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Randvere kooli 
uus juht
Randvere koolijuhiametisse asus 
Stanislav Nemeržitski, kel on taskus 
magistrikraad psühholoogias ja 
doktorikraad kasvatusteadustes.  
Loe lk 8–9

Hoolekandekeskus 
avab uksed
17. septembril avab pidulikult uksed 
Viimsi hoolekandekeskus. Milliseid 
teenuseid keskuses pakutakse ning 
kellele need mõeldud on?  
Loe lk 10–11

Hoiame 
keskkonda 
Mida saame kõik ise teha, et 
meie elukeskkond ja ümbritsev 
loodus oleksid puhtamad ning 
säiliksid kauem?  
Loe lk 6–7

Teatrihooaeg saab avalöögi septembris. Milliseid etendusi Viimsis näha saab? Loe lk 14 >

muusikaelamusi, teatrietendusi ja 
muid kultuuriüritusi. Keskus koon-
dab ühe katuse alla ka valla muu-
sika-, kunsti- ja teaduskoolid ning 
huvikeskuse.

Lisaks ehitustöödele, mis kesta-
vad 2022. aasta varakevadeni, tuleb 
paralleelselt alustada organisat-
siooni ülesehitamisega ja arenda-
misega. Tuleb koostada keskuse 
strateegiline arengukava, tööta-
da välja organisatsiooni toimimi-
seks jätkusuutlik finantsplaan, mis 
kaasaks erinevaid rahastusallikaid, 
panna paika asutuse struktuur, 
komplekteerida meeskond, sõlmi-
da kokkulepped erinevate kultuu-
rikorraldajatega ja kultuuriorgani-
satsioonidega nii riiklikust kui ka  
erasektorist, et panna kokku kuns-

VIIMSI ARTIUM SA Kultuuri- ja hariduskeskuse 
Viimsi Artium ehitus on jõudnud olulise tähiseni – 
sarikapidu toimub järgmise nädala teisipäeval, 
14. septembril. 

V
iimsi Artiumi sarikapeol 
saab tutvuda valmiva 
hoonega ja kuulda se-
nisest tööst ja tulevikup-

laanidest. Esinevad ETV tütarlas-
tekoor ja Viimsi laululapsed Aarne 
Saluveeri juhatamisel. Sündmusest 
on võimalus osa saada Viimsi ViVa 
ülekande vahendusel kell 14.

Viimsi Artium avatakse 2022. 
aasta kevadel. Artiumisse tuleb 
kontserdisaal, mis mahutab üle 500 
kuulaja, ning väiksemad kammer- 
ja black box-saalid, mis võimal-
davad Viimsisse tuua tipptasemel 

tiliselt kõrgetasemeline ja atraktiiv-
ne kultuuriprogramm. Vaja on luua 
rahvusvaheline võrgustik partneri-
test, arendada rahvusvahelisi suh-
teid ja valmistada ette Artiumi ava-
mine ja jätkusuutlik igapäevane 
toimimine, et keskusest kujuneks 
elujõuline ja tugev kultuuri- ja ha-
ridusorganisatsioon, mis on Viim-
si valla uhkuseks.

Viimsi Artiumil on väga oluline 
kogukondlik roll – sellest kujuneb 
Viimsi süda, kus kogunevad nii val-
la elanikud kui ka lapsed, et nauti-
da eri kultuurivaldkondade kuns-
tiliselt kõrgetasemelist programmi 
või omandada teadmisi huvihari-
duses. 

Kuivõrd Artiumi keskuses on 
erineva suuruse ja profiiliga saa-
le, loob see väga head võimalused 
nii Eesti kui ka rahvusvahelise kul-
tuuri esitlemiseks, olgu muusika-, 
teatri- või filmivaldkonnas. Ülimalt 
oluline on, et keskus oleks osa rah-
vusvahelisest vereringest, vaid nii 

Kristiina Reidolv
Viimsi Artium juht

arenevad meie enda loojad ja pub-
lik. 

Tulevikus on Viimsi Artium Ees-
ti kultuurimaastikul unikaalne or-
ganisatsioon – kaasaegne, avatud 
ja interdistsiplinaarne, kus põimu-
vad omavahel nii erinevad kultuu-
rivaldkonnad, professionaalne ja 
huvihariduslik loome kui ka koha-
lik ja kogukondlik, riiklik ja rahvus-

vaheline mõõde. Viimsi Artium on 
atraktiivne kultuuri- ja hariduselu 
keskpunkt, mis inspireerib erine-
vaid sihtrühmi. See on Eesti kul-
tuuriskeenel tähelepanuväärne ja 
originaalne kultuuri- ja hariduskes-
kus, kus kohtuvad etenduskunstid, 
klassikaline, jazz- ja popmuusika, 
film, kunst, teadus ning (huvi)ha-
ridus. 

Oluline tähis Viimsi Artiumi 
teekonnal – sarikapidu 

ETV tütarlaste-
koori ja Viimsi 
laululapsed 
valmiva Viimsi 
Artiumiga tut-
vumas. Fotod: 
Tiit Mõtus



tarvitama. Ülesoolatud supp visatakse 
WC-potist alla, “ülealkoholiseeritud” 
inimene heidetakse mingil hetkel ko-
gukonnast, sageli ka perekonnast, väl-
ja. Pole võimalik öelda ühte kindlat 
grammikogust soola, mis supi rikub. 
Pole võimalik öelda kindlat grammi-
kogust alkoholi, mis inimese tervise ja 
elu rikub. Nii supi keetja kui ka alkoho-
li tarvitaja peaksid olema tähelepaneli-
kud, sest ülemäära lisatud soola ja joo-
dud alkoholi ei saa tagasi võtta. 

Probleem ei teki üleöö
Enne, kui ilmnevad alkoholist põhjus-
tatud tervisehädad, avalduvad prob-
leemid suhetes ja igapäevases käi-
tumises. Planeeritud tööd jäävad 
arusaamatutel põhjustel tegemata, 
kokkulepetest ei peeta kinni ja mär-
kustele reageeritakse rünnakuga, suu-
reneb kriitilisus teiste suhtes. 

Tekib tunne, et ilma alkoholita pole 
suuremate tööde tegemiseks piisavalt 
energiat ja puhkus ei lõdvesta. Alkohol 
on sõltuvust tekitav aine, kuna mõju-
tab aju tööd. “Kui ma tarvitan alkoholi, 
siis on mul mõnus ja järelikult selleks, 
et oleks mõnus, tuleb tarvitada alkoho-
li!” – niisugune on lihtsustatult ajus tek-
kiv seos. See ei teki üleöö, kuid kui see 
on tekkinud, siis iseenesest ei kao. 

Tänapäeval on levinud “funktsio-
neeriv alkohoolik”. Inimene tuleb just-
kui kõigega toime – käib tööl, sõidab 
autoga, ajab asju. Usub, et kui tahab, 
siis võib iga kell jätta joomata, lihtsalt 
selleks pole ju mingit vajadust. Kõige-
pealt hakataksegi abi otsima une- ja 
meeleoluprobleemile. Uuringute ko-
haselt pöördub spetsialisti poole alko-
holi liigtarvitamise kaebusega ainult 
10% neist, kellel on alkoholitarvita-
mise häire. Paraku antidepressandid 
ei aita, kui jätkub alkoholi tarvitami-
ne, sest alkohol ise on keemiline dep-
ressant. Hoolimata ravimitest säilivad 
alkoholitarvitaja uneprobleemid, sest 
vägijoogi toimel ei saa aju teha uneks 
vajalikke ümberlülitusi.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Alkohol ei lahenda 
probleeme, vaid hoopis 
põhjustab neid
TERVIS Koroonaviirusega seotud uudiste möllus jäävad tahaplaanile 
teised haigused, mis pole kuhugi kadunud, mõjutades samuti väga paljude 
inimeste igapäevast elu. Üks nendest on alkoholitarvitamise häire.

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 24. septembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 15. septembril kell 16.

A
lkoholiga seotud probleemi 
eitamine ja piirangute vas-
tasus nii üksikisiku kui ka 
ühiskonna tasandil on veel 

tugevam kui koroona puhul. Tõsi ta 
on – selle haiguse diagnoosimiseks ka-
sutatakse kümmet kriteeriumi, millest 
ükski ei ole täpne laborianalüüs. Pal-
jud arvavad, et alkohoolik (enamik ka-
sutab just seda stigmatiseerivat sõna) 
on see, kes on viis minutit enne küm-
met poe ukse taga. Paraku kirjeldab 
see haiguse kaugele arenenud staa-
diumi, millele on aastate jooksul eel-
nenud “märgid”, mida ei seostata alko-
holi tarvitamise sageduse ja kogustega.  

Häire tähendab, et miski on inime-
se elus häirunud, see on kestnud juba 
mõnda aega ja pole muutunud hooli-
mata teadlikest pingutustest. Alkoho-
litarvitamise häiret on tegelikult väga 
lihtne iseendal diagnoosida: see po-
le normaalne, kui kasutada alkoholi 
ükskõik missuguse probleemi lahen-
damiseks. Mõned näited. Ilma alkoho-
lita ei jää magama, ei suuda lõdvestu-
da, olemine on pahur, masendunud, 
isutus. Need unehäire ja depressioo-
ni tunnused võivad ilmneda ka neil, 
kes alkoholi tarvitavad harva ja vähe-
ses koguses. Esimene kontrollküsimus 
raviotsuse tegemisel peaks alati ole-
ma: missugune on alkoholi tarvitami-
se harjumus? “Septembris ei joo” on 
hea võimalus enda testimiseks.

Alkohol mõjutab organismi
Alkoholist põhjustatud tervisehädad 
tekivad ajapikku ja sellepärast neid 
sageli alkoholi tarvitamisega ei seos-
tatagi, sest elustiil, mille kohta arst uu-
rib, pole viimasel ajal ju muutunud. 
Paar õlut õhtul teleka ees, mõned ree-
del töönädalast lõdvestumiseks, lau-
päeval saunas… Alkohol on keemiline 
aine, mis mõjutab inimese organis-
mi toimetulekut vahetult ja kumula-
tiivselt, kuhjuva efektiga. Igal keemili-
sel ainel on mõju keskkonnale, kuhu 
ta satub. Sool paneb kurgi hapnema. 
Mida rohkem soola, seda kiiremini ja 
rohkem muutub kurgi välimus ja mait-
se. Nii soola kui ka alkoholi on ammu 
kasutatud konservandina ja see on ai-
danud inimestel toime tulla. Kuid är-
gu tehtagu siit järeldust, et neid aineid 
peaks igapäevaselt piiramatus koguses 

J U H T K I R I

Mõeldes vana-
vanematele

Nagu nõiaringis
Alkoholitarvitamise häire on mõtle-
mise haigus. Erinevalt teistest haigus-
test iseloomustab alkoholitarvitamise 
häiret pikaaegne probleemi eitamine 
inimese enda, tihti ka lähedaste poolt. 
Seetõttu muutub haigus krooniliseks ja 
lähedaste kannatus hakkab katkema. 
Kuhjunud on viha ja tuntakse abitust, 
kuna olukorda ei osata muuta. Sõltla-
ne annab lubadusi, soovides neid täi-
ta, kuid ei suuda. Lähedastel tekib uus 
lootus, kuid jälle tuleb pettuda. Pin-
ge aina suureneb, seda maandatakse 
vaimse, tihti ka füüsilise vägivallaga. Ja 
kõik aina kordub... Muuhulgas on al-
kohol ka üheks lähisuhtevägivalla sa-
gedaseks põhjuseks. 

