
Elektriteenustest 
Viimsi vallas
Viimsi valla elektrivarustust, -võrku 
ja -teenuseid puudutavatel teema-
del räägib Imatra Elekter AS-i võrgu-
teenuste müügijuht Ago Sepp.  
Loe lk 8–9
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Kiusamisvaba 
kooli poole
KiVa on koolidele suunatud 
kiusamise vähendamise prog-
ramm, mida rakendatakse ka 
Viimsi koolides. Kuidas see 
toimib? Loe lk 12

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

ole lubatud ning kinod, teatrid, kont-
serdisaalid ja muuseumid on kinni. 
Nädalavahetustel peavad kaubandus- 
ja toitlustusettevõtted olema suletud. 
Avatuks tohivad jääda toidupoed ning 
esmavajalikud poed, näiteks apteegid 
ja prillipoed.

Kehtestatud on muidki piiranguid 
ning kahtlemata mõjutab nende kõi-
kide järgimine meie igapäevast elurüt-

MINGE METSA (VÕI MERE ÄÄRDE) Covid-19 viirus ei 
näita kahjuks taandumise märke ning valitsus kehtestas 
märtsikuuks uued piirangud.

Looduses viibimisel ei ole piiranguid

M
uuhulgas on kuni märt-
sikuu lõpuni distantsõp-
pel üldhariduskoolid, 
kutsekoolid ja kõrgkoo-

lid. Avalikud üritused siseruumides ei 

mi ja hakkab pikapeale häirima vaim-
set heaolu. 

Siiski tuleb olukorraga kohaneda. 
Mitmeid häid nõuandeid selles osas 
leiab veebilehelt kriis.ee, kus soovi-
tatakse luua endale uued positiivsed 
päevarutiinid, teha perega toredaid te-
gevusi, mõelda vähem muremõtteid, 
helistada lähedastele ja korraldada 
sotsiaalseid koosviibimisi veebis.

Loodus leevendab stressi
Kahtlemata on eelpool nimetatud head 
soovitused, kuid igasse päeva või nä-
dalalõppu võiks tingimata kuuluda ka 

looduses liikumine. Õnneks on viim-
silastel selleks suurepärased võimalu-
sed, sest mets ja meri on igal pool vaid 
jalutuskäigu kaugusel. “Mida rohkem 
aega veedan õues, seda paremini end 
tunnen nii füüsiliselt kui ka vaimselt – 
loodus toidab hinge ja keha. Ühtlasi on 
looduses olek pannud mind mõistma, 
kui vähe on inimesel vaja ning kui vä-
he on tarvis õnneks. Miski ei anna mul-
le sellist elamust, kui looduses viibitud 
aeg,” räägib käesolevas lehes oma koge-
musest fotograaf Karin Kallas.

Tema ise on väga palju aega veet-
nud pildistades Viimsi päikesetõuse ja 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

-loojanguid ning selles osas võiksime 
kõik temast eeskuju võtta. “Värvilised 
taevad leevendavad stressi ning päike-
seloojangul või -tõusul on võime aega 
peatada – kui tähelepanu on täielikult 
koondatud hetke, milles viibid, ning 
kui kaotad sel momendil ajataju, siis 
peatub ka aeg. Samal ajal aju n-ö pu-
hastab end välistest mõjutajatest, mü-
rast ja kärast,” kinnitab Karin Kallas. 

Esimene kevadkuu on käes ning 
päevad on pikemad ja valgemad. On 
palju asju, mida praegu teha ei saa, aga 
looduses viibimisel piiranguid ei ole. 
Kasutagem seda võimalust!

Kuidas oma Viimsi kodutoolist maailma muuta, räägib tippjuht Tuuli Pärenson. Loe lk 4 >>>

Külas Tammneeme 
külavanemal
Küladeringkäik viis meid sel korral 
Tammneemele, kus külavanem 
Raivo Kaare juhatusel selle rahuliku 
ja merelähedase paigaga tutvust 
tegime. Loe lk 10–11
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lasteaias õpetaja olnud juba 11 aastat 
ning enne seda töötas lapsehoidjana. 

Alushariduse spetsialisti (lasteaia-
õpetaja) pedagoogilisele nõustamise-
le-konsultatsioonile on oodatud kõik 
eelkooliealiste lastega pered, kes soo-
vivad oma lapse arengut lasteaias iga-
külgselt toetada, panustada oma lapse-
le kvaliteetse alushariduse pakkumisse 
ning vajavad sealjuures abi näiteks las-
teaia valiku, lapse kohanemise või las-
teaias ettetulevate olukordade lahen-
damisel. 

Alushariduse spetsialistiga konsul-
teerimine aitab saada paremat ülevaa-
det kodu ja lasteaia koostöövõimalus-
test ning olla teadlikum lapsevanem 
lapse lasteaia- ja haridustee planee-
rimises. 

Mõned näited küsimustest, 
millega pedagoogilise nõustaja 
poole pöörduda 
• Ma pean valima oma lapsele lasteaia. 
Kuidas ma tean, millist lasteaeda vali-
da? Kui ma tunnen, et see lasteaed ei 
vasta mu ootustele, kas ma saan oma 
lapse teise lasteaeda panna? Mis ma 
selleks tegema pean?
• Mu laps läheb lasteaeda. Kuidas ma 
saaksin tema kohanemist toetada?
• Minu laps ei soovi lasteaias magada 
lõunaund. Kuidas ma sellest õpetaja-
le räägin, et õpetaja meie sooviga ar-

Ü
hiskond vananeb, ka meil Viimsis. Viimase 
paari aastaga on meie rahvastiku suhtarv 
eakate osakaalus juba mitme protsendi võrra 
tõusnud. Samas on eakad täna palju tervemad 
ja vitaalsemad. Piisab ühest külaskäigust meie 

Viimsi päevakeskustesse, kui saad aru, et see on ka päri-
selt nii.

Viimsi seeniorid on tegusad ja positiivsed. Seda selle
sõna covidivabas mõttes. Ollakse koostööaltid, võimelised 
kohanema ja uut vastu võtma. Need on suure tähendusega 
omadused, eriti viimasel ajal, kui oleme pidanud väga 
paljutki ümber mõtestama ja uutmoodi tegema hakkama. 

Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Eesti Pensionä-
ride Ühenduste Liidu, sotsiaalministeeriumi ning mõtte-
kojaga Praxis korraldasid hiljuti infopäeva Eesti omavalit-
susjuhtidele ja sotsiaalvaldkonna inimestele. Teemaks oli 
eakate suurem kaasatus ühiskonna juhtimisprotsessidesse. 
Minu roll oli seal jagada Viimsi praktikat toimiva eakate 
kaasamissüsteemi kohta. Kindlasti on meil omavalitsuse 
tasandil arenguruumi, kuid algus on tehtud ja koostöö 
toimib. Mujal Euroopas on kaasatus kordades kõrgem ja 
näiteks Soomes on lausa kohustuslik omavalitsuse juurde 
eakate nõukoja moodustamine. Eestis käivitub lähiajal 
pilootprojekt, mis aitab kohalikel omavalitsustel eakate 
nõukodasid moodustada. See on hea plaan. 

Minu jaoks on kogukonna kaasatus juhtimiskultuuri 
ja juhtimiskvaliteedi näitajad. Endise külavanemana tean, 
kui oluline on, kui vald sind kuulda võtab ja aitab mure-
kohti lahendada. Ka täna valla juhtimises osaledes olen 
väga tänulik kõikidele, kes soovivad oma kodukohta pare-

maks elukeskkonnaks muuta 
ja sellesse panustada. Suurem 
osa teeb seda tasuta, lihtsalt 
tegemise rõõmust. Näiteid 
on siin hulgi, alustades küla-
vanematest, eakate organi-
satsiooni liikmetest, sotsiaal-
valdkonna vabaühendustest 
ja spordivaldkonna tegijatest. 
Aitäh teile!

Mul on ka väike üleskutse 
teile, head viimsilased. Kevade saabudes ja lume sulades 
paistab välja kõik see, mis meie tegude tagajärjel talvel 
maha on jäänud. Prügised metsaalused, rannajoon, tee-
ääred... Kindlasti annab valla kommunaalosakond endast 
parima, et Viimsi puhtaks saaks, kuid me kõik võiksime 
siin oma abikäe ulatada. Näiteks, kui järgmisel korral Soo-
sepa rabasse kõndima lähed, võid väikse koti kaasa võtta, 
et sinna prügi korjata. Kindlasti kutsun üles ka koristus-
talguid korraldama, kuid siinkohal tuleb arvestada koroo-
naviirusest tulenevate piirangutega. Meie tervis on kõige 
tähtsam. 

Luban, et mina ja mu pere annab samuti oma panuse 
ja jalutab edaspidi prügikotid näpu vahel. Väike kummar-
dus mõjub ka taljele hästi, rannahooaeg 
pole enam kaugel. Lapsevanemana 
võin öelda, et kuna oleme seda 
perena praktiseerinud juba aas-
taid, siis lapsed on väga usinad 
kaasa lööma ja võite kindlad 
olla, et nemad enam prahti 
maha ei viska. Olen kogenud 
sedagi, et kui külalapsed 
oma mänguväljakut kor-
rastama panna, jääb 
edaspidi täiskasvanute 
vaev väiksemaks. 

Soovin teile ime-
list kevadet, nautige 
päikesepaistet ja 
meie ilusat Viimsi 
looduskeskkonda!
Annika Vaikla
abivallavanem
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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 

Pedagoogiline nõustamine lapse-
vanemale – kellele ja milleks? 
TARK LAPSEVANEM Uuringud kinnitavad üksmeelselt, et esimesed eluaastad on lapse arengu 
seisukohalt kõige olulisemad. Viiendaks eluaastaks on välja arenenud juba 90% lapse ajust, 
millele tuginevad kõik tulevased eneseregulatsioonioskused, käitumis- ja mõttemustrid.

Toimetaja: Merilin Piirsalu, tel 5686 0007 e-post merilin.piirsalu@viimsivv.ee
Reklaamitoimetaja: Marje Plaan, tel 602 8866, e-post: marje.plaan@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 19. märtsil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 11. märtsil kell 16.

Ü
hiskond on jõudnud ära-
tundmisele, et lihtsalt 
lapsehoidmisele kesken-
dumise asemel peaksime 

nii lapsevanemate, alushariduse spet-
sialistide kui ka poliitikakujundajatena 
oskama võimalikult hästi ära kasutada 
areneva aju plastilisust. See eeldab, et 
nii kodus kui ka lasteaias tegeletakse 
lapse süsteemse arendamisega. Ka uus 
alushariduse seadus toob välja õppete-
gevuse ja kvalifitseeritud õpetaja olu-
lisuse juba sõimeeast alates. Liigume 
suurte sammudega kvaliteetse alusha-
riduse väärtustamise suunas. 

Uutele teadmistele tuginedes on 
loomulik, et lapsevanem ei piirdu vaid 
lapse viimise ja toomisega lasteaeda, 
vaid mõtleb aktiivselt kaasa paljudes 
erinevates alusharidust puudutavates 
küsimustes. Samuti on oluline märki-
da, et alusharidus ei ole ainult laste-
aiast või -hoiust saadav kogemus, see 
puudutab tervet perioodi lapse sünnist 
kooliminekuni. Ainult osa sellest ajast 
on laps lasteasutuses ning lapsevane-
mal on ikkagi peamine roll oma lap-
se arengutee planeerimises. Seega on 
lapsevanemate nõustamine, abistami-
ne ja harimine parema tuleviku seisu-
kohalt esmatähtis. Väike Päike on võt-
nud selle oma südameasjaks. 

Aastaid oleme Viimsi Väike Päi-
ke lasteaias läbi viinud Lapsevane-
mate Kooli loenguid. Rõõm on tõde-
da, et ühiskonnas tervikuna on väga 
suurt populaarsust kogunud nii eri-
nevad loengud, lapse arengut käsitle-
vad raamatud ja podcastid kui ka sot-
siaalmeediagrupid, kus üksteiselt nõu 
küsida. Kuid selle asemel, et lugeda sa-
du kommentaare sotsiaalmeedias, kus 
igaüks on enda arvates ekspert just si-
nu lapse arengus, pakume perele või-
malust tulla kohale ja arutada oma 
probleeme pedagoogist nõustajaga. 
Vajadusel saab kaasata ka teisi tugi-
spetsialiste nagu psühholoog, eripeda-
goog, logopeed.

“Näen oma igapäevatöös lasteaia-
õpetajana kasvavat vajadust toetada 
ja nõustada lapsevanemaid kõikvõi-
malikes alusharidust puudutavates 
küsimustes. Lapsevanemad on muu-
tunud üha teadlikumaks ja soovivad 
oma lapse eripäradest, east, pere soo-
videst ja vajadustest lähtudes kaasa 
rääkida kvaliteetse alushariduse või-
maldamises oma lapsele,” räägib He-
leri Leppik, kes on Viimsi Väike Päike 

Alushariduse spet-
sialistiga konsulteeri-
mine aitab saada 
paremat ülevaadet 
kodu ja lasteaia 
koostöövõimalustest.

vestaks? Millised oleksid alternatiivid/
kokkulepped õpetaja ja lapsega? Kui-
das saaksin toetada õpetaja ja lapse 
omavahelist vestlust sel teemal? Kui-
das saaksin toetada last, kui tunnen, et 
õpetaja ei paku lõunaune ajaks lapsele 
muud vaikset tegevust?
• Olen mures oma lapse suhete pärast 
rühmas teiste lastega. Ma olen aru saa-
nud, et ta ei ole leidnud endale sõpru.
• Mu laps ei tule iseseisvalt toime ene-
seteenindusoskustega (riietumine, 
WC-kasutamine, hügieen) rühmas.
• Mu lapsele ei meeldi lasteaias paku-
tav toit ning ta keeldub seda söömast.
• Mu lapsel ei ole huvi õppimise vastu. 
Kuidas saaksin temas äratada huvi eri-
nevate tegevuste vastu? Kuidas saaksin 
teda motiveerida?
• Kuidas lapsevanemana saaksin toe-
tada lapse arengut kodus? Kuidas saan 
arendada tema erinevaid oskusi?
• Olen märganud, et minu lapse areng 
on kiirem eakaaslaste omast. Kuidas 
saan lasteaia ja kodu koostööd toetada, 
et laps saaks enda teadmistele vasta-
vaid huvitavaid tegevusi teha?
• Tunnen, et minu suhted lasteaia per-
sonaliga ei ole head ja usalduslikud. 
Olen märganud, et seda tajub ka laps. 
Kuidas saaksin parandada suhteid 
meie pere ja lasteaia vahel?

Elame infoühiskonnas, kus kõik 
on eksperdid. Ajad muutuvad, inime-
sed muutuvad ja meie teadmised las-
test ning lastekasvatamisest kasvavad 
ja süvenevad. Mõned asjad jäävad aga 
siiski muutumatuks: julge küsida abi ja 
rumalaid küsimusi pole olemas! Lapse 
kasvatamiseks on vaja tervet küla. 

J U H T K I R I

Head viimsilased!
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Õpetaja Heleri Leppik (vasakul) alustab märtsist uue teenuse pakkumisega 
lapsevanematele. Foto: Simone Soomuste

Kristi Stahl
Lasteklubi Väike Päike

Kevade saabudes 
ja lume sulades 
paistab välja kõik 
see, mis meie 
tegude tagajärjel 
talvel maha on 
jäänud.

tasub teada

  Oleme sel kevadel suuremas vitamiinivaeguses kui tava-
liselt. Pingelised ajad on ka ees, seepärast vajame turgutust. 

Peaasi.ee võtab pärast pikka sügistalvist perioodi tähele-
panu alla viis vaimse tervise vitamiini, mis aitavad inimestel 
tasakaalu hoida. Peaasi.ee vitamiinikuur kestab 1. märtsist 
4. aprillini. Vt lähemalt: peaasi.ee/vaimse-tervise-vitamiinid.

Vaimse tervise vitamiinid

  Loe teenuse kohta täpsemalt: 
lasteklubi.ee/tugiteenus/
pedagoogiline-noustamine/.
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Pedagoogiline nõustamine lapse-
vanemale – kellele ja milleks? 

TERVIS Hiljuti kehtestas valitsus 
teadlaste ettepanekuid arvestades 
ja kõiki asjaolusid kaaludes üle 
Eesti täiendavad reeglid, et piirata 
Covid-19 viiruse levikut.

Põhjuseks see, et viimastel nädalatel 
on nii koroonaviirusega nakatunud kui 
ka hospitaliseeritud inimeste arv kii-
resti kasvanud. Arstiabi kättesaadavus 
on Eestis juba vähenenud ja haiglate 
koormus läheneb kriitilisele piirile. Pii-
rangutega soovitakse tagada haiglate 
võimekus võtta vastu uusi haigeid ning 
jätkata plaanilist ravi. Peame reeglitest 
kinni, et vältida raskeid haigusjuhtu-
meid. Selleks:
• Püsime kodus. Enamik nakatumisi 
toimuvad tööl, koolis või mõnes ava-
likus ruumis. 
• Suhtleme turvaliselt. Viirus ei levi, kui 
suhtleme veebis ja telefonitsi.
• Kanname avalikes kohtades maski.
• Hoiame kokkuleppeid. Iga asutus ja 
sõpruskond saab kokku leppida, kui-
das omalt poolt ohutust tagada.
• Kasutame võimalust, kui meid vakt-
sineerima kutsutakse. Kõik Eesti ka-
sutatavad vaktsiinid võtavad ära hir-
mu raskelt haigestumise ja haiglasse 
sattumise ees.

Kust leida lisainfot?
Kui tekib küsimusi Covid-19 teemal, 
siis erinevatel veebilehtedel on hul-

galiselt materjale, mis aitavad nen-
dele vastuseid leida. Kriis.ee veebile-
hel on üleval kõik kehtivad piirangud, 
samuti soovitused kriisis hakkama-
saamiseks jm. Terviseamet.ee veebist 
leiate juhised, kuidas toime tulla vii-
rusega nakatumisel, mida peavad te-
gema lähikontaktsed, mida tähendab 
eneseisolatsioon jne. Vaktsineerimi-
sega seotud infot leiate kõige kiiremi-
ni vaktsineeri.ee/covid19 lehelt. 

Haridustöötajatele suunatud 
tugiliin
Koroonakriis on õpetajatele olnud kat-
sumusrohke ning haridustöötajate lä-
bipõlemise risk on märgatavalt tõus-
nud. Haridus- ja teadusministeerium 
koostöös haridus- ja noorteameti Ra-
jaleidja keskuste ja Eesti koolipsühho-

loogide ühinguga otsustas avada hari-
dustöötajatele suunatud tugiliini, kus 
kõnedele vastavad koolipsühholoogi 
kutsetunnistusega kogemustega psüh-
holoogid. Tugiliin on kättesaadav igal 
tööpäeval kell 12–20 telefoninumbril 
735 0750.

Anname kõik oma panuse 
Covid-19 leviku piiramiseks 30. märtsini saab esitada 

kandidaate valla tunnustuste 
saamiseks
Viimsi vald tunnustab vallas tegutsevaid inimesi ja organisatsioone 
mitmete tiitlite ja preemiatega. 

Kui varasemalt oli kandidaatide esitamise õigus piiratud, siis 2020. 
aastal muudetud korra kohaselt on nüüd igaühel võimalus esitada oma 
kandidaat. Ootame 30. märtsini esitama tunnustust väärivaid inimesi ja 
organisatsioone kuues erinevas kategoorias: Viimsi valla elutööpree-
mia, Viimsi valla aukodanik, autasu “Viimsi vaal”, autasu “Viimsi vaala-
poeg”, aasta küla, aasta pere (aasta pere tunnustust annab Viimsi vald 
välja koostöös Lions Club Viimsi Rannaga). 

Kandidaate saab esitada veebilehel viimsivald.ee/tunnustamine või 
paberkandjal Viimsi vallavalitsuse infolauda (Nelgi tee 1, Viimsi). Pree-
miate üleandmine on kavandatud valla asutamise aastapäevale, 11. maile.

VT 

14. märtsil tähistatakse 
emakeelepäeva
Eesti keele ja kultuuri päeva hakati esimese eesti luuletaja Kristjan 
Jaak Petersoni sünniaastapäeval, 14. märtsil tähistama 1996. aastal. 

1999. aastal kuulutati emakeelepäev riiklikuks pühaks. Sel päeval 
heisatakse riigilipud ja korraldatakse teemakohaseid üritusi kogu Eestis. 
Seda on igal aastal tähistatud ka Viimsi koolides, kuid arusaadavatel 
põhjustel ei saa tänavu ühiseid suuri ettevõtmisi korraldada. 

Küll aga saame emakeelepäeva tähistada virtuaalselt ning igaüks, 
kes tahab, saab oma emakeeleoskuse proovile panna kodus raadiot 
kuulates. Nimelt korraldab Vikerraadio emakeelepäevaga seoses 
traditsioonilise e-etteütluse. Tänavu toimub see 15. märtsil kell 10.25. 
E-etteütluse tekst loetakse Vikerraadio eetris ette kell 10.25 ning see 
tuleb sisestada Vikerraadio kodulehel olevasse aknasse. Võimalus 
aktiveerub samal päeval kell 10. Etteütlust saab kirjutada kella 11-ni, 
teksti loetakse raadios ette mitu korda. Võitjad kuulutatakse välja kell 
14.05 algavas saates, kus seletatakse üksipulgi lahti ka tekst.

VT

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Koroonaviirusse nakatumine 
ja vaktsineerimine Viimsi 
vallas arvudes 26. veebruari 
2021 seisuga

  Haigestunud inimesi 2020. 
aastast tänaseni: 1049 (ehk 
4,9 protsenti Viimsi elanikest)

  Viimsi vallas esimese doosiga 
vaktsineeritute arv: 659 (ehk 
3,09 protsenti Viimsi elanikest).

Eesti koroonakaart 3. märtsi 
2021 seisuga

  Kinnitatud haigusjuhud: 
69 193

  Haiglaravil inimesi: 562
  Kokku vaktsineeritud: 84 175

Vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik. 
Foto: Fotolia
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oma IT-üksust. Muutuma peab äri, 
tehnoloogia ja töötajad. Et midagi 
toimuda saaks, peavad need kolm 
suunda koos tegutsedes arenema.

Kuidas jõudsite Gofore firmas-
se ja milline praegune töö välja 
näeb?
Töötan Gofores pea kaks aastat. 
See on Soome juurtega ja üle 700 
töötajaga rahvusvaheline tarkvara-
arenduse ettevõte. Eesti üksus on 
väike, kuid meie toimimine on ra-
jatud loogikale, et grupp toimib kui 
üks ettevõte. 

Gofore omapära on see, et hoo-
limata suurusest ja börsil noteeri-
tusest oleme ilma keskastme-
juhtideta ettevõte. Võib öelda, et 
nullbürokraatiaga ettevõte. Kon-
sultatsiooniettevõttes on töötajad 
entusiastlikud, kui neil on põnevad 
väljakutsed. Meie töö on leida põ-
nevate väljakutsetega kliendid ning 
komplekteerida meeskond, kes la-
hendab ära kliendi IT-ga seotud 
mure. Töö nõuab palju loogilist 
mõtlemist, süsteemsust ja kuula-
misoskust, et mõista kliendi vaja-
dusi. Sobiva meeskonna komplek-
teerimiseks tuleb ühte sulatada nii 
isikuomadused, oskused kui ka 
kliendi vajadused. 

Mina töötan rahvusvahelise 
äriarenduse suunal. Kuna tegu on 
rahvusvahelise äriga, siis on ka väl-
jakutseid rohkem – suuremad tu-
rud, rohkem inimesi ja võimalusi. 
Kõik, kes armastavad väljakutseid, 
valivad üldjuhul rahvusvahelise 
äri. Hetkel pole IT-äris töötegemi-
se asukohal enam ka mingit täht-
sust, eriti viimased 12 kuud.

