevi rikketelefon 
(Prangli, Muuga ja Laiaküla võr-
guettevõte)

  511 7293 – Adven Eesti, kaug-
kütte rikked

  5345 0240 – Viimsi Vesi, 
veekatkestused

Koostöös kogukonnaga kaardistati valla varjumiskohti, millest valmis ka interaktiivne kaart. Fotod: Heiko Leesment
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Uuri lisa!
 koduleht: www.viimsi-

sport.ee 
 e-post: info@viimsisport.ee 
 tel: 501 2517 

3. veebruar 2023

V
iimsi rahvaspordisari 
koosneb kolmest võist-
lusest, milleks on 26. 
veebruaril toimuv suu-

savõistlus, 13. mail aset leidev (jär-
jekorras juba 35.) Viimsi Jooks ja 
30. septembril toimuv rattakross. 
Kõikidel võistlustel on valikus nii 
pikemaid kui ka lühemaid distant-
se ning eraldi noorte ja laste dis-
tantsid. Seega leiavad kindlasti kõik 
omale jõukohased võistlused. 

Vanuseklasside arvestust pee-
takse nii iga võistluse raames eraldi 
kui ka kogu sarja koondarvestuse-
na. Seega saame sügisel välja sel-
gitada esimesed Viimsi rahvaspor-
disarja üldvõitjad. Täpsema info 
võistluste kohta ja registreerumine 
on leitav kodulehelt  viimsisport.ee. 

Kevadised matkad jalgsi ja 
ratastel
Järjekorras juba 12. Viimsi Ratta-
retk toimub tänavu 11. juunil ning 
21. mail oleme planeerinud jalgsi-
matka Naissaarel. Kohe, kui mat-
ka legendid kokku saavad, jagame 
neid ka Viimsi Spordi kodulehel ja 
sotsiaalmeediakanalites.

Liigume koos
Kui sul on raske leida motivatsiooni 
liikumiseks, siis mõtle liikumisest 
kui investeeringust oma füüsilisse 
ja vaimsesse tervisesse. Lisaks an-
nab regulaarne liikumine sulle ka 
parema  rühi ja esteetilise väljanä-
gemise. 

Me teame, et üksi on vahest ras-
ke kodust välja tulla, aga just selle-
pärast me korraldamegi ühiseid 
kepikõnni-, jooksu- ja jalgrattatree-
ninguid, sest koos on lihtsam, lõbu-
sam ja motiveerivam. Viimsi Sport 

RAHVASPORDISARI Nüüd on sul võimalus enda 
sportlikud anded proovile panna ja järgmisel aastal 
vaadata, mis suunas arenenud oled. 

Liikumisaasta raames stardib 
esmakordselt Viimsi rahvaspordisari

asunud Viimsi vanimad kodud, kes 
olid nende asukad ning millist elu 
nad elasid. Räägime viikingite ja 
Pirita kloostri aegsest Viimsist ning 
rannarootslastest. Kuid mitte ai-
nult – põgusalt puudutame mõista-
gi ka tee peale jäävaid uuemaid põ-
nevamaid objekte ja nendega seotud 
seikasid. Matka pikkus on ca 7 km ja 
ajaline kestvus umbes kaks tundi. 

Igaks juhuks olgu mainitud, et 
rada ei ole läbitav lapsevankri ega 
kelguga.

Täpsema info matka kohta leiab 
Viimsi Spordi Facebooki lehelt.

Uisuväljak
Veebruaris toimuvad treeneri ju-
hendamisel Viimsi uisuväljakul iga 
teisipäeva õhtul uisutunnid ning 
neljapäeva õhtul jäähokikoolitu-
sed. Nende kohta leiate täpsema 
info Viimsi uisuväljaku Facebooki 
lehelt või viimsisport.ee.

 

Kõikide vahel, kes registreeru-
vad kogu sarjale veebruarikuus, 
loosime 1. märtsil välja tasakaalu-
laua ja palju muid meeneid Viimsi 
Spordi poolt.

Aga liikumine ei ole ainult naab-
rist parema tulemuste tagaajami-
ne – liikumisaasta raames toimub 
ka palju muid liikumisüritusi ning 
kõigile avatud tasuta treeninguid.

Laternamatk
Juba sel pühapäeval, 5. veebruaril 
kell 19 toimub algusega Laidoneri 
pargi mõisapoolsest servast later-
namatk, mis viib meid Viimsi mui-
nasajast tänapäevani läbi ajaloo ja 
legendide. 

Kui eelmistel kordadel kesken-
dusime laternamatka raames oma-
aegsele Kirovi majandusele, siis 
seekord teeme Viimsis ajarännaku 
hoopis kaugematesse sajanditesse 
ja vaatame ajas tagasi muinasajast 
kuni II maailmasõjani.

Püüame saada selgust, kus on 

ootab huvilisi alates märtsikuust 
igal teisipäeval ja neljapäeval ke-
pikõnnitreeningutele. Aprillikuus 
alustame jooksutreeningutega ning 
maikuust maanteeratastel ühiste 
veeremistega. Treeningutel osale-
misel ei ole vanusepiiranguid ning 
kõik treeningud viime läbi värskes 
õhus ja ilma osalemistasuta. 

Liikumisaasta on alanud ja me 
loodame, et keegi ei alustanud seda 
järsult intensiivsete treeningute või 
dieediga. Alustada on hea väikeste 
muudatustega ja kui vajad seejuu-
res tuge, siis võta meiega ühendust 
ning tule treeni koos meiega!

(Randvere tee 9)

Avatud iga ilmaga!
Lisainfo Facebookist @viimsiuisuväljak

Siiri Visnapuu
treener ja 
rahvaspordisarja 
eestvedaja

Tasakaalulaud 
sobib hästi 
nii keha süva-
lihaste treeni-
miseks kui ka 
tasakaalu har-
jutamiseks. 
Foto: erakogu

Laternamatk 
toimub juba 
5. veebruaril. 
Foto: erakogu



8  // HARIDUS

O
luline muudatus sis-
seastujate jaoks on, et 
esmakordselt toimuvad 
kuue Tallinna ja Harju-

maa riigigümnaasiumi (HarTa) 
ühised sisseastumiskatsed (ühine 
e-test). See tähendab, et nendele 9. 
klassi õpilastele, kes soovivad 2023. 
aasta sügisel alustada gümnaasiu-
miõpinguid ühes kuuest Tallinna 
ja Harjumaa riigigümnaasiumist, 
toimuvad ühiskatsed. Nendeks 
riigigümnaasiumideks on Viimsi 
gümnaasium, Tallinna Mustamäe 
riigigümnaasium, Tallinna Pelgu-
linna riigigümnaasium, Tallinna 
Tõnismäe riigigümnaasium, Saue 
riigigümnaasium ja Tabasalu güm-
naasium. Õppija saab valida kuue 

riigigümnaasiumi seast kolm koo-
li, kuhu kandideerida, ning panna 
need ka vastavalt oma eelistusele 
järjekorda.

Kuue kooli ühine sisseastumi-
se e-test toimub 1. aprillil kell 10–
13 EISis, mis on kandidaatidele ta-
semetööde sooritamise ajast tuttav 
keskkond. Viimsi valla koolide lõ-
petajad saavad sisseastumistes-
ti sooritada mugavalt oma koolis. 
Oleme selle koostöö eest valla koo-
lidele väga tänulikud. Test koosneb 
nelja valdkonna ülesannetest: ees-
ti keel, matemaatika, inglise keel ja 
loodusteadused. Sisseastumistes-
ti tutvustus ja  näidisülesanded on 
leitavad Viimsi gümnaasiumi ko-
dulehel.

24.–26. aprillil toimub vastuvõ-
tukatsete vestlusvoor. Eelmiste aas-
tate kogemus veebis läbiviidavate 
vestlustega on saanud positiivse ta-
gasiside nii sisseastujate kui ka lä-
biviijate poolt ning seetõttu jätka-

KATSED Meil on väga hea meel tõdeda, et Viimsi 
gümnaasiumisse soovitakse õppima tulla, ning teeb 
ka rõõmu, et meie juures õpib palju Viimsi valla 
noori. Sel aastal saab Viimsi gümnaasiumi sisse-
astumise maraton alguse 10. märtsil, mil avatakse 
vastuvõtukatsetele registreerimine. 2023/24 õppe-
aastal, kui kool tähistab oma 5. sünnipäeva, alustab 
meie juures gümnaasiumiteed juba 8. lend. Uueks 
õppeaastaks võtame vastu kuni 204 õppijat.

Kuue riigigümnaasiumi ühiskatsed ehk 
sisseastumisest Viimsi gümnaasiumisse

me samamoodi. Vestluse eesmärk 
on anda hinnang põhikooli riikli-
kus õppekavas välja toodud üld-
pädevustele, selgitada välja õpilase 
huvid ja motiveeritus pühenduda 
gümnaasiumiõpingutele ning koo-
livaliku põhjused.

Viimsi gümnaasiumis on täna-
seks väga hästi toimiv moodul- 
ja mentorsüsteem. See on ka üks 
oluline põhjus, miks meile õppi-
ma tullakse. Hea meel on, et sar-
nast süsteemi kasutavad vähemal 
või suuremal määral tänaseks ju-
ba ka mitmed teised koolid. Jaga-
me koolina alati hea meelega oma 
kogemust ja teadmisi ning käime 
ka ise teiste häid praktikaid õppi-
mas. Moodul- ja mentorsüsteemi 
pidev ja arendustöö on oluliseks 
osaks meie kooli igapäevatöös. Sel-

lel õppeaastal saab sisseastuja va-
lida kuue mooduli seast, milleks 
on loodus ja keskkond, majandus, 
reaalmoodul, kirjandus, keel ja kul-
tuur, inimene ja sport ning 21. sa-
jandi meediaruum. 

Viimsi gümnaasiumi õppijad 
väärtustavad õppimist. Meil on hea 
meel nii meie õppijate õpitulemus-
te kui ka lõpetajate riigieksamite tu-
lemuste üle. Õpirõõmsad õppijad 
ja tööõnnelikud õpetajad on Viim-
si gümnaasiumis pigem reegel kui 
erand. 

Õppijad on koolis terviklikult 
toetatud läbi mentorluse ning õp-
pijate õpijõudlust ja vaimset ter-
vist toetatakse regulaarselt ja süs-
teemselt. Samamoodi on õpetajate 
heaolu Viimsi gümnaasiumis olu-
lise tähtsusega. Meie koolis tunne-

vad ennast hästi nii õppijad kui ka 
õpetajad. Soovime edu kõikidele 
sisseastujatele ja kohtume Viimsi 
gümnaasiumis!

Merle Nestra
Viimsi gümnaasiumi 
kommunikatsioonijuht

3. veebruar 2023

tasub teada

  20.–22. veebruaril on toimumas Viimsi gümnaasiumi õpilasvarju-
päevad. Õpilasvarjutamine ehk gümnaasiumi õppijate varjutamine 
annab põhikooli lõpetajale hea võimaluse näha ja ise kogeda ühte
gümnasisti päeva – tutvuda tulevaste koolikaaslaste ja õpetajatega 
ning omal käel järgi proovida, kui pikk või hoopis lühike on üks 
70-minutiline koolitund.

Õpilasvarjupäevad

  10.–19. märts: vastuvõtu-
katsetele registreerimine

  1. aprill: kirjalik vastuvõtu-
test EISis (e-test)

  24.–26. aprill: vastuvõtu-
katsete vestlusvoor (veebis)

  16.–21. juuni: sisseastu-
misdokumentide esitamine 

  26. juuni: koolipoolne lõp-
lik õppijakoha kinnitamine

Olulised sisse-
astumise kuu-
päevad:

Pildil on Viimsi 
gümnaasiumis 
õppijad. Foto: 
Martin Männik

QR kood 
G1 vastuvõtu 
rubriiki:

Mauno rollis

Lauri Liiv

Lavastaja Andrus Vaarik
Andrus Kivirähk

14.02 kell 19:00
Viimsi Huvikeskus 

Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja kohapeal.

VANA BASKINI TEATER
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LAUAMÄNG Möödunud aasta lõpus jõudis poe-
lettidele koguperemäng “Vigurliikur”, mille autoriteks 
on Viimsi valla logopeedid Merike Varandi ja Kai 
Mäses. Mäng toob pere kokku ning paneb liikuma 
igas vanuses mängijad.

Koguperemäng “Vigurliikur” pakub 
rõõmu koos tegutsemisest

3. veebruar 2023

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Lasteaia 
Väike Päike 
Helesinise 
rühma lapsed 
“Vigurliikurit” 
mängimas. 
Fotod: erakogu

Kogupere-
mängu “Vigur-
liikur” autorid 
Merike Varandi 
(vasakul) ja 
Kai Mäses.

Merike ja Kai, kuidas te teineteist 
tunnete?
Kai  Oleme ammused tuttavad ja 
töötame samal erialal. Merike töö-
tab Laanelinnu lasteaias ja laste-
aias Väike Päike logopeedina ning 
mina töötan logopeedina ja tugi-
teenuste juhina Viimsi koolis.

Kas “Vigurliikur” on teie esimene 
enda tehtud lauamäng?
Kai  Varasemalt oleme välja and-
nud kolm tööraamatut. “Vigurlii-
kur” on tõesti meie esimene laua-
mäng.

Tutvustage paari sõnaga eelne-
valt ilmunud tööraamatuid?
Kai  Esimesena sai valmis kogumik 
“Häälikust jutuni”, teine tööraamat 
oli “Lustiga lugema, kribinal kir-
jutama” ja kolmas “Lugeda on lõ-
bus, joonistada mõnus”. Raamatute 
loomise mõte tekkis lapsevanema-
te küsimustest, kuidas saaks oma 
last lugema õpetada, ja enda prak-
tilisest vajadusest meie igapäeva-
ses töös.
Merike  Lisaks uurivad lapseva-
nemad, miks mu laps ei loe, kuigi 
tähti tunneb. Kogumikes ongi  pal-
ju abistavaid töövõtteid lapsevane-
male ja õpetajale lapse lugema ja 
kirjutama õpetamiseks. Tähelepa-
nu on pööratud ka lapse sõnavara, 
väljendusoskuse, loetust arusaami-
sele  ja mälu arendamisele. 

Mis vanuses peaks laps lugema 
hakkama?
Merike  Õige aeg on siis, kui lapsel 
endal hakkab lugemise vastu huvi 
tekkima. 
Kai  Kui laps tahab teada, mis täht 
see on või mis on siia kirjutatud, 
siis need ongi juba esimesed mär-
gid, et lapsel on huvi. 
Merike  Täpset vanust siin öelda ei 
saa – mõnel tekib huvi 4-aastaselt, 
teisel 7-aastaselt, see on väga indi-
viduaalne.
Kai  Mõni tunneb juba 1,5-aasta-
sena tähekujude vastu huvi. Luge-
ma õppimine ei toimu nii, et istu-
me laua äärde ja hakkame õppima, 
vaid ikka mänguliselt.