Osadel alkoholi pidevalt tarvitavatel 
inimestel ei teki sõltuvust ja tänapäe-
va teadusel puudub siin ühene seletus. 
Enamusel siiski tekib, see on tõenda-
tud. Paljud tiksuvad pikki aastaid, vae-
vas iseenda ja lähedaste kannatusega. 
Juua enam ei jaksa, loobuda ei suuda.    

Alati on võimalus
Kuna tegemist on väga laialt levinud 
ja kogu ühiskonda mõjutava häirega, 
siis on arvukalt uuringuid, leidmaks 
toimivat abi. Mõtlemist saab mõjuta-
da mitmel viisil. Selleks on erinevaid 
ravimeid ja tehnikaid. Tulemus oleneb 
paljude asjaolude koostoimest ja üh-
te imerohtu pole olemas. Proovitakse 
ja mõnikord saadakse ka abi ampul-
list, kodeerimisest, AA grupist vms. 
Tõhusaim näib uuringute põhjal ole-
vat sekkumine, mille käigus õpetatak-
se kontrollima ja juhtima oma mõtteid 
ja nendest tulenevat käitumist. See po-
le lihtne, kuid väga paljud on sellega 
hakkama saanud. Eriti siis, kui ravisse 
on kaasatud lähedased. Ravi eesmärk 
on aidata patsientidel ja nende lähe-
dastel jõuda eluni, mis toob rõõmu ega 
riku tervist. 

S
eptembris on üks tähtpäev, mis on seni kõige muu 
kõrval pisut varju jäänud. Nimelt peetakse sep-
tembrikuu teisel pühapäeval vanavanemate päeva. 
See ei ole meie kalendris olnud kuigi kaua, sest 
lisati riiklike tähtpäevade hulka alles 2010. aastal. 

Seetõttu ei ole me võib-olla harjunud seda tähistama, aga 
kindlasti väärivad vanavanemate päev ja vanaemad-vana-
isad ise väga suurt tähelepanu.

Õnnelikud on inimesed, kelle elus on vanavanematel 
olnud tähtis roll. Käesolevas Viimsi Teatajas on pikem 
persoonilugu Randvere kooli uuest koolijuhist Stanislav 
Nemeržitskist, kes samuti mainib ühe eeskujuna oma 
kallist vanaema. Just vanaema oli see, kes oma pika aka-
deemilise karjääriga tulevasele direktorile eeskujuks oli 
ning utsitas teda aina õppima ja eesmärke püüdma.

Minulgi on elus vedanud. Kui sündisin, olid olemas 
kõik minu vanavanemad. Vähe sellest, nad kõik nägid, 
kuidas kooli läksin, keskkooli ja ülikooli lõpetasin, esimese 
lapse sain. Nendega seoses on mul lapsepõlvest väga pal-
ju helgeid mälestusi. Mõlemate vanavanemate kodud olid 
samas alevis, kus ma üles kasvasin, ja mul oli alati võima-
lus nende juurde minna. Teadsin, et olen sinna oodatud. 

Kõige rohkem hoidis 
mind vanaisa Gustav. Mul-
le on korduvalt räägitud lugu, 
kuidas vanaisa ja ema läk-
sid tulevase (esimese) lapse-
lapse jaoks tekki ostma. Ema 
tahtis korvi panna neutraal-
sema rohelise, sest ei olnud 
ju teada, kas sündimas on 
poiss või tüdruk. Vanaisa aga 
torkas rohelise teki kategoo-
riliselt riiulisse tagasi ja võttis 
sealt roosa. “See on tüdruk,” 
olevat ta veendunult öelnud.

Üks teine lugu räägib sellest, kuidas vanaisa-vanaema 
pidid mind heinamaale kaasa võtma. Selleks, et mul oleks 
toredam tööd teha, valmistas vanaisa mulle kärmesti väi-
kese reha (tema käes käis alati kõik kärmesti). Aga mina 
olevat palava päikese all vaevalt veerand tundi heina kok-
ku riisunud ning siis teatanud, et nüüd läheme randa. Ega 
midagi, vanaisa ei hakanudki mind ümber veenma, pani 
sinisele Žigulile hääled sisse ja järve äärde me läksime. 

Vanaisa elas kaugelt üle 90 aasta. Ta oli väga kõva töö-
mees, ei olnud asja, millega ta hakkama poleks saanud. Ta 
töötas kaevanduses ja kolhoosis, ehitas maja, pidas lam-
baid ja sigu, tegi puid, niitis heina, kasvatas kartuleid. 
Tema aed oli alati ideaalses korras. Ta ei virisenud mitte 
kunagi, vanaisa jaoks ei olnud probleeme, vaid olid lahen-
dused. Suure töö kõrval pidas ta väga lugu korralikust 
peost. Ta oli hinnatud pillimees, mängis nii akordionit 
kui ka kontrabassi ning moodsalt öeldes tõmbas iga peo 
alati käima. Kõige selle juures on märkimisväärne, et 
vanaisa ei vajanud alkoholi. Lõbus olla ja elu nautida sai 
ta ilma selleta. 

Alati seisis Gustavi kõrval Agnes, minu vanaema, kelle 
käe alt on valminud sadu paare kindaid ja sokke, kes oskas 
teha kõige paremaid pannkooke, kelle sisse tehtud toma-
tid viisid keele alla ja kelle hernepeenrad andsid alati nii 
rikkalikku ja maitsvat saaki, et kui need oleksid pikemad 
olnud, oleksin end ilmselt lõhki söönud. 

Mul on hea meel, et mu vanaema ja vanaisa olid 
õnnelik paar ning jagasid seda õnne 
minulegi. Tõeline privileeg on see, 
et vanaemal saan veel praegugi 
külas käia. Vanaisa lahkus siit 
ilmast vaevalt kuu enne, kui 
oleks saanud tähistada 70-aas-
tast abielu. 

Vanavanematel võib olla 
erinevaid rolle, aga kõige täht-
sam on see, et nad on olnud 
olemas. Ärme siis unusta ka 
nende jaoks olemas olla. Üks-
kõik, kas telefonikõne, 
postkaardi või külas-
käigu kaugusel. 

Merilin 
Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Jane Alop
psühholoog

Vanavanematel 
võib olla erinevaid 
rolle, aga kõige 
tähtsam on see, 
et nad on olnud 
olemas. Ärme siis 
unusta ka nende 
jaoks olemas olla. 

Alkoholitarvitamise 
häiret iseloomustab 
pikaaegne probleemi 
eitamine inimese enda, 
tihti ka lähedaste poolt.

  Viimsis PERHi psühhiaatria-
kliiniku kabinetis on võimalus ravi 
saada Euroopa Sotsiaalfondi 
poolt rahastatud “Kainem ja ter-
vem Eesti” raames. Vastuvõtt on 
tasuta. Vastuvõtule võivad tulla 
nii sõltlased kui ka nende lähe-
dased. Vajalik on eelregistreeri-
mine kte@regionaalhaigla.ee.

Artikli autor Jane Alop on Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla psühholoog, MA, MPH, 

“Kainem ja tervem Eesti” juht.



LILLED Lillemuru on lille-
seemnete segu, mis koosneb 
erinevatest suveõitest. Värvikirev 
lillepõld õitseb pikka aega ja on 
silmale ilus vaadata.

Sel kevadel külvati Viimsi vana kooli-
maja ja staadioni juures asuvale 1600 m² 

COVID-19 Koroonaviiruse riski-
tase Eestis on taas kõrge. See 
tähendab, et kogukonnas on naka-
tumise levik väljaspool koldeid ja 
leviku piiramiseks on seatud all-
järgnevad piirangud. Eesmärgiks 
on tagada tavapärane arstiabi ja 
vältida vajadust ulatuslike piiran-
gute järele.

Liigu hajutatult
Avalikus siseruumis tuleb arvestada 
hajutatuse nõudega. Hajutatuse nõude 
puhul tuleb võõrastest inimestest hoi-
duda viiruseleviku seisukohast mõist-
likusse kaugusesse.

Desinfitseeri käsi
Avalikes siseruumides tuleb desinfit-
seerida käsi.

Kontrollimata avalikus 
ruumis kanna maski
Maske tuleb kanda kõigis avalikuks ka-
sutamiseks mõeldud ruumides, kuhu 
on võimalik siseneda igal soovijal ja 
kus liigub palju inimesi, kes üksteisega 
igapäevaselt kokku ei puutu. Need on 
ruumid, millesse sisenemisel ei nõu-
ta COVID tõendit. Näiteks tuleb mas-
ke kanda poodides, apteekides, tele-
kommunikatsiooniettevõtte või panga 
teenindussaalides, postkontorites, raa-
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matukogudes, aga ka politsei- ja piiri-
valveameti, sotsiaalkindlustusameti 
või haigekassa teenindussaalides ning 
ühistranspordis.

Kontrollitud avalikus ruumis 
peab esitama COVID tõendi
COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõ-
demise või varasemalt tehtud negatiiv-
se testi tulemuse kohta peavad esita-
ma kõik inimesed alates 18. eluaastast.

COVID tõendit tuleb esitada spor-
timisel, treenimisel, noorsootöös, hu-
vitegevuses ja -hariduses, täiendkooli-
tuses ja täiendõppes; spordivõistlustel 
ning spordi- ja liikumisüritustel; sau-
nades, spaades, veekeskustes ja ujula-
tes; avalikel koosolekutel ja üritustel, 
sealhulgas teatris, kinos, kontserdil 
(k.a kirikukontserdil), konverentsil; 
muuseumites ja näitusasutustes; mee-
lelahutusteenustel; toitlustusettevõte-
tes kohapeal söömisel-joomisel.

COVID tõendit ei kontrollita piira-
mata territooriumiga väliüritustel.

Korraldajatel on kohustus kontrolli-
da COVID tõendite kehtivust. Põhjen-
datud kahtluse korral tuleb inimeselt 
küsida isikut tõendavat dokumenti.

Haiged jäävad karantiini
Inimesed, kellel on diagnoositud 
COVID-19, ei tohi ka alates diagnoosi-

Kehtivad piirangud koroona-
viiruse leviku tõkestamiseks

misest kuni terveks tunnistamiseni elu-
kohast lahkuda. See kehtib ka varjupai-
ga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes 
peavad jääma kohapeale karantiini.

Lähikontaktsed on 10 päeva 
eneseisolatsioonis
COVID-19 haigega koos elavad või 
kokku puutunud lähikontaktsed pea-
vad jääma eneseisolatsiooni 10 päe-
vaks ning tohivad väljaspool elukohta 
liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, 
kui neil pole haigustunnuseid. 

Kodust tohib lahkuda igapäevaseks 
toimetulekuks hädavajaliku hankimi-
seks, kui see pole muul viisil võimalik, 
ja õues viibimiseks, kui võetakse kasu-
tusele kõik meetmed haiguse võimali-
ku leviku tõkestamiseks ning toimitak-
se Terviseameti juhiste kohaselt.

Eneseisolatsiooni ei pea jääma lä-
hikontaktne, kes on läbi põdenud CO-
VID-19 haiguse ja kelle arst on terveks 
tunnistanud (viimase 6 kuu kestel) või 
kes on läbinud COVID-19 haiguse vas-
tase vaktsineerimise. Vaktsineerimis-
kuuri lõpust ei ole tohi olla möödunud 
rohkem kui aasta.

Kõige ajakohasema info COVID-19 
haiguse kohta leiate Terviseameti ko-
dulehelt ja veebilehelt kriis.ee. Küsimus-
tega saab pöörduda infoliinile 1247.

Allikas: kriis.ee

Teated

Viimsi õpetaja on aasta 
huvialaõpetaja nominent 
Märtsis kuulutas haridus- ja teadusministeerium välja konkursi pari-
mate haridustöötajate tunnustamiseks. Konkursile laekus üle 1500 
kandidaadi.  

