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K
oroonaviiruse levikut puudutav olukord Eestis 
on jälle väga tõsine. Seda näitab viirusesse na-
katunute suhtarvu kiire tõus Tallinnas ja Harju-
maal ning mujalgi. Kuna Viimsi on Tallinnaga 
vahetult seotud, siis on ka nakatunute suhtarv 

siin sarnane.
Paljud tuvastatud nakatunutest põevad haigust nähta-

vate sümptomiteta, olles enda teadmata nakkusohtlikud. 
Suurenenud on viiruse varjatud levik. Teiselt poolt on kii-
resti kasvanud haiglaravil viibivate patsientide arv, mis 
näitab, et tegemist on ohtliku nakkusega.

Kevadisest eriolukorrast teame, et lausaline distants-
õpe koolides jätab negatiivse jälje meie laste teadmistesse; 
lasteaedade sulgemine hoiab meie inimesi tööturult eemal 
ja mõjutab perede hakkamasaamist; kohvikute ja poodide 
tühjaksjäämine hävitab aastatega ehitatud ärisid.

Eelkirjeldatut arvesse võttes on ühelt poolt vägagi asja-
kohane ettevaatusabinõude rakendmine, teiselt poolt aga 
peame hoidma võimalikult tavalist elurütmi.

Meie kõigi käitumisest sõltub, kas saame võimalikult 
kaua ning võimalikult tavapärasel viisil oma elukorraldust 
jätkata. Eesti elu avatuna hoidmiseks kutsun kõiki viimsi-
lasi järgima lihtsaid reegleid: püsi haigena kodus, hoia dis-
tantsi, kanna maski, pese käsi ja lae oma telefoni HOIA ra-
kendus. Kahtluse korral testi esimesel võimalusel ja ka 
väheste haigusnähtude korral pöördu perearsti poole või 
helista nõuandeliinile 1220.

Sama oluline kui enda 
kaitsmine viiruse eest on 
hoolimine abivajajatest ja 
nende märkamine. Hoolitse-
me selle eest, et riskirühma 
kuuluvad eakad inimesed – 
meie vanemad, sugulased, 
abivajavad naabrid – ei peaks 
lähiajal ilma möödapääsma-

tu vajaduseta minema rahvarohketesse kohtadesse. Vii-
me neile toidukraami ja ravimid koju kätte. Hoolitseme, et 
kõigil pereliikmetel oleks alati kasutada näomask ja et se-
da osataks korrektselt kanda. Kattes avalikes siseruumides 
ja ühistranspordis suu ja nina, näitame, et hoolime. Maski 
kandmine on saamas tavapäraseks tegevuseks ja see võib 
reaalselt elusid päästa. Uue abimeetmena oleme alusta-
nud tasuta ühekordsete näomaskide jagamist. Juba täna 
pakume tasuta maske toiduabi saajatele ning piisava ko-
guse maskide saabumisel laiendame seda võimalust kõi-
gile toimetulekuabi saanud isikutele. 

Hoiame suuremad peod ja kogunemised aega, mil vii-
rus on taganenud ja risk nakatuda väiksem. Samas ei pea 
näiteks traditsioonilise jõulupeo ärajäämine tähendama, 
et koos sugulaste, kolleegide või teiste tuttavatega üldse 
midagi ette ei võeta. Võimalik on kokku saada väiksema 
arvu inimestega, üritusi saab korraldada vabas õhus, lähe-
dasi on alati võimalik meeles pidada.

Luban, et kõik valla asutused suhtuvad praegusse olu-
korda äärmise tõsidusega. Esmajoones on meie ülesanne 
hoolitseda abivajajate eest ning tagada kõigi avalike tee-

 nuste tõrgeteta toimimine. Vallamaja 
on lähiajal otsekontaktideks üldreeg-

lina suletud, aga ükski teenus ei 
jää seetõttu osutamata. Hoiame 
lasteaiad, koolid, raamatukogud, 
huvikeskuse ja teised asutused 
võimalikult kaua avatuna, kuid   

rakendame seejuures kõiki vaja-
likke ennetusmeetmeid. 

Hoolivalt käitudes saame 
nakkuse levikut piirata ja 

samas hoida meie 
inimeste harjumus-

pärast eluviisi 
ning ka majan-
duse toimimas.
Illar Lemetti
vallavanem

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
vt@viimsivv.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.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Koeraomanikud vs 
mitteloomainimesed 
LEMMIKUD Kuidas kogukonnas koos hakkama saada nii, et loomad, 
nende omanikud ja mitteloomainimesed omavahel sõbralikult ja ohutult 
hakkama saaksid, on tänapäeva ühiskonnas üks tõsiseid küsimusi. Situat-
sioonid, mis koeraomanike ja mitteomanike vahel probleeme tekitavad, 
on erinevad, kuid enamasti on neid võimalik vältida ja ennetada.
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Ajalehe järgmine number ilmub 4. detsembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 26. november kell 16.

ne koer tema oma? Sellises olukorras, 
kus rihmastatud koer ründab lahtiselt 
jooksvat liigikaaslast, jääb süüdlaseks 
lahtine, mitte rihmastatud koer. Koe-
raomanik peab igal juhul teadma, et 
koeri võib lahti lasta asula siseselt vaid 
selleks ettenähtud kohtades (aediku-
tes/jalutusplatsidel).

Meie ühiskonnas on väga suur puu-
dujääk loomapidamise hariduses. Võe-
takse lemmikloom, aga ei vaevuta en-
dale selgeks tegema, kuidas tema eest 
hoolitseda. Olles ise mitme koera oma-
nikud, töötades iga päev koertega ja 
nähes palju ignorantsust teiste loo-
maomanike poolt, ei pane me para-
ku pahaks, et leidub inimesi, kes koe-
ri ei salli. 

Näiteks koerte väljaheidete korista-
mine paistab mitte ainult Viimsi valla 
asulates, vaid kogu riigis olema ebapo-
pulaarne. Miks on siis koeraomani-
kul nii raske kaasa võtta paar grammi 
kaaluv kotike ja oma koera järelt ko-
ristada? Kõik algab tegelikult looma-
pidamiskultuurist. Loomaomanikud 
peavad arvestama, et nendega koos 
elavad inimesed, kes ei pea nuusuta-
ma trepikodade esiseid, mis on täis 
pissitud, või astuma puhaste kingade-
ga koera kaka sisse. Kui leiame igaüks 
endas natuke rohkem kainet mõistust 
ja hoolimist, saame kenasti ühes kogu-
konnas hakkama, teisi häirimata ning 
oma lemmikuga kvaliteetaega veetes.

A
lustama peaks sellest, et 
kui koer võtta, siis suudaks 
omanik tagada tema püsi-
mise oma territooriumil. 

Hüppesse saanud koera puhul võib 
alati eeldada, et loom on ohtlik ning 
tihti ongi plehku pannud koerad arad, 
agressiivsed, segaduses ning üks va-
le liigutus võõra vastutulija poolt võib 
saada saatuslikuks. Koera võib käsitle-
da külmrelvana, kui teda ei ole koolita-
tud elama ühiskonnas kehtivate reegli-
te järgi. Väga suur osa on siin ka koera 
sotsialiseerimisel, millega tuleks tege-
leda juba siis, kui kutsikas majja tuuak-
se, aga seda ei ole hilja ette võtta ka 
täiskasvanud looma puhul, sest ütlus 
“vana koer uusi trikke ei õpi”, tegelikult 
paika ei pea. 

Näiteks sellist asja nagu “isaste 
jooksuaeg” ei eksisteeri ning see ei 
saa olla vabandus, miks koerad aeg-
ajalt üle aia hüppavad. Selline tegu-
viis looma poolt näitab eelkõige iga-
vust ja tähelepanuvajadust, sest mitte 
ükski koer ei saa ju rahulolu niisama 
aias istumisest. Kui koer on soetatud, 
siis kaks korda päevas söögi etteand-
misest ei piisa. Koer on karjaloom ning 
vajab inimesega kontakti ja ajutööd, et 
olla normaalselt funktsioneeriv ühis-
konna osa. Tal peab olema juht, kes 
suunab, andes märku õigest või valest 
käitumisest.

Kui koer jooksu ei saa panna, on 
väljaspool kodu alati rihmastatult ja 
kontrolli all, siis on suur hulk problee-
me juba ära hoitud. Muret ei tekita ju 
ainult see, kuidas koer käitub inimes-
te suhtes, silmas tuleb pidada ka seda, 
et tänavale tormates võib koer häirida 
liiklust või põhjustada koguni liiklus-
õnnetuse. Samuti võib probleeme tek-
kida sellest, kuidas reageerib loom tei-
sele liigikaaslasele. 

Paljud koeraga jalutajad on ju koge-
nud olukorda, kus rihmastatud koera-
le jookseb vastu rihmastamata koer, 
omanik 100 meetri kaugusel hüüd-
mas: “Ta ei tee midagi.” Aga kuidas 
saab selles kindel olla? Kontrollima-
tu ja rihmastamata koer võib olla oht-
lik, olgu ta suur või väike. Ta ei pruu-
gi ohustada inimest, aga kuidas saab 
võõra koera omanik olla kindel, et te-
ma koer teist looma ei ründa? Või tei-

Meie ühiskonnas 
on väga suur puudu-
jääk loomapidamise 
hariduses.

Kristine Maria Siitan
Merli Pavelson
Viimsi Lemmikupesa
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Uue abimeetmena 
oleme alustanud 
tasuta ühekordsete 
näomaskide jaga-
mist.

tasub teada
Kust küsida nõu Covid-19 osas?

  Tervist puudutavate küsimuste korral helista perearsti 
nõuandetelefonile 1220. 

  Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista häda-
abinumbrile 112.

  Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäeva-
ringselt avatud tasuta häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247.

  Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses on tulenevalt KOKS § 22 lg 36² 
kehtestada lemmikloomade pidamise eeskiri. KOKS § 66³ alusel saab lem-
mikloomapidamise eeskirja rikkumise eest rikkujat (loomapidajat) karistada 
juhul, kui rikkumine põhjustas ettevaatamatusest varalise kahju või inime-
sele tervisekahjustuse. Karistuse saab määrata väärteokorras kuni 800 euro 
suuruses summas. Seega on seadusest tulenev väärteomenetluse alusta-
mise oluline kriteerium varaline kahju või tervisekahjustus. KOKS § 66⁴ an-
nab eespoolnimetatud väärtegude menetlemise õiguse nii kohalikule oma-
valitsusele kui ka politseile.

Äärmuslikel juhtudel on saab inimest või looma rünnanud koera omanikku 
võtta vastutusele ka kriminaalkorras. 

Loomade äravõtmist omanikult saab väärteomenetluse korras looma-
kaitseseaduse alusel kohtu kaudu korraldada veterinaar- ja toiduamet. 
Kohalikule omavalitsusele seadusest selliseid õiguseid ei tulene.

Teadmiste ja kogemuste omanda-
mine tuleb kasuks kõigile. Nii võiks ka 
mitteloomaomanikud harida end tee-
mal, miks koerad käituvad nii nagu 
nad käituvad, millele nad reageerivad 
ning mis võib tekitada loomas hirmu 
ja agressiivsust. Sellesse maailma pilku 
heites suudab igaüks paremini mõista 
loomade hingeelu ja see aitab koertega 
kokku puutudes adekvaatsemalt käitu-
da ning nendesse sallivamalt suhtuda. 

Kõige suurem vastutus lasub siiski 
koeraomanikul, kes vastutab nii oma 
looma kui ka ümbritsevate heaolu ja 
turvatunde eest. Nagu eelpool mai-
nitud, siis koerast võib saada relv vä-
ga kiiresti – ja seda mitte heas mõttes. 
Juba siis, kui kaalutakse lemmikloo-
ma soetamist, tuleb väga tõsiselt läbi 
mõelda mitu puntki:

- kas suudad oma koera igal ajal oma 
territooriumil hoida;

- kas oled valmis koera koolitama 
ja sotsialiseerima, et ta sobituks ühis-
konda;

- kas oled valmis rohkemaks, kui vaid 
toitu ette panema – koer vajab enamat;

- kas oled valmis investeerima koera 
heaolusse nii tervise, koolituse, toidu, 
karvahoolduse, ravikulude jms seoses;

- kas oled valmis vastutama oma 
koera tegude eest nii oma territooriu-
mil kui ka väljaspool seda;

- kas suudad pakkuda koerale täis-
väärtuslikku elu.

Iga koeraomanik vastutab oma loo-
ma eest tingimusteta. Olgu koer suur 
või väike, reeglid nende jaoks on sa-
mad. Mitteloomaarmastajast inimese 
jaoks ei ole vahet, kas koer kaalub 2 kg 
või 82 kg – kui loom ei sobitu keskkon-
da, on see ühtmoodi ebameeldiv ja 
häiriv kõigile. 

Turvalist ja vastutustundlikku koos-
eksisteerimist!

Allikas: terviseamet.ee
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Harjumaa 2020. aasta parim 
tervisetegu on Prangli kiirabi-
punkti loomine
Harjumaa tervisetegu 2020 tiitli pälvis Prangli kiirabipunkt, mis loob 
nii kohalikele elanikele kui ka turistidele senisest oluliselt suurema 
turvatunde saarel viibimise ajal. 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) kiirabikeskuse poolt loodud 
Prangli saare kiirabi tugipunkt avati tänavu 1. aprillil ning seitsme tege-
vuskuuga on kohalikest elanikest esmaabiandjad lahendanud 40 eri-
ilmelist juhtumit, sealhulgas mitu elutähtsat väljakutset.

Praegu on saarel üks kiirabiauto, millele tuleval aastal lisandub veel 
teine. PERH on hoolitsenud selle eest, et Prangli kiirabipunktil oleks 
samaväärne varustus, mis mandri kiirabibrigaadidel. Kiirabi tugipunkti 
loomisel koolitas regionaalhaigla välja viis Prangli elanikku, kellel on 
piisav pädevus vajaliku esmaabi andmiseks. Tänu sellele suudetakse 
palju juhtumeid lahendada operatiivselt kohapeal, ilma, et kiirabi-
brigaad peaks mandrilt kohale sõitma.

Prangli on Põhja-Eesti suurim püsiasustusega saar, kus elab aasta-
ringselt 80 inimest. Aastas külastab Pranglit ligi 30 000 inimest.

VT 

Teadmiseks Viimsi vallas 
tegutsevatele rahvakultuuri-
kollektiividele
Tuletame kõigile meelde, et 2021. aasta tegevustoetuse taotluse 
esitamise tähtaeg on 1. detsember. 

Alates käesolevast aastast saavad Viimis vallas regulaarselt tegut-
sevad rahvakultuurikollektiivid – koorid, tantsurühmad, orkestrid 
ja näiteringid – tegevustoetust Viimsi valla kultuuritöö ja kogukonna 
arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise korra 
alusel. 

Viimsi Vallavolikogu 08.10.2019 määruse nr 19 “Viimsi valla kultuuri-
töö ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute 
toetamise kord” tingimustega saate tutvuda Riigi Teataja kodulehel 
https://www.riigiteataja.ee/akt/426022020070.

Ott Kask  
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Teated

Harjumaa aasta terviseteo tiitel on suur tunnustus kõigile, kes 
kiirabipunkti saamisloosse panustasid. Foto: erakogu

AJALUGU Eesti Sõjamuuseum – 
kindral Laidoneri muuseum otsib 
kogumiskampaania korras kõik-
võimalikke 1990. aastate alguse 
Kaitseliiduga seotud esemeid ja 
materjale, et organisatsiooni taas-
ülesehitamise põnev ajalugu järg-
nevatele põlvedele kaotsi ei läheks.

Sõjamuuseum kutsub üles annetama 
kõike taastatud Kaitseliidu algusae-
gade ajalooga seotut, mis vähegi tun-
dub säilitamist väärt: riideid, jalanõu-
sid, vormielemente ning muud isikliku 
varustuse juurde kuuluvat; samuti au-
märke, sümboolikat, dokumente, trü-
kiseid, fotosid, videoid, päevikuid, kir-
ju; ka relvi jne. Loetelu ei ole lõplik. 
Oluline on lugu, mis asjal rääkida on. 
Ajaloo seisukohast võib väga väärtus-
likuks osutuda kõik, alates vormijakist 
kuni tulemasinani välja.

“Kindlasti oskab iga kaitseliitlane 
ise kõige paremini oma organisatsioo-
ni ajalugu nii-öelda ära tunda,” julgus-
tab sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. 
“Palume üle vaadata oma kapid, saht-
lid, voodialused, pööningud ja suvi-
lad,” paneb ta südamele. 

Kaitseliit on olnud algusest peale 
ise väga teadlik oma ajaloo jäädvus-
tamise olulisusest. Kaitseliidu ajaloo-
kogu, nn Kaitseliidu muuseum asutati 

Sõjamuuseum hakkab koguma 
1990. aastate Kaitseliidu pärandit

21. mail 1998 ja sinna kuulub enam kui 
10 000 museaali. Vastavalt kahe orga-
nisatsiooni vahelisele kokkuleppele on 
praegu käimas kogu üleandmine sõja-
muuseumile, mis hoolitseb selle kor-
rastamise ja kaasaegsete säilitustingi-
mustega hoidlasse paigutamise eest.

Sõjamuuseumi kogumiskampaania 
eesmärk on säilitada taasloodud Kait-
seliidu pärandit ning luua võimalused 
selle uurimiseks ja eksponeerimiseks. 

Kampaania aktiivne periood kestab 
Kaitseliidu taasasutamise 31. aasta-
päevani 17. veebruaril tuleval aastal.

Sooviga sõjamuuseumile annetust 
teha võib pöörduda oma kodukoha 
Kaitseliidu maleva või otse sõjamuu-
seumi peavarahoidja Airi Hermi poole 
(airi.herm@esm.ee, tel 621 7416).

Rohkem infot:  esm.ee/uurimistoo/
kaitseliit.

VT

Kaitseliidu päevad Aegviidus 1993. aastal. Taktikalist liikumist maastikul jälgivad 
(vasakult): Benno Leesik, kaitseväe juhataja käsundusallohvitser veebel Igor 
Kreisberg, kaitseväe juhataja kindral Aleksander Einseln (binokliga), Kaitseliidu 
ülem major Johannes Kert ja Anu Hallik (Pahka). Foto: Kaitseliidu ajalookogu

TEEHOOLDUS Viimsi vald ja AS 
TREV-2 Grupp vaatasid sel näda-
lal üle hooldetehnika, mida talve-
perioodil valla teede ja tänavate 
korrashoiuks kasutatakse.

Viimsi vald ja AS TREV-2 Grupp vaata-
sid sel nädalal üle hooldetehnika, mi-
da talveperioodil valla teede ja tänava-
te korrashoiuks kasutatakse.

Talveperioodil on Viimsi vald jaga-
tud 18 hooldepiirkonnaks, mille lume- 
ja libedusetõrjeks on pidevas valmis-
olekus 24 erinevat masinat. Lisaks on 
valmisolek seitsme masina kasutami-
seks, mida saab vajadusel hooldetöö-
desse kaasata.

Talihooldetehnikat kasutatakse sõi-
duteede, jalgratta- ja jalgteede, parkla-
te, treppide, ülekäiguradade ja bussi-

Viimsi vald on lume ja libeduse 
tulekuks valmis

peatuste puhastamiseks. Varasemaga 
võrreldes korraldatakse sellest aastast 
teehooldustöid ka Naissaarel ning esi-
mest korda on talihoolduse koosseisus 
bussipaviljonide pesu sagedusega üks 
kord kuus.

Käesolevast aastast kasutab tee-
hooldaja ja tema allhooldajad ühtset 
tunnusgraafikat “Viimsi teehooldus”, 
mis on kantud nii masinatele kui ka 
töövormidele. 

VT

Talihooldetehnika on lumeks ja libedaks valmis. Fotod: Merilin Piirsalu
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tasub teada
Mis on HOIA äpp ja milleks seda on vaja?

  HOIA mobiilirakenduse abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist Covid-19 
nakatunuga. 

Rakendust kasutavad telefonid registreerivad läheduses asuvate teiste telefonide 
Bluetooth signaalide olemasolu. Kui signaal on piisavalt lähedal ja selle kestvus 
piisavalt pikk, siis salvestub nende telefoni lähikontakti anonüümne kood. Kui nüüd 
inimene kinnitab oma nakkuse HOIA äpis, siis laetakse tema seadme anonüümsed 
koodid kesksesse serverisse, kust kõik kasutajad saavad need alla laadida. Ano-
nüümse koodi põhjal ei ole inimest võimalik tuvastada. 

Äpi kasutamine on privaatne ja turvaline. Saadetud teavitused ei ütle sulle, millal, 
kui kaua ja kus sa nakatunuga kokku puutusid ning seega ei ole ka võimalik selle 
põhjal tuvastada, kes oli nakatunu.

Kui said äpilt teavituse, siis see tähendab ainult seda, et oled tõenäoliselt olnud lä-
hikontaktis koroonaviirusesse nakatunuga. See ei tähenda, et jääd kindlasti haigeks. 
Oluline on nüüd püsida kodus ja jälgida oma sümptomeid. 

Kui oled saanud positiivse Covid-19 testi tulemuse, siis märgi ennast äpis haigestu-
nuks.

Kui hoolid enda ja oma lähedaste ning kogu Eesti heaolust, siis on sul võimalik äpi 
kasutamisega palju head teha. Selleks, et kasu oleks võimalikult suur, on hea, kui ra-
kendust kasutab võimalikult palju inimesi. Jaga infot ka oma sõpradele ja lähedaste-
le ning vajadusel aita neid äpi paigaldamisel!

Rohkem infot: hoia.me.

da sobiv aeg ja koht testi võtmiseks. 
Kuni testi tulemuse selgumiseni tu-
leb püsida kodus ja käsitleda end 
kui nakkusohtlikku kodanikku. 

Kuidas kogu protsess täpsemalt 
toimub ning mida patsient testi-
mise kohta veel teada võiks?
Saatekiri läheb kohe pärast vormis-
tamist üles digilukku ja patsiendiga 
võetakse testimiskeskusest telefo-
nitsi ühendust esimesel võimalu-
sel. On juhtunud, et helistatakse 
juba mõne minuti möödudes, kuid 
vahel läheb ka kauem aega, reeglina 
helistatakse siiski ööpäeva jooksul. 