Millised on need valdkonnad, kel-
lele oma lahendusi pakute?
Gofore on pidevas arengus. Kasva-
me nii klientide arvult kui ka käi-
belt ja kasumilt. Hetkel moodustab 
umbes poole meie käibest avalik 

TIPPJUHT The Software Report nimetas jaanuaris 
oma väljaandes 25 kõige silmapaistvamat naist 
Euroopas, kes mitte ainult ei ole mõjutanud firma-
sid, kus tegutsevad, vaid kogu tarkvaratööstust 
tervikuna. Naised esindavad ettevõtteid, mis paku-
vad lahendusi paljudes valdkondades nagu inim-
ressursid, tarkvaraarendus, logistika jpm. Üks mõju-
katest on viimsilane Tuuli Pärenson.

Tuuli Pärenson: Viimsist oma kodutoolist 
on võimalik maailma muuta

Kuidas Te jõudsite rahvusvaheli-
se IT-ärini?
Olen omandanud Tartu Ülikoo-
lis magistri- ja doktorikraadi. Het-
kel töötan rahvusvahelise tarkvara-
arendusfirma Gofore Estonia tegev-
juhina, aga kõik minu pikemaajali-
sed tööandjad on mu kujunemises 
rolli mänginud. 

Üle kümne aasta tagasi alusta-
sin Krediidipangas arendusjuhina, 
töö sisu poolest oli minu roll suu-
ri muudatusi läbi viia. Mind tutvus-
tati esimesel päeval päris karmide 
sõnadega: “Valisime ühe pinnu tei-
le siia.” Ootus mulle oli, et aitaksin 
inimesi n-ö mugavustsoonist välja 
ja julgustaksin katsetama uut.  

Edasi liikusin Riigi Infosüsteemi 
Ametisse (RIA), mis on majandus- 
ja kommunikatsiooniministee-
riumi vastutusalas olev IT-asutus. 
Nende vastutada on Eesti üldine 
andmevahetuskiht, ID-kaardi la-
hendus, eesti.ee portaal. Juhenda-
sin projekti- ja valdkonnajuhte ning 
tegin esimesi samme rahvusvaheli-
se koostöö osas, kui Soome riik võt-
tis kasutusele Eesti andmevahetu-
se lahenduse.

Sealt liikusin Teliasse, kus mi-
nu ülesandeks oli äri ja tehnoloo-
gia koostöö uuele tasemele viimine. 
Ma ei olnud kunagi klassikalisel ju-
hi positsioonil, vaid pigem eestve-
daja, arendaja ja suunaja.

Hea võimalus on nüüd küsida, 
kuidas juhi ja eestvedaja koos-
töö välja näeb?
Kui räägime digitaalsetest transfor-
matsioonidest (maakeeli: digipööre 
– toim), siis neid peetakse keeruli-
seks põhjusel, et neid ei saa kuna-
gi juhtida vaid üks IT-juht, juhtides 

sektor ning teise poole pigem suu-
red tööstusettevõtted. Meie peami-
ne sihtturg on Euroopa, kuid ole-
me sattunud ka näiteks Jaapanisse 
ja Aafrikasse.  

Eestlastele tuttavatest valdkon-
dadest teeme tööd Soome-Eesti 
ühisarenduses olevatele projekti-
dele andmevahetuskihi valdkon-
nas. Üks huvitav pilootprojekt on 
koostöös Maailma Tervishoiuorga-
nisatsiooni WHO-ga. Eestvedajaks 
on riigikantselei ning meie oleme 
bro bono partneriks koos mitme 
teise Eesti ettevõttega. 

Näiteks Suurbritannias oleme 
värskelt aidanud luua masinõppe 
lahendust, mis tuvastab võimalik-
ku vihakõnet sotsiaalmeedia plat-
vormidel. See on valdkond, mille 
osas Eesti on üks väheseid Euroo-
pa riike, kus pole veel ühiseid Eu-
roopa praktikaid rakendatud, rää-
kimata tehnoloogiliste lahenduste 
loomisest. 

Kuna meie huvi on aina rohkem 
panustada eetilise ja vastutustund-
liku digitaalse keskkonna kujun-
damisse, siis tihe koostöö avali-
ku sektoriga võimaldab seda kõige 
lihtsamini saavutada. 

Mida eelpool mainitud rahvus-
vaheline tunnustus Teie jaoks 
tähendab?
See oli väga suur üllatus ja rõõm, et 
meid siit Eestist on märgatud, üles 
leitud ja tunnustatud. Näitab seda, 
et Viimsist oma kodutoolist ongi 
võimalik maailma muuta. Ausalt, 
ma ei teagi, kuidas sinna nimekirja 

sattusin, ka meie turundusinime-
sel polnud õrna aimu. Tagantjäre-
le võin vaid öelda, et kõik saavutu-
sed, mida minu puhul esile toodi, 
on tulnud tegelikult meeskonna-
tööna. See on ka tunnustus Ees-
ti riigile, Soome ja Eesti koostöö-
le ning kogu Gofore meeskonnale 
tervikuna. 

Millises suunas IT-maailm liigub?
20 aastat tagasi oli IT-maailmas põ-
hiküsimuseks, kuidas on õige min-
git protsessi programmi koodis la-
hendada. Täna mängib oluliselt 
tähtsamat rolli kasutajakogemus, 
kuidas inimene soovib asju kasu-
tada. Kohe, kui tulevad mängu ini-
mesed, ei ole asjad enam õiged ja 
valed, valged ja mustad. Küsimus 
on inimeste harjumuses. Aina roh-
kem tuleb IT-maailma juurde uu-
si rolle nagu teenuste ja kasutaja-
kogemuse disainer, kelle ülesanne 
on välja uurida inimeste harjumu-
si. Varem oli võta või jäta lahendus. 
Samas, kui eraelus me ei ole enam 
nõus kasutama ebamugavaid süs-
teeme, siis 10 aasta pärast ei leia 
enam ka firmad omale töötajaid, 
kui nad ei suuda pakkuda kasutaja-
sõbralikke IT-lahendusi. Tänapäe-
va IT-maailmas on rollide muster 
muutunud nii laiaks, et iga sel-
lest valdkonnast huvitatud inime-
ne leiab enda jaoks midagi sobivat.

Varasemalt levinud usk, et ai-
nult tarkvara koodi kirjutamisega 
saab kõik lahendada, on eos hukule 
määratud. Paljudele probleemidele 
on juba praegu (tarkvara)lahendu-

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

sed olemas. Raskus on selles, kui-
das erinevad tarkvaralahendused 
panna koos tööle nii, et kogu info 
loogiliselt ja kasutajale arusaada-
valt kokku tuua. Murekoht on see, 
kui arvatakse, et probleemi lahen-
damine algab tarkvara koodi kir-
jutamisest või mõne IT-lahenduse 
ostust. Kui juht ei mõista vajadust, 
et äri peab muutuma, on see viga, 
sest maailm muutub kogu aeg. Meil 
on vaja muuta IT-lahendust, mis ai-
taks ja toetaks meie muutunud äri. 
Head IT-süsteemi ei saa luua, kui 
nendes küsimustes pole üksmeelt. 
Ennekõike peab aru saama, mis va-
jab muutmist, ja siis saab luua la-
henduse, mis aitab muutuda. See 
ei saa käia teistpidi. 

Eesti on IT-maailmas siiski kül-
laltki eesrindlikul positsioonil. Kui 
suudaksime enda kogemusi raken-
dada mujal Euroopas, aitaks tase-
me ühtlustumine kõvasti kaasa Eu-
roopa-ülesele koostööle.

Olete vist terve elu Viimsis ela-
nud – mis siin eriti meeldib?
Elades Püünsi külas, naudin mere 
ja metsa lähedust ning väga sõbra-
likku külarahvast. Püünsi – Prin-
gi – Rohuneeme kolmnurgas on 
külatunnet väga palju. Kõik sõb-
rad-tuttavad on külas käies ülla-
tunud, et täiesti võõrad inimesed 
teretavad neid tänaval. Kogukon-
natunne loob turvalise keskkonna. 
Minu lapsed käivad Püünsi koo-
lis, mis on omakorda suur rõõm, et 
sinna saab jala minna, nende sõb-
rad elavad samuti lähikonnas. 

Tuuli koos 
keskmise poja 
Tormisega 
Rein Ottosoni 
Purjespordi-
kooli treenin-
gutele kaasa 
elamas. Fotod: 
erakogu

Külarahvaga 
randlaste 
meistrivõist-
lustel, Tuuli 
punase sär-
giga keskel.
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Valgmäe. Hetkel on tehnilised la-
hendused kavandamisel koostöös 
projekti Rootsi partneriga.

Sademevee 
seirelahendused
Läbi projekti tegevuste on kavas 
saada seireandmeid sademevee 
kvaliteedi kohta. Viimsi vallava-
litsuse kommunikatsioonide va-
nemspetsialist Siim Reinla kesken-
dus sademevee seirelahendustele. 
Praegu toimub seire manuaalselt 
ja seda tehakse korra kvartalis, 
käies vallas erinevaid sademevee 
merrelaske läbi ja kogudes proo-
ve. “CleanStormWateri raames on 
kavas töötada välja lahendus, mis 
võimaldab sademevee kvalitee-
ti reaalajas jälgida ning luua see-
läbi elektrooniline monitoorimis-
süsteem,” selgitas Reinla. Tegevuste 
tarbeks analüüsitakse erinevaid la-
hendusi ja seejärel viiakse läbi han-
ge, et soetada tarkvara ja komplek-
teerida seadmed ning teostada 
süsteemi paigaldustööd. Mõõte-
punkt on kavandatud panna Haab-
neeme lahte suunduva merrelasu 
juures olevasse kollektorisse, mil-
lest edasi enam torude hargnemisi 
ei toimu. “Punktis on kavas jälgida 
vähemalt bioloogilist hapnikutar-
vet, nafta ja heljumi tasemeid. Seire 
tulemusi hakatakse kuvama aren-
datavas KOV-GIS süsteemi eraldi-
seisvas sademevee monitoorimise 
moodulis,” tõi Reinla välja.

Viimsil on juhtiv roll
Tallinna Tehnikaülikooli inseneri-
teaduskonna ehituse ja arhitektuu-
ri instituudi doktorant Nils Känd-
ler esitles ülevaadet sademevee 
immutussüsteemide kavandami-
sest, ehitamisest ja hooldamisest. 
“Mul on hea meel, et Viimsi vald 
on võtnud Eestis n-ö juhtrolli uute 
sademeveesüsteemide katsetami-
sel,” alustas oma ettekannet Känd-
ler. Soov on projektiga võimalikult 
palju olemasolevaid kraave ja tiike 
panna võimalikult tõhusalt tööle. 
See aga eeldab, et kohalikel oma-

SADEMEVESI CleanStormWater projekti fookuses 
on valla keskusala peamistele sademeveesüstee-
midele (piirkondlikele eesvooludele) sobivate 
puhastusseadmete ja seire-/mõõtmisseadmete 
ning mõõtepunktide projekteerimine ja rajamine. 
Eesmärk on luua süsteemid, mis puhastavad 
sademevett ja jälgivad selle näitajaid.  

Viimsi vald loob läbi CleanStormWater 
projekti sademevee puhastussüsteeme

V
iimsi vald korraldas 
veebruaris üleriigilise 
päevaseminari, mille 
eesmärk oli tutvustada 

sademevee valdkonna ametnikele, 
projekteerijatele ja vee-ettevõtetele 
projekti seniseid läbi viidud tege-
vusi ja rääkida tulevikuplaanidest 
sademevee puhastamisel. Semina-
ril tegid ettekandeid vallavalitsuse 
spetsialistid ja projekti partnerid 
Tallinna Tehnikaülikoolist.

Mis täpsemalt plaanis on?
Viimsi vallavalitsuse kommunaal-
valdkonna peaspetsialist Taavi 
Valgmäe tutvustas projektiga hõl-
matud piirkonda ja kavandatavaid 
tegevusi. Projekti ala hõlmab osa-
liselt Haabneeme ja Viimsi alevik-
ke, aga ka Pärnamäe küla – piirkon-
di, millel on üks ühine merre viiv 
kollektor Haabneeme lahes. “Tege-
mist on valla ühe suurima linnalise 
keskkonnaga valgalaga, mille suu-
rus on ligikaudu 271 hektarit, see-
tõttu on ka oluline antud alalt mer-
re juhitavat sademevett puhastada 
erinevate lahenduste abil,” tõi Taa-
vi Valgmäe välja. Pilootalal on teos-
tatud geodeetilised mõõdistustööd 
(sh mõõdetud süsteemi koosseisus 
olevaid kaeve) ja praegu kavanda-
takse puhastuslahenduste asukoh-
tasid. Üheks puhastussüsteemi 
osaks saab mõisapargi tiik, mil-
les toimub settimine (tiigis eralda-
takse 30-65% metallidest, 50% fos-
forist ja 30% üldlämmastikust). 
“Eraldi on kavas paigaldada sepa-
raatorid, millest osad seadmed on 
oma olemuselt maa-alused mahu-
tid, kuhu rajatakse puhastuslahen-
dus ülevoolude või möödaviikude 
abil. Ka on kavas rajada ühe kraa-
vilõigu baasil bioloogilise lõpp-pu-
hastuse üksus (bioretention cell),” 
kirjeldas plaanitavaid tegevusi 

valitsustel ja vee-ettevõtetel, aga 
ka kinnistuomanikel on teadmi-
sed, kuidas vastavaid süsteeme ra-
jada ja mida arvestada immutus-
süsteemi hooldamisel. “Projektiga 
ongi kavas luua juhismaterjal ja 
püüda lahendada seniseid kitsas-
kohti ning anda edasi praktikaid, 
mis julgustaksid immutussüstee-
me rajama,” lisas Kändler. Tallin-
na Tehnikaülikool on koostamas 
koolituskava, mida on kavas koos-
töös LIFE projekti koolitusega läbi 
viia, et hakata nii ametnike kui ka 
projekteerijate teadlikkust tõstma, 
alates säästlike tehnikate rakenda-
misest kuni ekstreemse ilma kihi 
ja tarkade sademeveesüsteemide 
kasutuselevõtuni.

Nils Kändler tutvustas ka part-
nerriikide Eesti, Soome, Läti ja 
Rootsi sademevee valdkonda kor-
raldavate asutuste seas läbi viidud 
eeluuringut, millega selgitati väl-
ja riikides erinevaid lähenemis-
viise sademevee korraldamisel. 
Vastanutest olid 50% kohalikud 
omavalitsused. Uuring tõi väl-
ja kitsaskohad, miks sademevee 
käitlussüsteeme ei ole laialdaselt 
rakendatud. Vastanud tõid takis-
tustena esile neli peamist põhjust: 
ebapiisav seadusandlus ja nor-
mid; juhiste puudumine hangete 
korraldamiseks; ehitajate ja oma-

nikujärelevalve vähene kogemus; 
süsteemide olulisuse teadvustami-
ne otsustajatele. 

Lähenetakse süvitsi
Projekti raames on alustatud ju-
hendmaterjali koostamisega, mil-
le eesmärk on anda praktilisi nõu-
andeid immutussüsteemide pla-
neerimiseks, nende hangete läbi-
viimiseks, samuti ehitamiseks ja 
hooldamiseks. “Alustada tuleb valg-
alapõhiselt ja esmalt on oluline 
koguda andmeid, vajadusel mo-
delleerida ja analüüsida. See info 
peab minema nii planeeringutes-
se kui ka valdkondlikesse arengu-
kavadesse. Seejärel saab alustada 
projekteerimisega, kuhu kaasata li-
saks ilmaolude andmed, maastiku-
arhitektid jne. Soovitus on teha loo-
duslähedaste süsteemide rajamisel 
projekteerimine ja ehitus eraldi. Nii 
on võimalik saada võimalikult täp-
ne eelarve ja väheneb määramatus. 
Oluline on pöörata tähelepanu tai-
mestikule ning maastikulahendu-
sele,” tõi Kändler välja peamised 
etapid säästliku immutussüsteemi 
rajamisel. Seni valminud lahen-
dustes on kohalikel omavalitsus-
tel olnud probleeme erosiooni-
ga. Vead ja nende ärahoidmine on 
need, millele valmivates juhistes 
keskendutakse. 

Hooldus on samuti üks suuri-
maid nõrku kohti – kuidas on või-
malik minimaalse vaevaga ligi pää-
seda ja samas tõhusalt hooldada? 
See küsimus vaevab kõiki kauni-
te ja keeruliselt hooldatavate ala-
de eest vastutajaid. Säästlikel ala-
del ei pruugi senised võtted ennast 
õigustada. 

Kokkuvõtteks
CleanStormWater projekti maht on 
1 626 163 eurot, millest Viimsi val-
la omafinantseering moodustab 
76 309 eurot. Projekti juhtpartne-
riks on Viimsi vald ning tegevuste 
ajatelg on aprill 2020 – detsember 
2022. Hetkel toimuvad sademe-
vee puhastusmetoodika tehnilise 
lahenduse analüüs ja projekteeri-
mistööd koostöös Tallinna Tehni-
kaülikooliga ja Rootsi kuningliku 
tehnikakõrgkooliga. 

Viimsisse rajatavad tehnilised 
lahendused saavad valmis hilje-
malt 2021. aasta lõpuks ja seejä-
rel on kavas neid eraldi tutvusta-
da. Sellega loob Viimsi esimesed 
terviklikud puhastus- ja monitoo-
rimissüsteemid Eestis, mille and-
meid saab analüüsida spetsiaalses 
veebirakenduses.

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

CleanStorm-
Water projekti 
ala paikne-
mine ja sellel 
asuvad võima-
likud piloot-
alad. Allikas: 
Maa-ameti 
kaart

Projekti töötuba Tallinna Tehnikaülikoolis. Fotol vasakult Kristjan Suits TTÜ-st, Viimsi vallavalitsusest Siim Reinla, projektijuht Tanel Mätlik ja Taavi Valgmäe, paremal Nils Kändler TTÜ-st. Foto: Ivar Annus

piloottegevuste asukohad 
sademevee torustik 
drenaažitorustik 
kraavid
pilootala piir 
LIFE projekti testalad



5. märts 20216  // AMETLIKUD TEATED

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 16.02.2021 VASTU VÕETUD 

OTSUSED

Nr 6 Sihtasutuse Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium 

asutamine

Nr 7 Halduslepingu sõlmimiseks volituste andmine: Viie-

aia tee

Nr 8 Viimsi vald, Kelvingi küla, Eha tee 34 kinnistu otsustust-

korras võõrandamine

Nr 9 Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 detail-

planeeringu kehtestamine

Nr 10 Pringi küla, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a 

detailplaneeringu kehtestamine

  Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 otsusega nr 6 asutati 

määramata ajaks Viimsi valla kultuuri- ja hariduskeskusena 

Sihtasutus Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium (edas-

pidi Sihtasutus) aadressiga Eesti Vabariik, Harjumaa, Viimsi 

vald, Randvere tee 20. Asutamisega antakse Sihtasutusele 

varana üle kolmkümmend tuhat eurot (30 000 eurot), mis 

kantakse Sihtasutuse pangakontole. Määrata asutamisel 

Sihtasutusele 3-liikmeline nõukogu järgmises koosseisus: 

Urve Palo, Riina Aasma, Jan Trei. Määrata asutamisel Siht-

asutuse juhatuse liikmeks Villu Veski. 

  Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 otsusega nr 7 anti 

nõusolek Maardu linnaga sõlmitava halduslepingu sõlmi-

miseks Viieaia tee läbimurde rajamisel ning teehoiutööde 

ja liikluskorralduse tagamisel. 

  Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 otsusega nr 8 võõran-

dati otsustuskorras Viimsi vallas Kelvingi külas asuv Eha 

tee 34 kinnistu (registriosa number 65602, katastritunnus 

89001:021:0430, elamumaa 100%) hinnaga 19 000 (üheksa-

teist tuhat) eurot Eha tee 34 kinnisasja hoonestajale Vello 

Vallastele (edaspidi omandaja) järgmistel tingimustel:

1) kinnisasja omandaja tasub asjaõiguslepingu sõlmimisel 

vallale täiendavalt eksperthinnangu koostamise tasu 320 

(kolmsada kakskümmend) eurot;

2) kinnisasja omandaja kannab kõik notariaalse lepingu 

sõlmimisega seonduvad kulud (riigilõiv, notaritasu jm). 

  Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 otsusega nr 9 kehtestati 

Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplanee-

ring (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 03-17, põhijoonise välja-

trükk 07.08.2020). (Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 otsusega nr 10 kehtes-

tati Pringi küla, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a 

detailplaneering (K-Projekt AS, töö nr 12146, põhijoonise 

väljatrükk 28.01.2021). (Vt lisa detailplaneeringutest.)

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 16.02.2021 VASTU VÕETUD 

MÄÄRUSED

Nr 2 Viimsi valla 2021. aasta I lisaeelarve

Nr 3 Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord

NB! Volikogu 16.02.2021 otsuste terviktekstidega on võimalik 

tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teata-

ja võrguväljaande veebilehel.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMINE AVATUD 
MENETLUSES VIIMSI VALLAS PRANGLI SAAREL LÕUNA-
SADAMA DETAILPLANEERINGU TÄPSUSTAMISEKS

  Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale 
on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Prangli saarel 
Mölgisadamas sadamahoone püstitamiseks detailplanee-
ringu olemasolul. Mölgisadama maaüksusele on kehtesta-
tud Viimsi Vallavolikogu 8. juuni 1999 otsusega nr 97 Prangli 
saare Lõunasadama detailplaneering. Kavandatava sadama-
hoone asendiplaanilise lahendusega soovitakse muuta detail-
planeeringuga määratud hoonestusala suurust 9,7%. Antud 
juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus 
õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplanee-
ringuga lubatud teisi  parameetreid ei suurendata. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev 
asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala 
tingimusi. Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistin-
gimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 
ja § 31 lõike 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepa-
nek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja 
avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Valla-
valitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus projek-
teerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 
10 kalendripäeva jooksul avalikustamisest arvates. 

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Vallavolikogus Projekteerimistingimused

VIIMSI VALLAVALITSUSELE ESITATUD ESKIISI 
TUTVUSTAMINE

  Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on 
esitatud eskiis Talveaia tee 12 kinnistule kavandatava eakate-
kodu püstitamiseks. Huvitatud isikutel on võimalus eskiisiga 
tutvuda Viimsi Vallavalitsuse veebilehel.

Ehitus- ja kommunaalosakond 

KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

  Viimsi Vallavolikogu võttis 16.02.2021 vastu otsuse nr 9 

“Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 detail-

planeeringu kehtestamine”.

Planeeringuala hõlmab Leppneeme külas asuvad kinnis-

tud Leppneeme tee 95 // Mäeotsa (katastritunnus 89001:

003:1506, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 

6846 m²), Leppneeme tee 95a (89001:001:1080, tootmismaa, 

138 m²) ja Leppneeme tee 95b (89001:001:1471, sihtotstar-

beta maa, 139 m²). Planeeringuala piirneb läänest kinnistuga 

Leppneeme tee 93 // Kõrkja (elamumaa), idast kinnistuga 

Vana-Sepa (maatulundusmaa), põhjast kinnistuga Lõigu 

(sihtotstarbeta maa) ja lõunast Leppneeme teega. Reljeefilt 

on planeeritav krunt ebaühtlane, maapind langeb tugevalt 

põhja suunas. Leppneeme tee poolses osas paikneb üksik-

elamu mitme abihoonega.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 03-17, 

põhijoonise väljatrükk 07.08.2020) moodustatakse kaks üksik-

elamumaa krunti (2750 m² ja 1700 m²), kaks loodusliku maa 

krunti (1296 m² ja 1157 m²), üks tee- ja tänavamaa krunt 

(84 m²) ning üks elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise 

maa krunt (138 m²). Ühtlasi määratakse üksikelamumaa 

kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu ja sõltuvalt krundi 

suurusest ühe kuni nelja abihoone ehitamiseks. Üksikelamu-

kruntide suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m² krun-

dil pos nr 1 ja 280 m² krundil pos nr 2, põhihoonete suurim 

lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgus-

märgist on 8,5 m (kaks maapealset korrust ja üks maa-alune 

korrus) ja abihoonetel 4,5 m (üks maapealne korrus). Detail-

planeeringuga (edaspidi DP) vähendatakse ka ranna ehitus-

keeluvööndi ulatust vastavalt DP põhijoonisel AP-4 tähista-

tule.

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 16.02.2021 vastu otsuse nr 10 

“Pringi küla, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a 

detailplaneeringu kehtestamine”.