Valitsus määrab sil-
mapaistvate tööalaste 
saavutuste eest hari-
dustöötajatele sel aas-
tal neljandat korda 
kümme riiklikku aasta-
preemiat ning kuni 
kolm elutööpreemiat. 
Riikliku aastapreemia 
suurus on 10 000 eu-
rot ja elutööpreemia 
suurus 65 000 eurot.

Mais alustasid tööd 
piirkondlikud komis-
jonid ja kõrgharidus-
komisjon, mis valisid 
välja finalistid ehk 

õpetajad ja haridustöötajad, kelle kandidatuur liikus edasi riiklikule 
komisjonile. Augustis kogunes riiklik hariduspreemiate komisjon, et sel-
gitada välja nominendid ja teha ettepanekud aastapreemiate osas.

Aasta huvialaõpetaja nominent on ka Agne Kurrikoff-Herman, kes on 
huvikooli Collegium Eruditionis ja Viimsi kooli õpetaja. Hoiame Agnele 
pöialt!

Kõikide kategooriate võitjad ja elutööpreemia laureaadid selguvad 
Eesti Televisiooni otse-eetris 2. oktoobril toimuval pidulikult galal “Eesti-
maa õpib ja tänab”.

Viimsi Teataja    

Tervisekassa kutsub naisi
sõeluuringule aega broneerima 
Tervisekassa juhib sel nädalal alanud kampaaniaga naiste tähele-
panu emakakaelavähi ennetamise ning varase avastamise tähtsu-
sele.  

Eestis on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad mit-
mete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged ning emakakaelavähi 
esinemisesagedus aina kasvab. Sõeluuring aitab kasvaja teket enne-
tada või varakult avastada enne, kui haigus on hakanud organismis 
levima ja kaebusi tekitama.

2020. aastal oli Harju maakonnas emakakaelavähi sihtrühma kuulu-
vaid naisi kokku 27 410, kellest uuringule tuli 11 096 ehk 40,5 protsenti. 

Tänavu on kutsutud sõeluuringule kõik naised, kes on sündinud aas-
tatel 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986 ja 1991.

Alates 2021. aastast on sõeluuringutele oodatud ka kõik ravikindlus-
tamata naised, kes sünniaasta poolest uuringu sihtrühma kuuluvad.

Lisateavet sõeluuringute ja emakakaelavähi kohta saab lugeda vee-
bilehelt www.soeluuring.ee.

Teenuseosutaja Viimsis on Karulaugu Tervisekeskus (Randvere tee 6, 
Haabneeme), tel 630 0050.

Tervisekassa    

  Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi 
vallas Pringi külas Kasteheina tee 46 kinnistule detailplaneerin-
gu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esita-
tud projekteerimistingimuste taotlus Pringi külas Kasteheina tee 46 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. 
Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavoli-
kogu 8. aprilli 1997 otsusega nr 151 kehtestatud Pringi küla AÜ Männi 
detailplaneeringuga. 

Soovitakse suurendada hoonestusala 7,7% Metsaveere tee 2 ja 
Kasteheina tee 48 kinnistute suunas vastavalt taotluse juurde esitatud 
asendiplaanile. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljasta-
mine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detail-
planeeringuga lubatud teisi parameetreid ei suurendata, samuti on 
tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutele kavandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus 
täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. 
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise 
avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja 
kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istun-
git korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu 
Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus pro-
jekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 ka-
lendripäeva jooksul alates avalikustamisest. 

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Projekteerimistingimused

maatükile lillemuru. Kui kuiv ja kuum 
kesksuvi pidurdas taimede kasvamist, 
siis augustis hakkasid lilled jõudu ko-
guma ja puhkesid täies ilus õitsele.

Oleme saanud mitmelt vallakoda-
nikult tänusõnu lillemuru rajamise 
eest ning soovitusi kogu ilu vallarah-
vaga jagada. 

Kes pole veel lillemuru avastanud, 
siis on kindlasti väärt mõte mõnel õh-
tul või nädalavahetusel väike jalutus-
käik ette võtta ja värvikirevad õied oma 
silmaga üle vaadata.

Lillemuru rõõmustab silma

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Lillemuru lisab sügisesse rõõmsaid ja kirkaid värve. Fotod: Allar Lehtsalu 

Lillemurus kasvab 14 erinevat põllulille.



LAAT Septembri esimesel pühapäe-
val kogunesid kümned Laiaküla 
noored Käära tee ringile, et tradit-
sioonilisel magusalaadal isevalmis-
tatud küpsetiste ja jookidega  tasku-
raha teenida. Edukamad noored 
ettevõtjad kogusid isegi üle 50 euro.

Kogu ürituse eesmärk on anda hoo-
gu ja tunnustust noortele, kes ise kor-
raldavad midagi ühis- ja kogukondlik-
ku. Samal ajal on ka ettevõtlikud ning 
saavad võimaluse teenida endale koo-
lihooajaks taskuraha.

10. september 20214  // UUDISED
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Metsakasti OTT kaubakohtingud 
alustavad taas 
OTT ehk otse tootjalt tarbijale kaubakohting on kogukondlik alga-
tus, mis annab kohalikele elanikele võimaluse osta head ja tervislik-
ku toidukaupa otse toidu tootjalt või kasvatajalt. Vahendajaid ei ole, 
importkaupa ei pakuta.  

Metsakasti esimene kaubakohting toimus 2020. aasta 5. novembril 
ja sellest peale on üritus aina tuure kogunud. OTT toimub korra kuus – 
iga kuu teisel teisipäeval ajavahemikus 17.30–19.00.

Metsakasti küla ootab kõiki viimsikaid OTT-ile ostlema! Ostes oma 
toitu OTT-i kaubakohtumistelt, toetad eestimaiseid väiketootjaid ning 
lood neile arenguvõimaluse ja annad oma panuse kohaliku ettevõtlu-
se kasvu ning jätkusuutlikusse. Samuti kindlustad oma toidulauale pa-
rima ja värskeima toidukraami, mis on toodetud hoole ja armastusega 
päris inimeste poolt, kellega sul on võimalik kaubakohtumistel tutta-
vaks saada. 

Seekordsele OTT-ile, mis toimub 14. septembril, on tulemas rida tore-
daid kauplejaid. Kindlasti on lubanud tulla Hindreku talu mesi ja talu-
kaup, Muhetalu suitsuliha ja -vorstid, Grete kodused pirukad, Raudale 
talu põllu- ja aiasaadused ja imeline kali, Suits ja Sool suitsujuust ja 
suitsulõhe, Aive Kondiitritooted oma hõrkude kookidega, Arotaga ta-
lu lai talukauba valik, Rukkimaania juuretisega leivad ja saiad ning Avi-
kala maitsvad kalatooted. Tulla on lubanud ka korvionu Heino, kelle 
käsitsi punutud imelised korvid on parim viis ostetud kraami koju trans-
portimiseks. 

Kaubapakkujate nimekiri täieneb tõenäoliselt veelgi ja kui mõni 
viimsikas soovib omavalmistatud kraamiga osaleda, olgu selleks siis 
küpsetised, hoidised või oma usinate näppudega nopitud aia- ja metsa-
saadused, siis olete lahkelt oodatud! Oma tulekusoovist saab märku 
anda metsakastikyla@gmail.com.

Täpse kauplejate nimekirja leiab iga kord OTT-i Facebooki lehelt 
www.facebook.com/metsakastiott.

Kohtumiseni 14. septembril kell 17.30–19.00 Metsakasti külaplatsil!

Kaia-Leena Pino
Metsakasti külaselts

Septembrikuu üritused 
Viimsi raamatukogus 
Käesoleval kuul toimub Viimsi raamatukogus mitmeid põnevaid 
sündmusi.  

14. septembril kohtumine autogrammide koguja Mati Vihmaniga
Kohtumisõhtul tutvustab Mati Vihman raamatukogu väikeses saalis 

oma raamatut “Kilogramm autogramme” ja räägib, kuidas sai alguse 
koolipõlves tekkinud huviala – autogrammide kogumine. Raamatut 
ilmestavad maailmakuulsatelt riigimeestelt, sportlastelt, näitlejatelt, 
kirjanikelt jt saadud fotod ja kaaskirjad signatuuridega: Fidel Castro, 
Golda Meir, Jean- Claude Killy, Věra Čáslavská, Lis Hartel, Sophia 
Loren jt. Sissepääs vaba!

14. ja 28. septembril pereterapeudi jututuba 
14. septembril on teemaks hingelise eneseabi viisid ja võtted ning 

28. septembril väsimus, kurnatus ja unemured. Teemadel vestleb laste-
psühholoog ja pereterapeut Aet Lass. Sissepääs vaba! Kohtumine 
toimub Viimsi raamatukogu treppidel.

15. septembril “Mõtteline galerii: salongikunstist postimpressio-
nismini”

Viimsi raamatukogu suures saalis esineb kunstiajaloolane Helli 
Sisask. Soovitav on eelregistreerimine raamatukogus või e-posti aad-
ressil reet.kukk@viimsiraamatukogu.ee.

Kõik üritused algavad kell 18. Maskikandmine on kohustuslik.
Lisainfo: www.viimsiraamatukogu.ee.

Viimsi raamatukogu

Laiaküla magusalaat õpetas 
noortele ettevõtlikkust

küla pikaajalise traditsiooniga, mis sai 
alguse juba 2008. aastal. Traditsiooni 
elushoidmise eest on aastate jooksul 
vastutanud mitmete perede lapsed, 
käesoleval aastal tegid seda Pällode ja 
Pautside järeltulijad. 

Kui vanemad said kõhud täis, siis 
peeti maha ka Laiaküla külaelanike ja 
külaseltsi üldkoosolek, kus tehti üle-
vaade MTÜ Laiaküla Külaseltsi 2020 
majandusaastast, räägiti spordiraja-
tise staatusest, mis nüüd ootab vaid 
valla positiivset rahastusotsust, ning 
külarahvas sai ülevaate külavanema 
töödest.

Järgmisel aastal on plaan üritust 
veidi laiendada ning lisaks ettevõtlike-
le noortele luua võimalus ka küla noor-
tel pillimeestel laadalistele esineda.

Jaanus Pauts
Laiaküla elanik

Metsakasti OTT-il on ainult värske ja väärt kaup. Foto: Kaia-Leena Pino

UUS STAADION Reedel, 3. sep-
tembril avati pidulikult Püünsi 
kooli uus staadion, mis avardab 
oluliselt nii Püünsi lasteaia- kui 
ka koolilaste sportimisvõimalusi 
ning pakub aktiivse aja veetmise 
võimalust teistele viimsilastele.

Kaasaegsel staadionil on loodusliku 
muruga jalgpalliväljak, kergejõustiku 
sprindirada, kaugushüppekast, kuuli-
tõukesektor ja võimlemislinnak. Spor-
diväljaku ümber kulgeb puiduhakkega 
kaetud valgustatud terviserada. 

Avamisüritusel kõnelesid vallava-
litsuse esindajad, Püünsi koolijuht ja 
kohalikud spordikultuuri edendajad. 
Meeleolukate tantsude ja lauludega 
rõõmustasid kohaletulnuid Püünsi 
lapsed. Üritusele pandi sportlik punkt 
teatejooksudega, milles võtsid omava-
hel mõõtu Püünsi kooli 3. klassi võist-
kond ja vallavalitsuse võistkond. Pin-
geline võistlus lõppes sõbraliku viigiga.