Millal inimene testima pääseb, 
sõltub ka sellest, palju on sel päe-
val testile suunatuid, kas on eelis-
tusi kellaaja ja testimise asukoha 
osas. Kui patsiendil puudub au-
to kasutamise võimalus või ei või-
malda tema tervislik seisund testi-
mispunkti kohale minna, tullakse 
testima tema koju – sel juhul läheb 
testi tegemiseni veidi kauem aega. 

Testi tulemus selgub pärast testi 
võtmist reeglina 24 tunni jooksul ja 
selle vastus pannakse üles patsien-
di digilukku. Positiivse vastuse kor-
ral võtab ka Terviseamet patsiendi-
ga ühendust. 

 
Kui palju on Randvere perears-
tikeskus viimasel ajal saatekirju 
väljastanud ning kui suur prot-
sent tehtud testidest on osutu-
nud positiivseks?
Randvere perearstikeskuses on üks 
nimistu ning saadame iga päev tes-
tima umbes 5–10 inimest, õnneks 
enamiku vastus on osutunud ne-
gatiivseks. 12. novembri seisuga 
oli meie nimistus neli Covid-19 po-
sitiivset patsienti. Kui lugeda ala-
tes kevadest, on neid kokku olnud 
seitse.

KOROONAVIIRUS Covid-19 viirus on sügisel 
kiiresti levima hakanud ning suur hulk nakatunuid 
lisandub Eestis iga päevaga. Seetõttu uurisime 
lähemalt, milliste sümptomite korral peaks ennast 
viiruse osas testima ning milliseid protseduure on 
selleks vaja läbida. Küsimustele vastab Randvere 
perearstikeskuse perearst Kati Paal. 

Covid-19 viiruse sümptomitest, testimisest 
ja ravist räägib perearst Kati Paal

Milliste sümptomite korral peaks 
pöörduma perearsti poole ja kü-
sima saatekirja Covid-19 testimi-
sele?
Perearst saadab hetkel testima kõik 
üle 10-aastased patsiendid, kel-
lel esinevad vähimadki kaebused 
ülemiste hingamisteede osas – pa-
lavik, nohu, köha, kurguvalu, nina-
kinnisus, lõhna- ja maitsetundlik-
kuse häired, aga ka silmapõletik, 
lihas-liigesvalu, nõrkus, väsimus, 
rindkerevalu või kõhulahtisus. 
Õhupuudus ja hingamisraskused 
on samuti sageli Covid-19-ga kaas-
nevad sümptomid, kuid tekivad pi-
gem haiguse teisel nädalal. 

Kui ülemiste hingamisteede 
kaebused tekivad nädalavahetusel, 
tuleb helistada perearsti nõuande-
liinile, telefonil 1220, ka sealt suu-
natakse patsient vajadusel testima. 
Testitegemist ei tasu karta, see pole 
valus, pigem on veidi kõdi. 

Kuidas saatekirja saab?
Haigustunnuste ilmnemisel tu-
leb perearstikeskusesse helista-
da. E-maili teel pöördumine ei so-
bi, kuna sageli tekib arstil või õel 
täiendavaid küsimusi ning kirja teel 
vestlust pidada on väga vaevaline 
ja aeganõudev. Perearstikeskusesse 
ette teatamata haigussümptomite-
ga kohaletulek on samuti väga halb 
mõte, sest sel viisil võib nakatada 
nii perearstikeskuse personali kui 
ka teisi patsiente. 

Peale patsiendiga vestlemist tel-
litakse perearstikeskusest Covid-19 
test ning peagi pärast seda võetakse 
patsiendiga testimiskeskusest tele-
foni teel ühendust, et kokku leppi-

Kuidas käituda, kui vastus osu-
tub positiivseks? 
Nagu eelpool öeldud, siis juba testi 
tulemust oodates tuleb püsida ko-
dus. Kui test osutub positiivseks, 
tuleb koju jääda pikemalt, 10–14 
päevaks. Koju peab jääma seni, 
kuni viimasest palavikust on möö-
das vähemalt 72 tundi (ilma pala-
vikualandajat kasutamata) ning 
ägedad haigussümptomid peavad 
olema taandunud. Kui sümptomid 
on ülikerged ja vähesed, piisab ka 
10-päevasest isolatsioonist. Enne 
tööle naasmist kordusanalüüsi ei 
tehta, oluline on kaebuste taandu-
mine. 

Soovitav on märkida end hai-
gestunuks HOIA äpis ning teavi-
tada oma testitulemusest kõiki lä-
hikontaktseid. Lähikontaktsed on 
inimesed, kes elavad haigestunu-
ga koos, on olnud Covid-19 posi-
tiivse inimesega vahetus kehalises 
kontaktis (kätelnud, kallistanud) 
või on viibinud haigestunust kuni 
kahe meetri kaugusel vähemalt 15 
minutit. Kõik lähikontaktsed pea-
vad jääma karantiini. Samas ei pea 
karantiini jääma lähikontaktsetega 
kokku puutunud inimesed, nn tei-
se astme kontaktid. 

Positiivse testivastuse korral tu-
leb ühendust võtta perearstikesku-
sega, et avada haigusleht ja saada 
nõuandeid haigusega toimetu-
lekuks. Üldjuhul kehtivad samad 
soovitused, mis viirushaiguste pu-
hul ikka. Viiruste ravi on sümpto-
maatiline. Palavikku ei pea alati ra-
vimitega maha võtma, aga kui see 
on kestnud pikalt ja patsienti kur-
nab või kui see muudab enesetun-
de väga viletsaks, siis sobivad pa-
ratsetamool või ibuprofeen, mis 
ühtlasi aitavad leevendada valu. 
Ninakinnisuse ja nohu korral võib 
kasutada käsimüügi nohuravimeid, 
köha korral käsimüügi köharohtu-
sid. Kuna haiguse puhul kipuvad 
limaskestad enamasti kuivama ja 

palavikuga suurenevad vedeliku-
kaod organismist, on oluline piisav 
vedeliku tarvitamine. Kuna viiruse-
ga võitlemine nõuab kehalt ener-
giat, on vaja jõudu säästa ja vältida 

Merlin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

suurt kehalist ja vaimset pingutust. 
Enesetunde halvenedes tuleb kind-
lasti perearstikeskusesse sellest te-
lefonitsi teada anda, et vajadusel 
otsustada edasiste sammude üle.

Perearst Kati 
Paal. Foto: 
Marge Veik
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Kelvingi korvpalliväljaku 
uuendamine        
Kelvingi korvpalliväljaku rekonstruee-
rimine sh kaasaegse ja turvalise plasti-
kust väljakukatte ning uute korvikonst-
ruktsioonide paigaldus. 

Koerte jalutusplats       
Koerte jalutusplatsi rajamine.                
        
Kogu pere vaba aja veetmise koht         
Rajada koht, mis hõlmaks erinevaid 
vaba aja tegevusi: välijõusaal, pikniku-
alad, tegevused pisikestele, kooliealis-
tele, alg- ja põhikooli ning ka gümnaa-
siumi õpilastele. 

Korrastada Pärnamäe veehoidla 
ümbrus ja väärtustada veehoidlat 
kui looduskena kohta Viimsis        
Likvideerida veehoidlaäärne võsa, säi-
litades ilusamad üksikpuud, ning istu-
tada uut haljastust. Kaldad puhastada 
roost ja avada kaldapealsed jalutami-
seks. 

Külakiige- ja varikatusealune 
Pärnamäe külaplatsile     
Rajada Pärnamäe külaplatsile külakii-
ge- ja varikatusealune.  

Laste mänguväljak Õuna tee/
Pihlaka tee parki  
Korrastada Õuna tee/Pihlaka tee park 
ning rajada laste mänguväljak.           

Liikumispuudega inimeste juurde-
pääs ühiskondlikele hoonetele       
Tagada liikumispuudega inimestele 
ligipääsetavus Viimsi avalikesse hoo-
netesse – kõnniteede mahasõidud ja 
kaldteed, uste vahetus.  

Miiduranna külaplats ja 
mänguväljak
Rajada Miiduranna külaplats ja män-
guväljak, kus oleks igaühel vastavalt 
oma eale võimalik midagi teha: liigu-
tada ja sirutada, mängida lauatennist 
ning aktiivselt aega veeta.

Meriste tee valgustus  
Valgustada Meriste tee – see annab tur-
vatunde elanikele ja eriti lastele, kes tu-
levad koolist koju pimeduses.     

Moderne soojak saunaga Viimsi 
kogukonna talisuplejatele
Ehitada Haabneeme randa modern-
ne saunaga riietusruum-konteiner, mis 
annab talvel tuule ja pakase eest või-
maluse tuulevarjus riietuda.   

Multifunktsionaalne mänguväljak
Rajada multifunktsionaalne seintega 
mänguväljak ehk rahvakeeli “puur”, kus 
saab harrastada erinevaid pallimänge. 

Muudetavate raskustega sead-
metega varustatud välijõuväljaku 
rajamine
Muudetavate raskustega välijõusead-
metega varustatud välijõuväljaku raja-
mine avardab oluliselt aastaringset va-
bas õhus sportimise võimalusi. 

Muuga külaplatsi välijõusaal
Jätkata Muuga külaplatsi edasiaren-
dust vastavalt projektile.

Mõisapargi tiik puhastada ja 
korda teha
Tagada pidev ja ühtlane veetase tiigis, 
elimineerida vetikad ja kasvud, paran-

KAASAMINE 1.–13. detsembril toimuvale Viimsi kaasa-
vasse eelarvesse esitatud ideede rahvahääletusele läheb 
57 ideed, mille vallavalitsuse spetsialistide komisjon 
hindas vastavaks kaasava eelarve nõuetele.  

Viimsi 2021. aasta kaasava eelarve ideed

Igal vähemalt 16-aastasel Viim-
si elanikul on võimalus anda hääl 
kolme enim meeldiva idee poolt. 
Jagamisele läheb kokku 100 000 
eurot, mis tähendab, et 2021. aas-
tal saab ellu viia kaks hääletusel 
enim hääli saanud kuni 50 000-eu-
rost projekti. 

Registreeru viimsilaseks ja muu-
da oma häälega koduvald pare-
maks!

Lähemalt saab hääletusele mi-
nevate ideedega tutvuda veebile-
hel viimsi.ee/kaasaveelarve.

55 pingipunkti kergliiklusteedele  
Rajada valla kergliiklusteedele juur-
de 55 pingipunkti. Üks pingipunkt tä-
hendab kattega sillutatud ala, millele 
on paigaldatud seljatoega pink. Pin-
gipunkte rajatakse kõigisse valla küla-
desse ja alevikesse.

Advendikontserdid ja aasta-
vahetuse tähistamine                    
Korraldada vabas õhus toimuv jõulu-
üritus, kus esineksid valla koolid ja hu-
viringid, ansamblid jms. Samuti kor-
raldada vallarahvale vana-aasta õhtul 
tasuta kontsert. 

Alevike vanemate valimine
Alevike vanemate valimine ja vasta-
va teavituskampaania korraldamine 
Viimsi ja Haabneeme elanikele.

Bändiruum, stuudio 
Luua noortele bändiruumid ning pai-
galdada tehnika muusika salvestami-
seks. Akustiline ruum, kitarrivõimud, 
bassivõim, trummid ning kõlarid pul-
di ja mikrofonidega.       

BMX krossi rada           
Rajada Viimsisse BMX krossi rada, mis 
oleks vaba kasutusega kõigile huvilistele. 

Eesmärk on tekitada Viimsi laste-
le ja ka täiskasvanutele võimalus tege-
leda põneva rattaspordialaga, millega 
sobib tutvust teha juba alates 5. või 6. 
eluaastast.  

Digipööre loovainetes Viimsi valla 
põhikoolides     
Hankida Viimsi valla põhikooli kol-
manda kooliastme õpilastele tahvel-
arvuteid tagamaks parim võimalik et-
tevalmistus haridustee jätkamiseks 
gümnaasiumis. 

Esinduslik mänguväljak           
Rajada mänguväljak, kus võimalusi 
jagub väga erinevas vanuses lastele. 
Hea pinnakate, väike kohvik, istumis-
võimalused lapsevanematele, koht kus 
saavad ühtaegu lapsed mängida ning 
vanemad omavahel suhelda ja meel-
divalt aega veeta. 

Huvitegevuse ühtne keskkond 
valla kõigile elanikele (veebis)       
Luua veebikeskkond, kuhu on koonda-
tud kõik huvi-, spordi- jm vaba aja tege-
vusega seonduv kogu Viimsi valla kohta. 

Jõulinnaku rajamine Haabneeme 
kooli juurde 
Üldjuhul liigub enamus lapsi kooli-
päeva vältel liiga vähe. Jõulinnak, mil-
le rajamise eelduseks ei ole suure vaba 
territooriumi olemasolu, võimaldaks 
vahetundide ajal panustada füüsise 
arendamisse ning seeläbi ka vaimu 
virgena hoidmisse.

dada vee kvaliteeti. Tagada, et tiik va-
jaks nii vähe hooldust kui võimalik.

Naissaare merekindluste jooks
Korraldada spordisündmus, mis tut-
vustab Naissaare loodust ja matkara-
du ning militaarajalugu, samuti annab 
võimaluse Viimsi valla elanikel tutvu-
da väikesaarte eluga. 

Noorte tegevusala
Luua terviklik mänguväljak ning täien-
dada ala Pargi lasteaia juures, kus 
hetkel on jalgpalli- ja tenniseväljak, 
lisades teiste alade harrastamise või-
malusi nt korvpalliplats. Ettepanek 
rajada mänguväljak ja skatepark, mi-
da saaks kasutada ka nooremad lapsed 
(alates 2-aastasest ehk siis algajate ala, 
teine ja kolmas tase). 

Nutikas koolitoidu ülejäägi 
päästmine ja kogukondlik 
ümberjaotamine     
Käivitada koolitoidu ülejäägi ümber-
jaotamise süsteem. Koolides jääb toitu 
üle, aga seda ressurssi saab vastutus-
tundlikult ja mõistlikult ära kasutada. 
Idee on pakendada toit portsjoniteks 
ning sügavkülmutada, mis annab sel-
lele pikema eluea ja ümberjaotamise 
võimaluse.

Parem avalik ruum 
Kaasata urbanistid ja liikuvuseeks-
perdid, et kaardistada jalakäija ja rat-
turi perspektiivist olulisemate teede 
ja kergliiklusalade puudused Viimsi 
keskuses ja selle vahetus läheduses. 
Koostada lähteülesanne visioonikon-
kursiks arhitektidele/maastikuarhitek-
tidele või teemaplaneeringuks. 

Poksinurga rajamine Viimsi 
Haabneeme/Karulaugu jõulinnaku 
territooriumile    
Teostusena kaks varianti: kas paigalda-
da poksikott olemasolevale linnaku re-
delite raamile või luua eraldiseisev ka-
tusega poksinurk. 

Puuduvad ja puudulikud 
kõnniteed Viimsi keskuses
Tagada jalakäijate mugav ja turvali-
ne liiklemine. Kahjuks on nii mõnegi 
Viimsi keskuse kortermaja esised kõn-
niteed kas puudulikud või neid lihtsalt 
ei ole. 

Püünsi kooli mänguväljak
Rajada sarnane väike seiklusrada nagu 
Merivälja koolis (madal ja ohutu). Kin-
nitub puude külge, kõrgus maapinnast 
umbes 1 m.

Püünsi kooli tenniseväljaku 
välitualett
Püünsi tenniseväljakud ja peagi val-
miv korvpalliväljak on aktiivses avali-
kus kasutuses. Kahjuks puudub välja-
kute lähiümbruses tualett. 

Püünsi kooli väliõppeklass
Rajada Püünsi kooli juurde väliõppe-
klass, kus oleks võimalik läbi viia erine-
vaid ainetunde ja huviringe ning kor-
raldada üritusi. 

Püünsi rannapiirkonna 
korrastamine
Korrastada Püünsi rannapiirkond, kus 
surfarid/lohesurfarid purjelaudadega 
sõidavad. Markeerida kivid, mis on vee 
all, teha mugav sissepääs vette. Luua 
mõnus paik, kus saab istuda ja merd 
vaadata.

Randvere küla Nurmenuku tee 
pindamine
Pinnata Randvere külas Nurmenuku 
tee.

Reinu tee skatepark
Rajada Viimsi poolsaare põhjapoolses 
osas elavatele lastele ja noortele koht 
populaarse rula- ja tõukerattaharras-
tusega tegelemiseks. 

Riietumiskabiini paigaldamine 
talisuplejatele Rohuneeme 
rannaalale
Paigaldada Rohuneeme rannaalale 
riietumiskabiin talisuplejatele. 

Rohekatusega rattaparkla
Luua Viimsi kooli sisehoovi roheline 
rattaparkla. Rohekatus pakub putuka-
tele ja lindudele võimalikku toitu ning 
aitab parandada ümbritseva õhu kvali-
teeti. Rattahoidla soodustab jalgratas-
te kasutamist. 

Schmidti muuseum Naissaarel
Luua Bernhard Schmidti sünnipaika 
temanimeline muuseum, mis kajas-
taks kuulsa teadlase elutööd ja saavu-
tusi ning millega tekiks Naissaarele ja 
sealsesse loodusparki rahvusvahelise 
tähtsusega kultuuriobjekt. 

Siseskatepark Viimsis (liidetud 
siseskatepargi ideega)
Rajada Viimsi ja selle ümbruskonna 
noortele treenimiseks sisetingimustes 
skatepark, et soodustada nende aren-
gut ning anda võimalus oma hobiga te-
geleda. See pole tähtis vaid tippspordi 
perspektiivist, vaid väga oluline väl-
jund paljude noorte jaoks, kaasaarva-
tud riskinoored.

Snowpark
Rajada snowpark.

Soosepa raba loodusõpperada
Täiendada Pärnamäe külas asuvat 
Soosepa raba loodusrada informatiiv-
sete õppematerjalidega. Projekt oleks 
suureks abiks õpetajatele ja kogukon-
nale loodusväärtuste tundmaõppimi-
seks.

Tennis ja padel + harjutussein 
ja korvpallirõngad Käärti tee 
pargialale
Rajada Käärti tee pargialale iseteenin-
duslik tenniseväljak, padeliväljak, har-
jutussein ja korvpallirõngad.

Tädu terviseraja profiili 
muudatus
Muuta Tädu terviseraja profiili suusa-
silla ehitamisega nii, et tulevikus saaks 
ringil liigelda ka number kaheksa kuju-
liselt. Samuti rajada tagumise pika sir-
ge peale paar väikest tõusu ja langust. 

Uisuplatsi rajamine
Korraldada Viimsis hooajaline uisu-
plats, mis on kõigule avatud ning mida 
hooldatakse regulaarselt, kus mängiks 
muusika, oleks hea valgustus, toimuks 
uiskude laenutus ning kohvik.

Tamme peatuse kõnnitee
Rajada Haabneemes Rohuneeme tee-
le Rohuneeme suuna poolsesse külge 
kõnnitee Mere tee ristmikust kuni Sir-
ge tee ristikuni. 

Tammneeme keskuse bussi-
peatuse rattaparkla
Rajada Tammneeme keskuse bussi-
peatuse juurde samasugune rattapark-
la nagu Viimsi keskuse bussipeatustes. 

Nii saaksid rattaga, kelguga ja tõukerat-
taga tulevad inimesed jätta oma va-
hendid turvaliselt parklasse ja minna 
bussiga edasi.

Tammneeme sadama sissesõidu 
süvendamine
Pakkuda viimsilastele vaba aja veet-
miseks turvaline merelepääs aadres-
sil Mereääre tee. Tammneeme sadama 
juurdepääsutee süvendamine võimal-
dab jätkata avalikus ruumis asuva 
puhkeala korrastamist Tammneeme 
rannas ning otsustavalt kogukonda 
kaasata. 

Viimsi aleviku tenniseseina 
rajamine
Rajada Viimsi alevikku tennisesein. 
Ööpäevaringselt avatud koht, kus  saab 
värskes õhus iseseisvalt tennist harras-
tada. 

Viimsi asulaaed (liidetud kogu-
konnaaia ideega)
Rajada Viimsi asulaaed, kus on või-
malik isiklikus peenrakastis kasvatada 
hooajaliselt värsket ja vitamiinirikast 
toitu. Ühtlasi pakub aed kõigile avatud 
tegutsemis- ja suhtlemiskohta.
                              
Viimsi aleviku jõulinnaku rajamine
Rajada Viimsi aleviku keskele vee-
hoidla piirkonda jõulinnak, analoog-
ne Haabneemega. 

Viimsi huvikeskuse saali heli- ja 
valgustehnika kaasajastamine
Uuendada, täiendada ja nüüdisajasta-
da Viimsi huvikeskuse saali heli- ja val-
gustehnika.

Viimsi diabeedihaigetele lastele 
hüpokoera koolituse toetus
Toetada hüpokoerte koolituse läbivii-
mist. Hüpokoer aitab päästa diabee-
dihaige lapse elu. Kui lapse veresuh-
kur on ohtlikult madal, tajub koolituse 
edukalt lõpetanud koer lõhna ja mar-
keerib (st annab märku lapse emale 
või kui lapsevanemat ei ole läheduses, 
toob lapsele veresuhkru tõstmiseks ba-
tooni vms).

Viimsi jõuluturg
Korraldada jõuluturg, mis kujutab en-
dast väikeseid jõuluehetega kaunista-
tud majakesi, mis loovad hubast õhk-
konda ja milles valla käsitöölised ning 
kodukokad saavad oma toodangut 
müüa.  

Viimsi jäätmejaama renoveerimine
Laiendada ja korrastada jäätmejaam. 

Viimsi mesila
Luua Viimsi oma mesila. Võimalusel 
Lubja mäe piirkonda – pärast karu-
laugu õitsemist võimalus saada karu-
laugumett. 

Viimsi valla (koostöö)pakkumiste 
portaal
Luua veebi- ja mobiiliplatvorm, kus on 
vabatahtlikkuse põhimõttel esindatud 
Viimsis tegutsevad toodete ja teenuste 
pakkujad. 