Tooge mõni mänguline näide.
Kai  Näiteks saab tähekujusid savist 
või piparkoogitainast voolida, liiva-
le joonistada, kividest või käbidest 
meisterdada jne. 
Merike  Alustada võiks lihtsa-
ma häälikulise koostisega sõna-
dest. Laps ei pea kohe lugema sõ-
na “traktor”, vaid ikka “oi”, “ai”, “onu”, 
“ema”, “isa”. 

le koolides. Tegevuskaarte saab ka-
sutada liikumispausideks ja män-
guliseks vahepalaks. Tore on näha, 
et ka täiskasvanutele pakub ele-
vust, kui neid kaarte ja tegevusi ka-
sutada koolitustel tutvumiseks või 
gruppidesse jagamisel.
Merike  “Vigurliikur” toetab eesti 
keele õppimist, sest mängus on ka-
sutusel lai sõnavara (nt siruta, pai-
nuta, kükita, hüppa, raputa, tantsi, 
pigista, puuduta jne). Lisaks selle-
le õpib laps tundma mängu käigus 
oma kehaosi, vasakut ja paremat 
poolt ning tegeleb loendamisega.
Kai  Mängu saab mängida juba 
3–4-aastane laps koos oma pere-
ga või endast vanemate sõprade-
ga, kes oskavad juba lugeda. 

Kust tekkis mõte teha see mäng?
Merike  Lasteaias ja koolis on palju 
staatilisi tegevusi. Tänapäeva laps 
väsib ruttu ja tal on vajadus liikumi-
seks. Siis võib õpetaja kasutada te-
gevuskaarte ja juba pärast lühiaja-
list liikumist on lapsed taas võime-
lised tööle keskenduma. Sellest tuli 
ka mõte pakkuda lastele mängulist 
liikumist sisaldavat lauamängu.

Kas uus lauamäng toetab samu-
ti lapse lugemisoskust?
Kai  Kindlasti toetab. Lauamäng 
sisaldab tegevuskaarte, mida laps 
saab ise lugeda ja loetu põhjal te-
gutseda. Kuna tegevused on kõigile 
jõukohased ja lõbusad, siis on laps 
motiveeritud lugema.

Rääkige oma mängust lähemalt.
Kai  Järjest rohkem puutume oma 
töös kokku olukordadega, kus laps 
tunneb puudust perega koos veede-
tud ajast ja ühisest tegevusest. Meie 
mäng on selleks hea võimalus.
Merike  Meie mängus on 110 eri-
nevat tegevusülesannet, näiteks: 
kõnni nagu kukk viis sammu, jook-
se akna juurde ja tagasi, lehvita kä-
tega ja kraaksu nagu vares, ole küü-
rus kass, siruta ennast hästi pikaks, 
joonista ninaga õhku maja jne. 
Ükski tegevus ei kontrolli oskusi ja 
teadmisi, vaid pakub lõbusat koos 
ajaveetmist kogu perele.

Kellele mäng veel sobib?
Kai  Lisaks peredes mängimisele 
sobib “Vigurliikur” ideaalselt ka 
lasteaedades ning õpilasgruppide-

Kai  Logopeedina töötades näen 
igapäevaselt, kui oluline on lapse-
le kuuluda gruppi ja omada häid 
suhteid kaaslastega, tunda õnnes-
tumist ja kogeda positiivseid emot-
sioone. Sellest tulenevalt tekkiski 
mõte luua mäng, mis seda võimal-
daks.

Kas olete saanud juba tagasisi-
det mängule?
Merike  Oleme saanud palju posi-
tiivset tagasisidet. Saadetud on pil-
te ja videoklippe, mille taustalt on 
kostnud naeru ja kilkeid ning see 
on tõesti tore!
Kai  Mõnes videos on näha, kui-
das vanem laps toetab nooremat. 
Miks mitte mängida lauamängu ka 
nii, et üks loeb tegevuse ette ja tei-
ne teeb seda.

Mida tähendab mängu nimi “Vi-
gurliikur”?
Kai  See mäng ongi ju viguriga lii-
kumine. 

Kui kasutate mängu oma töös, 
siis mida te seal jälgite?
Merike  Eelkõige lugemist, loetust 
arusaamist ja sõnavara. Laps võib 
küll tehniliselt hästi lugeda, aga ei 
mõista, mida luges. Oluline on ka 
mälu, kas loetu jäi meelde.
Kai  Silma jääb ka lapse koordinat-
sioon, oskus oma järjekorda ooda-
ta ja kaaslast kuulata.

Kuidas selline mäng valmib?
Kai ja Merike Mängu tegemine on 
päris suur töö, aga rõõm sellest on 
samuti väga suur! Tähtis on oma-
vaheline hea koostöö. Siinkohal tä-
name kunstnikku Maite Kottat, kes 
mängu oma rõõmsate piltidega el-
lu äratas. Suur tänu ka kirjastajale 
Nuti Grupp, kes meie mängu mõt-
tega kaasa tuli ja “Vigurliikuri” poe-
lettidele aitas.

Huvi korral saab mängu osta 
Apollost või Rahva Raamatust. 
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Kui kaua Te olete Püünsi kooliga 
seotud olnud?
Tegelikult olen ma Püünsi kooli-
ga seotud olnud ka enne siia tu-
lekut. Kui ma töötasin Merivälja 
koolis, siis olid meil mõned ühi-
sed koostööprojektid. Käisin ka 
2008. aastal Püünsi kooli juubelil 
ja muidugi sattusin siia veel mit-
mel erineval korral. Augustis 2022 
tulin ma Püünsi kooli õppejuhiks. 
Jaanuarist sai minust koolijuhi ko-
husetäitja.

Milline on Teie varasem töökoge-
mus?
Minu esimene haridus on algklas-
side õpetaja. Seda õnnestus mul 
vaid kaks aastat praktiseerida, siis 
võtsin üle kohe õppejuhi kohustu-
sed ja sedasi vaikselt, koole juhti-
des, olengi ma läbi elu erinevates 
koolides uusi tarkusi kogunud ja 
omakorda ka jaganud. 

Ligi 17 aastat töötasin ma Me-
rivälja koolis, sealt läksin Tabasalu 
kooli arendusjuhiks. Edasi tuli mul 
väga huvitav kogemus, nimelt olin 
ma neli aastat Loova tuleviku koo-
li juht. Loova tuleviku kool on era-
kool. Saadud kogemus valmistas 
mind hästi ette minu praeguseks 
tööks.

Millised ülesanded koolijuht Tei-
le jättis?
Minu ülesandeks on tagada, et 
Püünsi kool väga hästi oma toi-
metamistega hakkama saaks. Õp-
pekasvatustöö on korraldatud nii, 

et inimesed oleksid täis indu oma 
tööd hästi teha. Lisaks tuleb süstee-
mi arendada ja tegeleda ka kooli 
majandamisega, so arved, palgad, 
füüsiline keskkond.

Meie kooli arengukavajärgseks 
eesmärgiks on digikirjaoskuse uue-
le tasemele viimine. Siia alla kuu-
lub nii digivahendite olemasolu kui 
ka õpetajate oskused ja soov digi-
vahendeid oma tundides kasutada 
ja kombineerida.

Paranema peab ka füüsiline 
keskkond, sh tööõpetuse klass 
0-korrusel ja sealsed kõrvalruu-
mid. 

Kui vaatame riigi tasandilt, siis 
on eesmärgiks õppeainete veelgi 
suurem lõimumine – õpetajate os-
kus teha senisest enam omavahel 
koostööd ning leida ainetevahe-
list ühisosa. Ideaalis õpetab õpeta-
ja õpilastele elus hakkamasaamist, 
sidudes õpetatavaga ainealaseid 
pädevusi. See on suur väljakutse 
ja mitte ainult Püünsi kooli jaoks.

Kuidas seda teha?
Võtmesõnadeks on koostöö, tahe 
ning soov teha midagi koos ja tei-
siti. Õpetajad on koolitatud olema 
iseseisvad, konservatiivsed ja alal-
hoidlikud oma töös. Lõimimine on 
parajaks väljakutseks meile kõigi-
le. Aga tasapisi, koostööd tehes ja 
alustades väiksematest projektidest 
on see võimalik.

Kas mõni ülesanne jäi Teile ka 
selline, mis on ainult Püünsi koo-
liga seotud?
Üks suur soov on täislahendusena 
projekteerida õueala, kuhu kuu-
luvad õuesõppeklassid, aga  miks 
mitte ka lugemispesad. Majas sees 
on selliseid ruume, kus lapsed 

saaksid rahulikult lugeda või oma-
ette olla, vähe, kuid õueala on pii-
savalt suur ja ümbritsetud aiaga. 
Kui sinna teha pesasid ja nurgakesi, 
kus lapsed saaksid sooja ilma kor-
ral olla, oleks see ideaalne. Ja taas-
kord loob hästi planeeritud õueala 
võimalusi klassiõpet kombineerida 
õuesõppega.

Milline on Püünsi kool?
Püünsi kool on üks haruldane kool 
Eestis. Ma võin seda julgelt öelda, 
kuna mul on Püünsi kooli suuruse 
kooli ehk Merivälja kooli, Tabasalu 
kooli, mis on umbes Viimsi kooli 
mõõtmetes, ja väikese erakooli ko-
gemused. Püünsi kool on mõnus 
kombinatsioon neist kõigist. 

Mis seda pakub? Esiteks väik-
sed klassid, selline mõnus koos-
töine meeskond, hästi toimiv tugi-
meeskond, mille sarnast ei ole ma 
varem näinud. See tähendab, et 
erivajadustega lastele tehakse tun-
niplaan vastavalt nende võimeku-
sele ja vajadustele, laps õpib koos 

nii suure kui ka väikese klassiga ja 
lisaks võivad tal tunnid olla ka üks 
ühele ainult koos õpetajaga. Milli-
ne tähelepanu ja võimalused! Kui 
mul oleksid väikesed lapsed, siis 
ma ei kahtleks, ma paneksin nad 
Püünsi kooli!

Siin koolis toimub mõnus töine 
rütm – kulgemine ja õppimine, il-
ma kiirustamata ja frustratsioonita. 
Kool on piisavalt suur, et lastel on 
siin omad sõbrad, aga samas ka pii-
savalt väike, et kõik tunnevad kõiki 
ja ükski pättus ei jää kahe silma va-
hele. Me ikka muigame, et kui see 
pättus ei tule täna välja, siis homme 
teavad sellest juba kõik.

Aga siinne koolipere?
Kui ma siia tulin, sain ma kohe aru, 
et pean kõigiga kontakti looma. Ju-
ba varasemalt on mul positiiv-
ne kogemus üks ühele koosoleku-
test. Need kokkusaamised annavad 
mõista, et ma olen sel hetkel ole-
mas ainult ühe inimese jaoks. See 
ei ole õpetajate toa jutt, mis vahel 
on ühe, teinekord teise tonaalsu-
sega. 

Üks ühele vestlustel saame rää-
kida ainult sellest inimestest, tema 
tugevustest ja väljakutsetest ning 
kuidas tema soovib, et kool teda 
toetaks. See aitab inimesel mõista, 
et ta on hinnatud ja siin kooliperes 
väga vajalik. Me oleme kõik inime-
sed ning me kõik vajame toetust ja 
tähelepanu.

Milline on olnud suhtlus lapseva-
nematega?
Minu viimane kogemus tuleb era-
koolist ja kõik erakoolid nimeta-
vad ennast kogukonnakooliks, sest 
lapsevanem peab su üles leidma 
ja sind usaldama. Ka Püünsi koo-

li tulin ma sama mõttega, et Püün-
si kool on kogukonna- ja piirkon-
nakool.

Põhiline ongi, et mured tuleb 
ära kuulata ja küsida, kuidas me 
saame koos edasi minna. Keegi ei 
soovi ju kellelegi paha või kedagi  
kiusata. On lihtsalt arusaamatu-
sed – ühel inimesel  on ühed mõt-
ted, teisel teised. Neid tuleb jagada, 
mõista ja kuulata, siis on ka kogu-
kond väga toetav. Aga võtmesõ-
na on “kuula ära!” ja anna võima-
lus kohe kuulata, ära oota kuu või 
paar, sest selle ajaga on inimesel ju-
ba peas oma lugu tekkinud. Seega – 
kuula ära ja leia parim lahendus ja 
mine edasi!

Kas Püünsi koolil on ka kitsas-
kohti?
Praegu on vanas majas ruumipuu-
dusega probleeme. Tegu on 1990. 
aastate majaga, kus osad klassid on 
projekteeritud väga väikesteks. Kui 
klassis on 18–19 last, siis vanas ma-
jas tuleb tundide ajal uks lahti hoi-
da, sest muidu ei oleks seal õhku. 
Aga üks lahendus saabki olla roh-
kem õues viibimises. Seetõttu on 
oluline, et õueala oleks hästi pro-
jekteeritud.

Samuti oleks õpetajaskonda tar-
vis pisut värsket verd. Hea meelega 
ootaks, et meil oleks õpetajakandi-
daatidest järjekord ukse taga, mida 
hetkel veel ei ole. Meil on suured 
lootused palgatõusule ja loodame, 
et tänu sellele tahavad inimesed ka 
kooli tööle tulla. 

Inimesed, kes Püünsi kooli tu-
levad, tunnetavad siin ära mõnusa 
atmosfääri, sest tänapäeva inime-
ne hindab väga, et teda võetakse 
hästi vastu ja tal on kollektiivis hea 
olla.

3. veebruar 2023

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Kersti Vana: 
Püünsi 
kool on üks 
haruldane 
kool
PÜÜNSI KOOL Viimsilane Kersti Vana otsis 
juba mõnda aega võimalust oma koduvallas 
töötamiseks. Möödunud aasta augustis 
liitus suurte kogemustega naine õppejuhina 
Püünsi kooliperega. Jaanuarist täidab ta 
samas koolis koolijuhi kohusetäitja 
ülesandeid.

Kersti Vana 
motoks on 
“Räägi 
inimestega”. 
Fotod: Egert 
Kamenik

Püünsi kooli 
logo. Foto: 
erakogu
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Viimsi Lyoni pagarikojas küpsenud 
kuklid ehtsa vahukoore 
 ja 4 erineva moosiga.
Telli cafelyon.ee/tellimine

PARIMAD VASTLAKUKLID 
LYONI  PAGARITELT

Sügisel tuli meie kooli üks noor 
tudeng, kes annab 8–10 tundi nä-
dalas. Nädal tagasi saatis ta mulle 
kirja, kus kirjutas, et ta on nii rõõ-
mus ja tänulik võimaluse eest töö-
tada Püünsi koolis. Seda oli väga 
tore lugeda!

Kuidas motiveerida noori õpeta-
jaid Püünsi kooli tulema?
Miks inimesed kardavad õpetajaks 
tulla, miks näiteks Teie ei tule? Ma 
võin juba oletada, et inimesel on 
kas mingi ebameeldiv koolikoge-
mus või on tal teadmatus, kuidas 
ennast kehtestada. Aga kui koo-
li juhtkond on selle uue inimese-
ga lahti rääkinud ja andnud mõis-
ta, et ta ei ole üksi, vaid teda toetab 
super tugimeeskond, on uue õpe-
taja asi vaid probleemi tunnistada, 
sellest kõva häälega rääkida ja siis 
on juba koerast üle saadud ja ainult 
saba on veel jäänud.

