
Hoiame oma 
keskkonda 
Millised võimalused on pakendi-
jäätmete liigiti kogumiseks ja 
nende taaskasutusse suunami-
seks Viimsi eramajaomanikel ja 
korteriühistutel? Loe lk 7
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Mihkel Allorg tõi teise poolaja alus-
tuseks kiired seitse punkti järjest, mis 
viisid viimsilased ette 42:37. Viim-
si sai korraks juba ka 13 punktiga et-
te (55:42), kuid Karud suutsid enne 
otsustavat veerandaega vahe vähen-
dada kaheksale punktile (55:63). Nel-
jandal mänguveerandil suutis Kadrina 
veel paaril korral mängu juhtima min-
na, kuid peatreener Martin Toomase 
hoolealustel oli Allorgi, Jorgen Rikber-

VÕIT Korvpalli Eesti esiliiga sai lõpplahenduse Paides 
toimunud F4 ehk nelja meeskonna finaalturniiriga, 
kus finaalmängus alistas KK Viimsi/Noto tulemusega 
79:74 Kadrina Karud. Viimsi meeskond krooniti 
seega tänavuse hooaja 2020/2021 korvpalli esiliiga 
meistriks. 

M
äng oli finaalivääriliselt 
tasavägine ning põne-
vust jätkus lõpuni. Le-
gendaarse Andres Sõbra 

juhendatav Kadrina haaras Allan Ehte 
vedamisel initsiatiivi ja esimesele hin-
getõmbepausile mindi läänevirulaste 
25:17 eduseisus. Viimsi alustas oma-
korda teist mänguperioodi 13:0 vahe-
spurdiga ja poolajapaus saabus Karu-
de 37:35 eduseisus.

gi ja Kaarel Traumanni näol omapool-
ne vastus olemas ning Viimsi võidupi-
du võis alata. Pisike tõrvatilk meepotis 
oli kohtumise lõpuminutitel Kristjan 
Evarti vigastus, aga loodetavasti para-
neb mängumees kiiresti.

Võit on tõsiasi
“Finaali võitis see, kes rohkem tahtis. 
Ettevalmistus mänguks oli tavapära-
ne. Vaatasime videosid – mida kee-
gi teeb, mismoodi kaitseme erinevaid 
mängijaid ehk täiesti tavaline protse-
duur. Meil on võrdsed vahetused ning 
nii nagu ka eelmistes mängudes, tõigi 
kindlasti edu see, et pingilt saame mär-
kimisväärset abi,” kommenteeris pea-
treener Martin Toomas.

21 punkti visanud Mihkel Allorg üt-
les, et mäng oli väga pingeline. “Algu-

ses said nemad jälle paremini mine-
ma, meil pole selles play-offis mängu 
algused õnnestunud. Siis saime tänu 
oma kaitsele järele ja rebisime küm-
nega ette, aga nad viskasid vahe taas 
kinni. Meeskonna vaimu ja tahtejõuga 
see võit lõpuks ära tuli. Effist (Kristjan 
Evart) on ülimalt kahju, tema vigastus 
on tõrvatilk meepotis. Aga kokkuvõt-
tes on tulemus uskumatu – palju õn-
ne, Viimsi!”

Edu tõi ühine pingutus
Klubi tegevjuhil Tanel Einastel on hea 
meel, et hooaeg edukalt lõpetatud sai, 
ning tänusõnu jätkub nii toetajatele kui 
ka konkurentidele. “Aitäh kõikidele, 
kes kaasa aitasid! Meie edukale põhi-
turniirile järgnes raske veerandfinaal, 
mis aitas aga meil kindlasti finaaltur-

niiriks paremini valmis olla. Tunnus-
tus ja tänu vastasele! Finaal ning sa-
muti poolfinaal ei olnud lihtsad, jäime 
kaotusseisu, aga näitasime suurt sisu. 
Loodan, et Effi vigastus ei ole raske, 
aga see alles selgub. Aitäh kõikidele – 
meeskond, treenerid, taustajõud, toe-
tajad, see on meie ühine võit!”

Numbrid räägivad
Lõpetuseks pisut finaalmängu sta-
tistkat. Mihkel Allorg – 21 punkti ja 13 
lauapalli. Finaalturniiri kõige väärtus-
likumaks mängijaks nimetatud Kaarel 
Traumann – 15 punkti ja 5 korvisöö-
tu. Saamuel Rõigas – 14 punkti. Kohtu-
mise lõpuminutitel vigastusega män-
gust välja langenud Kristjan Evart – 10 
punkti ja 8 lauapalli.

KK Viimsi

Eesti korvpalli meistrivõistluste esiliiga finaalis alistas KK Viimsi/Noto tulemusega 79:74 Kadrina Karud. Meeskonna võidurõõm oli mõõtmatu.  Foto: Martti Vaidla

Kuidas elad, 
Viimsi alevik?
Sel korral käis vallavanem külas 
Viimsi alevikus. Üle sai vaadatud 
mõisapark, aiand, Pargi lasteaia-
maja ning toimus mitmeid kohtu-
misi kohalikega.  Loe lk 10–11

Korvpalli Eesti esiliiga 
meistritiitel toodi Viimsisse

Kultuuri- ja hariduskeskust VIIMSI ARTIUM hakkab juhtima Kristiina Reidolv. Loe lk 5 >>>

Randvere kooli direktor Leelo Tiisvelt 
on pühendunult tegutsenud Viimsi 
koolide ja huvitegevuste juures juba 
1981. aastast. 11. mail tunnustati teda 
valla elutööpreemiaga. Loe lk 8–9



lähistelt ja nii edasi. Lähinaabrusest 
Meriväljalt saabus osalejaid rõõmus-
tama Merivälja elulõngaaed. Laadalt 
ei puudunud ka meie OTTi kauplejad, 
kes muidu pakuvad talu- ja toidukraa-
mi, seekord aga lõid letti oma parima 
taimevaliku. Kokku osales laadal see-
kord 18 kauplejat.

Igaühele oma
Taimede valik on laadal lai ning ei saa 
öelda, et ühe järele oleks nõudlus ol-
nud oluliselt suurem kui mõne teise jä-
rele. Iga taime jaoks leidub kuskil keegi. 
Praegu on ju istutamise tippaeg – mi-
nekut oli nii suvelilleamplitel, püsiku-
tel kui ka köögiviljataimedel. Sel aas-
tal müüs aga esimesena platsi puhtaks 
Mündi talu, kes kauples mustika- ja 
aedpohlataimedega. 

Samuti osutusid väga populaarseks 
püsikud ja Kobrit OÜ laadale toodud 
põnevad ürdid ja söödavad taimed, 
mis ühtlasi pakuvad ka silmailu. Sel-
list kaupa, mis üldse ei oleks läinud, 
meie laadal ei olnudki.

Taimedele uus kodu
Rohevahetus on tore koht, kus kogu-
konnaga kokku saada, taimi müüa, os-
ta ja vahetada, aga selle laiem eesmärk 
on ära anda taimed, mida ise enam ei 
vaja. Selle asemel, et need ära visata, 
saab hoopis rõõmustada neid, kes just 
seda taime soovivad. Vilunud rohenä-
pud teavad, et kui taimede eest hin-
gega hoolitseda, kipuvad need hooga 
paljunema, laiutama hakkama ning 
vajavad pisut piiramist. Samuti kal-
duvad agarad aiahoolikud taimi et-
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
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Iga kogukondlik üritus 
annab palju 
KOGUKOND Möödunud pühapäeval toimus Metsakasti külas 
järjekordne Rohevahetus. Tegu on üritusega, mille raames saavad 
huvilised taimi vahetada, müüa ja osta. 

Toimetaja ja reklaamitoimetaja: Merilin Piirsalu, tel 5686 0007, 
e-post merilin.piirsalu@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 18. juunil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 9. juunil kell 16.

K
orraldame oma külas Ro-
hevahetust juba viiendat 
korda. Oleksime selle juba 
varemgi ette võtnud, sest 

külaseltsi liikmetel oli suur korraldus-
tuhin peal, aga paraku polnud enne 
selleks lihtsalt kohta. Tuli ära oodata 
praeguse külaplatsi sünd. 

Rohevahetuse idee tärkas külaela-
nike seas korraldatud küsitlusest, kus 
uurisime murede-rõõmude kohta ja 
tahtsime teada, millised ühisüritused 
elanikele huvi pakuksid. Kõige enam 
mainiti just nimelt rohevahetust.

Rohevahetus toimub Metsakasti kü-
laplatsil ja lähtub põhimõttest: kui on 
üle, anna ära, kui on puudu, tule ja võ-
ta! Valuutaks on “aitäh”, “palun”, “suur 
tänu” ja “oi, seda lille mul just vaja oli-
gi”. Kui esimesel kahel aastal piirdu-
sime ainuüksi rohevahetusega, siis 
nüüdseks on juurde kasvanud täiesti 
arvestatava valikuga taimelaat. 

Valikut seinast seina
Sel aastal võis laadalt leida kõike ja 
rohkemgi veel. Oli laias valikus suve-
lilli ja ampleid ning püsikuid põne-
vatest kollektsioonaedadest, kirsiks 
tordil kõrrelised ja uhke elulõngava-
lik otse kasvatajalt. Ka köögipoole tai-
mede osas oli valik lai – laadal paku-
ti isegi arbuusitaimi. Lisaks tomati-, 
kurgi- ja kõrvitsataimi, kirju sortiment 
pipraid ja paprikaid, mustika-, maa-
sika- ja aedpohlaistikuid, kõikvõima-
likke maitsetaimi ning viljapuid ja 
marjapõõsaid. Selleks, et oleks kuhu 
istutada, olid saadaval ka biohuumu-
sega mullad ja taimeramm, mille vägi 
peitub vihmaussi- ehk vermikompos-
tis. Ja nii nagu ikka oli ka seekord kohal 
naaberküla armas korvionu Endel, kes 
varustab meid juba mitmeid aastaid 
imeilusate punutud korvidega. Tradit-
siooniliselt hoolitses pisukese kõhutäie 
eest Tuudy kohvik. Selle aasta uus põ-
nev tulija oli aga roigasmööbel. Lisaks 
olid laadal mõned omakandi ja lähikü-
lade rohenäpud, kes tulid enda kasva-
tatud taimi müüma.

Kohale tullakse kaugemaltki
Kui rohevahetajad tulevad enamasti 
kas Viimsist või Piritalt, siis toredaid 
taimekauplejaid jõuab Metsakasti kü-
laplatsile kokku üle terve Eesti. Näi-
teks Udika puukool saabus Pärnu lä-
hedalt, Lepalaane lilleaed Kundast, 
sõstrakasvataja Väino Eskla Kuusalu 

J U H T K I R I

Ühiste eesmärkidega 
jõuame tulemuseni

te kasvatades hoogu sattuma ning ik-
ka jääb üht koma teist (või teinekord 
lausa terve küla jagu taimi) üle. Kahju 
oleks kasvamisindu täis taimebeebisid 
lihtsalt komposti visata, parem on lei-
da neile uus kodu, kus nad saavad hoo-
ga kasvada ja pererahvale rõõmu tuua. 
Siin tulebki appi rohevahetus.

Siiani on külastajate tagasiside ol-
nud väga positiivne, rohevahetusega 
on mõni uus elanik oma aia ühe ju-
tiga otsast lõpuni sisustatud saanud. 
Tore on jagada taimi ja kogemusi. Ka 
laadaosa on nii kauplejate endi kui ka 
aiasõprade seas kiitust teeninud – me 
ei ole meelega oma laata liiga suureks 
ajanud, valime osalejaid hoolikalt ning 
lubame platsile ainult aiandusega seo-
tud kauba.

Ühine asi liidab
Selline üritus liidab kogukonda juba 
eos, kuna tegu on külaelanike oma alga-
tusega, Lisaks saab rohevahetuse käigus 
juttu puhuda ning taimede kasvatami-
se osas nõu ja kogemusi jagada. Tihti-
peale lepitakse kokku isegi üksteise aia 
külastamise osas. Rohevahetus annab 
toreda võimaluse kohata uusi ja vanu 
tuttavaid ning teada saada, mis mujal 
külades ja linnades toimub. Ka laada-
osa liidab – ikka teab keegi üht või teist 
taime või sorti soovitada ning on aga-
ralt valmis oma häid kogemusi jagama. 

Kindlasti soovitaksin teisel Viimsi 
küladel ühiselt rohkem sarnaseid üri-
tusi korraldada. Iga kogukondlik üritus 
annab palju juurde – minu meelest on 
tore, kui elukoht pole ainult paik, kust 
tööst-koolist-lasteaiast välja puhatakse 
või ainuüksi oma koduseinte vahel te-
gutsetakse. Suhtlus oma küla inimes-
tega, koos ühistesse ettevõtmistesse 
panustamine ning oma lähinaabruse 
inimeste nägu- ja juttupidi teadmine 
on suur asi, iga taaskohtumine pakub 
alati jällenägemisrõõmu. Eriti vahva on 
see, kui ka naaberkülade rahvas samal 
moel tuttavaks saab. 

Soovitan igal külal ürituste osas 
oma nišš leida, siis on tore üle Viimsi 
erinevaid kogukondlikke ettevõtmisi 
väisata ja omavahel tutvusi sobitada. 

M
inu käest on tihti küsitud, milline on ideaal-
ne haridusasutuse juht haridusasutuse 
pidaja vaates. Tundub, et sellele on lihtne 
vastata ja mis saakski olla lihtsam, kui kir-
jeldada seda, millised peaksid teised olema. 

Viimati sai sellel teemal arutletud kohtumisel alustavate 
koolijuhtidega üle Eesti ning salvestatud ka eraldi juhtimis-
teemaline podcast.

Minu arvates on samaväärselt õigus küsida nii: milline 
on ideaalne haridusasutuse pidaja haridusasutuse juhi 
vaates? Sõnade mäng, aga sügav sisuline tähendus. Olen 
veendunud, et ideaalid ja ootused peavad olema vastas-
tikused. Ei saa olla nii, et üks osapool on ideaalne, teine 
mitte. Mõlemad osapooled peavad aru saama ja pidevalt 
kursis olema haridusvaldkonna suundumuste ja arengu-
tega ning olema ehk ajast pisut isegi ees. Haridusasutuse 
juht ja haridusasutuse pidaja on üks meeskond, kes viivad 
üheskoos unistusi ellu. Kui oleme üksteisele partnerid ja 
väärtustame koostööd, siis on tulemused reaalselt saavu-
tatavad. Viimsi vallas olmegi just sellel põhimõttel oma 
koostöö lasteaedadega, üldhariduskoolidega, huvikooli-
dega ja noortekeskusega üles ehitanud. Toimib.

Maikuu volikogus vastu võetud Viimsi valla haridus- ja 
noortevaldkonna arengukava on sündinud koostöös hari-
dusvaldkonna tegijatega ja suure hulga hariduse sõprade 
kaasamise läbi Viimsi vallas. 

Tulemus sai asjakohane ja 
piisavalt ambitsioonikas. Es-
malt, oleme kokku leppinud 
väärtused ja hoiakud, millest 
lähtume ja mis meid ühen-
davad. Teiseks, oleme sõnas-
tanud missiooni ja visiooni, 
mille fookuses on iga lapse ja 
noore arengu toetamine, roh-
kemate õppimisvõimaluste 
loomine ja õppimise väärtus-
tamine. Kolmandaks, oleme 

seadnud  strateegilised eesmärgid ja tulemuste mõõdikud, 
mille suunas ühekoos järgmise kümne aasta kestel pingu-
tada. Arengukava koostamise käigus sai ka selgeks see, et 
minevik, olevik ja tulevik peavad mahtuma ühele pildile/
kaardile, mis räägib meie hariduse lugu ja kus igal õppijal, 
noorel, õpetajal või haridusvaldkonnaga seotud spetsialis-
til on oma koht (vt lk 3). Arengukava tegevuskavas oleme 
kirjeldanud mitmed olulised sisulised tegevused, mille 
väljatöötamise ja arendamisega tuleb kohe tööle hakata: 
tõhustatud eesti keele õppe toetusmudeli loomine muu-
keelsete laste õpetamisel, noorsootööteenuste disainimine, 
innovaatiliste õppimis- ja õpetamislahenduste väljatööta-
mine, üld- ja huvihariduse lõimimine, haridustöötajate 
tasu- ja motivatsioonipaketi väljatöötamine jne. Lisaks 
saavad arengukava perioodi jooksul valmis kasutamiseks 
mitmed hariduse ja huviharidusega seotud objektid: 
Püünsi spordiväljak, kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi 
Artium, Randvere kooli juurdeehitus koos ujulaga ja 
lahenduse leiab gümnaasiumi laiendus.

On õppeaasta lõpp. Oleme sel aastal mitmeid elu 
õppetunde kogenud ja usun, et me kõik – õppijad, õpeta-
jad, vanemad – mõistame õppimise ja õpetamise tähen-
dust uuel moel. Usun, et viimane aas-
ta on näidanud meist igaühele tema 
tugevused, mida kasutades või 
millele toetudes oleme tulemu-
seni jõudnud. Ja usun sedagi, 
et oleme õppinud veelgi enam 
väärtustama enda ja teiste 
aega. Erilised tänusõnad edas-
tan kõikidele valla haridusasu-
tuste meeskondadele ja meie 
koostööpartneritele väljas-
pool valda, kes te olete 
oma vahvate õpilaste ja 
noortega jõudnud siia 
suve algusesse. Nüüd 
on aeg pisut puhata, 
lustida ja suvesooju-
sest rõõmu tunda! 

Marju Aolaid
hariduse ja noor-
sootöö valdkonna 
abivallavanem

Kaia-Leena Pino
Metsakasti külaselts

Haridusasutuse 
juht ja haridus-
asutuse pidaja on 
üks meeskond, kes 
viivad üheskoos 
unistusi ellu.

Rohevahetuse idee 
tärkas külaelanike seas 
korraldatud küsitlusest, 
kus uurisime, millised 
ühisüritused elanikele 
huvi pakuksid.

Rohevahetus on kogukonna üritus, millest võidavad kõik. Foto: Kaia-Leena Pino
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Vallajuhid arutasid haridus-
ministriga Viimsi gümnaasiumi-
kohtade nappuse leevendamist
Eelmisel nädalal toimus Viimsi riigigümnaasiumis haridus- ja teadus-
minister Liina Kersna osalusel ümarlaud, kus kooli juhtkond ning 
vallavalitsuse ja volikogu esindajad arutasid võimalusi luua valda 
täiendavaid gümnaasiumikohti. 

Vallavanema Illar Lemetti sõnul alustati ettevalmistusi Viimsisse riigi-
gümnaasiumi rajamiseks juba 2013. aastal ning kool avati viis aastat 
hiljem. “Võime eeldada, et gümnaasiumiõpilaste maksimaalne arv ehk
510 prognoositi toonaste parimate teadmiste pealt. Valla elanikkond on 
aga kasvanud, noori on juurde tulnud ja kool on osutunud populaar-
seks ka teiste omavalitsuste õpilaste seas. Järgmise kümne aastaga 
gümnaasiumiealiste noorte arv vallas peaaegu kahekordistub, mistõttu 
peab kindlasti lisanduma ka täiendavaid gümnaasiumikohti,” lausus 
vallavanem.

Riigigümnaasiumidesse saavad kandideerida soovijad üle Eesti ning 
kooli kandideerimisel õpilase elukoha osas eelistusi ei tehta. Täna õpib 
Viimsi gümnaasiumis 75% Viimsi valla õpilasi ja ülejäänud 25% õpilas-
test on pärit valdavalt Tallinnast. Gümnaasiumi juhtkond ja õpetajas-
kond on üles ehitanud väga hea kvaliteediga kooli, loodud on moodul- 
ja valikkursused ning käivitatud on mentorsüsteem õpilaste toetamiseks. 
Hea sõna kooli õppekvaliteedi kohta on levinud ning siia soovitakse 
õppima tulla üle Eesti. Seega võistlevad meie valla noored võrdsetel 
tingimustel kõigi teiste kandideerijatega ning määravaks teguriks saa-
vad õpilase head teadmised.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on Viimsi vallavalitsuse, 
noorte ja lapsevanemate mure mõistetav. “Heameel oli kuulda, et kuigi 
tegemist on riigigümnaasiumiga, on vallavalitsus võtnud selles küsi-
muses aktiivse hoiaku ning pakkunud ise välja erinevaid lahendusi. 
Nii saame valda kerkiva uue kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artiumi 
ruumide lisandumisega avada riigigümnaasiumis 2022. aasta sügisel 
täiendava klassikomplekti 34 õpilasega. Õpilaste arvudele otsa vaa-
dates aga ei ole see ilmselgelt piisav ja seega peame hoidma kõik 
variandid laual, kaasa arvatud võimaliku juurdeehituse rajamise Viimsi 
riigigümnaasiumile,” ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Martin Jaško
avalike suhete juht

ARENGUKAVA Viimsi vallas õpi-
takse igal ajal ja igal pool – sellist 
visiooni pakub 20. mail vallavoli-
kogu poolt heaks kiidetud haridus- 
ja noortevaldkonna arengukava.

Dokument seab strateegilised eesmär-
gid valla lasteaedade, üldharidus- ja 
huvikoolide ning noortekeskuste te-
gevusele järgmiseks kümmekonnaks 
aastaks. Suurimateks väljakutseteks 
on valdkonna tõhusam juhtimine ning 
õpetajatele ja tugipersonalile senisest 

parema motivatsioonisüsteemi loomi-
ne, et Viimsisse tuleksid tööle oma ala 
parimad spetsialistid.

Uuenduste eestvedamisel nähak-
se arengukavas ühe kandva tegevuse-
na ette juba alustatud digikooli projek-
ti laiendamist kõigile valla koolidele. 
Täiesti uues kvaliteedis võimalused te-
kivad tuleva aasta kevadel valmiva kul-
tuuri- ja hariduskeskusega Viimsi Ar-
tium, kuhu koondub huviharidus ning 
mille ruume saavad kasutama hakata 
kõik valla koolid. Parimate spetsialis-

Volikogu kinnitas valla haridus- 
ja noortevaldkonna arengukava

tide saamiseks on kavas üle vaadata 
haridus- ja noortevaldkonna töötaja-
te motivatsioonipakett.