Viimsi uusaasta valgusetendus ja 
ühine uusaasta vastuvõtt
Luua umbes 15 minutit kestev valgus-/
video-/laseretendus Eesti sõjamuu-
seumi pargipoolsele fassaadile. 
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Detailplaneeringud
Algatatud detailplaneering

 Viimsi Vallavalitsus võttis 11.11.2020 vastu 
korralduse nr 690 “Rohuneeme küla, kinnistu 
Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja 
mereala detailplaneeringu algatamine ja 
lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha ja see 
asub Rohuneeme külas, hõlmates kinnistu 
Sääre tee 22 (katastritunnus 89001:003:1857, 
maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 
3204 m²), katastriüksuse Sääre rand (89001:
001:1701, sihtotstarbeta maa, 1504 m²) ja osa-
liselt mereala. Kinnistul Sääre tee 22 asub üksik-
elamu. Katastriüksus Sääre rand on hoonesta-
mata. Merre on ehitatud kaks kivimuuli-laine-
murdjat. Üks neist on katastriüksuse Sääre 
rand piirides, teine mitte. Planeeritav ala piir-
neb põhjast ja lõunast üksikelamutega, idast 
Liivalahega ja läänest üldkasutatava Sääre tee-
ga, mille kaudu on alale tagatud juurdepääs. 
Planeeritav ala hõlmab aktiivses kasutuses 
oleva avaliku ranna. Rand ei ole välja ehitatud 
ja on valdavalt üle ujutatud. 

Detailplaneering (edaspidi DP) koostatakse 
planeerimisseaduse § 124 lõike 2 kohaselt üld-
planeeringu elluviimiseks. Katastriüksus Sääre 
rand on reformimata riigimaa. Algatatud DP-ga 
tehakse ettepanek maareformi lõpuleviimiseks 
arvestades üldplaneeringu teemaplaneeringu-
ga “Rohevõrgustik ja miljööväärtuslikud alad”, 
mille kohaselt hõlmab suurema osa katastri-
üksusest Sääre rand teemaplaneeringuga reser-
veeritud haljastu nr 1 “Liivalahe supelranna
ala Rohuneeme külas”. Algatatud DP-ga tehakse 
ettepanek jagada katastriüksus Sääre rand 
kruntideks, millest randumiskoha krundile 
tehakse ettepanek määrata elamumaa maa-

kasutuse sihtotstarve ja liita Sääre tee 22 kin-
nistuga. Planeeringuga tehakse ettepanek 
krundijaotuseks, planeeritakse randumiskoht, 
kallasrada, juurdepääsud, Sääre tee 22 ehitus-
õigus, parkimine, haljastus ja tehnovõrkudega 
varustatus.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring. 
Uuring peab hõlmama ka planeeritava veeala 
kõrguslikke andmeid (sügavusi) planeeritavate 
lainemurdjate ulatuses pluss 10 m kaugemale.

Avalikud väljapanekud
07.–21.12.2020 on Viimsi Raamatukogus 
avalikul väljapanekul järgmine DP:

 Metsakasti küla, Pikapõllu ja Jaanilille 
kinnistute DP (vastu võetud Viimsi Vallavalit-
suse 28.10.2020 korraldusega nr 649).

Planeeringuala suurus on 6,8 ha ja see hõl-
mab järgmised kinnistud: Pikapõllu (89001:
001:0488, maatulundusmaa, 29 127 m²), Jaani-
lille (89001:001:0487, maatulundusmaa, 
30 548 m²), Hobuvankri haljak H1 (89001:001:
0491, üldkasutatav maa, 2017 m²) ja Riiasöödi 
tee L1 (89001:001:0620, transpordimaa, 6811 m²). 
Planeeringuala piirneb lõuna-põhjasuunali-
selt väljakujunenud tihehoonestusalaga, mis 
on hoonestatud kaasaegsete ühe- või kahe-
korruseliste eramute ja ridaelamutega. Kirde 
ja ida suundadel paiknevad talumaad. Planee-
ringuala kirde-idaosas paikneb lähtuvalt Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringu teemaplanee-
ringule “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõr-
gustik” reserveeritud rohevõrgustiku koridori 
ala. Juurdepääsud planeeringualale on läänest 
Heinamaa tee L1 ja idast Randvere tee kaudu. 

DP (Optimal Projekt OÜ, töö nr 351) lahen-
dus näeb ette 25 elamumaa ja kaks transpordi-

maa sihtotstarbega krunti, ühe üldkasutatava 
maa, ühe tootmismaa ja ühe maatulundus-
maa sihtotstarbega krundi. Ehitusõigus mää-
ratakse 23-le elamumaa sihtotstarbega krun-
dile, millest 10 on üksikelamumaa krundid 
suurustega 1255–1776 m² ning 13 kaksikelamu-
maa krundid suurustega 1815–2703 m². Üksik-
elamumaa krundi suurim lubatud täisehitus-
protsent on 20 ja hoonete suurim lubatud arv 
krundil on kaks (üksikelamu ja abihoone) ning 
kaksikelamumaa krundi suurim lubatud täis-
ehitusprotsent on 25 ja hoonete suurim luba-
tud arv on kolm (kaksikelamu ja kaks abihoo-
net). Elamute suurim lubatud kõrgus ümbrit-
seva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 
8,5 m (kuni kaks korrust, lubatud on ka maa-
alune korrus) ja abihoonetel 5 m (üks korrus). 
Planeeringuala kirde-idaossa on planeeritud 
suur haljasala, mis on rohevõrgustiku koridori 
osa. Planeeringuga antakse lahendus Riiasöödi 
tee ühenduseks Randvere teega.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringuga.

07.12.2020–06.01.2021 on Viimsi Raamatu-
kogus avalikul väljapanekul järgmine DP:

 Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja 
Raudtee III (Põhja-Liiva kinnistu osas – 
III etapp) vahelise ala DP (algatatud Viimsi 
Vallavolikogu 19.01.2010 otsusega nr 4) eskiis-
lahendus.

Planeeringuala suurus on ca 2 ha ja see hõl-
mab Metsakasti külas kinnistu Põhja-Liiva 
(89001:010:0500, maatulundusmaa, 19 937 m²). 
Planeeringuala on hetkel hoonestamata põl-
lumaa, kus puuduvad kõrghaljastus ja tehno-
võrgud. Planeeringuala piirneb põhjast Katku-

niidu tee väikeelamutega ja lõunast raudteega. 
Juurdepääs planeeringualale on tagatud Katku-
niidu teelt. 

DP (Linnaruumi OÜ, töö nr 14/10) lahendu-
sega nähakse ette kuue krundi moodustamine – 
kolm ridaelamumaa krunti (suurustega 2949 m², 
3021 m² ja 3397 m²), kaks üldmaa krunti 
(4764 m² ja 4823 m²) ja üks transpordimaa 
krunt (973 m²). Kahele elamumaa krundile on 
kavandatud kahekorruseline kolme boksiga 
ridaelamu suurima lubatud ehitisealuse pin-
naga kuni 600 m² ja ühele elamumaa krundile
kahekorruseline nelja boksiga ridaelamu suu-
rima lubatud ehitisealuse pinnaga kuni 800 m². 
Hoonete suurim lubatud kõrgus on 8,5 m maa-
pinnast. Kõigil kolmel ridaelamul peab olema 
samasugune katusekalle vahemikus 0–45⁰. 
Planeeritud üldmaa krundid on ette nähtud 
ühendamaks läände ja itta kavandatavaid rohe-
alasid. Planeeritud transpordimaa krunt on 
kavandatud perspektiivse ühendustee rajami-
seks.

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneerin-
gut muutev.

NB! Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, 
Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001; 
tel 5688 2673) on avatud esmaspäevast reedeni 
kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 
10–16. Pühadeaegseid lahtiolekuaegasid palu-
me jälgida raamatukogu infokanalitest.  

Lisainfo DP-de kohta ja avalike väljapane-
kute materjalid on leitavad Viimsi valla kodu-
lehelt https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

 Projekteerimistingimuste andmine ava-
tud menetluses Viimsi vallas Pringi külas 
Käbi tee 2, Käbi tee 4 ja Käbi tee 8 kinnistule 
detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud projekteerimistingi-
muste taotlused Pringi külas Käbi tee 2, Käbi 
tee 4 ja Käbi tee 8 kinnistule hoone püstitami-
seks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistud 
asuvad alal, mille ehitusõigus on määratud 
Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 14 
kehtestatud Pringi külas Jaani VI maaüksuse 
detailplaneeringuga. 

Soovitakse hoonestusala suurendada ja ni-
hutada 10% ida pool paiknevate kinnistute 
suunas vastavalt taotluste juurde esitatud 
skeemidele. Antud juhul ei ole projekteeri-
mistingimuste väljastamine vastuolus õigus-

aktide, isikute õiguste või avaliku huviga. De-
tailplaneeringuga lubatud teisi parameetreid 
ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutus-
kujad naaberkinnistutele kavandatavate hoo-
netega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punkti-
le 2 võib pädev asutus täpsustada projektee-
rimistingimustega hoonestusala tingimusi. 
Kohalik omavalitsus korraldab projekteeri-
mistingimuste andmise avatud menetlusena 
ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- 
ja kommunaalosakonna ettepanek on lahen-
dada taotlus avalikku istungit korraldamata ja 
avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu 
Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isi-
kutel on võimalus projekteerimistingimuste 
eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 ka-
lendripäeva jooksul, alates avalikustamisest. 

 Projekteerimistingimuste andmine ava-
tud menetluses Viimsi vallas Leppneeme 
külas Lepalinnu tee 6 kinnistule detailpla-
neeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud projekteerimistingi-
muste taotlus Leppneeme külas Lepalinnu tee 
6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks detail-
planeeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, 
mille ehitusõigus on määratud Viimsi Valla-
volikogu 8.02.2000 otsusega nr 28 kehtestatud 
AÜ Leppneeme  detailplaneeringuga. 

Projekteerimistingimuste taotluses soovi-
takse hoonele projekteerida lamekatus. Antud 
juhul ei ole projekteerimistingimuste väljas-
tamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste 
või avaliku huviga. Detailplaneeringuga luba-
tud teisi  parameetreid ei suurendata, samuti 

on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistute-
le kavandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punkti-
le 4 võib pädev asutus täpsustada projekteeri-
mistingimustega arhitektuurilisi, ehituslikke 
või kujunduslikke tingimusi. Kohalik oma-
valitsus korraldab projekteerimistingimuste 
andmise avatud menetlusena ehitusseadus-
tiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommu-
naalosakonna ettepanek on lahendada taotlus 
avalikku istungit korraldamata ja avalikustada 
projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Valla-
valitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on või-
malus projekteerimistingimuste eelnõu koh-
ta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva 
jooksul, alates avalikustamisest. 

Ehitus- ja kommunaalosakond

juubilarid Viimsi vallas
97 

  Klara Indrikson
96 

  Evi Kallastu
  Ella Rätsep

93 
  Laine Kiil
  Astrid Muuk

92
  Leili Saaring

91 
  Tamara Strelkova

85 
  Ants-Hembo Lindemann
  Robert Sepman
  Ilma Ausmaa

  Ain Andressoo
  Linda Mäll

80
  Ljubov Sofina
  Zhanna Dumina
  Malle Puuström
  Tiiu Vinkel
  Malle Ernesaks
  Helme Kala
  Hillar Siig
  Ene Jürilo
  Jevgenia Juurik
  Aleksei Raia
  Aime Kaiklem
  Taimu Tuvi
  Jolanthe Kudeviita

75
  Anne Säälik
  Urve Palang
  Elve Niidas
  Mart Liipa
  Tiiu Raud
  Helle Karumaa
  Helbe Erilt
  Valentina Kobakene
  Vanda-Mariane Voit
  Velda Linholm

70
  Katja Oja
  Eeve Puust
  Liudmila Shatokina
  Svetlana Kõrv

  Liina Kiisa
  Galina Tsombaljuk 
  Sirje Ringo
  Enn Pukk
  Viktor Nazarov
  Tiiu Hinto
  Õie Läänerand
  Maire Saar
  Regina Ader
  Henn Pleesi
  Ellen Sternhof
  Toivo Rikkonen
  Märt Pärn

  Anastassia ja Jevgeni Novitskil sündis 15. oktoobril poeg Leon
Novitski

  Piret ja Rünno Karnal sündis 20. oktoobril tütar Loore Karna
  Liina Kivil ja Ülari Kaisil sündisid 20. oktoobril kaksikud Georg ja
Frank Kais

  Kätlin ja Villu Loondel sündis 24. oktoobril poeg Novel Loonde
  Marika ja Styven Hindrel sündis 27. oktoobril tütar Kelly Hindre
  Nele Jõessarel ja Henri Prankil sündis 30. oktoobril tütar Betti 
Prank

  Natalja ja Nikolai Bentsleril sündis 30. oktoobril poeg Conrad
Bentsler

  Eti ja Erkki Annamal sündis 3. novembril tütar Emma Annama
  Kaie Roosimägil ja Hants Sablinil sündis 8. novembril poeg Brent 
Sablin

  Elis ja Rainer Odaril sündis 10. novembril tütar Nete Odar

uued vallakodanikud



SÜNDMUS Juba kümnendat korda 
toimub üle-eestiline noorsootöö 
nädal. Tänavu on selle fookuses 
noorte osalus ja ettevõtlikkus, 
mille raames tuuakse esile vahvad 
tegevused ja algatused ning noor-
sootöö- ja noortevaldkonna või-
malused.

Sündmuste raames on võimalik rää-
kida kaasa noorte osaluse ja ettevõt-
likkuse teemadel, kuulata veebina-
re ja podcaste. Näiteks kuula podcasti 
“Homme on sinu teha” või osale 29. 
novembril algusega kell 18 toimuval 
veebinaril “Ettevõtlikus pole töökoht, 
see on elustiil”.

Üritusi on palju ning igaüks saab va-
lida endale meelepärase ja huvipakku-
va, kuid kindlasti kutsume kõiki Viimsi 
noori osalema 25. novembril 13 toimu-
val üle-eestilisel tantsuaktsioonil, mis 
on selle aastase noorsootöö nädala 
tähtsündmuseks! Nimelt on Märt Agu 
Liis Lemsalu loo “Halb või hea” taustal 
kokku pannud üheminutilise tantsu-
kava, mis on jõukohane kõigile. Tant-
suaktsioon sümboliseerib loominguli-
sust, julgust ja ettevõtlikkust proovida 
midagi uut – et luua seeläbi ise oma 
elukogemust. Märt Agu pöördumine 
ja õppevideo on saadaval YouTube´is.

Osalemiseks:
- Planeeri 25. novembriks oma ka-

20. november 2020 NOORED // 7

kraatia toimimisest ning mis noo-
ri praeguse süsteemi juures häirib, 
kas vananeva elanikkonna tõttu 
on valimine eakate hobi ja kuidas 
noorte häält kuuldavamaks teha.

“Head otsustajad – otsustage 
lõpuks ära!” tõstatas teema, kuidas 
ollakse rahul eriolukorra ja piiran-
gutega seotud info levitamisega rii-
gi poolt ning mida arvatakse mas-
kide kandmisest ja distantsõppest.

Noored saavad kaasa 
rääkida
Randvere kooli kommunikatsioo-
ni- ja huvijuht Liina Savolainen üt-
leb, et kuigi osaluskohvik on mõel-
dud pigem alates III kooliastmest, 
otsustati Randvere kooli 6. klassi-
de klassivanematega selles ette-
võtmises osaleda. “Just eesmär-
gil, et noored saaksid veidi “maitse 
suhu” ning järgmisse kooli min-
nes oleks neil kogemus ja teadmi-
ne, et on võimalusi olulistel teema-
del kaasa rääkida,” lisab ta. 

Randvere õpilased olid koha-
letulnutest ühed nooremad, aga 
“Mõttetu koolipäev” teemalaua 
läbiviijate poolt toodi eraldi väl-
ja just Randvere koolipoiss Arle 
Aron Reidma kui julge ja aktiiv-
ne kaasarääkija. “Noortele jäi osa-
luskohvikust väga positiivne mulje 

ARUTELU Viimsi koolide õpilasesindused osalesid 
novembri alguses Kuusalu spordikeskuses toimu-
nud Harjumaa Osaluskohvikus. See on kohtumis-
paigaks noortele, noortemeelsetele, ametnikele ja 
otsustajatele.  

Viimsi noored Harjumaa Osaluskohvikus 

O
saluskohvikus käsitle-
takse ja arutatakse eri-
nevatel teemadel. Sel 
korral oli luubi all viis 

erinevat teemapüstitust. 
“Ma ei viitsi kaks tundi bussi 

oodata”, kus räägiti probleemidest 
transpordiga (busside väljumis-
ajad, bussipeatused, kommuni-
katsioon ühistranspordi pakkujate 
ja kasutajate vahel). Lauas olid ot-
sustajateks inimesed MTÜ-st Põh-
ja-Eesti Ühistranspordikeskus.

“Noored tööle” ringis arutati, 
kas noortele on tööd, millistes vald-
kondades ja kui piisavalt seda on, 
mida saaksid tööpakkujad paremi-
ni teha jne. Laua üheks otsustajaks 
oli Gerli Veeleid Harju Ettevõtlus- 
ja Arenduskeskusest. 

“Mõttetu koolipäev” kesken-
dus sellele, kuidas saaksid noored 
tunnis aega efektiivsemalt kasuta-
da, ja eelkõige erinevate ainete õp-
pekavadele, mis vajaksid muut-
mist.

“Kas valimised suruvad mind 
kasti?!” puhul võeti teemaks, miks 
on valimised oluline osa demo-

ning usun, et järgmisel aastal osa-
levad nad taas ning kutsuvad teisi-
gi endaga kaasa,” arvab Liina Savo-
lainen.

Arle Aron Reidma omalt poolt 
ütleb, et tema jaoks oli põnev või-
malus rääkida oma mõtetest, mul-
jetest või kogemustest ning seejä-
rel leida probleemidele lahendus. 
“Mind kõnetas kõige rohkem tee-
ma “Mõttetu koolipäev”, sest see 
seostub kooliga ning olen võrrel-
des teiste teemadega sellega kõige 
rohkem kursis,” sõnab Arle Aron. 
“Ma soovitaksin ka teistel noortel 
osaluskohvikus kaasa lüüa, sest see 
on teistmoodi, aga tore kogemus.”

Võimalus mõtteid jagada
Haabneeme kooli 9. klassi õpilase 
Kristelle Kirsimäe meelest on osa-
luskohviku puhul tore see, et noo-

red saavad avaldada arvamust just 
nende jaoks olulistel teemadel. 
“Samuti on alati põnev saada uu-
si sõpru, kellega koos midagi ära 
teha. Üksinda saavutad alati pal-
ju vähem kui sõpradega koos,” on 
ta kindel.

Kristelle osales neljas eri vest-
lusringis. “Kõige huvitavam teema 
oli minu jaoks “Noored tööle”. See 
pakub mulle huvi, kuna olen kolm 

aastat osalenud Viimsi õpilasmale-
vas ja saanud sealt erinevaid tööko-
gemusi. Samuti tegime koolikaas-
lastega eelmisel aastal minifirma 
MEK, et valmistada suussulavaid 
pirukaid ja hõrgutisi. Ettevõtet 
luues saime teada, kui raske on ise 
vastutada ja mille kõigega peab se-
da tehes arvestama. See oli põnev 
kogemus ja andis palju eluks va-
jalikke teadmisi,“ räägib ta. Kuna 
Kristelle on pikalt tegelenud uju-
misega, alustas ta hiljuti kooli kõr-
valt tööd Nordswimi ujumisklubis 
abitreenerina, et anda oma pa-
nus väiksematele ujumist õpeta-
des. “Olen oma vanuse kohta pä-
ris palju erinevaid töökogemusi 
saanud ja seetõttu oli tore osalus-
kohvikus mõtteid jagada. Soovitan 
kõigil noortel aktiivselt otsida või-
malusi kogemuste omandamiseks 
ja iseseisvaks tööks,” ütleb ettevõt-
lik neiu.

 Osaluskohviku teemadest tõs-
tab ta veel esile “Head otsustajad 
– otsustage lõpuks ära!” arutelu, 
kus räägiti eriolukorra piirangu-
test, maskikandmisest ja distants-
õppest. “Laudkonnas tekkis elav 
arutelu. Ühiselt pidasime õigeks 
maskide kandmist siseruumides. 
Samas distantsõppe osas oli noor-
tel palju eriarvamusi – nii poolt kui 
ka vastu.” 

Kristelle kutsub Viimsi aktiivseid 
õpilasi liituma oma koolide õpilas-
esindustega, et kaasa lüüa sarnas-
tel üritustel. “Sellistes projekti-
des saad uusi kogemusi ja ägedaid 
sõpru ning kasvab esinemisjulgus,” 
kinnitab ta. 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Noorsootöö nädal “Loon ise oma elu” 23.–30. novembril

lendris umbes 15 minutit – kogunemi-
ne, soojendusharjutused ning üks mi-
nut tantsu ja lusti algusega 13.

- Õpi novembrikuu jooksul selgeks 
Märt Agu koostatud minutiline tant-
sukava.

- Leia vahva koht, et tants esitada – 
miks mitte tantsida ilmast sõltumata 
sügiseses pargis. Olgem loovad!

- Pane taustaks mängima Liis Lem-
salu lugu “Hea või halb”, mille leiad 
Spotifyst või YouTube’ist. 

- Salvesta oma tantsuaktsioonist vi-
deoklipp ja postita stoorina või posti-
tusena Instagrami kontole. Kõigi video 
jagajate vahel loosib noorteinfoportaal 
Teeviit välja toreda üllatuse!

- Loosis osalemiseks märgi posti-
tuses @teeviit @liislemsalu @mart_
agu ning kasuta teemaviiteid #loon-
iseomaelu #noorsootöönädal2020.

Viimsis keskendume sel aastal 
noorte- ja osalusteemadele
Noorsootöö nädala raames toimuvad 
osalusminutid Viimsi, Püünsi ja Rand-
vere noortekeskustes.

Osalus koolis. Eesti Õpilasesindus-

te Liidu koolivõrgu koordinaator Kat-
re Roomets annab lühikeses videokli-
pis ülevaate osalusest koolis, tutvustab, 
mis on õpilasesindus, ning annab üle-
vaate Eesti Õpilasesinduste Liidust, 
muu hulgas EÕEL-i koostööst Viimsi 
vallas tegutsevate õpilasesindustega. 
Hiljem on aruteluring noorte osalusest 
koolis ning kogemuste jagamine noor-
sootöötaja eestvedamisel.

Osalusminutite toimumise ajad 
noortekeskustes: Viimsi: 23.11 kell 18, 
Püünsi: 23.11 kell 14, Randvere: 23.11 
kell 14.

Osalus ülikoolis. Eesti Üliõpilas-
kondade Liidu juht Eleri Pilliroog an-
nab lühikeses videoklipis ülevaate 
osalusest ülikoolis, tutvustab, mis on 
üliõpilasesindus, ning annab ülevaate 
ka EÜL-ist ning sellest, kuidas noortel 
on võimalik ka ülikooliväliselt panus-
tada EÜL-i tegevustesse. Hiljem toi-
mub aruteluring noorte osalusest üli-
koolis noorsootöötaja eestvedamisel.