Püünsis avati uus staadion

Staadioni valmimisele aitasid kaasa 
paljud, kuid kindlasti on hoopis roh-
kem neid, kes uue spordiväljaku kasu-
tamisest rõõmu saavad tunda. Looda-

me, et siit saavad spordipisiku paljud 
lapsed.

Sportlikku sügist!
Viimsi Teataja

Möödunud reedel avati Püünsi kooli uus staadion. Foto: Kadi Bruus

 
Mis laadal toimus?
Müügil oli nii magusat, soolast kui ka 
joodavat. Vanemad said suud magu-
saks ning edukamad noored ettevõtjad 
said väärtuslikke kogemusi. “Me müü-
sime koos sõbrannaga muffineid, ise-
tehtud bobakoda jooki ning popkor-
ni. Õde müüs vahvleid. Kõige selle 
valmistamine võttis mitu päeva. Kok-
kuvõttes õnnestus meil teenida um-
bes 30 eurot, aga ma kuulsin, et viima-
ne laudkond teenis isegi üle 50 euro,” 
rääkis Sanna Pauts, kes oli koos Silver 
ja Oliver Pälloga peamine plakatite ja 
flaierite levitaja. Plakati kujundusega 
aitas Kaili Kallas.

Pikk traditsioon
Magusalaada näol on tegemist Laia-

Laiaküla magusalaat on toimunud juba 13 aastat. Foto: Kristiina Kägu

Vennad Oliver ja Silver Pällo maiasmokkadest ostuhuvilisi ootamas. 
Foto: Kaili Kallas

Tüüpilised laadalised müüvad teistele 
ja naudivad ise. Foto: Kristiina Kägu



TUBLID LUGEJAD 26. augustil kogu-
nesid lapsed juba kümnendat korda 
pidulikule laste suvelugemise lõpu-
peole. Kui 2012. aastal alguse saanud 
laste suvine võistulugemine (esi-
algne nimetus) alguse sai, ei osatud 
arvata, et sellest tekib väikestviisi 
traditsioon. Vaatamata koroona-
kriisist tingitud eriolukorrale hakati 
ka tänavu huvi tundma, kas suve-
lugemine ikka toimub ja kas lõpu-
pidu peetakse.

Käesoleva aasta suvelugemisel osales 
130 noort raamatusõpra. See on au-
kartust äratav number, sest erakord-
selt kuumal suvel veeta vaba aeg raa-
matut lugedes pole just tavaline. 

Laste tagasiside põhjal osutusid tä-
navu populaarsemateks raamatuteks 
David Walliamsi “Paha paps”, Helena 
Kochi “Kõhu mäss”, Mika Keraneni 
“Vanemuise väits”, Ilmar Tomuski 
“Kõik isad teevad pannkooki” ja “Ma-
temaatiline sõber”, Indrek Koffi “Kui 
ma oleksin vanaisa”. Pisut vähem hin-
nati Mari Karilaidi “Nii ongi mu kulla-
ke”, Reti Saksa “Trepp eikuhugi”.

Oodatud lõpupidu
Nagu traditsiooniks on muutunud su-
velugemine kui sündmus, on tradit-
siooniks muutunud ka lõpupidu, et 
jagada tublimatele lugejatele tunnus-
tust ja auhindu. Kui tavaliselt on peo-
le pääsenud need, kes on läbi lugenud 
vähemalt viis raamatut ning vastanud 
raamatu kohta käivatele küsimustele, 
siis seekord tuli arvestada peol osale-
jate arvu piiranguid, mis oli nii mõne-

Teated

Olete oodatud liituma 
ATH tugigrupiga Viimsis 
Tugigrupp toimub kogemusnõustamise põhimõttel, kus jagatakse 
rõõme ja muresid ning toetatakse üksteist. Igal kohtumisel on oma 
teema, kuid alati lähtutakse ka kokkutulnud inimeste huvidest ja 
hetkel aktuaalsetest probleemidest.  

Oodatud on kõik, kes on huvitatud aktiivsus- ja tähelepanuhäirega 
inimestest ja nende toetamisest – lapsevanemad, vanavanemad, õpe-
tajad, tugiisikud jt.

2021/2022 hooaja teemad ja kohtumised (iga kuu teisel teisipäeval 
kell 18–19.30):
• 14.09.2021 – kohanemine
• 12.10.2021 – suhted eakaaslastega
• 09.11.2021  – vanavanemad ja õed-vennad
• 14.12.2021 – suhtlemine avalikus kohas
• 11.01.2022  – agressiivsus
• 08.02.2022 – kodused tööd
• 08.03.2022  – trenn
• 12.04.2022 – päevakava ja rutiin
• 10.05.2022 – lasteaia, kooli jne valik
Kohtumised toimuvad Viimsi vallamaja peretoas. Sissepääs Viimsi 

huvikeskuse uksest. 
Teid ootab ja teie küsimustele vastab Kristi Kirbits, tel 5805 0967 või 

kristi.kirbits@viimsilasteaiad.ee.
ATH tugigrupp    

Algas kandideerimine Lastekaitse 
Liidu Fondi stipendiumile 
Septembris algas uus kooliaasta ning ühtlasi ka kandideerimine 
tänavusele Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile.  

Fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, 
kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös või mõnel harrastataval 
alal. Tänavu on fookuses huviharidus ning seeläbi laste ja noorte 
vaimse tervise toetamine. Stipendiumidena läheb jagamisele 10 000 
eurot ning kandideerida saab kuni 15. oktoobrini.

Kuidas kandideerida? 
Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumidele kandideerimine on tänavu 

lihtne ja kiire. Nimelt on vaja Eesti Rahvuskultuuri Fondi e-ankeedis 
LISAD plokis üles laadida ainult üks fail – tõend vastavast õppeasutu-
sest, huvi- või spordikoolist. Ülejäänud hindamiseks vajalik lisainfo on 
võimalik mugavalt sisestada ankeedi juures oleval lingil. 

Lisainfo, tingimused ja taotlemine: www.lastekaitseliit.ee/lastekaitse-
liidu-fond.

MTÜ Lastekaitse Liit    

Viimsi raamatukogus lõppes 
kümnes suvelugemine 

legi tublile noorele lugejale ebameel-
div uudis.

Suvelugemisel on alati olnud lapsi, 
kes on lugenud 15 ja enam raamatut. 
Nimeliselt olid seekord sellised tublid 
lugejad: Mihkel Artjuškin, Sofia Loreen 
Ilves, Miina Mathilda Lilleorg, Iris Elii-
se Martin, Lukas Suits, Uko Erk Otsta-
vel, Marii Teiter, Liisel Tempel, Katriin 
Tori, Marion Emma Hansen, Johan 
Pajur ja Eva-Lotta Mets. Nende tubli-
de vahel loositi välja auhinnad, milleks 
olid Made Balbati maalitud suveluge-
mise teemalised kruusid ja Apollo raa-
matukaupluse kinkekaardid.

Enne tordiga maiustamist esinesid 
üllatuskülalised Piip ja Tuut, kes muu-
de toredate naljade kõrval panid ühis-
lauluks kokku Viimsi raamatukogu las-
tekoori.

Järgmise korrani!
Raamatukogu tänab kõiki suveluge-
misel osalejaid ja nende pereliikmeid!

Head algavat kooliaastat, kohtumi-
seni raamatukogus ja järgmisel suvel 
uuel suvelugemisel, mis on plaanis 
korraldada uutmoodi, aga mis pakub 
osavõtjatele kindlasti põnevat avasta-
mist raamatute maailmas!

Tiiu Valm
Viimsi raamatukogu direktor

tav nii Viimsi valla kui ka Viimsi ViVa 
Festival Facebooki lehel ja Viimsi Vi-
Va Festivali YouTube’i kanalil. 

Kuna laadal on näha vaid killuke 
Viimsi vallas tegutsevatest teenuse-
pakkujatest, siis minge kindlasti uu-
distama Viimsi valla kodulehte www.
viimsivald.ee ning valige avalehelt me-
nüüpunkt Huvitegevused. Ikka sel-
geks, et leiaks endale meelepärase te-
gevuse.

Edukat õppeaastat ning hoiame hu-
viringid avatuna!

Viimsi Teataja

Virtuaalne huvitegevuse infolaat
HUVITEGEVUS Möödunud nädala-
vahetusel toimus esmakordselt 
Viimsi virtuaalne huvitegevuse 
infolaat.

Huvitegevuse infolaata on traditsioo-
niliselt korraldatud Viimsi koolis, kuid 
koroonaviiruse leviku tõttu ei saanud 
tänavu üritust tavapäraselt läbi viia. 
Seetõttu toimus infolaat virtuaalselt 
ning seda on võimalik järele vaadata.

Virtuaalsel infolaadal saab tutvuda 
vallas tegutsevate erahuvikoolide ja 
spordiklubide tegevusega. See on lei-

Aasta haridustöötajana tunnusta-
me inimest, kelle panus ja isiklik ees-
kuju on õppeaasta jooksul kaasa aida-
nud laste ja/või noorte kujunemisele 
ning kelle tegevus on positiivselt mõju-
tanud Viimsi valla hariduselu arengut.

Aasta haridusteo tiitlit väärib õppe-
aasta jooksul toimunud silmapaistev 
innovaatiline haridustegu, mis on pa-
nustanud tulemuslikult õppiva organi-
satsiooni kujundamisse ning aidanud 
väärtustada hariduselu Viimsi vallas.

Tunnustuse saajad pälvivad val-

Tunnustame tegijaid haridusvald-
konnas – esita oma kandidaat!
TUNNUSTAMINE Viimsi vallavalitsus 
annab teist aastat välja haridus-
preemiad kahes kategoorias: aasta 
haridustöötaja ja aasta haridustegu. 
Igaühel on võimalus kandidaate 
esitada.

Hariduse tähtsustamisel ja tunnus-
tamisel on alati äärmiselt suur roll, 
kuid eriti märgiline on see käimasole-
val Viimsi haridusaastal. Tunnustame 
tublisid, sest see annab võimaluse häid 
õpetajaid ja tegusid esile tõsta. 

la tänukirjad ja rahalise preemia, mis 
antakse üle õpetajate päeva pidulikul 
tähistamisel.

Kandidaate saab esitada kuni 15. sep-
tembrini veebiaadressidel: 
viimsi.ee/esita-aasta-haridustootaja 
viimsi.ee/esita-aasta-haridustegu.

Eelmisel aastal tunnustati aasta ha-
ridustöötajana Viimsi kooli eesti kee-
le ja kirjanduse õpetajat Liis Remmelit 
ning aasta haridusteo tiitli sai lasteaed 
Väike Päike. 

Viimsi Teataja

Suvelugemise lõpupidu on lastele oodatud sündmus. Foto: Sandra Rohesalu

Kuulutame välja konkursi järgmistele vabadele ameti-
kohtadele 2021/2022 õppeaastaks:

RÜHMA ÕPETAJA 
(koormus 1,0)

LOGOPEED 
(võimalikud erinevad koormused)

PSÜHHOLOOG 
(Koormus 1,0)

EESTI KEELE ÕPETAJA 
(Koormus 0,6. Töö erinevates lasteaia majades)

Kandideerimise tähtaeg on 10. oktoober 2021. 
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Palume saata CV ning haridust tõendavad dokumendid 
aadressile:

Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)
E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee, tel: 5622 0121
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kindlasti teha. Teenuse olemus on 
lihtne ja mugav – pakendikoti ära-
vedu toimub sõltuvalt teenusepak-
kujast intervalliga üks kord 2–4 nä-
dala tagant, äraveopäeval peaks 
koti asetama aia taha või aeda näh-
tavale kohale, teenusepakkuja viib 
täis koti ära ning jätab tühja aseme-
le. Kui pakendeid tekib rohkem kui 
üks kotitäis, on võimalik tellida li-
sakott. Konkreetsemalt saab kõik 
tingimused üle täpsustada lepin-
gut sõlmides.