Arengukava koostamisel tehti taus-
taanalüüs, korraldati mitmeid arutelu-
seminare haridusvaldkonna inimeste-
ga, viidi vallaelanike seas läbi küsitlus 
ning külastati kõiki haridus- ja noor-
sootööasutusi ja intervjueeriti nende 
juhte. Avalikul arutelul said kõik viim-
silased anda oma tagasisidet ja teha et-
tepanekuid arengukava eelnõule.
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juubilarid Viimsi vallas
 Vladimir Badjuk
 Olev Jaame
 Jaan Ahven
 Juta Viinamägi
 Vadim Kopõlkov
 Mari-Ann Kelam
 Tea Pollisinski
 Siiri Nieländer
 Helgi Kibits
 Eha Pajus
 Aari Kalev
 Tamara Tammvee

98 
 Maimo Mäemets

95
 Evalda Nittim

94
 Aida Loige
 Ingrid Mihailov
 Meeta Allert

92
 Erich Ausmaa

90 
 Muza Petrova

85 
 Nadiia Chernenko
 Neeme Kaljuste
 Silvia Lembit
 Erich Namme
 Vaike Tiitsmaa

80
 Erni Nõmm
 Malle Kauna
 Milvi Leedu
 Laine Sorokina
 Tiit Riismandel

 Anatoly Bozhenko
 Galina Shalya
 Ants Mägiveer
 Erna Kintsiraud

75
 Svetlana Grišanova
 Viktor Klaas
 Tõnu Murašev
 Merike Nõges
 Jekaterina Kuletskaja
 Toomas Proos
 Helgi Lilleoks

 Tiina Sulg
70

 Ellen Neeme
 Nikolay Lysenko
 Maie Roost
 Silvia Mumma
 Sirje Suvi
 Lembit Ramjalg
 Tiit Kuul
 Reet Ruus-Lindström
 Jaan Kajamäe 21.05 Viimsi Teataja veaparandus

  Helina ja Marko Möldril sündis 20. aprillil tütar Ruby Mölder. 

Viimsi riigigümnaasiumis toimus haridus- ja teadusminister Liina 
Kersna osalusel ümarlaud. Foto: Martin Jaško
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Maskikandmise kohustus 
asendus soovitusega kanda 
maske
Valitsuse otsuse kohaselt lõppes 2. juunist keskne maskikandmise 
kohustus ja asendus soovitusega kanda suletud rahvarohketes sise-
ruumides maski. Terviseametile jääb õigus maskikohustust määrata 
vastavalt vajadusele, samuti jääb see õigus tööandjatele. 

Üleriigiline maskikandmise kohus-
tus lõppes kõikides avalikes sise-
ruumides, hooldekodudes ja hari-
dusasutustes, kus see seni kehtinud 
on. See puudutab poode, teenindus-
asutusi, haridust, kultuuri, sporti, 
kirikuid, meelelahutust jm. Maski 
kandmine või suu ja nina katmine 
on endiselt soovitatav kinnistes ja 

rahvarohketes kohtades, kus on kehv ventilatsioon ja distantsi hoidmi-
ne võõrastest inimestest pole võimalik, näiteks ühistranspordis.

Vastavalt epidemioloogilisele olukorrale jääb terviseametile õigus 
nõuda maskide kandmist konkreetsetes kohtades või üritustel, samuti 
tohib tööandja koroonanakkuse ohutu keskkonna tagamiseks nõuda 
töötajatelt või ettevõte klientidelt maski kandmist. Kuna koroonaviiruse 
leviku oht Eestis ei ole möödunud, on soovitatav endiselt hoida inimeste 
vahel distantsi, pesta ja desinfitseerida käsi.

VT

Rohuneeme külavanemaks 
valiti uuesti Jüri Martin
27. mail toimunud Rohuneeme külavanema valimistel valiti järgmi-
seks neljaks aastaks külavanemaks Jüri Martin. 

Maikuu seisuga elas Rohuneeme külas rahvastikuregistri andmetel 
397 hääleõiguslikku ehk 16-aastast ja vanemat elanikku, kellest küla 
üldkoosolekule registreerus 12 protsenti ehk 47 inimest.

Hääletamisest võttis osa 42 inimest, kellest 36 andsid oma hääle 
Jüri Martini poolt. Seega valiti Rohuneeme küla külavanemaks ainsana 
kandideerinud Jüri Martin, kes on ka varasematel aastatel sama ametit 
pidanud.

Külavanema ametiaeg on neli aastat, järgmised korralised Rohu-
neeme külavanema valimised toimuvad aastal 2025.

Palju õnne ja jaksu vastvalitud külavanemale!
VT

Püünsi renoveeritud korvpalli-
väljak ootab kossuhuvilisi
KEHAKULTUUR Teisipäeval, 
1. juunil avati uhke avaüritusega 
Püünsi renoveeritud korvpalli-
plats. Esimeses toimunud mõõdu-
katsumises võistlesid omavahel 
Püünsi kooli ja vallavalitsuse 
meeskonnad.

Pikka aega kasutuskõlbmatuna seis-
nud korvpalliväljakul asfalteeriti eel-

mise aasta lõpul aluspõhi, katkine 
puitlaudis asendati maailmatasemel 
plastikkattega ning paigaldati uued 
korvilauad ja piirdeaed. Väljaku jooni-
mine jäi ootama kevadega saabunud 
soojemaid ilmasid ning lastekaitsepäe-
val toimuski väljaku ametlik avamine.

Palliplatsi uus erksavärviline plas-
tikkate on ilmastikukindel ning puit-
kattest oluliselt vastupidavam. Uus 

kate on täpselt sama, millel mängitak-
se kõik 3 x 3 tiitlivõistlused ning mida 
kasutatakse ka Tokyo olümpiamängu-
de kavas oleva 3 x 3 korvpalli platsidel. 
Püünsi kooli korvpalliväljaku kate on 
hea pidevusega, jalasõbralikum ning 
loomulikuma põrkega kui asfaltvälja-
ku kate ning sellel mängimine on või-
malikult lähedane siseplatsile.

VT

Jüri Martin valiti taas Rohuneeme külavanemaks. Foto: Martin Jaško

Viimsi siseliinidel hakkasid 
1. juunist kehtima muudatused
ÜHISTRANSPORT Viimsi valla 
bussiliinidel toimuvad seoses 
parvlaevaliinid sõidugraafikute 
muutusega ja Aiandi tee remont-
töödest tingitud sulgemistega 
alljärgnevad muudatused.

Seoses Aiandi tee 
ehitustöödega:
Liin V3 – muutuvad väljumisajad ja lii-
kumistee. Liini uus liikumistee on Ravi 
tee – Randvere tee – Lubja tee – Pärna-
mäe tee – Vehema tee – Tulbi tee – Nel-
gi tee – Aiandi tee – Vehema tee – La-
geda tee – Soosepa tee – Pärnamäe tee 
– Lubja tee – Randvere tee – Ravi tee.

Seoses parvlaeva 
sõiduplaani muudatusega:
Tööpäevadel

Liin V2 – nihutatud väljumine peatu-
sest Viimsi keskus kell 08:35 → 08:05; 
kell 14:50 → 14:44 ja kell 17:35 → 17:40. 
Lisatud väljumine peatusest Randvere 
kauplus kell 08:35 ja muutub väljumi-
ne kell 14:40 → 14:35.

Liin V6 – nihutatud väljumine pea-
tusest Viimsi keskus varasemaks kell 
08:50 → 08:44 ja läbib peatust Lepp-
neeme sadam.

Liin V7A – väljumisel peatusest 
Viimsi keskus kell 14:20 ei läbi buss 
Leppneeme sadamat.

Laupäeval
Liin V2 – nihutatud väljumine peatu-
sest Viimsi keskus kell 10:05 → 11:09; 
kell 11:55 → 11:40 ja peatusest Randve-
re kauplus kell 10:32 → 11:35; kell 12:20 
→ 12:11.

Pühapäeval
Liin V1 – nihutatud väljumine peatu-
sest Viimsi keskus kell 20:50 → 20:56 ja 
peatusest Rohuneeme kell 21:08 → 21:10.

Liin V2 – nihutatud väljumine pea-
tusest Viimsi keskus kell 11:02 → 11:05; 
kell 13:37 → 14:00; kell 16:30 → 16:25; 
kell 19:20 → 19:55; kell 21:15 → 20:40 
(marsruudi muudatus) ja peatusest 
Randvere kauplus kell 14:04 → 14:35; 
kell 17:04 → 16:50; 19:50 → 20:29; välju-
mine kell 21:45 võetakse maha.

Liin V7A – väljumisel peatusest 
Viimsi keskus kell 14:20 → 14:35 ja li-
sandub peatus Leppneeme sadam.

VT

  Lisainfo: www.peatus.ee.

1. juunist on 
Püünsi korv-
palliplats 
huvilistele 
avatud. Foto: 
Martin Jaško
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nantseerimisest. Oluliseks pean 
ka heategevust ühiskonnas – ai-
tasin käivitada heategevusorgani-
satsiooni Aitan Lapsi, et vähekind-
lustatud lastele luua võimalusi 
kultuurist osasaamiseks. 

Praegu aga juhin Tartu Loome-
majanduskeskust, mille alla kuu-
lub Tartu Filmifond, ning tegutsen 
ka filmifestivalide tARTuFF ja Tar-
tu PÖFF peakorraldajana.

Millega Artiumi juhi töökuulutus 
Sinu tähelepanu köitis?
Mind köitsid kohe Artiumi arhi-
tektuursed lahendused ja ruu-
miprogrammi võimalused kultuu-
riloomeks – hoone on väga hästi 
projekteeritud. Kuna seal on eri-
neva suuruse ja profiiliga saale, 
nii kontserdisaal kui ka kammer-
saalid ja black box, loob see väga 
head võimalused ka rahvusvahe-
lise kultuuri esitlemiseks, olgu siis 
muusika-, teatri- või filmivaldkon-
nas. Iga saal on multifunktsionaal-
ne, aga samas oma spetsiifikaga. 
Kontserdisaal pakub väga paindlik-
ke võimalusi mängida publiku tri-
büüni ja põrandaga, seal peaks ole-
ma ka suurepärane akustika. Black 
box võimaldab lavale tuua igat tüü-
pi üritusi, see on ideaalne kaasaeg-
sete etenduskunstide jaoks, aga ka 
rokk-, pop- või jazzmuusika esine-
jatele. Black boxi saaks kasutada ka 
eksperimentaallavana. Kammer-
saal sobib väiksemaformaadilis-
te kontsertide jaoks ning on täies-
ti eriline, kuna sealt avaneb vaade 
klindile ja loodusele, mis loob hu-
vitava atmosfääri. 

TIPPJUHT Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi 
Artium juhiks valiti pikka aega teatri-, filmi- ja 
muusikavaldkonnas tegutsenud Kristiina Reidolv, 
kes asub tööle 1. septembril. Kes Kristiina on ning 
milline on tema nägemus Artiumist? 

Kristiina Reidolv: sideme loomine kultuuri 
ja hariduse vahel on väga oluline

Tutvusta ennast pisut. Kes Sa 
oled ning millega oled oma seni-
ses tööelus tegelenud?
Julgen öelda, et isiksuse tüpaažilt 
olen kultuuriorganisatsioonide 
ülesehitaja, sest millegi uue käivita-
mine pakub mulle põnevust ja ad-
renaliini. Olen seitsme aasta jook-
sul üles ehitanud etenduskunstide 
keskuse Vaba Lava nii Tallinnas kui 
ka Narvas. Asusin Vaba Lava juhi-
na tööle 2012. aastal, kui oli ole-
mas minu kui tegevjuhi palk vaid 
kolmeks kuuks. Kõik muu tuli ise 
luua. Lahkusin seitse aastat hiljem, 
kui organisatsioon oli paarikümne 
töötajaga ja kahe teatrikeskusega, 
sellel oli üle 70 000 külastaja ja suur 
rahvusvaheline võrgustik. Selliseid 
inimesi, kes oleksid Eestis hübriid-
tüüpi kultuurikeskusi juhtinud, 
mille programm koosneb nii eten-
duskunstidest, muusikast, näitus-
test, konverentsidest kui ka muu-
dest kultuuriüritustest, pole palju. 
Seega Vaba Lava juhtimise koge-
mused, kontaktid ja oskused on 
kindlasti abiks Artiumi juhtimisel 
ja kultuuriprogrammi kokkupane-
misel, isegi kui asutuste profiilid ja 
kogukonnad, kellele programm on 
suunatud, on selgelt erinevad. Li-
saks on mul endise Eesti Etendu-
sasutuste Liidu tegevjuhi ja pika-
ajalise juhatuse liikmena tekkinud 
tervikpilt kultuuriorganisatsiooni-
de juhtimisest, toimimisest ja fi-

Milline on Sinu visioon Artiumist?
Artium on väga unikaalse profiiliga 
organisatsioon, kus kohtuvad ko-
gukond, tippkultuur ja haridus. Si-
deme loomine kultuuri ja hariduse 
ning ka erinevate kultuurivaldkon-
dade vahel on väga oluline. Muu-
hulgas tugevdab see kultuuri in-
terdistsiplinaarseid suundi, mille 
poole kogu kultuur tänapäeval mi-
nu tähelepanekute järgi ongi liiku-
mas – kunstiliigid pole enam nii-
võrd selgelt eristuvad kui varem, 
vaid sulanduvad ühte. Digikultuuri 
areng hägustab üha enam piirjooni 
etenduskunstide, kaasaegse kunsti, 
muusika, filmi, arvutimängude jms 
vahel. Artiumi roll ongi mingis mõt-
tes neid kokku tuua ja ühte liita. 

Artium on koht, kus põimuvad 
omavahel nii erinevad kultuuri-
valdkonnad, professionaalne ja 
huvihariduslik loome kui ka koha-
lik ja kogukondlik, riiklik ja rahvus-
vaheline mõõde. See on atraktiivne 
kultuuri- ja hariduselu keskpunkt, 
mis inspireerib erinevaid sihtrühmi 
Viimsis, Tallinnas ja üle-eestiliselt. 

Mis teeb Artiumi teiste kultuuri-
keskustega võrreldes eriliseks?
Ühelt poolt juba eelpool mainitud 
väga hea ruumiprogramm, aga tei-
salt ka asukoht klindi kaldal. Väga 
erilised on siinsed endised kütuse-
mahutid, mis on ääretult inspiree-
rivad. Siin võiks kujuneda omalaad-
ne festivaliala, olgu valdkonnaks 
siis muusika, etenduskunstid või 
film, aga võimalusi on väga palju 
nii siseruumides kui ka väljas. Näen 
siin erakordset potentsiaali väga 
hea festivaliatmosfääri tekkimi-
seks. Artium kui festivalipaik võiks 
ka turismi edendada, sest siinsamas 
asuvad Viimsi vaimustavad mere-
vaated, suurepärased restoranid, 
spaad, kino. Kuidas see kõik tervi-
kuks koondada, vajab nuputamist, 
aga perspektiiv on paljulubav.

Mida maailma kultuurielus 
tahaksid Viimsisse tuua?
Oma tööelu jooksul olen palju külas-
tanud teatri-, filmi- ja muusikafesti-
vale üle maailma ning toonud ka 
Eestisse välisteatrite programmi. 
Sellega seoses on kujunenud välja 
väga head rahvusvahelised kontak-
tid ja koostöö erinevate riikide saat-
kondade ja kultuuriinstituutidega.

Ideaalis sooviks hakata koos-
töös Põhjamaade kultuurikeskus-
te ja teatritega programme rotee-
ruma. Kui näiteks Aasiast tulevad 
väga head kaasaegse tantsu trupid 
Stockholmi, siis võiksime ju näida-
ta neid lavastusi ka Artiumis. Veelgi 
loogilisem oleks aga sarnast koos-
tööd teha partneritega Soomest, 
nii etenduskunstide kui ka muu-
sikavaldkonnas. Eesmärgiks oleks 
Artiumiga ehitada üles rahvusva-
heline võrgustik erinevate kultuu-
riorganisatsioonide vahel.

Soovin väga, et tutvustaksime 
rahvusvahelist tippkultuuri Ees-
ti publikule. See aitab meie enda 
kunstnikel edasi areneda ning on 
ka publiku jaoks väga silmi avar-
dav ja hariv. See pole odav, aga se-
da on võimalik teha. Eesti kultuu-
ril on vaja olla osa rahvusvahelisest 
vereringest.

Kaks aastat tagasi ei mõelnud 
kultuurikorraldajad väga palju di-
gitaalsetele lahendustele, nüüd 
on see aga mõnda aega olnud 
ainus viis kultuuri tarbida. Milli-
seks hindad koroonakriisi mõju 
kultuurile ja kuidas see Artiumi 
tulevikuplaane võib suunata?
Me ei tea veel päris täpselt, kuidas 
ja milliseid kultuuri toimimise loo-
gikaid koroonakriis on murdnud, ei 
tea ka seda, kuidas taastub publi-
kuhuvi. Arvatavasti tuleb mitmed-
ki barjäärid ületada, et suur kultuu-
ritarbimine taastuks. Tõenäoliselt 
muudavad digitaalsed lahendu-

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

sed, mis täna on jõuliselt elava kul-
tuuri kõrvale tekkinud, päris palju 
nii kultuuriloome loogikaid kui ka 
kultuurist osasaamise loogikaid. 
Digitaalsus kinnitab üha tugeva-
malt kanda nii etenduskunstis kui 
ka muusikas ning on tugevalt mõ-
jutanud ka filmivaldkonda. Koroo-
naajal on see olnud pääseteeks, 
aga usun, et see hakkab ka edaspi-
di oma elu elama.

Kriisi tuleb alati ära kasutada ja 
pärast kriisi toimuvad ühiskonnas 
alati muutused. Tegelikult mõtisk-
lesin juba enne koroonakriisi väga 
tugevalt selle üle, mida tähendavad 
uued tehnoloogiad kultuuritööstu-
ses, ning ideed kultuuri digitaalse-
maks muutumise suunas olid ju-
ba toona õhus. Aga kui enne oli 
see võimalus, siis täna on saanud 
sellest selge vajadus. Digitaalsele 
dimensioonile tuleb juba praegu 
mõelda, ka Artiumis – et mis saab, 
kui tuleb viiruse kolmas või neljas 
laine. Kultuuritarbimine võib ka 
tulevikus kriisis pihta saada ning 
päästerõnga ulatavad just digitaal-
sed lahendused. Digikultuuri teke 
annab kindlasti tõuke ka interdist-
siplinaarsusele ja innovatsioonile.

Kas Sul on olnud ka mingi va-
rasem side Viimsiga või on see 
Sinu jaoks uus koht?
Viimsi on koht, kuhu oma varase-
mate projektidega seoses olen too-
nud väliskülalisi, keda olen tahtnud 
üllatada. Mereäärset teed mööda 
Tallinnast välja sõitmine tekitab 
väga erilise tunde kuhugi põnevas-
se paika pärale jõudmisest. See on 
kihvt, et Viimsi on nii Tallinna külje 
all, aga miljöö on siin hoopis teine. 
Siin on eripära ja kuurorti hõngu 
ning usun, et seda saame ka Artiu-
mi ülesehitamisel ühe tugevusena 
võtta ja sellele publikuhuvi tekita-
misel toetuda. 

Tippjuhi töö ei ole alati kõige liht-
sam tee, mida mööda minna. Mil-
lest Sa energiat ammutad ning 
kuidas oma akusid laed?
Juhitöö on hästi inspireeriv, eriti or-
ganisatsioonis, mida tuleb üles ehi-
tada. Millegi uue tegemine käivitab 
mind sisemiselt väga ning juba see 
aitab mul akusid laadida. Kui kul-
tuuritöötajana õnnestub luua veel 
väga head programmi ja saada sel-
lest publiku hulgas osa, siis ka see 
kultuurielamus annab uut energiat. 
Mulle on väga oluline ka muusika-
lise loominguga tegelemine ja loo-
duses viibimine.  

Kes on need kolm artisti/esinejat, 
keda tahaksid Artiumi lavale tuua, 
kui saaksid valida ükskõik kelle?
Etenduskunstidest tulevad esma-
järjekorras mõtteisse Hispaania 
etenduskunstnik ja lavastaja An-
gélica Liddell, Prantsuse-Austria 
koreograaf Gisèle Vienne, Saksa 
teatri lipulaev Rimini Protokoll ja 
Prantsuse imelapsest lavastaja Ju-
lien Gosselin. 

Samuti sooviks tuua klassikali-
se muusika tippe Paavo Järvi juhti-
misel ja teha koostööd Jazzkaarega. 
Sooviks leida võimalusi ka kaasaeg-
se filmikunsti tutvustamiseks koos-
töös PÖFFiga.

Kristiina 
Reidolvi sõnul 
on Artium 
väga uni-
kaalse pro-
fiiliga orga-
nisatsioon, 
kus kohtuvad 
kogukond, 
tippkultuur ja 
haridus. Foto: 
erakogu



Võimalus saada tasuta õigusabi
HUGO.legal koostöös justiitsministeeriumiga on tasuta õigusabi 
pakkunud juba neli aastat ning selle ajaga on abi saanud 37 000 
inimest. Õigusabi saab 16 suuremas maakonnakeskuses kohapeal 
ning ka emaili või videosilla vahendusel. 

Kes saavad tasuta õigusabi?
Tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad inimesed, kelle kesk-

mine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi 
puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 
1700 eurot. 

Millises mahus tasuta õigusabi saab? 
Tasuta on esimesed kaks nõustamise tundi ning HUGO kogemus 

näitab, et esimese kahe tunniga saavad ka enamlevinud probleemid 
lahendatud – keskmine nõustamise aeg on 2,2 tundi. 

Kui kahest tunnist jääb väheks, saab juurde veel kolm tundi soodus-
hinnaga 45 eurot tund ning lapse õigusi puudutavates perekonnaasja-
des saab soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi. 

Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ning tasuda 
ühekordne omaosalustasu 5 eurot, mis tagab inimesele kuni kalendri-
aasta lõpuni võimaluse soodustingimustel õigusabi saada. Alaealised 
on omaosalustasust vabastatud. 

Kuidas tasuta õigusabi saab? 
Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb aeg juristi 

vastuvõtule registreerida veebiaadressil www.hugo.legal või telefonile 
688 0400 helistades. Valida saab kolme nõustamise võimaluse vahel: 
kontoris juristiga kohtudes, videosilla vahendusel või e-maili teel. 

HUGO meeskond on ehitanud inimeste abistamiseks ka mitmeid 
õigusroboteid, enamus neist abistavad inimesi tasuta. Õigusrobotid on 
leitavad kodulehel www.hugo.legal.

HUGO esindused asuvad 16 linnas üle Eesti: Tallinn, Tartu, Pärnu, 
Rapla, Viljandi, Valga, Võru, Põlva, Jõgeva, Paide, Narva, Jõhvi, Rakvere, 
Haapsalu, Kuressaare ning Kärdla. 

VT 
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Põhja-Eesti demineerijad 
töötasid Naissaarel
21.–22. mail viibis Põhja-Eesti pommigrupp Naissaarel, et leida ja 
võimalusel ka kohalikelt elanikelt kätte saada plahvatusohtlikke 
esemeid. 

“Kohalikud saareelanikud olid meie tulekust 
ja kohalolekust informeeritud ning võtsid meid 
väga hästi vastu,” rääkis Põhja-Eesti pommi-
grupi peademineerija Vladimir Zabellevitš. “Saa-
rel käisime kontrollimas kohti, kust on varase-
malt lõhkekehi leitud. Lisaks saime mõned ese-
med ka kohalike inimeste käest, kes ootasidki 
meie tulekut,” lisas ta.

Kokku said demineerijad Naissaarelt ühe 
133-millimeetrise mürsu, 900 grammi trotüüli, 
viis meremiini sütiku ampulli, kaks 76-millimeet-
rist mürsku, ühe liiniheite laengu mootori ja ühe 
tühja 234-millimeetrise mürsu, mis anti kohali-
kule muuseumile eksponaadiks.