Osalusminutite toimumise ajad 
noortekeskustes: Viimsi: 24.11 kell 18, 
Püünsi: 23.11 kell 16, Randvere: 23.11 
kell 16.

Osalus kohalikul tasandil. Eesti 
Noorteühenduste Liidu avaliku polii-
tika spetsialist Maris Neeno annab lü-
hikeses videoklipis ülevaate osalusest 
kohalikul tasandil, tutvustab, mis on 
noortevolikogu, ning annab ülevaa-
te ka Eesti Noorteühenduste Liidust, 
muu hulgas ENL-i koostööst Viimsi 
noortevolikoguga. Hiljem leiab aset 
aruteluring noorte osalusest kohalikul 
tasandil ja kogemuste jagamine noor-
sootöötaja eestvedamisel.

Osalusminutite toimumise ajad 
noortekeskustes: Viimsi: 25.11 kell 18, 
Püünsi: 25.11 kell 14, Randvere: 24.11 
kell 14.

Osalus riiklikul ja ülemaailmsel 
tasandil. Eesti Noorteühenduste Lii-
du ÜRO noordelegaat Norman Vester 
annab lühikeses videoklipis ülevaate 
osalusest riiklikul ja ülemaailmsel ta-
sandil, tutvustab, mis on ÜRO noorde-
legaadi proramm, ning annab ülevaate 
ka delegaadi koostööst ministeeriu-
mite ning katusorganisatsioonidega. 
Hiljem on aruteluring noorte osalu-
sest riiklikul ja ülemaailmsel tasandil 
noorsootöötaja eestvedamisel.

Osalusminutite toimumise ajad 
noortekeskustes: Viimsi: 26.11 kell 18, 
Püünsi: 25.11 kell 16, Randvere: 24.11 
kell 16.

Osalusminutitest saab osa võtta ka 
Viimsi, Randvere ja Püünsi noortekes-
kuste sotsiaalmeedia (Facebook, Ins-
tagram) kaudu. Videod laetakse üles 
ning küsida ja kaasa rääkida on või-
malik kommentaariumis.

Noorsootöö nädala raames plaanib 
Viimsi noortevolikogu korraldada 28.–

  Harjumaa Osaluskohvik 
on osa Eesti Noorteühen-
duste Liidu projektist “Noo-
relt noorele – osalusest laie-
malt”, mille elluviimist on 
toetanud SA Archimedese 
Noorteagentuur Erasmus+ 
programmist.

29. novembril Viimsi noortekeskuses 
koostöökohtumise ja koolituse Viim-
si valla õpilasesindustega, et arenda-
da liikmete ajaplaneerimis- ja korral-
dusoskusi. Projekt keskendub ühise 
suhtlusplatvormi loomisele, koostöö 
edendamisele, uute töövõtete oman-
damisele ja osalejate teadlikkuse tõst-
misele noorte osalusest Viimsi vallas. 
Projekti rahastavad Eesti Noorteühen-
duste Liit ja Viimsi vallavalitsus.

Lisaks korraldab Viimsi noortevoli-
kogu keskkonna töögrupp 25. novemb-
ril keskkonnapäeva, mis ühendab 
omavahel noorsootöö ja plastivaba nä-
dalat. Keskkonnapäeval tuleb noortele 
loengut andma EMÜ Keskkonnakait-
se Üliõpilaste Selts, kes jagab teadmi-
si pakendivaba elustiili ja keskkonna-
hoiu kohta.

Noorsootöö nädalal toimuvad ka 
koolides võimalusel erinevad üritu-
sed, Viimsi kool plaanib näiteks kor-
raldada Stiilinädalat.

Loodame, et Viimsi noored võtavad 
noorsootöö nädalal toimuvatest sünd-
mustest osa. Lisainfo noorteinfopor-
taali Teeviit Instagramis, www.noor-
sootoonadal.ee ning Viimsi ürituste 
kohta valla, noortekeskuse ja noor-
tevolikogu sotsiaalmeedia kanalites.

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

  NB! Praegu on olulise tähtsu-
sega iga noore tervis ja heaolu 
– järgime üheskoos tegevuste 
korraldamisel Eesti Vabariigi 
Valitsuse ja Terviseameti juhi-
seid seoses Covid-19 viirusega.

Haabneeme 
kooli õpilas-
esinduse liik-
med (vasakult): 
Holger Vitsur, 
Jan-Erik 
Kümnik, Derek 
Grünthal, Liisi 
Kangro, Linni 
Kalamees, 
Elisabeth 
Juhansoo ja 
Kristelle Kirsi-
mäe. Foto: Kert 
Õun
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ei tunneks, nagu ta räägiks seinaga. 
Sageli vaatavad sealt küll vastu uni-
sed näod, kes teki all vaikselt ärka-
vad, või need, kes alles hommiku-
sööki söövad. 

Suurem osa tundidest toimub 
Google Meetis, sest sellega oleme 
paljuski juba tuttavad. Stuudiumis-
se pannakse tunnikirjeldusse tava-
liselt link, kus meil tund hakkab toi-
muma. Ühel lingil ei ole tavaliselt 
rohkem inimesi, kui meil tavalises 
tunnis oleks olnud. Kõige rohkem 
on õpilasi üheskoos füüsikas, kus 
kuulab loengut koguni üle nelja-
kümne õpilase. 

Tundides on harjumatult 
vaikne
Arutletud saame ka, aga pigem on 
probleemiks liigne vaikus, vastupi-
diselt sellele olukorrale, mis koolis 
tunnis olles valitseb. Vaikus on va-
hel koguni laastav, sest kõigil on 
võimalus enda mikker kinni hoida 
ja piuksugi tegemata tunnis püsida. 
Kohati on see hea, sest siis on õpe-
tajal ilma vahele segamisteta või-
malus teema lõpuni selgitada. Aga 
samas tekib küsimus, kellele, kui 
kõigil on kaamera kinni ja mikker 
vait ning ühtegi interaktsiooni õpi-
lase ja õpetaja vahel ei toimu. Siis-
ki arvan, et oluline on sellistes olu-
kordades rahulikuks jääda ja anda 
aega nii endale kui ka õpilastele. 
Olla kindel oma nõudmistes, aga 
mitte kuri. 

Segadust on vähem
Postiivne on see, et nii õpilastel kui 
ka õpetajatel pole enam olukord nii 
uudne ja segane, kui oli kevadel. 

DISTANTSÕPE 9. novembri õhtul said Viimsi güm-
naasiumis õppijad koolijuhilt kirja, et oleme taas 
distantsõppel, mis kestab hetkeseisuga kaks nädalat. 
Eelnevalt oli õpilaste seas juba arvamus, et ilmselt 
nii juhtub, kuna haigestunute arv oli viimastel päe-
vadel kiiresti tõusma hakanud. Punkti pani lähi-
kontaktsete rohkus koolis. Seetõttu otsustati viiruse 
leviku takistamiseks, et distantsõpe on parim valik. 

Distantsil olles õppetöö seisma ei jää

D
istantsõpe toimub Viim-
si gümnaasiumis reaal-
ajas, mis tähendab, et 
tavaline koolielu jätkub 

sarnaselt koolimajas õppimisega, 
ka puudumised, hilinemised ja 
tegemata sooritused märgitak-
se Stuudiumis. Teisisõnu, õppe-
töö seisma ei jää. Tunnid algavad 
ikka 8.30 ja tunniplaani peab jäl-
gima. Ainult vahetunnid erine-
vad natuke tavalisest. Enam ei ot-
si kooli pealt üles sõpra ega jookse 
järgmisse tundi. Selle asemel üri-
tan leida järgmist linki Stuudiu-
mi rägastikust, samal ajal rääkides 
hoopis emaga. Grupitöödes on ala-
ti dilemma, millist kanalit kasuta-
da, ja mõni ei saabugi vahel ette-
nähtud kohta. Põhiline vabandus, 
mida tundides võib kuulda, on wi-
fi kadumine, mikri ja videokaamera 
puudumine, aga ka see, et hilineti, 
sest kohvimasin, ei hakanud tööle. 

Kohtutakse peamiselt 
ekraanil
Võrreldes eelnevate kordadega – 
kevadel karantiinis ja kahenädala-
ne distantsõpe G2-l oktoobris – on 
seekord nii mõnedki asjad teisi-
ti või muutunud. Erinevalt eriolu-
korraajast on meil hetkel koolimaja 
avatud ja võimalus on kooli jäänud 
esemed ära tuua. Järeltööd toimu-
vad samuti elektrooniliselt. Erilist 
rõhku pannakse videokaamerate 
olemasolule, et oleks ikkagi klas-
sis olemise meeleolu ja et õpetaja 

Kuna eriolukord kuulutati siis väl-
ja väga äkitselt ja kiiresti, ei olnud 
palju aega viia kogu õppekorraldus 
üle distantsile, samal ajal teadmata, 
kui kaua selline olukord kesta võib. 
Nii oli kevadel juhtumeid, kus kord 
ei leitud üles Google Meeti linki ja 
teisalt jällegi ei teatud, kus seda ja-
gada või mille kaudu kontakteeru-
da. Nüüd oleme kõik teadlikumad 
ja paremini valmistunud eesoleva-
teks takistusteks, et õppetöö saaks 
jätkuda nii lihtsalt ja arusaadavalt 
kui võimalik. 

Enesedistsipliin on oluline
Distantsõppel on õpetajatel popu-
laarne jagada ka iseseisvaid tunni-
töid, kus tunnis olemine ei ole va-
jalik. Osaline vabadus tähendab 
oskust ennast kokku võtta ja dist-
siplineerida. Kasuks tuleb ka aja-
planeerimine. Sellistel hetkedel 
on need oskused vajalikud, et töö 
saaks ikkagi tehtud ja õigeks ajaks 
ära saadetud. Näiteks oli meil vii-
mases inimeseõpetuse tunnis va-
jalik omandada etteantud teema, 
kuulates 50 minuti pikkust raadio-
saadet. Meie tund on 75 minutit 
pikk, mis tähendab, et õpilane ot-
sustab ise, kas kuulab saadet tun-
ni ajast või läheb magama ja kuu-
lab seda hoopis hiljem. Samuti on 

meil ka hetkel inglise keeles, kus 
pikemaks projektiks on antud gru-
pis valmis saada ajaleht. Jällegi on 
võimalus aega ise planeerida. Põ-
hiküsimusena jääb siiski kõlama, 
kas magada või ei. Kui oma aega ei 
planeerita, võib juhtuda, et õpila-
ne on ühel hetkel ülekoormatud ja 
ajapuuduses ning kohustused üha 
kogunevad ja tähtajad aina lähe-
nevad.

Huvitegevused toimuvad 
edasi
Lisakoormust on muidugi rohkem 
neil, kes erinevates huviringides 
käivad, sest ega nende töögi peatu. 
Kohtumised toimuvad nagu tavali-
selt, näiteks saan tuua väitlusklubi 
Välklejad, mis toimub teisipäeviti 
pärast tunde kell neli, ja koolimee-
dia toimetuse Hüpernool, mil-
le koosolek on neljapäeviti samu-
ti kella neljast. Muidugi ei asenda 
distantsil kohtumine päriselt üks-
teise nägemist, aga info saab siis-
ki jagatud ja väidelda saab edukalt. 
Väitlemisega on natuke keerulisem 
ja kohati ajab närvid krussi, kui mi-

Stella-Maria Sillaste
Hüpernoole toimetaja

dagi ei tööta või aega on vähe. Siiski 
on esinemispaanikat kordades vä-
hem, kui klassi ees olles, sest rää-
gin ju läbi arvuti. Mõtted liiguvad 
selgemalt, mis aitab omakorda aru-
saadavamalt argumenteerida. Hü-
pernooles toimetame hetkel dis-
tantsil olles tervet ajalehte, mis 
peaks jõulude paiku ilmuma. Ko-
gu küljendamine ja toimetamine 
on tegelikult niikuinii netipõhine, 
sellepärast ei olnud väga keeruline 
üksteisega suheldes kohe tegutse-
ma hakata. 

Aega on pisut rohkem
Me kõik näeme erinevust oma päe-
varutiinis, aga arvan, et kõige roh-
kem märkavad seda kindlasti need, 
kes tavaliselt hommikul kaua koo-
li peavad sõitma. Nii mõnigi kirjel-
dab hetkeolukorda kui puhkust, 
sest on rohkem aega tegeleda nen-
de asjadega, mis meeldivad: saame 
käia õues, kui on veel valge, mitte 
ei ole koolis ega lahku sealt, kui ju-
ba pime on. Kes teab, äkki läheme 
kooli siis, kui õrn lumevaip on ju-
ba maas. 

Kui ei pea aega 
kulutama reaal-
seks kooli mine-
kuks ja sealt 
tulekuks, jääb 
rohkem võima-
lusi tegeleda 
muude asja-
dega. Pildil 
Viimsi gümnaa-
siumi õpilane 
ja Hüpernoole 
toimetaja Emily 
Keersalu. Foto: 
Alisa Stoten

VIIMSI ROTARY KLUBI 
kuulutab välja stipendiumi
Soovime märgata, motiveerida ja tunnustada oma huvi-
alal silmapaistvate tulemustega Viimsi õpilast või tudengit, 
kel on:
- potentsiaal jõuda tippu antud alal,
- selge nägemus nii isiklikest sihtidest kui ka selle seotu-

sest Eesti ühiskonnaga,
- tarmukust oma eriala tutvustamisel  ja teiste kaasamisel
Viimsi kogukonnas.

Stipendiumit võib taotleda Viimsi õpilane või tudeng, kes 
on taotluse esitamise ajal 16–22-aastane. 

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendium on mõeldud õpinguteks (õppemaks, õppeva-
hendid), enesetäienduseks või loominguliseks tegevuseks.

Palume esitada taotlus hiljemalt 20.12.2020 kell 23.00!
Taotlus peab sisaldama:
1) CV
2) Motivatsioonikiri (kuni 1 A4)
3) Taotluse põhjendus koos eelarvega
4) Soovituskiri juhendajalt (digitaalselt allkirjastatud)

Valiku otsuse tähtaeg  on 31.01.2021.
Taotlus esitada e-posti aadressile: viimsirotary@gmail.com. www.viimsirotary.org
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käib praegu kaks korda nädalas 
ETV Lasteekraani Muusikastuu-
dios, kord nädalas Gustav Adolfi 
muusikakoolis ning laulab Haab-
neeme kooli kooris. Kui nüüd võib 
tunduda, et kooli ja laulmise kõr-
valt poisil millekski muuks aega ei 
jää, siis olete eksiteel. Lisaks laul-
misele õpib Marten Thomas Gustav 
Adolfi muusikakoolis kitarri, teeb 
bändi ja käib kuus korda (!) näda-
las Martin Parmase käe all Viimsis 
Golden Dance Clubis võistlustant-
sutrennis. 

“Kitarri õpin kuuendat aas-
tat. Tänu sellele saan veel rohkem 
muusika sees olla. Lauljal on hea, 
kui ta oskab mingit pilli mängida, 
siis saab ise ennast saata,” selgi-
tab ta. Gustav Adolfi muusikakoo-
li viieliikmelises bändis mängib ta 
samuti kitarri ning laulab. “Bändi 
teha on väga vinge. Mängime eri-
nevaid stiile, sest kui muusikakoo-
lis on kontserdid, siis antakse ette, 
mis stiilis peab mängima. Kui ise 
repertuaari valime, siis eelistame 
pigem rokki,” ütleb Marten Tho-
mas.

Tema harrastused on kõik seo-
tud muusikaga ning sellega tahab 
ta tegeleda ka tulevikus: “Kui saan 
piisavalt vanaks, tahaksin minna 
Eesti Laulule ja sealt edasi vaataks 
lauljakarjääri poole. Kui see ei töö-
ta, siis tahaksin luua oma ettevõtte 
näiteks kaubanduse valdkonnas,” 
on olemas ka varuplaan. 

Kes teeb, see jõuab
Marten Thomast kuulates tekib 
päris tõesti küsimus, kas talle on 

ANDEKAS LAULJA 6.–7. novembril toimus Keila 
kultuurikeskuses lauluvõistlus Harjumaa Laululaps 
2020. Osalemas olid ka Viimsi noored lauljad. 
10–12-aastaste poiste hulgas saavutas esimese 
koha Haabneeme kooli 6B klassi õpilane Marten 
Thomas Tõniste.  

Harjumaa Laululaps 2020 võitja Marten 
Thomas Tõniste unistab lauljakarjäärist 

M
arten Thomas (12) 
võitis Harjumaa Lau-
lulaps 2020 konkur-
si Agu Tammeoru ja 

Ott Arderi lauluga “Kauge kõu”. 
“Minu lauluõpetaja Kati Põder pak-
kus seda pala, kuna see erineb pal-
judest teistest, sest on tempokas 
ning seda esitades saab enda häält 
väga mitmekülgselt kasutada. Mul-
le see laul samuti meeldis ning nii 
jäimegi selle valiku juurde,” rää-
gib ta. 

 Noormees ei salga, et läks võist-
lusele kindla sooviga võita. “Mõt-
lesin, et pean seekord võitma, sest 
mõne aja pärast tuleb häälemur-
re ning siis ei saa enam häält se-
dasi kasutada nagu praegu. Enne 
võistlust oli väike närv sees ka, aga 
pärast proovi tuli juba hea tunne,” 
räägib ta. “Kui kolmas ja teine koht 
välja anti ning minu nime polnud 
öeldud, siis mõtlesin küll, et teist 
varianti enam ei ole, kui et olengi 
selle võistluse võitja. Kui võit välja 
kuulutati, olin väga õnnelik. Mul-
le tegelikult meeldib konkurssidel 
laulda, sest kui ma tean, et tegemist 
on võistlusega, siis see motiveerib 
ennast rohkem kokku võtma,” sel-
gitab ta. 

Laulmine, kitarr ja 
tantsutrenn
Viieaastaselt Meero Muusikus laul-
misega alustanud Marten Thomas 

mingi ime läbi antud päevas kasu-
tamiseks rohkem tunde kui teiste-
le? “Ma ise tahan kõike seda teha,” 
avaldab ta silmade särades põhju-
se, kuidas nii paljude asjadega te-
gelemine võimalik on. “Minu ta-
valine päev on selline: ärkan üles, 
lähen kooli, koolist tulles olen um-
bes kaks minutit kodus, siis lähen 
muusikakooli, kitarritundi või tren-
ni. Õhtul tulen koju, õpin ja lähen 
magama. Nädala sees eriti vaba 
hetke ei ole, võib-olla ainult ree-
de õhtupoole. Laupäeval ja püha-
päeval on rohkem vaba aega, siis 
teen seda, mida poisid ikka teevad 
– käin sõpradega väljas ja mängin 
arvutimänge,” räägib ta. 

Kõige selle kõrval pole isegi 
suurt mõtet küsida, mis hinded 
Marten Thomasel tunnistusel on. 
Vastus on: kõik viied. Üllatus on 
aga see, et tema lemmiktund ei ole-
gi muusika, vaid hoopis matemaa-
tika ja tehnoloogia. “Matemaatika 
on kõige rahulikum tund ja mul-
le meeldib arvutada. Puutöö on ka 
mõnus, tehnoloogias teeme praegu 
näiteks linnu söögimaja,” ütleb ta.

Uued väljakutsed
Järgmisena ootab noort lauljat ees 
ERR-i Tähtede lava lauluvõistlus, 
kuhu ta Harjumaa laululapse kon-
kursilt edasi pääses. Koroonaviiru-
se levikuga seoses ei ole veel täp-
selt teada, millal see üritus toimub, 
kuid Marten Thomas läheb sin-
na igal juhul endast parimat and-
ma. “Mul tuleb iga päev tahet juur-
de rohkem laulda, sest mul on nii 
head ja lahedad lauluõpetajad, 
kes mind arendavad ja aitavad pa-
remaks saada. Mulle meeldib ka 
väga laval olla. Isegi, kui enne esi-
nemist olen närvis, siis laval läheb 
närv ära ning tunnen ennast alati 
hästi,” sõnab ta.

Võib täitsa kindel olla, et Mar-
ten Thomasest kuuleme muusika-
ga seoses ka edaspidi.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

tasub teada
Viimsi laululaste tulemused Harjumaa 
Laululaps 2020 konkursil

  Viimsi noored lauljad osalesid 6.–7. novembril Keila kultuuri-
keskuses toimunud lauluvõistlusel Harjumaa Laululaps 2020. 
Meie noored said auhinnalisi kohti mitmes vanusegrupis. 
Oluline on ka märkida, et tüdrukute ja poiste osas peeti eraldi 
arvestust. 

5–6-aastased: I koht Birgithe Mia Vanem, õpetaja Kairi 
Maris Vanem; III koht Laura Kaukes, õpetaja Ita-Riina Pedanik.

7–9-aastased: II koht Dalia Kessler, õpetaja Ita-Riina Pedanik; 
III koht Karoly Marian Kartau, õpetaja Ita-Riina Pedanik.

10–12-aastased: I koht Marten Thomas Tõniste, õpetaja 
Kati Põder; II koht Marlen Meumers, õpetaja Ita-Riina Pedanik; 
III koht Silvia Sarv; eripreemia musikaalse esituse eest Veronika 
Jelõkova, õpetaja Mari-Liis Rahumets.

13–15-aastased: III koht Robert Oliver Prits, õpetaja Ita-Riina 
Pedanik; III koht Johanna Vassiljev, õpetaja Kelly Uustani.

16–18-aastased: eripreemia Loore-Lotta Rahula, õpetaja 
Ita-Riina Pedanik.

  ERR-i Tähtede lava lauluvõistlusele lähevad Harjumaad 
esindama neli lauljat Viimsist.

Kuni 7-aastased: Birgithe Mia Vanem; 8–10-aastased: Dalia 
Kessler; 11–13-aastased: Marlen Meumers, Marten Thomas 
Tõniste.

Palju õnne ja edu kõikidele lauljatele, nende õpetajatele ja 
vanematele!

Birghite Mia Vanem

Dalia Kessler

Marlen Meumers

Marten Thomas naudib laulmist iga päevaga aina rohkem. Foto: Solistica
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meetri sügavusest maapinnast. 
Geoloogide sõnul on Kelvingi joo-
givesi väga vana ning praeguse 
tarbimise juures jagub seda oma 
pumplatest kuni aastani 2042. 