Kui julgeme oma väljakutse-
test rääkida, siis saame me kõigega 
hakkama. Kui ma jään oma prob-
leemiga üksinda ja arvan, et ma 
olen raudnaine või -mees, kes peab 
üksinda hakkama saama, siis minu 
kogemus näitab, et probleemid ai-
na kasvavad. Seni, kuni sa prob-
leemi klassiruumis hoiad, ei leia 
probleem lahendust ja läheb aina 
suuremaks, tekib lumepalliefekt. 
Kui jagad probleemi oma töökaas-
lastega, mentoriga, lapsevanema-
ga ja proovid koos lahendusi leida, 
siis see lahendus ka tuleb.

Kas see hoiab ka läbipõlemise 
eest?
Jah, kindlasti, enda vastu peab-
ki aus olema. Isegi, kui sul on tun-

ne, et oled läbipõlemiseohus. Rää-
gi sellest, alati on mingi lahendus!

Muidugi võib olla ka nii, et see 
ongi sinu jaoks vaid üks kogemus, 
sa tunned, et töö ei sobi – siis on-
gi aus öelda, et soovid veel avasta-
da ja ringi vaadata. Mulle meeldib, 
et me ei ole ühes kohas, positsioo-
nis kinni, vaid see on igaühe vaba-
dus otsustada, kus ta töötada tahab. 
Meie asi on olukord kooli keskkon-
nas muuta nii mõnusaks, et inime-
sed tahavad siin töötada ja siia ta-
gasi tulla, isegi kui nad on korraks 
ka ära käinud.

Kuidas Te ise pingeid ja stressi 
maandate?
Ma käin jooksmas. Kui olen 5 km 
ära jooksnud, on mul igale problee-
mile lahendus olemas. Lisaks käin 
ma ka rühmatreeningutes. Hom-
mikud algavad mul “viie tiibetla-
se” seltsis.

Aga Tabasalu koolis töötades te-
gin ma läbi vaikuseminutite kooli-
tuse. Oma mõtetega tegelemine 
on ülioluline, millest saab aru al-
les siis, kui oled sellega tegelema 
hakanud. Kui ma varem mõtlesin, 
et kuidas on võimalk oma mõtteid 
juhtida või suunata, need on ju ko-
gu aeg minuga, siis tegelikult on 
tehnikate abil lihtne oma mõtteid 
suunata või oma ärevust või stressi 
n-ö “kaugrongi” peale saata. See on 
muidugi mäng, aga mõtteid saab 
suunata, nii nagu ka käitumist.

On Teil plaanis kooliellu tuua ka 
mõni uus traditsioon või sünd-
mus?
Vestlustest õpetajatega jäi kõlama, 
ja võib-olla on see seotud ka het-

ke poliitilise olukorraga, et eestlust 
on argipäevades vähe. Koolis tegut-
seb küll rahvatantsuring, aga kõik 
õpetajad ei tunneta, et nad oleksid 
tantsuga seotud. Nii otsustasimegi, 
et veebruarikuu on meil Eesti kuu, 
mil pöörame veelgi rohkem tähele-
panu eestlaste identiteedile ja väär-
tustele.

Kui palju on Püünsi koolis teistest 
rahvustest lapsi?

Tegelikult vähe. Meil on mõned ve-
ne rahvusest lapsed, kaks last Uk-
rainast ja üks Taist. Püünsi koolis 
käib tänase seisuga 292 last, kellest 
5–6% on teisest rahvusest. Aga neist 
võib-olla vaid 2% on lapsi, kellel 
on raskusi eesti keeles hakkama-
saamisega.

Millised on plaanid ja eesmärgid 
kooliaasta lõpuni?
Sellel aastal ei ole vaja eriti mõelda, 

kuna kõik tegutsevad noorte tant-
su- ja laulupeo rütmis. Lisaks rah-
vatantsule kandideerib meie koo-
list peole ka mudilaskoor.

Traditsiooniliselt võtame me 
osa ka kõikidest olümpiaadidest. 
Koostöös Püünsi noortekeskusega 
plaanitakse ööd koolis, kogu kool 
läheb veebruaris Aegviitu vastla-
päeva pidama,  õpetajatele tuleb 
“oma tassi” täitmise koolitus ke-
vadel.

Vana tõdes, 
et teatepulka 
kooli juhtimi-
seks oli hea 
üle võtta, sest 
koolis on koos-
töine mees-
kond.
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R
obootika I keskendub ro-
bootika õpetamisele nei-
le, kel robootikaga on vä-
hene või olematu vara-

sem kokkupuude. Peamiselt tege-
letakse lihtsamate robotite ehita-
misega ning seejärel nende kont-
rollimisega läbi lihtsamate käsk-
luste. Robootika II õppekaval 
ehitatakse keerulisemaid robo-
teid ning lisaks on tööstusroboti-
te ettevõte ASG Robotics OÜ too-

nud teaduskooli kasutada ja lastele 
programmeerida ka päris robotkäe 
väiksema versiooni.

Õppurid tulevad tundidest edu-
elamusega. Tavapäraselt on lastel 
tuju hea tundi saabudes, aga veel 
parem pärast tunnitegevusi. Õppu-
rid on rahul klassiruumiga, mis on 
avar, mugava sisustusega ja rohke 
tehnoloogilise varustusega.

Robootika õppekavasid õpetab 
automaatiku haridusega Kelly, kel 
on pikaajaline kokkupuude nii ro-
botite komplekteerimise kui ka ma-
nipuleerimisega. “Teaduskool on 
loonud robootika õpetamiseks vä-
ga kaasaegsed lahendused, seal-
hulgas lisaks harjutusrobotitele ka 

ROBOOTIKA Esmakordselt Viimsi teaduskooli 
tegutsemise aja jooksul avanes jaanuari teises pooles 
võimalus end järjepidevalt täiendada robootika alal, 
kus on koostöös eraettevõttega loodud õppekavad 
Viimsi noore mitmekülgseks arendamiseks. 

Robotite ehitamine toob naeru näole

võimaluse kasutada tööstusroboo-
tikat,” kommenteerib õpetaja Kelly. 
Ta ootab kõiki õppima, kes vähegi 
on huvitatud robotite maailmast.

ASG Robotics OÜ on tegelenud 
inseneeriavaldkonnaga 40 aastat, 
mille jooksul on kogunenud tipp-
tasemel kompetents, mis on uuele 
põlvkonnale edasi andmata kasu-
tu. “Töötades üksiku hundina, ei 
päranda me midagi,” täpsustab 
ASG Robotics OÜ osanik Alexander 
Gadalov. Tehisintellekti arengu-

ga üksikisiku teadmised kaotavad 
väärtust, tuleb toimetada laiemalt. 
Inimestevahelised oskused koos-
tööks on saamas üha olulisemaks 
ja sellised suunised tuleb anda ka 
lastele. “Toimivaks arenguks on 
vaja toimida ühtse tugeva kogu-
konnana, kus inimesed interakti-
veeruvad kolmkõlas insener-õpe-
taja-õppur, insener-õppur-õppur 
jne ning see lähenemine põhineb 
21. sajandi vajaduste rahuldami-
sel,” lisab Alexander veel.

Kadri Saluri
Viimsi teaduskooli direktor

Millal tunnid 
toimuvad?

  Robootika I – teisipäeviti 
kell 16–17.30

  Robootika II – teisipäeviti 
kell 17.45–19.15

  Õppekavade ja õpetaja 
Kelly taustaga saab tutvuda 
teaduskooli kodulehel 
www.viimsiteadus.ee.

ASG Robotics 
OÜ esindajad 
Alexander ja 
Sergei Gadalov, 
teaduskooli 
direktor Kadri 
Saluri ja roboo-
tikaõpetaja 
Kelly Olvi. 
Fotod: erakogu

Robootika I 
tund Viimsi 
teaduskoolis.

Jazz @ Viimsi Artium:

4.03 kell 19 

Ola Onabulé
(UK)

10.03 kell 20 

USA disco-soul bänd 
Tortured Soul

viimsiartium.ee
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O
leme õpetanud tangot 
Tallinnas, Märjamaal, 
Pärnus, Tartus, Viljan-
dis ja Tabasalus. Sellest 

hooajast alustame tantsuõpetuse-
ga ka Viimsis.

Argentiina Tango Keskus õpe-
tab Eestis tangot kaheksandat aas-
tat. Tore on nentida, et viimastel 
hooaegadel on peaaegu kõik trenni 
tulnud inimesed sellele imetoreda-
le tantsule ka truuks jäänud. Meie 
suur soov on tutvustada Argentii-
na tangot kui uut ja põnevat tant-
su võimalikult paljudele inimestele 
eelkõige koduses Eestis, kus tantsi-
mine on olnud au sees juba aasta-
sadu.

Toome Eestisse traditsiooniliselt 
ka õpetajaid maailma tipptantsijate 
seast. Nagu eelmisel aastal, külas-
tavad Eestit ja annavad siin tunde 
ka sel aastal 2021. aasta mõlemad 
tango maailmameistrivõistluste 
(Mundial de Tango) võitjapaarid: 
Barbara Ferreyra ja Agustin Agnez 
ning Yanina Muzyka ja Emmanuel 
Casal.

Argentiina tango ajalugu
Argentiina tango sai alguse 19. sa-
jandi alguses Rio de la Plata jõe 
suudmealadel, praeguses Argen-
tiinas ja Uruguais. Tants koondas 
endasse ajalooliselt Euroopa selts-
konnatantsude sugemeid, millele 
lisati vürtsi mustanahaliste Aafri-
kast pärit tantsijate liigutuste sis-
setoomisega. Kuna tantsu juured 
asuvad suures osas euroopalikes 
tantsudes, on see tants väga sobilik 
ja jõukohane ka meile, eestlastele.

Teadlased on tõestanud, et Ar-
gentiina tango on üks paremaid te-
gevusi nooruslikkuse säilitamiseks. 
See sisaldab pilatese, tai-chi, jooga 
ja meditatsiooni ideid ja elemente.

Tänapäeval jaguneb Argentiina 
tango kui tants klassikaliseks tan-
goks ja kaasaegseks tangoks (nn 
tango nuevo). Klassikaline tango 
omakorda hõlmab sotsiaalset ja la-
vatangot. Argentiina Tango Keskus 
õpetab eelkõige sotsiaalset klassi-
kalist tangot, aga omab kogemusi 
ka lavatango ja kaasaegse tangoga.

Ajalooliselt on Argentiina tango 
olnud korduvalt keelatud, küll po-
liitilistel põhjustel Argentiina sõja-
väelise diktatuuri ajal eelmise sa-
jandi keskel, kui olid üldse keelatud 
kõik suuremad rahvakogunemised. 
Keelatud oli tango Argentiinas re-

ARGENTIINA TANGO erineb teistest tantsudest 
oma suurema emotsionaalse sideme ja impro-
visatsioonilisuse poolest. Tants sobib igaühele, 
olenemata east või eelnevast tantsukogemusest. 
Tegu on suurepärase ajaveetmise vormiga nii 
paaridele kui ka üksikutele inimestele mõnusas 
ühises seltskonnas. Lisaks ka võimalus iseennast 
paremini tundma õppida.

Emotsionaalne Argentiina tango sobib 
nii paaridele kui ka üksikutele

  Koodiga “Viimsibeebi” 
saad kursuse soetada 10% 
soodsamalt!

  Loe lisaks: beebi-
viiplemine.ee

  Esimesi viipeid saad õppi-
da ka: @Beebiviiplemine

SUHTLUSVIIS Sinu alla aastane 
laps ei kõnele veel? Tahaksid 
teada, millest ta mõtleb? Mida 
ta näeb või saada tahab? Selles 
vahvas beebitunnis õpetame 
kuuljatele lastele ja nende 
vanematele suhtlusviisi, mille 
abil saavad beebid ennast 
väljendada juba enne rääkima 
õppimist. 

Beebiviiplemist on Eestis õppinud 
tänaseks üle tuhande perekon-
na. Alguse sai see 2018. aastal Tar-
tust, mil kaks ema – Karoliine Pik-
sarv ja Kreete Viira – panid kokku 
eesti viipekeelel ning meile kõigi-
le tuttavatel laste- ja pärimusmuu-
sika viisidel põhineva eesti oma 
beebiviiplemise programmi. Vii-
peid õpetatakse lõbusates beebide 
muusikaringides läbi lastele eako-
haste laulude, tantsude, pillimän-
gu, salmikeste ja arendavate tege-
vuste.

Juba 3. hooaega on võimalus 
tulla seda “imekeelt” õppima Viim-

Beebiviiplemine on teistmoodi beebitund!
si huvikeskuse Artiumi saali (õpe-
taja Merle Blank). 7.veebruaril 
ootame kõiki 6–14 kuu vanuseid 
beebisid koos vanematega proovi-
tundi. Kursused algavad sõbrapäe-
val, 14. veebruaril.

Merle Blank
juhendaja

Ilmari Mäng
tangoõpetaja 

3. veebruar 2023

Liitu ka sina!
  Argentiina tango kursus 

alustas veebruaris, tunnid 
toimuvad neljapäeviti kell 
20–21.30 Viimsi huvikes-
kuses.

Merle ja Ilmari Mäng. Foto: Olavi Sõna

giooniti ka varasematel aegadel 
kui liialt amoraalne tants omaaeg-
ses mõistes. 

Euroopas sai Argentiina tango 
uue hoo sisse käesoleva sajandi al-
guses, kui klubimuusikasse haka-
ti lisama Argentiina tangole iseloo-
mulikke meloodiakäike ja Euroo-
pas andsid etendusi Argentiina 
tango lavatantsu showgrupid. 

Praegu tantsitakse Argentiina 
tangot pea kõigis suuremates lin-
nades nii Euroopas kui ka väljas-
pool seda. Maailmas ringi liikudes 
on võimalik leida pea igas suure-
mas asustatud punktis koht, kus se-
da imelist tantsu saab õhtuti tantsi-
da. Tallinnas toimuvad regulaarsed 
tantsuõhtud (milongad) esmaspäe-
viti, neljapäeviti ja valdavalt ka lau-
päeviti. Pühapäevadel toimuvad 
tantsuõhtud Laitse lossis, mis on 
saanud tangolossi nime tangotant-
sijate seas sealsete ürituste tõttu. 
Milongasid korraldatakse ka Tar-
tus, Pärnus ja Viljandis. Mitu korda 
aastast toimuvad tangolaagrid ilu-
sates kohtades Eestis. Lisaks toimu-
vad rahvusvaheliselt pea igal näda-
lal erinevad tangoüritused Euroopa 
suurlinnades.

Loodame teile pakkuda põne-
vaid avastamishetki uue tantsuga 
tutvumisel ja meeldivat ühist õh-
tust ajaveetmist tantsusaalis. Oota-
me väga huvilisi selle imelise ja pi-
ka ajalooga tantsuga tutvuma!