Pakendijäätmete kogumise 
põhimõtted
Pakendikotti võib panna koduma-
japidamises tekkivad pakendijäät-
med, aga mitte valimatult. Kogumi-
seks sobivad: värvitust ja värvilisest 
klaasist pudelid ja purgid; metallist 
konservikarbid ja purkide kaaned; 
paberist ja papist ümbrised ja kar-
bid; plastist karbid, pudelid, top-
sid ja kotid; tetrapakendid. Kõik 
pakendid peavad olema tühjad, 
kuivad ja puhtad.  

Pakendikotti ei tohi panna oht-
like ainete pakendeid (nt liimi-, 
värvi- ja lahustitepakendid) ning 
aerosoolpakendid (nt õhuvärs-
kendaja, juukselaki või vahukoore 

PAKENDIJÄÄTMED Arvatavasti olete märganud, 
kui suure hulga igapäevasest prügist moodustavad 
pakendijäätmed. Nende eraldi kogumine säästab 
loodust ja vähendab oluliselt olmeprügi hulka. 
Praegu on suurpärane aeg jäätmete liigiti kogu-
misega algust teha, sest kõik on ju uus septembri-
kuus. 

Septembris on hea aeg alustada 
pakendijäätmete kogumisega

V
iimsi vallas on 23 avalik-
ku punkti, kuhu paken-
dijäätmeid saab viia, 
kuid veelgi kavalam on 

koguda pakendijäätmed kokku 
seal, kus need tekivad – oma ko-
dus, kust taaskasutusorganisatsioo-
nid need tasuta ära viivad. Teenuse 
kasutamiseks tuleb ühendust võtta 
ühega kolmest taaskasutusorgani-
satsioonist – MTÜ Eesti Taaskasu-
tusorganisatsioon (ETO), OÜ Eesti 
Pakendiringlus (EPR) ja OÜ Toot-
javastutusorganisatsioon (TVO) –, 
kes Viimsi vallas vastavat teenust 
pakuvad, ning sõlmida leping. Ta-
suta pakendite äraandmise teenust 
saavad kasutada nii eramajapida-
mised kui ka korteriühistud.

Pakendikott 
eramajapidamistele
Pakendikoti teenus on tasuta ning 
mõeldud eramaja klientidele. TVO 
pakub pakendikoti teenust juba üle 
11 aasta ja kasutajaid on üle Eesti 
enam kui 13 300. Viimsis on TVO 
viinud teenuse 688 eramaja ja 16 
korteriühistuni, seega arenguruu-
mi on. Teised taaskasutusorga-
nisatsioonid liitusid pakendikoti 
teenuse pakkumisega tänavu, sest 
on hulgaliselt neid, kes seda mu-
gavat lahendust veel avastanud ei 
ole. Augustis saatis taaskasutus-
organisatsioon ETO Viimsi Prin-
gi piirkonna majapidamistele tee-
nuse tutvustamiseks laiali ligi 300 
kollast kilekotti koos juhistega, kui-
das pakendikotti kasutada. Julgus-
tame kindlasti kõiki, kes koti oma 
postkasti said, teenust proovima ja 
pakutud võimalusest  kinni haara-
ma. Tänu pakendijäätmete eraldi 
kogumisele väheneb olmejäätme-
te maht ja see annab võimaluse ku-
lude kokkuhoiuks, samuti on suu-
rem kasu keskkonnale. 

Tegelikult tasuks kõikidel, kes 
veel pakenditkotti ei kasuta, seda 

pakendid). Sinna ei sobi plastist 
mänguasjad, kummist tooted, ka-
sutatud märkmikud ja nende kaa-
ned. Samuti ei või pakendikotti 
lisada akna- ja lehtklaasi, valgus-
tuspirne, päevavalguslampe, pee-
gelklaasi ega klaasist potte.  Paken-
dikotti käivad ainult pakendid.

Veendu, et pakendid oleksid 
täiesti tühjad ja vajadusel läbi lo-
putatud. Põhjuseks see, et paken-
dijääkide kogumine toimub taas-
kasutamise eesmärgil ning ümber 
töödelda saab vaid puhtaid paken-
deid. Pakendeid ei pea pesuvahen-
di ja harjaga pesema, enamasti pii-
sab pakendi loputamisest veega (nt 
jogurti- ja piimapakid, salatikarp, 
supipurk jms).

Võimalusel pressi pakendijäät-
med kokku, aga ära topi neid üks-
teise sisse, sest sellisel juhul tuleb 
need sorteerimisliinil üksteisest 
eraldada ning see on keeruline ja 
ajamahukas töö. 

Samad põhimõtted kehtivad 
pakendijäätmete kogumisel kon-
teineritesse, sest lõppkokkuvõttes 
jõuavad kõik kogutud jäätmed sa-
masse punkti ehk sorteerimisliini-
le. Koguja jaoks on vahe selles, kas 
ta korjab neid tekkekohal mugava-
malt oma kodu juures või viib ko-
gumiskonteinerisse. 

Kui tekib kahtlusi, kas üks või 
teine asi on pakendikotti või kogu-
miskonteinerisse sobiv, võib alati 
ühendust võtta teenusepakkujaga 
ning täpsemalt järele uurida.

Klaasi on mõistlik koguda 
eraldi
Kuigi klaaspudeleid ja -purke on lu-
batud koguda nii pakendikotti kui 
ka viia segapakendikonteinerisse, 
võiks klaasi siiski koguda eraldi. 
Klaas on nimelt kõige jätkusuutli-
kum ja ainulaadne pakendimater-
jal, sest seda saab korduvalt ja lõ-
putult taaskasutada ilma, et selle 
kvaliteet halveneks. Kõik klaas-

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

purgid ja -pakendid tasuks kodus 
eraldi kokku koguda ja klaaspaken-
dikonteinerisse viia – sellisel juhul 
on neid lihtne ringlusesse suunata.

Klaasi valmistamine algab lii-
vast, mis tähendab, et klaasi toot-
miseks on vajalik uue materja-
li kaevandamine ja kaevanduste 
avamine. Kokku kogutud kasuta-
tud klaaspakendid aga sulatatakse 
ning kasutatakse uute toodete te-
gemisel – oluline on see, et klaasi 
tootmiseks kasutatud klaasist kulu-
tab vähem energiat kui uue tootmi-
seks liivast. 

Kuna klaaspudeleid ja -purke 
jõuab siiski küllalt palju segapaken-
dijäätmete hulka, lõi Eesti Pakendi-
ringlus (EPR) seose klaaspakendi ja 
metsa vahele. Koostöös metsaspet-
sialistidega luuakse iga spetsiaal-

selt klaasikonteineritesse kogutud 
10 000 tonni klaasi kohta viis hek-
tarit metsa. Eesmärk ei ole istutada 
lihtsalt puid, vaid kasvatada met-
sa ehk ökosüsteemi. EPR usub, et 
2022. aasta kevadeks on nad kogu-
nud vähemalt 10 000 tonni klaasi 
ning siis istutatakse esimesed viis 
hektarit kuuse- ja kasepuu istikuid. 
Niisiis, ostes klaaspakendis too-
teid ja tuues klaastaara pärast klaa-
sikonteinerisse, aitad loodust puh-
tana hoida lausa mitmel moel. 

Viimsi valla EPR-i klaasikontei-
nerite asukohad leiad veebiaad-
ressilt https://pakendiringlus.ee/
pakendikonteinerid/avalik/.

Lisaks EPR-i klaaskonteineritele 
on teiste organisatsioonide avalikud 
pakendipunktid leitavad https://
bit.ly/viimsi-pakendipunktid.

kogemus

Laiaküla elanik Triin Lauri on oma perega pakendikoti teenust 
kasutanud aasta jagu. 
“Rohelise eluviisi rõhutamine ja ökoteemad on üha rohkem õhus 
ning koputasid ka meie südametunnistusele,” ütleb Triin Lauri. 

Alguses tekitas ebamugavust, et perel polnud sahvrit ega sobi-
vat kapilahendust jäätmete eraldi kogumiseks. Nüüd on asjad 
ümber sätitud nii, et kraanikausialuses ruumis on eri materjalide 
jaoks anumad. Tasapisi viiakse toas kogutud pakendijäätmed aia-
nurgas seisvasse kollasesse kilekotti ning äraveopäeval tõstetakse 
kott aia taha.

“Leiame oma viieliikmelises peres, et tuleb teha asju, mis on 
head nii sulle kui ka ühiskonnale. Oleme rahul, kui kohalik oma-
valitsus teeb pakendi jäätmete kogumise võimalikult lihtsaks. Riigi 
tasandil sooviks aga kinnitust, et sellisel kogumisel on sisu ning 
pakendijäätmed jõuavad ikka taaskasutusse. Senised sõnumid on 
olnud selles osas kohati vasturääkivad,” ütleb Triin.

Uue kodu rajajatel soovitab ta varakult mõelda võimalikult muga-
vatele pakendijäätmete kogumise lahendustele. “Kraanikausi-
aluse ruumi võiks planeerida nii, et sinna mahuks mitu erinevat 
anumat, siis saab igapäevase sorteerimise kergesti ära teha. Võiks 
ka läbi mõelda, kuidas ja kuhu paigutada kilekott nii, et sellele 
oleks äraveopäeval hea juurdepääs. Kui kott ei asu seal igapäeva-
selt, siis on mõistlik panna kalendrisse meeldetuletus, et kott õigeks 
ajaks vastavasse kohta paigutada.“ 

Hea eeskuju

  Klaas on 100% taaskasu-
tatav ja korduvalt ümbertöö-
deldav. Klaaspudeli lagune-
miseks looduses kulub aga 
rohkem kui 4000 aastat. 

  Metallist tehakse erine-
vaid tooteid aiapiiretest töö-
riistadeni. Alumiiniumit saab 
taaskasutada piiramatu arv 
kordi, samas kui alumiinium-
purk kõduneb prügimäel 
500 ja enamgi aastat.

  Plastist tehakse uusi plast-
pudeleid, põrandalaudu, aia-
mööblit jpm. 

  Paberi ja papi ümbertööt-
lemine säästab metsi, andes 
meile muuhulgas munakarpe, 
soojustusvilla ja vihikuid.

Kasulik teada

Äraveo- 
päeval tuleb 
pakendikott 
asetada aia 
taha või aias 
nähtavale 
kohale. Foto: 
ETO

Klaaspurke ja 
-pudeleid on 
mõistlik teis-
test pakendi-
jäätmetest 
eraldi koguda, 
et neid oleks 
lihtsam uuesti 
ringlusesse 
saata. Foto: 
ETO
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koristuspäev on ajaloo suurim 
üleilmne kodanikualgatus. Akt-
siooni jooksul korrastavad pea 180 
riigi inimesed oma kodurannad, 
-metsad ja -teed.  2019. aastast on 
Eestis koristuse käigus pööratud tä-
helepanu eelkõige väikeprügile, sh 
pisiplastile ja suitsukonidele. 

Ühtlasi on korraldajate südame-
asi noorema põlvkonna kaasamine 
ja üleüldine teadlikkuse kasvatami-
ne. Nii oodatakse aktsiooniga liitu-
ma kõiki koole ja lasteaedu, kellel 
on võimalus koristamisest osa võt-
ta 13.–24. septembrini.