Mereväe tuukrid olid kahel päeval valmis rea-
geerima ning suuri leide vastu võtma. Samuti oli 
PPA valmis demineerijatele koheselt appi 
tulema, kui vajadus oleks tekkinud. Pommi-
grupp sai oma jõududega hakkama ning see 

väike kogus lõhkekehi hävitati 22. mai keskpäeval saare keskosas.
Kui leitakse lõhkekeha või seda meenutav ese, siis reageerivad 

demineerijad esimesel võimalusel. 
Päästeamet 

Tasuta õigusabi saavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on 
kuni 1200 eurot kuus, erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonna-
asjad. Foto: Pixabay

Naissaarelt leitud 
mürsk. Foto: Põhja-
Eesti pommigrupp

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 18.05.2021 
VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 19 Haabneeme alevikus asuvale Põldheina parkla 

P2 kinnistule hoonestusõiguse seadmine OÜ Viimsi 

Haldus kasuks 

Nr 20 Viimsi vallas Püünsi külas asuva Pikaneeme 

maaüksuse osaline kasutusse andmine MTÜ-le Püünsi 

Külaselts külaplatsi rajamiseks

Nr 21 Naissaarel Väikeheinamaa/Lillängin külas kin-

nistu Liliani detailplaneeringu kehtestamine

Nr 22 Viimsi alevikus Viimsi vallale kaasomandina kuu-

luvast Pargi tee 4 korterelamu osast osa võõrandamine

 

  Viimsi Vallavolikogu 18.05.2021 otsusega nr 19 
seati otsustuskorras hoonestusõigus Viimsi valla oman-

dis olevale kinnistule (registriosa nr 7290250, katastri-

tunnus 89001:001:0742, Viimsi vald, Haabneeme ale-

vik, transpordimaa 100%, pindala 7037 m²) OÜ Viimsi 

Haldus kasuks. Hoonestusõigus seatakse kogu kinnis-

asjale.

  Viimsi Vallavolikogu 18.05.2021 otsusega nr 20 
anti luba sõlmida MTÜ-ga Püünsi Külaselts leping 

Viimsi vallale kuuluva Püünsi külas asuva Pikaneeme 

haljaku (katastritunnus 89001:003:2018) 4356 m² suu-

ruse osa tasuta kasutusse andmiseks 10 aastaks. 

  Viimsi Vallavolikogu 18.05.2021 otsusega nr 21 

kehtestati Naissaarel Väikeheinamaa/Lillängin külas

kinnistu Liliani detailplaneering (Skepast & Puhkim OÜ, 

töö nr 2017-0097). Detailplaneeringuga moodustatakse 

üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt 

(EP) ning üks tee- ja tänavamaa (LT) sihtotstarbega 

krunt. Üksikelamumaa krundile antakse ehitusõigus 

põhihoone ja abihoonete, sh paadikuuri ehitamiseks 

järgmiste kõrvaltingimustega: 1) vallal on õigus detail-

planeering tunnistada kehtetuks, kui ei ole nõuete-

kohaselt täidetud 05.09.2019 sõlmitud notariaalset 

lepingut nr 3730; 2) vallal on õigus keelduda detailpla-

neeringukohastele ehitistele kasutusloa andmisest, kui 

ei ole nõuetekohaselt täidetud 05.09.2019 sõlmitud no-

tariaalset lepingut nr 3730, milles on muuhulgas kokku 

lepitud detailplaneeringu elluviimise tegevuskavas. 

(Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 18.05.2021 otsusega nr 22 
võõrandati otsustuskorras Viimsi alevikus asuv Pargi 

tee 4 (katastritunnus 89001:010:6060) kinnisasja kaas-

omandis olev koridoriosa suurusega 4,68 m², mis on 

lisatud plaanil tähistatud rohelise viirutusega, Pargi tee 

4 korterite 1 ja 2 omanikule vastavalt Pargi tee 4 korter-

maja kaasomanike kokkuleppel määratud hinnaga.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 18.05.2021 
VASTU VÕETUD MÄÄRUSED
Nr 14 Viimsi valla haridus- ja noortevaldkonna arengu-

kava 2021–2030 vastuvõtmine

Nr 15 Viimsi valla sademeveesüsteemide kasutamise 

eeskiri

Nr 16 Supelranna eeskirjade kehtestamise delegeeri-

mine Viimsi Vallavalitsusele

NB! Volikogu 18.05.2021 otsuste terviktekstidega on või-

malik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega 

Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

AVALIKUD ARUTELUD
  21.06.2021 algusega kell 16.30 toimub Viimsi Raa-

matukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 

Viimsi vald; tel 5688 2673) terrassil/õueruumis Viimsi 
alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detail-

planeering (edaspidi DP) on vastu võetud Viimsi Valla-

valitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 711. DP avalik 

väljapanek toimus 28.12.2020–15.01.2021.

  28.06.2021 algusega kell 16.30 toimub Viimsi 
alevikus Uustalu kinnistu õuealal (katastritunnus 

89001:010:0548) Viimsi alevik, Uustalu kinnistu DP 
eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste ava-
lik arutelu. DP on algatatud Viimsi Vallavolikogu 

14.01.2020 otsusega nr 7. DP eskiislahenduse avalik 

väljapanek toimus 12.10–11.11.2020.

  29.06.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raa-
matukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 

Viimsi vald; tel 5688 2673) terrassil/õueruumis Rand-
vere küla, kinnistu Tammneeme objekt ja lähiala DP 
eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik 
arutelu. DP on algatatud Viimsi Vallavolikogu 26.03.

2019 otsusega nr 19. DP eskiislahenduse avalik välja-

panek toimus 01.–30.09.2020.

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavolikogu võttis 18.05.2021 vastu otsuse 

nr 21 “Naissaarel Väikeheinamaa/ Lillängin külas 
kinnistu Liliani detailplaneeringu kehtestamine”.

Planeeringuala asub Naissaare läänerannikul Väike-

heinamaa külas ja hõlmab kinnistu Liliani (katastri-

tunnus 89001:001:0340, maakasutuse sihtotstarve maa-

tulundusmaa, pindala 14 303 m²). Planeeringuala piir-

neb edelast merega, loodest kinnistuga Lillemäe (maa-

tulundusmaa), kirdest kinnistuga Viimsi metskond 92 

(maatulundusmaa) ja kagust kinnistuga Ranna-Lepiku 

(maatulundusmaa). Liliani kinnistu on suuremas osas 

kaetud metsaga, kinnistu kaguosa on hoonestatud su-

vila ja abihoonetega. Juurdepääs planeeringualale on 

olemas Männiku teelt. 

DP-ga (Skepast & Puhkim OÜ, töö nr 2017-0097) 

moodustatakse üks üksikelamumaa kasutamise siht-

otstarbega krunt ning üks tee- ja tänavamaa sihtotstar-

bega krunt. Üksikelamumaa krundil fikseeritakse ole-

masolev ehitusõigus – krundil asuvad olemasolev kahe 

maapealse korrusega suvila, ühe maapealse korrusega 

abihoone ja ühe maapealse korrusega abihoone gene-

raatorile, kus toodetakse vajalik elekter – lisaks määra-

takse juurde ehitusõigus paadikuuri ehitamiseks. Nelja 

hoone lubatud ehitisealune pind kinnistul kokku on 

kuni 210 m², millest põhihoone võib olla kuni 130 m² 

ja abihooned kuni 80 m², sh paadikuur kuni 40 m². Põhi-

hoone suurim lubatud kõrgus on 7 m ümbritseva maa-

pinna keskmisest kõrgusmärgist ja abihoonetel kuni 

5 m. Lisaks on põhijoonisel näidatud võimalus välibas-

seini rajamiseks. DP-ga moodustatav avalikult kasuta-

tav tee- ja tänavamaa krunt antakse üle vallale.

DP kehtestamisega seoses muutub sama planeerin-

guala kohta Viimsi Vallavalitsuse 07.01.2005 korraldu-

sega nr 7 kehtestatud Naissaare Lääneküla Liliani maa-

üksuse DP kehtetuks. Kehtestatud DP on Naissaare 

üldplaneeringut muutev.

Lisainfo detailplaneeringute kohta, sh avalike välja-

panekute materjalid, on kättesaadavad ka Viimsi valla 

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

planeeringud/detailplaneeringud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Volikogus

Detailplaneeringud
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Kuidas toimib teenus 
eramajas?
Teenuse tellimiseks tuleb esmalt 
sõlmida leping endale sobiva TKO-
ga ning pärast seda saabki hakata 
pakendeid liigiti koguma. Asi toi-
mib nii, et teenuse pakkuja infor-
meerib tellijat äraveo graafikust 
ning õigel päeval peab tellija pane-
ma läbipaistva pakendikoti aia taha 
või hoovi nähtavale kohale. Veda-
ja viib koti ära ning jätab uue tühja 
koti asemele. Kui kotti pole võima-
lik õigel päeval välja panna, siis tu-
leb sellest vedajale vähemalt kaks 
tööpäeva enne teada anda. Vasta-
sel juhul on vedajal õigus rakenda-

JÄÄTMETE KOGUMINE Iga päev tekib suur hulk 
prügi, millest kuni 60% moodustavad pakendi-
jäätmed. Nende puhul ei ole aga tegemist tradit-
sioonilises mõttes prügiga, vaid väärtusliku mater-
jaliga, mida on võimalik taaskasutada. Tänu sellele 
saab igaüks pakendeid liigiti kogudes keskkonna 
säästmisele kaasa aidata.

Ü
ldiselt on Viimsi inime-
sed tublid sorteerijad, 
aga pakendite kogumi-
se aktiivsus võiks alati 

olla suurem, seetõttu vaatame üle, 
millised võimalused Viimsis jäät-
mete liigiti kogumiseks on.

Meie vallas tegeleb pakendijäät-
mete liigiti kogumisega kolm eri-
nevat taaskasutusorganisatsiooni 
(TKO): MTÜ Eesti Taaskasutusor-
ganisatsioon, OÜ Eesti Pakendi-
ringlus ja OÜ Tootjavastutusorga-
nisatsioon. Muuseas on just Viimsi 
esimene vald Eestis, kus kogu valla 
ulatuses pakuvad kõik kolm TKO-d 
nii avalikku konteineriparki kui ka 
tekkekohal kogumist. 

Miks koguda pakendi-
jäätmeid tekkekohal?
Kõige mugavam viis pakendijäät-
metest vabanemiseks on tekkeko-
hal kogumine. Seda saavad teha nii 
eramajaomanikud kui ka korteri-
ühistud (KÜ). Teenuse tellimine on 
väga lihtne, tuleb vaid omale sobiva 
TKO-ga leping sõlmida ning edaspi-
di saab pakendeid mugavalt ära an-
da oma kodu juures. Sellisel kogu-
misel on mitu eelist. Esiteks on see 
tasuta. Teiseks on see ülimalt mugav, 
sest jäätmed saab otse oma aia taga 
või kortermaja juures ära anda. Kol-
mandaks ei teki kohapeal kogudes 
kiusatust pakendeid olmeprügi hul-
ka panna, sest pakendikott (erama-
ja puhul) või konteiner (KÜ puhul) 
on alati kohe käepärast. Neljandaks 
saab pakendijäätmeid eraldi kogu-
des märkimisväärselt olmeprügi 
hulka kahandada ja viimase äraveo 
vajadus väheneb. 

da tühisõidutasu. Kuna kohustusi 
ja tähtaegu on kõikidel palju, siis 
on kuupäevade meelespidamisel 
abiks ka see, et vedajad informee-
rivad tellijat veokuupäeva saabu-
misest eelnevalt SMS-i või e-pos-
ti teel. Samuti saab igaüks endale 
ise kalendrisse vastava meeldetu-
letuse panna. 

Kuidas toimib teenus 
korteriühistus?
Korteriühistu saab samuti sõlmi-
da lepingu sobiva TKO-ga, tellida 
maja juurde eraldi pakendijäätme-
te kogumise konteineri ning teha 
seeläbi pakendite liigiti kogumise 
ja äraandmise elanike jaoks muga-
vamaks. Konteineri tühjendamine 
on KÜ jaoks tasuta, tasuda tuleb 
vaid konteineri rent, kuid see sum-
ma ei ole suur. Sõltuvalt mahust ja 
vedajast jäävad konteinerite rendi-

hinnad vahemikku 2,10–6,67 eurot 
kuus. Kui jagada summa korterite 
arvuga, jääb kulu ühes kuus sage-
li ühe majapidamise kohta mõne-
kümne sendi piiresse. Arvestades 
seda, et pakendite liigiti kogumise 
arvelt väheneb oluliselt segaolme-
jäätmete maht ja selle konteineri 
tühjendust saab seetõttu harve-
maks muuta, on see ka majandus-
likult üsna mõistlik. 

Kuna leidub ka peresid, kes ei 
sorteeri seetõttu, et avalik paken-
dipunkt asub majast kaugel, siis 
KÜ-le pakendikonteineri tellimi-
sel võtab jäätmete kogumise suure 
tõenäosusega ette rohkem inimesi.

Korteriühistu võib pakendite 
kogumiseks kasutada ka oma kon-
teinerit, aga sel juhul peab kontei-
ner vastama teatud standardite-
le. Kui KÜ soovib hakata kasutama 
oma konteinerit, peab igal juhul 
eelnevalt teenusepakkujaga kon-
sulteerima, kas olemasolev mahu-
ti vastab ettenähtud normidele.

TVO kogemusel võib öelda, et 
KÜ pelgavad tihti uue jäätmeliigi 
konteinereid, sest see eeldab ela-
nike teavitamist ja selgitustööd, 
mis on lisakoormus. Seda ei tasu 
aga karta, sest olemas on lihtsad 
ja selged sorteerimisjuhendid, mi-
da saab välja printida või elanikele 
e-kirja teel edastada. Sorteerimis-
harjumus tuleb tegelikult kiiresti, 
kui sellega juba algust teha.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Pakendijäätmete tekkekohal 
kogumine sobib nii eramajadele 
kui ka korteriühistutele

tasub teada

Üle 60% prügikasti visatavatest jäätme-
test on tegelikult taaskasutatavad. Sorteeri-
misega säästate loodust, sest prügist saab 
väärtuslikku toorainet erinevate toodete 
tootmiseks. 

  Klaas on 100% taaskasutatav ja korduvalt 
ümbertöödeldav. Klaaspudeli lagunemiseks 
looduses kulub aga rohkem kui 4000 aastat.

  Metallist tehakse erinevaid tooteid aeda-
dest tööriistadeni. Alumiiniumit saab taas-
kasutada piiramatu arv kordi, samas kui 
alumiiniumpurk kõduneb prügimäel 500 ja 
enamgi aastat.

  Eestlane kasutab keskmiselt 200 kilekotti 
aastas. Kilekott laguneb looduses kuni 1000 
aastat ehk 40 inimpõlve. Plastist tehakse aga 
uusi plastpudeleid, põrandalaudu, aiamööb-
lit jpm.

  Paberi ja papi ümbertöötlemine säästab 
metsi, andes meile muuhulgas munakarpe, 
soojustusvilla ja vihikuid.
*Allikas: ETO

Miks pakendijäätmeid 
liigiti koguda*

Avalikud 
pakendi-
jäätmete 
kogumispunktid 
Viimsis

  Leppneeme, Sadama 
tee: sega, klaas, paber/
papp

  Kelvingi, Koidu tee 
lõpus: sega, klaas, paber/
papp

  Miiduranna, Muuli tee 
rist: sega, klaas, paber

  Rohuneeme, Kalmistu 
tee ja Liiva tee risti lähe-
dus. Bussi lõpp-peatuse 
plats: sega, klaas, paber

  Pringi küla, Makrilli tee 
ja Rohuneeme tee rist:
sega, klaas, paber

  Pringi küla, Reinu tee:
sega, klaas, paber

  Pringi küla, Kasteheina 
tee L2: sega, klaas

  Haabneeme, Mereranna 
tee (Mereranna tee L3 kin-
nistu otsal): sega, klaas

  Haabneeme, Õuna tee 
ja Tellissaare tee rist: sega, 
klaas, paber

  Haabneeme, Randvere 
tee 6: sega, klaas, paber

  Viimsi, Nelgi tee 1: sega, 
klaas, paber

  Muuga, Ojakääru  tee 
ja Randoja tee rist: sega, 
klaas, paber

  Metsakasti küla, Loosi-
välja tee  ja Katkuniidu tee 
ristil: sega, klaas, paber

  Viimsi, Äigurmäe tee 
ja Liivamäe tee rist: sega, 
klaas, paber

  Viimsi, Viama tee L1: 
sega, klaas, paber

  Randvere, Hallikivi tee ja 
Kõivu tee ristil: sega, klaas, 
paber

  Randvere, Haugi tee ja 
Tammneeme tee rist: sega, 
klaas, paber

  Laiaküla, Lilleoru tee 6 
kinnistu juures asuv vana 
parkla: sega, klaas, paber

  Pärnamäe, Pärnamäe 
tee ja Astla tee ristmiku 
lähedus: sega, paber 

  Muuga, Mündi tee L1 
keskel: sega, klaas, paber

  Randvere, Koralli tee 
algus (Koralli tee L1): sega, 
klaas, paber

  Haabneeme alevik, 
Mereranna tee: sega, 
klaas, paber

  G. H. Schüdlöffeli tee 
staadioni parkla: sega, 
klaas, paber

  Avalikud pakendijäät-
mete kogumispunktide 
kaardi leiate veebilehelt 
www.viimsivald.ee/teenused/
keskkond/jaatmemajandus/
pakendid.

Reeglina on kogumis-
punktis eraldi konteinerid 
paberile ja papp-pakendile 
(sinise märgistusega kontei-
ner), segapakendile (kolla-
se märgistusega konteiner) 
ning klaaspakendile (roheli-
se märgistusega konteiner). 
Juhul, kui klaaspakendeid 
ei saa eraldi ära anda, siis 
võib need panna segapa-
kendikonteinerisse.

  MTÜ Eesti Taaskasutus-
organisatsioon (ETO)
Aadress: Mustamäe tee 24, 
10621 Tallinn, tel 640 3240, 
eto@eto.ee, www.eto.ee

  MTÜ Eesti Pakendi-
ringlus (EPR)
Aadress: Vana-Narva mnt 26, 
74114 Maardu, tel 633 9240,
info@pakendiringlus.ee, www.
pakendiringlus.ee

  Tootjavastutusorganisat-
sioon OÜ (TVO) 
Aadress: Lõõtsa 4, 11415 
Tallinn, tel 681 1480, info@
tvo.ee, www.tvo.ee

Täpsem info 
teenuse-
pakkujatelt

Pakendijäät-
mete liigiti 
kogumine 
aitab säästa 
keskkonda ja 
vähendada 
olmeprügi 
kulusid. Foto: 
Pixabay
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sest ei ole enam midagi järel. Vänd-
rast on pärit näiteks tublid ratturid 
Tanel Kangert, Rein Taaramäe ja 
kümnevõistleja Janek Õiglane, seal 
on filmitud kultusfilmi “Keskpäev”, 
ülemöödunud sajandil tegutsesid 
seal ka Koidula ja Jakobson. Kul-
tuurihingust oli selgesti tunda ka 
veel 1960-70ndatel, kui mina seal 
õppisin. 

Juba kooliajal oli mul endal ko-
gu aeg tahtmine midagi teha, orga-
niseerida. Nõukogude ajal ei suhtu-
tud meelelahutusse alati hästi, kuid 
kuna mu ema oli samas koolis õpe-
taja, siis ilmselt usaldati, et ma mi-
dagi lubamatut ei korralda. Imes-
tan, et lubati organiseerida isegi 
kabaree-etendusi. Kes sellest kuul-
sid, ei uskunud, et see võimalik oli. 
Osalesin ka kooli näiteringis, mida 
juhendas minu ema.

Organiseerimise vaim tuli Teiega 
Viimsisse kaasa?
Kui mu ema oli õpetaja, siis isa töö-
tas Vändras muusikakoolis ning eks 
see kõik toitis kultuurilist tegevust. 
Olen isegi klaveri eriala lõpetanud, 
kuid see tegelikult mulle ei meeldi-
nud ja pärast kooli lõpetamist pole 
ma klaverit enam puutunud. Õpe-
tajana alustades oli mul aga kohe 
tahtmine näitering luua. Sellest 
kasvas hiljem välja Viimsi koolitea-
ter, mis tegutses 30 aastat. Tegime 
väga võimsaid lavastusi. Direktoriks 
saades andsin koolipidajale luba-
duse, et ma enam suuri teatripro-
jekte ei juhi, aga vähehaaval tege-
lesin kooliteatriga ikka edasi. 

Millal tekkis koolmeistriks saami-
se soov?
Kuni keskkooli lõpuni tahtsin hoo-
pis arstiks saada ja sellepärast tegin 
ka keemia eksami. Kitsamalt võttes 
tahtsin kirurgiks õppida. Kirurgia 
tundus huvitav, kuna seal tehakse 
koos meeskonnaga kiireid otsuseid 
ning mulle on alati imponeerinud 
just meeskonnatöö. Ei mäletagi, kes 
see oli, aga keegi ütles mulle, et nai-
sed ei saagi kirurgiks, siis loobusin 
sellest mõttest ja läksin ema käidud 
rada. Eesti keel oli kindel ja turva-
line valik. 

Olen vahel mõelnud, et oleksin 
tahtnud siiski meditsiinis tegutse-
da, kuid ma ei kahetse kindlasti ol-
nut, sest karjäär on pakkunud väga 
erilisi võimalusi. Pelgalt õpetajaks 
poleks ma nagunii jäänud. Tänu 
kooliteatrile hakati minus näge-
ma koolijuhi potentsiaali. Samuti 
olin seotud mitme uue koolimaja 
ehitustega Viimsis. Näiteks Viim-
si kooli kerkides istusime pool aas-
tat iganädalaselt arhitektidega ühi-

ELUTÖÖPREEMIA LAUREAAT 11. mail toimunud Viimsi valla tublimate 
tunnustamisel pälvis elutööpreemia Randvere kooli direktor Leelo Tiisvelt, 
kes on pühendunult tegutsenud erinevate koolide ja huvitegevuste juures 
juba 1981. aastast. 

Kuidas Te Viimsisse sattusite?
Pärast Tartu ülikooli lõpetamist 
jõudsin ühe aasta töötada Pärnu 
internaatkoolis, aga 1981. aastal 
abiellusin ja kuna abikaasa elas Tal-
linnas, tulin siia tööle. Mingil põh-
jusel oli mul tekkinud kinnisidee 
asuda tööle just Viimsi kooli, kui-
gi ma isegi ei teadnud, kus see kool 
täpsemalt asub. 

Toonane õppeasutus oli veel 
üheksaklassiline, aga juba ehi-
tas Kirovi kalurikolhoos uut ma-
ja Männi teele. Sattusin igatahes 
Viimsisse õigel ajal, sest uude koo-
li oli õpetajaid vaja. Sel ajal polnud 
mingeid konkursse, tutvusi pidi 
olema, aga ega igaühte siiski õpeta-
jaks võetud. 15. augustil 1981. aas-
tal astusin esimest korda uue koo-
limaja uksest sisse. 