KO M M E N TA A R

  Dagmar, 9-kuuse poja ema: Vä-
ga meeldis, et viibete õppimine toi-
mus läbi laulu ja tantsu. Tunnid olid 
ka mulle endale põnevad ning lap-
sel oli samuti vahva ja arendav. Kõik 
viiped olid kasulikud.

  Evelin, 11-kuuse poja ema: Meie 
mitmekeelses peres on beebiviiple-
misel olnud suur väärtus! See on 
ideaalne võimalus meil mõlemal va-
rakult oma last mõista, vaatamata 
sellele, mis keelt me räägime.

Beebiviiplemine aitab oma beebit mõista juba enne rääkima õppimist. Fotod: Nele Tammeaid
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N
oortekeskuse olulisei-
mateks põhiülesanne-
teks on avatud noor-
sootöö meetodil erine-

vate huvidega laste ja noorte (va-
nuses 7–26) ühistegevuse ja nen-

de omaalgatuse toetamine vaba 
aja sisustamisel. Samuti ka noorte 
kaasamine tegevuste planeerimi-
sel, noortes vastutuse kasvatami-
ne ning koostöö arendamine eri-
nevatel tasanditel.

Noortekeskus pakub noortele 
enesetäienduse, suhtlemise ja va-
ba aja veetmise võimalusi, mis põ-
hinevad vabatahtlikkuse alusel. Sa-
muti vahendab noortele suunatud 
informatsiooni sotsiaal- ja trüki-

VIIMSI NOORTEKESKUS on Viimsi vallavalitsuse 
hallatav asutus, mille tegevuse eesmärk on luua 
noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja 
kaasav arengukeskkond ning võimaldada noortel 
aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata 
noori olema ühiskondlikult aktiivne. 

Veeda oma vaba aeg noortekeskuses

meedias, toetab noorte ettevõtlik-
kust, korraldab koolivaheaja prog-
ramme ning võimaldab lastel ja 
noortel kasutada noortekeskuse 
ruume arendavate tegevuste kor-
raldamiseks. 

Suviti korraldatakse koostöös 
vallavalitsuse ning ettevõtetega 
Viimsi õpilasmalevat, mille pea-
mine eesmärk on noorte konku-
rentsivõime kasvatamine tööturul, 
pakkudes esmase töökogemuse 
saamise võimalust. Töö- ja puh-
kelaager ühendab endas nii töö-
tamist kui ka meeskondlikke tege-
vusi, mida veavad eest noored ja 
rühmajuhid. 

Varasemalt kirjeldatud tegevu-
si pakutakse Viimsi Noortekeskuse 
üksustes, mis asuvad Haabneemes 
ja Püünsis. Tulevikus jõutakse tee-
nusega taas ka Randvere noorteni.

Haabneemes asuv Viimsi noor-
tekeskus tegutseb Viimsi Marke-
ti II korrusel (avatud E–R kell 13–
19), Püünsi noortekeskuses asub 
aga Püünsi kooliga samas hoone-
kompleksis (avatud E–R kell 12–
18). Viimsi keskuses võtavad noori 
vastu noorsootöötajad Kristi ja Eli-
se, Püünsi keskuses aga Karolina, 
Katrin ja Marken. 

Noorsootöötajad lähtuvad en-
da töös noorsootöötaja kutse-eeti-

kast ning teevad tööd avatud noor-
sootöö põhimõtetest lähtuvalt. See 
tähendab, et Püünsi ja Viimsi kes-
kustes pakutakse tegevusi, mis on 
mõtestatud ja arendavad, lähtudes 
noorte vanusest, huvidest ja võime-
test. 

Samuti on tegevused noortele 
tasuta, sh on oodatud noortekes-
kusesse kõik noored vanuses 7–26, 
olenemata nende tõekspidamis-
test, võimetest, oskustest jm. 

Oluline noorsootöö teenuse 
pakkumisel on, et lisaks kontakt-
tööle noortega sisaldab noorsoo-
töötaja tööaeg ka teisi ülesandeid, 
nt ettevalmistavad tegevused, koo-
litused, võrgustikukohtumised jne. 
See võimaldab tagada kvaliteedi, sh 
teha koostööd teiste spetsialisti-
dega.  

3. veebruar 2023

Leia meid üles!
  Viimsi noortekeskus 

sotsiaalmeedias
  Facebook: Viimsi Noor-

tekeskus
  Instagram: viimsinoorte-

keskus
  Püünsi noortekeskus 

sotsiaalmeedias
  Facebook: Püünsi Noorte-

keskus
  Instagram: Püünsi Noorte-

keskus
  Keskuste kodulehekülg: 

viimsinoortekeskus.ee

SEMINAR 16.–19. jaanuaril 
toimus Saksamaal Kölnis 
Erzbischöfliches Berufskollegis 
rahvusvaheline seminar, kus 
tehti kokkuvõtted Erasmus+ 
programmi raames toimunud 
noorsootöötajate praktikast 
ning arutlusel olid ka uued 
koostöövõimalused. 

Seminarile kutsuti organisatsioo-
nide esindajad, kelle juures käisid 
saksa praktikandid möödunud aas-
tal. Kölnis kohtusid Malta, Iirimaa, 
Hispaania, Austria, Kreeka, Ungari, 
Läti, Ibiza ja Eesti esindajad. Koh-
tumisel tehti toimunust vahekok-
kuvõtted ning arutati uusi koos-
töövõimalusi. Praktika sooritanud 
noored andsid ülevaate aastal 2022 
toimunud praktikast nii seminaril 
osalejatele kui ka üliõpilastele, kes 
sel aastal praktikaks kohta otsivad. 
Ka Viimsi on taas valmis üliõpilasi 
vastu võtma.

Saksamaa üliõpilased saavad 
Erasmus+ programmi raames soo-
ritada 4–12-nädalase praktika eri 
riikides, töötades kas noortekes-
kuses, lasteaias või koolis. Palju-
des riikides sooritavad noored en-
da praktika saksakeelses koolis või 
lasteaias. Seminaril anti mõista, et 

Kölnis jagasid noorsootöötajad praktikakogemusi

kool soovib leida rohkem sarnaseid 
koostööpartnereid nagu meie, kus 
üliõpilased peavad suhtlema ing-
lise keeles.

Huvitav oli kuulata, kuidas prak-
tikandid tutvustasid Eesti noor-
sootööd ja kultuuri ning milliseid 
kogemusi saadi. Eestis praktika 
sooritamine on noortele alati väl-
jakutse, kuna meie kultuurist, hari-
dusest ja noorsootööst teatakse vä-
he ning tihtilugu eelistatakse riike, 
kus saab rääkida saksa keeles või 
mis on rohkem tuntud turimikoh-
tadena (Malta, Ibiza jne). Tihtilugu 

on noortel ka hirm, kuidas keele-
liselt hakkama saadakse. See kõik 
on loonud olukorra, kus Eestisse 
satuvadki väga tublid ja motiveeri-
tud noored, kes soovivad saada uue 
ja erilise kogemuse.

Aastaid kestnud koostöö
Viimsi vallavalitsuse koostöö kahe 
Kölnis asuva rakendusliku kõrg-
kooliga, kus koolitatakse noor-
sootöötajaid ja sotsiaaltöötajaid 
on kestnud juba üle kümne aasta. 
Viimsi noorsootöö- ja haridusasu-
tustest on noored alati saanud väga 

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö 
peaspetsialist

Karolina Lõhmus
Püünsi noortekeskuse 
noorsootöötaja

hea kogemuse ning neid on hästi 
juhendatud. Saksa noored on soo-
ritanud oma praktika Viimsi Noor-
tekeskuses, MLA Viimsi Lasteaeda-
des, Randvere koolis, Püünsi koolis 
ja ka Viimsi koolis. Lisaks praktika-
kohale on alati külastatud ka erine-
vaid asutusi, hea koostöö on olnud 
ka Viimsi gümnaasiumiga. See on 
olnud alati hea kogemus nii Sak-
samaa üliõpilastele kui ka nende 
praktika juhendajatele ja noortele.

Eelmisel aastal oli Püünsi noor-
tekeskuses Rita Broqi ning tema 
mentor oli Karolina Lõhmus. 

Loodame, et ka sel aastal on 
Viimsis võimalus pakkuda prakti-
kakohti uutele noortele ning teha 
seda koostöös meie erinevate noor-
soo- ja haridusasutuste esindajate-
ga. Lisaks praktikantide vastuvõtule 
on plaanis taotleda rahastus Eras-
mus+ projekti “Lapsed, noored ja 
kliimakriis” läbiviimiseks.

Ühisfoto 
seminaril 
osalenutest. 
Fotod: era-
kogu

Kölnis – (vasa-
kult) Karolina 
Lõhmus, Kadi 
Bruus, Rita 
Broqi, Matilda 
Erdös ja Leoni 
Borchelt.

Viimsi noorte-
keskuse 
noored vikto-
riinil. Foto: 
Kertu Lepvalts

Püünsi noorte-
keskuse mat-
kalised värskes 
õhus. Foto: 
Ave-Liis Kivest

Ave-Liis Kivest
Viimsi Noortekeskuse 
juhataja
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E
nam kui 450-leheküljeli-
ne ja 67 erineva kaastee-
lise abil kokku pandud 
“Lembitu Kuuse Kuld” 

pole mõeldud pealiskaudseks lap-
pamiseks, kuna nii arvukas mee-
nutuseks sõna saanute  seltskond 
suudab väga erinevalt ning värvi-
kalt avada Lembitu Kuuse kui väga 
mitmepalgelise ning huvitava isik-
suse. Neil kõigil on olnud temaga 
lühemaid või pikemaid kokkupuu-
teid ning, mis eriti paeluv – jutuks 
tulevad taustana ka väga huvitavad 
erinevate aegade spordi- ja eluloo-
lised tagasivaated. Tuleb tunnista-
da, et ega meil sellelaadseid ja nii 
laia arutluste ringi jõudvaid spor-
diraamatuid eriti leidu. 

Lembitu abikaasa, juba enam 
kui kümmekond aastat ka viimsi-
lanna Heli mõte taoline suur ning 
keerukas ettevõtmine nagu mäles-
tusraamatu koostamine käima lü-
kata oli muidugi uskumatult suur 
väljakutse. Abikaasa kõrvalt ko-
gu tema lõputut toimetamist nä-
hes kogeti nii üht kui ka teist, aga 
eks selles oli Heli tundmuse järgi 
rohkesti ikkagi ka sellist, mis kok-
kuvõttes oli enamat kui vaid ühe 
telemehe elutöö ja võis ehk nüüd 
meenutuste kaudu ka laiemat hu-
vi pakkuda. Et ei jääks vaid arhii-
viriiulitelt leitavad emotsionaalsed 
ülekanded, vaid avaneks ka Lembi-
tu ja tema kaasteeliste koostegutse-
mise huvitav maailm.

Lembitu päevinäinud telefoni-
raamatut appi võttes hakkas peagi 
ka võimalike meenutusi pakkuvate 
inimeste ring ilmet võtma. Kui nen-

se viia,” ütles ta Tartusse jõudes. Kui 
pakkusin, et tulen talle järele, siis 
lubas ta õigeks ajaks ise Tähtverre 
Abeli mälestuspingi avamisele jõu-
da. See, kuidas ta enda halveneva 
tervise kiuste suutis kogu Abelite 
meenutusüritust  vedada, ei unune. 
Ja sellise eneseületusega läks ta ku-
ni lõpuni, olles seal suusakuulsus-
te meenutamiselgi arvuka Abelite 
koolkonna ühendaja temapärases 
säravas rollis. Samas oli aga Lembi-
tugi läbi erinevate aegade raadio- ja 
telesaadete üks osa neist.

“Lembitu Kuuse Kuld” on nüüd 
paeluva materjali, imeliste piltide 
ja äärmiselt kapitaalsena kaante 
vahel. Võtmaks kokku karismaati-
lise telemehe Lembitu kulgemist, 
aga käsitledes läbi erinevate spor-
dialade esindajate nägemuse mui-
dugi ka väga huvitavat ajavahe-
mikku Eesti elus. Ning mitte ainult 
sportimist, vaid mitmeti ka meie 
tunduvalt laiemat olemist ja inim-

RAAMAT Selle talve alguseks valminud 
meenutusteraamat tuntud telemehest Lembitu 
Kuusest on jõudnud lühikese ajaga rohket tähele-
panu äratada ning leiab ühel või teisel moel 
avastamist. 

Kuldaväärt tegu jätkab meenutuste jada

se ära jätta, oli Lembitu see, kes üt-
les: “Vastupidi, me ei tohi just prae-
gu Pala rahvast üksi jätta ja peame 
selle suusapäevaga neid kurba-
de hetkede juurest pisutki eemale 
saama.” Ja seal Palal oligi Lembitu 
küll siin, küll seal ning lõpuks jõu-
dis noorte suusavõistlus, nagu ikka, 
ka ekraanidele. 

Tundus, et paljud tundsidki se-
da, et nad pole rusuvas valus üksi 
jäetud ja näe – isegi Lembitu Kuu-
se on oma kaamerameestega noor-
te suusatamist jäädvustamas. Jah, 
Lembitu oli sellises erakordses olu-
korras tabanud ära Pala juhtumi 
inimliku valu ja sellest toibumise 
hapra ning omamoodi võimaluse.

Või teine meenutushetk, kui 
Lembitu tema Viimsi koduõuest 
peale võtsin ja siis Tartusse tuntud 
suusatreenerite Erna ja Herbert 
Abeli 100. sünniaastapäeva lõpp-
üritusele sõitsime. “Ehk saad kor-
raks mind Maarjamõisa kliinikus-

dega siis telefonitsi ühendust pee-
ti, polnud Heli sõnul kedagi, kes 
keeldunuks. Pigem leidunuks neid 
enamgi, aga eks tuli materjali ma-
hukust arvestades siiski teatud va-
lik teha. Raamatu koostamise juur-
de leiti ka hea abiline – Ivo Parbus, 
kes oli nõus kõik intervjuud enda 
kanda võtta. Lembitut meenuta-
des lastigi siis vahetul mõttejooksul 
lennata, millest siis hiljem raama-
tujagu meenutusi välja sõeluda sai.

Kui ka ise intervjuupakkumi-
se sain, mäletan oma esmareakt-
siooni, et jah – Lembitu raamatu 
tegemine on küll igati väärt mõte 
ning mulle oli suurimaks auks sel-
les oma osa anda. Pea pool sajandit 
vahetuid ja kaudsemaid kokkupuu-
teid lubas meenutada Lembitust 
nüüd tõesti mida vaid, aga püüd-
sin siiski oma hea mõttekaasla-
se kohta kõigest olnust ikka neid 
kõige  ehedaimad hetki välja tuua. 
Ega see kerge polnud, sest kõik, mis 
meenus, tundus mingeid taustu ar-
vestades äärmiselt tähtis olevat ja 
moodustas Lembitu võrratust te-
gutsemistuhinast järjekordse ning 
äärmiselt värvika osa.

Paar seika raamatust
Pakuksin siinkohal raamatusse 
jõudnud paari seika, mille kaudu 
püüdsin avada Lembitu erilisi ja 
teatud olukordades äärmiselt va-
jalikke rolle.