Randvere kool näitab 
eeskuju
Viimsi koolidest võtab tänavu maa-
ilmakoristuspäevast kindlasti osa 
Randvere kool, kes on seda teinud 
juba mitmeid aastaid. “Sellest on 
saanud omamoodi traditsioon, et 
sügisel kogu kooliperega kooli üm-

KORISTUSPÄEV “Teeme ära!” liikumisest välja 
kasvanud ja ühtlasi maailma suurimaks kodaniku-
algatuseks peetav maailmakoristuspäev toimub 
tänavu 18. septembril juba neljandat korda. Kõigil 
on võimalus selles kaasa lüüa. 

Läheme kõik koos prügi koristama!

G
lobaalset  aktsiooni 
eestvedava Let’s Do it 
Worldi tegevjuhi An-
neli Ohvrili arvates on 

just praegusel keerulisel ajal maa-
ilmakoristuspäeva korraldamine 
hädavajalik ja tähtis. “Keskkonna-
probleemid pole pandeemia ajal ju 
kadunud, vastupidi – süvenenud. 
Peame jätkama ühiste jõupingu-
tustega, et tegeleda jätkuvalt kesk-
konna- ja kliimasoojenemise prob-
leemidega. Maailmakoristuspäev 
pakub meile võimaluse kokku tul-
la, algatada ja jätkata süsteemseid 
muutusi,” märgib Ohvril.

Fookuses on väikeprügi
Eestist alguse saanud maailma-

ber, metsas, rannas ja külavahel ko-
ristamas käime,” ütleb kooli kom-
munikatsiooni- ja huvijuht Liina 
Savolainen. “Elevust tekitavad kõi-
ge rohkem põnevad leiud – kindad, 
sokid, autoosad, mänguasjad. Ko-

Merilin Piirsalu
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  Mullu nopiti Eestis 
1 620 000 suitsukoni.

  Koristuspäeval osales 
30 340 eestimaalast, nende 
seas ligi 25 000 last ja noort.

Fakte eelmisest 
aastast

ristusringidel otsitakse väga entu-
siastlikult iga väiksematki prügi ja 
kogu aktsioon tekitab positiivseid 
emotsioone. Kindlasti tõmbame 
ka sel aastal kätte töökindad, võta-
me näppu kotid ja suundume kooli 
ümbrusesse ja külapeale prügi ko-
ristama,” lubab ta.

Kõik on oodatud
Kuigi oma kodukandi kordatege-
mine ja väljas liikumine on juba 
iseenesest hea põhjus aktsioonist 
osa võtta, motiveerivad korralda-
jaid noori ka sellega, et loosivad 
osalevate haridusasutuste vahel 
välja kaks kontserti, kus astuvad 
üles Trad.Attack!, NÖEP ja WATE-
VA. Selleks peab koolist või laste-
aiast koristama minema vähemalt 
10% või üle 100 õpilase, osalejatelt 
oodatakse ka ettevõtmise jäädvus-
tamist nii pildis kui ka kirjas, samu-
ti tagasisideankeeti. Loosirattasse 
kantakse koolid-lasteaiad, kus on 
täidetud kõik tingimused.

Kuid lisaks haridusasutustele 
on maailmakoristuspäevale tere-
tulnud kõik – pered, sõpruskon-
nad, ettevõtted, koorid ja kirikud. 
Covid-19 leviku tõttu korraldajad 
suuri ühiseid koristuskohti välja ei 

LEHEKORISTUS Sügis toob 
kaasa lehtede langemise ning 
aiaomanikel tekib küsimus, 
mida nendega peale hakata?

Viimsi vallavalitsus sel sügisel puu-
lehtede äraveo kampaaniat ei kor-
ralda, vaid soovitab puulehed kom-
posteerida. Haljastuse vanemspet-
sialist Allar Lehtsalu sõnul saab hea 
komposti, kui segada lehed kokku 
muruniitega. Kihtide vahele võib 
panna aiamulda või valmis kom-
posti, siis lagunevad lehed kiire-
mini. 

Samuti on soovitatav 30–40 cm 
tagant kihtide vahele panna ära 
lõigatud püsikute varsi või peene-

Mida teha sügisel langevate lehtedega?
tasub teada

Kinnistuomanikel on võimalik lehti ja muid biojäätmeid TASUTA 
ära anda: 

  Pärnamäe jäätmejaama (tasuta kogumahuga kuni 0,6 m3)
Avatud: E, T, K, N 14–19 ja L, P 10–18; telefon: 1345; aadress: Pärna-
mäe tee 36, Tallinn (Pärnamäe teelt pöörata Muuga teele, sõita 
~900 m ning peale kalmistut pöörata vasakule ja sõita kuni värava-
teni. Mõlema pöörde juures on suunaviit tekstiga Jäätmejaam)

  Püünsi (Vanapere) jäätmejaama (tasuta kogumahuga kuni 1 m3)
Avatud: E, N, R, L, P 10–18; telefon: 1919; operaatori telefoninumber: 
5301 1439; aadress: Vanapere põik 3, Püünsi

  Hekkidest pügatud suuremaid oksi ja mahasaetud puid võtab ta-
suta vastu Lubja külas aadressil Metsise tee 11 asuv ettevõte Puidu-
käitlus OÜ, mis jääkidest hakkepuitu valmistab.
Puidukäitluse jäätmejaam on avatud: E–R 9–18; e-post: info@puidu-
kaitlus.ee. Puitjäätmete vastuvõtu infotelefon: 5556 7939

  AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus pakub samuti aia-
pargijäätmekoti teenust. Tellimiseks ja hinnapakkumise saamiseks 
võtke ühendust jäätmevedajaga: e-post info@tallinnavedu.ee, 
kontakttelefonid 609 6410 ja 609 6530

Lehtede jäätmejaama äraandmine

Merilin Piirsalu
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maid oksi, et lehehunnik väga tihe-
dalt kokku ei vajuks.

Kui komposteerimine pole või-
malik, soovitame niita muruplatse, 
kuhu puulehed on kukkunud ning 
seeläbi purustada puulehed väi-
kesteks osadeks. Selline tegevus 
hoiab kokku aega ning tagab ke-

vadel kauni ja hästi väetatud mu-
ru, sest niidukiga purustatud lehed 
ja muru lagunevad kiiresti, olles ka 
heaks väetiseks.

Kes ei soovi teha lehtedest kom-
posti, saab need vedada jäätmejaa-
madesse või lasta lehed kokkulep-
pel ära vedada oma prügivedajal.

Maha lange-
nud lehed võib 
komposteerida 
või viia jäätme-
jaama. Foto: 
Pixabay

reklaami, kuid kindlasti leiab iga-
üks oma kodu lähedal mõne pai-
ga, mis korrastamist vajab. Küll 
aga ootavad ürituse organisaato-
rid, et kõik enda osalemise regist-
reeriksid, sest see võimaldab kogu-
da põnevat statistikat. 

Täpsemalt saab kõige kohta lu-
geda veebilehelt www.maailma-
koristus.ee. 

NB! Maailmakoristuspäeva raa-
mes aitab Viimsis kokku koristatud 
jäätmete äravedu korraldada Viim-
si vallavalitsuse heakorraspetsialist 
Kristjan Järv.

Palume oma koristusplaanid 
eelnevalt kokku leppida e-posti teel 
kristjan.jarv@viimsivv.ee või telefo-
nil 602 8853.

Teeme koduümbruse veel puh-
tamaks!

Osa Randvere 
koolilaste kor-
jatud prügist. 

Randvere lapsed oma külatänavat koristamas. Fotod: Kristi Haug



Esmakohtumine oli 
positiivne
Oma esimesel kohtumisel kollee-
gidega jättis omavaheline klapp ja 
ühtekuuluvustunne Stanislavile vä-
ga hea mulje. “Sellele toetudes saa-
me meie lastele tõeliselt head tule-
vikku ehitada,” on ta siiralt rõõmus.

Temaga tuldi innuga suhtlema 
ning vastuvõtt oli väga soe. “Meie 
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Tallinna Ülikooli andiski Sta-
nislav paberid sisse matemaatika, 
aga ka psühholoogia erialale. “Ma-
temaatika oli märgitud esimeseks 
valikuks, aga mulle helistati psüh-
holoogia osakonnast ja öeldi häs-
ti viisakalt, et sooviksime teid väga 
näha oma ridades, kuigi teie esime-
ne valik oli matemaatika. Kas teek-
site oma otsuse ära? Selline kõ-
ne soojendas südant. Ju see siis oli 
märk tulevikuks ja ma langetasin 
valiku psühholoogia kasuks,” rää-
gib ta. Stanislavi sõnul imponeeris 
talle psühholoogia inimlik mõõde 
ja asjadele teistmoodi lähenemi-
ne. Pärast magistrikraadi psühho-
loogias, jätkas noormees õpinguid 
hoopis kasvatusteaduste valdkon-
nas. Doktorikraadiga lõpetamise 
ajal oli ta järjepanu õppinud ter-
velt 14 aastat.

Pikkade õpinguaastate ajal on 
Stanislav olnud õppejõuks ka üli-
koolis. “Täiskasvanute ja laste õpe 
on muidugi erinev, kuid mõlemad 
sihtrühmad on andnud mulle või-
maluse olla seotud inimeste aren-
guga ning ideaalis saan õpetada 
neile maailmast arusaamise meh-
hanisme,” seletab ta.

Siiamaani pole ta oma otsust 
ehk valikut psühholoogia kasuks 

S
tansilav on omandanud 
Tallinna Ülikoolis magistri-
kraadi psühholoogias ja 
doktorikraadi kasvatus-

teadustes. Koolijuhtimise koge-
mus on mehel Virtsust, kus ta vii-
mased viis aastat tegutses kohaliku 
kooli direktorina.

Mitmel korral vestluse ajal rõ-
hutab ta Randvere kooli head mai-
net ja eeskujuks olemist terves Ees-
tis. “Leelo Tiisvelti kingad on minu 
jaoks liiga suured, hea meelega 
asetan need klaasriiulile aukoha-
le. Tallan sisse oma kingad, kuhu 
jätan kindlasti ka kasvuruumi,” üt-
leb värske koolijuht lõbusalt.

Kadunud matemaatika-
õpetaja
“Pärast spordigümnaasiumi lõpe-
tamist 2000. aastal oli mul mitu 
valikut. Mu vanemad on tehnilise 
kõrgharidusega ning minagi mõt-
lesin nii matemaatika kui ka mõne 
tehnilise ala peale. See tundus loo-
giline,” teeb Stanislav sissejuhatuse 
oma haridusteesse.

kahetsenud ning usub, et inimese 
käitumise mõistmine ja motivat-
sioonist arusaamine teha asju just 
nii nagu tehakse, on väga huvitav 
ja paeluv.

Räägib kolmes keeles
Stanislav räägib vabalt eesti, vene ja 
inglise keeles ning kui temalt selle 
kohta küsida, vastab mees lõbusalt, 
et tal on lihtsalt keelte peale annet. 
“Tõde on seegi, et kuna vanemad 
panid mind eesti õppekeelega las-
teaeda ja gümnaasiumisse, siis kas-
vas eesti keel kiiresti külge,” ütleb 
mees. Keelte õppimist suures plaa-
nis peab Stanislav väga oluliseks 
just noorte mõttemalli kujunda-
mise ning aju arengu seisukohalt. 

Randvere kooli hea maine 
tõmbas
“Randvere koolist olin palju head 
kuulnud, seda just enda erialaga 
seotud ringkonnas. Kui räägime 
kaasava hariduse eeskujust, sellest, 
kuidas see peaks olema korralda-
tud ning kuidas peaks ühte kooli 
olema integreeritud nii tava- kui ka 
erivajadustega lapsed, siis eemalt 
vaadates on tundunud, et Randve-
re kooli võiks pidada Eestis teeraja-
jaks,” iseloomustab Stanislav kooli 
head mainet.