Planeeringuala asub Pringi küla keskosa läänerannikul ning 

hõlmab kinnistud Rohuneeme tee 59d (endise nimega Lai-

gari) ja Rohuneeme tee 61a. Planeeringuala piirneb põhjast 

Suurevälja teega, idast Rohuneeme teega, lõunast ridaelamu-

kruntidega Rohuneeme tee 59a, Rohuneeme tee 59b, Rohu-

neeme tee 59c ja üksikelamukrundiga Rohuneeme tee 57d 

ning läänest Tallinna lahega. Planeeringuala kinnistul Rohu-

neeme tee 61a paikneb ridaelamusektsioon (põhihoone), 

kinnistul Rohuneeme tee 59d paiknevad mõned abihooned 

(asuvad ranna ehituskeeluvööndi joonest maismaa pool), 

valdavas ulatuses aga on see kujundatud haljastuse ja väike-

vormidega aed-pargiks, mis jääb ranna ehituskeeluvöön-

disse. 

DP-ga (K-Projekt AS, töö nr 12146, põhijoonise väljatrükk 

28.01.2021) moodustatakse üks 12 998 m² suurune elamu-

maa sihtotstarbega krunt ning määratakse krundi ehitusõi-

gus ühe olemasoleva ridaelamusektsiooni laiendamiseks ja 

kuni kaheksa alla 60 m² suuruse pinnaga abihoone ehitami-

seks. Hoonete lubatud ehitisealune pind on 1500 m² (maa-

pealne, millest 1200 m² põhihoone ja kuni 300 m² abihooned) 

ja 500 m² (maa-alune). Põhihoone suurim lubatud kõrgus 

ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,1 m 

(hoone kahekorruseline osa ja 5,5 m hoone ühekorruseline 

osa), abihoonetel 5 m. DP-ga määratakse ehitusõigus ranna-

kindlustuse rajamiseks ning lainekaitsemuulide ja slipi ehi-

tamiseks. 

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev. 

DP sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut ranna 

ehituskeeluvööndi vähendamiseks lainekaitseparapeti, laine-

tõkke, lainetagastusrajatise, välisvalgustuse, paadisilla äärse 

piirdeaia, trepi ja kaldtee ehitamise eesmärgil. Uusi hooneid 

ehituskeeluvööndi alale ei kavandata.

Lisainfo detailplaneeringute kohta on kättesaadav Viimsi 

valla kodulehelt: https://www.viimsivald.ee/teenused/

planeeringud/detailplaneeringud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Uus ehitisregister jõudis 
kasutajate ette
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tõi kasutajate 
ette uue ehitisregistri, millest kasvab järk-järgult kaasaegne 
ja paljude võimalustega digitaalne tööriist ehitussektorile. 

Ehitisregister sai uue avakuva, mis lisaks uuele keskkonnale 
hõlmab ka Eesti ehitiste kaarti. “Tänased uuendused registrit 
veel tundmatuseni ei muuda, kuid tegu on siiski esimese mär-
gilise sammuga uue ehitisregistri sünni juures,” märkis MKM-i 
ehituse asekantsler Jüri Rass. “Edasi hakkavad järk-järgult 
välja tulema järgmised arendused ning keskkond kasvab koos 
kasutajaga. Ehitisregistrist saab valmides keskkond, mis on 
senisest kasutajasõbralikum ning suuremaks abiks uue kvali-
teetse taristu kavandamisel, aga ka näiteks järelevalve- ja 
päästetegevustes.”

Üleminek vanast süsteemist uude toimub teenushaaval 
ning täna kasutajate ette tulnud keskkonna olulisemad muu-
datused kasutajatele näha pole, kuid need on tähtsad uue 
süsteemi toimimiseks. Käesoleva aasta jooksul lisandub regist-
risse veel näiteks Eesti ehitatud keskkonna 3D kaksik, võrgu-
rajatiste andmebaas, massparanduste võimalus, suhtluskesk-
kond kohalike omavalitsuse ehitusspetsialistidele ja muudki. 

Oluliselt muutunud kujul tulevad sel aastal kasutajate ette 
ka andmete esitamise teatis, mis võimaldab hoone omanikul 
oma kinnisvara andmeid parandada. Niisamuti muutuvad 
kasutajasõbralikumaks ja läbipaistvamaks ehitus- ja kasutus-
lubade taotlus ja muud menetlused, lihtsustub dokumentide 
lisamine taotlustele ning inimesed saavad kergemini oma 
kinnisvara andmeid otsida ja hallata. Täielikult uueneb ka 
energiamärgiste arvutamine.

“Uus ehitisregister on oluline verstapost e-ehituse platvormi 
ülesehitamisel, et meil oleksid tulevikus kõik ehitise eluringi 
andmed ühes kohas. See muudab tõhusaks nii ehitiste planee-
rimise, ehitamise kui korrashoiu,” lisas Jüri Rass.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 

Detailplaneeringud
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Alates 1. märtsist laieneb 
vingugaasianduri kohustus
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tuletab meelde, 
et alates 1. märtsist laieneb vingugaasianduri kohustuse ulatus ja 
vingugaasiandur tuleb edaspidi paigaldada sobivaimasse eluruumi, 
sõltumata küttegaasiseadme asukohast. 

Vingugaas on nähtamatu vaenlane ja õigeaegne märguanne saab 
ära hoida kõige hullema. Paraku tuleb endiselt aeg-ajalt meelde 
tuletada, kui karmid võivad olla vingugaasi poolt põhjustatud taga-
järjed inimese elule ja tervisele ning miks on oluline ka gaasiseadme 
olemasolul varustada kodu vingugaasianduriga,“ rääkis MKM-i ette-
võtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler Kristi Talving. 

Kui siiani oli vingugaasiandur kohustuslik kõigis eluruumides, kus on 
korstnaga ühendatud gaasiseade, siis alates 1. märtsist tuleb ohutuse 
tagamiseks paigaldada vingugaasiandur sobivaimasse eluruumi, sõl-
tumata küttegaasiseadme (nt gaasikatel või gaasiboiler) asukohast või 
selle põlemiskambri tehnilisest lahendusest. 

“Vingugaasiandur on täna küll kohustuslik, kuid see peab olema 
paigutatud nii, et sellest ka kasu oleks. Kui küttegaasiseade paikneb 
näiteks abiruumis, kuhu on paigaldatud ka vingugaasiandur, ei pruugi 
selle signaal jõuda inimesteni elu- või magamistoas. Küttegaasisead-
metega kodudes tasuks andurite asukohad ja töökindlus kindlasti üle 
kontrollida,” selgitas Talving.

Gaasiseadmete korrasoleku ja ohutuse eest vastutab seadme oma-
nik. Gaasiseadmega ruumis peab olema toimiv ventilatsioon ja korralik 
õhu juurdevool, kuna gaasiseade vajab töötamiseks palju hapnikku. 
Gaasiseadmeid ja nendega seotud korstnaid ning ventilatsiooni tuleb 
vastavalt seadme juhistele lasta regulaarselt hooldada ja puhastada 
üks kord aastas ning tervikuna kontrollida iga nelja aasta järel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 

Vingugaasiandur tuleb paigaldada sobivaimasse eluruumi, sõltumata 
küttegaasiseadme asukohast. Foto: vingugaas.ee

ÕIGUSKORD Mida näitavad numb-
rid 2020. aastal Viimsi vallas 
toimunud kuritegude, liiklus-
õnnetuste ja muude väärtegude 
kohta? Kokkuvõte on teie ees.

Viimsi vallas tõusis 2020 registreeritud 
kuriteoteadete arv 10%, võrreldes eel-
neva aastaga. Kokku oli 222 juhtumit, 
neist 13 juhtumit olid rasked kuriteod. 
Kui perioodil 2017–2019 ei hukkunud 
kuritegude tagajärjel ühtegi inimest, 
siis 2020 hukkus üks inimene. Lisaks sai 
üks inimene raske tervisekahjustuse.

Raskete kuritegude arvust on poo-
led seotud arvutikelmusega või arvu-
tiandmetesse sekkumisega. See on 
jätkuv trend. Positiivne, et kehalise 
väärkohtlemise juhtumite arv vähenes 
kümnendiku võrra. Probleemkoht oli 
2020. aastal vargused. Tõusis vargus-
te arv nii eluruumist kui ka sõidukist. 
Langesid ainult süstemaatilised vargu-
sed ja seda teist aastat järjest. Palju on 
varastatud jalgrattaid ja kallimate sõi-
duautode küljepeegleid.

Raskete peitkuritegude arv tõusis 
samuti märgatavalt. Registreerti mitu 
seksuaalvägivalla- ja narkojuhtumit 
ning üks altkäemaksujuhtum. Peeti 
kinni mitmed diilerid, kes Viimsi noor-
tele narkootilisi aineid vahendasid. 
Loodetavasti kahandasid antud juh-
tumid alaealistele narkootiliste aine-
te kättesaadavust Viimsis. Samuti lik-
videeriti üks kanepikasvatamise koht.

Väärtegude arv langes kolmandiku 
võrra, langesid nii liiklusrikkumised, 
vargused, vara kahjustamised kui ka 
alaealiste poolt toime pandud rikku-
mised (sh narkoga seotud väärteod). 
Kokku registreeriti 615 väärtegu. 

Liiklusest saab positiivsena välja 
tuua, et kolmandiku võrra vähenes nii 
juhtimisõiguseta kui ka joobes juhtimi-
ne. Jätkuvalt ei lange nn kriminaalses 
alkoholi- ja narkojoobes sõidukijuhti-
mine, mis on samal tasemel viimased 
kolm aastat. 

Liiklusõnnetustes sai vigastusi 13 
inimest – 3 vähem kui aasta varem. 
Hukkunuga liiklusõnnetusi ei olnud. 
Jätkuvalt saavad rohkem vigastusi 
kergliiklejad: vigastusi said 3 jalakäijat 
ja 6 ratturit. Lisaks lõppes sõit vigas-
tusega ühe mootorratturi ja ühe mo-
peedijuhi jaoks. Joobes juhtide süül 

toimus 4 liiklusõnnetust, üheski neis 
vigastatuid ei olnud. 

Lähisuhtevägivalla juhtumite arv 
jäi samale tasemele nagu aasta varem, 
kokku toimus 150 juhtumit. Infoteade-
te arv küll vähenes, ent kuriteoteade-
te arv suurenes. Samuti tõusis laste-
ga seonduvate kuriteoteadete arv, mis 
suurenes kolmandiku võrra. Surmaga 
lõppes üks juhtum. 

Kuriteojuhtumeid, kus oli nähta-
vaid vigastusi (veritsevad haavad, suu-

remad ja väiksemad verevalumid), 
juustest tirimist ja noaga ähvardami-
si, oli kokku 16.

Alaealiste poolt toime pandud ku-
ritegusid registreeriti 9 ehk 2 juhtu-
mit rohkem kui eelneval aastal. Alaea-
liste vastu toime pandud kuritegusid 
registreeriti 5 (lapseealise seksuaalne 
ahvatlemine, lapsporno valmistami-
ne, inimkaubandus alaealise suhtes, 
alaealiselt seksi ostmine). Varasemal 
aastal ei registreeritud mitte ühtegi se-
dalaadi juhtumit.

Alaealiste mõjutusvahenditest jät-
kusid Puhta tuleviku programmid ja 
koostööprojekt tervisehoiumuuseu-
miga, kuhu suunati Viimsist mitmeid 
esmaseid sõltuvusainete tarvitamise-
ga vahele jäänud noori. Erinevalt va-
rasemast aastast tuli kevadel tähelepa-
nu pöörata alaealiste kogunemistele, 
sest ei peetud kinni Vabariigi Valitsuse 
poolt kehtestatud 2+2 reeglist.

Kiiremate ja olulisemate (Bravo/
Charlie kutsed) väljakutsete arv suu-
renes veidi enam kui kolmandiku võr-
ra. Tõus on otseselt seotud COVID-19 
esimese lainega, kui politsei sõitis Bra-
vo väljakutsetega 2+2 reegli ja mängu-
väljakutel viibimiskeelu rikkumistele.

COVID-19 eriolukorra ajal oli üld-
pilt Viimsi vallas üle ootuste hea. Pi-
gem olid inimesed seadusekuulekad, 
järgisid 2+2 reeglit ja mänguväljakute 
kasutamise piiranguid.

Ülevaade Viimsi valla 
2020. aasta õiguskorrast

Teated

Maria Bulak
piirkonnapolitseinik

Mõõdik Eesti 
2020

Viimsi 
2020

Viimsi 
2017

Inimkannatanuga LÕ-d  1 405 13 18

... neis hukkunuid  60 0 0

... neis vigastatuid  1 615 13 20

LÕ-d alkoholi/narko mõju all juhi süül  534 4 9

... neis vigastatuid  407 0 4

LÕ-d jalgratturi osalusel   355 6 3

LÕ-d jalakäija osalusel 293 3 4

Joobes juhtimine  6 669 40 69

...sh 0,1-0,24 mg/l (vt)  1 449 7 8

...sh 0,25-0,74 mg/l (vt)  2 467 13 35

...sh üle 0,74 mg/l (kt) 2 753 20 26 

Registreeritud kuriteod  23 272 222 245

Avastatud kuriteod  15 798 153 165

Rasked kuriteod (reg)  1 858 13 13

Varavastased väär- ja kuriteod (reg)  18 918 183 231 

Varavastased kuriteod (reg)  9 647 119 115

Vargused (reg)  6 753 92 89 

Vargused eluruumist (reg)  579 12 16

Vargused sõidukist (reg)  303 19 4

Väärteod kokku  11 3915 615 709

 ... neist väheväärtuslikud varavastased  9271 64 116

Väljasõidukorralduste arv (Bravo, Charlie)  111 162 947 432

LSV kuriteojuhtumid  4 338 59 71

... neist alaealise osalusel  1 694 27 12

LSV infoteated 12 018 91 93 

... neist alaealise osalusel   2815 45 36

Registreeritud süüteod*
Alljärgnevalt on võrdluseks toodud registreeritud süütegude arvud 
kogu Eesti ja Viimsi valla kohta 2020. aastal ja võrdluseks 2017. aasta 
Viimsi valla andmed. Võrreldes 2017. ja 2020. aasta andmeid, on kolme 
aastaga tublisti langenud liiklusega seonduvad numbrid, mille üle võib 
heameelt tunda. Kui vaadata väljakutsete arvu, siis oli politseipatrulli 
möödunud aastalt Viimsis oluliselt rohkem näha kui 2017.

võrdlevad numbrid

Politsei planeerib 2021. aastal rohkem kiirust mõõta Randvere teel Randvere ja 
Lubja küla vahelisel lõigul. Foto: Reelika Riimand

LÕ – liiklusõnnetus, LSV – lähisuhtevägivald
*ANDMED SEISUGA 26.02.2021 PPA (ALIS)
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toimub võrgu pidev uuendami-
ne. Näiteks on meil plaan sel aastal 
koos valla tänavavalgustuse projek-
tiga asendada Viimsi aleviku amor-
tiseerunud õhuliinid kaabeliini-
dega.

20 aastat tagasi alustatud mahu-
kad investeeringud oli õige samm 
ning võib öelda, et võrgutasude eri-
nevus efektiivsuse näitajana on ku-
junenud erastatud elektrivõrkude 
klientide kasuks. 

Kuigi minu kodus ei paku võrgu-
teenust Imatra Elekter, olen võrrel-
nud, et sama tarbimise juures mak-
saksin Viimsis elades võrguteenuse 
eest 11% vähem. Kahjuks ei saa tar-
bija võrguteenuse pakkujat ise va-
lida, sest majja või korterisse tuleb 
elekter ikka ühte juhet pidi,” lau-
sus Sepp. 

Viimsi poolsaare elektrivõrgu 
omapäraks on asjaolu, et sisuliselt 
pool sellest on rajatud koos uu-
te kinnisvaraarendustega viimase 
paarikümne aasta vältel. Aga para-
ku on see ühendatud kokku vana, 
veel nõukogude ajal rajatud võrgu-
ga, mille täielikuks renoveerimiseks 
kulub veel aastaid.

Elektritarbimine on 
kasvanud
Samamoodi kui võrgu kiire laiene-
mine, on Viimsis toimunud elekt-
ritarbimise märkimisväärne kasv 
ning seda eriti käesoleval sajan-
dil. “Võrreldes 2000. aastate algu-
sega on tarbitud elektri maht suu-
renenud 60 protsenti. Kui vaadata 
elektritarbimise mahtusid äri- ja 
eraklientide lõikes, on see Viim-
sis selgelt kodumajapidamiste ka-

ELEKTER Viimsi poolsaar on mereäärse piirkon-
nana tormituultele avatud, kuid võrreldes teiste 
Eesti aladega on suuremaid elektrikatkestusi siin 
suhteliselt vähe olnud. Tänavu veebruari keskel 
saavutati külmade ilmadega Viimsis elektritarbi-
mise rekord. Viimsi Teataja tegi valla elektrivarus-
tust puudutavatel teemadel juttu Imatra Elekter 
AS-i võrguteenuste müügijuhi Ago Sepaga.

Külm veebruar tõi Viimsi elektritarbimise ajaloolise rekordi

A
lustuseks tuleb teha kiire 
tagasivaade 1990. aasta-
tesse, mil Eestis otsus-
tati erastada mõnede 

piirkondade elektrivõrgud. Nii sai 
näiteks Narva linna ja ümbruskon-
na elektrivõrgu omanikuks VKG 
Elektrivõrgud, suurimad erakätesse 
müüdud piirkonnad olid aga Lää-
nemaal ja Viimsis, mille kontroll-
paki sai 2000. aastaks endale Soo-
me energiakontserni Fortum Eesti 
haru. Seoses omaniku vahetusega 
muutus Fortum hiljem Imatraks. 
Valdav osa Eesti jaotusvõrgust jäi 
aga erastamata ning kuulub tänase-
ni riigifirma Eesti Energia tütarette-
võttele Elektrilevi.

Viimsi puhul muudab pildi veel-
gi kirjumaks asjaolu, et meie vallas 
tegutseb nii Imatra kui ka Elektrile-
vi. Esimene teenindab valdavat osa 
Viimsi valla poolsaare elektritarbi-
jatest ning Elektrilevi tagab elektri-
varustuse Laiakülas ja Prangli saa-
rel. Naissaarel elektrivõrku veel 
polegi ning seal toodetakse vajami-
nev elekter lokaalselt väikeste gene-
raatorite ja päikesepaneelidega.

Uuendused ja 
investeeringud
Ago Sepa sõnul tegi Imatra Elektri 
eelkäija Fortum Eestisse tulles algu-
ses kohe suuri investeeringuid võr-
kudesse ja vähendas samas admi-
nistreerimiskulusid. 

“Olulisemad suunad on olnud 
liinide uuendamine, moodsate ala-
jaamade rajamine, võrgu töö auto-
matiseerimine ja rikkepõhjuste kiire 
tuvastamine. Meie tänane prioriteet 
on tiheasustuse alas asuva 10 kV 
kõrgepinge õhuliinide asendamine 
kaablitega. Sellega suurendame 
elektriohutust ning liinide kaitse-
vööndid vähenevad kümme korda – 
20 meetrilt kahele meetrile. Lisaks 

suks, kelle osakaal kogutarbimi-
sest on veidi alla kahe kolmandiku. 
Just eratarbimine on viimase tosina 
aasta jooksul jõudsalt suurenenud, 
ettevõtete oma aga püsinud üsna 
stabiilne. Võrgu planeerimisel ja 
ehitamisel oleme sellise kasvuga ar-
vestanud. Samas hoiavad uued küt-
telahendused ja säästlikud hooned 
energiat kokku, mistõttu pole val-
laelanike arvu suurenemine täp-
selt proportsioonis elektritarbimise 
muutusega,” selgitas Imatra Elektri 
võrguteenuste müügijuht. 

Käesoleva aasta veebruar oli 
mullusega võrreldes oluliselt kül-
mem, mis väljendus ka märgata-
valt suurenenud elektritarbimises 
– aastases võrdluses oli vahe isegi 
34 protsenti. Tänavu 18. veebrua-
ril registreeris Imatra Elekter Viim-
si piirkonna kõigi aegade tarbimi-
se tipu.

Tarbijatele eri paketid
Seoses elektrituru avanemisega 
on tarbijal võimalus valida paljude 
elektrimüüjate vahel ja leida en-
dale soodsaim ning sobivaim. Se-
pa sõnul on Imatra pakettidest po-
pulaarseim börsipakett, kus elektri 
hind sõltub turuhinnast, millele li-
satakse marginaal. “See pakett on 
olnud ka tarbijatele vabaturu kõi-
ge soodsam. Aasta-aastalt on kas-
vanud huvi rohelise elektri vastu. 
Kui varasemalt olid rohelise ener-
gia ostjad pigem keskkonnateadli-
kud eratarbijad, siis viimasel aastal 

Martin Jaško
avalike suhete juht

hea teada

  Nihutada võimalusel rohkem tarbimist öötariifile ning nädala-
vahetustele, kui see on võimalik. Selliselt on nii võrguteenus kui ka 
elektrienergia soodsam. 

  Tarbijatel, kellel on meiega sõlmitud elektrileping börsipaketile 
TÄPNE, on võimalik tellida endale iseteeninduses börsihindade 
teavitus, mis hoiatab päev ette kõrgematest börsihindadest.

  Samuti saame pakkuda tarbijatele automaatset elektrilise (mitte 
vesi) põrandakütte termostaati THEMO, mis kütab põrandat selli-
selt, et tarbijale oleks tagatud maksimaalne sääst elektribörsi hin-
dadest.

  Üldiselt kehtib ka printsiip, et tarbimata energia on kõige oda-
vam, ehk soovitame tarbijatel ka investeerida energiasäästu ja 
vaadata üldiselt üle oma tarbimisharjumused.

Imatra iseteenindus (iseteenindus.imatraelekter.ee)

Imatra Elekrti soovitused erakliendist 
elektritarbijale

on jõuliselt kasvanud just äritarbi-
jate osakaal.”

Info liigub operatiivselt
Igas võrgus tuleb ette katkestusi, 
nii plaanitud kui riketest põhjusta-
tud. Võrgu hooldamise ja arenda-
mise eesmärgil toimuvatest plaani-
listest katkestustest teavitab Imatra 
Elekter personaalselt igat tarbijat 
kas SMS-i või e-kirjaga, samuti on 
sellekohane info ettevõtte veebile-
hel. Võrguettevõte paneb tarbija-
tele südamele, et kindlasti tuleks 
Imatra iseteeninduses üle kontrol-
lida oma kontaktandmed, muidu ei 
saa ka firma klientidele operatiiv-
selt infot edastada.

20 aastat tagasi 
alustatud mahukad 
investeeringud oli 
õige samm.

Ligi pool Viimsi 
jaotusvõrgust 
on valminud 
viimase 20 
aastaga uus-
arenduste piir-
konnas. Fotod: 
Imatra Elekter

Ago Sepp, Imatra Elekter AS-i 
võrguteenuste müügijuht. 

Imatra Elekter 
AS-i tegevus-
aladeks on 
elektrimüük ja 
-jaotus.
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Imatra Elekter AS Viimsi 
jaotusvõrgu piirkonnas on: 

  kokku 494 kilomeetrit 
elektriliine, millest maa-
kaableid on 340 km ja õhu-
liine 154 km. 90% õhuliini-
dest on kaetud kaabliga, 
mis muudab need ilmastiku-
tingimustele vastupidava-
maks ning ohutumaks;

  10 kV elektriliine on 
175 km ja 0,4kV vastavalt 
319 km;

  tarbimiskohti kokku 7773, 
millest kodukliente 6674 ja 
äritarbijaid 1099. 

väikesaare eripärad

  Elektrivarustuse tagamine väikesaarel on Eesti suurima jaotus-
võrguettevõtte Elektrilevi jaoks pigem erandlik nähtus. Pranglil, 
Põhja-Eesti rahvarohkeima püsiasustusega saarel tähendab see 
omaette elektrijaama olemasolu, mida Elektrilevi 2020. aastal 
värskelt renoveeris.