Peame õppima loodusvaradega 
säästlikumalt hakkama saama ning 
metsa kallale minek tähendaks ka 
meie põhjavee kiiremat kadumist,” 
hoiatab Ants-Hembo Lindemann.

20. november 202010  // KÜLAELU

Lindemannile kinnitanud kõikidel 
külavanema valimistel. 

Tavatult soojal novembrikuu 
päeval kohtuvad küla sissesõidu-
tee juures kaks ametivenda: Viimsi 
esimene vallavanem Ants-Hembo 
Lindemann ja tänane vallavanem 
Illar Lemetti. Koroonaviiruse oht ei 
luba kätt suruda ning kohustusliku 
ühisfoto järel teeb külavanem ette-
paneku minna esimese asjana uu-
distama mänguväljakuid ja metsa. 
Meiega on kaasas veel külavanema 
abilised Henno Mõtus ning Merilyn 
ja Raigo Tõnisalu.   

Lapsed, mets ja meri on kolm 
märksõna, mida kuuleme Kelvingi 
inimeste suust kõige rohkem. 

“Minu elu eesmärk on, et Rohu-
neeme mets peab saama riikliku 

R
ohuneeme poolsaare 
põhjatipus on aastasa-
du laiunud ürgmetsad. 
Nähtavaima haava sel-

lesse idülli lõi möödunud sajandi 
80. aastatel nõukogude armee, kes 
raius maani maha ligemale 40 hek-
tarit uhket metsa ja rajas asemele 
laskepolügooni. Loo autoril on siia-
ni eredalt silme ees, kuidas poisi-
kestena sõideti mööda lagunenud 
metsateid tiiru juurde ning roniti 
salaja läbi aiaaugu padrunihülsse 
korjama. Oli ühtviisi põnev ja hir-
mutav, sest vahelejäämine oleks tä-
hendanud suuremat sorti jama.

Iseseisvuse taastamisega läksid 
peagi ka okupandi piirivalvurid 
ning Viimsi vald taotles polügoo-
nialuse maa munitsipaalomandis-
se. Nii sündis 1993. aastal mere ja 
metsade vahele Kelvingi küla. Napi 
veerandsaja aastaga on inetust par-
dipojast sirgunud uhke luik, mille 
krooniks on 2006. aastal presiden-
di poolt Kelvingi külale omistatud 
Eesti kaunima küla tiitel.

Lapsed, mets ja meri
Sel sügisel 85. juubelit tähistanud 
külavanem Ants-Hembo Linde-
mann on Kelvingi hing ja piirkon-
na inimeste huvide vankumatu 
kaitsja. Küla rajamist ning arenda-
mist peab ta üheks oma südame-
asjaks. Ligemale pool tuhat Kelvin-
gi elanikku on omapoolset usaldust 

kaitse alla, enne ei saa ma ära sur-
ra,” lausub Lindemann oma muhe-
dal, kuid samas väga tõsisel toonil. 
“Hea sõber Jüri Martin tegi kuna-
gi uuringu ja leidis siitsamast met-
sast kolm samblikuliiki, mis kuskil 

mujal Eestis ei kasva. Samblikud on 
aga parimaks indikaatoriks, et mets 
on puhas ja terve. Tahan, et siinne 
mets jääks puutumata kujul meie 
lastele ja lastelastele.”

Külaelanike mure ühe osa metsa 
pärast on reaalne, sest siin põrku-
vad väga erinevad huvid – kohali-
ke alalhoidlikkus säilitada looduse 
loodu selle algsel kujul ning aren-
dajate soov tuua piirkonda rohkem 
tänapäevaseid puhke- ja sportimis-
võimalusi. Kõndides lummava-
te vaadetega ürgmetsas tekib tõe-
poolest küsimus, kuivõrd mõistlik 
on üldse mängida mõttega suur 
osa puid maha raiuda selle nimel, 
et golfipall saaks sirgema kaarega 
ühest august järgmisse lennata.

“Meie küla vesi tuleb oma puur-
kaevudest siitsamast metsa alt 105 

Martin Jaško
avalike suhete juht

Külaelanike mure 
ühe osa metsa pärast 
on reaalne, sest siin 
põrkuvad väga eri-
nevad huvid.

KÜLASKÄIK Seekord käisime külas Kelvingis, 
kus vallavanem Illar Lemettit võõrustasid Viimsi 
esimene vallavanem ja praegune Kelvingi külavanem 
Ants-Hembo Lindemann ning tema abilised Henno 
Mõtus ning Merilyn ja Raigo Tõnisalu.

Annely Neame, Kelvingi küla elanik: “Ants-Hembo Lindemanni era-
kordse visioonitunnetusega otsus rajada eelmise sajandi viimasel küm-
nendil väiksesse Püünsi külla moodne põhikool on osutunud prohvet-
likuks. Püünsi kooli õpilaste arv on pidevalt kasvanud, kooli laiendatud 
ning tänavu jõudis kool Eesti parimate koolide konkursil finaali. Muide, 
omal ajal peeti Püünsi kooli ehitamist raha raiskamiseks ja kuuldavasti 
see oli ka üks põhjuseid, miks Ants-Hembo Lindemann pidi vallavanema 
ametist 1995. aastal taanduma.

Vaatamata oma kõrgele eale on Lindemann siiani printsipiaalne 
võitleja Viimsi metsade, mitmekesise looduskeskkonna ja koduranna 
kaitsmisel. Oma veendumuse, et inimesel peab loodus olema, sest ilma 
looduseta pole ka inimest, on Ants-Hembo suutnud isikliku eeskujuga 
edasi anda nii oma lastelastele ja lastelastelastele kui ka sellega naka-
tada koduküla Kelvingi ja kogu Viimsi valla lapsi ja noori. 

Tõenäoliselt Eesti ühe vanima külajuhina on Lindemann enda ümber 
suutnud koondada kõik ülejäänud Viimsi külavanemad, kellest enamus 
hindab ja seisab koos temaga samade väärtuste eest.”

KO M M E N TA A R
Kelvingi vapi-
puu – võimas 
rannamänd.

Viimsi esimene ja praegune vallavanem. Fotod: Martin Jaško

Sammal põlispuudel.

Külavanemal 
külas – Kelvingi
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Eha, Koidu ja Meresihi tee. Kaks 
esimest on palistatud pihlakaallee-
ga ning keskmisel tänaval – Meresi-
hi teel – on tänaseks võrsunud ma-
jesteetlikud püramiidtammed. 

Merilyn Tõnisalu peab seda puh-
talt külavanema isiklikuks projek-
tiks. “Ants-Hembo käib siiamaani 
ise puukoolides istikuid toomas, 
viib need siis külaelanikele aiavära-
vasse ja palub teeäärsele mururiba-
le istutada. Seni on kõik meie elani-
kud selle toreda aktsiooniga kaasa 
tulnud ja aastatega on ka puud ju-
ba piisavalt uhkeks sirgunud. Nii 
nagu paljude asjadega, peab tule-
muse nägemiseks kõvasti uskuma, 
visiooni omama ning järjekindel 
olema,” lausub Tõnisalu.

Kaunite kodude küla
Kelvingis ringi sõites hakkab silma, 
et iga maja on veidi isemoodi stii-
liga ehitatud. “Meile mahuvad eri-
nevad stiilid ära ning tegelikult on 
see väga põnev. Oleme külana võit-
nud mitmeid auhindu ning siin on 
mitmeid nii Viimsi, Harjumaa kui 
ka Eestimaa kauneimaid kodusid. 
Oleme õnnelikud ja uhked, et sel-
le koha peal elame. Ise tunneme, et 
elame Viimsi Bullerbys ja ega see 
raamatus kirjeldatud elust-olust 
väga ei erinegi,” võtab Merilyn Tõ-
nisalu meie ringkäigu kokku.

Enne lahkumist kutsub Ants-
Hembo Lindemann vallavanema 
Kelvingi külaseltsi ruumidesse, mis 
asuvad külamaja, endise nõukaaeg-
se lasketiiru hoone teisel korrusel. 
Maja alumisel korrusel tegutseb ju-
ba 17 aastat Kelvingi lasteaed. 

Algselt ühe tunni pikkuseks ka-
vandatud ringkäik kujunes kokku-
võttes kolmetunniseks põnevaks 
mõttevahetuseks Viimsi ajaloo, ole-
viku ja tuleviku teemadel. Linde-
mann toonitab veel: “Üks inimene 
palju ei suuda. Küla ja valla areng 
on meeskonnatöö. Ma olen süda-
mest tänulik kõigile oma abilistele.”

Vallavanem Lemetti soovis 
Ants-Hembo Lindemannile pikka 
iga ja head tervist ning kinkis juu-
bilarile alpaka villast kootud salli, 
mille disaini on teinud Viimsisse 
registreeritud ettevõte. Külavane-
mal on tänavu soojade kingituste-
ga eriti vedanud, sest Kelvingi ela-
nikud kinkisid omalt poolt villase 
kampsuni, mida Ants-Hembo Lin-
demann tänulikult ja suurima mõ-
nuga kõikvõimalikel puhkudel kan-
nab.

Sport on populaarne
Lõpetades jalutuskäigu metsas, 
jõuame Kelvingi randa. Külaelani-
kud on sõlminud vallaga 36 aastaks 
lepingu, millega said rannariba en-
dale puhkealaks ja mänguväljaku-
te rajamiseks. 

“Lepinguga võtsime kohustuse 
rannaala niita ning muidu korras 
hoida. Nii oleme ka talitanud, po-
le vallaga tülli läinud,” lausub Lin-
demann ning tänab nimepidi mi-
tut vallaametnikku, kes on Kelvingi 
muredesse ja vajadustesse läbi aas-
tate väga mõistvalt suhtunud. Igal 
kevadel võtab küla vallalt laenuks 
murutraktori, millega ta hilissü-
giseni mereäärseid alasid niidab. 
Muru on tõepoolest ilus ja mere-
tuultele avatud platsil nii tugevaks 
kasvanud, et peab muretult vastu 
külanoorte viimastel aastatel tekki-
nud suurele jalgpallivaimustusele.

Külavanema abi Merilyn Tõni-
salu sõnul käib sporditegemine 
külas lainetena. “Korvpall on kogu 
aeg populaarne, nüüd jälle ka jalg-
pall ja võrkpall. Meil käivad ka naa-
berküla noored ning kui viisakalt 

käitutakse, on kõik teretulnud. Kui 
talved olid veel talve moodi, tegi-
me korvpalliväljakule valgustatud 
liuvälja. Maardu tublide tuletõrju-
jate abil sai ühel aastal nii tugev jää, 
et kannatas üle kuu aja jutti uisuta-
da,” rääkis Merilyn. 

Talvistes tegemistes on Kelvin-
gi elanikud kuulsad ka ühel teisel 
põhjusel, sest just siit külast pärine-
sid 2013. aastal vabariigi aastapäe-
va vastuvõtul külalisi Estonia teatri 
ees tervitanud lumememmed. Kel-
vingi memmed täitsid oma ülesan-
de hiilgavalt ja  kirjutasid end suur-
te tähtedega Eesti ajalukku.

Aktiivsed ja tegusad
Palliplatside kõrval asub  külaela-
nike järgmine uhkus – tantsulava-
ga kõlakoda. Külavanema sõnul on 
paadikujulise puidust laulukaare 
kõla nii hea, et Rakvere muusika-
kooli mehed tahavad ainuüksi selle 
pärast igal aastal siia laulma ja pilli 
mängima tulla. “Laulukaare katu-
sel on meie valla skulptori tehtud 
puidust põdrapea. Sümboolselt 
laulab meie põder üle lahe Soome 
põtradele, et ka nemad meie häält 
kuuleksid,” lausub Lindemann.

Kelvingi küla inimeste peale-
hakkamine erinevate projektide 
käimalükkamisel väärib imetlust. 
“Meile ei ole kombeks käia käsi pi-
kalt ees ja ainult küsida raha. Ole-
me talitanud nagu Mart Laar omal 
ajal soovitas, et kui viskad õnge väl-
ja, siis uss tuleb ikka endal konksu 
otsa panna. Kõigil küla majapida-

  Järgmine peatuspaik: 
Rohuneeme.

mistel on väike liikmemaks, mille 
eest siis korraldame kõik heakor-
ratööd ja peame ülal külamaja,” üt-
leb Ants-Hembo Lindemann. Tema 
sõnade kinnituseks on Kelvingile 
2017. aastal omistatud Eesti kõige 
iseseisvama küla tiitel. Üheskoos 
tähistavad kelvinglased jaanipäe-
va, muinastulede ööd ning heis-
kavad uhkelt hümni lauldes vaba-
riigi aastapäeval lipu. Läbi aastate 
on võidetud mitmed Viimsi lume-
linna võistlused ja osaletakse edu-
kalt Viimsi mälumängudel. Külava-
nema eestvedamisel õnnitletakse 
oma küla eakaid ja juubilare.

Oma paadisadam
Rannarahva koduks oleval Viimsil 
on küll mitu sadamat, kuid Kelvin-
gi külal on ühena vähestest päris 
oma paadisadam, kuhu mahub 56 
väikelaeva. Hubase väikesadama 
on avastanud ka paljud teised piir-
konna paadihuvilised, kes siit oma 
alust vette laskmas käivad. Linde-
mann näitab käega Muuga poole ja 
jutustab, kuidas ta koos teenekate 
viimsilastega juba aastaid on päri-
nud selgust Muuga sadama kesk-
konnariskide kohta, aga vastust 
pole siiani.

Sadama väravas sirgub võimas 
männipuu – Kelvingi mänd. Sama 
puu on ka küla vapisümboliks. 

Ühendusliin välismaailmaga
Üks suuremaid Kelvingi elanike 
unistusi täitus möödunud aastal, kui 
lõpuks valmis 12 talve küsitud ja oo-
datud poolsaare lääne- ja idakallast 
ühendav nüüdisaegne Reinu tee. 

“Olen kogunud paksu kausti-
ku poliitikute lubadusi ja kinnitusi, 
kui oluline on Reinu tee korda teha. 
Aastad aga läksid ning kaustik aina 
paisus, kuid tee-ehitus ootas. Küllap 
ühinevad minuga kõik külaelani-
kud olles tänulikud Viimsi vallale ja 
eriti Margus Kruusmägile, et lõpuks 
said rahad eraldatud ning meile nii 
oluline tee valmis ehitatud,” ütleb 
Ants-Hembo Lindeman ja tema sõ-
nades on näha siirast heameelt ühe 
liigagi pika habemega asjaajamise 
positiivse tulemuse üle. 

Külavanema kätt on tunda ja nä-
ha ka Kelvingi ristkülikukujulise põ-
hiplaaniga tänavapildis. Põhja-lõu-
na suunas kulgeb kolm tänavat: 

tasub teada

Kelvingi küla ajalugu
  Metsa ja mere vahel paiknev Kelvingi on Viimsi kõige uuem küla. Kuid paiga 

nimi on hoopis vanem ja tuleneb rannast umbes poole kilomeetri kaugusel asunud 
Kellynckholmi saare nimest. 

Saart mainitakse 1497. aastal seoses Maardu ja Viimsi mõisate vahelise piiri ma-
hamärkimisega. 200 aastat hiljem koostatud rootsiaegsele kaardile on joonistatud 
Kelli Kori Sahr. Tänapäeval saarekest enam ei ole: 19. sajandi keskpaiku veeti pinnas 
Tallinna sõjasadama ehituseks ja saare asukohta tähistavad vaid üksikud suured ki-
vid ja veealused karid. Põlised viimsilased kasutavad aga endiselt nimesid Kellengo-
ri kari, Kellviigi rand, Kelliku või Kellingu laht, kari ja rand.

1920.–30. aastatel oli Kelvingi rannast sadakond meetrit põhja pool asuva Hallikivi 
ümbrus populaarne ujumiskoht. Viimsi inimeste mälestustes on kirjas, kuidas kindral 
Laidoner oma külalistega läbi Leppneeme küla sõitis ja Hallikivi juurde ujuma läks.

Nõukogude ajal oli praeguse küla kohal armee lasketiir, kogu piirkond oli võõ-
rastele suletud. Sõjaväe lahkumise järel oli Kelvingi kohal segikeeratud tühermaa. 
Tekkis mõte tühja paika küla rajada, aastal 1993 sai mõte teoks. Ainus säilinud nõu-
kogude ajast pärit ehitis, torniga maja, osteti 1996. aastal vallalt ära ja tehti oma tar-
beks korda. Kelvingi ei olnud ainus külanime variant, mida kaaluti – teine kandidaat 
oli Rohulepa, mis saadud Rohuneeme ja Leppneeme nimede liitmisel. 

Tänapäeval on Kelvingis puhkealad, spordi- ja mänguplatsid, lasteaed, esindus-
lik sadam ja isegi oma laululava, mille otsas troonib laulev põder. 2005. aastal võitis 
küla Harjumaa Omavalitsuse Liidu konkursil Ilus küla I koha, aasta hiljem järgnes EV 
presidendi tunnustus Kauni kodu konkursil.

Küla nimi läbi aegade: 1497 Kellynckholm (saar), 1529 Kollinckholm, 1689 Kellikori 
sahr, 1693 Kelli Koire Sahr. 

Külvi Kuusk   
Rannarahva muuseumi teadur 

Kelvingi tantsulavaga kõlakoda.

Vaade külasadamale.

Oleme külana võit-
nud mitmeid auhindu 
ning siin on mitmeid 
nii Viimsi, Harjumaa 
kui ka Eestimaa 
kauneimaid kodusid.

Kelvingi tammede allee.

Kelvingi memmed 
täitsid oma ülesande 
hiilgavalt ja  kirjuta-
sid end suurte tähte-
dega Eesti ajalukku.

Merilyn Tõnisalu leiab ka novembri keskel 
metsast mustikaid.



20. november 202012  // PÜHAD

5.12  VIIMSI HUVIKESKUS

3.-20.12
2020

ADVENDIKONTSERTADVENDIKONTSERT

SISSEPÄÄS TASUTARandvere kirikUS  29. NOVEMBRIL 2020   kell 15.30

ORELIL TEEB KAASADIRIGENT

KAVAS:  
Ko Matsushita, Gabriel Fauré,

John Rutter, Maija Einfelde,
Edgar Arro, Cyrillus Kreek,
Eduard Tubin, Pärt Uusberg, 
Mari Amor  ja jõululaulud

EESTI KOORIÜHING

Solist

Jõulud tulevad muusikarütmis 
Kaunid ja meeleolukad kontserdid käivad ikka jõuluajaga käsikäes. 
Ka Viimsi huvikeskuses võib sel ajal nautida muusikaüritusi igale 
maitsele. 

24. novembril algusega kell 19 toimub kontsert “Georg Ots 100. 
Kummardus maestrole”. Lembit Tolga tuntumad laulud Georg Otsa 
repertuaarist – “Mister X-i aaria”, “Saaremaa valss”, “Mõtisklus”, “Õhtud 
Moskva lähistel”, “Elu armastan, Sind”, “Pali Raczi laul” jpm. 

4. detsembril algusega kell 18 paitab kuulajate meeli kontsert “Klas-
sikapärlid”, kus viiuldaja Marie-Helen Aavakivi ja pianist Maarit Saar-
mäe esitavad igihaljaid romantilise ja klassikalise muusika pärleid 
viiulile ja klaverile. Esitlusele tulevad Beethoven, Massenet, Elgar, Eller, 
Lemba jt. 

5. detsembril kell 19 astub lavalaudadele legendaarne Terminaator, 
kelle uus ja kauaoodatud album “MAAILM vs. LILIAN” on lõpuks val-
mis. Seda järjekordset verstaposti tähistabki armastatud rokkbänd tuu-
riga Eesti erinevates kontserdipaikades. Kontserdil kantakse ette kogu 
uus album ja loomulikult ka suur osa bändi aegumatuid hitte.

13. detsembril kell 17 astub kuulajate ette tundeline lauljatar Hedvig 
Hanson, kes esitab advendikontsertidel omaloomingulisi ja Eesti auto-
rite talviseid laule ning mõtiskleb jõulude eel elulistel teemadel. Oma 
maheda häälega paitab ta kuulajate hingekeeli ning saates ise end 
klaveril loob sooja atmosfääri sellel valguse poole püüdleval ajal. 

15. detsembril kell 19 paneb publiku möllama ansambel Shanon, kes 
13 aastat peale bändi loomist läheb oma esimesele talvetuurile. Esitlu-
sele tulevad lood ansambli paremikust ja ka mitmed coverid, mida me 
ei oska oodatagi – see on just nagu väike jõuluime!

19. detsembril toimuv suur jõulukontsert toob lavale koorilauljad ja 
ukulelemängijaid. Oma debüüdi teeb sügisel tegevust alustanud Viimsi 
Ukuleleorkester, lisaks on kohal mitmed esinejad, kes pakuvad kuula-
jatele lõbusa jõuluhõngulise kava. 

20. detsembril kell 14 saab jõuludesse svingida koos Kaitseliidu Tal-
linna maleva orkestri bigbändiga. Bändi repertuaar on lai, mängitakse 
tuntud orkestrite palasid ja seadeid. Alati on kavas oma heliloojate 
ning arranžeerijate Kustas Kikerpuu, Valter Ojakääru, Tõnis Kõrvitsa, 
Siim Aimla ja teiste loomingut. Bigbändi juhatab Peeter Saan ning 
solistideks on Jaan Krivel ja Miina Martensoo. Kontsert on tasuta!

Olge hoitud ja tulge tervena!
VT 

Toimub

ADVENDIAEG Novembrikuu viima-
sel pühapäeval, 29. novembril 
tähistatakse esimest adventi. Kuigi 
sel aastal on sündmused tagasi-
hoidlikumad ning kõigil tuleb 
jälgida viirusest tingitud reegleid, 
saab pühade- ja jõulurahu meele-
olu koguma hakata.

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse 
vaimulik Mikk Leedjärv selgitab pisut 
lähemalt, mida advendiaeg tähendab. 
“Mõiste advent tuleb ladinakeelsest 
väljendist adventus Domini, mis ees-
ti keeles tähendab Issanda tulemist. 
See on aeg, mil valmistutakse jõulu-
deks, Issanda Jeesuse sündimise pü-
haks ja sellega kaasnevaks rõõmuks. 
See on jõulude ootuse aeg, mil sea-
takse end ja oma kodusid valmis võt-
ma vastu kogu armastust ja headust,” 
ütleb Mikk Leedjärv.