Tema sõnul on Randveres ole-
mas nii teadmised kui ka piisavalt 
head ruumilised võimalused, sa-
muti ühtehoidev koolipere. Värs-
ket juhti inspireerib väga kujun-
dava hindamise temaatika, sest 

selline lähenemine aitab kasvata-
da õppijast inimest, kes juhib ise 
oma elu, akadeemilist arengut ja 
edasijõudmist. “Millisel moel suu-
dab õpilane ise mõjutada ja suu-
nata oma õppimisprotsessi, mille-
le keskenduda ning panna laps ise 
vastutama aine omandamise eest, 
on kasvatusprotsessis väga olulise 
tähtsusega,” arvab Stanislav.

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

KOOLIJUHT Randvere kooli ülesehitaja ning Viimsi 
haridusellu erakordse panuse andnud Leelo 
Tiisveltile leiti suvel väärikas mantlipärija. Sellest 
õppeaastast juhib kooli Stanislav Nemeržitski. 

Saagem tuttavaks: 
Randvere kooli 
uus juht Stanislav 
Nemeržitski

Randvere 
koolimaja ees – 
uus õppe-
aasta, uued 
väljakutsed ja 
kindlasti ka 
võidud. Fotod: 
erakogu

Raviteenus alkoholitarvitamise häirega 
isikutele ja nõustamine lähedastele

PERH psühhiaatriakliinik
Viimsi, Nelgi tee 1, kabinet 143. 
Vastuvõtt reedeti kell 9-16.

või

Tallinn, Paldiski mnt 52, psühhiaatriapolikliinik. 
Vastuvõtt iga päev.

Vastuvõtuks on vajalik eelregistreerimine 
kte@regionaalhaigla.ee.

Täiendav info
www.regionaalhaigla.ee/programm-kainem-ja-
tervem-eesti
www.alkoinfo.ee
kte@regionaalhaigla.ee

TEENUS ON TASUTA. 
Rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-

ja investeerimisfondid

Eesti
tuleviku heaks
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holoogi haridusele on tal juba eos 
võimalus olla tundlikum ja vastu-
võtlikum erinevatele inimtüüpide-
le. “Kuigi mulle meeldib ka oma-
ette nokitseda, usun, et ma ei ole 
kehv meeskonnamängija. Seda 
kogemust ootan uuelt ametikohalt 
väga,” avab ta oma isiksust.

Lapsevanemate tugi 
on oluline
Korraliku tugivõrgustiku hulka 
kuuluvad lisaks kooliperele ja val-
lale ka lapsevanemad, kes heamee-
lega panustavad ja aitavad. “Emad-
isad on väga olulised ja mulle 
tundub, et nende kaasamist võiks 
olla veelgi enam, selle eest peaksi-
me neid rohkem tunnustama. Mit-
te lihtsalt, et tubli ja aitäh, aga too-
ma konkreetselt välja selle, millise 
teo eest tänu avaldatakse,” paneb 
Stanislav ette.

Tema sõnul peaksid vanemad 
olema rohkem haaratud intellek-
tuaalsetesse aruteludesse, kus koo-
lipere muidugi juhib protsesse, 
aga kaasatud on rohkem osapoo-
li. Protsess muutub ju seda rikka-
maks, mida rohkem osapooli on 
kaasatud. “Küll aga sellega peaks 
kaasnema suurem vastutuse võt-
mine oma ettepanekute, algatuste 
või ideede eest. Eks see ole ju las-
tele eeskujuks – kui kõik täiskas-
vanud, nii õpetajad kui ka em-
med-issid, oma sõnade ja mõtete 
eest vastutavad ja reaalselt ellu vii-

esimeseks suuremaks ülesandeks 
oli tööplaani koostamine ja selle te-
gemisel koorus välja, et meeskon-
navaimu võiks veelgi tõsta suurema 
ühtsuse nimel, eelkõige professio-
naalse koostöö populariseerimise 
osas,” arvab mees.

Randveres on palju väärikaid 
traditsioone, kuid sellesse nime-
kirja soovitakse lisada uusi, mille-
ga saaks kool silma paista ning ol-
la äratuntav.

Värske koolijuht mõistab, et töö 
ei saa kunagi otsa. “Ühtse vaimu 
kasvatamisel saaks aga nii mõnigi 
ülesanne või töölõik kiiremini teh-
tud,” on ta veendunud.

Lisaks igapäevasele tööle algab 
mõne aja pärast Randvere kooli 
juurdeehitus, kus koolipere ei pea 
küll müüri laduma, küll aga nõuab 
see koolipoolset ajaressurssi teatud 
protsesside juhtimisel.

Palju on juba olemas
Siinkirjutaja on kuulnud Randve-
re kooli kohta ainult head. Kooli 
on loodud korralik tugivõrgustik, 
et erinevate erivajadustega lap-
sed saaksid enda jaoks turvaliselt 
ja mõtestatult kõikidesse ühistesse 
tegevustesse kaasatud olla. Stanis-
lav tõdeb, et see, et laste vahele po-
le jooni tõmmatud, on olnud kogu 
õpetajaskonna ühine teene. “Siin-
sed õpetajad, juhid ja kindlasti ka 
vallavalitsus on väga palju pinguta-
nud, et see nii oleks. Võivad olla ju 
väga fantastilised ruumid, aga kui 
ei ole piisaval määral kvalifitseeri-
tud tööjõudu, ei tule ka tulemust. 
Mulle tundub, et siin on olemas nii 
suurepärane füüsiline keskkond 
kui ka oma ala vaieldamatud pro-
fessionaalid,” ütleb ta.

Hea õpetaja saladus
Tartu Ülikooli kunagise ajakirjan-
dusõppejõu Marju Lauristini kohta 
levib legend, et ta küsis tudengitelt, 
miks on tuldud just ajakirjanikuks 
õppima. Kui esmakursuslane vas-
tas, et soovib inimestega suhel-
da, sai ta Marjult järgmise vastuse: 
“Kui soovid suhelda, mine poliklii-
niku valvelauda!” Sama väär vastus 
pidi Stanislavi sõnul olema psüh-
holoogias, kui küsitakse õppima 
tuleku põhjust ja sellele saadak-

se vastus, et tahan inimesi aidata. 
“Naiivsus on vahel armas, aga 
meie töös see edasi ei aita,” ütleb 
Stanislav.

Praktikas pidi olema palju juh-
tumeid, kus inimene on lõpetanud 
eriala, mis käsitleb erivajadustega 
laste kasvatamist ja õpetamist, kuid 
reaalses elus on töö osutunud kor-
dades keerulisemaks. Doktorikraa-
diga direktor arvab selle kohta, et 
gümnaasiumi viimases astmes 
võiksid valikuvõimaluste hulgas 
olla lisaks IT-, majanduse ja tehno-
loogiakallakule ka näiteks sotsiaal-
valdkonna erialad, sest viimased 
on ülikoolides väga popid. 

Samuti soovitab ta luua ülikoo-
lis rohkem praktikume, kus noored 
saavad terve kursuse vältel omal 
nahal seda tööd proovida. “Üks 
kord klassi ees on muidugi tore, 
aga terve semester on hoopis tei-
ne kogemus, realistlikum ja oma-
moodi filtreeriv. Koolis võiks olla 
korraga proovimas mitu noort, et 
omavahel suhelda, arutada ja ko-
gemusi vahetada,” teeb mees ette-
paneku.

Stanislav peab enda tugevuseks 
praktilist kogemust viimati Virtsu 
koolis. Ta on kindel, et tänu psüh-

vad, siis on see suurepärane rolli-
mudel,” leiab ta.

“Minu jaoks on see väga selge 
märk, kui vanemad on oma lap-
sed meile usaldanud. Neil on õi-
gus muretseda ja küsida, kas minu 
lapse jaoks ikka jätkub aega. Täna 
võime südamerahuga öelda, et iga 
lapse jaoks jätkub aega ja spetsia-
liste. Randveres saavad lapsed vä-
ga laiaulatusliku toe, millega kõik 
osapooled ära harjuvad. Ma vä-
ga loodan, et Eesti ühiskond are-
neb selles suunas aina rohkem, et 
kõik leiavad endale elus koha. Meie 
Randveres anname endast kõik,” 
on ta lootusrikas.

Mida toob tulevik?
Arengukava näeb ette, et Randve-
re kool peab muutuma põhikoo-
liks, sellepärast alustatakse sügisel 
kooli juurdeehituse ja kaasaegse 
ujula rajamist. 

“Vallavalitsusel on mulle väga 
selged ootused – kool ei tohi muu-
tuda halvemaks ei mainelt ega ka 
laste arvult, kui demograafiapildis 
midagi ei muutu, ning vald on sel-
lel kursil püsimiseks koolile igati 
toeks. See kõik võtab küll aega, hi-
gi ja pisaraid, verd loodetavasti mit-
te,” on tal sihid selged.

Eelmine koolijuht oli talle soo-
vinud jõudu ja jaksu, aga eelkõige 
kannatlikku meelt – seda soovime 
uuele Randvere kooli direktorile 
meiegi.

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

Kuigi mulle meeldib 
ka omaette nokit-
seda, usun, et ma ei 
ole kehv meeskonna-
mängija.

Üle 60 aasta akadeemilist tööd teinud kallis vanaema 
on see, kes meest alati tagant on utsitanud ja kes on 
tema suurimaks eeskujuks.

Stanislav on 
⅛ ulatuses 
poolakas, sel 
aastal õnnestus 
tal ette võtta 
käik oma juurte 
juurde. Foto on 
tehtud Krakowi 
ülikooli juures.

Pikamaajooks on Randvere uue koolijuhi jaoks sama, mis paljudele 
meditatsioon või jooga – võimalus olla üksi oma mõtete, tunnete ja päeva-
sündmustega, laadida end uuesti.
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Ta julgustab päevakeskuses-
se pöörduma kõiki, ka neid, kellel 
juba on iseenda või oma lähedase 
toimetuleku osas küsimusi. Hoole-
kandekeskus ei ole ju toeks mitte 
pelgalt teenuse saajale, vaid abis-
tab kaudselt kogu peret – eakatele 

ja koordineerib Viimsi hoolekan-
dekeskus mitmeid muid teenu-
seid, mis kõikidele veel ehk nii tut-
tavad ei ole. Sinna alla kuuluvad 
kodu-, päevahoiu-, tugiisiku- ja 
sotsiaaltranspordi osutamise tee-
nused. 

Milliseid teenuseid 
pakutakse?
Pakutavate teenuste nimekiri on 
pikk ning kõikidest lähemalt rää-
kida ei jõua. Seega toob hoolekan-
dekeskuse juht välja vaid mõned, 
mille arendamisega hetkel tegele-
takse. Üks nendest on koduteenus. 
Selle eesmärk on inimese abista-
mine kodu ja isikliku eluga seotud 
igapäevaeluks vajalike toimingute 
sooritamisel ja asjaajamisel, et ai-
data kaasa elukvaliteedi säilitami-
sele ja parandamisele harjumus-
pärases keskkonnas ja väljaspool 
kodu. “Tahame koduteenuse kät-
tesaadavust parandada. See tee-
nus on väga oluline, sest enamas-
ti tahetakse võimalikult kaua elada 
oma kodus. See ei ole seotud vanu-
sega, abivajajaks võib olla ka tööea-
line erivajadustega inimene,” kirjel-
dab Lemme Palmet. 