Mullu septembris toimus Prangli sadamas asuvas diiselelektri-
jaamas hoone rekonstrueerimine ja seadmete vahetus. Paigaldati 
kaks uut diiselgeneraatorseadet võimsusega 254 kW (kilovatti). 
See on igati piisav, et vajadusel hakkama saada ka ühe generaa-
torseadmega. Kui ühes seadmes teostatakse hooldust või õlivahe-
tust, tagab teine kogu saarel elektrivarustuse. Pranglil tarbitav koor-
mus jääb suuresti vahemikku 50-150 kW. Ent koormus on kasvavas 
trendis, mis näitab saare elujõulisust. Elektrilevi vaates on tänasel 
päeval saarel kliente 151.

Olemasolev diiselelektrijaam ehitati praegusesse asukohta 
2010. aastal. Varasemalt asus jaam saare keskel. Kuna kaasaeg-
semat jaama oli toona nii või naa vaja, projekteeriti ja ehitati hoone 
sobilikumasse paika, kas või juba selleks, et diiselgeneraatorsead-
mete jaoks vajaliku kütuse tarnimine oleks oluliselt lihtsam. Jaama 
juurde on ehitatud kõikidele normidele vastav mürasummutussüs-
teem, tulekustutussüsteem ja kütusesüsteem. Jaama territooriumil 
paikneb kolm kütusemahutit, neist suuremad on mahutavusega 
30 000 liitrit. Mahuteid täidetakse paar korda aastas.

Varasematel aegadel on Prangli saarel olnud elektriühendus 
ka läbi merekaablite, aga kuna laevad tõmbasid ankrutega kaablit 
alatasa katki, võeti kasutusele alternatiivne plaan diiselelektri-
jaama näol.

Kui rääkida taastuvenergiast, saaks Prangli saarele edukalt 
rajada sarnase taastuvenergial baseeruva elektritootmislahenduse 
nagu on Ruhnu saarel, kus toodetakse juba kaks aastat elektrit uni-
kaalsel viisil ja mille tulemusel enam kui 50% saarel tarbitavast 
elektrist on pärit taastuvatest energiaallikatest. Pranglit saaks varus-
tada elektriga päikesepaneelide, elektrituuliku (elektrituulikute), 
akupanga ja diiselgeneraatorist koosneva lahenduse abil. See 
annaks saarele ja merekeskkonnale puhtama (CO2 vabama) õhu 
ning suurema “rohelise jalajälje”. Lahenduse rajamine võiks olla 
perspektiivikas lähiaastatel heas koostöös kohaliku kogukonna ja 
jaotusvõrgu ettevõtjaga.

Ivar Jurtšenko
Elektrilevi

Pranglist saab järgmine Ruhnu?

Prangli saare generaatorjaam. Foto: Elektrilevi

Miks võib vee maitse aeg-ajalt erineda
AS Viimsi Vesi kasutab vallaelanike veega varustamiseks Viimsi piirkonna 
põhjavett kambrium-vendi veekihist, mis on ainus kohalik mageveevaru. Nime-
tatud veekihi põhjavesi on kujunenud viimasel jääajal Eestit katnud liustiku sula-
vetest ning tegemist on taastumatu ressursiga. 

Intensiivne väljapumpamine on põhjustanud olulisi muutusi Viimsi poolsaare 
põhjavee keemilises koostises, millest olulisim on vee sooldumine. Sel põhjusel 
on ka kehtestatud olulised piirangud piirkonnas väljapumbatavale veehulgale.

Selleks, et hoida Viimsi põhjavee head kvaliteeti ja mitte ületada lubatud kogu-
seid, on AS Viimsi Vesi loonud ühenduse Tallinna ühisveevärgiga.

 Vallale kuuluva vee-ettevõtte juhatuse esimehe Raul Vanema sõnul on Viimsi 
piirkonna puurkaevudele alternatiiviks Tallinna veevõrgu vesi. 

“Osaliselt tagatakse juba täna vesi Tallinna võrgust. Hoolduse-, remondi- ja 
kastmisperioodil on see osakaal suurem. Vajadus Tallinna joogiveeühenduse 
avamiseks tekibki uuesti tõenäoliselt suvekuudel kastmisperioodil, kui veetarbi-
mine oluliselt suureneb.

Vaatamata sellele, et põhja- ja pinnaveest saadava joogivee lõhn ning maitse 
on mõnevõrra erinevad, vastab nii Tallinna kui ka Viimsi joogivesi kvaliteedinõue-
tele,” lausus Vanem. 

Kui praegu kehtiv veeteenuse hind mullu konkurentsiametiga kooskõlastati, ar-
vestati ka asjaoluga, et osa joogiveest ostetakse AS-ilt Tallinna Vesi. Veeteenuse 
hinda mõjutab peamiselt joogivee tarnimine tarbijateni (torustike hooldus, remont, 
rekonstrueerimine jne), mitte toorvee päritolu ja selle joogiveeks töötlemise mak-
sumus. Arvestades, et Viimsi puhul on tegemist hajaasustusega, siis on Viimsis 
veeteenuse hind kallim kui tiheasustusega linnades. Seda just vee- ja kanalisat-
sioonivõrgu haldus- ning hoolduskulude tõttu.

Vee-ettevõtte juht paneb viimsilastele südamele, et peame olema joogivee ka-
sutamisel säästlikud, et saaksime võimalikult kaua tarbida hea kvaliteediga Viim-
si põhjavett. 

“Kvaliteetse joogivee kasutamine muru kastmiseks on selgelt ebamõistlik ning 
taoliselt käitudes teeme nii endale kui ka oma lastele pikemas vaates karuteene. 
Pigem tuleks kasutada muid võimalusi, näiteks rohkem koguda vihmavett ja sel-
lega aeda kasta või planeerida koduaia haljastust teisiti,” ütles Raul Vanem.

Martin Jaško

Elektriautode laadimistaristu 
paigaldamine teatud ehitistele 
muutub kohustuslikuks
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teatel tuleb alates 10. märtsist 
ehituslubade taotlemisel silmas pidada, et uutele ja oluliselt rekonstrueeri-
tavatele hoonetele muutub elektriautode laadimistaristu paigaldamine kohus-
tuslikuks. 

Elektriauto laadimistaristu paigaldamise nõuded hakkavad kehtima kõikidele 
nendele hoonetele, mida on kavandatud teenindama enam kui kümme parkimis-
kohta. Neid tuleb järgida uute rajatavate hoonete ja oluliselt rekonstrueeritavate 
hoonete puhul, juba olemasolevate hoonete parklaid kohe ümber ehitama ei pea.

Uute mitteelamute puhul tuleb juhtmetaristuga varustada vähemalt viiendik 
parkimiskohtadest ning paigaldada tuleb vähemalt üks laadimispunkt. Uute ela-
mute puhul tuleb aga kõik parkimiskohad varustada juhtmetaristuga, et tagada 
parkimiskohtade omanikele võimalus tulevikus paigaldada hõlpsalt elektriauto 
laadimispunkt.

“Viimsis puudutab see hinnanguliselt ligi paarikümmet hoonet, mida pole veel 
rajama hakatud, kuid mis vastavad seotud kriteeriumitele kümne parkimiskoha 
osas. Kui arvestada kaks parkimiskohta korteri kohta, siis teeb see kohustuse 
alates viie boksiga ridaelamust/kortermajast,” kommenteeris Viimsi valla ehitus- 
ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik. 

Olulisel rekonstrueerimisel kehtivad sama reeglid, mis uute hoonete püstitami-
sel, aga taristu tuleb paigaldada juhul, kui rekonstrueerimine hõlmab ka parklat 
või hoone/parkla elektrisüsteemi.

Juba olemasolevatele mitteelamutele, mida pole plaanis renoveerida, on 
määratud üleminekuaeg. Kui hoone teenindamiseks on ette nähtud rohkem kui 
20 parkimiskohta, peavad need olema varustatud vähemalt ühe laadimispunktiga 
2025. aasta alguseks.

Laadimistaristu paigaldamist reguleerib ehitusseadustik ning selle täitmist hak-
kavad jälgima kohalikud omavalitsused ehituslubade menetlemisel.

VT 

Teated

Rääkides erinevatel põhjus-
tel tekkinud riketest tulenevatest 
elektrikatkestustest, oli neid 2020. 
aastal kokku 43, mis on võrgu ko-
gupikkust arvestades hea tulemus 
ja võrreldav Eesti keskmise näita-
jaga. 

Laadimistaristu paigaldamist reguleerib ehitusseadustik. Foto: Canva.com

Viimsi elanikele ja ettevõtetele tagavad elektrivarustuse Imatra Elekter AS ja Elektrilevi OÜ.

Eraldi toob Ago Sepp välja asja-
olu, et tormist tulenevalt ei olnud 
Imatra võrgus mullu mitte ühte-
gi elektrikatkestust. “Uute elamu-
piirkondade maakaablid ning nõu-
kogudeaegsete lahtiste õhuliinide 
asendamine kaetud õhukaablite-

ga on meie võrguteenuse varus-
tuskindlust kõvasti parandanud. 
Viimsis puhub merelt aeg-ajalt vä-
ga kõva tormituul, mistõttu oleme 
selle näitaja üle päris uhked,” lau-
sus Sepp.



Lahe peal ringi vaadates hak-
kab madalamate kivide seas silma 
kaks suuremat: Kaldaalune kivi, 
mis asub üsna kalda juures kü-
la keskjoonel, ja Tiirukivi, mis sei-
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teha, sest meri on siin väga madal,” 
ütleb Raivo Kaare. “Uued sadamad 
on üle Viimsi vajalikud, sest palju-
del elanikel on paadid, aga ei ole 
sadamakohti. Merele pääs on ava-
tud kahelt poolt ja mereturism on 

E
riti hea ülevaade ava-
neb Tammneemele mere 
poolt, mida aga väga sa-
geli imetleda ei saa. Küll 

õnnestub see päeval, mil Tamm-
neeme külavanem Raivo Kaare ja 
külaseltsi juhatuse liige Andres Jaa-
nus vallavanem Illar Lemettile oma 
kodukohta tutvustavad. Nimelt on 
pakane tekitanud piisavalt tugeva 
jääkaane, et sellel mitusada meet-
rit merele välja minna. Vähe sellest, 
ilm on jalutuskäiguks ideaalne, sest 
päikesepaistes ja tuulevaikuses po-
le 13 külmakraadi üldse tajutav.

Plaanid näevad ette 
uut sadamat
Enne jääle minekut peatume kalda 
ääres Tammneeme vanal sadama-
alal, kus 1960. aastatel tegutses ka-
lasadam ning asusid võrgukuurid 
ja kalasoolamistsehh. Viimased 
paadid viidi siit naaberküla Lepp-
neeme sadamasse 1968. aastal. 
Praegu on samas mänguväljak ja 
külarahva jaanituleplats, tänavu 
tähistati siin üheskoos Eesti Vaba-
riigi aastapäeva ja heisati 24. veeb-
ruari päikesetõusul sinimustvalge. 
Kuna külaseltsil oma maja ei ole, 
siis peetakse vanal sadamaalal ka 
külakoosolekuid. Eelmisel aastal 
paigaldati siia kolm tänavavalgus-
tuslampi, mille valgel on nüüd pi-
medal ajal rannaalal mõnusam vii-
bida.

Tulevikuks on aga suuremad 
plaanid. “Plaanis on ajaloolisele sa-
damaalale rajada väikelaevasadam, 
kuhu saaksid tulla alused süvisega 
kuni 1,2 meetrit. Jahisadamat ei saa 

see, mis meid innustab, tahaks ju 
lühikest suveaega hästi ära kasu-
tada. Ehitusluba sadama rajami-
seks on väljastatud, aga väga raske 
on sadama valmimise osas midagi 
täpsemat lubada,” lisab ta.

Loodus on vägev looja
Vanalt sadamaalalt võtame suu-
na otse merele. Peaaegu terve elu 
Tammneemes elanud Raivo Kaa-
re ja Andres Jaanus kinnitavad, et 
merejääl kõndimine on viimasel 
ajal pigem haruldane kui tavapä-
rane. Viimati avanes selline või-
malus 4–5 aastat tagasi, sest kül-
makraade, mis merevee piisava 
paksusega jääks muudavad, ei ole 
igal talvel. Tänavu see aga juhtus 
ning Tammneeme laht kujunes 
kunstiteoseks – kõik väiksemad 
kivid nägid välja justkui jääskulp-
tuurid, millel igaühel on oma eri-
line nägu. 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Külavanemal 
külas – Tammneeme

Tammneeme külaseltsi juhatuse liige Andres Jaanus: “Tunneme Raivoga 
teineteist kogu oma teadliku elu, aga tihedamalt hakkasime suhtlema vahe-
tult enne külavanema valimisi 2005. aasta jõulude eel. Raivol on vähemalt 
nende külaelanike peaaegu üksmeelne toetus, kes valimistel osalenud, sest 
paaril korral on tal olnud ka konkurente. Külavanemana on ta tegutsenud 
pigem omal tasasel ja teisi arvestaval moel. Kui keegi ongi mokaotsast poe-
tanud, et ega ta ju midagi õieti teinud polegi, tasuks vaadata peeglisse ja 
küsida, mida olen mina küla heaks teinud või valmis tegema. Raivo on suu-
resti selle taga, et vanal sadamaalal on tekkinud kokkusaamiskoht, kuhu 
näiteks jaanipäeval tullakse üle valla ja kaugemaltki.

Raivo on kodukülaga kokku kasvanud ja kannab põliselanikuna ühtlasi 
elavat ajalugu, mis esivanemate kaudu ulatub mälupiltidena palju kauge-
male tema enda elujoonest. Vallas laiemalt tuntakse teda ka rohelise mõt-
teviisi poolest, seda eriti Muuga sadama ja metsateemadel. Mõnigi kord 
oleme nendes küsimustes jäänud eri meelt, kui Raivo ja ka mõne teise kü-
lavanema seisukohad liiga jäigad paistavad, lõpuks leiame ikkagi tasa-
kaalupunkti.

Paraku on Viimsi külad paisunud nii suureks, et ühtse kogukonnana toi-
mimist ongi raske ette kujutada. Rahvaarvu suurenedes jääb aktiivsete 
külaelanike hulk pigem konstandiks, kui muutub kasvavaks suuruseks. Kui 
anda nõu, siis tulekski teha rohkem otsepöördumisi nende poole, kes en-
da tahet küla asjadega tegeleda on kinnitanud kasvõi seltsi liikmeks as-
tudes. Ideed pole otsa saanud ja vaatamata viimase aja otsesuhtluse 
piirangutele saavad väiksemad asjad ikka ära tehtud. Usun, et Raivo suu-
dab oma ameti ka edaspidi välja kanda ja soovin kogu külarahvale veel 
rohkem üheshingamise vaimu.”

KO M M E N TA A R

Looduse 
loodud jää-
skulptuur on 
imetlust väärt. 
Fotod: Merilin 
Piirsalu

                               Tammneeme küla paikneb Viimsi poolsaare idarannikul, 
moodustades põhilises osas mere ja metsa vahelise pika ja kitsa ala. 
Veel 50 aastat tagasi oli see väike kaluriküla, täna elab siin üle 500 elaniku, 
kes saavad siiski nautida küla eraldatust ja mere lähedust. 

KÜLASKÄIK

Küla kesk-
väljakut 
ootavad 
muutused.

Tammneeme 
laht kujunes kunsti-
teoseks – kõik 
väiksemad kivid 
nägid välja justkui 
jääskulptuurid.



said. Maitses hea, ei tundnud küll 
kuidagi, et soolane merevee maitse 
oleks juures olnud. Igatahes sõime 
banaanid ära ja midagi ei juhtunud, 
oleme siiamaani elus,” muigab ta. 

Andres Jaanus lisab, et omal ajal 
võis rannast igasuguseid asju leida. 
“Praegu on laevadel jäätmekäitlus 
üsna range, aga 1970-1980ndatel 
olid teised ajad. Alati, kui oli kõva 
meretuul, kõnniti rand läbi ja lei-
ti igasugu huvitavaid pakendeid ja 
pudeleid, mida polnud seni elus 
näinud. Isegi tavaline tetrapakk oli 
tol ajal imeasi. Kord leidsin Bre-
meni linna aadressiga pudelipos-
ti, aga minu kirjale vastust enam ei 
tulnud,” meenutab ta. 

Juttu ajades oleme lahele tiiru 
peale teinud ning jõuame tagasi 
külaplatsile. Lõkkekoht on lume alt 
hästi näha, sest jaanipäeval lõkkes-
se minev kraam vaikselt juba kogu-
neb. Siinkohal meenub külavane-
male veel üks lugu.

“Kord oli nii, et mul olid jaani-
päeva eel külalised, ajasime juttu 
ja kutsusin neid muuhulgas järgmi-
seks õhtuks lõkke äärde. Külalised 
lahkusid pärast keskööd ning varsti 
sain neilt telefonikõne, kus nad tea-
tasid, et sõitsid lõkkekohast mööda 
ja tuli juba lõõmab, et mis jaani-
päeva ma homme enam pean. Ki-
hutasin siis kohale ja tõesti: lõke põ-
leb, selle ümber noored külili maas 
ja väidavad, et kui nemad tulid, oli 
tuli juba süüdatud. Ega midagi, läk-
sin koju ja saatsin külalisti hädakut-
sungi, et jaanilõkke materjal on ära 
põletatud. Külarahvas reageeris ja 
juba hommikul kell 9 liikusid ka-
ravanid uue lõkkekraamiga plat-
si suunas. Seda sai kokku rohkem, 
kui selles lõkkes, millele tuli otsa 
pandi,” võtab Raivo Kaare kokku ja 
kiidab: “Külarahvas on meil ühtne, 
oma 20–25 inimest on alati valmis 
appi tulema, kui midagi tarvis on.”

Metsa ja mere vahel
Raivo Kaare ja Andres Jaanus püüa-
vad külaseltsis asju ajada nii, et kü-
la areneks ning et säiliks loodus, 
rahu ja vaikus. “Küla asend mere ja 
metsa vahel on meie kõige suurem 
trump. Me ei ole huvitatud transiit-
külast, kust saaks igas suunas auto-
ga läbi sõita. Küll aga peaks olema 
võimalik katkematult liikuda piki 
kallasrada. Soovime, et mets meie 
ümber säiliks. Mets on kogu Viimsi 
suur väärtus ja seda tuleb hoida nii, 
kuidas suudame. Praegu Randvere 
teelt mööda sõites Tammneemet 
peaaegu ei märkagi, aga tung metsa 
arvelt taas mõni elamurajoon püsti 
panna pole kusagile kadunud. See 
muudab kardinaalselt meie küla 
olemust ja külarahvale see ei meel-
di,” ütleb külavanem ja lisab: “Ole-
me näoga mere poole ning seljaga 
maa ja metsa poole. Sellega on meil 
kõik olemas!”
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et noori on külla juurde tulnud ja 
paljud on astunud ka külaseltsi liik-
meks või vähemalt liitunud küla 
meililistiga. “Meie ju noorte huvi-
dest ei tea, aga kui nad oma mõtted 
välja käivad, küll me oskame need 
koos ellu viia,” arvab külavanem. 

Lugusid elust enesest
Kuna Raivo Kaare on kogu elu 
Tammneemes elanud ja külavanem 
olnud aastast 2005, on tal kohalikku 
elu ja juhtumeid puudutavaid lu-
gusid palju ning mõne neist jõuab 
ringkäigu jooksul ära rääkida. Mere 
peal olles näitab ta lahe piiril paist-
va kõrgema kivi poole ja jutustab: 
“1950ndate alguses uppus suure 
tormiga selle terava tipuga kivi taha 
üks pargas. Alles 1960ndate algu-
ses tuldi teise laevaga juurde, tõs-
teti alus pontoonidega üles, pandi 
puksiiri järele ja veeti ära Tallinna 
suunas. Ma ei ole ajalooürikutest 
midagi leidnud, kust poolt ta tuli 
või mis lipu all sõitis, aga räägiti, et 
lastiks oli marmorikoorem.”

Järgmiseks on pajatada lugu, mis 
juhtus 1960ndate keskel. “Läksime 
vennaga ujuma, kui järsku näeme, 
et banaanikobar ujub meile vastu. 
Võtsime banaanid kaasa ja suurest 
uudishimust hakkasime proovima 
ning proovisime nii kaua, kui otsa 

sab lahe põhjapoolses servas. Ak-
si poole vaadates on näha väike 
saareke, kaldast umbes 700 meet-
ri kaugusel, mille puhul kehtib üt-
lus “heal lapsel mitu nime”. “Saart 
on kutsutud nii Loo saareks kui ka 
Kajakasaareks, aga kaartide peal 
on nimeks hoopis Lahesaar,” ütleb 
külavanem. Andres Jaanus lisab, et 
suveajal saab õiget teed teades ka 
jalgsi saarele kõndida. 

Pilliroog ja allikas
Edasi liikudes juhivad Tammnee-
me mehed tähelepanu sellele, et 
läänepoolses servas hakkab laht 
vaikselt kinni kasvama, sest seal on 
hoogsalt laienenud pilliroog. “See 
on endine rannakarjamaa, kus kü-
larahvas lambaid ja lehmi karjatas. 
Nüüd ei ole külas juba kuus aastat 
ühtegi looma olnud ja pilliroog 
muudkui laieneb. Eesmärk on see 
ala lagedaks saada. Kuna pilliroo 
tõrjumine niitmisega on üsna tu-
lutu töö, siis kõige parem variant 
oleks võtta siia lihaveised. See oleks 
ka atraktiivne, kui loomi merekal-
last pidi kulgevalt külateelt vaa-
delda saab,” arvab Andres Jaanus. 
Ideest on räägitud ka vallas. “Ole-
me juba otsimas võimalusi, kuidas 
loomad Tammneeme kaldaastan-
gut hooldama tuua,” ütleb vallava-
nem omalt poolt.

Külavanem teeb juttu ka allikast, 
mis asub Leppneeme ja Tammnee-
me metsa piiril. Seal on üks piir-
konna rohketest allikakohtadest, 
kus metsloomad on harjunud joo-
mas käima. Loomade käiguradade 
eest hoiatab ja sunnib kiirust maha 
võtma ka sõiduteele välja pandud 
vastav märk. “Allikas on meie küla 
jaoks olnud väga oluline koht. Va-
nasti olid seal rakked sees ning kui 
külas oli veepuudus, käidi viimases 
hädas allikalt toomas. Mäletan, et 
1960ndate alguses oli pikk põuape-
riood ja käisime isaga samuti seal 
vee järel. Praegu allikas väga ker-
gesti leitav ei ole, aga tahaks selle 
ära puhastada ja servad ära kind-
lustada, et saaks ligi nagu vanasti,” 
räägib Raivo Kaare küla plaanist.

Meri elab oma elu
Kes pole Tammneemes käinud, 
võib-olla ei teagi, et kalda kõrgus 
on siin kuni 8 meetrit ning küla 
servas Randvere teest lääne pool 
Rooste-Antsu platsi lähedal asub 
Viimsi idakalda kõige kõrgem 
punkt, mille kõrgus on 35 meet-
rit. Mitmelt poolt kaldalt tulevad 
alla randa trepid, aga külaselts ta-
haks vähemalt ühe veel juurde ra-
jada. Näiteks üsna küla keskele 
jäävalt kaldapealselt, kus on väike 
kolmnurkne jupike vallale kuuluvat 
maad. “Üldiselt on kogu küla terri-
toorium nii ära kasutatud, et suurt 

ruumi midagi juurde teha ei ole, 
aga sellele väikesele kolmnurgale 
võiks mõne atraktsiooni ehitada ja 
sealt trepi alla tuua, see annaks või-
maluse kergemini mere äärde pää-
seda,” räägib Raivo Kaare. 

Kõrge kallas on tekitanud küla-
rahvale ka mõningaid probleeme, 
mida sisemaal ette ei tule. Näiteks 
tuli pisut rohkem kui kümme aas-
tat tagasi rajada kaldakindlustused, 
sest aja jooksul oli meri kalda alt 
õõnsaks uhtunud. “Nüüd on kallas 
lõikude kaupa kindlustatud. Kui se-
da poleks tehtud, oleks olukord vä-
ga hull olnud. Sõidutee kulgeb väga 
mere lähedalt ja enne kindlustuste 
rajamist käisin hirmuga vaatamas, 
et autod sõidavad peal, aga alt on 
tee tühi,” meenutab külavanem.