Esimesena ühest imekaunist 
1997. aasta talvepäevast Peipsi-äär-
ses Pala kooliõues, kus korraldasi-
me ühiselt ETV suusasarja etappi. 
Olukord oli aga enneolematu – al-
les sügisel oli siin juhtunud mee-
letu õnnetus koolilaste bussiga ja 
rohkete hukkunute ning vigastatute 
puhul polnud jätkuval inimlikul lei-
nal piire. Kui siis arutasime koos, et 
kas planeeritud noortevõistlus üld-

likku suhtlemist vaagides. Kus alati 
pole olnud küll kulda ja karda, aga 
on olnud rohkesti ka selliseid taga-
sihoidlikumaid hetki, mis on vää-
rinud ometigi samavõrra meenu-
tamist ning just väärtustamist. Nii 
et kui Lembitul miski eriti hästi õn-
nestus, siis just see, et ta suutis te-
male omasel moel kõiki tabatud 
hetki väärtustada, neid siis omava-
hel siduda ja meil sealt edasi mõel-
da lasta ning ikka uuesti tegutsema 
innustuda.

Et oma tegevuste ampluaas pol-
nud Lembitul piire ees, siis oligi 
temaga nii, nagu ütles tema pika-
aegne kolleeg Raul Rebane: “Mida 
kõike kuradit Lembitu küll ei kom-
menteerinud.” Kuid kõik sujus ja te-
kitas Lembitu põhjalikele kodutöö-
dele toetuvates esitlustes enamasti 
väga asise ning paeluva väljundi. 
Lembitu ei jätnud kunagi kedagi 
ükskõikseks ja miski polnud talle 
pisiasi.

On äärmiselt meeldiv, et teoks 
sai kuldaväärt tegu, mis avaneb 
nüüd meeleolukas meenutusteraa-
matus “Lembitu Kuuse Kuld”.

3. veebruar 2023

  “Lembitu Kuuse kuld”
Kirjastus: MTÜ Lembitu 
Raamat, 2022; intervjuud ja 
tekst: Ivo Parbus; kujundaja: 
Helen Puistaja; keeletoime-
taja: Lea Arme; trükikoda: 
Pakett. Raamatud saadaval 
Apollo, Rahva Raamatu ning 
Raamatukoi kauplustes.

Kaarel Zilmer
suusaõpetajast 
kaasteeline

Kõrvemaa 
rattaüritusel. 
Foto: Kaarel 
Zilmer

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00



Milline oli Klaarsuse loomise 
protsess?
Leie Protsess ise oli lihtne, toeta-
tud ja huvitav. Kui me aastal 2013 
alustasime, oli meie kristallide valik 
küllalt tagasihoidlik. Lisaks e-poe 
müügile käisime tagasihoidliku 
kristallide valikuga erinevatel vaim-
se suunitlusega üritustel ka ise kris-
talle müümas.

Kuna mina tegelesin toona te-
raapiaga, siis otsisin ma teraapia-
viisi, kus oleks vähem psühhologi-
seerimist ja rohkem teisel tasandil 
mõtestamist – nii jõudsin ma kris-
tallideni. Sealt edasi tekkis mul kü-
simus, et kuidas kristallid Eestisse 
saavad? Nii sõitsimegi Saksamaa-
le ja tõime esimese valiku Eestisse 
kohale ja sedasi me kasvasimegi.
Kalev Me reisisime päris palju nii 
Euroopas kui ka Ameerikas, külas-
tasime suuri kristallinäituseid, mis 
on maailmas väga populaarsed ja 
mida tehakse juba aastakümneid.

Käisite ennast harimas või part-
nereid otsimas?
Kalev Nii ühte kui ka teist. Me hari-
sime ennast, rääkisime inimestega, 
uurisime ja olime uudishimulikud. 
Selgeks tuli teha ka kogu äriloogi-
kat, et mõista, kuidas kõik toimib. 
Selle käigus hakkasime kristalle ka 
Eestisse kaasa tooma. Meile on olu-
line, et saame kristallid ise valida ja 
mõista, kust kristallid tulevad.

Millal tuli stuudio (kristallipood), 
kus me täna viibime?
Leie Enne seda ruumi tegime me 
korra kuus oma kodu ruumides 
n-ö lahtiste uste päeva, mille jook-
sul oli inimestel võimalik tulla ja 
kristalle osta. Ühel hetkel mõistsi-
me, et sellisel viisil see lõputult jät-
kuda ei saa.
Kalev Nii algas pikk ruumiotsimi-
se protsess. Inspiratsioon, et loome 
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Klaarsuse ruumi ikkagi oma kodu 
külge, tuli taaskord reisides. Näi-
teks Saksamaal, kus inimesed te-
gelevad põlvkondade viisi kristal-
lidega, elavad nad ise maja ühes 
otsas ja müügisaal ning ehete val-
mistamise töökoda on maja teises 
otsas. Eestis taolist analoogi väga ei 
olnud. Nii saigi mõte küpseks, et ka 
meie teeme oma maja külge spet-
siaalse ruumi, kus on eraldi sisse-
pääs ja kõik muu vajalik olemas.

Kas viimsilased on teid üles leid-
nud?
Leie Pidevalt tuleb jälle keegi, kes 
ütleb, et on 17 aastat meie kõrval 
elanud, aga ei teadnud meist mit-
te midagi! Muidugi järjest rohkem 
meid ka leitakse, aga suurel osal 
viimsilastest ei ole aimugi, et me 
siin oleme.
Kalev Käime endiselt üritustel, kus 
kauplejad saavad väljas olla, ja lä-
bi selle oleme ennast ka Viimsi ini-
mestele tutvustanud. Kindlasti on 
meid üles leidnud need, kes on tee-
mast huvitatud. 

Kui tihti te oma tootevalikut 
uuendate?
Kalev Teeme suuremaid oste um-
bes korra aastas, enne koroonaae-
ga veidi tihedamalt.
Leie Kui valik on suur, siis ei ole va-
ja ka nii tihti kaupa juurde toomas 
käia. Üldjuhul me e-poest kaupa ei 
telli, vaid sõidame kohale ja valime 
iga kristalli ise välja. 
Kalev Lähtume loogikast, et me os-
tame kristalle, mis ka meile endale 
meeldivad. Siis üldjuhul meeldivad 
need ka teistele.

Mida te lisaks kristallidele veel 
müüte?
Leie Aastatega on meil kogenenud 
sõpru, kes teevad midagi toredat ja 
soovivad oma kaupa edasi müüa, 
näiteks küünlad, mandalad, maa-
lid, eeterlikud õlid. Meie enda lem-
mikud on kristallpealuud. Meil on 
üsna hea valik, seega, kui keegi tun-
neb nende vastu huvi, tulgu julgelt 
uudistama!

KRISTALLID Haabneemes asuv Klaarsus saab 
märtsikuus 10-aastaseks. Klaarsus, need on Leie ja 
Kalev Klaar, kes on justkui sillaks kristallide maa-
ilma ja inimeste vahel. “Meie sooviks on inspiree-
rida inimesi elama nii nagu nad ise tahavad,” sõnas 
Leie. Ka Klaarsus sai alguse endale sobiva elustiili 
otsimisest. 

Mida viimsilane kõige enam os-
tab?
Leie Paljud tulevad siit läbi, kui ot-
sivad kellelegi kingitust.
Kalev Tulevad inimesed, kes soo-
vivad leida teistmoodi kingitust kui 
see, mida tavaliselt kaubanduses 
pakutakse. Kui tuleb klient, kes on 
kristallidest teadlik, siis tema otsib 
seda, mis talle silma jääb.

Kui inimene, kes ei ole kristalli-
dest teadlik, soovib kristalli vali-
da, siis kuidas seda teha?
Leie Meie viljeleme sellist loogikat, 
et iga inimene tunneb ära, mis tal 
vaja on. Isegi kui alguses võib tun-
duda, et inimene on segaduses, 
kuid kui siia ruumi tulla, veidi ae-
ga võtta, on see võimalik. Me suu-
name inimesi ise tunnetama, mil-
line kristall tõmbab kas välimuse, 

kuju või muu aspekti pärast. Ka tei-
sele ostes tuleb mõelda tema pea-
le. Lähtuma peaks hetkel inimese 
elus toimuvast.
Ma ei mäleta olukorda, kus kee-
gi oleks lahkunud ilma sobiva ese-
meta.
Kalev Kuna inforuumis on kristal-
lide kohta palju ette kirjutatud ja 
tekitatud kellegi poolt välja mõel-
dud soravad lood, kuhu on juurde 
pandud horoskoobid, astroloogia 
või metafüüsika, siis tulevad inime-
sed ka ootustega ja küsivad, et me 
räägiksime, mida kristallid teevad, 
mille jaoks või vastu nad on. Aga 
kui nende teooriate kohta rohkem 
lugeda, on info vastuoluline.

Kas see on siis müüt, et igal täht-
kujul on oma kindlad kristallid?
Leie See on üks kõige suuremaid 

müüte, mida me iga päev murra-
me. Tegu on üksnes ärilise ees-
märgiga. Inimestel on kerge võtta 
nimekiri kaasa ja selle järgi enda-
le kristalle osta. Keerulisem on tul-
la siia, seista keset tuba ja tunne-
tada, mis talle sobib ja mida on tal 
hetkel vaja.
Kalev On ju ebaloogiline, et keegi 
teine teab minust paremini, mida 
mul just hetkel vaja on.

Mina olen skorpion ja mulle sobi-
vad siis kõik kristallid?
Leie Maailmas on väga palju skor-
pione ja ei saa ju öelda, et need 
seitse kristalli sobivad sünnist sur-
mani igale skorpionile.

Tegelikult sobivad kõikidele ini-
mestele kõik kristallid, küsimus on, 
millisel hetkel elus sa midagi vajad. 
Me ei saa kristalle ette osta, et viie 
aasta pärast on mul seda vaja. Sa ei 
tea, mis sinu elus siis toimub. Sul 
on mõttekas valida vajalik kristall 
praegusse hetke. 

 Rännak maiade astro-
loogias läbi isikliku sünni-
kaardi toimub 9. veebruar – 
7. mai. Kohtume seitsmel 
korral Klaarsuse kristalli-
stuudios, et liikuda läbi oma 
enda maiade astroloogial 
põhineva sünnikaardi. Uuri 
lisa Klaarsuse sotsiaalmee-
diast.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Toimub

Klaarsuse stuudio sisevaade. Foto: Kalev Klaar

Leie ja Kalev 
Klaar. Foto: 
Annika Metsla

Klaarsuse 
stuudio väl-
jast. Foto: 
Kalev Klaar

Klaarsus kui kristalliseerunud valguse kodu



VABA AEG // 17

Uuri lisa!
 Koduleht: klaarsus.com
 Facebook: Klaarsus
 Instagram: Klaarsus
 Stuudio on avatud E, K ja 

R kell 11–19
 Aadress: Taluranna põik 3, 

Haabneeme

3. veebruar 2023

Aga kuidas on sellega, et kui soo-
vid endale näiteks raha- või bee-
biõnne, siis pane kristall mõnda 
kindlasse kohta?
Leie Sellega on nii ja naa. Kris-
tallid on sellisel juhul abivahen-
did. Kui sa soovid oma ellu beebit 
või raha, nagu sa ütlesid, siis tuleb 
sellele mõelda ja sellega tegeleda. 
Viid kristalli koju, mõtled, kuhu see 
asetada, see juba ongi omaette töö. 
Aga millise kristalli sa sinna paned, 
ei omagi tegelikult nii suurt vahet.

Oma soovide ja unistuste mani-
festeerimine toimub koostöös kris-
talliga – sa ise keskendud asjadele, 
mida soovid, ja kristall meenutab 
sulle, et sa tegeleksid iseendasse 
vaatamisega ja oma elu loomisega.
Kalev Kui kristall sokutada ilma 
teadlikkuseta kuhugi nurka ja loo-
ta, et kristall teeb sinu eest mingi 
asja ära, siis nii see ei toimi. Kris-
tall aitab luua dialoogi, kas inime-
ne on ka päriselt uueks eluetapiks, 
suhteks, ärikontaktiks valmis. See, 
mis sa teadliku meelega tahad, ei 
pruugi alati sinu jaoks parim olla. 
Ellu tuleb kõik see, mis sinna tule-
ma peab. Kristalli abil saab tänulik-
kust ja meelerahu luua. Kui kristall 
on ruumis ja sa vaatad seda, siis on 
juba rahustavam vs kui sul on toas 
elutu asi või kuju, millel puudub 
sügavam tähendus. 

Inimene peab ennast rohkem 
avama ja laskma oma meeltel ka 
avatud olla. Kui maailmapilt ja elu 
on väga kapseldunud, ei mahu sin-
na ei küllus, suhe ega harmoonia.

Kuidas ja kus tuleb kristalli ko-
dus hoida?
Leie Nüüd jõuame sinna tagasi, et 
mille jaoks sa kristalli endale ost-
sid ja millised on tema vorm ja suu-
rus ja kasutamise võimalused. Kui 
sa ostad endale suure geoodi, siis 
temast saab selle ruumi hoidja ja 
valvur. Pisikesi võid panna lauale, 
taskusse, padja alla, vee sisse ladu-
da mustrisse, kanda ehtena kaelas 
jms. Aga oluline on ikkagi siinko-
hal teada, mille jaoks sa tema abi 
vajad – siis tuleb ka õige koht ja ka-
sutus kristallile.

Inimestel on kodudes ka püha-
kohad või altarid, teisisõnu oma 
püha paik. Kristallid on seal väga 
teretulnud. Altar kui niisugune kõ-
lab hästi suurelt ja hirmutab inime-
si. Nad küsivad, et kas nad peavad 
seal palvetama või rituaale tege-
ma, kuid tegelikult üldse mitte. Al-
tar võib olla ka pisikene koht, kus 
sul ongi omad pühad asjad ja üks 
kristallikene.

Sageli küsitakse, et ma soovin 
kaitset või et mul käiks näiteks asu-
tuses palju rahvast. Siis võib paigu-
tada kristalle nurkadesse, aga mit-
te seetõttu, et Leie ütles, vaid see on 
ikkagi koostöö kristalliga ja teadlik-
kus, miks sa seda teed. Kui sa kris-
tallist mitte midagi ei arva ja tema-
ga midagi teha ei oska, siis las ta 
jääb parem poodi.

Kas kristalle ostetakse rohkem 
siis, kui inimene on rõõmus ja tä-
nulik, või siis, kui ta soovib oma 
elus midagi muuta?
Leie Suures plaanis ikka siis, kui on 
soov midagi muuta või kui muutu-
sed juba toimuvad. Kristallidelt ot-
sitakse tuge ja see on ka arusaadav, 
sest nad on oma olemuselt kristal-
lilise struktuuriga ja liigutavad ta-
sakaalu suunas ka vibreerivat ja ta-
sakaalust väljas olevat  inimkeha. 
Igasugune kristall on mingil viisil 
korrastava toimega ja seetõttu ot-
sitakse teda aegadel, kui on keeru-
lisem. Aga loomulikult leiavad osad 

Sellest aastat alusasin uue töö-
toaga. Nimelt hakkavad Klaarsu-
ses toimuma ka kirivööde tegemise 
töötoad. Tegu on Eesti rahvavöö-
dega, kuid mina nimetan neid 
väevöödeks. Esimene grupp on ju-
ba täis, teine alustab märtsis.