Milline uus koolimaja välja nägi? 
Sellest räägiti ju imejutte terves 
Eestis.
See oli tõeline elamus, sest sellist 
kooli polnud ma oma elus veel näi-
nud. Sel ajal ehitati üle Eesti koole 
tüüpprojektidega, aga uues Viim-
si koolis olid näiteks parkettpõran-
dad. See oli ennekuulmatu. 

Kaks nädalat enne kooli algust 
ei olnud kõik põrandad ja laed veel 
valmis ning ma tõesti ei uskunud, 
et kool avatakse õigeaegselt, kuid 
imekombel oli 1. septembriks kõik 
tehtud. Ma ei olnud kunagi varem 
näinud, et ehitusplatsil ja hoones 
toimetab sadu ehitusmehi. 

Natuke segastel asjaoludel pidi 
kool sealt pärast 25 aastat välja ko-
lima ning 2006. aastal avati Rand-
vere teel juba uus uhke Viimsi kool 
ning sealt alates hakkas ka elanik-
kond jõudsalt kasvama. Männi tee 
koolimaja poleks ju nagunii kõiki 
soovijaid ära mahutanud.

Kas Viimsi koolis olite vaid õpe-
taja?
Olin nii eesti keele õpetaja kui ka 
alates 1992. aastast huvijuht. 1997 
läksin tööle Viimsi huvikeskuses-
se, kuni aastal 2000 tehti mulle et-
tepanek kandideerida koolidirek-
tori ametikohale. Sellel positsioonil 
olin Viimsi koolis kaksteist aastat. 

Mis mälestused Teil enda kooli-
ajast on?
Olen Vändrast pärit ja õppisin seal-
ses keskkoolis. Praegu on kahju 
vaadata, kuidas Vändra aina kaha-
neb ja hääbub. Tolleaegsest hiilgu-

se laua taga, mis oli täiesti omaette 
kogemus. Sellist kooli polnud va-
rem Eestisse ehitatud. 

Te olete suurt huvi tundud kujun-
dava hindamise vastu. Miks?
Mulle on algusest peale tundu-
nud klassikaline hindamissüs-
teem pehmelt öeldes kummaline. 
Minu meelest ei arenda klassikali-
ne neljadele-viitele õppimine õpi-
last. See on ka üks põhjus, miks 
ma väga ei tahtnud ainult õpeta-
jana töötada. Hakkasin iseseis-
valt uurima kujundava hindamise 
olukorda maailmas, tellisin USA-
st materjale. Jätkasin koolijuhina, 
aga tänu erinevatele projektide-
le koostöös Innovega sai minust 
ka kujundava hindamise koolitaja. 
Tänasel päeval on kujundav hinda-
mine Eesti haridussüsteemi õppe-
kavas ametlikult olemas. Kas seda 
ka kasutatakse, on iga kooli otsus-
tada. Tõlgendamisvõimalusi on to-
hutult palju, aga mulle tundub, et 
koolid on rohkem ikkagi vanas tra-
ditsioonis kinni ehk õpetajakesk-
se hindamise suunas, kuigi tean 
koole, kus uuemat lähenemist ak-
tiivselt rakendatakse. Lühidalt se-
letades, asi on sisus – kas õpetaja 
määrab ise, kuidas laps peab vas-
tama, või lastakse lapsel ka endal 
mõelda, ise otsustada, valikuid te-
ha. Viimane variant, kus õpilase-
le antakse vabamad käed, eeldab 
õpetajalt tohutult palju juhtimis-
oskust. Kujundava hindamise pu-
hul kasutatakse väga palju ka sõ-
nalist hindamist ja tagasisidet. Aga 
ainult sõnalise hinnangu alusel ei 
saa õpilane siiski oma teadmistest 
aimu, see võib olla vaid toetav te-
gevus punktisüsteemile. Ideaalis 
näeks kujundav hindamine väl-
ja nii, et õpilane saab aru, kuhu ta 
oma teadmistega on välja jõudnud, 
milline on lõpp-punkt, kuhu ta pür-
gib ja kuidas ta sinna jõuab. Lõppu-
de lõpuks on n-ö maksimum ikka-
gi 100%. Tee sinna jõudmiseks võib 
olla lihtsalt erinev. Mulle meeldib 
väga 100 protsendi või 100 punkti 

süsteem, mis annab õpilasel või-
maluse oma teadmisi maksimu-
miga võrrelda. 

Millal Teist Randvere kooli direk-
tor sai?
Olles 2011. aastal teatanud vallale 
koolikoolijuhi ameti mahapane-
kust, oli plaan koolikarjääriga lõ-
petada ja asuda tööle koolitajana. 
Tolleaegne vallavalitsus nägi minus 
aga uudse kontseptsiooniga kaasa-
va kooli ülesehitajat.

Randvere kooli minek oli teatud 
mõttes nagu déjà vu – kui 2013. aas-
ta augusti keskel oma meeskonna-
ga uude majja läksime, oli maja nii 
pooleli, et ehitustegevus jätkus ko-
hati novembri lõpuni. 

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

Leelo Tiisvelt – 
40 aastat Viimsi 
hariduselus

Milline on Randvere kool?
Viimsi vallal oli plaanis ehitada 
kaasav kool, kus õpivad koos nii 
tavalised kui ka erivajadustega lap-
sed. Kaasava kooli teema oli algu-
ses väga keeruline, sest eeskujusid 
polnud kuskilt võtta, erivajaduste-
ga lapsed õppisid üle Eesti valda-
valt erikoolides ja abiõpetajaid pol-
nud koolides üldse olemas. Kõige 
suurem väljakutse oli enda kurssi 
viimine, mida kaasav kool üldse tä-
hendab. Praegu õpivad meie koolis 
nii füüsiliste kui ka vaimsete eriva-
jadustega lapsed.

Mis on kõige raskem olnud?
Integreerimine on olnud raske ka-
hel rindel. Leidub vanemaid, kes 

Leelo Tiisvelt. 
Foto: Annela 
Samuel

Volikogu esimees Taavi Kotka andis 11. mail Leelo 
Tiisveltile üle valla elutööpreemia. Foto: Peep Kirbits
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kuidagi ei aktsepteeri, et tema laps 
peab õppima kõrvuti lapsega, kes 
võib tavapärasest teistmoodi käitu-
da. Teiselt poolt on raske ka õpeta-
jatel, sest meie haridussüsteemis ei 
valmistata ette spetsialiste kaasa-
va kooli jaoks. Meie kooli tüüpili-
ne eriklassi õpetaja õpib eripeda-
googikat. Kõige paremad töötajad 
tulevad nendest, kes on eelnevalt 
erivajadustega lastega kokku puu-
tunud ja alles seejärel lähevad seda 
eriala õppima, sest tunnevad kut-
sumust. 

Kui suur teie koolipere on?
Algsest neljaklassilisest koolist on 
kasvanud kuueklassiline. Õpila-
si on hetkel 380, kellest 50 saavad 
kas eri- või tõhustatud tuge. Selle 
vajaduse määrab Rajaleidja, kes te-
gutseb HARNO (Haridus- ja Noor-

teamet) juures. Tegu on koolivälise 
nõustamiskeskusega, kuhu suuna-
takse pered, kes tavapärasest roh-
kem tuge vajavad. Eelnevalt tu-
leb muidugi rääkida vanematega 
ja neid nõustada, et nad selle pea-
le üldse mõtleksid. Arusaamine, et 
laps vajab lisatuge, on perele tege-
likult väga raske. Kõige ideaalsem 
oleks, kui lisatoe vajadus tuleks väl-
ja juba lasteaias, aga see ei pruugi 
alati nii minna. 

Töötajad on meil kokku üle 70, 
kuna eriklassid on väikesed, ja pal-
ju on ka abiõpetajaid. 

Randvere kool on eriline selle 
poolest, et meil ei ole suletud uste-
ga kabinette, kooli juhtkond ja tu-
gispetsialistid on koolielu keskel.

Mis lastest pärast Randvere kooli 
lõpetamist saab?
Tavaliselt lähevad erivajadusega 
õpilased edasi Astangu õppekes-
kusesse, tavaklasside õpilastele 
on õppekoht tagatud Viimsi koo-
li 7. klassis. Sügisel tuleb Randvere 
kooli tööle meie esimene eriklassi 
lõpetanud vilistlane, kes asub töö-
le abiõpetaja assistendina. Ta ei saa 
töötada küll täistööajaga ning tal-
le määratakse ka tugiisik, kuid kui-
dagi tuleb algust teha ning anda 
puuetega inimestele võimalus sa-
muti töötada.

Millised on suurimad rõõmud?
Kaheksa aastaga oleme jõudnud 
sinnamaale, et meil on tekkinud 
oma nägemus ja süsteem, kui-
das üks kaasav kool saaks toimida. 
Paistab, et see töötab, aga arengu-

ruumi on muidugi veel palju. Eri-
vajadustega lapsi võiks paremini 
integreerida ühte klassi koos n-ö 
tavalastega. Hetkel on nad paljuski 
ikkagi eriklassides, vaid mõned ük-
sikud tunnid toimuvad ühiselt. Se-
da tuleks aga teha nii, et kõik tun-
neksid ennast hästi. 

Ideaalis võiks iga kool Eestis ol-
la kaasav. Praegu vaadatakse Viim-
sis ikka Randvere kooli poole, kui 
mõni laps vajab lisatoetust. Paljud 
koolid pole veel täna valmis liht-
sustatud õppekava järgi õpetama. 

Töö Randvere koolis on olnud 
väga raske, aga iga väike töövõit 
teeb rõõmu ja meeskond on olnud 
lihtsalt fantastiline. Aja möödudes 
on paljud muutunud julgemaks 
väljakutsete osas. Minu ülesanne 
ja missioon on olnud kogu mees-
konda julgustada ja toetada. 

Kuidas erinevad lapsed omava-
hel hakkama saavad?
Kui klassi tuleb õpilane, kes vajab 
tuge, siis tugispetsialistid käivad 
esimesel koolinädalal lastele sel-
gitusi jagamas ja seda eriti esime-
ses klassis. Kõik lapsed ei pruugi ju 
teada, et mõned nende koolikaas-
lastest võibolla ei räägi, osad hää-
litsevad või kallistavad kõiki. Suur-
tes piirides kohanevad lapsed siiski 
kiiresti.

On Teil midagi lõbusat välja tuua, 
mis koolis on juhtunud?
Eks lastel on kergemaid ja raskemaid 
aegu, aga nalja saab alati palju. Kui 
ausalt nad kõike välja ütlevad, näi-
teks päevapoliitilistel teemadel. 

Mis veel viimastele aastatele mõel-
des meelde tuleb?
Seda ma ei kujutanud küll ette, et 

ma oma karjääri lõppedes sisuli-
selt kaks aastat lapsi ei näegi. Ko-
roonaaeg oli ikkagi šokk, aga on 
tõepoolest imekspandav, kui kii-
resti inimesed on võimelised kõi-
gega kohanema. 

Midagi eriskummalist juhtus 
just vahetult enne eriolukorra keh-
testamist – 21. veebruaril 2020 toi-
mus Randvere kooli võimlas vaba-
riigi sünnipäeva auks korraldatud 
kontsert-aktus, mis oli kõige võim-
sam üritus alates kooli avamisest. 
Me ei tea, miks me seda nii suurelt 
tegime – meil olid väljas kõik tant-
surühmad, koor, solistid, peole oli 
kutsutud ka vallavanem, kes pidas 
kõne. 

Omamoodi märgiline oli ka 
2018. aastal Eesti Vabariigi 100. 
juubeli tähistamine, kui meie õpi-
lased ehitasid saja vaguniga rongi, 
mille iga vagun kujutas ühte aastat. 
See rong on hetkel Randvere raa-
matukogus, kuid pälvis tähelepa-
nu üle Eesti.

Mida Te oma tööd tehes oluliseks 
olete pidanud?
Olen oma tööd alati südamega tei-
nud, aga selliseid inimesi on tege-
likult väga-väga palju. Igal inimesel 
on mingi superoskus ning ise olen 
püüdnud järgida seda, et igal aas-
tal tunnustada kõiki oma meeskon-
naliikmeid.

Mida Te edasi teete?
Moodne oleks öelda, et olen pak-
kumistele avatud, aga ega vist 
enam sellist tööd vastu ei võtaks, 
kus peaksin hulga inimeste eest 
vastutama. Seda on juba tehtud. 
Mõtlen ja vaatan. Suurima hea-
meelega töötaksin näiteks raama-
tukogus. 

Tegelen edasi rahvatantsu ja 
laulmisega. Sellega seoses on mul 
hea meel, et 2019. aastal täitsin ühe 
oma kauase unistuse ning osalesin 
nii tantsupeol tantsijana kui ka lau-
lupeol lauljana. Seda tunnet on või-
matu kirjeldada, see oli emotsio-
naalselt lihtsalt nii võimas.

Kommenteerib Viimsi kooli direktor Peeter Sipelgas: “Leelo jaoks ei ole kunagi ületama-
tuid raskusi, on vaid võimalused ja lahendused saada tugevamaks nii isiklikus plaanis kui 
ka organisatsioonina. Ta suudab panna meeletu pühendumisega organisatsiooni ühes rüt-
mis hingama ja see sära vaatab vastu nii töötajate kui ka õpilaste silmadest. 

Leelo üks suurimaid panuseid nii Viimsi hariduselus kui ka Eestis on olnud kujundava hin-
damise (õpilast toetava hindamise) juurutamine. Selle nimel tegi ta tõsist tööd Viimsi kesk-
kooli direktorina ning on seda jätkanud ka Randvere kooli juhina. Samuti on ta järjekindlalt 
toetanud oma inimeste enesetäiendamist ja õppimist. 

Tema eestvedamisel on Randvere kool liitunud mitmete erinevate projektidega, et pak-
kuda kooliperele, aga ka kogukonna liikmetele mitmekesiseid ja huvitavaid väljundeid. Just 
Leelo initsiatiivil oli Randvere kool 2015. aastal osaline haridus- ja teadusministeeriumi 
pilootprojektis Kaasav Kool, mis oli üks esimestest taolistest kaasava hariduse katsetustest 
Eestis. Leelo on suutnud oskuslikult siduda erinevate tasanditel tehtava koostöö parimate 
tingimuste loomisel õpilastele ja erilist kiitust väärib tema hingestatud tegevus hariduslike 
erivajadustega õpilaste toetamisel ning kaasamisel. 

Suhetes kogukonnaga on ülioluline kommunikatsioon, mille arendamisega on hakkaja 
naine tõsist vaeva näinud. See tee pole olnud sirge ja sujuv, kuid tänaseks on aastatepik-
kune pingutus end ära tasunud. Koostöös kooli hoolekoguga ja Randvere külaseltsiga kor-
raldatakse igal aastal üritusi, kuhu on kaasatud nii koolipere kui ka kogukond: volbriõhtu 
rongkäik ja ühine lõke, laadad, heakorratalgud mais.

Leelo oli üks nendest, kelle eestvedamisel käivitati Viimsi keskkoolis Teadmiskeskus Col-
legium Eruditionis. Tema jaoks on olnud oluline, et ka andekamad õpilased leiaksid pingu-
tust nõudvaid väljundeid ning et iga anne saaks märgatud ning võimetekohaselt arendatud. 

Samuti on ta professionaalsete õpikogukondade algataja Eestis. Tänapäeval peame 
loomulikuks, et juht kaasab otsuste tegemisse, arengute kavandamisse, ühiste väärtuste 
loomisse kogu kollektiivi, kuid tema algatas Viimsi keskkoolis professionaalsete õpikogu-
kondade praktika üle kümne aasta tagasi. Kaasamise meistrina leidis ta mõttekaaslasi, kes 
omakorda vedasid oluliste pedagoogiliste ja koolikultuuri teemade ringe ning kõik said kaasa 
rääkida ja tegutseda organisatsioonikultuuri loomisel. 

Leelo pole hoidnud häid kogemusi kujundava hindamise ja õpikogukondade teemal 
endale, vaid on jõudnud koolitada paljusid pedagooge ja koolijuhte üle Eesti. 

Kogu tema professionaalne areng, tegemised ja ettevõtmised, samuti harrastused – koori-
laul ja rahvatants – on seotud Viimsi ja viimsilastega.”

KO M M E N TA A R

hea teada

  Leelo Tiisveltil on kolm last. Teet (39) tegutseb IT-, Liis (35) disaini- 
ja noorim poeg Siim (34) arhitektuurialal. Lisaks on Leelo kolme-
kordne vanaema. 

Vanim poeg Teet kirjeldab enda valikuid ja lapsepõlve: “Ema an-
dis meile suhteliselt vabad käed. Lastest on igaüks valinud endale 
eriala, mis on kõige südamelähedasem tundunud. Nii ema kui ka 
isa on meie valikuid alati toetanud. Ema tegeleb laulu ja tantsuga, 
aga mulle pole need asja huvi pakkunud. Mul on algusest peale 
spordipisik sees olnud ja olen ikka trennis käinud. 

Emast on külge jäänud ilmselt see, et kunagi töö kõrvalt lõime 
mõne sõbra ja tuttavaga korvpalliklubi. KK Viimsi tegutseb siia-
maani ning on väga suureks paisunud. See oli selline poolpeda-
googiline tegevus, hakkasime väikeseid lapsi korvpalli mängima 
õpetama. Hetkel olen klubis taustajõuks, igapäevaselt aktiivselt 
enam ei tegutse. 

Õde ja vend olid rohkem kultuuriga seotud. Õde õppis muusika-
koolis viiulit, noorem vend ja ka õde osalesid kooliteatri projektides. 
Koos perega meeldis meile väga mängida lauamänge, mida kokku 
saades siiamaani teeme. Veel on meeles, et kuna vanavanematel 
olid maakodud, siis tegelesime väga palju maatöödega.”

Poeg Teet Tiisvelt: ema andis meile 
suhteliselt vabad käed

Meeskonna 
väljasõit 
Kõrvemaale 
augustis 
2020.
Foto: Liina 
Savolainen

Stiilinädala kaisukapäev veebruaris 2021. Foto: Liina Savolainen

Ideaalis võiks iga kool Eestis 
olla kaasav. Praegu vaadatakse 
Viimsis ikka Randvere kooli 
poole, kui mõni laps vajab 
lisatoetust.



Pargi majast. Meid tervitab aiavee-
rel naerusuine lasteaiaõpetaja Eva 
Laasma ning palub sisse astuda. 
On päikeseline hommikupoolik, 
lapsed askeldavad enne lõunaund 
mänguväljakutel ning Eval on las-
tel silma peal hoides aega meiega 
pisut juttu puhuda. Ta räägib loo, 
kuidas temast üldse lasteaednik 
sai. “Tegelikult tahtsin õppida aed-
nikuks, sest mu onu oli selles ame-
tis. Nägin tema tööd väga lähedalt 
ning ei osanudki ennast mujal et-
te kujutada,” alustab Eva. “Olin 
kindlalt otsustanud omandada 
kõrghariduse, aga kuna konkursid 
olid väga tihedad, siis arvasin, et 
on mõistlik kaks aastat tööl käia – 
töökogemus andis tol ajal ülikooli 
saamiseks eelise.” 

Noor naine töötaski Kirovi näi-
diskalurikolhoosi kalatehases, aga 
kui ta läks kahe aasta möödudes 
juhataja juurde avaldusega, et ta-
hab lahkuda ja õppima minna, öel-
di talle pikema jututa, et noori ini-
mesi kolhoosist ära ei lasta. Mingu 
Eva kaadriosakonda ja valigu seal 
meelepärane eriala, kuhu kolhoos 
ta õppima suunab. Valida oli kol-
me võimaluse vahel: laevakülmu-
tusseadmed, kalakasvandus ja las-
teaednik. “Mehhaanikast ei olnud 
mul aimugi, küll aga teadsin, et ka-
lamaimud on väga tundlikud ning 
paar kraadi temperatuuri kõiku-
mist mõjub neile hukutavalt. Seega 
otsustasin, et lapsed peavad roh-
kem vastu kui maimud ja minust 
sai Tallinna Pedagoogilise Instituu-
di üliõpilane,” naerab Eva. 

Nüüdseks jääb tal seljataha 23 
aastat Piilupesas ja 19 aastat Pargi 
majas. Kuigi päris aednikku temast 
ei saanud, hoolitseb just tema Par-
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tiivselt mõjunud. “Inimestel tek-
kis eelmisel kevadel aega ja meie 
kasvuhoone leiti palju kergemini 
üles. Hakati aru saama, et pole va-
ja käia kuskil kaugemal aiapoes, kui 
nii laia valikuga Viimsi kauplus on 
nii lähedal,” räägib Ott. Laura lisab, 
et lilli hakkasid koroonaajal ostma 
ka need inimesed, kes seda varem 
ei teinud.

Suvelillede kõrghooaeg al-
gab maikuus ning kestab suve lõ-
puni, aga see ei tähenda, et muul 
ajal tegemist poleks. Rahulikum 
aeg on vaid novembris-detsemb-
ris, sest juba jaanuaris tuleb kas-
vuhooneid kütma hakata, et Hol-
landist ja Saksamaalt saabunud 
beebitaimed sinna sirguma pan-
na. “Siht on seatud nii, et emade-
päevaks oleksid esimesed amplid 
kogu oma ilus olemas. Kasvatame 
kõik ise ning oma toodangut müü-

E
simeseks peatuspaigaks 
saab Hüatsindi tee, kus 
paiknevad Pirita näidis-
sovhoosi aegadel püs-

ti pandud kasvuhooned. Siinsetes 
kasvuhoonetes kasvatati nõuko-
gude ajal hulgaliselt lilli, mis olid 
tuntud üle Eesti ja kogusid kuul-
sust üleliidulistel lillenäitustel. 
Kui aga Eesti sai vabaks, lagunes 
ka lillekasvatussovhoos ning kas-
vuhooned läksid erakätesse. Tä-
naseks on paljud nendest paraku 
käest lastud, kuid osades toimeta-
takse edasi. Vilgas tegevus käib ka 
kõige äärmises hoones, kus tegut-
seb Viimsi Aiand OÜ ning kus meid 
võtavad lahkelt vastu juhatuse liige 
Ott Kokk, müügijuht Laura Lätt ja 
perenaine Liia Kokk. Lisaks tervi-
tab sisseastujat kirev lillemeri, sest 
suures kasvuhoones laiutavad õisi 
täis suvelillepotid ja -amplid.

Äri, mis õitseb
Viimsi Aiand OÜ on pereäri, mille-
le 2000. aastate alguses panid alu-
se Oti vanemad. Esmalt kasvatati 
kurke, kuid nüüd tegeletakse ainult 
lilledega. Peamiselt  pakutakse su-
velilli, aga valikus on ka mõned pü-
sikud. Ott liitus aiandusmaailmaga 
ligi kümme aastat tagasi, et tiheda-
matel perioodidel vanemaid aida-
ta, ning kutsus endale omakorda 
appi sõbra Laura. Tänaseks on ka 
mõlema elukaaslased aeg-ajalt lil-
leäris käed külge pannud. 