Ta toob ka välja, et õnneks on 
lahenenud sadevee probleem, mis 
varasemalt muret tekitas. Paigal-
datud on kolm suuremat äravoo-
lutruupi, mille kaudu vesi merre 
juhitakse ega tungi enam elamu-
piirkonnale niimoodi peale, et ae-
dades uputaks. 

Külavanem on rahul ka selle-
ga, et tänavavalgustuse projektide 
käigus on saanud vallaga koostöös 
nii mõnegi tänavalõigu valgusta-
tud. “Loodame, et koostöö jätkub 
ka tulevikus,” lausub ta. 

Teid on vaja laiendada
Murekohaks on Tammneeme ah-
takesed sõiduteed. “Tee on nii kit-
sas, et kui käin vahel rullsuuska-
dega trenni tegemas ja buss vastu 
tuleb, pean ennast mõneski kohas 
nii kitsaks tegema nagu puuleht, et 
buss mööda mahuks. Kaks bussi 
kõrvuti sõita ei saagi ning juhid on 
suhelnud omavahel telefoni teel ja 
kokku leppinud, kes kus taskus oo-
tab, et teine mööda lasta. Eriti hull 
on talvel, kui tee ääres on lumeval-
lid,” ütleb Andres Jaanus.

Lähitulevikus olukord leeveneb, 
sest poole küla ulatuses hakatakse 
ehitama kergliiklusteed. “Praegu 
projekti tegemine käib ja selle aas-
ta lõpus peaks ehitus algama. Pii-

  Järgmine peatuspaik: 
Äigrumäe.

tasub teada

Tammneeme küla ajalugu

Mänguväljak küla jaanituleplatsi kõrval.

rinaabritega peetakse veel läbirää-
kimisi ja mõned lepingud on vaja 
veel sõlmida,” räägib külavanem.

Plaanitav kergliiklustee ei lahen-
da aga kogu probleemi, sest tei-
ne pool külast jääb ikka samasse 
olukorda. “Kogu külla kergliiklus-
tee rajamine on keerulisem, peab 
maadega kauplema hakkama, mõ-
nes kohas oleks vaja aedu ja hekke 
nihutada, tükati on olud väga kit-
sad ja kindlasti tekib erimeelsusi, 
aga see tee tuleb läbi käia. Kui me ei 
saa igale poole kergliiklusteed, siis 
peame vähemalt sõidutee laiemaks 
saama,” arvab Raivo Kaare.

Uus kergliiklustee algab Tamm-
neeme tee algusest ja kulgeb kesk-
väljakuni Haugi tee ristmikul, kus 
asub ka bussipeatus. Keskväljakuga 
on külaseltsil samuti väike plaan, 
sest seal kõrval asub pisike valla 
maalapp, kuhu on võimalik midagi 
ehitada. Külavanem arvab, et sinna 
sobiks mõni sportlik atraktsioon, aga 
lõplikult tahaks ta asja paika panna 
koos külaelanikega. Raivo Kaare 
loodab, et ka nooremad inimesed 
ütlevad sõna sekka. Tal on hea meel, 

Vaade vanale 
sadamaalale.

Külarahvas on meil 
ühtne, oma 20–25 
inimest on alati 
valmis appi tulema, 
kui midagi tarvis on.

Tänavad ja 
teed on Tamm-
neemes pigem 
kitsad.

  Esimesed kaudsed teated inimtegevusest praeguse Tammneeme küla alal vii-
tavad ajale ligikaudu 1000 aastat eKr. Nimelt leiti 1898. aastal Tammneeme küla 
Kalda talu mererannast umbes 200 meetri kaugusel asuva rabapõllu kündmisel 
kivikirves. Ei ole teada, kas kivikirve omanikud olid siinsed ajutised või alalised 
elanikud. 

Keskajal jagati Viimsi poolsaar mõisate rajamisel pikkupidi pooleks –  läänepool-
ne osa hakkas kuuluma Viimsi mõisale ja idapoolne, kus asub ka Tammneeme, läks 
Maardu mõisa omandusse. Seepärast kutsuti siitkandi elanikke kaua aega maartlas-
teks või martlasteks.

Tammneeme ala esmamainimine ulatub tagasi 1491. aastasse, seepärast tähista-
megi tänavu küla 530. aastapäeva. Tol ajal tunti praegust Tammneemet Iversbacki 
nime all ning see oli algul arvatavasti küla ainus talukoht. Hiljem hakkas nimi tasapi-
si teisenema ning kasutusel olid nimed Hirspacke, Hirspaicke, Hyrspacke, Hissbach, 
Ideszbach, Irspacke ja Ispacker. Tõenäoliselt olid varasemad külaelanikud rootsla-
sed nagu ka naaberkülades Leppneemes ja Randveres. Tänapäevasele sarnase 
nimega – Tammonimi – mainitakse küla esmakordselt kirjalikult 1682. aastal, mil ela-
nikkonna moodustasid enamuses juba eestlased. Siin võis olla vähesel määral ka 
soomlasi. 

1940ndate teisel poolel algas kogu Eestis sundkollektiviseerimine. Rannakülades 
toimus see kaluriartellide moodustamise teel. Viimsi poolsaarel asutati neli kaluriar-
telli ning Tammneeme ja naaberküla Randvere kalurid ühinesid artelli nimega Rand-
lane. 1950. aastal poolsaare kaluriartellid liideti ja moodustati S. M. Kirovi nimeline 
kalurikolhoos. Selle osakonnana tegutsesid Tammneeme paadisadam ja kalavastu-
võtupunkt kuni 1968. aastani. Külas asus pikka aega Tallinnfilmi nukufilmi stuudio. 

1950ndatel ja 1960ndatel elas külas veidi üle saja inimese. Väiksemad lapsed käi-
sid lähedalasuvas Randvere algkoolis ja suuremad Viimsi 8-klassilises koolis. Veel 
suuremad käisid koolis Tallinnas. Mehed olid valdavalt rannapüügikalurid ja naised 
kodused – neid kutsuti kaluriabilisteks. Hiljem leidsid naised tööd kalurikolhoosi ette-
võtetes. 

Veel kuuskümmend aastat tagasi oli Tammneeme vaikne kaluriküla. Kuid juba en-
ne 1970ndaid hoogustus küla lõuna- ja põhjaosas suvilate rajamine, mis tänaseks on 
ümber ehitatud ja inimesed on asunud siia elama aastaringselt. Küla keskossa Halli-
kivi asumisse ning mujalegi on kerkinud täiesti uued eramud.

Tänasel päeval elab külas üle 500 inimese. Loodan, et meie uued naabrid leiavad 
siin oma kohaliku identiteedi – Tammneeme identiteedi – ja saavad küla tõelisteks 
patriootideks. Sest siin on nende KODU.

Jaan Tagaväli  
Tammneeme küla elanik, koduloolane 
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nud pigem tõrjumine ja tegevus-
test välja jätmine,” kirjeldab sot-
siaalpedagoog Eve Ott. Kiusamise 
vähendamiseks ei piisa vaid õpeta-
jate pingutustest või ühekordsetest 
projektidest, vaja on pidevat ja süs-
teemset lähenemist. 

Viimased paar aastat on meie 
kooli jaoks olnud tormiline muu-
tuste ja kohanemiste aeg. Persona-
li muutustega jäi kahjuks soiku ka 
KiVa programmi süsteemne raken-
damine. Klassijuhatajad ja -õpe-
tajad ning tugipersonal jätkasid 
kiusamisvastast võitlust oma jõu-
dudega, üksikud õpetajad jätkasid 
ka KiVa tundide andmist. Kui aga 
kiusamise ennetamine, märkami-
ne ja sekkumine jääb igaühe enda 
teha, võib juhtuda, et osa abivaja-
jaid jäävad märkamata või abi jääb 
ühel hetkel pooleli.

Uus algus
Vaatamata keerukale ajale ko-
roonaviiruse leviku ja distantsõp-
pe tõttu taaskäivitus KiVa sügisel 
Viimsi koolis uue hooga. Esimese 
kooliastme õppejuhi Evelin Õuna-
pi eestvedamisel on kokku tulnud 
motiveeritud ja särasilmne KiVa 
meeskond. “Esindatud on õpeta-
jad igast kooliastmest, sotsiaalpe-
dagoogid, koolipsühholoog ning 
juhtkonna liikmed. KiVa meeskon-
na esimesel kogunemisel oli kohe-
selt tunda tiimi kindlameelsust ja 
ühtekuuluvust – ruum oli täitu-
nud inimestega, kelle südameas-
jaks on turvalisema ja sõbraliku-
ma õpikeskkonna loomine,” sõnas 
Õunap. Hoogsalt on asutud kooli-
tama nii meeskonda kui ka õpeta-
jaid, toimus baaskoolitus õpetaja-
le ja tiimile, osaleti KiVa talvekoolis 
ning juhtumite lahendamise koo-

KOOLIELU KiVa on koolidele suunatud kiusamise 
vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi 
ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka 
kiusujuhtumite lahendamiseks. Selle teadus- ja 
tõenduspõhise programmi töötasid välja Turu 
ülikooli teadlased. 

K
iVa programmi abiga 
õpivad lapsed kiusamist 
ära tundma ning kiusa-
misjuhtumitele kohaselt 

reageerima, kusjuures suur rõhk on 
pealtvaatajate rolli teadvustamisel. 
Programm toetub laias laastus kol-
mele sambale: ennetustegevused, 
kiusamisjuhtumite lahendamine 
ning tulemuste hindamine ja ana-
lüüs. 

Viimsi koolis on ennetustöö 
keskmeks KiVa tunnid, milles sel 
aastal osalevad 1., 4. ja 7. klassi õpi-
lased. Lisaks on olulised teavitus-
töö ja kiusamisvaba suhtumise sõ-
numit kandvad plakatid, märgised 
jms. KiVa tundide eesmärk on õpi-
laste teadmiste, oskuste ja hoiaku-
te kujundamine nii, et kiusamine ei 
oleks laste endi poolt aktsepteeri-
tud ning kui kiusamine peakski tek-
kima, oskaksid nad ise selle peata-
misele kaasa aidata.

Kiusamisjuhtumeid lahendab 
ja analüüsib KiVa meeskond koos-
töös klassijuhataja ja tugimeeskon-
naga. Lisaks osaleb Viimsi kool Ki-
Va programmi uuringutes. Oluline 
on kaasata kogu koolipere – perso-
nal, õpilased ja lapsevanemad.

Kiusamine Viimsi koolis
Enamikus koolides, ka neis, kus Ki-
Va programmi kasutatakse, esineb 
endiselt kiusamist. Erandiks ei ole 
ka Viimsi kool. Kiusamine toimub 
vastavalt vanusele erineval kujul. 
“Nooremad lapsed on kiusates füü-
silisemad, on rohkem tõukamist ja 
löömist. Teismeliste seas on levi-

litusel. “Meie peamine siht sellele 
aastal on tuua KiVa taas nähtava-
le,” rõhutas Evelin.

Kuidas KiVa toimib?
KiVa tiim koguneb iga nädal, et 
arutada olulisi teemasid ja kiusa-
misjuhtumeid. Valminud on tut-
vustav video, kus saab näha nii Ki-
Va programmi põhimõtteid kui ka 
tiimi liikmeid. 

Lisaks usaldatud täiskasvanule 
saavad õpilased saata muresid KiVa 
meilile ja postkasti. Õpilased ei pea 
kiusamisest otse KiVa tiimile rääki-
ma, kuid meeskond võtab vastutu-
se, et juhtumiga tegeletakse. Toe-
tatakse kannatanud ja aidatakse 
kiusajal mõista, mida ta tegi valesti 
ning kuidas oma käitumist muuta.

Ka KiVa tundidele on antud uus 
hoog. Mõned õpetajad viivad tun-
de läbi esimest korda, teiste jaoks 
võimaldab KiVa tiim kogemuste va-
hetamist, nõu küsimist, tuge ja ta-
gasisidet. KiVa tunnid on mahukad 
ning võimaldavad õpetajal ise vali-
da, millele täpselt keskenduda. Sa-

mas vajavad nad toimimiseks õpe-
tajapoolset entusiasmi ja endale 
tunni sisu selgeks tegemist. “Minu 
esimestele meeldivad KiVa tunnid 
väga. Need on väga tugevalt kas-
vatanud laste empaatiavõimet ja 
neile meeldib kõike õpitut kohe-
selt rakendada. Tund, kus õppisi-
me, et ohver tunneb ennast eriti 
halvasti just sellepärast, et klassi-
kaaslased näevad kiusamist pealt, 
aga mitte keegi abikätt ei paku, lii-
gutas neid väga. Väheste tundide-
ga on nad õppinud palju rohkem 
teiste õpilaste kuulamist ja jälgi-
mist,” jagab 1. klassi õpetaja Karo-
liyna Pekkenen. 

Väljakutsed
Esmakordselt alustati sel aastal 
KiVa programmiga III kooliast-
mes. Tunnid on üles ehitatud nii, 
et programmi alguses tehakse roh-
kem mänge ja harjutusi, et tekitada
vaba ja lõbus meeleolu, selle käigus 
on lihtsam suhelda ka kaaslaste-
ga,kellega tavaliselt palju ei suhel-
da. Eesmärgiks on panna õpilased 

Lea Pullerits
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

KiVa abil kiusamisvaba kooli poole

MALEV Loodame, et olukord 
Eestis stabiliseerub ja saame 
suvel taas noortele õpilas-
maleva korraldada. Kui asjad 
lähevad nii nagu praegu pla-
neeritud, pakub Viimsi Õpilas-
malev 2021 tööd 150 noorele 
kahes malevavahetuses. Malev 
toimub koostöös Viimsi noorte-
keskuse, vallavalitsuse, asu-
tuste ja ettevõtetega.

Toimub kaks malevavahetust
I vahetus 14.–18.06 ja 28.06–2.07 
(10 tööpäeva), II vahetus 2.08– 
13.08 (10 tööpäeva). 

Õpilasmalevasse registreerimi-
ne algab 24. märtsil kell 10 ning 
lõpeb kohtade täitumisel. Regist-
reerimise link avaldatakse Viim-
si noortekeskuste sotsiaalmeedias 
(Facebook, Instagram) ja Viimsi 
valla koduleheküljel. 

Sel aastal toimub õpilasma-
levasse registreerimine ja tööle-
pingute allkirjastamine digitaal-
selt valla iseteeninduskeskkonnas 

(viimsivald.ee/iseteenindus). Re-
gistreerimiseks tuleb sisse logida 
ID-kaardi või Mobiil-ID-ga ning re-
gistreerimise kinnitamiseks on va-
jalik lapsevanema digitaalselt all-
kirjastatud nõusolek. 

Noortel on võimalus töötada 
ühes vahetuses ning registreerimi-
sel tuleb valida, kummas vahetuses 
soovitakse osaleda. 

Registreerimise kinnitamisel 
saabuvad täpsemad juhised järg-
nevate etappide kohta. Noored esi-
tavad CV ja motivatsioonikirja ning 
korrektselt esitatud dokumentide 
korral oodatakse noori töövestlu-
sele. Pärast vestluste toimumist an-
takse ühe nädala jooksul otsusest 
teada. Töölepingute allkirjastami-
ne toimub digitaalselt Viimsi valla 
iseteeninduskeskkonnas. 

Maikuu jooksul toimuvad tööõi-
gust ja -ohutust puudutavad kooli-
tused, mida viivad läbi Eesti Töötu-
kassa spetsialistid. Õpilasmalevas 
osalemise eelduseks on kõigi etap-
pide läbimine.

Viimsi õpilasmaleva tegevused 
on suunatud 13–19-aastastele Viim-
sis elavatele noortele, kes soovivad 
suvel teha tööd ning veeta meeldi-
valt vaba aega, panustades seeläbi 
ka oma kodukoha hüvangusse. Li-
saks neljatunnistele tööpäevadele 
pakub Viimsi õpilasmalev noorte-
le toredaid ühistegevusi väljaspool 
tööaega. Noortel on võimalik töö-
tada heakorrarühmades koos rüh-
majuhiga ning tööd ja ühisüritusi 
juhendavad ja korraldavad Viim-
si noortekeskuse noorsootöötajad, 
kellel on läbitud laagrikasvataja 
koolitus. Vanematel (15+) noortel, 
kel on varasemast malevakogemus 
juba olemas, on võimalik kätt proo-
vida ka töötades Viimsi ettevõtetes.  

Viimsi noortekeskus 

Viimsi õpilasmalev annab noortele tööd

Heakorratööd rühmajuhiga toimuvad vahel ka koolides. Foto: Kertu Vahemets

  Lisainfo: Kaire Tobias, 
tel 5690 9904, e-post
kaire.tobias@viimsinoorte-
keskus.ee.

tundma, et koos olla on tore ja lõ-
bus. Mängudele järgneb tavaliselt 
arutelu, mille käigus püütakse lei-
da õpetlik iva ja siduda see päris-
eluga. Mängud annavad ka julgust 
ise teha vigu ning oskust teiste vigu 
aktsepteerida. Tore on näha, kui-
das õpilased üksteise kohta uut in-
fot teada saavad ja mängudest rõõ-
mu tunnevad. 

Oma kogemusi KiVa tundide 
läbiviimisel kirjeldab 7. klassi klas-
sijuhataja Mooses Leitštrep: “On 
olnud väga äge, oleme saanud väi-
delda ja arutada. See on hea viis 
klassi lähendamiseks, on välja tul-
nud asju õpilaste omavaheliste su-
hete või isikuomaduste kohta, mil-
lele ma varem klassijuhatajana ei 
osanud tähelepanu pöörata.” 

Kuhu edasi?
KiVa rakendamine tähendab, et 
kiusamine ei ole meil lubatud ega 
aktsepteeritud. Tegutseme koos 
selle nimel, et kiusamist ära hoi-
da ja juhtumeid tõhusalt lahenda-
da. Lootus on, et aasta pärast jät-
kame sama hoo ja energiaga ning 
kõik kannatanud leiavad tee abini 
ja saavad tuge, teisi kiusavad õpila-
sed aga muudavad oma käitumist. 
Oleks utoopiline loota, et suudame 
kiusamise täielikult peatada, kuid 
see on ideaal, mille poole peame 
püüdlema.

Soome ja teiste riikide kogemus 
näitab, et pärast KiVa programmi 
rakendamist on osalevates kooli-
des vähenenud kiusamise sagedus 
erinevate kiusamise vormide osas, 
nagu ka õpilaste ärevus ja depres-
siivsus ning koolist väljalangevus. 
Suurenenud on kooli meeldimine 
ja õpilaste õppeedukus, paranenud 
on suhtekliima kaaslastega.

  Viimsi vallas on KiVa 
programmiga liitunud Viimsi 
ja Randvere kool. 

  Programmi kohta saab 
rohkem lugeda: kiusamis-
vaba.ee/kiva-programm.

KiVa prog-
ramm aitab 
tegutseda selle 
nimel, et kiu-
samist ära 
hoida ja juh-
tumeid tõhu-
salt lahen-
dada. Foto: 
Viimsi kool
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vähetöödeldud toit, sest liigsel ja 
valel töötlemisel väheneb toidus 
vitamiinide sisaldus ja toiteväär-
tus. Igasugune konserveerimine 
ja ülemäärane töötlemine vähen-
dab toidu väärtust, seepärast on 
parim hooajaline värskelt valmis-
tatud toit.

Milliseid põhimõtteid 
järgime
Laps peab juba imikueast harjuma 
uute toiduainetega, et keha õpiks 
tootma ensüüme erinevate toi-
tude seedimiseks. Ühtegi uut toi-
duainet ei või anda suures kogu-
ses, harjutatakse tasapisi. Sama on 
maitsmismeelega – lapsepõlves ko-
getud maitsed ja toiduharjumused 
jäävad kogu eluks. Seepärast õpeta-
me nautima kohaliku toidu täius-
likke maitseid, et luua tervislikud 
toiduharjumused. Lapsed söövad 
värskeid köögivilju, suppe, kruu-
biputru ja mulgiputru, täisteraja-
hust pannkooke ja küpsiseid – kõi-
ke ehedalt eestimaist, valmistatud 
meie suurepärase koka poolt. 

Täisterajahu on üks hea tervise 
võtmesõnu – see on aeglane süsi-
vesik (ei tõsta kiiresti veresuhkru- 
taset), sisaldab piisavalt kiudai-
neid, samuti B-, E- ja A- vitamiini. 
Ja mis põhiline – täisteral on kül-
luslik pähkli nüansiga maitse, pole 
vaja lisada üleliia suhkruid või ras-
vu, mis tavalises valge jahuga pa-
garitootes on hädavajalik, et üldse 
mingi maitse saada. 

Laps vajab mitmekesist, kõiki 
toidugruppe sisaldavat toidulau-
da. Enesepiiratud toitumine teki-
tab kasvaval lapsel arenguhäireid 
ja seda ei tohiks enne täisealiseks 
saamist katsetada, kui üldse. Hea 
toiduga loome korraliku baasi, et 
pealisehitus saaks olla tugev ja 
täiuslik. 

ALUSHARIDUS Eralasteaed Lillelapsed loodi 
2005. aastal. Tol ajal leidus veel vähe võimalusi 
panna laps väiksesse, kodusesse, mõnusa rohe-
lusse uppuva hooviga lasteaeda. Samuti ei olnud 
teadlikkus tervislikust toidust veel nii hea kui 
täna. Seepärast saigi loodud lapse-, looduse- ja 
tervisesõbralik asutus.  

Eralasteaed Lillelapsed kasvatab 
õnnelikke tulevikuinimesi

M
eil on hubane ma-
ja oma köögiga, kus 
tipptasemel kokk 
teeb iga päev värs-

ket toitu ning annab kasvandike-
le teadmisi, kuidas ja millest söö-
ki valmistatakse. Maja ümber 
laiub õunapuuaed, kus on ka mõ-
ned peenrad ja marjapõõsad. Lap-
sed saavad mängida aias, aga ku-
na merigi on lähedal, saame teha 
pikki jalutuskäike vee äärde. Õpe-
tame lastele aastaaegade rütmis 
elamist, meie rahvatraditsioone ja 
-kombeid, looduse lugemist ja sel-
le baasilt teadmispõhist maailma-
tajumist.

Mängides maailma 
avastamas
Laste loovusele annab hoogu mit-
mekülgne ja rikas fantaasiamaa-
ilm. Loovus on aju arengu toetaja 
ja kõikide uute avastuste alus. Loo-
dus annab loovusele lõputult ins-
piratsiooni, loovust arendab aga 
mängimine.

“Mängiv inimene” on kõige arm-
sam määratlus inimese jaoks, mil-
le pakkus välja ajaloolane Huizin-
ga. See ühendab varasemad mää-
ratlused – mõtlev inimene ja loov 
inimene – ning annab kõige täpse-
malt edasi inimese võimet luua ja 
anda edasi tähendusi seda protses-
si ka ise nautides. 

Mäng on elus läbiv tegevus ja 
läbi mängu saab inimesest kultuu-
ri osa. Mängus ühendab laps rõõ-
mu, arengu ja tähendusloome. Sel-
le abil toimub õppimine, nii eluliste 
kui ka kultuuriliste oskuste arenda-
mine. Mängides aitame oma lastel 
panna aluse tervislikule elustiilile 
ja isiksuse arengule.

Nr 1 on tervislik toit 
Lillelaste oluliseks märksõnaks 
on kohapeal valmistatud tervislik 
toit. See paneb aluse normaalsele 
arengule ja heale tervisele. Meile 
tuuakse otse taludest värskelt jah-
vatatud täisteratooted (Kaarli talu) 
ja piimatooted (Pajumäe talu). Ka-
sutame vaid kohalikku õli, võid ja 
liha. Keelatud on margariin ja vors-
titooted, säilitus- ja värvained. Tä-
napäeval on krooniliste haiguste 
tekkimise peamine põhjus vähene 
liikumine ja vale toit, seepärast tee-
me omalt poolt kõik, et tervis saaks 
tugeva põhja. 