Kristallpealuud on ühed väga 
huvitavad tegelased. Teeme tutvus-
tavaid õhtuid kristallpealuudest, 
meditatsioone ja meelerännakuid 
kristallpealuudega. Meil on stuu-
dios päris arvestatav kristallpea-
luude kollektsioon – keda huvitab, 
on teretulnud uudistama!
Kalev Käevõrusid, kõrvarõngaid 
või võtmehoidjaid saavad siin 
meisterdada nii lapsed kui ka täis-
kasvanud. Teeme ka parfüümival-
mistamise töötubasid ja meditat-
siooniõhtuid.

Suvel osaleme Viimsi kohvikute-
päeval, mis on meie suve tippsünd-
mus. Külastajad on siis palju ja tore 
on kohtuda vanade ja uute sõpra-
dega – ja sel päeval on meil siis ka 
kohvik avatud, toitu me muul ajal 
ei paku.

Kõik avatud meelega inimesed, 
kes soovivad tulla niisama uudista-
ma või ka kristallide kohta rohkem 
teavet saama, on meile külla ooda-
tud. Ürituste kohta leiab infot nii 
meie kodulehelt klaarsus.com kui 
ka sotsiaalmeediast.

Mida käesolev aasta meile toob?
Leie Ennustusega me ei tegele, 
aga kuulates, mida inimesed, kes 
meie stuudios käivad,  räägivad, 
millest nad mõtlevad ja kuidas en-
nast tunnevad, võib välja tuua mõ-
ned märksõnad, millele ehk 2023. 
aastal oma tähelepanu anda. Si-
nu väärtus on sinu tegude siiru-
ses, ole aus eeskätt iseenda vastu, 
hoia fookust oma tugevustel, aus-
ta loodust, ole tänulik ja loo rahu-
seisundit. Aasta 2023 võiks kaa-
sa tuua rohkem seda, et inimesed 
hakkavad endalt päriselt küsima – 
mille pärast nad midagi teevad, kas 
see tõesti teenib neid, on see neile 
parim, loob see rahu ja tänu – ning 
märkama ja tunnistama seda, mis 

enam ei toimi jne.  Aga… selleks on 
vaja võtta hetk, istuda, kuulata en-
nast, olla vaikselt. 

Mind isiklikult aitab elamine 
looduse rütme arvestades. Meie 
Eesti aastaringis on 8 väga olu-
list n-ö pöördepunkti, mis kõik on 
seotud teatud kvaliteetidega, ri-
tuaalide ja toimingutega. Muutu-
sed, mis toimuvad looduses, toi-
muvad ka inimestes. Need on nagu 
pidepunktid, kus saad korraks aja 
võtta ja häälestuda uuele energia-
le. See on äärmiselt oluline, et ei 
tekiks orav rattas elamise viisi või 
siis autopiloodil elamist. Siit soo-
vitus aastasse 2023 – rohkem kui 
kunagi varem pane tähele, mis toi-
mub looduses, kuidas valgus taga-
si tuleb, kuidas juba veebruari algul 
hakkavad linnud laulma, pane tä-
hele, mis toimub maikuus, kui kõik 
puhkeb õide, või septembris, kui 
langeb esimene puuleht… Ja kõige 
olulisem – märka, mis sel ajal toi-
mub sinu sees…. Jah, selleks tuleb 
õppida vaatlema ja märkama.

Klaarsuses algab uus aasta no-
vembrikuus, siis algab ka uus 
grupp neile, kes soovivad koos mi-
nuga rännata koos terve aasta. Ta-
valiselt kohtume kaheksal korral 
ja häälestume uuele perioodile ja 
teeme igasugu vahvaid asju. Ke-
da huvitab, siis tule meile külla ja 
uuri lähemalt HingeRingi kohta. 
Neid ringe olen läbi viinud täna-
seks 5 aastat.
Kalev Kas inimesed, kellega ma lä-
bin, aitavad mind minu enda aren-
guteel või mitte. Iga asja peale ta-
sub küsida – miks, miks, miks. Siis 
hakkab pilt üsna selgeks muutuma 
ja elu läheb lihtsamaks.

kristallid oma uue kodu ka nende 
inimeste juures, kes oskavad hin-
nata kristallide väärtust ja näevad 
neid kui looduse loomingut.

Kas kristalle ostetakse ka lihtsalt 
sisustuselementideks?
Leie Jah, aga tavaliselt sellised ini-
mesed ka väga imetlevad neid. See 
juba ongi omavaheline kommuni-
katsioon. Kristall peegeldab sulle 
sind ennast.

Mis te Klaarsuses veel teete?
Leie Me kutsume siia inspireeri-
vaid külalisi ja üks pikaajaline kü-
laline on tarokaartide panija. 

Mina ise olen juba kaheksa aas-
tat teinud väekee töötubasid. Tegu 
on ühe päeva pikkuse töötoaga, kus 
lisaks kee meisterdamisele harjuta-
me ka kristallidega suhtlemist. Tih-
ti tellivad viie- kuni kümneliikmeli-
sed seltskonnad töötuba ka endale 
sobival ajal. Kui oleme avatud, saab 
tulla ka ilma etteteatamata ja ise 
endale ehteid valmistada, mater-
jalid on meil olemas.

Klaarsuse 
suveterrass. 
Foto: Leie 
Klaar

Kristallpea-
luud. Foto: Leie 
Klaar

Leie Klaar Saksamaal. Foto: Kalev Klaar

Klaarsus kui kristalliseerunud valguse kodu
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atsaliidu poolt 2015. aas-
tal välja antud nägusas 
väljaandes “Ratsaspor-
dis osalemise arengu-

mudel” seab alaliit eesmärgi viia 
ratsasport kümne populaarsema 
spordiala hulka. Ka täiskasvanute 
õpetamisele pühendunud ratsu-
tamistreeneri Valeria Saberi soov 
on, et võimalust hobustega tegele-
da kasutaksid täiskasvanud julge-
malt. Rahuliku õhkkonnaga Lagedi 
mõisatallis saab treenida nii indivi-
duaalselt kui ka gruppides. 

Elegantne treening kehale 
ja vaimule
Ratsutamistrenn on palju enamat 
kui lihtsalt tund aega kestev füüsi-
line koormus. See on aeg iseenda-
le, mis aitab argirutiinist välja tulla 
ja kõik muu korraks unustada. “Me 
õpetame tallis toimetama ja hobu-
se eest hoolitsema, räägime ho-
buste iseloomust ja käitumisest, 
paneme inimese sadulasse ja õpi-
me oma kehaga jälle sõbraks saa-
ma. Praegu istume üleliia kontoris 
laua taga või lösutame õhtul lihtsalt 
diivanil,” ütleb Valeria Saber.

“Kõik me jõuame hobuste juur-
de isikliku ja erilise sooviga,” jätkab 
ta. “Hobusest võib saada ratsutaja 
parim sõber, kes kuulab ära mure-
mõtted ja pakub lohutust, aga ka 
oluline partner, kellega koos sea-

takse sportlikke eesmärke ja aren-
datakse füüsilist vormi.” 

Ratsutamine on efektiivne jõu-
vastupidavustreening. “Kuna rat-
sutamine arendab koordinatsioo-
ni ja tasakaalu ning treeningus on 
hõivatud võrdselt nii meeled kui ka 
lihased,  aitab see iseennast pare-
mini tundma õppida ja suurendab 
enesekindlust,” selgitab treener. 

Ratsutama õppimine nõuab rat-
sanikult meelerahu säilitamist, sel-
lepärast on see väga hea viis tree-
nida ka oma vaimu ning arendada 
juhiomadusi, suurenema hakkab 
ka eneseteadlikkus. Kuna hobune 
on elusolend, kellel on oma tun-
ded, tujud ja iseloom, ei pruugi al-
gaja ratsaniku jaoks kõige keeruli-
sem olla mitte ratsutamistehnika 
õppimine, vaid hoopis iseenda 
emotsioonide kontrollimine sa-
dulas olles. Proovile pannakse nii 
inimese püsivus kui ka kannatlik-
kus. 

Sadulas istumine ei paku mitte 
ainult kuhjaga positiivseid emot-
sioone, vaid ka mitmeid tervise-
kasusid. Kuna füüsiliselt kasutab 
ratsanik trenni jooksul kõiki enda 
lihasgruppe, ka neid, mis muidu 
igapäevaselt kasutust ei leia, aitab 
regulaarne ratsutamine tugevdada 
tervet hulka kerelihaseid, sealhul-
gas sisemisi korsetilihaseid, mida 
on raske omapäi teadlikult toonu-

RATSATRENN Paljud meist on unistanud lapse-
põlves hobustest. Mõni ehk jõudnud ka ratsakooli 
või -laagrisse, kuid meie seas on ka neid, kes 
leiavad tee hobuste juurde täiskasvanueas – ja 
õigesti teevad. Ratsutamine treeninguna kannab 
endas palju positiivset, annab korraliku füüsilise 
koormuse ning mõjub ühtviisi hästi nii vaimule kui 
ka füüsisele. Vastavalt oma vajadustele ja võimetele 
saavad ratsutamisega tegeleda kõik inimesed.

Hobuse seljas oled sa justkui ehe

ses hoida, rääkimata jala- ja tuha-
ralihastest. Nagu iga teinegi tree-
ning tõstab ta pulssi ja kiirendab 
ainevahetust, aidates kaasa rasva-
põletusele ja seeläbi kaalulanguse-
le. “Ratsanik peab hobuse liikumise 
ajal hoidma sadulas pidevalt õiget 
asendit, et mitte tasakaalu kaota-
da, ja seeläbi saavad koormust väga 
paljud erinevad lihased,” täpsustab 
Valeria. “Juba üsna pea pärast tree-
ningutega alustamist võib märgata 
muutusi figuuris – keha on rohkem 
trimmis, nahk rohkem toonuses ja 
tselluliit hakkab vaikselt kaduma.” 

Hobustega tegelemine ja ratsu-
tamine aitavad lisaks rahulolutun-
de loomisele parandada ka enese-
hinnangut, suurendada vastutus- 
ja usaldusvõimet ning vähendada 
ärevust. On olemas lausa eraldi-
seisev ratsutamisteraapia, millega 
saavad tegeleda spetsiaalse kooli-
tuse läbinud füsioterapeudid.

Neljajalgsed sõjapõgenikud 
Ukrainast
Lagedi mõisatall pakub ka peavar-
ju Ukrainast sõja jalust ära toodud 
hobustele. Veel aasta tagasi elasid 
need tublid loomad oma hobuse-
elu Bahmutis, õpetades sealses rat-
sakoolis lapsi ja noori. Nende elu 
muutus kevadel kohaliku talli hä-
vinemisega. Kokku kaotas peavar-
ju 16 hobust, kellest Lagedil leidis 
ulualuse neli.

Kaks Ukrainast pärit hobust on 
väga kõrgelt koolitatud, oskavad 

hispaania sammu, passaaži, kum-
mardusi nii käekõrval kui ka sa-
dulas ja on järjepidevalt osalenud 
ratsakooli võistlustel ja showdel. 
Eriti ühte neist peab treener Valeria 
väga huvitavaks koolisõidu hobu-
seks. Tegu on tõelise schoolmasteri 
ja rosetimagnetiga, kes on andnud 
paljudele Ukraina lastele ratsaspor-
di  järgud, toonud tiitleid ja hulga-
liselt auhinnalisi kohti. Aga saabu-
jate seas on ka 18-aastane hipote-
raapia hobune Tabula, kes on ole-
muselt tõeline mõmmik. Temalt 
said Ukrainas abi ka väga raske 
puudega lapsed.

Tänaseks on Ukrainast saabu-
nud loomadel korda tehtud kab-
jad ja hambad. Nad harjuvad uue 
keskkonnaga ja käivad regulaarselt 
maneežis  jalutamas. “Loodame, 
et hobused taastuvad stressiroh-
kest pikast teekonnast kiiresti ning 
neist on rõõmu ka meie talli klien-
tidele ja külalistele,” lausub Valeria 
pärat hobuste tutvustamist.

Treeningute hea tava
Selleks, et koostöö neljajalgse sõb-
raga oleks mugav ja ohutu nii ratsa-
nikule kui ka hobusele, tuleb rõhu-
tada ratsaniku kaalunumbrit, mis ei 
tohiks ületada 100 kilogrammi. La-
gedil ootab aga teiste hobuste seas 
ratsutajaid ka suur, üle 600 kilo-
grammi kaaluv tugev ja treenitud 
sobiliku kehaehitusega hobune, 
kes sobib väga hästi toekamatele 
klientidele. “Sellisel juhul alustame 
treeninguid jalutamisest ja kui rat-
sanik hakkab vaikselt kaalu kaota-
ma, saab edasi õppida juba traavi ja 
hiljem galoppi,“ toob Valeria näite. 
“Samasugune kaalu ülempiir keh-
tib ka kogenud ratsutajatele, kes 
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Liis Saue
vabakutseline ajakirjanik

Kadri Tammistu
vabakutseline ajakirjanik

KO M M E N TA A R

  Viimsilane Ülle (64): Mina jõudsin ratsutamise juurde üsna hilja. Lapsena 
soovisin küll alaga tegeleda, kuid kuidagi ei jõudnud sinna. Valeria juurde 
jõudsin möödunud aasta detsembrikuus. Ratsutamine annab palju positiiv-
set energiat, korraliku füüsilise koormuse ja rahulolutunde koostööst suure 
sõbra ehk hobusega. Tallis olevad hobused on heas vormis ja  hästi hoitud, 
trennid toimuvad üsna Viimsi lähedal, autoga sõites kulub mul trennimine-
kuks vaid 15 minutit.

Viimsilane 
Ülle naudib 
ratsutamist 
täiel rinnal. 
Foto: erakogu

 telefon: 5808 4450
 e-post: info@ratsatunnid.ee
 aadress: Lagedi tee 12, Loo
 Koduleht: ratsatunnid.

simplybook.it

Ratsatunnid 
täiskasvanutele

on näiteks meditsiinilistel põhjus-
tel kaalus juurde võtnud. Kogenud 
sõitja ei häiri hobust lihtsalt nii pal-
ju ja on seega hobuse jaoks lihtsalt 
mugavam.”

Kuidas on aga riietega – tavalisi 
trenniriideid ja -jalanõusid ju rat-
sumiseks selga ei pane? Esimesse 
ratsutamistrenni minnes veel isik-
likku ratsavarustust ostma ei pea, 
küll aga võiks riietesse investeerida, 
kui on kindel plaan treeningutega 
jätkata. Spetsiaalsed ratsarõivad ta-
gavad mugavuse ja turvalisuse ning 
aitavad positiivset kogemust mit-
mekordistada. Valeria rõhutab, et 
esimesse trenni tulles võiks vältida 
lühikesi pükse, seelikuid ja muud, 
mis jätab sääred paljaks, sest vasta-
sel juhul saab treenija omale korra-
like hõõrumisjälgedega jalad.