Omanikud tunnistavad, et ko-
roona on nende ärile pigem posi-

me samuti ainult ise,” selgitab Lau-
ra. Lisaks kasvuhoonele on aiandil 
müügipunkt Viimsi ehituspoe kõr-
val parklas, kus toimetabki peami-
selt Laura.

Kellel on vähegi rohelised nä-
pud, võib siin kasvuhoones vabalt 
veeta tunde, sest suvelillede ja amp-
lite valik on meeletult suur, leidub 
erinevaid liike, värve ja kombinat-
sioone. Taimed on väga lopsakad 
ja kaunid. Kvaliteedimärk on see, et 
lilled jõuavad ka Viimsist väljapoo-
le. “Paljud tulevad enne suvekodus-
se minekut läbi ja ostavad lilled kaa-
sa. Hiljuti saatsime kulleriga amplid 
Saaremaale, aga kuna taimed on õr-
nad, siis üldiselt kullereid väga palju 
ei kasuta. Kogemus ütleb ka, et ini-
mene tahab enne ostmist lille oma 
silmaga näha. Pool võlu seisnebki ju 
kaunite õite valimises,” räägivad lil-
leäri pidajad.

Nad kinnitavad, et töös pakub 
kõige suuremat rõõmu silmaga 
nähtav tulemus. “Väga tore on nä-
ha meie ampleid kellegi rõdul või 
aias rippumas. Paljud eriti ei usu-
gi, et oma kasvatatud lilli on või-
malik võõras kohas eksimatult ära 
tunda, sest õied olevat ju nii ühe-
sugused. Ka mu elukaaslane ütles 
alguses, et see ei ole võimalik, aga 
nüüd, kui ta on kolme aasta vältel 
meid abistanud, näitab vahel ise, 
et näe – see ampel on ju teie oma,” 
muigab Laura.

Kellel veel suvelillede ja ampli-
te jaoks ruumi on, võib küll Viim-
si Aiandist läbi astuda. Tühjade kä-
tega sealt kindlasti lahkuda ei tule, 
pigem on oht koju minna suurema 
hulga lilledega, kui algselt plaanis 
oli. 

Igas kohas peidab 
end mõni lugu
Edasi võtame ette jalutuskäigu 
mõisapargi suunas ning möödume 
selle käigus MLA Viimsi Lasteaiad 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Kuidas 
elab 
Viimsi 
alevik

Ott Kokk ja 
Laura Lätt 
oma aiandi 
valdustes. 

Eva Laasma 
on lasteaia-
õpetajana 
töötanud üle 
40 aasta.

KÜLASKÄIK Viimsi alevikus elab üle 2500 inimese, 
siin asub igale viimsilasele teada tuntud mõisapark ning 
endises mõisahoones tegutseb Eesti Sõjamuuseum – 
kindral Laidoneri muuseum. Aga mida lisaks sellele 
Viimsi alevikus veel leidub ja millega kohalik rahvas 
tegeleb? Ühel maikuu päeval läheme koos vallavanema 
Illar Lemettiga seda pisut lähemalt uurima. 

Viimsi mõisa-
park on mõnus 
paik nii jaluta-
miseks kui ka 
tervisespordi 
tegemiseks. 
Fotod: Merilin 
Piirsalu
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muuseumi koosseisu, aga detaili-
dest on veel vara rääkida, lisades, 
et rõõmustav on see, et eesti rah-
vas tõesti armastab professionaal-
set sõjaväe- ja puhkpillimuusikat. 

On hea teada, et muuhulgas 
hoiab muuseum au sees ka kindral 
Laidoneri mälestust, kelle oman-
duses mõis alates 1923. aastast oli. 
Kindral arendas siin aktiivset ta-
lupidamist, nii et sellest kujunes 
1930. aastatel eeskujulik piima- ja 
põllumajandustalu. Samuti tegeleti 
tema ajal hoolega mõisa puuvilja ja 
marjapõõsaste aiaga ning vähem-
tähtis polnud park, lillepeenrad ja 
tiigid – just see oli koht, kuhu kind-
ral armastas tuua oma külalisi. 

 
Vaja oleks kõnniteed
Mõisapargist edasi jalutades jõua-
me Aiandi teele, kus ootavad Aian-
di tee 4 korteriühistu tegevjuht 
Eero Mäss ja Annely Rennit Viimsi 
Alevikuseltsi juhatusest. Korteri-
ühistule teeb muret isetekkeline 
jalgrada, mis maja tagant läbi lä-
heb. Soov oleks rajada korralik 
kõnnitee, kuid mitte samasse koh-
ta, kus praegune sissetallatud rada 
kulgeb, vaid kinnistu piiril asuva 
heki äärde. “Meie kinnistu ja kõrva-
lasuva kinnistu piir on ühine ning 
vallale kuuluvat maad nende vahel 
ei ole. Oleme valmis ühe siilu sel-
lest maast sümboolse hinnaga, näi-
teks ühe euro eest vallale müüma, 
et vald rajaks sinna kõnnitee,” sel-
gitab Eero. 

Ta usub, et inimesed võtaksid 
uue tee omaks, sest see ei teeks 
suurt ringi, aga oleks samas oluli-
selt mugavam. Praegune sissetalla-
tud tee on porisel ajal väga muda-
ne ning talvisel ajal lund täis, lisaks 
rikub see kortermaja tagust haljas-
ala.

Praegusele trajektoorile ei ta-
heta uut teed teha, sest see lõikab 
majataguse platsi diagonaalis poo-
leks. Mõte on hoopis tulevikus raja-
da sellele alale laste mänguväljak.

Alevikuselts seisab meie 
elukeskkonna eest
Viimsi Alevikuselts loodi 2020. aas-
tal ning selle ajendiks sai erinevate 
küsimärkide kuhjumine. “Muutus 
kaunite kunstide kooli asukoht, hu-
vikeskus kolib Viimsi alevikust alla 
Haabneeme, aasta tagasi oli sinna 
juba kolinud noortekeskus, ka-
dus korvpalli mängimise võimalus 
ülal Viimsis Laidoneri pargi vee-

gi maja aias kasvavate õunapuu-
de eest. “Kui maja avati, istutasi-
me igale rühmale oma puu, hiljem 
on lõpetajad omalt poolt õunapuid 
kinkinud. Ma väga ei raatsi oksi lõi-
gata, sellepärast on puud väga ti-
hedad, aga natuke ikka harven-
dan,” muigab Eva. Ta selgitab, et 
õunapuud on kogu nende lasteaia 
sümbol, ka Pargi maja embleemil 
on õunapuud ja lasteaia hümn on 
nendega seotud. Eva teab, et ise-
gi rühma on lapsele valitud õuna-
puude järgi, kui üks ema teatas, et 
laps läheb ikka sinna, kus need ilu-
sad punased õunad kasvavad. Meie 
lahkume lasteaiast teadmisega, et 
igal inimesel ja kohal on oma lugu. 
Vaja on need vaid üles otsida ja ära 
kuulata.

Ajalooline Viimsi mõisapark
Järgmist lugu läheme otsima Viim-
si mõisaparki, mis on alates 1960. 
aastast looduskaiste all ja mille 
suurus on 12,3 hektarit. Pargi tai-
mestik ja maastik on mitmekesi-
sed, puudest kasvavad siin näiteks 
harilik pöök, selle punaseleheline 
vorm, tammed, vahtrad ja sangle-
pad, omapäraks on ka jämedate tü-
vedega põliste sangleppade, kün-
napuude ja lehiste rohkus. 

Pargis liituvad meiega valla-
aednik Allar Lehtsalu ja kommu-
naalvaldkonna peaspetsialist Taavi 
Valgmäe, et rääkida pisut lähemalt 
töödest, mis tehtud ja mille osas 
veel plaani peetakse. Mehed tõde-
vad, et park vajab hädasti uuenda-
mist, sest puud on juba vanad. Ku-
na aga tegu on muinsuskaitse all 
oleva  objektiga, siis omavoliliselt 
siin tegutseda ei saa. Seetõttu ei saa 
ka parki erilisi atraktsioone rajada, 
kuigi rahvas seda ehk sooviks. “Iga 
tegevuse jaoks peab muinsuskait-
seametilt loa taotlema. Kui tahad 
puud maha võtta, tulbipeenart raja-
da või midagi muud istutada – kõi-
ge jaoks on luba vaja,” ütleb Allar. 

Pargi uuendamiseks on kesk-
konna- ja planeerimisosakonna 
tööplaanis kogu parki hõlmava 
haljastusplaani tellimine. Kui kesk-
konnaameti ja muinsuskaitseame-
tiga kooskõlastatud haljastusplaan 
on olemas, saab parki uuendama 
hakata – istutada puid, põõsaid ja 
hooldada vanu puid. 

Pargi pinnas on üldiselt väga 
niiske ning vald on jõudumööda 
teinud töid selle probleemi lahen-
damiseks. Muuseas rekonstruee-
riti 2020. aastal mõisaparki läbivat 
kraavi LIFE Urban Storm projekti 
käigus. Täpsemalt korrastati par-
gi lõuna-kagu piirkonnas paikne-
vat kraavi ja selle ümbrust, et kui-
vendada liigniisket pinnast. Kraav 
puhastati võsast, lõiguti laiendati 
selle põhja ja sellega suurenes ka 
veepind. Kõige märjematele ala-
dele rajati maapinna kuivendami-
seks dreenkanalid. Voolukiiruse ja 
erosiooni vähendamiseks lisati eri-
nevaid veetõkkeid sh kosk. Kraavi 
paigaldati ka astekivid ja tamm, 
mis võimaldavad jalutajatel kraa-
vi mitmes kohas ületada. Testala-
ga tutvumiseks paigaldati plat-
vorm. Kõik see kokku muutis pargi 
kuivemaks ning jalutajate jaoks at-
raktiivsemaks, kuid kuivendamis-
töid tuleks tulevikus veelgi teha. 
Pargis aga poleks justkui käinud-
ki, kui pole imetlenud selle keva-
de Viimsi tõmbenumbrit – värvi-
list tulbipeenart, kus kasvab kokku 
12 000 õit. Jahedad ilmad on olnud 
tulpide jaoks soodsad ning nad on 

saanud oma ilu rahvale juba pikalt 
näidata. Allar ütleb, et peab plaa-
ni sama peenra vastu teisele poole 
kõnniteed veel ühte peenart raja-
da, et vaatepilt oleks veelgi uhkem, 
kuid millal see juhtub, et saa veel 
lubada. Samuti tahab ta parki ma-
ha panna krookusesibulad, et need 
ühed varasemad kevadekuuluta-
jad lillede seas kevadesse värvi li-
saksid.

Pärast jalutuskäiku mõisapargis 
käime läbi Videviku teelt, kus par-
gi kõrval asuva maja elanike pika-
aegseks mureks on kallakult maja 
ette immitsev vesi, mis saab alguse 
ilmselt mõnest allikast. KÜ juhatu-
se liige Ülli Kukumägi näitab koh-
ti, kust vesi maja ette voolab, ning 
selgitab, et see muudab majaesise 
platsi märjaks ja poriseks ning kül-

  Järgmisena külastame
Viimsi saari.

mal ajal ka ohtlikult libedaks. Tei-
ne mure on maja juurde viiva tee-
ga, millel puudub valgustus. Tee 
ääres on küll elektrivalgustuspost, 
aga see ei tööta. Vallavanem võ-
tab mured valda kaasa, et nende-
ga edasi tegeleda.

Viimsi aleviku süda
Järgmise peatuse teeme Laidone-
ri mõisa juures. Viimsi aleviku olu-
line osa, võiks isegi öelda süda on-
gi tegelikult seesama mõis. Mõisas 
tegutseb juba paarkümmend aas-
tat Eesti Sõjamuuseum – kindral 
Laidoneri muuseum, mille direk-
tori Hellar Lillega ka mõne sõna 
juttu ajasime. Hellar Lill rõõmus-
tas, et Covid-19-aegsete piiran-
gute lõppedes on huvi muuseumi 
vastu suur. Broneeritakse ekskur-
sioone, aga ka saali ürituste korral-
damiseks. Lugejal tasub kõrva ta-
ha panna, et muuseumi ruume on 
võimalik rentida nii ettevõtetel kui 
ka eraisikutel isiklike tähtpäevade 
korraldamiseks. Direktor tõi uhku-
sega välja, et ekspositsioonide osas 
on sellel aastal palju uut ja põne-
vat ees ootamas. Sügisel saab pea-
majas tutvuda uue ekspositsiooni-
ga “Rahva oma vägi” – rahuaegsest 
riigikaitsest 1920–1940 ja alates 
1991. aastast. Uueneb ka väliekspo-
sitsioon. 2019. aastal Eesti Vabariigi 
ja Eesti Vabadussõja 100. aastapäe-
va tähistamise puhul mööda Eestit 
sõitnud muuseum-soomusrong nr. 
7 “Wabadus” leiab oma kodujaama 
just Viimsis. Selleks otstarbeks ehi-
tatakse muuseumi välialale raud-
teelõik. 

Vallavanem uuris, kas viimaste 
uudiste valguses saab Viimsi enda-
le läbi sõjamuuseumi orkestri. Hel-
lar Lille sõnul tuleb praeguse info 
kohaselt orkester administratiivselt 

res,” loetleb Annely tekkinud mõt-
tekohti. Ta toob ka välja, et räägitud 
on liin 1A marsruudi muutmisest 
liikumiseks Viimsi alevikust Tal-
linnasse ringiga Lubja mäe kaudu, 
kuid see ei ole Viimsi aleviku elani-
ke jaoks mõistlik. “Kaaluda tuleks 
pigem ehk võimalust Haabneeme 
rahva jaoks Tallinna suunal uue lii-
ni käimapanemist, et 1A ei peaks 
sellist suurt ringi läbima. Seisame 
alevikuseltsiga selle eest, et saa-
me sõita ka tulevikus ühistrans-
pordiga Tallinnasse ilma, et peak-
sime Viimsi poolsaarel tiiru tege-
ma. Ükski arendus või muudatus 
ei peaks halvendama elanike hea-
olu ja olemasolevat elukeskkonda,” 
ütleb Annely.

Tema sõnul loodab alevikuselts, 
et Viimsi alevikust ei kujune vaid 
kortermajadega magala. Samuti 
soovitakse, et ka kodu lähedal oleks 
erinevatel vanusegruppidel võima-
lus vaba aega aktiivsemalt sisusta-
da. “Eelkõige on siin tegevusest 
puudu varateismelistel,” selgitab 
Annely. Ta arvab ka, et kui kõik hu-
vikeskuse ringid kolivad Artiumisse, 
võiks kindlasti kaaluda varianti, et 
tühjaks jäävaid ruume saaksid ka-
sutada aleviku noored ja seeniorid. 

Vallavanem saab siinkohal 
omalt poolt alevikurahvast rõõ-
mustada teatega, et tänavu suvel 
renoveeritakse Viimsi mõisapargi 
jalgpalliväljak ning rajatakse sel-
le kõrvale 3 x 3 mänguks mõeldud 
korvpalliplats. See pakub kohali-
kele spordihuvilistele kindlasti li-
savõimalusi. 

Huvikeskuse mitu nägu
Ringkäigu lõpetame huvikeskuses, 
kus meid võtab vastu perenaine 
Heidi Kirsimäe. Ta tutvustab kõi-
ki ruume, mida on huvikeskuses 
kokku kaheksa. Alustades suurest 
saalist, kus on 290 istekohta, ning 
lõpetades erinevate õppeklassi-
dega. Nendes ruumides tegutse-
vad erinevate valdkondade huvi-
ringid, aga kuni Artiumi avamiseni 
asub just siin ka Viimsi peamine 
kultuurisüda, kus käivad esinemas 
teatrid, lauljad ja erinevad kultuu-
rikollektiivid. 

Koroonaaeg tõmbas aktiivsele 
elule muidugi mõneks ajaks kriip-
su peale, aga seda aega kasutati tar-
galt ning mitmed ruumid said en-
dale uue kuue. “Ruumid on nüüd 
kasutamiseks mugavamad ning ka 
silmale kenamad vaadata. Muu-
hulgas sai suur saal uue valgustuse, 
millega saab tekitada erinevaid val-
gusefekte ning see annab visuaal-
selt etendustele ja esinemistele pal-
ju juurde,” selgitab Heidi.

Tal on hea meel, et koroona-
paus hakkab lõppema ja huvikes-
kus saab oma tegevustega edasi 
minna. Eelmisel reedel toimuski 
seal üle hulga aja esimene teatri-
etendus ning ees on ootamas veel 
palju põnevaid üritusi. Juunis saab 
ka hoo sisse mitmekülgne ja hariv 
laagrisuvi. Huvikeskusest võib aga 
ka niisama läbi astuda, sest siin on 
alati üleval mõni pilkupüüdev näi-
tus. Praegu on väljas eakate käsi-
tööringi juhendaja Ljuba Keskküla 
kunstinäitus “Mälestusi kodukan-
dist ja reisidelt” ning Viimsi kunsti-
kooli andekate õpilaste tööd. Tasub 
kindlasti vaatama minna! Vallavanem 

Illar Lemetti ja 
sõjamuusemi 
direktor Hellar 
Lill. Foto: 
Moonika Oras

Huvikeskuse 
perenaine 
Heidi Kirsi-
mäe on rahul, 
et lõpuks 
ometi saab 
taas alustada 
huvitegevu-
sega ja 
etenduste 
võõrustami-
sega.

Viimsi 
Alevikuseltsi 
liige Annely 
Rennit. Pildil 
on tema selja 
taga näha 
isetekkeline 
teerada, mida 
Aiandi tee 
4 KÜ soovib 
likvideerida.
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muusikat hakati mängima suure-
mates raadiojaamades. 

Nimi ei tähenda otseselt mida-
gi. Lihtsalt laheda kõlaga nimi. Sel-
line mõnus i-de lõppriim on selles. 

Villemiga tundub teil koostöö eri-
ti hästi sujuvat.
Villem oli teinud ühte asja, mina 
teist. Vaatasime korra, mis teisel 
pool ookeani toimub, ja tõime selle 
Eestisse üle. Mina tegin sellise oma 
nišiga biidi ja see töötas. Enne seda 
olin teinud põhiliselt pigem under-
ground-värki. On selline artist nagu 
LilLil, väga suur shoutout talle. Lä-
bi tema ma sain Villemiga ka tut-
tavaks. 

Tänasel päeval kuulud kooslu-
sesse Pitsa. Mis on selle projek-
ti taga? 
Teeme seda selleks, et endal oleks 
lõbus. Kõik on erinevad persoo-
nid – Tom ajab luulelist asja, mi-
na teen uuekooli biite ja Kris teeb 
popräppi. Pitsa on erinevate ise-
loomude kokkusulamine. See on-
gi puhtalt fun. Ei ole mingeid kri-
teeriumeid, millele meie muusika 
peab vastama. Teeme seda nii, na-
gu meile meeldib. Kui muidu te-
hakse muusikat mingite kindlate 
valemite järgi, siis Pitsaga lihtsalt 
naudime protsessi. 

Mille poolest Sa teistest produt-
sentidest eristud? 
Kindlasti on mu muusikas läbivad 
jooned, mis on mulle väga omapä-
rased, on aastate pikku külge jää-
nud – kindlad soundid, struktuu-
rid, rütmimustrid. Ma ütleksin, et 
sellised laiad helid ja kaasahaara-
vad meloodiad, mis jäävad kum-
mitama. 

On Sinu loomingus ka klassikali-
se muusika mõjutusi? 
Kindlasti on olemas klassikalise ja 
džässmuusika mõjutused. Ma käi-
sin seitse aastat Vanalinna Haridus-
kolleegiumi muusikakoolis ja veel 
kolm aastat Georg Otsa muusika-
koolis. See ongi põhjus, miks ma 
muusikat teen. 

ANDEKAS NOOR Frederik Mustoneni (18) tunneb 
laiem üldsus pigem esinejanime boipepperoni 
järgi. Ta on muusikamaailmas hetkel kuum nimi, 
kes teeb koostööd villemdrillemi, Reketi ja Estoni 
Kohveriga. Viimase kahega moodustatakse kooslus 
nimega Pitsa. Aasta alguses saadi maha debüüt-
albumiga “Calzone” ning nende loo “Tahmanägu” 
ametlik video Youtube’i keskkonnas on kogunud 
üle 800 000 vaatamise. 

Tere, Frederik! Kuidas läheb?
Tere! Olen hetkel Pärnus ja lähen 
poolteise tunni pärast ARK-i sõi-
dueksamile.

Kuidas tunne on?
Just sõitsin sõiduõpetajaga linna lä-
bi. Päris hirmutav oli. Hullult eba-
kindel tunne on. 

Väike intervjuu aitab äkki mõt-
ted mujale viia ja tõmbab pin-
ged maha? 
Võimalik. 

Mis veel Sinu elus põnevat prae-
gu toimub? 
Viimasel ajal on hästi palju sega-
dust olnud. Ei ole päris täpselt aru 
saanud, mis koolis toimub. Kuidagi 
järsult on tulnud väga palju asju ja 
raske on nendega hakkama saada. 

Viimased kolm kuud on päris 
rutiinseks muutunud – et istud-
ki kodus ja vahepeal õpid natuke. 
Nüüd ei tea, kuidas kooli tagasimi-
nek mõjub. 

Kuidas Sulle distantsõpe üldse so-
bis? Suudad Sa ise ennast õppi-
ma sundida või pigem vastupidi?
Pigem ei sobi. Aga mulle sobis see, 
et sain rohkem mussi teha. Sõp-
radega tegime palju sporti ja sain 
oma sõidutunde teha. Kooli pers-
pektiivis oli see pisut mahavisatud 
aeg. Selline tunne on praegu nagu 
polekski gümnaasiumis käinud. 10. 
klassis olime pool aastat karantii-
nis ja nüüd ka. Gümnaasiumi mee-
leolu pole üldse tulnud. Aga hobi-
dega tegelemiseks on see päris hea 
aeg olnud. 

Laiem üldsus teab Sind viimasel 
ajal pigem boipepperoni nime all. 
Kes on boipepperoni ja miks sel-
line nimi? 
Isa (Frederiku isa on muusik Mat-
tias Mustonen – toim.) ostis mul-
le mõned aastad tagasi arvuti ja 
ma hakkasin tegema videotööt-
lust. Ühel hetkel viskas see kopa 
ette ja hakkasin hoopis muusikat 
tegema. Kuna ma tol ajal mängisin 
veel viiulit, siis mul mingid baas-
teadmised olid all ja sealt kujunes-
ki välja produtsendi identiteet ehk 
boipepperoni. Ma olen alati olnud 
suur räpifänn ja tegelikult me min-
gis mõttes olimegi Villemiga (räp-
par villemdrillem – toim.) uuekoo-
li räpiskene algatajad. Kindlasti oli 
Soundcloudi avarustes teisigi, aga 
meie olime ühed esimesed, kelle 

Kuidas Su loomeprotsess väl-
ja näeb? On Sul kindel rutiin või 
mis on need sütikud, mis loome-
puhangu vallandavad? 
Oleneb täitsa tujust. Vahepeal 
proovisin mingit rutiini algatada, 
aga sellest ei kujunenud lõpuks 
midagi välja. Kunagi ei tasu muu-
sikat teha sunniviisiliselt. Peab ik-
kagi tulema see õige moment, kui 
on inspiratsiooni ja tahtmist. Kui 
keegi ütleb, et nüüd kiiresti on bii-
ti vaja, siis ei tule sellest reegli-
na head nahka. Näiteks kõik Pitsa 
lood sündisid ka nii, et terve suve 
tegin omas tempos lugusid ja saat-
sin teistele. Need meeldisid ja lii-
kusime edasi. 