Tervisliku toidu valimine ei ole-
gi nii lihtne ülesanne – täna paku-
takse ju kõiksugust kraami väite-
ga, et see on hea ja kasulik. Kuigi 
elame teadusliku teadmise ajastul, 
on toidutööstus muutunud suures 
osas meelelahutustööstuseks, kus 
pakend on tähtsam kui sisu. Toi-
dukultuur tegeleb simulatsiooni-
ga, mitte täiusliku söögikraamiga. 
Üks tervisliku toidu valiku alus on 

Isiksuse arengu toetamine
Lillelastes on teiseks oluliseks põhi-
mõtteks lapse isiksuse arendamine. 
Kui saame aru, mis on lapse anded 
ja huvid, saab neid edasi vormida. 
Laps peab saama piisavalt tähele-
panu, et ta söandaks olla tema ise 
– avaldada oma andeid ja soodu-
musi. Sellepärast on meil väikse-
mad rühmad, et grupp ei hakkaks 
domineerima isiksuse üle. Eesti on 
nii pisike, et iga anne on oluline. Iga 
poiss või tüdruk on millegi poolest 
andekas – peaasi, et märkame, mil-
les, ja laseme tal õitseda. 

Meie pedagoogilise süsteemi 
probleem on sageli see, et kogu tä-
helepanu ja õppimisenergia suu-
natakse sellele, milles laps ei ole tu-
gev, ning unustatakse see, mis on 
just tema tuleviku ja enesekülluse 
võti. Kui väike inimene on aru saa-
nud, mis ala teda rõõmustab, mida 
talle tõeliselt meeldib teha, leiab ta 
tulevikus töö, mille tegemist nau-
dib ja mis teeb õnnelikuks. See on 
meie tuleviku inimeste maailm – 
teha tööd nagu hobi ja saada selle 
eest tasu! Oskus olla õnnelik saab 
alguse lapsepõlvest.

Lapsed õpivad 
hämmastavalt kiiresti
Inimene sünnib maailma valge le-
hena. Ühiskond ja esmajoones te-
ma lähedased hakkavad looma ja 
vormima inimest, kes hiljem on 
kellegi hea sõber, andekas õpeta-
ja, tubli pillimees või tore kolleeg. 
Palju tehakse inimesega ära en-
ne, kui ta saab ise oma sõna sek-
ka öelda. 

Väike maailmaavastaja võtab 
endasse tohutul hulgal informat-
siooni, rohkem, kui me hilisemas 
eas suudame õpikutest meelde jät-
ta. Ta matkib tegevusi ja sõnu, ta-
jub meeleolusid ja suhteid. Sõnad 
ongi kõige olulisem etapp inimese 
elust – läbi artikuleeritud kõne saa-
vad meist kultuursed olendid ehk 
mõtlevad inimesed. Kui on olemas 
sõnad, tekib ka sisekõne – isiksuse 
arenguks oluline võime. Mida roh-
kem oskame kasutada sõnu, se-

da paremad mõtlejad oleme, seda 
huvitavam ja nauditavam saab ol-
la meie elu. 

Juba lasteaias loetakse lastele 
raamatuid, kus on just eakohases 
mahus uusi sõnu ja mõttekonst-
ruktsioone, et anda väikesele ajule 
oskus tegeleda mõtlemisega. 

Mõtlemine on mõnus! 
Lapsed vajavad lähedaste ae-

ga ja tähelepanu, tarka armastust. 
Nad vajavad oma lähedastega suht-
lemist rohkem kui asju. 

Ene Lill 
lasteaia Lillelapsed 

tervisedendaja ja kulturoloog
Kairet Remmak-Grassmann 

lasteaia Lillelapsed 
direktor/sotsiaalpedagoog 

hea teada

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus põhineb erinevatel õpikäsitlustel.
  Kasutame Hea Alguse metoodika elemente ja toetavaks õpikäsitlusteks on tuntud 

pedagoogikateadlaste J. Käisi (Võrumaa mees, kelle metoodikat kasutakse ka välis-
maal!) ning R. Steineri õpetuse põhimõtted: laste füüsiline arendamine, lapse loomu-
liku vajaduse rahuldamine – täiskasvanu matkimine, tegevuste kordamine ja kinnis-
tamine, saavutamaks laste arenguks kindlad teadmised ning valmisolek toimetulemi-
seks igapäevases elus.

Meie lasteaias on läbi õppeaasta väga tähtsal kohal rahvakalendri tähtpäevad.
Olime esimeste seas, kes koolitas oma meeskonna ja liitus “Kiusamisest vabaks!” 

programmiga, mida kasutatakse lasteaias sotsiaalsete oskuste õpetamiseks. Sõber 
Karu rõhutab programmi põhiväärtusi – sallivust, hoolivust, austust, julgust. 

Meie lasteaias on mitmed aastad kasutusel väärtuskasvatus Tarkuste Hoidise 
metoodika alusel. Julgelt võib kahe eelneva programmi olemasolu ja nende raken-
damist nimetada lasteaia kvaliteedimärgiks.

Lillelaste lemmikud on need mängulised õppetegevused, kui õpetajale tulevad appi 
erinevad haridusrobotid. Robootika on õppetegevusse lõimitud ka meie kõige pise-
matele. Suuremate lemmik jalutuskäigud on need kui teeme koos GPS kunsti. Kõik 
tegevused muutuvad tänu mängulisusele huvitavamaks ja tekitavad teema vastu 
huvi kõikides mudilastes.

Lillelaste õppetegevusest

  Anu ja Kristjan, kelle üks 
laps on Lillelaste lasteaia 
juba lõpetanud, teine läheb 
kooli järgmisel aastal, on 
arvanud: “Valisime lasteaia 
selle väiksuse, kodususe ja 
terve suhtumise tõttu. “Terve” 
all peame silmas terve mõis-
tuse, terve keskkonna ja ter-
ve toidu poolest. Lapsed on 
siit saanud mitmed toredad 
sõbrad ka väljapoole laste-
aeda, “oma inimeste tunde”, 
kõvasti tähelepanu ja soo-
just.”

Tähelepanu ja 
soojus

“Kiusamisest 
vabaks!” prog-
rammi mõmmi-
ring. Foto: 
eralasteaed 
Lillelapsed
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HINGENURK Enamuse inimeste 
harjumuseks on enne kodu-
uksest väljaastumist peeglisse 
vaadata, sest tuleb ju veenduda, 
et välimuses on kõik just nii nagu 
soovime. Loomulikult on selleski 
harjumuses erisusi – kes heidab 
pilgu peeglisse vaid hetkeks, 
kes imetleb end aga pikemalt, 
kuid pilk peegelpildile üldjuhul 
saadetakse.

Samas on pilguheitmine enese sise-
musse oluliselt keerukam ja küllap 
seetõttu ka seda oluliselt vähem prak-
tiseeritakse.

Aga just enese sisekaemuse ja ju-
malasuhte korrastamiseks on läbi aas-
tasadade praktiseeritud paastuaega, 
mille puhul ei ole kunagi olnud esiko-
hal toidust või muust meeldivast loo-
bumine. Keskmes on olnud alati pare-
maks saamine ja kasvamine. Kuid nii 
nagu soengu korrasolekut kontrollime 
peeglisse vaadates, võime me enda si-
simas toimuva peegeldust näha nen-
des inimestes, kes on meie ümber. Ehk 
siis läbi inimsuhete saame tegelikult 
paremini mõista, millises olukorras on 
meie sisemaailm ja hingeelu. Loomu-
likult ei anna see täielikult selget pilti, 
kuid ega ükski peegelgi meie välimu-
se kohta sajaprotsendilist selgust too.

Viimase aasta jooksul oleme kõik 
inimestena ning kogukonna ja ühis-
konnana võinud endid näha ja tund-
ma õppida külgedest, millest enne ehk 
aimugi ei olnud. Alates eelmise aasta 
märtsikuust on kestnud periood, kus 
on olnud oluliselt rohkem rahulikult 
olemise aega, kui seda muidu on. Ole-
me oluliselt enam veetnud aega oma 
kodustega ning kõiges on peegeldu-
nud ka see, millised on tegelikult meie 
omavahelised suhted.

Kahjuks on inimene väga paljus 
egoistlik ja enesekeskne olevus, kelle 
kapriiside tõttu kannatavadki eelkõige 
need, kes on kõige lähemal. Avalikus 
ruumis suudab inimene end üldjuhul 

kontrollida, isegi siis, kui meel mõru ja 
närv must. Kuid keskkonnas, kus tun-
takse end kõige vabamalt, kaob enese-
kontrolli pidur. On ju politseigi öelnud, 
et lähisuhtevägivald on viimase aasta 
jooksul kodudesse peitunud.

Selle loo kirjutamise eesmärk ei ole 
aga mitte kuidagi kellegi suunas näp-
pu vibutada, vaid soov suunata mõt-
lema kõigele sellele, mida kõnelevad 
meile meie lähisuhted, kas meil on 
suhtes ühendajaks armastus ja ühised 
soovid või on selleks vaid pelk kohus-
tus panga ees või hoopiski hirm. Ko-
du peab olema kohaks, kus iga inime-
ne end hästi ja turvaliselt saab tunda, 
kus on võimalik oma muresid jagada 
ja selle läbi tuge leida.

Ikka kõneldakse ka sellest, et inime-
sed on sotsiaalsed olendid, kel on vaja 
suhtlemist ja lävimist teiste inimeste-
ga. Ilma ei saa me olla need, kes ole-
me. Kuid seegi on ju tegelikult võimalik 
üksnes siis, kui enda maailm on paigas 
ja iseendaga rahu sõlmitud. Vastasel 
juhul on ka sotsiaalsus asendustege-
vuseks enesega mittetegelemisele. Pii-
rangute tõttu aga oleme sattunud olu-
korda, kus on möödapääsmatu endaga 
ja oma suhetega tegeleda.

Tänapäeva inimene pelgab olla ük-
si ja vaikuses, sest siis kohtub ta tõe-
lise endaga ja see hirmutab. Nii ongi 
saatjaks ekraanid ja kõlarid, kust leiab 
mingigi võimaluse põgeneda endaga 
tegelemise eest, sest seda hirmsat as-
ja ei juleta ette võtta. Tegelikult karde-
takse enesele otsa vaadata ja näha oma 
tõelist olemust.

Suhted kodus, tööl, koolis, trennis 
või kus iganes on näitajad, mis väljen-
davad meie tasakaalukust, hoiakuid ja 
püüdlusi paremaks saada. Ka see, kui 
oleme eksinud ja palume vabandust, 
kõneleb ju püüdest saada paremaks. 

Tundub, et meile on veel antud ae-
ga selle teemaga tegelemiseks, sest 
viirus kimbutab ühiskonda ja inimesi 
endiselt. Nii tulebki leida julgust ana-
lüüsida ennast ja oma käitumist, et 
võiksime saada paremaks. Paremaks 
pereliikmeks, paremaks naabriks või 
paremaks riigi kodanikuks. Maailma 
on võimalik muuta paremuse poole, 
kuid seda saab inimene teha üksnes ja 
ainult muutes iseennast, selleks peab 
julgema endasse vaadata ja oma käitu-
mist ning harjumusi muuta. Kaaslas-
te nägudelt peegeldub vastu pilt meie 
tõelisest olemusest.

Vaadates läbi teiste iseendasse

Peeglisse julgeme kõik vaadata, aga kas julgeme vaadata ka enda sisse? 
Foto: Pexels

18. märts - 23. mai

Tunnid toimuvad 
neljapäeva õhtuti 18.30-20.00 
ja ühel pühapäeval (11. aprill) 

peale jumalateenistust.

Leerikooli maksumus on 50.- eurot

Info ja registreerimine 
koguduse kodulehel
viimsijaakobikirik.ee 
või viimsi@eelk.ee

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

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

Toimub

Tunnusta sotsiaalvaldkonda 
panustajaid!
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutas välja konkursi parimate 
sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks. Konkursi tähtaega 
pikendati 15. märtsini. 

Iga-aastane tunnustamise konkurss on hea võimalus tõsta esile oma 
piirkonna, valla või asutuse kõige tublimaid sotsiaalvaldkonna tööta-
jaid ja valdkonda panustajaid, kes on oma pühendunud tegutsemisega 
muutnud inimeste ja kogukonna elu paremaks. 

Tänavu korraldatakse konkurss koostöös sotsiaalministeeriumi, Eesti 
Tegevusjuhendajate Liidu, Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu, Erihoole-
kandeteenuste Pakkujate Liidu, Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsi ja 
Eesti Võlanõustajate Liiduga. 

2020. aastal silma paistnud sotsiaalvaldkonnas töötanud või sot-
siaalvaldkonda panustanud inimesi tunnustatakse järgmistes kategoo-
riates: elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas, aasta hoolekandejuht, aasta 
sotsiaaltöötaja, aasta lastekaitsetöötaja, aasta võlanõustaja – uus,        
aasta tegevusjuhendaja, aasta tugiisik – uus, aasta hooldustöötaja,   
aasta isiklik abistaja – uus, aasta vägivallaennetaja – uus, aasta noor 
sotsiaalvaldkonna uustulnuk – uus, aasta koostööpartner, aasta sot-
siaaltööd kajastanud ajakirjanik, aasta sotsiaalvaldkonna sõber – uus, 
aasta ESTA liige.       

Kandidaadi esitamiseks tuleb täita vorm ESTA kodulehel 
(www.eswa.ee/organisatsioon/sotsiaalala-tootajate-tunnustamine), sealt-
samast leiab ka juhendmaterjalid vormi täitmiseks. Taotlused saata 
hiljemalt 15. märtsiks e-posti aadressile tunnustamine@eswa.ee. Hiljem 
laekunud taotlusi vastu ei võeta. Lisainfo telefonil 5343 7323 (Marianne-
Elisabeth Agu) ja e-posti aadressil tunnustamine@eswa.ee.

Eelmisel aastal esitati tunnustamisele kokku 80 inimest 13 kategoo-
rias. Kui tavaliselt on konkursil esitatud inimesi tunnustatud rahvus-
vahelisel sotsiaaltöö päeval (sel aastal 16. märtsil), siis tänavu toimub 
pidulik üritus hiljem, eeldatavasti mai lõpus (kuupäev on täpsustamisel). 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon 

Sotsiaalvaldkonna töötajate virtuaalne tunnustusüritus 2020. aasta 
mais. Ekraanil konkursi laureaadid. Foto: erakogu

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik
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KOHT Eelmise aasta lõpust 
kuni tuleva suveni saavad 
restorani Paat külalised nau-
tida häid maitseid omanäolises 
mustrimaailmas, mille on 
näituseinterjööriks sidunud 
Eesti disainilabor MA+Ke lab.

“Oleme oma lähemate ja kauge-
mate külaliste maitsemeele helli-
tamiseks loonud mõnusa mere ja 
maa piiril oleva keskkonna ja kuna 
loodusel on kombeks aastaaegade 
muutudes oma rüüd vahetada, siis 
soovisime ka meie pakkuda karge-

mate ilmade tarbeks midagi erilist,” 
selgitas restorani PAAT meeskond.

Koostöös MA+KE labi disaini-
laboriga otsustati luua näitus-in-
terjöör, kus külastaja tunneks en-
nast osana loodusest. Disainilabori 
mustrid, mida tapeedil, kangail ja 
kollaažidel näha saab, on inspiree-
ritud nii Mehhiko kui ka Eesti fol-
kloorist, ent nende sügavam mõte 
on ka kutsuda inimesi kaasa mõt-
lema. “Meie esimene kollektsioon 
räägib liikide kadumisest ja on pü-
hendatud väljasurnud kolmele lin-
nule: dodole, rändtuvile ja hiidal-

kile, kelle kadumisel mängis suurt 
rolli just inimtegevus. Oleme nei-
le andnud uue ja rõõmsavärvilise 
elu,” rääkis disainer Martin Tõnts. 

Restorani PAAT meeskonnal on 
hea meel aidata kaasa loodushoiu 
loo rääkimisele. “Meie akendest 
avaneb lummav merevaade, kus 
taamal paistab Tallinna siluett. 
See on looduse ja inimkeskkon-
na sümbioos, mille iga osaline on 
väärt hoidmist ja mäletamist,” rõ-
hutas restorani meeskond.

VT 

Paat rõõmustab loodusest inspireeritud interjööriga 

Disainilahendus on inspireeritud Mehhiko ja Eesti folkloorist. Foto: Kevin Pineda

kuidas õpilasel kasvab usk endas-
se ja ta avastab endas julge kunst-
niku. Loominguline anne on kõigis 
olemas, aga seda tuleb arendada ja 
selle nimel tööd ja vaeva näha.

Milline on olnud Teie tee kunst-
nikuna?
Paralleelselt õpetajatööga olen jät-
kanud maalimisega ja osalenud 
2000. aastast maalikunstnike ühis-
näitustel, kevad- ja ülevaatenäi-
tustel. Isikunäitused on toimunud 
Kastellaanimaja galeriis ja Würthi 
galeriis. Hetkel saab vaadata minu 
isikunäitust EELK Viimsi Püha Jaa-
kobi kirikus, kuhu kõik viimsilased 
on väga oodatud.

Mis on peamised märksõnad, mis 
Teie loomingut iseloomustavad?
Kunsti luues pole ma kunagi mõel-
nud, kuhu või millistesse raamides-
se minu looming peaks kuuluma. 
Kõik ideed, mida annab teostada, 
viin ellu, aga algne mõte ja valmi-
nud teos ei ole kunagi sama. Kõik 
loksub paika tegemise käigus.

Mulle meeldib teose lihtne, mi-
nimaalsuseni viidud kujundikeel, 
milles on olulisel kohal skulptuur-
ne vorm ja värvitoonid. Samuti lei-
dub minu maalides valguse- ja vär-
videmängu, mis pakub aina uusi 
võimalusi ning avastamisrõõmu. 
Maalin lõuendile, põhiliselt akrüül- 
ja õlivärvidega. 

Kolmemõõtmelisi maale kavan-
dades on mulle abiks abikaasa, sest 
tehniliselt on vaja teada, kas idee 
on teostatav ja kui keeruliseks on 
võimalik minna. Tavaformaadist 
väljumine nõuab väga põhjalikku 
lõuendite ettevalmistamist, alus-
tades alusraamidest, et kõik oleks 
kvaliteetne. 

Maalis, kus ei ole kujutatud konk-
reetselt loodusmaastikku või figu-
ratiivset kompositsiooni, on vaja 
edasi anda emotsiooni läbi värvi-
toonide ja kompositsiooni. See on 
põnev, sest maal on valmis siis, kui 
mul on tunne, et ei saa midagi lisa-
da ega ära võtta.

MAALIKUNST Praegune aeg seab paljudele 
tegevustele piiranguid, kuid kunsti on mõnes kohas 
võimalik veel vahetult nautida. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus on avatud Kätlin Stahli isikunäitus, 
mida saab külastada mai alguseni. Ajasime temaga 
avamisejärgselt pisut kunstijuttu.  

Kätlin Stahli maalid pakuvad vaatajale 
värvide- ja valgusemängu

Kuidas leidsite tee kunsti juurde?
Lapsepõlves kuulus minu igapäeva-
ellu loodusehuvi ja kunst. Alustasin 
kunstiõpinguid Viimsi kunstikoolis, 
kus olid toredad ja innustavad õpe-
tajad. Kui olin lõputunnistuse saa-
nud, tahtsin kindlasti kunsti vallas 
jätkata. Õppisin edasi kunstikalla-
kuga koolis, praeguses Kopli kuns-
tikoolis. Unistuste täitmist jätkasin 
Eesti Kunstiakadeemias maali eri-
alal. See oli huvitav ja pingeline aeg, 
sest samal ajal läksid minu kaks poe-
ga esimesse klassi ehk asusime kõik 
koos õppima. Vahva oli, et õppijate 
seltskonda lisandus ka abikaasa, kes 
sai sisse EKA tootedisaini erialale.

Kunst lummas Teid nii väga, et 
otsustasite omandada ka peda-
googikutse?
Jah, pärast maalieriala lõpetamist 
jätkasin õpinguid kunsti- ja kuns-
tiajaloo pedagoogika erialal. Seejä-
rel töötasin Tallinna 21. keskkoolis 
kunstiõpetajana. See aeg oli suur 
väljakutse, sest eelnev töökogemus 
puudus ning suure klassi ette õpe-
tama asuda oli tõsine proovilepa-
nek. Pean tunnustama õpilasi, tänu 
kellele olen olnud kunstipedagoog 
juba üle 15 aasta. 

Praegu annate oma teadmisi eda-
si Viimsi kunstikoolis. Kaua olete 
selles koolis töötanud ja miks Tei-
le siin meeldib?
Viimsi kunstikoolis juhendan eri-
nevas vanuses õpilasi ja täiskas-
vanuid kunstihuvilisi alates 2016. 
aastast. See on koht, kuhu lähen 
rõõmuga, sest kolleegid ja õpilased 
teevad koolist koduse paiga. 

Õpetajatöö on huvitav, seda te-
hes ei tunne kunagi igavust. Rõõmu 
toovad uued ideed ja loominguli-
sed õpilased. Samuti teeb südame 
soojaks, kui pesast välja lennanud 
õpilastel läheb hästi, või kui näen, 

Millest kunstnikuna kõige roh-
kem inspiratsiooni saate?
Lihtsatest asjadest, mis tunduvad 
igapäevased ja loomulikud. Kõi-
gest, mis meid ümbritseb – see võib 
olla loodus, mets ja meri, muusika-
pala või inimesed. Maailm on te-
gelikult nii ainulaadne, igal hetkel 
muutumises ja tekitab erinevaid 
emotsioone. Mina panen oma tun-
ded lõuendile läbi värvide. 

Kuidas on viimane koroona-aas-
ta Teie tegemisi mõjutanud?
Koroonakriis on vaimselt laastanud 
ja puudutanud paljusid, selle ma-
janduslik pool alles avaldub. Väga 
raske on vaadata kannatusi ning 
teeb kurvaks, et ei saa midagi muu-
ta. Siiski loodan, et kõik koos saame 
sellest üle. Kunstnikuna tunnetasin 
isiklikult, kui palju kriisiolukord te-
gelikult mõjub – kõik lõuendid ja 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

pintslid olid pikka aega ootel, kuid 
maalima ei tahtnud kuidagi hakata. 
Lõpuks võtsin pintsli kätte ja värvi-
sin suvemaja trepi ära. 

Nagu eespool öeldud, siis Teil on 
üleval näitus Püha Jaakobi kirikus. 
Milliseid maale seal näha saab? 
Näituse tegime teoks koos kuraa-
tor Erkki Juhandiga, kes andis häid 
soovitusi ja abi selle ülespanekul. 
Näitus kannab nime “Aja-Hurma-
Õis, elamise ilu”. See on jutustav 
pealkiri, mis annab vaatajale vih-
je. Maalid on valminud perioodil 
2013–2021. Näiteks maalid “Juure 
tasandil” (I, II ) kujutavad kõige al-
gust ja suunda valguse poole, maa-
lil “Murde-punkt” on meie hetke-
olukord – kas hapraid veresooni 
saab veel kokku köita, polegi prae-
gu selge. Veel võib näha maale läbi 
värvide, valguse- ja varjumängu lii-
kumise illusioonis.

Mis Teile Viimsis meeldib?
Viimsi poolsaarel elades tunnetan 
loodust, naudin merd ja linnulau-
lu. Ilma mereta ei saa kuidagi, aga 
ka ilma siinsete inimesteta ei oleks 
see paik sama. 

Hetk näituse 
avamisel. 
Kätlin Stahl 
paremal. 
Foto: erakogu

“Aja-hurma-
õis” (lõuend, 
akrüül). 
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ja arendanud oma kontseptsiooni 
“Surround yourself with nature” 
ehk “Ümbritse end loodusega”. 
“Idee seisneb selles, et loodusel 
on tervendav mõju, ka siis, kui see 
laiub vaid pildil. Näiteks loodus-
foto vaatamine leevendab stressi, 
suurendab tähelepanuvõimet jne. 
Kuna paljudel inimestel ei ole li-
gipääsu loodusele, siis minu ees-
märk on tuua see neile lähema-
le olenemata sellest, kas inimene 
on kodus või tööl,” selgitab naine. 
Tema meelest on see võimalus eri-
ti oluline suurlinna elanikele, kel 
pole loodust ümber ega kiiret ligi-
pääsu päikesetõusule ja -loojangu-
le või merele.