Kui ratsutamissoov on südames, 
ei peaks trenniminemist pelgama. 
Valeria usub, et hobumaailmas ei 
lõpe õppimine kunagi – alati on 
võimalik olla veel pisut kannatli-
kum, tehnilisemalt täpne ja roh-
kem tasakaalus. Seda kõike trennis 
õpitaksegi: harmooniat, enda keha 
tunnetamist, emotsioonide väljen-
damist ja austust. “Kui naised ar-
mastavad end aksessuaaridega 
ehtida, siis hobuse seljas oled sina 
ehe – ja ehtne,” teab Valeria.
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Kontserdid ja 
teatrietendused

14. veebruaril kell 19 Vana Baskini 
Teater: “Aabitsa kukk”. Viimsi huvi-
keskuses. Tasuline.
17. veebruaril Viimsi Jazz sarja-
kontsert – Kadri Voorand ja Mihkel 
Mälgand. Eesti sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis. 
Tasuline.
4. märtsil kell 19 Ola Onabule. 
Viimsi Artiumis. Tasuline.
10. märtsil kell 20 Tortured Soul. 
Viimsi Artiumis. Tasuline.
14. märtsil Viimsi Jazz sarjakontsert – 
Maian Kärmas, Ain Agan, Andre 
Maaker. Eesti sõjamuuseumis – 

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
kindral Laidoneri muuseumis. 
Tasuline.

Eakatele

3. veebruaril kell 11 pannkoogi-
hommik vestlusringis. Haabneeme 
päevakeskuses. Tasuta.
8. veebruaril kell 17 meeleolu-
õhtu muusikaga. Jutustab ja musit-
seerib Andrus Kalvet. Haabneeme 
päevakeskuses.
10. veebruaril kell 11 kohvihom-
mik külalisega, külas on Mari-Ann 
Kelam. Haabneeme päevakeskuses.
13. veebruaril kell 17.30–19 raha-
tarkuse klubi. Haabneeme päeva-
keskuses.

16. veebruaril kell 13 sõbra-
päeva tähistamine. Loeng “Kuidas 
säilitada tervist?”, räägib Ene Lill. 
Randvere päevakeskuses. 
Tasuta.
16. veebruaril kell 16 valimisdebatt 
riigikokku kandideerijatega, tee-
maks on seeniorite sotsiaalkaitse ja 
tervishoid.

Varia

4. veebruaril kell 16 maaliõhtu – 
talveingli maalimine koos Helina 
Toateriga. Viimsi huvikeskuses.
Tasuline.
5. veebruaril kell 15 maaliõhtu – 
talveingli maalimine koos Helina

Toateriga. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
5. veebruaril kell 19–21 laterna-
matk: Viimsi – muinasajast täna-
päevani läbi ajaloolise tõe ja legen-
dide.
7. veebruar kell 18 Viimsi 2023 
mälumäng. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
7. veebruaril kell 18 loeng “Laste-
kasvatuse põhitõed”. Viimsi huvi-
keskuses. Tasuline.
11. veebruar kell 11–13 jumestuse 
töötuba 50+. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
12. veebruar kell 11–14 soengute 
ja punutiste töötuba. Viimsi huvi-
keskuses. Tasuline.

14. veebruaril kell 18 loeng 
“Kuidas olla terve?”. Viimsi huvi-
keskuses. Tasuline.
14. veebruaril kell 18 Aet Lass – 
pereterapeudi jututunnid. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.
19. veebruaril taaslavastuslahing. 
Viimsi mõisa pargis.
28. veebruaril kell 18 Aet Lass – 
pereterapeudi jututunnid. Viimsi 
raamatukogus. Tasuta.
12. ja 19. märtsil kell 9.15–16 
esmaabi põhikoolitus (16 akadee-
milist tundi) Viimsi raamatukogus. 
Tasuline. Lisainfo: aruka.klubi@
gmail.com, tel 5559 8867.

A
astast 2004 toimuv muu-
seumide aastaauhinda-
de jagamine on muu-
seumirahva pidupäev, 

mil tunnustatakse tublisid muu-
seumispetsialiste ja tuuakse esile 
muuseumitöö eri tahke. 

Tänavust sündmust korraldas 
Eesti sõjamuuseum – kindral Lai-
doneri muuseum koostöös Ranna-
rahva muuseumiga. “Muuseumid 
on ärevatel aegadel justkui pide-
punktid, mis annavad suure panu-
se sellesse, et meel püsiks ärgas ja 
rahulik,” ütles muinsuskaitseame-
ti peadirektori kohusetäitja Mirjam 
Rääbis. “Ebakindlal ajal vajame me 
selliseid pidepunkte rohkem kui 
kunagi varem – mäluasutusi, mis 
aitavad meil läbi näituste, trükis-
te ja arendustegevuste hoida ja-
lad maas, mäletada ja mõista, kust 

loolist tegelaskuju. Üks neist eesti 
läbi aegade silmapaistvamaid rah-
valaulikuid, Randverest pärit Mari 
Kilu ehk Kilu-Mari (1851–1947). 

Omal ajal väsimatu viisiveereta-
ja laulis ka sel üritusel regivärsside-
ga välja kõik auhinnakategooriad. 
Kogu saal laulis kaasa ja kuulas hu-
viga tema jutte Viimsi ajaloost. Tei-
ne õhtujuht oli Taavet Poska (1896–
1998), elukutselt fotograaf, ametilt 
muuseumitöötaja, kes teenis va-
badussõjas ja sai omal ajal üles-
andeks moodustada vabadussõja 
muuseum, mis on praeguse Ees-
ti sõjamuuseumi eelkäija. Taavet 

TUNNUSTUS 19. jaanuaril selgusid Viimsi Artiumis 
aasta 2022 parimad muuseumiteod. Kogu päeva 
väldanud üritusel toimus konverents, ekskursioonid 
Viimsi muuseumidesse ning pidulik auhinnagala. 

Viimsis jagati Muuseumirotte

riminister. Häid ja tunnustavaid sõ-
nu ütlesid muuseumirahvale ka 
haridus- ja teadusminister Tõnis 
Lukas ning Eesti muuseuminõu-
kogu esimees Anton Pärn.

Meeleoluka galaprogrammi õh-
tujuhtideks olid sedapuhku kaks aja-

me tuleme, ja mõtestada, kuhu teel 
oleme.”

Hommikusel konverentsil tut-
vustasid nominendid möödunud 
aasta parimaid projekte, mis olid 
välja valitud kultuuriministeeriumi 
juures tegutseva muuseuminõuko-
gu komisjonide poolt. Õhtusel gala-
üritusel selgusid võitjad. Muuseu-
mirotte jagati kümnes kategoorias 
ning välja anti ka kaks eriauhinda.

Galaõhtu avakõnes tõdes kul-
tuuriminister Piret Hartman, et 
Eesti on tõeline muuseumide maa 
ja meie maailmatasemel muuseu-
mid pakuvad igal aastal mitmeid 
väga eriilmelisi ja põnevaid ela-
musi. “Muuseumid hoiavad meie 
pärandit ja mälu, kuid mängivad ka 
üha suuremat sotsiaalset rolli, tõs-
tavad teadlikkust ning aitavad la-
hendada ühiskondlikke kitsaskoh-
ti. Muuseumides töötavad ka väga 
erilised inimesed. Tänan kõiki no-
minente ja meie muuseumirahvast, 
et oma tööd südamega teete ning 
ikka ja jälle külastajatele suurt avas-
tamisrõõmu pakute,” rääkis kultuu-

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

  Eesti muuseumide aasta-
auhindade laureaatidega 
2022 saab tutvuda kodu-
lehel www.muuseum.ee/
aastaauhind/.

Poska naerutas nüüdset muuseu-
mirahvast vanade käitumisjuhen-
ditega, kuidas tuli tollal  muuseu-
mides käies ennast sobilikult üleval 
pidada. 

Peol esines ka Eesti sõjaväeor-
kester, kes auhindade jagamise 
järgselt ka tantsumuusikat mängis.

Eesti sõjaväeorkester, juhatab Simmu Vasar.

Õhtujuhid 
Taavet Poska 
ja Kilu-Mari.

Auhinnarott. Fotod: Kalev Lilleorg Tänavused ürituse korraldajad: (vasakult) Hellar Lill, Sandra Niinepuu, Janek Šafranovski ja Annaliisa Sisask-Silla.
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C
FC Spordiklubi puu pa-
nid kasvama 2002. aastal 
Eesti endised tipprattu-
rid eesotsas Jaan Kir-

sipuuga. Klubi tegevuse eesmär-
kideks seati Eesti jalgrattaspordi 
elavdamine, noorsportlaste toe-
tamine tippsporti pürgimisel ning 
kõrgetasemeliste jalgrattaüritus-
te korraldamine. Lisaks võistluste 
korraldamisele käivitati 2003. aas-
ta 25. oktoobril CFC Suusakool, 
mille algatamisel lõi kaasa olüm-
piapronks Jaak Mae.

Tänaseks on kõnealune CFC 
Spordiklubi puu kasvatanud enda-
le tugevad ja kandvad oksad Viim-
sis ja Pirital suusakooli näol. Nõm-
mel, Pirital ja Jüris hoiavad aga 
sinist värvi au sees rattakooli noo-
red. Nii pakuvadki CFC Spordiklu-
bi üheksa treenerit mitmekülgset 
välisportimise võimalust ühtekok-
ku ligi kolmesajale noorele – seda 
nii harrastamise kui ka tipptasemel 
võistlemise suunitlusega.

Inimestest
CFC Spordiklubi Viimsi filiaal 
asub Forus Spordikeskuse ruumi-
des, mille aknaid kaunistab liiku-
ma kutsuv kujundus. Mõelda vaid, 
et 2010. aastal filiaaliga alustades 
sai fotol olev treeninggrupp aastaid 
lihtsalt puu all kokku – kui on tahe, 
piisab sellestki. Hiljem toetas meie 
toimimist Viimsi kool ning kaue-
maks, kui aimata võis, sai suusa-
kooli koduks Cramo ehitussoojak. 

Tervitan siinkohal toonaseid kaas-
teelisi, kellest nüüdseks on saanud 
täiskasvanud – mitmed neist on 
minu tänased kolleegidki. On ütle-
mata meeldiv, et just neidsamu fo-
tol olevaid alustajaid kohtab seni-
maani spordirajal.

Ilma suurepärase meeskon-
natööta ei ole võimalik nii suurt 
hulka noor inspireerida. Viimase 
nimel töötabki tänaseks tandem – 
Ave Ojasoon ja Bert Tippi – Viimsi 
filiaalis selle nimel, et noored saak-
sid kogeda mitmekülgset liikumist 
ning rõõmu enesearengust. CFC 
treeningutelt lahkuvad naerused 
näod pakuvad treeneritele rahul-
olu ning kinnitavad töö tulemust 
igakülgselt.

Igapäevast
CFC Suusakooli Viimsi filiaa-
li põhiväärtusteks on iga ilmaga 
õues liikumine, pidades silmas, et 
tippspordist kaugelt olulisem on 
elukestev liikumissõltuvus ning 
erikülgne füüsiline areng. See-
tõttu suusakoolis suusatatakse, 
matkatakse looduses, sõidetakse 
rullsuuskade ja -uiskudega, mängi-
takse pallimänge, peitust ning bin-
got. Seda kõike aastaringselt, ilma 
suvise treeningpausita. Tõsi, just 
suvine laagrielu on see, mis paneb 
paljudel noortel silma särama.

Lisaks laste ja noorte igapäeva-
sele suunamisele löövad treene-
rid Ave ja Bert kaasa suusatamise 
populariseerimisel. Nad ei ütle ära 
ühestki projektist, mis aitaks kas-
või ühe inimese suusarajale juurde 

CFC SUUSAKOOL Kindlasti olete märganud Viimsi 
vahel sinistes dressides tegelasi, kes poolsaare 
rekreatiivsetel aladel jooksevad, suusatavad, rulli-
tavad ja rattaga sõidavad. Neid võib selja taha 
vaadates ära tunda naerupahvakute ja suusakepi-
klõbina järgi. Need on noored, kes liiguvad täis 
mitme keskmise Eesti lapse liikumisnormi jagu. 
Need on CFC Suusakooli noored.

Liikumisaasta raames: suusakool

Ave Ojasoon
CFC Suusakooli 
Viimsi filiaali treener

3. veebruar 2023

  Uuri lisa www.cfc.ee.

KO M M E N TA A R

 Eva-Maria Pajuri suusakoolis kogetust: Minu tee CFC-s 
lõppes mõne aasta eest, kui treenitud oli juba 12 aastat. Ise-
seisev elu oli algamas ja alles siis mõistsin, miks suusata-
mine minu südames nii olulist kohta vääris ja siiani hoiab. 
Suusatamine ei ole ainult sport, see on eluviis. See on ras-
ke, aga ilus eluviis, mis annab Sulle eluks kõik vajaliku – sõbrad, oskused, 
väärtused ja eelkõige oskuse õppida armastama igat tüütut kohustust oma 
elus. Ma siiani meenutan kõiki laagreid, mil pikad trennid möödusid minu-
titena, sest naersime ja lustisime kõik koos. Mäletan, et minu väiksena teh-
tud pättuste eest karistuseks oli, et mind ei lubatud trenni. Kõlab imelikult? 
Jah, muidugi, aga trenn oli tõesti see, mida üle kõige armastasin. Ma usun, 
et iga väikene spordisemu võiks kasvõi proovida. Trennist kaotada ei saa 
midagi, ainult võita!

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

viimsivald.ee/sissekirjutus

tuua. Nii pakuvad nad hea meelega 
eratunde ning koolitusi ka täiskas-
vanutele, ettevõtetele või sõprus-
kondadele.

Unistustest
Energiliste treenerite juhendamisel 
saab iga päev liikumisrõõmu tun-
da suur hulk 7–19-aastaseid noori. 
Esimesed pääsukesed oleme juba 
pesast välja lennutanud ning või-
me uhkusega öelda, et Viimsi val-
la nappidel reljeefidel on end või-
malik töötada noortekoondisesse 
ja selle lävele, esindades rannakü-
la ka maailmakaardil. Töö, mis vas-
tupidavusala esindades selle nimel 
teha tuleb, ei ole lihtne – kümneid 
kordi Vimkalt üles joosta ja tundi-
deviisi rullsuuskadel veereda. Et 
valatud higi saaks ka tulemustes 
vormistatud, tuleb sama palju ae-
ga veeta pöidlad pihus oodates – 
ehk tuleb just sel aastal lumine talv.

Nagu tavaline Viimsi kandi suu-
sasõber, unistab ka CFC Suusakooli 
seltskond endiselt pikisilmi kunst-
lumeringist. Unistamise vahepeal 
sõidetakse treeningute tarbeks Pi-
ritale või kaugemale lumerõõme 
otsima. Tõsi, suusanoored on kas-
vanud äärmiselt vähenõudlikuks 
– neile piisab neljast lumehelbest 
laastupuru segul ning juba on lõ-
bu laialt!