Advendiaja pikkus on päevade vaa-
tes muutuv, sest see on määratletud 
pühapäevade hulgaga enne esimest 

Esimene advent Viimsi kirikutes

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

  EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus toimub 28. novembril kell 16 esimese 
advendi oikumeeniline jumalateenistus (toimub telesalvestus, mis on eet-
ris 29. novembril kell 17.30 ETVs). 

29. novembril kell 11 on esimese advendi jumalateenistus armulauaga.
Sündmuste info leiab koguduse kodulehel www.viimisjaakobikirik.ee 

või koguduse Facebooki lehelt. Seoses praeguse olukorraga võib see 
jooksvalt muutuda.

 Randvere kirikus tähistatakse esimest adventi 29. novembril. Päev algab 
jumalateenistusega kell 14.30 ning jätkub 15.30 naiskoor Carmina kontser-
diga. Sissepääs on tasuta.

  Viimsi Vabakoguduse kirikus toimub 29. novembril kell 12 jumalatee-
nistus, kus süüdatakse üheskoos esimene advendiaja küünal.

  Naissaare Püha Maarja kabelis peetakse 28. novembril kell 12 advendi-
missa – süüdatakse esimene küünal ja palutakse õnnistust jõulude ette-
valmistamiseks. 

  Prangli Laurentsiuse kirikus on jumalateenistus teisel advendil, 6. det-
sembril kell 11.

NB! Kirikutesse minnes on soovituslik kanda maski ja istekohta valides 
lähtuda hajutatuse põhimõttest, samuti nii sisenedes kui ka väljudes desin-
fitseerida käsi.

Sündmused kirikutes

jõulupüha ehk 25. detsembrit. Adven-
di pühapäevasid on alati neli. “See aeg 
algab esimese advendiga, mil süüda-
takse esimene küünal neljast märgina, 
et on asutud jõulu ootuse teele. Esime-

se advendiga algab ka uus kirikuaas-
taring. Jõuluaeg aga saab alguse alles 
toomapäeval, 21. detsembril ning kes-
tab kolmekuningapäevani 6. jaanuaril,” 
lisab Mikk Leedjärv.

Esimene advent tähistab jõuluaja algust. Foto: Mikk Leedjärv

ADVENDIAEG Tänavu toimub 
Viimsis esimese advendi tähis-
tamine ViVa Virtuaalklubi otse-
ülekandena ilma publikuta EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikust 
29. novembril kell 14–15.

Ülekannet saab jälgida Viimsi valla 
kodulehelt www.viimsi.ee ja valla 
Facebooki lehelt www.facebook.com/
ViimsiVald.

EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku 
vaimulik Mikk Leedjärv süütab 1. ad-

Viimsis tähistatakse advendiaja 
algust virtuaalselt

Villu Veski
kultuuriosakonna juhataja

vendiküünla ja õnnistab tule. Viimsi 
vallavanem Illar Lemetti edastab ad-
venditervituse ning toob kiriku ette 
õue advenditule, kust alates 14.15-st

saavad viimsilased tulla ja tule koju 
kaasa võtta. 

Meeleolu loob Nele Liis Vaiksoo ja 
Olav Ehala advendikontsert.

Ansambel Terminaator. Foto: Georg S. Männik
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ti. Siiski on “Töö ja armastus” täies-
ti iseseisev teos, sarnanedes kirjani-
ku pikemate mõtisklustega. Nii nagu 
Tammsaare tsitaadid on laialdaselt 
kasutuses, leiame häid mõtteid ka sel-
lest teosest: “...maailmal on mõtet ai-
nult sel määral, kui paneb seda mõtet 
sinna inimene ise ja kuivõrd see puu-
dutab ta enda käekäiku.”

Autori arvates on maailmas pal-
ju häid kirjanikke, aga vähe on suu-
ri maailmakirjanikke. Anton Hansen 
Tammsaare on kahtlemata üks neist. 
Tema suurus peitub lihtsuses. Tamm-
saare tegelased on justkui meie kõigi 
ühised tuttavad, keda me arvame häs-
ti tundvat. Neist on kerge rääkida ja 
nende käitumismotiive arutada, teo-
se peidetud mõtete üle arutleda. Lu-
gejana võime mõelda, kuidas üks või 
teine kangelane võiks käituda täna-
päeva situatsioonides, aga seda ilm-
selt mitte nii elegantselt, kui teeb se-
da Mihkel Mutt. Tema teost lugedes 
hakkab lugeja sügavamalt mõistma 
nii Tammsaaret kui ka autori sisemist 
mina. Tundub, et omal iroonilisel moel 
armastab kirjanik inimesi ja muretseb 
nende (hinge) pärast, nagu tegi seda ka 
Tammsaare.

Kuigi me kõik arvame tundvat 
Tammsaare romaani  “Tõde ja õigus”, 
aitab Mihkel Muti “Töö ja armastus” 
meil avastada selles romaanis nii 
mõndagi, mida me seni ei märganud 
või millele me varem lugedes piisa-
valt tähelepanu ei pööranud. Lugeja-
na võime temaga nõustuda või mitte, 
kuid mõtlemisainet jagub tänu auto-
rile küllaga.

Gaétan Soucy “Väike tüdruk, 
kes armastas liialt tuletikke”
Draakon & Kuu, 2017. 174 lk
Gaétan Soucy on üks tunnustatumaid 
tänapäeva Kanada kirjanikke. Oma 
küllaltki lühikeseks jäänud elu jooksul 
töötas ta filosoofia õpetajana, mis an-
nab mõneti võtme tema teose mõist-
miseks. “Väike tüdruk…” on originaal-

RAAMATUD Pikkade ja pimedate sügisõhtute üheks 
parimaks kaaslaseks on köitev raamat. Head lugemist 
soovitab Viimsi raamatukoguhoidja Reet Kukk. 

Ainet mõtisklusteks ja tuge hingele

Mihkel Mutt “Töö ja armastus. 
Tammsaaret tuulates”
Fabian, 2019. 207 lk
Meil kõigil on oma suhe Tammsaarega, 
samuti on meil oma arusaam tõest ja 
õigusest. Mihkel Mutt jagab omi mõt-
teid lugejatega, vaadeldes “Tõe ja õigu-
se” aegumatute tegelaste kaudu elu ja 
maailma laiemalt. Autor avab Tamm-
saare maailma oma isikust lähtuvalt, 
mida teeb ka iga lugeja oma sisemist 
raamatut lugedes. Huvitav on aga kaa-
sa mõelda targa kirjutaja tähelepane-
kutega ja avastada ka oma tões ja õi-
guses uusi tahke. Mihkel Muti teost 
lugedes on lihtsam ühisosa leida nii 
kauge mineviku kui ka tänase maail-
maga. Ta lähtub Anton Hansen Tamm-
saaret mõtestades tihti piibli tegelas-
test ja sündmustest, kusjuures tema 
jaoks on olulised teose allhoovused, 
inimese teekond õndsaks saamisel.

“Töö ja armastus” pakub hingelist 
tuge erinevateks elujuhtumiteks. Pa-
neb mõtlema, milline on õigesti ela-
mine ning mida on inimesel selle eest 
loota. Kas armastus saabub, kui teha 
tööd? Mis on süü, mis on patt ja mis 
andeksandmine? Mihkel Muti teose 
nautimiseks on hea tunda alusteks-

ne ja fantaasiarohke, isegi sürrealistlike 
joontega romaan. Autor on öelnud, et 
see on eeskätt mõeldud müüdina. Te-
ma arvates ei pea kirjandus pakku-
ma pelgalt meelelahutust ja pelgupai-
ka, vaid sundima lugejat vaatama tõtt 
elu põhiküsimustega. Teos lahkab al-
legoorilises võtmes sügavaid eksistent-
siaalseid mõisteid: süü, patt, surm, lu-
nastus, andestus, armastus. Vaatamata 
teose grotesksusele, ei puudu sealt ka 
lootus, “sest ei tohi lasta siin elus tühi-
asjadel end maadligi suruda.” 

Üksildases maavalduses ja muust 
maailmast täielikult eraldatuna elab 
isa oma kahe lapsega. Isa ootama-
tu surm pöörab senise elukorralduse 
pea peale. Juba esimesest leheküljest 
alates hakkab raamat toimima nihes-
tatuna. Miski pole selline, nagu esma-
pilgul tundub. Tegemist oleks justkui 
peeglitaguse maailmaga. Minajutusta-
ja, kelle sõnu ei saa alati usaldada, ta-
lutab segaduses lugejat edasi ebahari-
liku looga. Kuigi kirjapandud sõnu ja 
lauseid oleme kuulnud, mõjub tekst 
justkui võõrkeel. Räägitakse õiglasest 
karistusest, türanlikust Isast ja tema 
poegadest, kusjuures üks neist osutub 
koguni õeks. Moment, mil peategelane  
oma tegelikust soost teadlikuks saab 
ja selle omaks võtab, on tema jaoks 
pöördelise tähtsusega, oluline samm 
iseendaks saamise teel. Sündmustiku 
kulgedes pööratakse lugeja mõtted ja 

arvamused pea peale. Asjad, mis peak-
sid olema ebanormaalsed, on esitatud 
normaalsetena. Vahepeal on raske aru 
saada, millal ja kelle arvamused on või 
ei ole tõesed. Mingil hetkel sa justkui 
saad kirjutatu mõttest aru, et veidi hil-
jem mõista, et kõik on hoopis teisiti. 
Veidrused ei puuduta mitte ainult loo 
sisu, vaid ka keelt.

Rääkides raamatu üpriski origi-
naalsest keelekasutusest, tuleb eri-
ti tunnustada tõlkijat Triinu Tamme. 
Tekstis on kasutatud läbisegi kõne-, 
kirja- ja lastekeelt, arhailist keeleka-
sutust ja moodsat sõnavara. Leiutatud 
on ka uusi sõnu ja mõnda tuttavat sõna 
on kasutatud harjumuspärasest erine-
vas tähenduses. Gaétan Soucy teksti ei 
ole olnud kindlasti võimalik tõlkida sõ-
na-sõnalt. Elamuse saamiseks pidi tõl-
kija nägema vaeva, et lausetesse jääks 
alles äraspidine nihe, et need ka eesti 
keeles tekitaksid samasugust kummas-
tavat efekti nagu originaalis.

Mis puudutab teose pealkirja, siis 
avaneb lugejale tikkude tähendus al-
les raamatu lõpulehekülgedel. 

“Väike tüdruk...” ei ole selline ro-
maan, mida on kerge lugeda. Kes aga 
selle raamatu kätte võtab ja ka lõpuni 
loeb, naudib kindlasti autori üllatus-
terohket ja omapärast mõttemaailma.

Marju Kõivupuu “Meie pühad 
ja tähtpäevad” 
Varrak, 2018. 271 lk
Tuleb kindlasti nõustuda folklorist 
Marju Kõivupuuga, et traditsioonide, 
tavade ja kommete tundmine ja jär-
gimine on see, mis aitab toetada kul-
tuurilist järjepidevust ning rahvuslik-
ku identiteeti. Just pühad ja tähtpäevad 
ühendavad meid esivanemate tradit-
sioonide ja kultuuripärandiga. Inime-
sele on läbi aegade olnud olulised kaks 
kujundit: elukaar ja aastaring. Esime-
ne on üks ja suur, teine aga kordub 
järjepidevalt. Kogu meie kombestik 
on suuresti määratletud neist kahest 
kujundist. Tavad ja kombed on aja-
loo jooksul muutunud ning erineva-
test allikatest mõjutusi saanud. Eest-
laste vanem tähtpäevade kalender 
kujunes välja 19. sajandi keskpaigaks. 
Tähtpäevade aluseks on olnud aasta-

aegade ja loodusnähtuste rütmilisus 
ning sellega hiljem seondunud maa-
rahva tööd-tegemised. Samuti sulan-
dusid tähtpäevade ritta kirikukalendri-
pühad. Mitmed neist andsid vanadele 
tähtpäevadele uued nimed. Paraku 
võime aga väita, et tänapäeva täht-
päevadeks on pigem kujunenud sõbra-
päev ja halloween, mitte taliharjapäev 
või karjalaskepäev. Pühad ja tähtpäe-
vad on lisaks traditsioonide kandmi-
sele ajalikud ja muutuvad.

Marju Kõivupuu raamatus kirjel-
datakse tähtpäevade ajalugu ja nende 
tausta. Lugeja saab teada, millised en-
ded erinevate tähtpäevade kohta on 
läbi aegade kasutusel olnud. Lisaks kir-
jeldab autor, kuidas mingi päeva täht-
sus ja kombestik ning selle tähistamine 
on ajas muutunud. Teksti mõistmisele 
aitab kaasa raamatu kaunis kujundus. 

Olulisem konkreetsete tähtpäevade 
teadmisest on pigem nende mõtesta-
mine iseenda jaoks. Teades erineva-
te pühade kujunemist ja nende täht-
sust meie esivanematele, omandavad 
paljud neist meie jaoks hoopis uue tä-
henduse.

Marju Kõivupuu “Meie pühad ja 
tähtpäevad” on mitte ainult huvitav, 
vaid ka väga hariv raamat, mis peaks 
pakkuma avastamisrõõmu igaühele, 
kes sellega tutvust teeb.
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nii võimalus valgusega joonista-
da, tuua inimesteni unikaalseid 
hetki kui ka proovile panna reakt-
sioon ja keskkonnatundmine. Ise-
enesest on fotograafia ju üsna pu-
has füüsika. Koolis oli see üks mu 
lemmikainetest.

Kui sageli linde pildistamas käid?
Sõltub aastaajast, päevast ja il-
mast. Eriliselt magusad on rände-
ajad, mis õnneks kattuvad osade 
koolivaheaegadega. Siis saan puh-
kusel olles asjale sügavamalt pü-
henduda. Tavaolukorras püüan 
oma traditsioonilise jalutuskäigu 
teha puhkepäeva hommikul. Üldi-
selt aitavad need käigud töörutii-
ni unustada ning ikka ja jälle meie 
valla elurikkuse üle imestada.

Kirjelda palun mõnda viimast 
korda, kui Rohuneemel pildista-
mas käisid?

LOODUS Kas teadsite, et Viimsi piirkonnas võib 
kohata rohkem kui 120 erinevat linnuliiki? Hobi-
fotograaf Kilvar Kessler on Rohuneemel elanud üle 
15 aasta ning teinud siin elavatest ja rändavatest 
lindudest kümneid tuhandeid fotosid. Üks ägedam 
kui teine.

Kilvar Kessler on Rohuneemel fotodele 
püüdnud üle 120 linnuliigi

Kuidas läks nii, et hakkasid kodu-
metsades elavaid ja rändavaid 
linde pildistama? 
Sulelisteni jõudsin tänu Rohunee-
mele, kuhu põlise kesklinlasena 
2004. aastal kolisin. Hakkasime väi-
kese tütrega sagedasti metsas jalu-
tamas käima ning ühel hetkel võt-
sin fotoaparaadi kaasa. 

Kas oled fotograafiat õppinud 
või on rohkem õpetanud koge-
mused?
Fotograafiat ma spetsiaalselt õp-
pinud ei ole. See on hobi ning os-
kused ja teadmised on tulnud töö 
käigus, samuti erinevaid kirjatöid 
lugedes ja videoklippe vaadates. 
Minu jaoks on selles ühendatud 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Näiteks 7. november. See oli väga 
kauni algusega päev – päikseline ja 
soe, üldse mitte novembrile oma-
ne. Ärkan harilikult üsna vara, see-
ga äratust ei olnud ning kodunt väl-
ja läksin 8.30. 

Üldiselt ma ei looda metsa min-
nes kedagi tabada, vaid mõtlen nii, 
et loodus annab, mida annab. Elu 
on näidanud, et kui lootustega 
minna või hakata konkreetse ees-

märgi nimel punnitama, siis ei pa-
kuta midagi. Kui meel on positiiv-
ne, naudid lihtsalt hetke, hakkavad 
justkui võluväel asjad juhtuma. 

Tol päeval kohtasin ning sain 
hästi pildile erinevaid tihaseid 
(musttihane, tutt-tihane, sinitihane, 
rasvatihane), puukoristaja ja mere-
linde (aul, jääkosklad, sõtkad). Esi-
mese linnu ülesvõtmiseni kulus ehk 
pool tundi. Kokku viibisin fotoapa-

raadiga sel päeval õues kuus tundi 
ning tegin paar tuhat fotot.

Lindude pildistamisega tegeleb 
suur hulk loodusesõpru, kes ka 
sotsiaalmeedias omavahel väi-
kest võistlust peavad. Näiteks 
kellel õnnestub aasta jooksul kõi-
ge rohkem eri linnuliike jäädvus-
tada või kes tabab mõne uue liigi 
esindaja. Kas võtad mõnest sar-
nasest väljakutsest osa?
Tean neid gruppe ja jälgin huviga 
seal toimuvat, sest Eestis uue liigi 
kohtamine on alati põnev sünd-
mus. Kuna aga minu töö pakub 
väga palju erinevas vormis võist-
luslikkust ning võtab palju aega ja 
energiat, siis liikide arvu ma taga 
ei aja. Hobi eesmärk on just kõike 
ametialast tasakaalustada. Mul on 
hea meel tõdeda, et Viimsi on lin-
dude poolest üsna liigirikas. Loo-
dan, et meil jätkub tarkust oma 
keskkonda hoida ja kaitsta.

Tavainimene teab võib-olla ti-
hast, varblast, pääsukest ja mõn-
da tiivulist veel, aga kui palju eri-
nevaid linde tegelikult üldse 
Rohuneeme kandis elab? Kuidas 
oled neid eristama õppinud?
Kunagi arvutasin fotode pinnalt 
kokku, kui palju liike olen rohkem 
kui kümne aasta jooksul Rohunee-
mel kohanud ja pildistanud. Neid 
tuli kokku 120–130 kanti. Võrdlu-
seks – Eestis pesitseb üldiselt 210–
230 linnuliiki. 

Ka mulle olid kunagi kõik vee-
linnud pardid ja värvulised tiha-
sed. Tiivulisi õppisin eristama 
alles seoses fotohobiga. Enda hari-
misel olid suureks abiks linnumää-
rajad – spetsiaalsed raamatud, kus 
on toodud liigi pildid, määramise 
tunnused, häälitsuste ja eluviisi kir-
jeldused. 

Kas mõne linnu puhul on keeruli-
ne kindlaks teha, kellega täpse-
malt tegu on?
Mõne uue liigi puhul on teda tõesti 
keeruline tuvastada, näiteks esma-
kordselt Rohuneemel kohatud Lapi 
tsiitsitajat ja kaelustäksi, kes harva 
Eestisse satuvad. 

Huvitav fakt on see, et Euroopa 
kaelustäksi puhul tegin selle aasta 
19. aprillil Harjumaa dokumentee-
ritud esmavaatluse läbi ajaloo. Mõ-
lema puhul aitasid linde tuvastada 
kogenud ornitoloogid.

Kuidas saada üks hea linnufoto?
Hea algus on lugupidamine loodu-
se vastu, siis rõõmus ja isetu meel. 
Tehnika, kohad, situatsioonid ja 
muu selline ei ole esmajärguline. 
Loomulikult on ka terve rida võt-
teid, mida kasutatakse, kuid see 
oleks juba omaette teema. Ega tei-
nekord ei kipugi kõiki “ärisaladusi” 
avaldama.

Mida sa ise linnufotode puhul 
kõige rohkem hindad?
See võib-olla kõlab imelikult, aga 
hindan pealkirja, just pealkirja 
seost fotol kujutatuga. Kui muud as-
pektid on kokkuvõttes piiratud loo-
duse, liigi ja tehnikaga, siis pealkir-
ja piiriks on ainult inimese loovus.

  “Kõva külgtuul” kujutab hallhaigrut, kelle pikk kael on tugevast külgtuulest kaldu. Hall-
haigrud kütivad mere kaldal iga ilmaga, teinekord isegi pehmel südatalvel. Mõnikord ei 
tee aga tugev tuul ja linnu pikk kael head koostööd sihtmärgi ehk saagi tabamisel. Sellel 
fotol ei ole mitte ainult taimed, vaid ka haigru kael, tugevale läänetuulele alla vandunud. 
Foto võitis Looduse aasta foto 2020 välkkonkursil auhinna kui humoorikas looduspilt.. 

  Eesti kõige väiksem lind – pöialpoiss – põikleb toiduotsinguil männiokste vahel. 
Taolised lennusööstud kestavad tegelikkuses vaid silmapilgu ning muudavad nende 
jäädvustamise üsna keerukaks.

  “Veel üks oha-
kas”. Muidu okkalisel 
ohakal on ilus puna-
kas-lilla õis. Ohaka-
lind küll ei ole okka-
line, kuid lind on 
väga ilus, justnagu 
lilleõis. Antud pildil 
sulandub ohakalind 
keskkonda: teda ei 
ole olemas! Kahet-
susväärselt pee-
takse paljudes riiki-
des ohakalinde 
nende ilu tõttu puu-
rilindudena. Õnneks 
Eestis sellist koledat 
tava ei ole ning lin-
nud saavad lennata 
vabana, sellisena 
nagu neid on loo-
dud.

  “Pulgakomm, 
lendav pulgakomm”. 
Nii nunnu! See on 
sabatihane. Koha-
nud olen rändavaid 
isendeid, aga väi-
detavalt nad ka 
pesitsevad Eestis 
ja isegi talvituvad. 
Ööseks kogunevad 
oksal kobarasse 
kokku, kuna nii on 
soojem pakasele 
vastu panna. 
Foto sai konkursil 
Looduse aasta foto 
2014 žürii tunnustuse 
loomaportreede 
seas.