Viimsi on ainulaadne
Enamiku fotosid on Karin teinud 
Viimisis, kus tal on välja kujune-
nud kolm kuni viis lemmikpaika. 
“Need kohad sõltuvad aastaajast, 
aga ka sellest, millist pilti luua soo-
vin. Igal kohal, nii ühel kui ka teisel 
pool poolsaart, on omad nüansid ja 
võlud,” räägib ta.

Kui mere ääres elavale inimese-
le võib päikesetõusu- või -loojan-
guaegne vaade silmapiirile tun-
duda üsna igapäevane, siis Karini 
kinnitusel on need hetked Viim-
si kandis tegelikult ainulaadsed. 
“Päike loojub ja tõuseb ju iga päev, 
igas riigis, aga mitte igal pool ei ole 
aastaringselt pilvi – samas värvilise 
loojangu jaoks on pilvi vaja. Samu-
ti pole igas lokatsioonis võimalik 
näha päikest horisondi taha kadu-
mas või selle tagant tõusmas. Viim-

LOODUSEGA KOOS Karin Kallas on viiendat 
põlve viimsilane, kes hindab kõrgelt siinset 
loodust ja püüab fotode kaudu looduse teraapilist 
mõju kõigile lähemale tuua. Tema piltidel on 
erilise koha leidnud päikesetõusud ja -loojangud, 
mis on Viimsis maailma ühed kaunimad.

Viimsi päikesetõusud ja -loojangud on 
nii silmailuks kui ka teraapiaks

F
otograafiaga tegelema 
asudes ei võtnud Karin 
otseselt eesmärgiks pil-
distada päikesetõuse ja 

-loojanguid, aga jäi nende juur-
de pidama, sest teda paelub vär-
videmäng. “Ma ei pea end niivõrd 
loojangute ja tõusude fotograa-
fiks, kuid mulle meeldib mõelda, 
et jäädvustan valgust, tekstuure ja 
värve. Üldises mõttes tegelen siiski 
maastikufotograafiaga, mille jääd-
vustamiseks olen valinud aja, mil 
valgus on kõige ilusam,” tutvustab 
ta oma vaatepunkti. “Mind huvi-
tab pildistamise puhul nii foto-
graafia tehniline pool kui ka prot-
sess – loodusvaatlus, loojangu/
tõusu ennustamine ja pildistami-
se planeerimine. Päikeseloojangud 
ja -tõusud on ajaliselt limiteeritud, 
sa pead üsna hästi teadma, mida 
teha, et soovitud tulemust saavuta-
da, ning samas kiiresti tegutsema, 
et õiget hetke mitte maha magada. 
Minu eesmärk ei ole jäädvustada 
tervet taevalaotust, vaid eelkõige 
püüda pildile tunnet, mis mind sel 
hetkel valdab. Keskendun põneva-
tele tekstuuridele ja värvikombi-
natsioonidele,” lisab ta.

Toob looduse lähemale
Karin on päikesetõuse ja -loojan-
guid pildistanud viimased paar 
aastat ning suuresti tänu sellele väl-

si eripäraks on n-ö õige geograafili-
ne asukoht, nurk päikese suhtes ja 
soodsad ilmastikutingimused, eriti 
suvekuudel. Loojangud on siin vä-
ga võimsad ja värvilised,” lausub ta. 
“Kui mõelda suuremalt, siis mitte 
igaühel pole võimalus päikeseloo-
janguid ja päikesetõuse nautida. 
Põhjuseks võib olla hoonestatus 
või tugev sudu, lõunamaades on 
taevas üsna pilvitu ning värvili-
si loojanguid ei tekigi, samuti po-
le mitte kõigil ligipääsu merele jne. 
Viimsi elanikel on väga vedanud 
ning seda, mis meil veel alles on, 
tuleks hoolega hoida,” ütleb Karin. 

Oleme osa loodusest
Kuigi päikese pakutavaid vär-
vimänge käiakse kõige rohkem 
imetlemas suvel, võiks seda teha 
ka muul ajal. “Iga aastajal on ise 
värvi loojangud ja tõusud. Talvel 

on loojangud roosakamad ja lilla-
kamad, kuid ka dramaatilisemad, 
sest madalaid pilvi on rohkem. Su-
vel on taevas rohkem harmooniat, 
sest pilved on pigem õhemad ja 
kõrgemal,” kirjeldab Karin. Teiseks 
põhjuseks, miks võiks värvilisi tae-
vaid aastaringselt imetleda, on aja 
mahavõtmine ja hetkes viibimine. 
“Looduse kunstiteosed ei ole vaid 
silmailuks. Värvilised taevad lee-
vendavad stressi ning päikeseloo-
jangul või -tõusul on võime aega 
peatada – kui tähelepanu on täieli-
kult koondatud hetke, milles viibid, 
ning kui kaotad sel momendil aja-
taju, siis peatub ka aeg. Samal ajal 
aju n-ö puhastab end välisest mõ-
jutajatest, mürast ja kärast,” usub 
Karin.

Naudime ja hoiame
Looduses viibimise positiivset mõ-
ju ei ole võimalik üle hinnata ning 
fotograaf võib selleks ühe hinge-
tõmbega loetleda mitu põhjust. 
“Loodus on kütus hingele ja ke-
hale. Loodus viib õue ja parandab 
füüsist, vaid paarkümmend minu-
tit värsket õhku ja valgust värsken-
dab olekut. Looduses olek vallan-
dab kehas sadu keemilisi protsesse, 
mis tekitavad head tuju ja rahulolu 
eluga, see inspireerib. Looduse ilu 
ja võimsus haarab meid endasse 
ning kasvatab tänutunnet ümb-
ritseva osas,” ütleb naine. Ta toob 
välja, et Stanfordi ülikooli neuro-
teaduse professori Andrew Huber-
mani sõnul on enim kasu, kui veeta 
aega madala päikese käes või seda 

ohutult vaadata. Madalad päikese-
kiired nimelt vallandavad kehas sa-
du positiivseid reaktsioone, paran-
dades inimkeha ööpäeva tsüklit, 
mis reguleerib unegraafikut, kes-
kendumisvõimet, seedimist, när-
visüsteemi, vaimset tervist, füüsi-
list tervist, haavade paranemist jne. 

Karini isiklik kogemus kinnitab 
kõike eelnevat. “Mida rohkem ae-
ga veedan õues, seda paremini end 
tunnen nii füüsiliselt kui ka vaim-
selt – loodus toidab hinge ja keha. 
Ühtlasi on looduses olek pannud 
mind mõistma, kui vähe on ini-
mesel vaja ning kui vähe on tarvis 
õnneks. Miski ei anna mulle sellist 
elamust, kui looduses viibitud aeg. 
Loodusel on meile nii palju anda ja 
õpetada! Kui see oleks su elu viima-
ne päev, siis sa ilmselt ei mõtleks, et 
oh, oleks võinud rohkem toas ek-
raani taga aega veeta… Võta enda-
le aega märgata, mis su ümber on, 
mine õue ja koge reaalsust,” soovi-
tab Karin.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Sügisene päike Haabneemes 
(2020). Eestisse oli jõudnud Vene-
maa metsatulekahjudest tekkinud 
tahm ning säärane sudu hõljus 
õhus mitmeid päevi, loojangud olid 
aga imelised. 

  Karini tegemiste ja tema 
loodud kontseptsiooni 
“Ümbritse end loodusega“ 
kohta leiab rohkem infot Ins-
tagramist (@karinkallas) ja
veebilehelt karinkallas.com.

Karini üks lem-
mikuid õhtuid 
ja pilte – puna-
ne meri Pringis 
suvel 2020. 
Fotod: Karin 
Hallas
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tuste muutjad on kunstnikud. Ne-
mad kõiguvad okste õrnadel otstel 
ja kujundavad väärtusi tihti alles 
pikas perspektiivis, juhul kui ok-
sad osutuvad elujõuliseks.

Eesti fotokultuuri üks 
alustugesid
Pikk sissejuhatus toob meid Ain 
Kimberi juurde, kes oli nii ühe 
kultuuri hoidja kui ka selle kultuu-
ri serval seiklev kunstnik. Ta tea-
dis, et fotokunst on autoritaarses 
võimukeskkonnas kannatada saa-
nud, ning tegi kõik, et seda pääs-
ta ja edasi arendada. Samas oli ta 
mees, kes kunstnikuna tegutsedes 
oli omamoodi pioneer.

Ta nakatus tõsisema fotopisiku-
ga 1951.–1952. aastatel kunstiinsti-
tuudis õppides. Sealses fotolabo-
ris alustati koos kaasamõtlejatega 
kunstiliste eksperimentide tege-
mist. Ain Kimber oli ka esimese sõ-
jajärgse fotonäituse korraldajate 
seas, mis toimus 1959. Kohe ilmnes, 
et fotograafide tase on kokkuvõttes 
madal või vähemalt ebaühtlane.

Sõjaeelses Eestis olid juba fo-
toklubid, mis taotlesid fotode kuns-
tilist kvaliteeti. Kust veel võiksid sir-
guda tugevamad kunstnikud, kui 
just sellistest kooskäimise kohta-
dest? Kimberi eestvedamisel taas-
avati 1960. aastal Tallinna Foto-
klubi, mille esimees ta mitu aastat 
oli. Lisaks osales ta kümnekonna 
fotoklubi asutamisel üle Eesti. Kõik 
käivitatud klubid ei jäänud tuksu-
ma, aga oluline tõuge oli antud.

Edasine samm oli Tallinna Kul-
tuuriülikooli juures fotoosakon-

FOTONÄITUS Vanast testamendist saame teada, 
et Adam ja Eva liikusid Edeni aias alasti ega 
häbenenud teineteist sugugi. Pahatahtlik madu 
aga viis asjad niikaugele, et hea ja kurja tundmise 
puu vilja maitstes hakkasid nad häbenema enda 
alastust nii teineteise kui ka jumala ees.

Rannarahva muuseumis avati 
Ain Kimberi aktifotode näitus

E
elnev on veidi lihtsustatud 
tõlgendus teema avami-
seks, aga tekitab küsimu-
se, mis siis on hea ja kur-

ja tundmise puu. Mulle tundub, et 
vana testament tahab sellega sele-
tada kultuuri olemust. Pole kultuur 
ju midagi muud kui väärtuste ko-
gum, kus selgub, mis õige või mis 
vale. Loomad ei arutle, mis on hea 
või halb. Seetõttu ei ole neil vastu-
tust nagu inimestel, mille pärast 
jumal või teised inimesed võivad 
hukka mõista.

Väärtused muutuvad ajas
Peamised väärtuste kujundajad 
sellel puul ongi inimesed ise. Ja sel-
lel on eesmärk. Enamik aja jooksul 
tekkinud kombed ja keelud kind-
lustavad inimeste igapäevase hea-
olu kasvu. Ja seda tihti äärmiselt 
pikas perspektiivis. Näiteks riie-
te kandmine, just kommetest läh-
tuvalt, oli eraomanduse tekke üks 
paratamatu kaasvorm. Eraoman-
dus oli aga heaolu kasvu üks olulisi 
mootoreid ning on osaliselt siiani.

Väärtused muidugi muutuvad 
pidevalt või õigemini muudavad 
neid inimesed. Kuna kultuur on 
võimas vahend, siis üheks selle 
suunajaks on läbi aja olnud võim. 
Mida enesekesksem võim, seda vä-
hemaks jääb kultuuril oksi ja seda 
valusamalt saavad karistatud üle-
astujad. Teised väga olulised väär-

na ellukutsumine, kus ta töötas ka 
esimestel aastatel lektorina. Veelgi 
olulisem algatus oli juba fotohari-
duse rajamine. Kimberi algatusel 
loodi Tallinna 2. tehnikakoolis fo-
toosakond ja hakati koolitama pro-
fessionaalseid fotograafe. Jälle töö-
tas just tema seal esimestel aastatel 
lektorina.

Peale selle kirjutas ta ajalehtedes 
fotokunsti vajalikkusest ja tegutses 
Eesti fotoajaloo koostamisel. 

Aktifotod
Üks Ain Kimberi loomingulise väl-
jenduse vorm olid aktifotod. Alas-
tipiltide staatus on teatud kahtluse 
all tänapäevalgi. Just see, kus asu-
vad piirid kunstilise, erootilise ja 
pornograafilise foto vahel. Totali-
taarsetes ühiskondades, näiteks 

Hitleri või Stalini ajal, ei tulnud sel-
lise loomingu avaldamine kõne al-
lagi. Nõukogude Liidus oli nende 
piiride avardamise üheks pionee-
riks just Ain Kimber.

Esimene aktifoto näitus “Akt ja 
loodus” toimus Pärnu Koduloo-
muuseumis 1973. aastal. Soov ja 
huvi oli tuua see Tallinna, mis aga 
ei õnnestunud. Lähimaks kohaks 
pealinnale, kus näitus üleval oli, 
osutus Kirovi kalurikolhoosi pea-
hoone. Oli ju siinne kolhoos igas 
mõttes edumeelne ja ka tegutse-
mistes juljem. Näitus jõudis siia 
1974. aastal ning pealinlaste seas 
oli selle vastu suur huvi.

Näitus Rannarahva 
muuseumis
Ain Kimber oli oma kunstilistes te-

gemistes ning saavutustes oma-
moodi teerajaja. Tihti juhtub aga 
just selliste kunstnikega, et nen-
de tähtsus ja looming kipub unus-
tusse jääma. Nii ka temaga. Kas 
põhjuseks oli valdkonna uudsus, 
loominguliste isiksuste ja kuns-
tigrupeeringute erimeelsused või 
midagi muud, jääb erialaste uurija-
te väljaselgitamiseks. Õnneks võttis 
edasise saatuse enda hooleks poeg 
Arnold Kimber, kes suutis isa loo-
mingu koguna päästa ja Fotomuu-
seumile üle anda. 

Kuna Arnold Kimber on Viim-
si mees ja kohalikus kogukonnas 
aktiivne tegija, juhtus nii, et meie 
muuseumit külastades ja Kirovi 
kolhoosist arutledes tõi ta välja to-
reda teadmise nii isa loomingu kui 
ka omal ajal siin toimunud ajalooli-
se näituse kohta. Nii saimegi koos-
töös uue näituse korraldada.

Avamisel oli teiste hulgas ko-
hal paljudel fotodel olev modell 
Vera, kes avas omaaegseid telgi-
taguseid. Ta kirjeldas elavalt, kui-
das käidi koos Ain Kimberi ja te-
ma tollase abikaasaga erinevates 
Eestimaa paikades pilte tegemas. 
Näiteks võeti kogu tolleaegne hiig-
laslik professionaalne fotovarustus 
selga ning sõideti rongide ja bussi-
dega teise Eestimaa otsa. Selleks, et 
realiseerida kunstnikule pähe tul-
nud idee teha aktifoto näiteks Kark-
si lossivaremetes. Võimas loomin-
guline ettevõtlikkus!

Tulge külla!
Eelnevale tuginedes kuulutame 
Rannarahva muuseumis üles pan-
dud näituse väga kultuurseks ja pa-
lume lahkesti külastada, kui muu-
seumid jälle avatud on! Kohaliku 
ajaloopärandi talletamise eesmär-
gil palume ka kõigil, kellel võib olla 
pilte Kirovi hoones toimunud näi-
tusest, neid meiega jagada. Meil 
kahjuks sellest midagi säilinud ei 
ole.

Janek Šafranovski
Rannarahva muuseumi juhataja

Arnold Kimber 
ja modell Vera 
näituse ava-
misel. Foto: 
Kristiina Maasik
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kele piirangutele vastavalt startida 
vaid 50 suusasõpra. Nii juhtuski, 
et ukse taha jäänud huviliste arv 
oli Viimsi I Öömaratonil suurem, 
kui rajale pääsenute oma. Kokku 
osales maratoni (33 km) distantsil 
27 ja poolmaratoni (16,5 km) dis-
tantsil 23 suusatajat. Rajale jagus 
nii suusatajate hulgas tuntuks saa-
nud nimesid kui ka niisama hobi-
suusatajaid. Kahjuks ei saanud sel 
korral kaasaelajaid raja äärde lu-
bada, kuid huvilised said võistlust 
nautida ja tulemustega kursis olla 
läbi otseülekande. Meie Facebooki 
lehel tehtud ülekannet vaatas kor-
raga lausa üle 200 inimese.

Kuna Tädu terviseraja ring läbi-
ti vastavalt distantsile kas 14 või 7 
korda, jagus põnevust ja kohati ka 
segadust, kes juba mitmendal rin-
gil on. Õnneks hoidsid Urmas pro-
fessionaalse ajavõtuga ja Hardi te-
ravate kommentaaridega olukorda 
kontrolli all. 

Võidud läksid samasse 
perre
Maratonidistantsil jätkus põnevust 
ja närvikõdi kuni viimase ringini, 
seda nii meeste kui ka naiste arves-

SUUSATAMINE Vastlapäeva õhtul, 16. veebruaril 
toimus Tädu terviserajal Viimsi I Öömaraton, mis 
pani osalejad proovile vabatehnika suusasõidus. 

P
laneerisime öömaratoni 
korraldamist juba 2019. 
aastal, kuid kahjuks ei ol-
nud ilmastikuolud siis 

suusavõistluse jaoks vastavad ja 
lume puudumise tõttu jäi võistlus 
ära. Samasugune saatus tabas 2020. 
aastale planeeritud maratoni, mil 
vähese lume tõttu ei tasunud suus-
ki kapist välja võtta. Kaheaastase 
ooteajaga olime ilmselt tõstatanud 
suusasõprades juba mingil määral 
pinge ja tekitanud põnevust, sest 
huvi osalemise vastu oli oodatust 
kordades suurem. Käesoleva aasta 
algus tõi kauaoodatud külmakraa-
did ja paksu lume, mida jagus nii 
harjutamiseks kui ka maratoni lä-
biviimiseks. 

Sõit oli põnev
Öeldakse, et ei ole head ilma halva-
ta ja need kaks käivad alati koos. Nii 
juhtus ka seekord, sest algselt pla-
neeritud 100 osaleja asemel sai na-
pilt enne võistlust kinnitatud riikli-

tuses. Meestest saavutas maratonil 
esimese koha Bert Tippi, kuid liid-
rile pakkusid väga tugevat konku-
rentsi ennast lõpuks teisele kohale 
sõitnud Rainer Tokko ja kolman-
daks tulnud Raivo Pärnpuu. 

Naiste sõit ei olnud sugugi vä-
hem põnev, sest ka naiste seas sel-
gitati esikoht alles viimasel ringil 
ja koguni viimasel laskumisel, kus 
Adeele Arnekil tuli tunnistada Liis-
bet Tippi paremust. Uhke kolman-
da koha pälvis naiste arvestuses 
Tea Halla. 

Maratonidistantsi rajarekordid 
püstitasid Bert Tippi ajaga 1.27,35 
ja Liisbet Tippi ajaga 1.52,32. Nii-
siis jäid võidud seekord Viimsisse 
ja, mis veel vahvam – ka ühte pe-
rekonda. 

Poolmaratonil olid teistest pea-
jagu üle tublid noored Holger Vit-
sur ajaga 49.09 ja Liv Leivo ajaga 
49.50.

Plaanid idanevad
Hulk positiivseid emotsioone ja 
tagasiside, mis korraldajatiim saa-
nud, on andnud meile juba palju 
uusi mõtteid ja ideid, kuidas viia 
läbi järgmine öömaraton veel suu-
remalt ja paremini. 

Siiri Visnapuu
Viimsi Sport

Viimsi I Öömaraton möödus rohke lume 
ja krõbedate külmakraadide saatel

Hetked enne 
esimese Viimsi 
Öömaratoni 
starti. Fotod: 
Aldis Toome 

PERSOON Möödunud suvel tuli 
uudis, et korvpalliklubi Viimsi/
Estover kasvandik Hugo Toom 
alustas profikarjääri, siirdudes 
Pärnu Sadamasse. Viimsi rida-
des on talle hooajal 2017/1208 
kaela riputatud Eesti meistri-
võistluste U16 vanuseklassi 
hõbemedalid ning 2018/2019 
U18 vanuseklassi hõbe- ning 
esiliiga pronskmedalid. Uuri-
sime, kuidas Hugol profina 
läinud on.

Mis tunne on? 
Tunne on hea, olen tehtud otsuse 
ja võistkonna valikuga väga rahul.
 
Kuidas hindad esimest poolaas-
tat? 
Saan rahule jääda, sest keskmi-
seid mänguminuteid ja meistrilii-
ga mängukogemust olen saanud 
üsnagi palju. Samuti hindan kõr-

gelt treeninguid ja  kvaliteeti, mida 
on pakkunud treenimine meeste-
ga ja seda kõike professionaalsete 
treenerite juhendamisel.
 
Kuidas oled meeskonnaga koha-
nenud? 
Meeskonnaga olen hästi kohane-
nud ja tundub, et ka meeskond on 
mind omaks võtnud ja toetab.
 
Mis on Sinu roll ja ülesanded 
meeskonnas?  
Noore mängija roll meeskonnas on 
ennekõike kaitse, minult oodatak-
se ka lauapalle rünnakul ja kaitses.
 
Millised on Su isiklikud eesmär-
gid hooaja teiseks pooleks? 
Teenida rohkem mänguaega ja olla 
tiimile kasulikum igas elemendis.
 
Aga meeskondlikud eesmärgid 
teiseks poolaastaks? 

Meeskonna esimese poolaasta ees-
märk jäi meil kahjuks saavutamata 
(karika finaal). Soovime jääda põ-
hiturniiril esimese kahe sekka ja 
play off-is kaugele jõuda.
 
Milline on Sinu tavapärane päe-
vaplaan? 
Äratus, hommikusöök, treening, 
lõunasöök, puhkus, õppimine, tree-
ning, õhtusöök ja vaba aeg.
 
Kas klubi ja treeneritega on paika 
pandud Sinu arenguplaan, mille 
kallal tööd teha? Kuidas planee-
ritakse treening- ja mängukoor-
must?
Mul on kindlasti väga palju, mil-
lega trennides rohkem vaeva nä-
ha. Füüsilisest poolest pean aren-
dama jalgade osavust ja kiirust, et 
kaitses väiksemate meestega hak-
kama saada. Suures korvpallis on 
minu positsiooniks kolm või kaks, 

KK Viimsi/Estover õpilane meistriliigas – Hugo Toom

Kui Hugo Toom mängis veel Viimsi võistkonna 
ridades. Foto: Martti Vaidla

seega pallikäsitluse ja viskamise 
kallal on vaja kõva tööd teha.
 
Kuidas koroonapiirangud Sind ja 
meeskonda mõjutavad? 
Kõige rohkem häirib see, et piiran-
gute tõttu ei ole me saanud lõuna-
naabritega ühtegi kohtumist pida-
da. Ka ei anna tühjade  tribüünide 
ees mängimine täit emotsiooni.  

Mida soovitad noorkorvpalluri-
tele? 
Kõvasti trenni teha ja treeningutel 
maksimaalselt pingutada, niisama 
lihtsalt ei tule midagi.  

KK Viimsi 

  Hugo Toom, statistika:
mängud 21/21 (mängus kesk-
miselt: minuteid 18,8, punkte 
4,4, laudasid 2,7).

Avaldame tänu kõikidele vaba-
tahtlikutele, EvenSec turavatöö-
tajatele ja rajal võidu kihutanud 
suusasõpradele – teiega on lahe! 
Täname ka toetajaid: Tallinn Viimsi 
SPA, Devin, Saare, Sportland Viim-
si, Compeed, Additiva, Isla.

Maratoni-
distantsil olid 
kaks kiireimat 
naist Liisbet 
Tippi (nr 5) ja 
Adeele Arnek 
(nr 10). 

Parimad mehed 
maratonirajal – 
Bert Tippi (nr 1) 
ja Rainer Tokko 
(nr 2).
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rima. Kohapeal selgus, et tegu on 
judoga ning see meeldis talle ko-
he. Ema soovitas küll valida pigem 
mõne muu ala, näiteks tantsutren-
ni, aga tüdruk jäi endale kindlaks 
ning on tatamil treeninud nüüd li-
gi kuus aastat. “Judo tundus mulle 
algusest peale väga huvitav, sest see 
annab väga hea füüsilise ettevalmis-
tuse, samuti võimaluse õppida ene-
sekaitset. Kõige rohkem meeldib 
mulle aga see, et olen leidnud tren-
nist palju sõpru,” selgitab tüdruk.