Millised Su ambitsioonid muusi-
kamaastikul on? 
Kui ma jätkan tulevikus muusika-
ga, siis kindlasti tahaksin siirdu-

da välismaale. Mina oma teismeli-
se mõttemaailmaga tahaksin ikka 
maailma tippudega koostööd te-
ha ja vaimusilmas näen, et võik-
sin neile tulevikus midagi luua. 
Kui tahta välismaale laieneda, siis 
realistlikult mõeldes tuleb alustada 
mõnest väiksemast artistist 

Eesti muusikamaastikul on ras-
ke vaheldust leida. Ühel hetkel hak-
kavad nimed ja isegi lugude tee-
mad korduma. 

Sina kui põline Viimsi valla ela-
nik – kuidas hindad Viimsit kui 
elukeskkonda noorele ja ambit-
sioonikale inimesele? 
Laiakülas pole kossukorvi, see 
on esimene asi, millega ma rahul 
ei ole! Minu algatusel hakatak-
se nüüd rajama uut väljakut, aga 
muidu ma olen väga rahul Viim-
si vallaga. Olen viimasel ajal rää-

Virgo Agan
Viimsi Teataja kaasautor

Laiaküla noor talent Frederik Mustonen: 
muusikat ei saa teha nõudluse peale

kinud oma naabritega, et meil on 
hullult vedanud, et elame selli-
ses kohas. Viimsi on kõige ilusam 
koht, kus üles kasvada. Kindlasti 
ei oleks ma selline inimene, kui 
oleksin Mustamäe paneelmajas 
kasvanud. See on olnud suur ve-
damine. 

Kust tuli idee rajada Laiakülla 
uus korvpalliväljak?
Mu naaber läheb Kanadasse üli-
kooli ja siis mõtlesimegi, et aeg 
läheb nii kiiresti ja kõik hakka-
vad vaikselt kodukandist lahku-
ma. Võiks ju sel suvel veel midagi 
mõnusat teha ja endast märk ma-
ha jätta. Tekkiski idee, et võiks selle 
kossuplatsi ära teha. Õnneks mõte 
külavanem Kristiina Kägule meel-
dis ja asjad hakkasid liikuma. Joo-
nised peaksid olema valmis ja vars-
ti hakkab töö pihta. 

Millega Sa veel oma vaba aega 
sisustad? 
Käin sõpradega väljas, joonistan, 
loen. Sporti meeldib teha. Mul on 
hantlid kodus, millega möllan, ja 
jooksmas käin. Teatriklassis õpin 
ka. See ongi tegelikult eelpool mai-
nitud segase aja põhjuseks. Põ-
hirõhk läheb nüüd sinna. Meil on 
kaks-kolm nädalat aega ja see võib 
kujuneda tõeliseks väljakutseks. 

Mis rollis Sina oled? 
Ühes katkendis olen näitleja, teises 
lavastaja rollis. Näitlen Kitzbergi 
“Neetud talus” ja ma ise teen Niko-
lai Gogoli tükki “Revident”. Sellised 
maailma klassikud. 

Võib Sind tulevikus hoopis teatri-
maailmas näha? 
Kindlasti mitte. Ma ei läinud selle-
pärast teatriklassi, et seda tulevi-
kus õppima minna. Pigem selleks, 
et saada üle enda hirmudest. Teat-
riklassist saadud õppetunnid on ol-
nud väga kasulikud. 

Sul ei ole kaugel ka gümnaasiumi 
lõpetamine. Mis plaanid Sul lähi-
tulevikuks on? 
Hetkel ei oska öelda, mida tahan 
edasi õppida. Palju on asju, mis 
mind huvitavad, aga päeva lõpuks 
tuleb valida kõige realistlikum va-
riant. Eestis täiskohaga produtsent 
olla on ekstreemselt raske. Ma võin 
ju unistada, et elan Beverly Hillsis 
ja teen Drake`ile muusikat, aga tu-
leb hoida jalad maa peal. Muusikat 
teen ma kindlasti edasi, aga sinna 
kõrvale tahaksin ka mõne eriala 
omandada. 

Suvi on kohe-kohe käes. Millised 
on Su suveplaanid?
Retsilt tahaks esineda. Kuigi ma ei 
tee muusikat raha pärast, siis esine-
mised on tegelikult hästi tasustatud 
ja äkki ei peagi sel suvel malevas-
se minema. Kindlasti tahaksin tun-
ni pärast selle sõidueksami ära te-
ha (hiljem saime teada, et sel korral 
kahjuks eksam veel ei õnnestunud – 
toim.) Tahaks load kätte saada ja 
Eestist ära saada. Tahaks palju mat-
kata, palju sõprade ja perega olla. 
Kui juba midagi sellest realiseerub, 
siis on tore! 

Frederik tahab 
käed külge 
panna Laiaküla 
kossuplatsi 
taastamisele. 
Fotod: erakogu

Musikaalsed 
vennad. 

Nooremana 
õppis Frederik 
selgeks viiuli-
mängu. 
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mistehuvilisele kui ka lihtsalt ilusa 
päeva nautlejatele.  

Vaja on laetud nutivahendit
Alustamiseks on vaja nutitelefo-
ni või mobiilvõrgus olevat tahvlit, 
millesse on laetud mänguplatvorm 

NUTISEIKLUS Otsid ühte nutikat seiklust? See võimalus avaneb sul nüüd 
otse koduvärava all. Lastekaitsepäeval, 1. juunil avati kõigile huvilistele 
mängimiseks “Viimsi valla seiklusmäng”, mis on suunatud nii üksikmängi-
jatele kui ka seltskondadele ja peredele. 

Pane end proovile uues nutikas seiklus-
mängus ja õpi tundma oma koduvalda

M
ängu kutsus ellu ke-
vadine olukord, kus 
suuremate sünd-
muste korraldami-

ne ja inimhulkade kogunemised 
olid piiratud, kuid huvi põnevate 
ettevõtmiste vastu oli suur. Appi tu-
li kogenud seikluste korraldaja 360 
KRAADi, kes Eesti Sõjamuuseu-
mi – kindral Laidoneri muuseumi 
ja Rannarahva muuseumiga koos-
töös lõi põneva ja mitmekülgse nu-
tiseiklusmängu.

Sobilik kõigile
“Viimsi valla seiklusmäng” on 
avatud kõigile huvilistele ning ta-
suta mängitav 1. juunist 31. juuli-
ni. Mängida võib üksinda, pere või 
sõpradega. Arvestada tuleks mõ-
nekilomeetrise jalutuskäigu ning 
paaritunnise mänguajaga. Testi-
mängijana seikluse läbinud Kaija 
arvates oli mäng kaasahaarav, so-
bides nii jooksulembelisele, tead-

Merilin Piirsalu
Viimsi teataja toimetaja

SUL ON 
VÄÄRT IDEE?
ESITA OMA IDEE!

IDEEKORJE 1. juuni – 1. august 2021

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus 
esitada 50 000 euro ulatuses ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada 

viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Loe lähemalt:

viimsi.ee/kaasav-eelarve-2021

Loquiz. Rakendus on e-poest 
tasuta laetav.

Kuna telefoni või tahvlit tu-
leb kasutada kogu mängu jook-
sul, siis oleks mõistlik enne 
mängima minemist jälgida, et 
nutivahendi aku oleks laetud.

tee nii!

Orienteerumismängu “Viimsi valla seiklusmäng” 
käivitamise juhend
1. Laadi enda nutitelefoni AppStorest/GooglePlayst rakendus LOQUIZ (see on tasuta).
2. Käivita LOQUIZ alles siis, kui mängu alustad.
3. Kliki Sign in.
4. Sisesta username: viimsivald ning parool: seiklus.
5. Anna luba Loquizile kasutamaks kaamerat, mikrofoni ning enda asukohta.
6. Avaneb mängu juhend, loe see palun hoolega läbi.
7. Kui kõik on selge, kliki ALUSTA.
8. Siis avaneb aken, kus tuleb sisestada võistkonna nimi ning kontaktandmed.
Kontaktandmeid ei avalikustata ning need on ainult korraldajatele võitjaga
ühenduse võtmiseks. 
9. Klikkides nüüd OK, mäng käivitub.
10. Alusta punktide läbimist vabalt valitud järjekorras.
11. Kui kõik punktid on läbi tehtud, saab mängu lõpu fikseerida finiši lipuga tähistatud 
punktis.

Tehniliste küsimuste korral helista: 5347 3441.
Soovime seiklusrikast ja meeleolukat mängu!

Enne mängima minemist veendu, et nutivahend on laetud. Foto: Fotolia



vanas vaimus. “Nõukogude ajal ei 
olnud arstidel pidevalt abilist too-
li kõrval. Üks assistent liikus mitme 
arsti vahel. Üks suuremaid muuda-
tusi 1993. aastal oligi see, et õpeta-
sime abilised kohapeal välja. Täna-
päeval õpitakse eraldi assistendiks, 
kes peab toime tulema erineva-
tes hambaravi valdkondades, na-
gu laste ja täiskasvanute hambara-
vi, kirurgia, juureravi, ortodontia, 
peab oskama lugeda ekraanipil-
ti jne. Väga oluline oskus on ette 
mõelda ja vastavalt tegutseda,” kir-
jeldab dr Immato. 

Kõige suurem probleem oli too-
na siiski kvaliteetse materjaliga, va-
hendusfirmasid oli väga vähe. Al-
guses kasutati edasi nõukogude 
aja materjale ja tehnikat. Ei olnud 
internetti, kust infot saada. Meri-
ke Immato meenutab esimest eri-
alast messi Rootsis: “Silmad läksid 
imestusest pärani, kui nägime, et 
röntgenpilti on võimalik ekraanilt 
vaadata. Sel hetkel ma ei uskunud, 
et see saab meil üldse kunagi või-
malikuks. See oli tõeline vau-efekt.” 

Ettevõtlik naine peabki ana-
lüüsimise ja diagnoosimise digi-
taliseerumist üheks kõige võim-
samaks muudatuseks meditsiinis 
üldse ning väga oluliseks just ham-
baravis. “Hambaarstid ravivad ko-
hapeal, ei anna ainult nõu. Et seda 
õigesti teha, on vaja eelnevat in-
formatsiooni. Kogu röntgentehni-
ka revolutsioon on aidanud sellele 
kõvasti kaasa,” selgitab ta. Suureks 
erinevuseks võrreldes eelnevaga 
on ka ühekordsete vahendite ka-
sutamine, mis on patsiendi jaoks 
turvalisem. Muidugi kogu apara-
tuuri täiustumine, samuti mikros-
koobid ja luubid. Kõike nõukaaeg-
set ei pea ta siiski üdini halvaks. 
“Esteetika mõttes on tänapäeva-
sed valguskõvastuvate täidistega 
plommid kindlasti ilusamad, kuid 
tagantjärele võib mõelda, et kui hõ-
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HAMBAKLIINIK Viimsis asuv Lumen Hambakliinik, 
mis on asutatud 1993. aastal, tähistas sel kevadel 
väärikat tähtpäeva – täitus 20 tegutsemisaastat 
Viimsi vallas. Sel puhul rääkisime kliiniku asutaja 
dr Merike Immatoga ettevõtte loomisest, algus-
aegadest ning igapäevatööst. 

Lumen Hambakliinik – 20 aastat Viimsis

T
änane Lumen Hamba-
kliinik sai alguse 2001. 
aastal Kirovi kalurikol-
hoosi ruumides, alusta-

des nelja töötajaga. Tänaseks on 
sellest välja kasvanud 20 töötaja-
ga hambakliinik. 2011. aastal, kui 
koliti Viimsi spaasse, algas klii-
niku jaoks digitaalse hambaravi 
ajastu ning 2018. aastal avati Viim-
si Äritares veelgi moodsam ham-
baravikliinik, kus on lisaruumi nii 
laborile, tänapäevasele sterilisat-
siooniruumile, personali puhke-
toale kui ka lao- ja serveriruumile. 
Viimsi spaa ruumes tegutseb jät-
kuvalt Hammaste Spaa, kus peaas-
jalikult tegeletakse laste hambara-
vi ja suuhügieeniprotseduuridega.

Riiklikust hambaravist 
erakätesse
Merike Immato lõpetas Tartu Üli-
kooli 1987. aastal ning jõudis mõ-
ned aastad töötada riiklikus süstee-
mis, siis hakkasid ajad muutuma. 
“Pärast taasiseseisvumist anti või-
malus luua erapraksiseid ehk tei-
sisõnu hambaravi muutuski aja-
pikku vaid eraettevõtluseks,” 
meenutab ta. Algusaastad olid ras-
ked, aga väga õpetlikud. “Koos ette-
võtjaks olemisega inimene kasvab 
ja muutub – saab teada, milleks ta 
on võimeline, kui pidevalt tuleb te-
ha riskantseid otsuseid. Kõik sõltub 
vaid sinust endast. Mina hakkasin 
ka tööandjaks, kuigi olin õppinud 
hambaarstiks,” kirjeldab dr Im-
mato. Kellelgi polnud aimu, kui-
das ettevõtlus peaks üldse toimi-
ma. Metsikutel 1990ndatel tehti 
kõike meeletu kire ja entusiasmi-
ga südametunnistuse ja parima 
äranägemise järgi, tööpäevad ve-
nisid sageli 14-tunnisteks. Puudu 
oli kvaliteetsest tehnikast, hamba-
ravi vahenditest, ka rahast. Erapan-
ku alles loodi ning laenu saada oli 
peaaegu võimatu. “Pangaletis istu-
sid 20. eluaastates punase lipsuga 
noormehed, kes erakabineti loo-
mise mõtte pehmelt öeldes välja 
naersid. Erameditsiin, no kuulge! 
Kuigi samas igaüks ei sobigi ette-
võtjaks. Peab olema meeletu töö-
tahe, süda rinnus põlema, et mi-
dagi muuta ja luua. Kuna soov oli 
nii suur ja oma praksise loomine 
põnev, siis läbi sõprade-tuttavate 
ning ühe patsiendi õnnestus saa-
da 35% intressiga laenu, mis täna-
päeval oleks pesuehtne röövimine. 
Hiljem intressid alanesid ning lae-
nud sai madalama protsendi pea-
le ümber vormistada, kuni mingil 
hetkel said kõik makstud,” meenu-
tab hambaarstist ettevõtja. 

Mitukümmend aastat 
muutuste tuultes
Esimestel aastatel pärast erakliini-
ku loomist tegutseti paljuski veel 

beamalgaamtäidist poleks kunagi 
loodud, mis siis üldse oleks ham-
mastest saanud. Ka ainult koge-
muste baasil tehtavaid raviotsuseid 
on tänasel päeval järjest vähem.”

Esteetika on astunud suure 
sammu
Ühe suurema muudatusena nõu-
kaajaga võrreldes toob dr Immato 
välja esteetilise ja mälumisfunkt-
siooni taastava poole. “Kui 30 aas-
tat tagasi pandi kroone, siis oli ta-
valine, et mõneks ajaks oli hamba 
asemel tühi koht. Tänapäeval on 
imeasju välja mõeldud, et inime-
ne ennast ka ajutiselt halvasti ei 
tunneks ning julgeks suu lahti te-
ha. Kõik see teeb rõõmu ka arstile.”

Veel rõhutab ta, et kuigi täna-
päeval saab praktiliselt kõike teha, 
ei ole esmane eesmärk hambad 
välja tõmmata ja näiteks implan-
taatidega asendada. Sama oluli-
ne, kui on esihammaste esteetika, 
on ka see, et inimesel on hambu-
muse funktsioon taastatud, mä-

lumishambad korras. Kindlasti ei 
pea hirmu tundma vanuse pärast, 
ka näiteks 80-aastaselt on võimalik 
lasta implantaate asetada. 

Ise ei maksa hambaarsti 
mängida
Pika töökogemuse jooksul näevad 
hambaarstid väga erinevaid juhtu-
meid. Kõige kurioossemana toob 
dr Immato esile juhuse, kus ära-
tulnud hambaid on liimitud taga-
si Super Attack liimiga. “Sellisel te-
gevusel on kurvad tagajärjed. Suu 
limaskest ja veresoonkond võivad 
saada võõrkehadest tugevalt kah-
justatud. Meie hambaarstid on näi-
nud tõepoolest kõike ja püüavad 
igas olukorras inimest aidata pari-
mal võimalikul moel, häbeneda ei 
tasu,” soovitab doktor ikkagi spet-
sialistidega nõu pidada. 

Säravvalge naeratuse soovi ei 
saa inimestele pahaks panna, kuid 
ka siin valitsevad omad ohud, mi-
da Merike Immato kirjeldab: “Rek-
laamida võib ju kõike, aga valgen-
damise peale saab siis mõelda, kui 
hammaskond on terve. Suurte täi-
distega hammaste või suure kulu-
mise korral võib valge naeratuse 
saamise lahenduseks olla hoopis 
kroonimine või lamineerimine 
või vajadusel ainult ühe lõuapoole 
valgendamine. See on kompleksne 
töö. Päris hull on see, kui inimesed 
hakkavad hambaid igapäevaselt 
soodaga kraapima, nii tuleb email 
maha ja pigment kinnitub hoopiski 
paremini,” hoiatab tohter. Heleda-
ma naeratuseni jõutakse ikka läbi 
isikliku raviplaani, sest iga suu olu-
kord on unikaalne. Hambaravi na-
gu kogu muu meditsiingi on perso-
naalne.

See on meeskonnatöö
Dr Merike Immato ise tegeleb ham-
baraviga igapäevaselt järjest har-
vem. “Selle otsuse tegemine võttis 
aastaid, aga ühel hetkel mõistsin, 
et kahte tööd hästi teha enam ei 
jõua, ka läbipõlemise oht oli suur,” 
selgitab ta otsuse tagamaid. Kuid 

ta lisab, et ravilugusid arutataksegi 
kliinikus koos kolleegidega. “Ham-
baravi on tegelikult meeskonnatöö, 
kuigi võib tunduda ühe arsti kesk-
sena. Hea on koos arutleda ja ana-
lüüsida erinevaid ravilahendusi. 
Väga oluline roll on kliinikus ka as-
sistentidel, tehnikul ja administ-
raatoril, kes teeb suure eeltöö ära, 
et inimene üldse siia jõuaks ja siin 
olles ennast hästi tunneks,” rõhu-
tab ta meeskondliku töö vajadust. 

Lõpetuseks paneb staažikas 
spetsialist südamele, et nagu pal-
jud muud asjad, saab ka hammas-
te hügieen alguse lapsepõlvest. 
Hommikune ja õhtune hambape-
su on iseenesestmõistetavad, aga 
hea oleks muuta harjumuseks ka 
kaks korda aastas hambaarsti kü-
lastada. Väga positiivne on Eestis 
see, et laste hambaravi on taskuko-
hane kõikidele – kuni 19. eluaasta 
lõpuni tasub ravi eest haigekassa, 
lapsevanemal tuleb maksta vaid 5 
eurot visiiditasu. 

Hammaste tervise eest hoolitse-
mine pole aga siiski pelgalt igapäe-
vane hambapesu, hambavahede 
niiditamine või visiit tohtri juurde. 
“Suu on organismi peegel. Mida ja 
kuidas me sööme, milliseid igapäe-
vaseid suuhügieeniharjumisi oma-
me või elulisi pahesid harrastame, 
on suur osa hammaste eest hoolit-
semisest. Hammaste kulumine, va-
le hambumus või kaua puudu ol-
nud hambad ei tule suutervisele 
kasuks. Lastest tervete hammas-
tega inimese kasvatamine on suu-
resti vanema vastutusel. Sama olu-
line kui nendega koos reisimine või 
sportimine,” ütleb dr Immato. 

Kogu meeskonna nimel on ta 
tänulik kõikidele viimsilastele, kes 
viimase 20 aasta jooksul on Lume-
nisse jõudnud ning keda kliiniku 
spetsialistid on aidata saanud. Ilma 
patsientideta poleks ka kliinikut.

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

  Lisainfo hambakliiniku 
kohta leiate www.lumen.ee.

Meie hambaarstid 
on näinud tõepoolest 
kõike ja püüavad 
igas olukorras ini-
mest aidata parimal 
võimalikul moel, 
häbeneda ei tasu.

Kliiniku kabinet nr 3. Foto: Lumen Hambakliinik

 Dr Merike 
Immato eriala-
konverentsil. 
Foto: erakogu

20 aastat 
Viimsis tähis-
tati uhke tor-
diga. Foto: 
Lumen Hamba-
kliinik
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nud joogatehnoloogiani, on nad 
leidnud selle olevat suurepärase 
väljundi. 

Samas ei tähenda juhendajaks 
olemine seda, et eladki justkui lib-
likana hõljudes ning igapäeva väl-
jakutsed voolavad sinust lihtsalt 
mööda. Kaugeltki mitte. Lisandu-
nud on lihtsalt kogemus ja teadmi-
ne, et väljakutsuval hetkel või elu-
etapil saab toetuda järjepidevale 
praktikale. Tasakaaluhoidmise võt-
mesõnaks on pühendumine ja jär-
jepidevus. Ka tippsportlane ei pü-
si tipus ilma pideva treenimiseta. 

Erinevate joogastiilide kohta 
tasub lugeda, seejärel kogeda ning 
leida endale sobiv juhendaja. 

Kuidas jooga toetab? 
Joogatehnoloogiad toetavad meie 
tervist väga erineval viisil. Kundali-
ni jooga ehk kuninglik jooga on stii-
lide seast kõige intensiivsem just 
mitmekülgse tööriistakasti poo-
lest ja võib-olla kõigile seetõttu ei 
sobigi. Meil on kõigil valik, kas lii-
kuda sihtkohta jalgrattaga, autoga 
või lennukiga. Mõnel hakkab liht-
salt lennukis paha ja sellisel juhul 
sobivad rahulikumad joogastiilid. 
Perepäeva praktikad on jõukoha-
sed kõigile, seepärast ongi see hea 
koht joogaga tutvumiseks.

Kui tekib endal soov joogaga pü-
sivamalt tegelema hakata, siis võib 
alustada väikese igapäevase mõne-
minutilise teadliku hingamise või 
paari füüsilise harjutuse praktika-
ga. Tulemuste saamiseks tuleb aga 
olla järjepidev. Ilma selleta keha ja 
psüühika lihtsalt unustavad, liha-
sed jäävad nõrgaks ja meel võtab 
kontrolli üle. 