Viis nõuannet harrastajale
1. Riietus selline, et seistes oleks pi-
sut jahe.
2. Suusavarustus – olgu või vana-
ema oma. Tähtis on soov ja tahe!
3. Ettevalmistatud suusarada. Info 
selle kohta, millises seisus paras-
jagu Viimsi kandi suusarajad on, 
saab veebilehelt terviserajad.ee/
rajad/.
4. Kui tagant on tulemas kiirem 
suusataja, siis ei pea Sa tee andmi-
seks rajalt ära astuma. Kiirem saab 
Sinust ise osavalt mööda.
5. Ütle kaassuusatajale möödudes 
“Jõudu!”.

Külalis-
treening Raul 
Ollega.

Kohe läheb 
suusamängu-
deks. Tree-
ninglaager 
Haanjas. 
Fotod: era-
kogu

Suusakooli talvelaagri traditisoon – matk.
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Moodustame üheskoos 
Eesti suurima südame!
Sõbrapäeva eel kutsume kõiki viimsilasi osalema üritusel “Kus asub 
Eesti suurim süda?”. Võta kaasa oma sõbrad ja perekond ning moo-
dustame üheskoos Viimsi kooli staadionile Eesti suurema südame.

Koostöös kohalike omavalitsustega soovib JJ-Street tantsukool välja 
selgitada, kus asub Eesti kõige suurem süda. Ukrainas toimuva sõja 
tõttu on südameaktsioonil veelgi erilisem tähendus. Suured südamed, 
mis üle Eesti moodustatakse, on ühtlasi ka lootuse ja kokkuhoidmise 
sümboliteks ning toetus Ukrainale.

Viimsi südame moodustamine toimub 12. veebruaril kell 13 Viimsi 
kooli staadionil. Kutsume südame moodustamisest osa saama igat 
viimsilast, sest vaid nii saame olla kindlad, et meie süda on suurim! 
Inimketist moodustatud südamest jäädvustame droonifoto ja osaleja-
tele pakuvad Viimsi noortekeskuse noored kohapeal sooja teed.

Algatus “Eesti Suurim Süda” sai alguse möödunud aasta sõbrapäeva 
eel, kui 15 erinevas Eesti piirkonnas moodustati inimeste abiga süda-
meid. Kokku osales aktsioonis üle 1000 inimese ning suurima südame 
rändkarika võitis 2022. aastal piirilinnade Valga ja Valka ühissüda. 
Nüüd ootab rändkarikas uut omanikku. Käesoleva aasta südamepildid 
avaldatakse 14. veebruaril ning siis antakse ka välja Eesti suurima süda-
mega koha tiitel. Tule kohale ja toome selle tiitli sel aastal Viimsisse!

Mirell Karhu  
JJ-Street Dance Company

Teated

SISEMEISTRIVÕISTLUSED Jaanuari 
keskel toimusid Lasnamäe spordi-
hallis Eesti noorte sisemeistri-
võistlused kergejõustikus. Spordi-
klubi Lindoni õpilased tõid Viim-
sisse 12 medalit, millest kolm olid 
kuldsed ehk saadi meistritiitlid!

Kahekordseks U14 vanuseklassi Eesti 
meistriks tituleeriti Mette Marii Estorn. 

Meistritiitlid võitis Mette Marii 60 m 
tõkkejooksus ning 200 m jooksus ning 
lisaks sellele saavutas veel 60 m ja 
400 m jooksus hõbemedali.

Kolmikvõit tuli Lindoni spordiklu-
bile U14 vanuseklassi 1500 m jooksus. 
Kaur Erich Poolmaa, Alari Arulaane 
ja Lars Lukas Steurs tegid suurepära-
se jooksu ning võitsid vastavalt kuld-, 
hõbe- ja pronksmedalid sellelt alalt. 
Lisaks pronksmedalile 1500 m jook-
sus saavutas Lars Lukas kolmanda ko-
ha ka 800 m jooksus.

U16 vanuseklassi poiste seas pidi 
Markus Siilo leppima nii 200 m kui ka 

Eesti noorte sisemeistri-
võistlustelt toodi koju kolm 
kuldset medalit

400 m jooksus neljanda kohaga, aga 
800 m jooks õnnestus suurepäraselt – 
tasuks hõbemedal!

Lisaks oli spordiklubil Lindon väljas 
tugev käijate tiim, kel õnnestus U14 va-
nuseklassis võtta kaks medalit: Kaspar 
Karp saavutas 2000 m käimises hõbe-
medali ning Erik Gussarov samal dis-
tantsil pronksmedali. U16 vanuse-
klassis tuli juba kilomeeter rohkem 
käia ja Oskar Paas suutis tulla 3000 m 
käimises pronksmedalile. 

Palju õnne medalistidele ning nen-
de treeneritele – Kirke Aitsen ja Ülari 
Kais!

Kirke Aitsen
SK Lindon treener

Elva südame-
pilt 2022. 
aastal. Foto: 
Kayvo Kroon

Noored tõid Viimsisse 14 medalit
K E R G E J Õ U S T I K

17. jaanuaril võistlesid spordiklubi 
Lindoni noored kergejõustiklased Harju-
maa meistrivõistlustel ning tõid Viimsisse
14 medalit.   

Kolmekordseks Harjumaa U16 vanuserühma 
meistriks tuli Viimsi kooli õpilane Markus Siilo, 
kes saavutas esikoha 60 m jooksus, kaugushüp-
pes ja 800 m jooksus. Viimsi kooli esindas veel 
Mette-Marii Estorn, kes tuli U14 vanuserühma 
meistriks kahel alal: 60 m jooksus ja 60 m tõk-
kejooksus. Silvia Sarv tuli kahekordseks meist-
riks U18 vanuseklassis (60 m jooksus ja kau-
gushüppes) ning Urban-Aik Sild saavutas U14 

vanuserühmas kolmanda koha kaugushüppes.
300 m jooksus saavutasid Haabneeme koo-

li õpilased Nele Oja ja Eliise triipan U16 va-
nuseklassis vastavalt teise ja kolmanda ko-
ha. Lisaks jooksis pronksmedalile ennast veel 
Henri Näppi U16 vanuseklassi 800 m jook-
sus ja kolmanda koha saavutas ka Chrislyn 
Raudsepp U14 vanuseklassi kõrgushüppes.

Viimsi gümnaasiumi õpilane Liisi Kangro 
tuli U18 vanuseklassi Harjumaa meistriks ka-
hel alal – 60 m tõkkejooksus ja 300 m jooksus.

Õpilasi treenivad Kirke Aitsen ja Ülari Kais.

Kirke Aitsen   
SK Lindon treener

Vasakult Emili Kaul (Rae SK), Mette-Marii Estorn (SK Lindon), Laura Randle (Rae SK). 

Vasakult Romet Ridalaan (Kiili gümnaasium), 
Markus Siilo (SK Lindon), Henri Näppi (SK Lindon). 

Vasakult Nele Oja (SK Lindon), Anna Sõerd (Rae 
SK), Eliise Triipan (SK Lindon). Fotod: Rein Suppi 

U14 vanuseklassi 1500 m jooksu lõpusirge – (eest taha) 
Kaur Erich Poolmaa, Alari Arulaane ja Lars Lukas Steurs. 

Kahekordseks U14 vanuseklassi Eesti meistriks tituleeriti 
Mette Marii Estorn. Fotod: Marko Mumm
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Aiatööd
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.

Ehitus
Worx OÜ teostab Viimsi, Pirita ja 
Mähe piirkonnas elamute erinevaid 
ehitus- ja renoveerimistöid. Info tel 
511 4761, info@worxest.ee.
Kvaliteetne plaatimisteenus ning 
saunade ehitus nii era- kui ka äri-
klientidele. Usaldusväärne ja pika-
ajaline kogemus. Tel 5564 1910.

Muud teenused
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Veoteenus/kolimine. Akuraatsed 
kolijad. Vana mööbli demonteeri-
mine ja äravedu, sh rämpsu ära-
vedu. Metallijäätmeid (sh koduma-
sinad) viime ära tasuta. Töötame 
ka nädalavahetustel. Tel 502 8148.
Vahetan boilereid, WC-potte, se-
gisteid, valamuid, pesumasinate 
ühendamine ja vanade äravedu, 
väiksemad elektritööd. Tel 5904 
8011, e-mail looduse.3@hot.ee.
Viimsis asuv kogenud santehnik 
tuleb teile appi. Tel 551 8837, Pavel 
(vene keel).
Tasuta äravedu – väiksem kodu-
tehnika, nõud, riided, raamatud 
jm, mis on korralikud ja kasutus-
kõlblikud, kuid teie kodus enam 
kasutust ei leia. Edendame kesk-
konnasäästlikku tarbimist, toime-
tame teie asjad uutele õnnelikele 

omanikele. Tel 515 9395.

Ost, müük, rent
Laias valikus ja soodsa hinnaga 
madratsid ja voodid (erimõõtudes 
tellimise võimalus). Hea hinnaga 
kasukad ning naisteriided ja jala-
nõud otse USA-st poes Riietering. 
Viimsi, Randvere 6, 2. korrus.
Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARKist litsent-
si alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 
5823 8310.
Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Kohapeal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või tel 5618 8671. Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.
Kuivad küttepuud 40 l võrkudes: 
lepp 6 eurot võrk, kuusk 6 eurot 
võrk, sanglepp 7 eurot võrk. Hinnad 
sisaldavad transporti koju kätte. 
Tel 528 8224.
Müüa kuiv kaminapuu 40 l võrgus 
pikkusega 30 cm ja hind koos koha-
letoomisega: metsakuiv 4 eurot, 
lepa-segu 5 eurot, must lepp 6 eurot 
ja kask 7 eurot. Tel 536 39579.
Müüa kuivad kase ja lepa klotsid 
0,25 m ja 0,3 m 40-liitrises võrgus 
koos veoga. Tel 5349 2771.
Uuemate ja vanemate raamatute 
ja vanavara (fotod, postkaardid, 
margid, rahad, mänguasjad, heli-
plaadid, suveniirid, tarbeesemed 
jm) ost. Tel 514 0618, Andres.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte, 

trükiseid ja dokumente, vanaraha 
ning muid kollektsioneerimise ese-
meid. Võib pakkuda ka kasutatud 
tänapäevaseid raamatuid. Tel 602 
0906 ja 501 1628.
Kuiv küttepuu 30 cm, 40 l võrk-
kott, 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.

Koolitus
Kutsume hispaania keele kursustele 
Viimsis. Uus algajate grupp alus-
tab veebruaris ja tunnid hakkavad 
toimuma neljapäeviti kell 17–18.15 
Viimsi huvikeskuses. Info ja regist-
reerimine e-posti teel hola@
hispaaniakeeletunnid.ee või Face-
bookis facebook.com/hispaania-
keeletunnid.
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
Viimsis ja Tallinnas tegutsev ette-
võte otsib haldusjuhti, kelle tööüles-
anneteks on ettevõtte vallas- ja 
kinnisvara hooldus ning korras-
hoid. Vajalik autojuhtimisõigus. 
Täpsem info telefonil 5347 9987.
Otsin abilist, kes toetaks 1. klassi 
last koolitööde tegemisel 1–2 tundi 
esmaspäevast neljapäevani ajava-
hemikul kell 14–17. Täpsem aeg jms 
kokkuleppel. Tel 5685 1904, Karina.

SPA.SPATALLINN.EE

Tervislik on ilus – sellepärast oleme loonud Tallinn Viimsi SPAs
kõrgetasemelise ja laia hoolitsustevalikuga ilu- ja tervisekeskuse. Siin
saad aja maha võtta ja pühenduda tervisele ja puhkusele. Sobivaima

hoolitsuse leidmisel abistavad Sind ilukeskuse spetsialistid. 

Broneeri
hoolitsus veebis

 -10%
KUNI 40% SOODSAMAD SPAAPÄÄSMED

OOTAVAD SIND VIIMSI SPAAS JUST
NÄDALASISESTEL AEGADEL

E-R 09:30-15:00

HIND AL

12€

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 eurot ja maksimaalne toetussumma 
2000 eurot.

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

parandada koostööd ja kommunikatsiooni, tagada traditsioonide jätku-
mine 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  

Lipupäevadest sel aastal
 Riigikogu otsusel lisandub sellest aastast kaks uut lipupäeva: eesti 

kirjanduse päev ning laulu- ja tantsupeo toimumise päevad. 2023. aas-
tal tuleb sinimustvalge heisata vähemalt 22 päeval.

2023. aasta korralised lipupäevad: 3.01 – vabadussõjas võidelnute 
mälestuspäev; 30.01 – eesti kirjanduse päev; 2.02 – Tartu rahulepingu 
aastapäev; 24.02 – vabariigi 105. aastapäev; 5.03 – riigikogu valimis-
päev; 14.03 – emakeelepäev; 23.04 –  veteranipäev; 9.05 – Euroopa 
päev; 14.05 – emadepäev; 1.06 – lastekaitsepäev; 4.06 – Eesti lipu päev; 
14.06 – leinapäev; 23.06 – võidupüha, jaanilaupäev; 24.06 – jaanipäev; 
30.06–2.07 – XIII noorte laulu- ja tantsupidu; 20.08 – taasiseseisvumis-
päev; 1.09 – teadmistepäev; 10.09 – vanavanemate päev; 21.10 – hõimu-
päev; 12.11 – isadepäev.

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

Meister on vaid
kliki kaugusel:

PÕRANDATE EHITUS

KARKASSITÖÖD
VIIMISTLUSTÖÖD

KROHVIMINE

MAALRITÖÖ

PLAATIMINE

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

VANNITOA remont 
100% tervikliku lahendusena
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Viimsi Artium esitleb:

viimsiartium.ee

 “Beethoveni 
   klaveritriod II”

klaveritrio 
Poll-Varema-Poll

Kaneelirull

Delice
~60 g

Spinati-fetajuustu-
struudel

Delice
~125 g

Pakkumised kehtivad 05.01-23.01.2023 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

24.01-13.02.2023

Singi-juustusalat 
õuntega

Delice
kgkg

10,99
tavahind 12,99tavahind 12,99

~0,39~0,39
tavahind ~0,48 / 6,49/kgtavahind ~0,48 / 6,49/kg

~1,99
tavahind ~2,37 / 15,99/kg

Ameerika BBQ pitsa 
rebitud lihaga

Delice

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

Beebiforell 
küpsetuskarbis

Delice
kg

14,5914,59
tavahind 17,99tavahind 17,99

Kartuli-brokoli 
gratään

Delice
kg

Lihapallid 
sinepikastmes

Delice
kgDelice’i kokkadelt ja pagaritelt:

-15% -18% -18%

-15%-18%-18%-15%

10,9910,99
tavahind 12,99 tavahind 12,99 

12,9912,99
tavahind 15,99tavahind 15,99

õuntega

DeliceDelice

10,9910,99

Delice
~60 g

Spinati-fetajuustu-
struudel

Delice
~125 g

~1,99~1,99

-15-15