JUDO Karulaugu spordikeskuses tegutseb 
spordiklubi Ookami, kelle ridades teevad trenni 
noored judokad. Üks nendest on Viimsi kooli 4a 
klassi õpilane Kristiaana Palmik.

J udo juurde sattus Kristiaana 
siis, kui käis lasteaia vanemas 
rühmas. Nimelt pani tüdruk 
tähele, et mõned rühma po-

sid käisid mitu korda nädalas tren-
nis, ning hakkas huvi tundma, mille-
ga tegu. Ta rääkis sellest kodus ning 
läks koos emaga asja lähemalt uu-

Trennid on mitmekülgsed
Treeningud toimuvad neli korda 
nädalas. Kui praegu on piirangute 
tõttu viidud kõik tegevused välitin-
gimustesse, siis muul ajal toimub 
kolm nn matitrenni ja üks üldfüü-
siline ettevalmistus. Mati peal aga 
ei tegeleta ainult maadlemisega, 
vaid mängitakse ka erinevaid män-
ge, näiteks jalgpalli, ameerika jalg-
palli, kulli jms. 

Kristiaana on algusest peale tei-
nud trenni koos poistega. Praegu-
gi on tema grupis 27-st sportlasest 
vaid kaks õrnema soo esindajat. 
Klubisiseselt võistlevad ka poisid 
ja tüdrukud omavahel, seda um-
bes U12 klassini. See on nii üle 
Eesti, sest tüdrukute osakaal judos 
on väike. Samas ei ole see prob-
leem, sest nooremas eas on poiste 
ja tüdrukute füüsilised võimed üs-
na sarnased ning pigem saavad nad 
üksteise pealt õppida ja koos eda-
si areneda.

Sihikindlus toob edu
Kristiaana kinnitab, et judoga tege-
lemiseks peab olema väga hea när-

viga, sest igas matšis seisad vasta-
sega silm silma vastu ning oled 
pidevas kontaktis. Samuti võib et-
te tulla vigastusi. “Kontakt mind 
ei hirmuta. Võib-olla siis, kui al-
les alustasin, oli pisut keerulisem. 
Haiget võib saada, kui teed ise või 
teeb vastane midagi valesti. Näi-
teks ühel võistlusel surus vastane 
mind nii, et mu õlg sai viga ja pi-
din pikka aega iga päev spetsiaal-
seid harjutusi tegema, et see kor-
da saada. Hiljuti kukkusin trennis 
sõrme peale ja väänasin välja, aga 
vigastusi võib ette tulla igal spordi-
alal,” arvab tüdruk. 

Kuigi Kristiaana on alles 11-aas-
tane, on ta seadnud endale suu-
red eesmärgid. 2020. aastal tuli ta 
kehakaalus -52 kg Eesti meistriks 
ning saavutas esimese koha kõr-
getasemelistel Tallinn Judo Cupil 
ja Rothberg Cupil, samuti võitis 
meistritiitli laste sumos. “Üldiselt 
mulle meeldib väga võistelda, aga 
sügisel Eesti meistrivõistlustel tuli 
küll närv sisse. Oleksin pingest va-
hepeal peaaegu nutma hakanud. 
Nägin nii kaua vaeva, et võistle-

ma saada, aga nädal enne olin veel 
ülekaalus. Pidin väga intensiivselt 
treenima ja toitumist jälgima, et 
võistluskaal saavutada. See oli ras-
ke, aga ma tegin selle ära,” on Kris-
tiaana uhke. “Olen tihti pidanud 
endast vanematega maadlema 
ning ka seekord oli finaalivastane 
minust kolm aastat vanem. Kui te-
da võitsin, siis olin ikka väga rõõ-
mus,” lisab ta. 

Judo on elu osa
Enamik lasteaiakaaslastest, kelle 
eeskujul Kristiaana judosse läks, on 
tänaseks loobunud. Tüdruk tunnis-
tab, et kuue aasta jooksul on temal-
gi olnud hetki, mil ta on mõelnud 
trenni pooleli jätta, aga praegu sel-
liseid soove ei ole. “Judo on ala, mis 
mulle meeldib ja tuleb hästi välja. 
Kui läheksin trennist ära, siis elu 
ei oleks enam sama. Judo on mi-
nu sport,“ usub ta ning kinnitab, et 
head tulemused on kõvasti moto-
vatsiooni juurde andnud. “Tahan 
saada Euroopa või maailmameist-
riks,” avaldab ta.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

hea teada

  Mida tähendab Ookami? Ookami otsene 
tõlge jaapani keelest on hunt. Legendi koha-
selt on valge hunt saadetud maa peale päike-
sejumala poolt, kes tuli appi inimestele kur-
juse vastu võitlema. Samuti on hunt üks targe-
maid metsloomi, kes hoolitseb oma perekonna 
eest. Seega on Ookami nimi pandud kindlal 
eesmärgil, et olla tugev perekond. 

  Ookami moto on: 
ühtne perekond, 
ühised huvid, 
ühised eesmärgid.

  Rohkem infot Spordiklubi Ookami kohta 
leiate: ookami.ee.

Spordiklubi Ookami

Vastab Kristiaana treener Rain Arukaevu
  Milline sportlane on Kristiaana? Ta on kange ja heas mõttes jonnakas. 

Kristiaanal on sportlase iseloom. Ta tahab paremaks saada, tahab võita 
ja pingutab selle nimel. Ta on väga sportlik ning kui ta judot ei teeks, võiks 
edukalt tegelda kas kergejõustiku, jalgpalli või mõne muu alaga ning 
lööks seal edukalt läbi.

  Kristiaana eesmärk on võita EM või MM. Mida ta peab tegema, et see 
unistus täituks? Selleks peab olema eelkõige kannatust. Eestlased on 
aeglasema arenguga, seega peab kauem oma aega ootama. Kannatlikkus, 
edasipüüdlikkus ja rahulikkus peavad olema sel teekonnal tasakaalus.

  Kes ja miks võiks tulla judo trenni? Judosse võiks tulla kõik lapsed. Võ-
tame vastu juba 3-aastaseid ning kuni 7-aastani lapsed ei tegelegi otse-
selt judoga, sest selles vanuses omandab laps kõige paremini liigutused, 
koordinatsiooni, motoorika, reageerimisvõime ning arendamegi neid oma-
dusi. Judo elemendid on trennis olemas, aga mitte valdavad. Trennid on 
üles ehitatud mänguliselt ning on lapse jaoks põnevad. Lapsevanemate-
le võib trenni pealt vaadates jääda isegi mulje, et laps eriti ei pinguta, aga 
kui panna neid endid samu harjutusi tegema, siis läheb esimese kümne 
minutiga raskeks. 

  Mõned arvavad, et see ala tüdrukutele ei sobi. Mida nendele ütlek-
site? Suhtumine tuleb ilmselt sellest, et paljud ei tea täpselt, mis judo on. 
Judo pole ainult maadlemine või võtete sooritamine, vaid väga mitme-
külgne harrastus, mis annab väga hea füüsilise põhja ja arendab vaimselt. 
Treeningutel tegeleme umbes kolmandiku ajast erinevate mängude ja 
harjutustega, teise kolmandiku füüsilise ettevalmistusega ja alles kolman-
das osas maadluse ja tehniliste nüanssidega.

KO M M E N TA A R
Eesti meistri-
võistluste finaal. 
Foto: Teet Raik 

Eesti meister 
Kristiaana 
Palmik unistab 
suurematest 
tiitlitest Kristiaana 

kinnitab, et 
judo on just 
tema sport. 
Foto: Rain 
Arukaevu
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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 korstnapühki-
ja. Töö puhas ja korralik. Tehtud 
töö kohta väljastan nõuetekoha-
se akti. Tel 5689 0125, kuldnoop@
gmail.com.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lan-
getamine, viljapuude lõikamine, 
trimmerdamine, heki lõikus ja 
pügamine. Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

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 kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus 
ja kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse. 
Tel 5623 0373, Randy.
Viljapuude ja põõsaste lõikamine, 
hekkide pügamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud haljas-
tustööd. 30-aastane kogemus. Tel 
5564 7029.
Teostame hekkide ja viljapuude 
lõikustöid, pikaajaline töökogemus. 
Info telefonil 521 6037.
Peale pikka talve vajab sinu ko-
duaia muru õhutamisteenust koos 
väetamise ja jäätmete ultiliseerimi-
sega. Helista julgelt 56503489

Ehitus
Pakume korterites ning eramaja-
des maalri- ja üldehitustöid ning 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.
Ehitus- ning remonditööd. Fassaa-
dide, katuste, vaheseinte, sauna-
de, terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende, liistude paigaldus ja muud 
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083.
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed santehni-

lised tööd. Reoveemahutite paigal-
dus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni 
ülepumplate väljaehitus. Veemõõ-
dusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- 
ja aiakivide paigaldus. Kontakt: 
tel 5656 7690, Enno.

Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 
13 a, kvaliteetne lõpptulemus! 
E-post info@ormikivi.ee, tel 525 
5851, www.ormikivi.ee.
Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus,  
parandustööd ja kivide müük. 
info@viimsikivi.ee, tel 5667 6629,  
www.viimsikivi.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd, 
vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Teenustööd kaubikuga. 
Tel 507 4178.

Katuste, fassaadide ja aedade pe-
su, värvimistööd, remonttööd, vee-
rennide puhastus ja akende pesu. 
Tel 5638 8994.

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

Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-

rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.

Autoremont Viimsis. Remont ja 
hooldustööd, diagnostika, rehvide 
vahetus, elektritööd, erinevad 
keevitustööd, haagiste rent, kliima-
seadmete remont ja hooldus. Töö-
koja 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 immuno-
moduleerivat programmi ainulaadse 
Green Peel piilingu kasutamisega. 
Tel 5349 5777, lesja.cosmetik@
gmail.com, www.facespa.ee.  

Vahetan segisteid, valamuid, 
WC-potte, boilereid, teen väikse-
maid elektritöid ja koduabitöid. 
Tel 5904 8011, looduse.3@hot.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.
Auto ost. Ostan kasutuseta jää-
nud sõiduki (sõiduauto, maastur, 

kaubik), võib vajada remonti. Kiire 
tehing ja vormistamine. Tel 5365 
4085, skampus@online.ee.

Müüa 2 garaažikohta (üks koht 
7000 eurot) ja panipaik (3500 
eurot) Tammepõllu tee 23, Haab-
neeme. Nordic Estates OÜ, Kristiina 
Siivelt, tel 521 9871, kristiina@
nordicestates.ee.

Müüa puitbrikett RUF 115 €/960 kg, 
pellet premium 6 ja 8 mm 170 €/
975 kg,  kütteklotsid 2 €/kott, lepp 
ja kask kotis. Tel 517 0257.

Müüa Ruf puitbrikett 120 €/960 kg, 
Ruf kauapõlev kask 135 €/960 kg, 
ümar puitbrikett kauapõlev 155 €/
960 kg, Pellet 6/8 mm premium 
195 €/975 kg, kütteklotsid 50 võrku 
(40 l) 100 €. Transport tasuta! Tel 
5699 3159.

Müüa kuivad küttepuud, 30 cm, 
40 l võrkkott. Lepp 2,70 €, kask 
3,20 €. Kohaleveoga. Tel 527 0884. 

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.
Müüa sega lehtpuu al 42 €/rm, valge 
lepp al 42 €/rm, sanglepp al 46 €/
rm, kask al 56 €/rm, 30 cm + 3 €/rm. 
Saadaval poolkuiv sanglepp, pik-
kus tellija soovil. Tel 5697 5216.
Autokliima, konditsioneerid, soojus-
pumbad, külmaseadmed: müük, 
paigaldus, hooldus ja remont. Head 
hinnad, korralik töö. Freoonipunkt OÜ. 
Töötame iga päev. Tel 5858 5829.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

KK Viimsi/Noto pidi võõral 
väljakul tunnistama vastase 
paremust 
Korvpalliklubi Viimsi/Estover esindusmeeskond KK Viimsi/Noto sai 
korvpalli Eesti esiliigas hooaja teise kaotuse, jäädes võõral väljakul 
alla Taltechi duubelmeeskonnale 78:84. 

Pärast kahe ja poole kuu pikkuseks kujunenud koroonaviirusest tin-
gitud võistluspausi taas väljakule pääsenud viimsilased alustasid män-
gu paremini ja meeskondlikult tegutsedes võideti avapoolaeg 47:41.

Tudengid pöörasid mängu enda kasuks teisel poolajal, kolmas män-
guperiood võideti 25:18 ja neljas 18:13, kui Viimsi mängujoonis takerdus 
ning ei suudetud leida loogilisi rünnakulahendusi. 

Jaanuari alguses meeskonnaga liitunud ja oma esimeses ametlikus 
mängu pidanud treener Tony Liivaku sõnul andis tunda pikk mängu-
paus. “Mäng oli rabe. Pole kaua saanud mängida. Vastane oli päris 
agressiivne ja jäime nendega hätta, eriti teisel poolajal. Aga teeme 
omad korrektuurid ja järgmine mäng jälle paremini.” 

Peale 12. mängudevooru asuvad viimsilased üheksa võidu ja vaid 
kahe kaotusega esiliiga turniiritabeli kolmandal kohal.

Järgmine kodumäng Saku I liigas Miterassa eri: KK Viimsi/Noto vs 
Tartu Ülikool II toimub 5. märtsil kell 19. Vaadata saab: sport.televison.ee.

KK Viimsi

Teated

Viimsilased olid kolm minutit enne normaalaja lõppu kahe punkti 
kaugusel, kuid otsustavatel hetkedel ei suudetud rünnakuid lahen-
dada. Foto: Korvpalliklubi Viimsi/Estover

MEISTER Kas ikka mäletate, et 
koroona ei tähenda mitte ainult 
viirust, vaid selle näol on tegemist 
ka ühe põneva sportmänguga? 
Prangli mees Urmas Mererand 
valdab seda mängu lausa maailma-
tasemel.

Urmas Mererand on koroonat män-
ginud pea kogu elu. Algus sai tehtud 
poisikesena Prangli sadamas kaluri-
te toas, kui nina üle laua ulatus. Edasi 
käis mäng pärast tunde Prangli koolis. 
Nüüdseks on ta mängitud koroonat ju-
ba 65 aastat. Selle pika aja jooksul on ta 
võitnud lugematul arvul tiitleid ja me-
daleid. Olgu siinjuures üles loetud ka-
he viimase aasta saavutused.

Urmas Mererand tõi 2019. aastal 
koju Pranglile rahvusvahelise koroo-
na (Novus) maailma karikaetappidelt 
esimese koha, kolm teist kohta ja kol-
manda koha.

Eesti meistrivõistlustelt sai koroo-
nas võidetud üksikmängu kuld ja paa-
rismängu kuld. Segapaarismängus 
koos tütrega võideti hõbe ja võistkond-
likult 4+1 (neli meest ja üks naine) või-
deti jällegi karikas. Novuse üksikmän-
gus, segapaaris- ja paarismängus tuli 
kõigis kätte pronksmedal ning võist-
kondlikult hõbemedal. 

Aasta peale kokku osales Mererand 
58 võistlusel, neist 18 olid rahvusvaheli-
sed, mis toimusid Soomes, Poolas, Sak-
samaal, Ukrainas ja Venemaal. Viimsi 
valda esindas ta Harjumaa meistrivõist-
lustel ja sealt tõi ära paarismängu kulla 
ja segapaarismängu pronksi.

2020. aastal võitis Urmas Eesti meist-
rivõistlustel segapaarismängus pronksi. 
Kalju Tiigi mälestusvõistlusel (3 meest ja 
1 naine) saavutati esimene koht.

Urmas Mererand on valitsev Eesti 
meister ning asub maailma reitingus 
(FINSO) 6. kohal.

Vabariigi aastapäeva puhul tänas 
Viimsi vallavalitsus Urmas Mereranda 
tänukirjaga eluaegse aktiivse spordite-
gevuse ja heade tulemuste eest koroo-
nas Eesti ja maailmatasemel. 

Prangli rahvas rõõmustab koos Ur-
masega!

Koroonamängu Eesti meister 
Urmas Mererand elab Pranglil

Külli Talmar-Kuiv
Prangli rahvamaja juhataja

Urmas Mererand Prangli rahvamajas koroonat mängimas. Foto: erakogu
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Eramu Viimsi vallas
Hind kuni 500 000 € 
4-5 tuba, kaasaegne, 

uuem ehitis, saun

Sul on kriteeriumitele
vastav pakkumine?

Võta minuga ühendust!

KÄTLIN VALGMÄE
katlin.valgmae@uusmaa.ee

522 2630

Ka u n id  na ised!

Eksklus i ivn e
 na istepäeva pa kku m in e!
Kõik Näohoo ldused - 15%

Keha hoo ldused - 10%

FB: J. M. Beauty
IG: kosmeetik_jekaterina

+372 5306 0142
Viimsi Ilusalong

Randvere tee9, Viimsi

Pakkumine kehtib 01.03-31.03

Kevad on muutuste aeg! 
Kinkige endale ilu ja noorust!

KOSE KÜTTELADU
TELLIMINE:

504 0304 JA INFO@KYTAME.COM

KOSE VALLAS TRANSPORT TASUTA

ÜMAR PUITBRIKETT (auguga) – 1000kg

alates 150,00 EUR/alus
auguga puitbriketi  põlemise aeg 1h pikem

RUF PUITBRIKETT – 1000kg

alates 125,00 EUR/alus
kvaliteetne ja ostjate lemmik

PELLET – 960kg

alates 195,00 EUR/alus
Soodne küte pelletkatlasse

WWW.PINDI.EE

Soovid müüa või 
üürida?
Võta ühendust!

Желаете продать 
или сдать 
в аренду?
Свяжитесь 
со мной!

Kogemus aastast 1995

Tatjana Shevtshenko
+372 515 2005
tatjana.s@pindi.ee

Aastast 2002
Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.eeHARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike�  • pellet • kaminapuud • kivisüsi • turbabrike�  • grillsüsi

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

130€
/ALUS

ALATES

195€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

 
          

 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 
 

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

“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! 
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:

KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451

Sinu HAMBAKLIINIK Viimsis

Kas hingeõhk pole just

roosiline?

 

Tule suutervise kontrolli!

60 999 10
www.viimsihambakliinik.ee 

Oleme Haigekassa partner täiskasvanute hambaravi ning proteesiravi osas.

Viimsi Hambakliinik asub Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212, Haabneemes. 

Tegevusloa nr. LO4228 

Kodused

aroomiteraapiahetked

eeterlike õlide

toalõhnastajate

vedelseepide

suuõlidega

Elixr'ilt!

Turguta immuunsust ja tekita

õnnetunne 100% looduslike

toodetega � � �

www.olenterve.ee       

pood: Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212, Viimsi

 

       Viimsi
    Nelgi tee 1

Lambakarreelõigud
küüslaugumarinaadis 

19,95€/kg



5. märts 2021 REKLAAM // 23

Viimsis 
teenindame 
kliente 
järjekorra 
alusel

Ootame teid 
Muuli tee 10, Viimsi
E-R 9-19 ja L 9-16

Tel: 623 7052
viimsi@abctehno.ee 

Randvere tee 1b, Viimsi • E-R 10-20 • L 10-18 • P 10-18

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee

/kauplusmagaziin www.magaziin.ee/magaziin

TCHIBO
kodukaubad ja riided

-30%
5.-8. märts

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
inforenditoojoud.ee

Telli renditööjoud.ee!

Teeme kõik tegemist 
vajavad tööd:

Ehitame,
viimistleme
remondime,
puhastame,

korraldame ja
transpordime!

Meilt võid tellida 
igaks tööks abikäed!

Ehitame vaheseinu,
viimistleme, värvime! 

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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küllusliku valikuga juba varemgi, 
sai see siiski äsja maitsvaid lisan-
dusi. “Oleme püüdnud üha enam 
mõelda ka taimetoitlastele, kes saa-
vad nüüd nautida näiteks tempu-
ra köögivilju, poke-kaussi või wrap-
pi falafeliga ning kitsejuustusalatit,” 
tutvustab Ehandi. “Uute roogadena 
on saadaval ka loodetavasti peagi 
hitiks kujunev krõbekanaburger ja 
pelmeenid trühvlikastmes.”

Vanadest lemmikutest toob pea-
kokk esile kanapasta, erinevad 
burgerid ja trendikaks muutunud 
poke-kausid erinevate lisanditega – 
need on tema kinnitusel road, mi-
da kõige enam tellitakse. “Muidugi 
lähevad hästi kaubaks ka erinevad 
snäkid nagu friikartulid, juustupal-
lid, tempura krevetid, krõbedad 
pelmeenid jne.” Magusaarmasta-
jatele on kaasa tellimiseks saada-
val passionipüreega panna cotta. 
“Oleme menüü kallal viimasel aas-
tal palju vaeva näinud ning soovi-
me pakkuda tõelisi maitseelamusi.”

Toitu on võimalik endale ko-
ju tellida tuntud toidukulleritee-
nust pakkuvate Wolti või Bolti kau-
du või siis esitades tellimuse otse 
Kuulsaali veebilehelt. Tellimine 
on muudetud väga mugavaks ning 

SISUTURUNDUS Viimsi Keskuse II korrusel asuv 
Kuulsaal pakub lisaks meelelahutusele tõeliselt 
rikkalikku toidumenüüd, mille parimaid palasid 
saab tellida nüüd ka kaasa või sobiva kullerteenuse 
abil otse koju. 

K
uulsaali köögi peakokk, 
varem restoranides Noa 
ja Ungru töötanud Fred 
Ehandi sõnul on kogu 

toiduvalik koostatud hoole ja ar-
mastusega ning eesmärgiks on pak-
kuda häid emotsioone läbi mait-
sete. “Meie menüüst leiab igaüks 
endale midagi meelepärast, olgu te-
gemist lõuna-, õhtusöögi, koosole-
ku või peolauaga,” lisab mees. “Ole-
me äärmiselt rõõmsad ja tänulikud, 
et juba nii paljud viimsilased hin-
davad meie valmistatud roogi vä-
ga kõrgelt.” Pakutava menüü koos-
tamisel on lisaks Ehandile andnud 
olulise panuse hetkel lapsepuh-
kusel viibiv eelmine peakokk Siret 
Anton. 

Ehandi kinnitusel on väga oluli-
ne, et kõik road valmivad kohapeal 
värskest toorainest. “Asume köögis 
tööle siis, kui tellimus sinna saabub – 
inimene saab hõrgu ning toitva kõ-
hutäie, mis valmistatud just tema 
jaoks.” 

Kuigi Kuulsaali menüü oli väga 

toidud jõuavad soovitud sihtkohta 
kiirelt ning värskelt. “Pühapäeva-
ne perelõuna on perenaistele olu-
liselt stressivabam, kui tellida kas-
või osaliselt kulleriga valmistoidud. 
Meie valikust muudavad toidulaua 
uhkeks ning põnevaks näiteks eri-
nevad tapased: rostbiifi ja sinihal-
litusjuustuga, rebitud sealiha ja 
sibulamoosiga, külmsuitsulõhe, 

vutimuna ja aioliga, guacamole ja 
parmesani juustuga jne – efektsed 
lauakaunistused on maitsvad ja ilu-
sad,” soovitab Ehandi.

Soovi korral võib tellitud toidu-
le tulla Kuulsaali ise järele. Nii kul-
lerteenuse kaudu tellides kui ka ise 
järele tulles võid olla alati kindel, et 
sinuni jõuavad värsked ja toitvad 
maitseelamused.

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

Telli toit kaasa Kuulsaalist ja naudi maitseid

  Viimsi Keskuse Kuulsaal 
pakub toidu kaasa tellimise 
võimalust E–R 12–21, L–P 11–
21. Tellimuse saab esitada Wolti 
või Bolti äppide kaudu või 
veebilehelt www.kuulsaal.ee.

Wrap falafe-
liga. Foto: Kaire 
Umalas Toit kaasa!

Privaatne õuesaun

Tasuta ravihoolitsus

Hubased toad

Võrratud söögid

Imeline vaade

Massaaž

Iluhoolitsused

PUHKUS

MERESUU

SPAS

meresuu.ee