Tehes head
Perepäev JoogaBussiga on algu-

JOOGA Kolmapäeval, 30. juunil toimub Rannarahva 
muuseumis heategevuslik perepäev, mille eesmärk 
on toetada peresid lihtsate vaimsete ja füüsiliste 
praktikatega. See on hea võimalus joogaga tutvust 
teha. Ehk saab just sellest teie järgmine harrastus? 

JoogaBuss korraldab Viimsis perepäeva

P
erepäeva täidavad jooga-
tunnid lastele ja noortele, 
töötuba “Meestelt mees-
tele”, naistejooga ning 

jooga eakatele. Kõiki tegevusi vii-
vad läbi oma ala spetsialistid. Fü-
sioteraapia töötuba juhendab fü-
sioterapeut ja koolitaja Katre Lust 
Mardna ning vestlusringi “Kuidas 
hoida häid suhteid?” juhatab pere-
terapeut ja suhtlemistreener Mee-
like Saarna.

Lastega loob ja toimetab õuealal 
Viimsi kristllihaldjas Leie Klaar 
ning avatud on teisedki meisterda-
mise pesad. Sündmusele annab lõ-
puakordi lõdvestav gongimeditat-
sioon Gong Spa muusikute Alex ja 
Kaushalia juhendamisel. Perepäe-
vale pääs on kõigile prii.

JoogaBussiks kohandatud mat-
kabuss vurab ringi esimest aastat 
ning sel korral panustatakse lõd-
vestuse, meelerahutehnikate ja 
teadlikkuse treenimisele, seda kõi-
ke rõõmsas ning lihtsas võtmes. 

Jooga aitab leida tasakaalu
Märkamata vajadust muutumiseks 
või soovimatusest endas muutust 
luua ei sünni midagi, võib-olla ei 
peagi või ehk on selleks tol mo-
mendil hoopis ebasobiv hetk. Mu-
gavam on kindlasti tuttavat rada 
tammuda ja teha nägu, et kõik on 
hästi. Kui aga koged rahutust, äre-
vust, hirme, pidevat otsimist – kas 
siis on ikka kõik hästi?  

Enamus nendest, kes on jooga 
juhendamise tee ette võtnud, on 
seisnud just selles “pimedas” ko-
has ning otsinud väljapääsu. Jõud-

sest lõpuni hea tahte avaldus. See 
on tõestus selle kohta, et igaühe 
panus loeb, sest kõik juhendajad 
ja esinejad panustavad oma aja ja 
pädevustega. Ja nii üle kogu Ees-
ti, sest Viimsi on JoogaBussile al-
les stardipaik, siit edasi jõuame 40 
päeva jooksul 23 erinevasse siht-
kohta.

Kuna iga ettevõtmine toob kaasa 
kulu, siis oleme rõõmsad, kui kel-
lelgi on võimalus meid oma panu-
sega aidata. Südametänud meid ju-
ba toetanud ettevõtetele: AS Fifaa, 

ATV Transport, AS Puukeskus, 
AS Haka Plast. Pikk tee on veel min-
na – kõik suuremad ja väiksemad 
inventariostmised on ees. Nimekiri 
algab üritustelkidest, matkainven-
tarist ning lõpeb esmaabivahendi-
te, kunstitarvete ja koristusvahen-
ditega.  

Miks matkabuss?
On küsitud, miks sõidame korral-
dama just matkabussiga, mis on 
iseenesest suur kulu. Nii ongi, aga 
isiklikust perspektiivist 40 päeva 

Merylin Pavel
kundalini ja lastejooga juhendaja

teel olles, emana oma lapsi laagri-
pauside ajal kes-teab-kus Eesti ot-
sas vastu võttes ja neile turvalist 
uneaega pakkuda soovides tunnen 
vajadust ühe kindla turvalise ruumi 
järele, tõenäoliselt ka seiklusi tõo-
tava ringreisi ajal. Kõike lihtsalt ette 
ei näe ja puudub vajaduski. Las elu 
loob. Praktilise poole pealt jäävad 
tänu bussile ära meeskonna maju-
tuskulud ning inventar on meiega 
kaasas. Selliselt arvestades oleme 
omadega plussis. 

Löö kaasa!
Perepäev JoogaBussi juhendajate-
ga on üks armas lihtsate, iseennast 
toetavate tehnikate jagamise päev. 
Tule koos perega, koge kogukonna 
toetust ja luba endal lihtsalt olla!

hea teada

  Õpid oma keha tundma.
  Muutud rahulikumaks ning õpid saavutama ja hoidma tasakaalu.
  Paraneb üldine tervislik seisund. Kundalini jooga tegeleb immuun-

süsteemi ja närvisüsteemi tugevdamisega ning kogu organismi 
puhastamise ja tasakaalustamisega.

  Koordinatsioon ja ajupoolkerade vaheline koostöö paraneb.
  Elavneb vereringe ja kiireneb ainevahetus. 
  Koed puhastuvad. 
  Saad parema kontakti oma sügavama olemusega ning arendad 

oma tunnetust ja intuitsiooni. 
  Saad lisaenergiat ning õpid, kuidas seda ise “toota”.

Miks tegeleda joogaga?

  Perepäeva kava ilmub 
peagi Facebooki lehel ja 
18. juuni Viimsi Teatajas. 

  Sündmuse korraldavad  
MTÜ Eesti Kundalini Jooga 
Õpetajate Ühing ja MTÜ 
Valgusevärav.

Perepäev 
on mõeldud 
eelkõige lõõ-
gastumiseks. 
Foto: Pexels
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Rahvamuusikaansambel Pirita 
kutsub suvealguse kontserdile
Rahvamuusikaansambel Pirita kutsub kõiki 11. juunil kell 17.30 
lustakale kontserdile, mis toimub Viimsi huvikeskuse terrassil. 

Pärast esinemisteroh-
ket 2020. aastat ja esine-
mist telesaates “Tere-
visioon“ 19. oktoobril on 
ansambli tegemistes olnud 
pikk-pikk paus. Tänavu on 
toimunud üks koosmäng 
maskides 1. veebruaril 
ning teine alles 24. mail. 
Vastavalt võimalustele 
on eripillide duod harju-
tanud, et vormis püsida. 
Esimese väikese ülesas-
tumise pärast koroona-
pausi tegi ansambel 

29. mail Viimsi Pensionäride Ühenduse üldkoosolekul.
Suvehooaeg läheb aga loodetavasti suuremalt lahti 11. juuni õhtul, 

mil pakutakse kuulajatele vaheldusrikast muusikalist eeskava ja esita-
takse erinevate muusikariistade koosmängu August Sarrapi juhenda-
misel. Pillid pannakse paika huvikeskuse aatriumi klaasuste juurde 
väliterrassile. Publiku jaoks tuuakse välja toolid. Kui juhtub, et ilm on 
vihmane, kutsutakse kõik suurde saali. Külalised saavad olla hajutatult 
ja siseruumis maskides.

Kontsert on kuulajatele tasuta, aga ansambel on tänulik, kui otsus-
tate toetada nende uue akordioni ostu.

NB! Rahvamuusikahuviline akordioni-, viiuli,- flöödi- ja muu pillimän-
gija – ootame Sind meiega liituma! Ees seisavad laulupeo rahvamuusi-
kapidu ja paljud  huvitavad esinemised.

Meie tegemisi saad jälgida Facebooki lehelt Rahvamuusikaansam-
bel Pirita Viimsist.

VT

Rõõmsameelsed rahvamuusikud 
ootavad võimalust publiku ette astuda. 
Foto: erakogu

Maalides meenutan nähtut
HARRASTUS Kurnavat koroona-
aega võib sisustada meelistege-
vusega, arvab 94-aastane Ljuba 
Keskküla. Kui seni on ta tegelenud 
väga erinevas tehnikas käsitööga 
ning pälvinud selle eest 2020. 
aastal ka “Viimsi Vaala”, siis nüüd 
võttis ta kätte pintsli ja hakkas 
maalima. Valminud töid saab 
näha Viimsi huvikeskuses kogu 
suve. Oma elust ja tegemistest 
kirjutab ta ise pisut lähemalt.

Olen sündinud Saaremaal Valjala val-
las Turja külas talulapsena, kus kõik ta-
lutööd tehti omal jõul. Elamiseks vaja-
lik tuli omast talust, lammastelt saadi 
villa, põllul kasvatati lina. Ema ja va-
naema olid suured käsitöötegijad, vill 
ja linad töödeldi lõngaks, kooti peale 
muude kudumite ka kangaks, millest 
ema õmbles meile kõigile riideid, ise-
gi linasest kangast pesu.

Esimese vabariigi ajal käisid koos 
maanaiste seltsid, milles ema osales. 
Seal õpetati palju käsitööliike ja ema 
andis õpitu ka mulle edasi. Suvel pi-
din tegema ka talutöid ja nii õppisingi 
kõigega hakkama saama. Kodu, milles 
laps kasvab, on ju tema huvide kujun-
damisel kõige tähtsam ning määrav 
edasises elus. 

Elu veeres omasoodu, kooliaastad 
möödusid. Tulid töö, abielu, sündis 
kaks poega – Ando ja Aade. Andost sai 
kunstnik, kes oli 10 aastat kunstiaka-
deemia rektor, aga nüüd on ta juba 13 
aastat meie hulgast lahkunud. Lahku-
nud on ka minu abikaasa, kellega oli-
me abielus üle 70 aasta. Nüüd on mulle 
suureks toeks ja abiks poeg Aade.

Aastal 1957 tulime elama Tallinna, 
kus töötasin kaua aastaid EKE Ehitus- 
ja Montaaživalitsuses töötasu osakon-
na juhatajana, olles ka ametiühin-
gu sekretär. Kuna töökoht oli küllaltki 
vastutusrikas, aitas õhtune käsitööga 
tegelemine pingeid maandada. Oma 
tollaseid käsitööoskusi täiendasin eri-
alaste raamatute ja ajakirjade abil. Ai-

nult portselanmaali ja siidimaali õp-
pisin tarbekunsti rahvaülikoolis CDE.

Kui aga jõudis kätte pensioniaeg, 
tekkis küsimus, mida peale hakata.

Õnneks oli inimesi, kes olid minu 
käsitööoskustest teadlikud ja kutsusid 
asutustesse käsitööd õpetama. Kokku 
kogunes 11 asutust, kus oma teadmi-
si jagasin. Kuna niplispits oli Tallinnas 
veel peaaegu tundmatu, siis rahva-
ülikooli CDE soovil läksin neile õpe-
tajaks. Ei olnud muud võimalust, kui 
õppisin ise ajakirja Kaunis kodu 1934. 
aasta numbrist algõpetuse ja hakkasin 
õpetama.

Hiljem sain Soome Espoo kooli ju-
hendajalt täieliku koolituse.

Peale rahvaülikooli CDE õpetasin 
niplispitsi 15 aastat Tallinna Rahvaüli-
koolis ja 17 aastat Poska tänava Vanu-
rite Eneseabi- ja Nõustamisühingus.

Kõige kauem olen käsitööd õpe-
tanud Viimsis, alustades 1984 ja teen 
seda veel praegugi. Mul on olnud kä-
sitöönäitusi Tallinna Linnamuuseu-
mis (1992), EKE majas Soome Rauma 
linnas (1994), Viimsis (1986), Vanu-
rite Eneseabi- ja Nõustamisühingus 
(2001, 2003, 2007), Viimsi huvikesku-
ses (2007), Kuressaare gümnaasiumis 
(2007) ja Kuressaares koos õpitoaga 
(2011). Viimane suurem näitus toimus 

17.–22. augustil 2020 Viimsi huvikes-
kuses, kus oli esindatud 44 käsitöölii-
ki. Olen esinenud 10 aastat igasuvi-
sel rahvusvahelisel niplispitsi näitusel 
Pärnus.

Käsitööd tehes ja õpetades tahtsin 
alati esile tuua just esimese Eesti aeg-
seid asju. Ma olin 13-aastane, kui sõda 
algas, ning mäletan esimese vabariigi 
ajast ka ühtteist. Kui praegu tegeletak-
se peaasjalikult heegeldamise ja ku-
dumisega, siis tol ajal tehti väga peent 
käsitööd ja mina tahtsin seda oma rin-
gides noortele näidata ja õpetada. Se-
da olen ka teinud. 

Käsitöö kõrval on minu huvialalaks 
kogu elu olnud lugemine. Maalimis-
töid olen oma pikal eluajal teinud vä-
he – käsitöö haaras kõik mõtted ja hu-
vid. Koroonaajal kodus olles mõtlesin, 
et võiks maalimist proovida, et päevi 
väärikalt mööda saata. Kuna ma olen 
väga palju reisinud, siis võtsin ette rei-
sipildid oma fotoalbumist ja hakka-
sin fotode järgi maalima. Pildid vali-
sin just riikidest, kus oli eriti põnevaid 
vaatamisväärsusi ja huvitavaid tegemi-
si. Näitusel on väljas neliteist guaššide 
või vesivärvidega maalitud pilti, neist 
neljal on kujutatud Eestit. Maalides on 
hea taas nähtut meenutada ja läbi selle 
oma mälestusi teistega jagada.

Ljuba Keskküla
harrastuskunstnik

Üks näide vastse maalikunstniku loomingust. Fotod: Heidi Kirsimäe

VPÜ kutsub Eestimaad 
avastama
Viimsi Pensionäride Ühendus korraldab lähiajal kaks väljasõitu. 

9. juunil toimub ekskursioon “Põnev Kirde-Eesti”. Buss väljub kell 8 
Viimsist Haabneeme busside lõpp-peatusest suunaga Tammneeme, 
Randvere, Mähe.  VPÜ liikme osalustasu on 28 eurot (tasuda hiljemalt 
4. juunil).

15. juunil toimub reis “Lahemaa põnevad talud“, kuhu on veel piisa-
valt vabu kohti. Omaosalus VPÜ liikmele on 32 eurot, mis tuleb tasuda 
hiljemalt 10. juunil. Buss väljub kell 8 Viimsist Haabneeme busside lõpp-
peatusest suunaga Tammneeme, Randvere, Mähe. 

Tasuda saab VPÜ tuppa T, K, N kell 11–13  või arveldusarvele: Viimsi 
Pensionäride Ühendus EE912200221025838243 Swedbank. 

Täiendavat infot reiside kohta saate VPÜ toast vastuvõtuaegadel tel 
682 5639 või Aime Salmistult tel 518 8125 või 5690 7520.

VPÜ
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HOOLDUSPERED Kuidas pakkuda 
kodusoojust ja armastust lapsele, 
kes ei tule su perre bioloogilisel 
teel? Reedel, 11. juunil kell 15 on 
Viimsi raamatukogus võimalus 
hooldusperedega silmast silma 
vestelda ning nende kogemusest 
õppida. Võib-olla avanevad sellest 
vestlusest kellegi jaoks samuti 
uued uksed.

Elav raamatukogu sarnaneb tavali-
se raamatukoguga – selles on raama-
tute kataloog, raamatukoguhoidjad 
ning raamatud. Ainult et paberkand-
jate asemel saavad huvilised tutvuda 
elavate raamatutega, kelleks on hool-
duspere vanemad ja asendushooldu-
se valdkonna spetsialistid. 

Raamatukogus ei ole näitlejaid – 
kõik raamatud on tõelised ning iga 
elav raamat räägib lugejaile oma isikli-
kust kogemusest. Elavas raamatukogus 
saab lugeda nii eesti kui ka vene keeles.

Ürituse avab sotsiaalkaitseminis-
ter Signe Riisalo. “Eestis on palju hoo-
livaid peresid, kes on avanud oma sü-
dame ja koduukse lastele, kes mingil 
põhjusel ei saa kasvada oma sünnipe-
res. Vaatamata paljude hoolduspere-
de olemasolule leiame end jätkuvalt 
olukorrast, kus pere ootavaid lapsi on 
kordades rohkem. Soovime julgusta-
da inimesi mõtlema võimalusele ha-
kata hoolduspereks ning pakkuma 
kodusoojust ja armastust lapsele, kes 
seda nii väga vajab,” ütleb ta.

Huvilistel on üritusel võimalik 
saada otse allikast infot ja uusi 
teadmisi järgnevatel teemadel:
• Kes on hoolduspere ja kes on peret 
ootavad lapsed?

• Kuidas toimub hoolduspereks ette-
valmistumine?
• Kuidas toimub kohtumine lapsega ning 
kulgeb pere ja lapse ühine teekond?
• Kuidas hooldusperesid toetatakse?

VT

11. juunil toimub Viimsis 
hooldusperesid tutvustav elav 
raamatukogu

Suvelugemised noortele
Viimsi raamatukogu kutsub noori ka tänavu osa võtma traditsiooni-
lisest suvelugemisest, mis toimub 1. juunist 19. augustini. Osa võivad 
võtta kõik põhikooli õpilased ja tublimad eelkoolikud, kellel lugemine 
juba hästi selge ja huvi on. 

Raamatud on valitud vastavalt vanuserühmadele eri raskusastmega. 
Igale vanuserühmale on valitud 20 raamatut. Kes ei ole veel Viimsi 
raamatukogu lugeja, peab ennast ka lugejaks vormistama (registree-
rimislehe ja vanema nõusoleku vormi saab välja trükkida ka meie kodu-
lehelt). Osavõtjad saavad lugemispassid, kuhu tuleb anda oma hin-
nang loetu kohta. Lugemispassi saab raamatukogust kohapealt või 
kodulehelt ise välja printida. 

Iga loetud raamatu kohta saab vastata kahele küsimusele, mis on 
leitavad Viimsi raamatukogu kodulehel suvelugemise rubriigis. Mu-
retsemiseks ei ole põhjust, sest küsimused on tunduvalt lihtsamad kui 
koolis kontrolltöö ajal. 

Lugemisnimekirjadega saab tutvuda raamatukogu kodulehel. Tub-
limad, kes loevad läbi vähemalt viis raamatut, saavad osaleda piduli-
kul lõpuüritusel. 

Ilusat suve, kohtumiseni raamatukogus!
Viimsi raamatukogu

1. juunist hakkasid raamatu-
kogudes kehtima suvised lahti-
olekuajad! 
Juunikuu algus tõi Viimsi raamatukogudele suvise graafiku. 

Viimsi raamatukogu lahtiolekuajad perioodil 01.06–31.08 on järgmi-
sed: E–R k 10–18, L–P suletud.

Prangli haruraamatukogu: perioodil 01.06–31.07 on raamatukogu 
avatud E–N k 10–16; perioodil 02.08–30.08 on raamatukogu seoses 
töötaja korralise puhkusega lugejatele suletud.

Püünsi haruraamatukogu: perioodil 01.–30.06 ja 30.07–31.08 on raa-
matukogu avatud E–R k 9–11.30 ja 12–16.30; perioodil 01.07–28.07 on 
raamatukogu seoses töötaja korralise puhkusega lugejatele suletud.
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Viimsis soovitakse algust teha 
keelekohvikuga
Kuna kõikide viimsilaste emakeel pole eesti keel, siis on Viimsi 
Alevikuselts võtnud nõuks hakata pidama keelekohvikut, kuhu 
oodatakse osalema Viimsis elavaid muukeelseid elanikke, kes soo-
vivad eesti keeles rääkida. 

Keelekohvik on põnev võõrkeele õppimise vorm, mille fookuses on 
vaba suhtlemine mugavas keskkonnas. Eesmärgiks on luua keskkond 
eesti keele kuulamiseks ja rääkimiseks, läbi mille osalejad aktivisee-
rivad oma keeleoskust. Keelekohviku keskkond aitab sõbruneda ja 
kujundab grupi, mille liikmed on üksteisele toeks, ning tutvustab või-
malusi ja tööriistu iseseisva keele õppimiseks.

Viimsi Alevikuselts 
plaanib alustada eesti 
keele kohvikutega juu-
ni teises pooles sobiva 
grupi kokkusaamisel, 
miinimumiks on 5–6 
osalejat. Keelekohvikut 

viivad läbi kogemustega pädevad juhendajad, koordinaator on Annely 
Rennit (info@alevikuselts.ee). 

Kui soovid ise osaleda, siis võta kindlasti ühendust! Kui aga tead 
kedagi, kellele võiks keelekohvik samuti huvi pakkuda, siis jaga temaga 
infot! Keelekohvikus osalemine on tasuta. Registreerumiseks kirjuta 
info@viimsialevik.ee. Kõikidele registreerunutele saadetakse ankeet ja 
ajakava.

Keelkohviku kohta leiab lisainfot Facebooki lehel www.facebook.
com/Viimsi-Alevikuselts-104456921643349/.

VT

Teated

Viimsi raamatukogus toimuvad muuhulgas ka põnevad üritused. 
Foto: Merilin Piirsalu

  Lisainfot kampaania “Laps 
on pereootel” kohta leiab 
veebilehel hoolduspere.ee. 

LIIKUMINE Orienteerumine on 
vahva tegevus, milles on ühenda-
tud väljas liikumine, nuputamine 
ja hea seltskond. 8. juuni õhtul on 
kõik vahvad ja sportlikud pered 
ning sõpruskonnad oodatud VI 
Püünsi pereorienteerumispäevale.

Toredal kogukondlikul spordisündmu-
sel saavad osaleda kõik – nii väikesed 
kui ka suured, nii sportlased kui ka liht-
salt liikumist armastavad inimesed.

Orienteerumispäev on suurepä-
rane võimalus avastada Viimsi pool-
saare tippu, mereäärt, külatänavaid ja 
ka metsa. Orienteerumisrada on püs-
ti pandud kogenud rajameistri poolt, 
kasutatakse kaarti ja märkevahendeid. 

Orienteerumiseks on kaks erinevat 
võimalust: 

“Naudin aega perega” – rahulik, omas 
tempos, ei pea kõike punkte läbima;

“Olen täna võidumees” – võistlus 
Püünsi pereorienteerumispäeva kari-
kale. Loeb kiirus ja läbitud peavad saa-
ma kõik punktid.

Püünsi kool ja orienteerumis-
klubi TON kutsuvad spordi- ja 
loodushuvilisi orienteeruma

Start on Püünsi kooli juures avatud 
kell 17–20.

Kõikide osalejate vahel loositakse 
välja üllatusi. Olete oodatud!

Gea Radik
Püünsi kooli huvijuht

Orienteerumine pakub põnevust nii suurtele kui ka väikestele. Foto: Püünsi kool

Pere ootavaid lapsi on kordades rohkem kui hooldusperesid. Foto: Sotsiaal-
kindlustusamet
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Viimsi poiss Karl Robin Rillo 
teeb ilma motokrossis 
NOORSPORTLANE Esmakordselt 
MX Liiga nime kandva moto-
krossisarja esimene etapp sõideti 
mai lõpus Jõgeva lähistel Linna-
mäe krossirajal, kus lisaks tava-
pärastele sooloklassidele olid 
stardis ka külgkorvid ja quadid, 
kellele see võistlus oli Eesti karika-
võistluste avaetapiks. Quad B klas-
sis saavutas noorima osalejana 
esikoha Viimsi poiss Karl Robin 
Rillo (14).