Need piltidel olevad linnud on Kilvar Kessleri kaamera ette jäänud Rohuneemel

Kilvar Kessleri 
sõnul tasa-
kaalustab 
fotoharrastus 
tööga seotud 
tegemisi. Foto: 
erakogu
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Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Prangli Püha Laurentsiuse 
kirikus.
22. novembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
22. novembril kell 14.30 igaviku-
pühapäeva jumalateenistus armu-
lauaga. EELK Randvere kirikus.
24. novembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
25. novembril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu koos piibli aruteluga. 
Viimsi Vabakirikus.
28. novembril kell 12 advendi-
missa. Naissaare Püha Maarja 
kabelis.
28. novembril kell 16 1. advendi 
oikumeeniline jumalateenistus. 
Teenistusest tehakse telesalvestus, 
mis on eetris ETV-s 29.11 kell 
17.30. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
29. novembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
29. novembril kell 12 1. advendi 
jumalateenistus, lastele pühapäeva-
kool. Viimsi Vabakirikus.
29. novembril kell 14.30 1. advendi 
jumalateenistus EELK Randvere 
kirikus.
1. detsembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
2. detsembril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu. Viimsi Vabakirikus.
6. detsembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
6. detsembril kell 12 2. advendi 
jumalateenistus, lastele pühapäeva-
kool. Viimsi Vabakirikus.
6. detsembril kell 13 jumala-
teenistus armulauaga. Rohuneeme 
kabelis.
6. detsembril kell 14.30 2. advendi 
jumalateenistus armulauaga. EELK 
Randvere kirikus.
8. detsembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
9. detsembril kell 19 palve- ja 

Eakatele

22. ja 29. novembril kell 11 kepi-
kõnd eakatele. Põhjakonna trepi 
juures.
2. detsembril kell 11 discgolf. 
Viimsi discgolfi rajal.
4. detsembril kell 19 Estonia 
teatri külastus, operett “Krahv 
Luxemburg”. Lisainfo: Nadja 
Radvilavicius, tel 510 2420.
6. ja 13. detsembril kell 11 kepi-
kõnd eakatele. Põhjakonna trepi 
juures.

Lastele ja noortele

21.–22. novembril kell 10–12.30 
nädalavahetuse minilaager 
“Kosmeetika abc” 9–13-aastastele. 
Viimsi huvikeskuses.
28.–29. novembril kell 10–12.30 
nädalavahetuse minilaager 
“Fantaasiameik” 12–15-aastas-
tele. Viimsi huvikeskuses.
1. detsembril kell 15–17 piljardi-
turniir (noortele vanuses 7–12). 
Viimsi noortekeskuses.
3. detsembril kell 14–16 jõulu-
kaartide töötuba. Viimsi noorte-
keskuses.
8. detsembril kell 14–16 jõulu-
pärgade töötuba. Viimsi noorte-
keskuses.
10. detsembril kell 14–16 
küünalde töötuba. Viimsi noorte-
keskuses.
14. detsembril kell 15–17 teeme 
piparkooke! Viimsi noortekeskuses.
15. detsembril kell 15–17 piljardi-
turniir (noortele vanuses 13–26). 
Viimsi noortekeskuses.

Jumalateenistused

21. novembril kell 21 päevalõpu-
palvus. Diakon Herki Talen. EELK 
Prangli Püha Laurentsiuse kirikus.
22. novembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
22. novembril kell 11 igavikupüha-
päev. Diakon Herki Talen. EELK 

osadusõhtu koos piibli aruteluga. 
Viimsi Vabakirikus.
13. detsembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
13. detsembril kell 12 3. advendi 
jumalateenistus, lastele pühapäeva-
kool. Viimsi Vabakirikus.
13. detsembril kell 14.30 
3. advendi jumalateenistus. EELK 
Randvere kirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

24. novembril kell 19 “Georg Ots 
100. Kummardus maestrole”. 
Lembit Tolga – aegumatud lau-
lud salongtrio saatel. Viimsi huvi-
keskuses.
28. novembril kell 14 Viimsi 
kooli vilistlaskoori advendikont-
sert. Prangli rahvamajas.
29. novembril kell 15.30 naiskoor 
Carmina kontsert. EELK Randvere 
kirikus.
4. detsembril kell 14 kontsert 
Põhjala saarte hääled. Musitsee-
rivad Villu Veski saksofonil ja Tiit 
Kalluste akordionil. Prangli rahva-
majas.
4. detsembril kell 18 Klassika-
pärlid. Viimsi huvikeskuses.
5. detsembril kell 12 Viimsi muu-
sikakooli õpilaste kontsert. Must-
peade majas. 
7. detsembril kell 16–18 Maria 
Kruszewska-Laidoneri sünnipäevale 
pühendatud kontsert. Eesti Sõja-
muuseumis – kindral Laidoneri 
muuseumis.
8. detsembril kell 19 Kait Kalli 
stand up komöödia “Plaan b”. 
Viimsi huvikeskuses.
10. detsembril kell 19 ansambel 
Beati Mandolini – jõuluvõluaeg. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
11. detsembril kell 11 Miksteatri 
etendus “Pöialpoiss Nils Karlsson”. 
Viimsi huvikeskuses.
11. detsembril kell 18 Viimsi 
muusikakooli õpilaste kontsert. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

27. novembril kell 19 Sportland 
eri korvpallis. Saku I liiga. KKViimsi/
Noto vs Paide Viking Window. 
Karulaugu spordikeskuses.
27. novembril kell 19 paarismängu 
ajatennis “Viimsi unetus”. Osavõtu-
tasu 25 €. Registreerimine kuni 
26.11 kell 12 info@viimsitennis.ee. 
Viimsi tennisehallis.
28. novembril kell 16 Eesti meistri-
võistlused rulliluuisutamise üksik-
sõidus. Viimsi koolis.
4. detsembril kell 19 tenniseturniir 
“Reedesed üksikmängud”. Osavõtu-
tasu 30 €. Registreerimine kuni 
3.12 kell 12 info@viimsitennis.ee. 
Viimsi tennisekeskuses.
11. detsembril kell 19 Eesti meistri-
võistlused käsipallis I liiga. HC 
Viimsi/Tööriistamarket vs Arcwood/
Põlva. Viimsi kooli spordikeskuses.

Õpi- ja jututoad 

24. novembril kell 18 peretera-
peudi jututuba teemal “Toime-
tulek teadmatuse, ärevuse ja une-
muredega“. Vestleb lastepsühho-
loog ja pereterapeut Aet Lass. Sisse-
pääs vaba. Viimsi raamatukogus.
26. novembril kell 17 raamatu 
“Teksased lapitöös” autori, käsitöö-
meister Marja Matiiseni kursus 
Viimsi raamatukogus. Teemaks 
teksaste taaskasutus. Õmbleme 
väikese meigikoti. Info ja registree-
rimine tasuta kursusele: kontakt@
marjamatiisen.com. Viimsi raama-
tukogus.
7. detsembril kell 18–19.30 lapse-
vanema kool – “Vaimse ja füüsilise 
vägivalla märkamine”, Ene Lill. 
Tasuta. Lasteaias Väike Päike.

12. detsembril kell 11–14 muinas-
jutuhommik koos jõuluetendusega 
“Minu lemmik mänguasi”. Viimsi 
huvikeskuses.
13. detsembril kell 17 Hedvig 
Hansoni kontsert “Valguse poole”. 
Viimsi huvikeskuses.

Meelelahutus ja 
muusika 

20. novembril kell 21 ansambel 
Full House. Black Rose pubis.
21. novembril kell 21 VJ Lenny 
Lavida. Black Rose pubis.
27. novembril kell 21 ansambel 
Absolute Trio. Black Rose pubis.
28. novembril kell 21 DJ Toomas 
Tuude. Black Rose pubis.
5. detsembril kell 21 VJ Lenny 
Lavida. Black Rose pubis.
12. detsembril kell 21 Black Rose’s 
latin night: ansambel Plan Caliente 
& DJ Margus Kaukes. Black Rose 
pubis.

Näitused

Novembris on Viimsi raamatuko-
gu teisel korrusel üleval Viimsi 
kooli 9. klassi õpilase Eliise Lepa 
meremaalide näitus.
Novembris on Sirje Kriisa köite-
kunsti näitus Viimsi raamatukogu 
klaasvitriinis.   
Novembris on jaapani kunstniku 
Shiroki isikunäitus “Rütmid” Viimsi 
raamatukogus.
Novembris on Rannarahva 
muuseumis näitus “Kirovi kaluri-
kolhoos 70”.
Kuni 26. novembrini Kamille 
Saabre maalinäitus “Kuula. Mul 
on sulle öelda”. Viimsi huvikes-
kuses.

Sport

20. novembril kell 19 Viimsi 
Ehitus eri korvpallis. Saku I liiga. 
KK Viimsi/Noto vs Rae Koss/Hansa-
viimistlus. Karulaugu spordikes-
kuses.

Saada oma sündmuse info: marje.plaan@viimsivv.ee

  Seoses koroonaviiru-
sega võib kultuurikalendris 
toodud ürituste osas ette 
tulla muudatusi. Täpsem 
info on leitav korraldaja 
veebilehelt.

NB!

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00



KARASTUS Isadepäeva hommikul 
paistab päike, kraadiklaas näitab 
kaheksat soojapügalat ning 
Haabneeme randa, surfikeskuse 
kõrvale on kogunenud kümme-
kond inimest, kel plaanis vette 
minna.

Endi sõnul pole nad soojade ilmade 
tõttu sellel aastal oma tegevusele ak-
tiivset reklaami teinud. Oodatakse kül-
ma, et saaks kallerdunud jääsupis tõe-
list talisuplust nautida.

Haabneeme rand on Päästeameti 
poolt ametlikult registreeritud kui ai-
nus talisupluse koht Viimsi poolsaarel. 
Initsiatiiv tuli Päästeametilt, kes 2016. 
aastal inspekteeris üle-eestiliselt ran-
du. Päästeamet on varustanud siinse 
ranna nii päästerõngaste kui ka info-
tahvlitega. 

Kohalikud talisupluse entusiastid 
iseloomustavad Haabneemet kui uni-
kaalset randa, kus on võrdlemisi tuule-
vaikne ega lähe kohe sügavaks. Käiakse 
ka Rohuneemes, kus läheb kiiresti sü-
gavaks, kuid avamere tõttu on see tuul-
tele valla ning pole nii turvaline. Seal 
ujumine toimub rangelt omal vastu-
tusel. 

Viimsi talisuplusklubi JääRing ju-
hatuse liikmele Evelyn Tatsile meel-
dib just Haabneemes. “Siin on ilus lii-
vane rand ning hea madal sisse minna. 
Olin alguses samuti külmakartlik na-
gu paljud, kuid talisuplus on tõeliselt 
sõltuvust tekitav harrastus. See mõ-
jub karastavalt, tekitab heaolutunde, 
külm vesi on hea nahale ja veresoon-
tele. Viimsis on ka väga tugev ja ühte-
hoidev kogukond ning uued liikmed 
on väga teretulnud,” ei varja Evelyn 
vaimustust.

Algajatele talisuplejatele on vä-
ga oluline riiete vahetamise võima-
lus ning seda just tormise ja tuulise il-
maga, sest liiga ei tee mitte külm vesi, 
vaid ilmastik veest väljudes. Sel hoo-
ajal saab seda teha Haabneemes asu-
vas Fansurf Surfikooli ruumes. Varase-
malt on ruumidega toetanud nii vald 
kui ka Rannarahva muuseum, kellele 
ollakse väga tänulikud.

Kellele talisuplus sobib?
Viimsi talisuplusklubi JääRing on asu-
tatud 2016. aastal ning kantud Eesti 
spordiregistrisse. Juhatuse liikmed te-
gelevad järjepidevalt enda koolitami-
sega ning algajatele tehakse esmakoh-
tumisel rannas täielik väljaõpe ning 
ühisujumistel hoitakse silm peal. 

Ühised vetteminekud toimuvad 
Haabneeme rannas neljapäeva õhtuti 
kell 19 ning pühapäeva hommikuti kell 
10 (algajatele sobiks alguses pigem val-
ges vette minek). Kord on nagu Viibu-
ri sõjakoolis ehk täpselt kokkulepitud 
ajal minnakse koos vette.

JääRingi liikmete eesmärk on eel-
kõige ennast karastada, mitte tege-
leda otseselt taiujumisega. Juhatuse 
esimees Maarika Pähklemäe teebki 
selgeks, mis vahe on taliujujatel ja -sup-
lejatel. “Ühed ujuvad, teised aga sup-
levad ning viimaste eesmärk on karas-
tamine, kuigi oleme osalenud ka eri-
nevatel taliujumise võistlustel, alates 
Eesti meistrivõistlustest kuni EM-i ja 
MM-ini välja. Esmatähtsaks peame al-
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Viimsi korvpallurid jätkasid 
hooaega võidukalt 
Korvpalliklubi Viimsi/Estover esindusmeeskond KK Viimsi/Noto jätkas 
korvpalli Eesti esiliiga, ametliku nimega Saku I liiga hooaega võidu-
kalt, alistades koduväljakul KA Tallinna Kalevi tulemusega 79:65. 

Väljakuperemehed olid mänguks paremini valmis, võites avavee-
randi 19:7 ja poolaja 40:30. Kuigi kalevlased tulid kolmandal veerandil 
mängu tagasi, siis pidurdamatus hoos olnud meeskonna kapten Kristjan 
Evarti (38 punkti, sh vabavisked 8/8, 2p visked  4/7, 3p visked 5/11) veda-
misel ning meeskondlikule paremusele lauavõitluses ja paremale viske-
tabavusele tuginedes vastasid viimsilased omapoolse vahespurdiga, 
millega tüüriti mäng võiduka lõpuni.

Meeskonna treener Valdo Lips: “Alustasime kaitses tõesti hästi ja 
sellest ka rünnakul sujuv minek. Kontrollisime mängu, aga kolmandal 
veerandil oli meil raske moment, kui meie rünnak jäi ümmarguseks. 
Siis saime teravuse jälle tagasi, kaitse surve tugevaks ning selle pealt 
ka võit tuli. Kui see vahepealne periood välja jätta, siis kokkuvõttes 
hea mäng ning võime meeskonda õnnitleda.”

Sander Otsing: “Saime alguses hästi minema ja visked läksid, millega 
saime algedu sisse ja suutsime seda enam-vähem lõpuni hoida. Kol-
mandal veerandil nad tulid küll järele, aga neljandal panime teise käigu 
sisse ja läksime.”

Kristjan Evart 38 punkti ja 8 lauapalli. Mihkel Allorg 12 punkti ja 12 
lauapalli. Kaarel Traumann 12 punkti ja 5 korvisöötu.

JÄRGMINE KODUMÄNG! 20. novembril kell 19 Karulaugu Spordi-
keskuses. Saku I liiga, 7. voor: Viimsi Ehitus eri: KK Viimsi/Noto vs Rae 
Koss/Hansaviimistlus.

kkviimsi.ee 

Karulaugu Spordikeskuses on 
kehtestatud publiku piirang 
Vastavalt Korvpalliklubi Viimsi töökorraldusele ja ennetustegevusele 
Covid-19 leviku tõkestamiseks toimuvad Karulaugu Spordikeskuses 
võistlusmängud, va esindusmeeskonna mängud, ilma publikuta ning 
samuti ei ole lastevanematel vaadata treeninguid, va lasteaia rühmad. 
Piirangud kehtivad esialgu kaks nädalat, so 25. novembrini. 

Tanel Einaste palub kõikidelt lapsevanematelt ja poolehoidjatelt 
mõistvat suhtumist, “Otsus ei ole kergekäeline ja ei soovi kedagi ahis-
tada, vaid on tänastes tingimustes üks võimalus vähendada inimeste 
ja kontaktide arvu võistlussaalis ja spordikeskuses. Tänases epidemio-
loogilises eriolukorras vajaksime võistluste läbiviimiseks sisuliselt igale 
kodumängule turvatöötajat, mis ei ole kindlasti võimalik. Meie priori-
teet number üks – treeningute jätkamine, number kaks – võistluste jät-
kumine, number kolm – võistluste jätkumine publikuga. Viimases ka 
mängude positsioneerimine ehk esikohal esindus- ja teisel kohal noor-
temeeskonnad. Loodetavasti olukord paraneb ehk kahe nädala möö-
dudes saame piirangud lõpetada. Seniks teeme tööd, et mängud 
jõuaksid teieni live-ülekannete vahendusel ja veelkord loodame mõist-
vale suhtumisele!”

Miks on esindusmeekonna mängudele tehtud erand ja keeld raken-
datud noortemeeskondade mängudele?

Tanel Einaste: “Kui vaadelda vaid ühte noortemeeskonna mängu, 
siis tõesti on publiku arv märgatavalt väiksem kui esindusmeeskonnal, 
aga peame mõistma, et mängud on täiesti erineva profiiliga. See tä-
hendab, et kui esindusmeeskonna mäng on eraldiseisev üritus, see-
juures professionaalse turvatöötaja ja muu sinna juurde kuuluvaga, 
siis noorte mängud toimuvad reeglina turniirina ja saalis ei ole korraga 
mitte üks või kaks, vaid neli kuni kuus meeskonda. Lisaks lapsevane-
mad, fännid jne. Ajakavaliselt – kui esinduse mäng toimub minimaal-
selt 1,5 tundi pärast viimast trenni ja peale mängu ei toimu saalis 
ühtegi trenni või mängu, siis noorte mängudele eelnevad ja järgnevad 
või toimuvad lausa paralleelselt kas teised mängud või treeningud.”

Esindusmeekonna kodumängul kehtivad varem teada eritingimused 
ja nõuded, sh pealtvaatajatele, teenindavale personalile jt.

kkviimsi.ee 

Karulaugu Spordikeskuses 
toimuvat World Tennis Tour’i 
saab jälgida Delfi TV-st 
17.–22. novembrini toimub Karulaugu Spordikeskuses World Tennis 
Tour naiste 15 000 USD auhinnafondiga rahvusvaheline tenniseturniir 
PAF Open 2020. 

Mängijaid on umbes 20 eri riigist üle maailma ning Eestit esindavad 
mitmekordsed Eesti täiskasvanute meistrid ja Fed Cupi (nüüd Billie 
Jean King Cup) naiskonna liikmed: Elena Malõgina, Maria Lota Kaul, 
Lissi Kubre, Helena Narmont, Maileen Nuudi jt.

Mängude ajakava: kvalifikatsioonid 16.–17. novembril; põhitabeli 
mängud 18.–21. novembril; finaalid (üksik ja paar) 22. novembril.

Mängude algus iga päev kell 10, finaalid kell 12.
Publik ei ole kohapeale lubatud, Delfi TV kannab üle põhiringi mänge 

18.–22. novembril.
VT

Teated Haabneeme rand on parim 
talisupluse koht Viimsis

gajate jaoks just teooria edasiandmist, 
sest külm vesi mõjub kehale alguses 
väga ehmatavalt.”

Klubis on mõlema soopoole esin-
dajaid, kuid rohkem siiski naisi. Sel-
lest hooajast osaleb ka 10-aastane 
Kevin-Oskar Kivimäe, kelle lähim ees-
märk on Eesti meistrivõistlustele jõud-
mine. Enda sõnul naudib ta külma vett 
ning lisaks Haabneemes suplemisele 
käib ujumas Pirital, kus on Eesti suu-
rim taliujumise keskus. Vanimad olijad 
on umbes 65-aastased. Meeste ja nais-
te erinevus lööb välja vastupidamises 
ning kannatamises. Meestele meeldib 
kohe vette minna ja saada tegevusega 
kiiresti ühele poole ehk pigem ujuda. 
Naised kannatavad rohkem ja neile so-
bib “kulgemine” läbi madala vee väga, 
et end pigem karastada.

Aktiivseid liikmeid on klubil het-
kel umbes 25 ning lisaks viimsilastele 
on sellega ühinenud ka mõned kauge-
malt tulijad.

Talisuplus kui meditatsioon
Kaido Irval alustas suplusega selle su-
ve lõpus ning pole kordagi kahetse-
nud. Varem pani ta igal sügisel alati 
esimesena kindad kätte ning oli vii-
mane, kes kevadel kindad käest võt-
tis. Talisupluse juurde jõudis ta täies-
ti juhuslikult. “Alustasin augusti lõpus 
firma suvepäevadel Jurmalas ning pä-
rast seda jätkasin koduses Haabneeme 
rannas. Sõltumata ilmast karastan end 
ülepäeviti. Esimesel korral tegin selle 
vea, et soojendasin keha joostes. Te-
gelikult tuleb vette minna hästi rahu-
likult, sest jooksmine koormab keha. 
Vette minek on meditatiivne tegevus,” 
sõnab Kaido. “Pärast vette kastmist tu-
leb aga keha kohe kuivatada, soojen-
dada, pannes ümber fliisteki või hom-
mikumantli ning märjad riided kohe 
ära vahetada. Minul on alati kuum tee 
kaasas ning koju lähen kiiremal sam-

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

mul või sörkides. Keha tuleb soojenda-
da just pärast suplust, muidu võib hai-
geks jääda.”

Miks see kasulik on?
Tihtipeale arvatakse, et talisuplus on 
üks tore saunaklubi, kus pärast lühi-
ajalist ekstreemset pingutust saab mõ-
nusalt leili visata. Tegelikult pole see 
üldse nii. Kui sauna ka minnakse, siis 
sooja on seal vaid 40 kraadi, sest ko-
gu tegevuse eesmärk on karastamine. 
Saunas vaid soojendatakse keha.

Kõige esimene kord ongi kõige ras-
kem, sest külma vee ees tuntakse hir-
mu, aga tasapisi harjutades saab sel-
lest üle. Seepärast kastavadki algajad 
end vette vaid mõneks sekundiks ning 
kindlasti peab müts peas olema, sa-
muti võiksid kotis valmis olla villased 
sokid ja kindad. Kogenumad suplejad 
on vees juba mõne minuti. Enne vet-
te kastmist pole mõtet end üles soo-
jendada, sest see kergitab pulssi ning 
koormab keha, mida külm vesi nii-
gi teeb. Nagu eelpool mainitud, tu-
leb veest tulles ära võtta märjad riided 
ning keha soojendada. 

Talisuplus ei kaitse viiruste eest, küll 
aga tugevdab immuunsüsteemi ning 
erinevad haigused põetakse kergemalt 
läbi. Talisuplus ja külm vesi on välis-
tatud krooniliste haiguste puhul ning 
kõhkluste korral tuleb kindlasti oma 
perearstiga nõu pidada. Külm vesi ise 
ei tekita haigusi, küll aga võib mõned 
haigused intensiivsemaks muuta.

Abivallavanem Annika Vaikla: “Sellel suvel võtsin end kätte ja hakkasin iga 
päev ujumas käima. Algus oli imeilus, päikeseloojangueelne meri on imeline 
ning juba see kogemus andis palju. Septembris läks asi aga juba tõsisemaks, 
kuid tahtejõu toel said mäed ületatud. Tegelikult ongi külma vette minemise 
otsus kõige tähtsam, vees olles ei ole üldse enam nii külm ning välja tulles on 
tõeliselt hea tunne. Eneseületusest on võib-olla isegi kõige suurem rõõm. 