Kuna paljud ilmselt ei tea, mis asi on 
quad, siis palusime Karl Robinil se-
da selgitada: “Motokrossi sõidetak-
se kaherattalise ja neljarattalise ma-
sinaga. Kui inimesed on harjunud 
rääkima näiteks ATV-st, siis võistlusel 
sõidetakse selle tagaveolise võistlus-
versiooniga, mida nimetatakse qua-
diks. Tavaline ATV on mõeldud liht-
salt liiklemiseks, aiatöödeks või vabal 
ajal näiteks metsas, aias või kuskil mu-
jal lõbutsemiseks. Quad on ATV, mis 
on kas tuunitud (kiiremaks tehtud) 
või siis asendatud selle juppe, et teha 
masin vastupidavaks ja sobivaks võist-
lusradadel hüpetes ja kurvides sõitmi-
seks, et oleks ohutu ning et raja läbimi-
ne oleks võimalikult kiire.”

 
Mitmekülgsed treeningud
Eestis toimub motokrossis vaid paar 
suuremat sarja ning Linnamäel sõide-
ti MX Liiga esimene etapp. Kui mui-
du on meie sportlastel tavaks ka Lätis 
võistlustel osaleda, siis koroonatingi-
mustes ei ole see võimalik. “Õnneks 
saame treenida väljas ning olen saa-
nud hästi valmistuda. Treenimisel on 
kaks olulist osa. Esiteks on väga oluli-
ne vastupidavus, sest võistluspäeval 
toimub treeningsõit ja kaks võistlus-
starti, mis kestavad kõik 20-25 minu-
tit, on väga intensiivsed ja taastumisae-
ga sõitude vahel on tihti vaid kuni paar 
tundi,” räägib noor sportlane. Treenin-

Teated

gute puhul peab ta oluliseks ka sõidu-
võtete harjutamist. “Näiteks väga pal-
ju harjutan treeningutel just erinevate 
rajaelementide läbimist, samuti katse-
tame masina seadistusi. Lisaks iseseis-
vale jõu- ja kestvustrennile käin CFC 
Suusakoolis, kus nii suusk, jooks, rull 
kui ka rattasõit vajalikke lihaseid tree-
nivad,” ütleb ta.

Mototrennis käib ta kõikvõimalikel 
Eestis asuvatel sobivatel radadel. “Ku-
na tihti on paljud rajad kinni kas siis 
ilma või hooldustööde tõttu, pole va-
lik liiga suur. Kunagi oli võimalik tren-
ni teha ka Viimsis, aga enam siin ra-
da ei ole ja tuleb üsna palju Eestis ringi 
seigelda. Lähimad rajad on Maardus ja 
Sakus, aga trenniraja valikul pean ar-
vestama ka raja profiili, et see sarna-
neks võistlusradadega. Krossitrenni 
teen tavaliselt kaks korda nädalas,” la-
seb noormees heita pilgu oma rutiini-
dele. 

Väga kõva tulemus
Täiskasvanute võistlusklassis sõidab 
Karl Robin esimest hooaega. “Võistlu-
sel tõi mulle suuresti edu see, et olen 
sel hooajal trennides keskendunud 
oma nõrkadele külgedele ning neid 
tugevdanud. Olen maailma tippe jäl-
gides lihvinud ka oma sõidutehnikat,”
sõnab ta. 

Jõgeva lähistel osales tema sõitu-
des kokku 26 võistlejat ning noorme-
he eesmärk oli võimalikult hea start 
saada, sest siis saab sõidule kesken-

duda, mitte kaasvõistlejatest möödu-
misele sekundeid kaotada. “Läks häs-
ti ja olin esimeses sõidu stardis teine 
ja teises kolmas. Täiskasvanutele on 
kolm võistlusklassi: veteran, Quad B 
ja Quad Open. Viimane on Eesti ab-
soluutne tipp, kus võistleb ka kolme-
kordne Euroopa ja mitmekordne Ees-
ti meister Kevin Saar. Ta on ka mulle 
suur eeskuju ning saan tema juhen-
damisel aeg-ajalt treenida. B klass on 
loodud neile, kes ei ole varem Open 
klassis võistelnud,” selgitab Karl Ro-
bin. “Alustasingi hooaega B klassis, 
kuid kuna kaks võistlusklassi sõidavad 
koos, sain end Open klassi sõitjate vas-
tu ka mõõta. Oma võistlusklassis sain 
küll esimese koha, aga vinge üllatus oli 
mulle endalegi, et Open klassis võistel-
des oleksin olnud samuti pjedestaalil,” 
on noormees rahul.

Graafik on tihe
Edasiseks eesmärgiks on ta seadnud 
igal Eesti meistrivõistluste etapil poo-
diumile jõuda. “Sel suvel on pandee-
mia tõttu võistlused juunist juuli algu-
seni iga nädalavahetuse peale pandud. 
Ilmselt selleks, et üritada võistlused 
enne uut võimalikku võistluste korral-
damise keeldu ära teha. Etappide va-
hel plaanin veel trennis käia, et val-
mistuda järgnevaks võistluseks. Seega 
suve esimese poole graafik on üsna ti-
he. Sel hooajal sooviksin sõita igal Ees-
ti meistrivõistluse etapil poodiumile,” 
ütleb Karl Robin välja oma eesmärgi.

Suvelugemine
10. 

Vimpsik ja

Viimsi Raamatukogu

kutsuvad!

- 9. klassidele
1.

1. juuni - 19. august 2021
Lisainfo: www.viimsiraamatukogu.ee

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Karl Robin Rillo debüüt täiskasvanute klassis oli väga edukas. Foto: motofoto.ee

Viimsi trepijooksul püstitati  
uus rajarekord
Laupäeval, 29. mail toimus Karulaugu terviserajal Põhjakonna trepil 
Viimsi V trepijooks. 

Uue rajarekordiga võitis trepi-
jooksu Carlo Rebane, kes paran-
das enda nimel olnud varasemat 
raja parimat aega aastast 2019 
lausa 0,23 sekundiga. Uueks Põhja-
konna trepijooksu rekordiks märgiti 
0:37,09.

Teise aja jooksis täna välja Karl 
Margus Haud, kelle tulemusena 
läks kirja 0:39,00, ning kolmandaks 
tuli Asko Meiner 0:39,32. Nais-
test oli kiireim Marika Turb ajaga 
0:53,67.

Korraldaja Viimsi Sport on tänulik 
kõikidele osalejatele ning lubab, et 
järgmine trepijooks toimub 2022. 
aasta maikuus!

VT 
Võitja ja rekordiomanik Carlo 
Rebane. Foto: Viimsi Sport

Viimsi Sport kutsub maantee-
ratastel veerema
Viimsi Sport on ikka korraldanud ühiseid veeremisi nii oma klubi liik-
metele kui ka teistele huvilistele. 7. juunil on taaskord võimalus. 

Esmaspäevane maanteerattatrenn on rahulik ja seltskondlik kerimi-
ne – nn social ride, mis on suunatud algajatele maanteeratturitele. Ko-
genud sõitjad jagavad õpetusi ja korraldajad lubavad, et kedagi maha 
ei jäeta.

Start on kell 18 Lubja mäe alt parklast, distants ca 50 km ning aega 
kulub umbes kaks tundi. Sõidetakse Viimsi-Muuga-Maardu kandis ning 
teisel pool Peterburi maanteed Loo-Lagedi-Aruküla sektoris. 

Kiiver pähe ja varukumm taskusse! NB! Vihmaga sõitu ei toimu!
Täpsem info: Siiri Visnapuu, tel 501 2517.

VT 

Ilusa ilmaga on 50 km pikkune distants ka algajale maanteeratturile 
jõukohane. Foto: Viimsi Sport
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Kuulutame välja konkursi järgmistele vabadele ametikohtadele 
2021/2022 õppeaastaks:

ÕPETAJA 
(koormus 1,0)

ÕPPEJUHT 
(koormus 1,0)

MUUSIKAÕPETAJA 
(koormus 0,5)

ABIÕPETAJA 
(koormus 1,0)

LOGOPEED 
(Koormus 1,0)

Kandideerimise tähtaeg on 30. juuni 2021.a. Tööle asumise aeg 
augustikuus 2021.a.

Palume saata CV ning haridust tõendavad dokumendid aadressile:

Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)
E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee

Telefon: 5622 0121

Viimsi Lihapood on kiires arenev kogukonna pood, mis pakub laias 
valikus lihatooteid, erinevaid väike- ja talutootjate toiduaineid ning jooke.

Rõõmsameelne

tule VIIMSI kaupluse
meeskonda!

PAKUME SULLE OOTAME SINULT

• ühtehoidvat kollektiivi
• tulemusliku töö eest
   väärilist tasu
• ettevõttesiseseid soodustusi
• tööd graaaku alusel
• spordikompensatsiooni läbi
    Stebby keskkonna

• kohusetundlikkust
• ausust ja lojaalsust
• oskust töötada nii iseseisvalt
  kui meeskonnas
• arvutikasutamisoskust

Sinu peamisteks tööülesanneteks on klientide meeldiv
teenindamine kassas, müügisaali korrashoid,

kaupade vastuvõtt ja väljapanek.

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, anna endast teada,saates 
CV ja kaaskirja märgusõnaga märgusõnaga “Viimsi klienditeenindaja” 

meiliaadressile personal@kpg.ee 
hiljemalt 21. juunil.

Tööleping on tähtajatu.
Tööle asumine esimesel võimalusel.

www.magaziin.ee
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R E A K U U LU T U S E D

Aiatööd 
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Teostame puude tervis-
liku seisundi hindamist. Soodsad 
hinnad. Tel 522 0321, www.arbor-
men.ee. 
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt tel 
5563 7666. Rohkem infot kodule-
helt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. He-
lista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.
Ohtlike puude/okste langetami-
ne, viljapuude lõikamine, trimmer-
damine, heki lõikus ja pügamine. 
Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Tel 5348 7318, igor@inkteenu-
sed.ee.  
Pärast pikka talve vajab sinu ko-
duaia muru õhutamisteenust koos 
väetamise ja jäätmete utiliseerimi-
sega. Helista julgelt tel 5650 3489.
Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenust koduaedades, ühistu-
te ja äriühingute ümbruses. Helista 
ja küsi lisa – tel 5399 3595.
Lõikan hekki, trimmeriga pika ro-
hu ja heina niitmine, saetööd aias.
Tel.55547291.

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

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Ehitus- ning remonditööd. Fassaa-
dide, katuste, vaheseinte, sauna-
de, terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende, liistude paigaldus ja muud 
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083. 
Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide 
ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja 
Harjumaal. Kogemust 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.
Kas Teie tänavasillutis vajab värs-
kendust? Pakume parima hinnaga 
tänavasillutise hooldustöid. Hind 
sisaldab: kõrgsurvepesu, vuukide 
liivatamist ja tekkinud jäätmete ära-
vedu. Võta ühendust tel 5650 3489.
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.
Katuste, fassaadide ja aedade pe-
su, värvimistööd, remonttööd, vee-
rennide puhastus ja akende pesu. 
Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.
Teostame kaevetöid miniekska-
vaatoriga. Tel 5639 3588, www.
väikeekskavaator.ee.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine 
(plekk, kivi, eterniit). Tänavakivide 
puhastus. Tel 5624 1509, Andres.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-

mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Pääs-
teameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase 
akti. Tel 5689 0125, kuldnoop@
gmail.com.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Muud teenused
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Metalli koristamine. Tel 505 1300, 
Peeter.
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.
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.

Kevadine pakkumine. Kulmude püsi-
meik 25% soodsamalt (tavahind 
129.-). Tel 5562 6723, Viimsi. 
Pringi küla mees teatab, et juuni-
kuus annab tema mesila sülemeid. 
Kontakttelefon 5329 2009.

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 jäänud 
sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik), 
võib vajada remonti. Kiire tehing 
ja vormistamine. Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee.
Matkaauto rent. Võimsate automaat-
käigukastidega B-kat, paljude lisa- 
ja mugavusvarustustega matkaau-
tod. Väiksemad 2 autot 4-kohalised 
ja suurem 7-kohaline. Lisainfo FB 
Rendipill, rendipill@hotmail.com.
Ostame igasuguses seisukorras 
autosid. ARK-ist arvelt mahavõt-
mine litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel 5823 8310.
Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Kohapeal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevau-
to@gmail.com või 5618 8671. Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.
Ostan vanavara: klaas/portselan, 
maalid/graafilised pildid, sõled/
prossid, mündid/paberrahad, au-
tod/mootorrattad. Pakkuda võib 

kõike, mis tundub vana. Maksmine 
sularahas. vanaantiik@gmail.com 
või tel 552 7803.
Müüa puitbrikett 110 €/960 kg, pellet 
premium 158 €/975 kg, kütteklotsid 
2 €/kott 40 l, lepp ja kask kottides. 
Tel 517 0257.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.
Pellet al 185 €/alus, RUF brikett al 
135 €/alus, küttepuud al 47 €/ruum. 
Kõik ühest kohast! Head hinnad! 
Tel 600 0136, 520 0093, Puu24.ee.
Autokliima, konditsioneerid, soojus-
pumbad, külmaseadmed: müük, 
paigaldus, hooldus ja remont. Head 
hinnad, korralik töö. Freoonipunkt OÜ. 
Töötame iga päev. Tel 5858 5829.
Too oma liigsed asjad müüki Reali-
seeri.ee-sse. Ostame vanavara, 
tarbeklaasi ja keraamikat. Info tel
688 8300, 502 4439, e-post pood@
realiseeri.ee.
Ehitusoutlet Harjumaal Kose alevi-
kus pakub immutatud poste, puitu 
(terrassilaud, Siberi lehis, höövel-
materjal), soojustust (villa ja Kings-
pan PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, 
lehtlaid, kuure, aiamööblit jpm). Paku-
me ka transporti. Lisainfo: www.ehitus-
outlet.ee ja telefon 5656 0096.
Ostan kasutatud Husqvarna muru-
traktori ja Cursus paadi. Tel 504 7709.

Tööpakkumine
Firma pakub tööd Randvere tee 
kontori puhastajale. Töö 2 x näda-
las, K ja P õhtuti. Info tel 521 9601, 
cv saata: vahur@floteenused.ee.

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! 

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

MURU NIITMINE
MÜRAVABALT

36 EUR / KRUNT

Helista kohe
+372 508 7075

• Katuste, aedade ja fassaadide 
survepesu ja värvimine.• Puukuuride, garaažide, aedade ehitus.• Katuste vahetus, montaaž, 

voodrilauavahetus.• Vundamendid ja puitkarkassist majad. 
Võtmed kätte.

Tel 523 6803 Silvar
ehitusmehedharjumaal@gmail.com

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

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

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 
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Oleme Haigekassa partner täiskasvanute hambaravi ning proteesiravi osas.

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

Tegevusloa nr. LO4228 

Kas hingeõhk paneb

silmi pööritama?

 

Tule suutervise kontrolli!

60 999 10
www.viimsihambakliinik.ee 

       Viimsi
    Nelgi tee 1
T-R 10.00-19.00
L-P 10.00-17.00

E-suletud

Kõik grillima!

5,95 €/kg
Šašlõkk sealihast äädikaga

6,95 €/kg
6,95 €/kg

Šašlõkk sealihast
küüslaugumarinaadis

Broileri šašlõkk äädikaga

Soovid suvele vastu minna säravama naeratusega?

Opalescence valgendavad pastad superheade

hindadega juuni lõpuni!

www.olenterve.ee

Pood: Viimsi Äritare 

Paadi tee 3-212, Haabneeme

Telefon: 60 999 10 

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE

ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE

ÕPPEJUHI
ÕPETAJA
ÕPETAJA ASSISTENDI
Pakume toredat töökeskkonda ja sõbralikke töökaaslasi.
Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad hiljemalt 10.06.21. e-postile paasupoeg@yahoo.com

Lisainfo telefonil 551 2055, Katrin

Koduleht www.paasupoeg.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
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aquapark.ee

TERVE PÄEVA!

Juunis lustid, 
supled ja sukeldud 

3 tunni piletiga 

Osta juunis ONLINE tunnine massaaž, 
Repêchage spaahoolitsus või ehtne Tai massaaž

ja saa lisaks TASUTA ajapiiranguta
SPA18+ saunakeskuse külastus!

Randvere tee 1b, Viimsi • E–R 9–20 • L–P 9–19

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee

Pakkumised kehtivad 27.05.-30.06.2021 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.

/kauplusmagaziin www.magaziin.ee/magaziin

-20%

16

Peakatted naistele, lastele
ja meestele

Naiste stepsid ja tallad

Termopotid

Veniv aiavoolik 
kastmispüstoliga

30 m

19,90 €
-15%

Solarlambid

Lamamistool Sun Lounger
190 x 58 x 30 cm

46,00 €

kliendikaardiga

kliendikaardiga

kliendikaardiga

-22%

-20%
kliendikaardiga

-20%

-20%

36

*kaupluses
laiem valik

*kaupluses laiem valik

*kaupluses
laiem valik

*kaupluses
laiem valik

KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

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

Sinu HAMBAKLIINIK Viimsis
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Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Paigaldame TÄNAVAKIVID, ehitame AIAD,
KOLIME, paigaldame MÖÖBLI, KORISTAME, 

teeme AIA- ja REMONDITÖÖD,
ehitame TERRASSID ja PAVILJONID

KUTSU TUBLI TÖÖMEES APPI!

Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee

Viimsis: Muuli tee 10 
Viimsis teenindame kliente järjekorra alusel E-R 9-19 ja L 9-16. 

Tel: 623 7052; viimsi@abctehno.ee
Kristiines: Sõpruse pst 27

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 
Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Varajase broneerija
SOODUSTUS

25€

Telli kõik

EHITUS- ja REMONDITÖÖD
ühest kohast - Meisterviimistlusest

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee ABIT

KUTSU TUBLI TÖÖMEES APPI!

Telli: www.tooabi.ee
tel +372 5380 4290

info@tooabi.ee

Aitame tõsta, tassida ja koristada,
ehitada AIA, pügada HEKID, rajada KÕNNITEED,

paigaldada TÄNAVAKIVID, rajada mahasõidud,
ehitada kasvuhooned, TERRASSID ja AIAMAJAD,

kaevata PEENRAD ja pügada muru
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rilased jäid paikseks just seetõttu, 
et maad harida ja vilja kasvatada 
ning seejärel kääritud jooki valmis-

SISUTURUNDUS Raasiku õlletehase esinduspood 
Viimsi Keskuses pakub kosutavat märjukest nii 
käsitööõllede nautlejatele kui ka naturaalse maa-
leivamekiga kalja fännidele. Eriti populaarne on 
värskendav kali suvehooajal.

R
aasiku vanas meiereihoo-
nes tegutsev õlletehas 
töötab klassikalise pruu-
lijana, tootes hea maitse-

ga elavaid õllesid ning traditsiooni-
list kodust kalja.

Kääritatud kali on jook, mida Ees-
tis on joodud juba tuhandeid aastaid. 
On isegi arvatud, et rändavad ko-

tada. Linnaste, jahu või leiva leoti-
sest, samuti mahlast või muust ai-
nest pärmi toimel kääritatud kali 
on levinud ka teistes Baltimaades, 
lisaks Vene, Ukraina, Poola ja Ser-
bia köögis, mitmetes Kaukaasia ja 
Kesk-Aasia maades ning Vene köö-
gi mõjul ka osaliselt Hiinas.

Raasiku Kodune kali toob meel-
tesse ehtsa lapsepõlve rikkumatu 
maitse nostalgia ja on puhas klassi-

ka. Jook on pruulitud Lõuna-Eesti 
rukkilinnastest, pärmist, Pandivere 
põhjaveest ja suhkrust. Koduse kal-
ja linnaseid kääritades tekib jooki 
ka väike kogus alkoholi, ent ku-
ni 0,5-protsendilise alkoholisi-
saldusega kali ei ole siiski alko-
hoolne jook ega tekita joovet. 
Mõnusa maaleiva mekiga Eesti 
kali pole liiga magus, kuid kuu-
mal suvepäeval jahutab hästi 
kuumavat keha ning kustutab 

janu. Mittealkohoolse 
joogina sobib ka-

li eriti hästi jaa-
nipäevajoo-

giks.

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

Maaleiva mekiga naturaalne 
Raasiku kali on kosutav suvejook

Raasiku õlletehasest saab kal-
ja tellida ka kingituseks. Eriti spet-
siaalne kingitus on aga oma nime-
ga kali – Raasiku õlletehaselt saab 

tellida oma sildi, retsepti või 
idee järgi loodud OMA joogi. 
Mõneks erilisemaks suviseks 
ürituseks on see kahtlemata 
vahva võimalus. 

Üks võimalus oma kodu-
ne pidu või saunaõhtu eri-

lisemaks muuta on tellida 
Raasiku õlletehaselt koju 
kaljatünn koos kraaniga. See 
ei ole küll samasugune na-
gu aastakümneid tagasi laa-
tadel ja tänavanurkadel ko-
hata võis, kuid meeldejääva 
elamuse koduse baari ning 
maitsva joogiga saab kind-
lasti! Uuri lisainfot Raasiku 
õlletehase kauplusest.

Mittealkohoolse 
joogina sobib 
värskendav 
kali eriti hästi 
suvepidude 
joogiks. Fotod: 
Raasiku õlletehas

Upriser pakub praktilist tehnoloogilist lahendust, mille abil saab krundile luua maa alla pani-
paiga, garaaži või prügimaja. Näiteks nii, et tavapäraselt on muruplats, aga kui vajutad nuppu, 
siis kerkib maa peale rattahoidla. Selline turvaline ja ruumisäästlik lahendus on majanduslikult 
kasulik igale eramule.

Kortermaja panipaik
Elate kortermajas, millel on suur aiaga piiratud sisehoov, aga arendajad ei projekteerinud 
sinna piisavalt panipaikasid? Kui ühistu liikmetega kokku leppida, saab Upriseri abil paigutada 
jalgrattad, suusad ja talverehvid maa alla. Krunt ei jää selle võrra väiksemaks ja kõik asjad on 
pikanäpumeeste eest turvaliselt hoitud.

Prügimaja
Kas olete hoovis olevate prügikastide ümber ehitanud tara, varjanud neid põõsaste taha, aga 
juba ainuüksi teadmine, et need seal on, ikka häirib? Või napib teie majapidamises ruumi 
jäätmete sorteerimiseks? Piiratud võimaluste lahenduseks on Upriser – maa-alune hoiuruum, 
kuhu saab paigutada kõik vastavad konteinerid. Jäätmete minema viskamiseks vajutad lihtsalt 
nuppu ja prügikast tõuseb korraks maapinnale. Muul ajal naudid puhast muru- või palliplatsi.

Garaaž
Ühistu parkimisalal ei jagu parkimisruumi? Upriseri abiga saavad kõik majaelanikud endale 
lisagaraaži. Lihtsalt pargi auto selleks ette nähtud kohale. Kui koju jõuab pere teine masin, 
vajuta juhtpuldi nuppu. Auto parkimiskoht kerkib maapinnalt üles ja liftisüsteem toob üles 
maa-aluse garaažipinna, kuhu parkida teine auto.

Uuri lisa 

www.upriser.ee
ja/või kirjuta meile

 info@upriser.ee

UPRISERI NUTIKAS MAAKASUTUS