Loodus, mereõhk ja vesi on suurimad terviseallikad ning kuna elame viimsi-
lastena nii heas kohas ja saame seda kõike nautida, miks siis mitte teha seda 
aastaringselt. Talisuplus on üks mooduseid, kuidas end tervemana hoida. Enne 
alustamist konsulteeri aga kindlasti oma perearstiga. Samuti mine alati vette 
kellegagi koos, nii on turvalisem. 

Hoidkem end tervena!”

KO M M E N TA A R

  Talisuplusklubi tegemistega 
saab kursis olla Facebookis 
(Viimsi Talisuplusklubi JääRing).

  Kontakt: Maarika Pähklemäe, 
tel 517 6390 või e-post jaaringi
@gmail.com.

Võta ühendust!

Vasakult Risto Kõrgemägi (FanSurf Surfikooli juhataja), Kaido Irval, Evelyn Tatsi, 
Maarika Pähklemäe ja Külli Reino. Foto: Kärt Radik



20. november 2020 KUULUTUSED & RAHVAKALENDER // 17Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

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

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemi-
de puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
Tel 5689 0125, kuldnoop@gmail.com.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni 
puhastust. Tel 552 6281, e-post
margus@korvent.ee.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lange-
tamine, viljapuude lõikamine, trim-
merdamine, heki lõikus ja püga-
mine. Tel 5348 7318, e-post igor@
inkteenused.ee.

Aiatööd 
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Teostame puude tervis-
liku seisundi hindamist. Soodsad 
hinnad. Tel 522 0321, www.arbor-
men.ee. 
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt tel 
5563 7666. Rohkem infot kodule-
helt www.ifhaljastus.ee.
Hekkide pügamine, viljapuude, ilu-
puude ja põõsaste lõikamine, muru 

rajamine, taimede istutamine ja 
muud haljastustööd. Tel 5564 
7029.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.

Ehitus 
Pakume korterites ning eramaja-
des maalri- ning üldehitustöid ja ka 
elektriga seonduvaid töid. Olemas 
B2 vajalike tööde teostamiseks. 
Tel 552 7217.

Üldehitus-, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.

Selfpro Ehitus teostab Viimsis üld-
ehitust, sisetöid/siseviimistlust, ter-
rasside/aedade ehitust. Tel 5816 
6206, aleks.selfpro@gmail.com.

Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.
Hoonete soojustamine puistevilla-
ga, objektiga tutvumine ja konsul-
tatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 
501 6689.
Vihmaveesüsteemide ja katusetur-
vatoodete paigaldus. Rennid tooda-
me kohapeal valtsimismasinaga – 
puuduvad liitekohad! Vihmavee-
rennid OÜ, tel 527 1059, e-post
info@vihmaveerennid.ee. 
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 

Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, 
ääre- ja aiakivide paigaldus. Kon-
takt: tel 5656 7690, Enno.
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 
13 a, kvaliteetne lõpptulemus! 
Tel 525 5851, info@ormikivi.ee, 
www.ormikivi.ee.
Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, 
parandustööd ja kivide müük. Tel 
5667 6629, info@viimsikivi.ee, 
www.viimsikivi.ee.
Teostame kaevetöid miniekska-
vaatoriga. Tel 5639 3588, www.
väikeekskavaator.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaatori-
ga, lammutus- ja koristustööd. Tel 
507 4178.
Plaatimistööd, saunade ehitus, 
ehitus-remonditööd. Tel 511 0992.

Muud teenused
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Puhastame teie maja vihmavee-
torud ja katuseääred lehtedest. 
Teostame töid tõstukilt. Koristame 
ka lehti ja veame prahti. Tel 5561 
6574, Morten Nõmme.

Metalli- ja keevitustööd. Aiapostid, 
väravad. Autode keretööd. Karpi-
de vahetus. Uued ja kasutatud au-
torehvid koos paigaldusega. Luha 
34, Tallinn, tel 5883 0701, e-post
info@autotaht.ee, www.autotaht.ee.
Autoremont Viimsis. Remont ja 
hooldustööd, diagnostika, rehvide 
vahetus, elektritööd, erinevad 
keevitustööd, haagiste rent, klii-
maseadmete remont ja hooldus. 
Töökoja tel 5656 6067.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.
Face SPA näohooldused. Ainu-
laadsed Green Peel naha uuenda-
mise detokshooldused. 7 immu-
nomoduleerivat programmi ainu-
laadse Green Peel piilingu kasu-
tamisega. Allahindlus aasta 
lõpuni -10%. Tel 5349 5777, e-post 
lesja.cosmetik@gmail.com, www.
facespa.ee.  

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Ostan vanavara – Tarbeklaasi 
tooted, mööbel, dokumendid, fotod, 
mänguasjad, nõud, tööriistad, ehted, 
kunst, mootorrattad ja palju muud! 
Tel 5607 8579, Ardo.
Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud 
sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik), 
võib vajada remonti. Kiire tehing 

ja vormistamine. Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee.
Soovin osta garaaži ja 1–2-toalist 
korterit Viimsis, seisukord ei oma 
tähtsust. Tel 5648 8544 (EST, RUS).
Pensionäridest abielupaar ostab 
korteri Niidu teele. Sobivuse korral 
vastu pakkuda väga ilus kõigi mu-
gavustega  2-toaline korter Viimsi 
keskuses 7 korteriga uuemas ma-
jas. Ootame kõnet tel 565 5816. 
Müün mahekartulit, mis on kasva-
tatud Viimsis kõdusõnnikul. Sordid 
Laura ja Vineta. Hind 1.50 €/kg. Tel 
5687 2042.
Müüa puitbrikett RUF 120 €/960 kg, 
turbabrikett 140 €/840 kg, pellet
premium 180 €/975 kg, kütteklot-
sid 110 €/48 kotti, lepp ja kask kot-
tides. Tel 517 0257.
Müüa lõhutud küttepuud kohale-
toomisega. Lepp, sanglepp, metsa-
kuiv okaspuu, kask soodsalt. Küsi 
hinda! Kuiv lepp ja sangelepp 54 
€/rm. Tel 509 9598, pakhalupuu@
gmail.com, www.pakhalupuu.ee.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev. 
Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus ja remont. Kvaliteetne töö 
ja hea hind. Garantii. www.freooni-
punkt.ee/soojuspumbad. Tel 5858 
5829, Freoonipunkt OÜ. Toome 
koju sooja! 

Tööpakkumine
Pakume tööd hoolsale koristajale-
majahoidjale Viimsi alevikus (2 trepi-
kojaga kortermaja). Lisainfo tel 
503 0600.

MARDIPÄEV Randvere kooli 
mardisantidel oli sel aastal 
tihe tööpäev – igal vahetunnil 
külastati ühte või isegi kahte 
klassipesa.

Laul võeti üles juba koridori-
des ja klassipesasse jõudes ha-
kati pererahvast vitsaga üle sop-
sutama ning väga päevakohaselt 
soovima: “Tervist! Tervist!” Kohe 
läks ka laulu ja pillimängu saa-
tel tantsuks – väga aktiivselt ühi-
nesid mardisantidega 2. ja eri-
klassid! 

Kui pererahvas oli andnud 
ülevaate, mida põnevat sel õp-
peaastal juba õpitud on, said 
mardisandid kontrollida pere-
rahva lugemisoskust. Algus oli 
konarlik, aga kui läbi hammus-
tati, et tekst on lihtsalt tagurpidi 
kirjas, siis läks edasi väga ludinal. 
Ka küsitud mõistatustele leiti kii-
relt vastused. Seega oli kohe nä-
ha, et lapsed ja õpetajad on väga 
tublid olnud. Elevust tekitas kaa-
sas olnud mardititt, kes aeg-ajalt 
pererahvale peale “pissis”… ikka 
hea õnne eesmärgil. 

Pärast väikseid mängulisi 
mõõduvõtmisi võtsid mardisan-
did taas laulu üles, jagasid pere-
rahvale õnne herneterasid ja ube 

Mardisandid tegid Randveres 
koolipäeva eriliseks

laiali loopides. Tänutäheks jagas 
pererahvas mardisantidele hel-
delt ande ja tänulikkust tundsid 
nii andjad kui ka vastuvõtjad. 
Tore oli näha, et osade klassi-
de pererahvas oli kaasa läinud 
üleskutsega kanda sel päeval 
mardikostüüme ja viisid samu-
ti läbi erinevaid mardipäeva tra-
ditsioonidega seotud tegevusi. 

Usume, et sellised ettevõtmi-
sed aitavad Eesti oma traditsioo-
ne elus hoida ja noortele lähe-
male tuua – läbi isikliku eeskuju 
ja lõbusalt. Tänud õpetaja Jaa-
nale, kes kava ette valmistas, ja 
kõigile õpetajatele, koolitööta-
jatele ja õpilasele, kes vahvateks 
mardisantideks kehastusid ning 
ideega kaasa läksid!

Liina Savolainen
Randvere kooli kommunikatsiooni- 
ja huvijuht

Mardisant lugemisoskust kont-
rollimas. Foto: Kirsti Haug

Mardisandid Randvere koolis. Foto: Galina Belts-Sander
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SISUTURUNDUS Olete 
dilemma ees, kas kasutada 
sisekujundaja teenust 
või mitte? Diplomeeritud 
sisearhitekt-sisekujundaja 
Ingrid Vask OÜ Design 
4 You-st toob välja kuus 
peamist põhjust, miks 
kasutada sisekujundaja 
teenust.

1 Läbimõeldud ja hea sise-
kujundus ei aegu. Hea si-

sekujunduse näiteks on korte-
ri, eramu, kohviku või restorani 
sisekujundus, mis püsib ajas 
vähemalt 10–15 aastat.

2 Võidate aega ja raha. Ko-
du kujundades ja sisustust 

valides peab käima läbi paljud 
ehitus- ja sisustuspoed, et end 
valiku ja hindadega kurssi viia. 
Kui võtate aga sisekujundaja, 
teeb seda tema. 

Ta teeb ära eeltöö materjali-
de ja mööbli valiku suhtes ning 
pakub Teile erinevaid variante, 
millest saab koos sobiva lahen-
duse valida.

Muidu võib juhtuda, et 
ostate küll hinnaklassilt kal-
li toote või materjalid, aga 
need ei tule kontekstist väl-
ja. Lõppkokkuvõttes olete ku-
lutanud kallist aega ning tu-
lemusega ei pruugi Te rahule 
jääda.

6 peamist põhjust, miks 
kasutada sisekujundajat

3 Tänu tootjapoolsetele koo-
litustele on sisekujunda-

ja kursis pidevalt uuenevate 
materjalide- ja sisekujundus-
lahendustega. Te võite olla 
kindlad, et sisekujundaja pa-
kub läbimõeldud ja uudseid 
lahendusi.

4 Sisekujundaja näeb tervi-
kut. Inimesed, kes on vali-

nud ja õppinud sisekujundaja 
või sisearhitekti eriala, on reeg-
lina väga hea kujutlusvõime-
ga – neil on oskus näha jooni-
sel tervikut nii materjalide kui 
ka värvide osas. 

Teie kodu saab olema ter-
viklikult toimiv ruum.

5 Läbimõeldud mööbli- ja 
valguslahendused. De-

tailselt läbi mõeldud valgus-
lahendus annab ruumile eri-
nevaid võimalusi meeleolu 
loomiseks, näiteks karniisival-
gustus jne. Samuti eeldavad 
pistikupesade ja lülitite täpsed 
asukohad eelnevalt läbimõel-
dud mööbli paigutust.

6 Usalda oma ala professio-
naali nõuandeid. Siseku-

jundaja eesmärk on luua koos 
Teiega funktsionaalne ja har-
mooniline ruum aastateks.

SISUTURUNDUS 11. novemb-
ril avas Viimsis Talu&Deli 
pagar ja kulinaaria oma 
toidukaupluse, kust külas-
tajad saavad koju kaasa 
soetada ainulaadse toidu-
elamuse.

Vanade retseptide järgi valmi-
nud ehtsad road kannavad en-
das ajatuid maitseid, millega 
iga eestlane on üles kasvanud. 
Ahjusooja, kohapeal küpseta-
tud saia saab poest osta juba 
tööpäevadel, alates kella seits-
mest hommikul ja nädalavahe-
tusel kella kaheksast. 

Talu&Deli asub ajaloolistes 
Lavendli poe ruumides Haab-
neemes Sõpruse tee 9. Kui 
mõned aastad tagasi Lavend-
li pood Viimsis oma uksed sul-
ges, võttis Talu&Deli koheselt 
osavaimad käed enda hõlma 
alla. Kokad, pagarid ja salati-
meistrid leidsid uue väljakut-
se uues keskkonnas, kus nende 
talent ja kogemused said uue 
hingamise. Loomulikult ei to-
hi talentide päid liigsete uute 
ideedega segi ajada, seega jäid 
alles ka aastatega lugematute 
viimsilaste heakskiidu saanud 
retseptid. Nüüd on need toi-
dud oma sünnikohta naasnud! 

Kindlasti ei ole uue toidu-
kaupluse avamine Viimsis kõi-
ge kergem ülesanne, pigem 

Kulinaaria & Pagar naaseb 
täiustatud hiilguses

nagu sõrmuse viimine Mordo-
risse. Konkurents on kõva na-
gu kiskjatel vihmaperioodil sa-
vannis, sest igaüks tahab oma. 
Meie kontseptsioon aga eri-
neb praegu turul olevatest tegi-
jatest nii mõnegi aspekti osas. 
1) Talu&Deli poes valmistavad 
pagarid külastajate silme all 
ise tainast ja sellest omakorda 
saia, leiba, kringleid, pirukaid 
ning teisi pagaritooteid. 2) Ku-
linaariatooted valmivad koha-
peal ega sisalda säilitusaineid. 
3) Meil on üle saja oma toote, 
mille alla koonduvad road nii 
taimetoitlastele kui ka lihasöö-
jatele. 

Talu&Deli tooteid saab ka 
ette tellida. Meie toidud so-
bivad suurepäraselt peolaua-
le, sest valmistame erinevaid 
suupisteid, külmlaudu ja sooje 

sööke, mida igaüks saab enda 
külaliste hellitamiseks tellida. 
Paindliku ettevõttena oleme 
valmis täitma ka klientide gur-
meelisi erisoove. 

Tulge külla!

  Tel 5842 8968 
  tellimine@aitah.eu
  koduleht www.aitah.eu
  Lahtiolekuajad: E–R 

7–21 ja L,P 8–19

Talu&Deli ahvatlevad pagaritooted. Foto: erakogu

  Diplomeeritud sise-
arhitekt-sisekujundaja 
Ingrid Vask

  Küsi julgelt ja võta 
ühendust: 
ingrid@designonly4you.com

  Vaata: 
www.designonly4you.com

Sisearhitekt-sisekujundaja 
Ingrid Vask. Foto: erakogu

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

NUGISE
LILLED
L I L L E D E  J A E -
J A  H U L G I M Ü Ü K
A A S T A S T  1 9 9 0

Lõikelillede jaemüük
otse maaletoojalt

Külastage meid E-R  9.00-14.00
(muul ajal kokkuleppel)

Nelgi põik 14 Viimsi

504 5733, 504 5818

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa 
hinnaga madratseid ja voodeid

(võimalik tellida erimõõtudega)
Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided, 

 jalatsid, ehted – kõik otse USA-st! 
Astu läbi ja Sa ei kahetse! 

Avaldame siirast kaastunnet
Jaak Salumetsale abikaasa

Valentina Vaino
kaotuse puhul

Eesti Reformierakonna 
Viimsi piirkond
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Kulinaaria & Pagar naaseb 
täiustatud hiilguses

Talu&Deli ahvatlevad pagaritooted. Foto: erakogu

BLACK ROSE PUBI

DETSEMBRI
MUUSIKA

   

Sissepääs tasuta!  Programmi algus kell 21.00
Pubi suurel ekraanil spordisõprade lemmiksündmuste otseülekanded. Info ja laudade broneerimine           5628 2261

05.12  VJ Lenny LaVida
12.12  Ansambel Plan Caliente
            DJ Margus Kaukes
19.12  DJ Sin-Sin
26.12  VJ Peterson
31.12  Ansambel Hellad Velled

KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Sinu HAMBAKLIINIK

        Viimsis

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume 
Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

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

Ostes massaaži juba täna, saad
saunakeskuse külastuse TASUTA!

Meie uues e-poes on puhkus
vaid kliki kaugusel!

biolagunevaid hambaharje

naturaalseid hambapastasid

ayurveda suuõli

naturaalseid eeterlikke õlisid

aroomiteraapia efektiga  seepe

hambavaheharjakesi

muid naturaalseid ja loodussõbralikke 

Tervislike toodete kodu pakub: 

      suutervise ja kehatooteid

Olenterve.ee     pood asub Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212, Viimsi
www.olenterve.ee       tel: 60 999 10     e-post: info@olenterve.ee
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siiski ei hooli, võib hoopis mõnu-
sa vrapi või hõrgu ja värske salati 
kokku miksida. Kõige uuemaks tu-
lijaks on aga kohapeal küpsetatud 
ahjukartulid, mida on mugav su-
bi ja salati kõrvale ampsata või ise-
seisva snäkina nautida. Krõbedaid 
ahjukartuleid täiendab eriti hästi 
Subway küüslaugu- või majonee-
sikaste. Kindlasti tasub proovida!

Häid ja kõhule meelepäraseid 
valikuid on ka II korrusel asuvas 
Sushi Plaza toidukohas. Lisaks pi-
kale ning maitsvale tavamenüü-
le on igal argipäeval saadaval hea 
hinnaga lõunapakkumised, millel 
hinnaks vaid 5.50 eurot. Esmaspäe-
viti on valikus mõni tempura rull, 

SISUTURUNDUS Viimsi Keskuses saab käia nii 
varahommikuti sportimas kui ka hilisõhtuti argioste 
tegemas. Tegelikult on põhjust keskusesse tulla 
muidugi igal ajal – näiteks lõunaperioodil saab pal-
judes söögikohtades nautida maitsvaid ja soodsaid 
lõunapakkumisi. Ütleb ju meie vanasõnagi, et kui 
kõht on täis, siis meel on hea. 

Kõht täis ja meel heaks Viimsi Keskuses

V
iimsi Keskuse I korrusel 
asub paljude lemmik 
Subway, mille menüü 
pidevalt uuendustega 

üllatada suudab. Subway on mui-
dugi eelkõige tuntud oma rikka-
like kihiliste võileibade ehk subi-
de poolest, mida saab täpselt oma 
soovi järgi kombineerida. Alustu-
seks tuleb valida sobiva pikkuse ja 
maitsega värskelt ahjust tulnud sai 
(valikus on isegi gluteenivaba va-
riant) ning seejärel see täita just 
endale meelepärasega – mitmel 
moel maitsetatud kana, singi, vei-
sepihvi, krõmpsuvate köögiviljade, 
erinevate kastmete ja palju muu-
ga. Mõeldud on ka taimetoitlaste-
le ning vürtsikama toidu armasta-
jatele (ja isegi neile, kes armastavad 
vürtsikat taimetoitu!) – kõik leiavad 
just endale sobiva subi. Päevapak-
kumises on iga päev erineva mait-
sega subid, millele kehtib eriti hea 
hind – kõigest 2.85 eurot. Kes saiast 

teisipäeviti mõni bowl ehk toitev 
ja värske kausiroog, kolmapäeviti 
kõhtu hästi täitvad jaapani nuud-
lisupid ehk raamenid, neljapäevi-
ti küpsetatud suši ning reedeti riisi 
ning rohkete lisanditega don-bow-
lo ja suširull. Tihti kuulub lõuna-
komplekti ka jook. Nädala alguses 
saab uute pakkumistega tutvust te-
ha Sushi Plaza Facebooki lehel või 
juba restoranis kohapeal. 

Maitsva pealelõunase eine leiab 
samuti keskuse II korrusel asuvast 
Kuulsaalist, mis on küll eelkõige 
tuntud bowlingu- ja piljardisaalina. 
Nüüd on aeg avastada see kohana, 
kus saab ka lihtsalt head toitu nau-
tida. Kuulsaalis on uued hea hin-
naga päevapakkumised, mis kõhtu 
täidavad. Tõelistele gurmaanidele 

on valikus näiteks täidetud pann-
kooke, tapade valik, pastad, salatid, 
burgerid, vrapid, BBQ liha ja palju 
muud. Muidugi saab sobivaid vali-
kuid teha tavamenüüst, mis on pea 
sama pikk kui bowlingurada ning 
isuäratavaid roogi täis. 

Kes eelistab Aasia maitseid, 
võiks sammud CHI restorani poo-
le seada – sealt leiab klassikalisest 

India, Hiina ja Tai köögist inspiree-
ritud isuäratava valiku taime-, ka-
la- ja lihatoite. Kõik road valmista-
takse kohapeal värskest toorainest 
ning saadaval on nii mahedamaid 
kui ka teravamaid kõhutäisi. Äs-
ja on uuendatud ka menüüd ning 
hinnad varasemast veelgi soodsa-
mad. Kanalihatükid sidrunikast-
mes paprika, tomati ja ananassiga, 
mahlased lambalihaviilud bambu-
sevõrsete, seente ja hiina redisega 
värskes tšilli-küüslaugukastmes, 
indiapärased tiigerkrevetid masa-
lakastmes ning India juust sibula ja 
tomatipastaga kooreses pähklikast-
mes on vaid mõned näited küllusli-
kust menüüst, mis esmapilgul oma 
paljude valikutega silme eest kir-
juks võtab. Kindel on see, et mida-
gi meelepärast leiab iga külastaja.

Kõikide Viimsi Keskuse toidu-
kohtade roogi saab nautida koha-
peal või kaasa osta ning endale so-
bivas kohas süüa. Kõht saab täis 
igal juhul. Head isu!

Sushi Plaza
sushiplaza.ee / tel 5884 8889

CHI
chirestoran.ee / tel 631 3090

Kuulsaal
viimsi.kuulsaal.ee / tel 605 1101

Pizzakiosk
www.pizzakiosk.ee / tel 612 8080

Subway
Telli tel 675 5269

Hesburger
Telli Hesburgeri äpist

Head söögikohad, 
maitsetest  tulvil !

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

CHI Lo Meini nuudlid kanaga 
austrikastmes.

Kuulsaali legendaarne burger.

Sushi Plaza 
menüüs on 
lisaks sušidele 
ka raamenid 
ja don-bowlo 
kausiroad. 
Fotod: Viimsi 
Keskus

Subway krõbedad ahjukartulid 
maitsevad hästi koos küüslaugu-
majoneesiga.