Teisena tõstab ta esile eakate 
päevahoiu, mis juba praegu Viimsi 
hoolekandekeskuses tegutseb. Päe-
vahoius tegelevad eakatega igapäe-
vaselt kaks vastava koolituse lä-
binud tegevusjuhendajat. “Meie 
poole võib pöörduda mistahes olu-

K
eskuse alla koondatakse 
seni MTÜ Viimsi Päeva-
keskuse poolt korralda-
tud eakatele suunatud te-

gevused, sh päevakeskused, aga 
ka seni valla või Rannapere pan-
sionaadi poolt pakutud teenused. 
Viimsi hoolekandekeskuse juhina 
tegutseb alates juunikuust Lemme 
Palmet.

Hoolekandekeskuse eesmärk on 
luua eakatele ja erivajadusega ini-
mestele loovust toetav, turvaline ja 
kaasav vaba aja veetmise keskkond 
pakkudes võimalusi olla ühiskond-
likult ja füüsiliselt aktiivne ja lee-
vendada isolatsiooni ning toime-
tulekuraskusi. 

Keskuse üksused paiknevad ka-
hes kohas: Haabneeme alevikus 
Viimsi päevakeskuses (Kesk tee 1) 
ning Randvere päevakeskuses (Ki-
buvitsa tee 1). 

Päevakeskuse teenused on pal-
judele Viimsi eakatele kindlasti ju-
ba üsna tuttavad, sest nii mõned-
ki osalevad sealsetes huviringides 
ja igapäevases tegevuses. “Viimsis 
on väga hästi toimivad päevakesku-
sed, kus on suurepärased vaba aja 
veetmise võimalused,” kiidab Lem-
me Palmet.

Lisaks päevakeskusele pakub 

korras, kus eakas vajab kõrvalabi ja 
perel on tekkinud mure, et perelii-
ge ei saa päevasel ajal kodus iseseis-
valt hakkama. Arutame läbi ja leia-
me sobiva lahenduse, vajadusel 
päevahoiu näol,” julgustab Lemme 
Palmet hoolekandekeskuse poole 
pöörduma. 

Kolmas oluline teema on tugi-
isikuteenus. Praegu on Viimsi val-
las ligi 30 last, kes vajavad tugiisi-
kut. Kui varem töötasid tugiisikud 
käsunduslepinguga, siis nüüd 
võetakse nad hoolekandekeskuse 
koosseisu ning sõlmitakse paljude-
ga neist töölepingud, mis pakuvad 
tugiisikutele senisest suuremaid 
garantiisid.

Ühe kaugema unistusena nime-
tab Lemme Palmet kaitstud töökes-
kuse loomist. See on mõeldud ini-
mestele, kes ei ole oma tervisest 
tuleneva erivajaduse tõttu võime-
lised töötama tavalistes tingimus-
tes avatud tööturul. 

Kaitstud tingimustes töötamisel 
võimaldatakse inimesel teha või-
metekohaseid tööülesandeid talle 
sobivas töökeskkonnas ja jõukoha-
ses tempos. Seejuures on tagatud va-
jalikus ulatuses juhendamine ja abi. 

Hoolekandekeskusest 
saab nõu ja abi
Kuna teenuseid on palju ning po-
le võimalik, et igaüks suudaks kõi-
gega kursis olla, siis ongi hoole-
kandekeskuse üks eesmärke olla 
vallaelanikele sotsiaalvaldkonnas 
teejuhiks. Keskpunktiks jäävad 
siinkohal igapäevaselt tegutsevad 
päevakeskused Haabneemes ja 
Randveres. “Meie eesmärgiks on 
arendada päevakeskuseid avatud 
keskuse põhimõttel. See tähen-
dab, et meie juurde võib tulla igal 
ajal, ei pea tingimata osalema hu-
vitegevustes. Võib tulla selleks, et 
juua tass kohvi, teiste eakatega jut-
tu ajada, ajalehti või ajakirju luge-
da. Loodame, et tänu keskuse või-
malustele saavad inimesed rohkem 
suhelda ning tekib justkui väike 
tugivõrgustik. Kui siis ühel hetkel 
peaks tekkima probleemid toime-
tulekuga, saab meie juurest ka nõu 
küsida,” ütleb Lemme Palmet. 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

HOOLEKANNE Reedel, 17. septembril avatakse 
pidulikult valla allasutus Viimsi hoolekandekeskus. 
Keskus pakub eakatele ning erivajadustega valla-
elanikele erinevaid sotsiaalteenuseid. 

Viimsi hoole-
kandekeskus avab 
pidulikult uksed 
17. septembril 

Haabneeme 
päevakeskuse 
ruumid on 
mugavad ja 
hubased. 
Foto: Ruslan 
Dontsov

Randvere päevakeskus. Foto: 
erakogu

Tahame koduteenuse 
kättesaadavust laien-
dada. See teenus on 
väga oluline, sest 
enamasti tahetakse 
võimalikult kaua 
elada oma kodus.

Eakate päeva-
hoiu ruumid 
Haabneemes. 
Foto: erakogu



mõeldud teenused aitavad tege-
likkuses nende täisealistel lastel 
toime tulla ning erivajaduste las-
te kõrval saavad tänu pakutavatele 
teenustele tuge nende vanemad ja 
õed-vennad. “Kuulame inimese ära 
ning mõtleme koos, mis võiks olla 
lahendus ja millise teenuse järgi 
võiks vajadus olla. Inimene ei pea 
ise teadma ühtegi teenust ega seda, 
kuidas toimub taotlemine. Jagame 
esmast infot võimaluste kohta ning 
vajadusel suuname edasi valla sot-
siaalosakonda, kui vajaliku teenu-
se saamine eeldab kirjaliku taotlu-
se esitamist,” märgib keskuse juht.

Sotsiaalteemad on 
südameasi
Kokkuvõtvalt võib nentida, et tööd 
ja tegemist hoolekandekeskuses 
jätkub, kuid kui sihid on paigas 
ning töö huvitav, siis on kõik või-
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malik. Lemme Palmet on kindlas-
ti õige inimene hoolekandekeskust 
tüürima, sest sotsiaalvaldkonnaga 
on ta seotud kakskümmend aastat 
ning tunneb seda läbi ja lõhki. Ta on 
õppinud sotsiaaltööd ja sotsiaalpo-
liitikat Tartu Ülikoolis, töötanud nii 
rehabilitatsioonikeskuses, et luua 
tööhõivevõimalusi erivajadustega 
inimestele, töötukassas puuetega 
inimeste teenuseid juhtides kui ka 
sotsiaalministeeriumi hoolekande 
osakonnas, kus tegutses seitse aas-
tat riiklike hoolekandeteenuste po-
liitikajuhina, panustades viimasel 
paaril aastal ka pikaajalise hoolduse 
süsteemi loomisesse. “Eelistan teha 
tööd, millel on teatud ühiskondlik 
mõju ja panus inimeste igapäevase 
heaolu kasvu,” sõnab ta.

Soovime nii Viimsi hoolekande-
keskusele kui ka Lemmele tuult tii-
badesse!

Viimsi valla eakad sünnipäevalapsed

96 
  Antonina Nosova

93
  Helga Aaste
  Salme Mälk

92
  Valentina Belaya

91
  Luule Lumberg
  Elva Tomingas

90
  Niina Ööpik

80
  Rein Valkna
  Heljo Vesmes
  Malle Lausmaa
  Ruslan Dontsov
  Inna Borkmann
  Vendo Lilleoks
  Piret Agu
  Sirje Ojangu
  Elmar Ilves
  Jaan Laub
  Kalli Marli
  Astrid Möls
  Arvo Meetua
  Õie Mäepea
  Jaak Levertand

  Maie Raidla
  Anne Raspel

75
  Inna Kashkova
  Mari-Ann Süvari
  Liivia Klaus
  Maret Orn
  Vladimir Pšenitšnikov
  Tiiu Kulm
  Marika Kuul
  Kalev Kuldvee
  Luule Aedna
  Mare Kuura
  Jüri Värv
  Aili Jaakmees
  Anne Vahemäe

70
  Anatoly Adamchuk
  Natalja Kulman
  Vassili Romanenko
  August Tepper
  Leonid Priisalm
  Rein Vesiallik
  Helve Kaseorg
  Kaarin Järvi
  Vladimir Semenjuk
  Tiina Haava
  Ülle Pinsel
  Maret Soots

  Viimsi Pensionäride Ühendus (VPÜ) korraldab septembris 
veel ühe toreda väljasõidu.

Laupäeval, 25. septembril külastatakse Narva-Jõesuus toi-
muvat silmufestivali. VPÜ liikme osalustasu on 19 eurot. Buss 
väljub Haabneeme busside lõpp-peatusest kell 8.30 suunaga 
Tammneeme, Randvere, Mähe.

Kontrollime Covid-19 vastu vaktsineerimise tõendit koos isikut 
tõendava dokumendiga.

Info VPÜ toast (Kesk tee 1), tel 682 5639 või Aime Salmistult 
tel 518 8125 ja 5690 7520.

VPÜ

VPÜ kutsub kultuuri nautima

V
iimsi Pensionäride Ühendus (VPÜ) on ootusi uuele vali-
tavale vallavolikogule arutanud nii VPÜ üldkoosolekul 31. 
mail kui ka juhatuse koosolekul 2. septembril. Olgu need 
siinkohal ära toodud: 

• Rajada vabaõhulava (kõlakoda) Laidoneri parki. Rajada (korrastada) 
vabaõhulava igasse seda soovivasse valla külla.
• Võimaldada soe toit ja selle kojuviimine kõigile valla elatanutele.
• Kindlustada Viimsi elanikud vajalikus koguses joogiveega. Lõpetada 
kastmisvee ebaõiglane maksustamine kanalitariifiga. Kui see ei osu-
tu võimalikuks, siis kindlustada kuival ajal soovijatest eakatele kodu-
lähedane kastmisvesi.
• Kindlustada kõigi vallas asuvate teede, tänavate aastaringne korras-
hoid ja hooldamine. Nõuda seda ka teistelt vallas asuvatelt teede ja tä-
navate omanikelt ning taotleda teede üleandmist vallale.
• Leida võimalusi eakatest huvilistele arvutite soetamiseks/laenuta-
miseks ja väljaõppeks eesmärgiga kaasata neid valla elusse ja eakaas-
lastega suhtlemisse.
• Rajada vallas endaga toimetulevatele eakatele sotsiaalkodu, et vähen-
dada koduhooldust ja hooldekodudesse suunamist.
• Võimaldada eakatele maniküüri/pediküüri ja juuksuri teenused päe-
vakeskustes ja kodudes.
• Jätkata Viimsi Teataja väljaandmist paberkandjal ja mitte pidada pau-
si suvekuudel.
• Jätkata vallapoolsete toetuste eraldamist eakatele ja suurendada 
iga-aastast eakate ühekordset toetust vähemalt 10 eurot igal aastal.

Soovime uuele Viimsi vallavolikogule ja vallavalitsusele jätkuvat 
tahtmist hoolida ja hoolitseda oma eakate elanike eest! Aitäh senise 
tubli tegevuse eest!

VPÜ juhatuse nimel
Arnold Kimber

VPÜ juhatuse esimees

VPÜ ootused valla 
arengule

E T T E PA N E K

Oktoobris seisvad ees järjekordsed kohalike omavalitsuste 
valimised, mis on inimestele vägagi olulised. Isegi kõige 
tähtsamad, sest määravad suunad, kuhu poole me läheme ja 
kuidas paraneb kohalike inimeste elujärg just siin, oma vallas.

tasub teada

Viimsi hoolekandekeskuses on kaks eakatele mõeldud tegevus-
keskust:  Haabneeme päevakeskus aadressil Kesk tee 1 ja Rand-
vere päevakeskus  Kibuvitsa tee 1. 

Mõlemad päevakeskused pakuvad eakatele palju tegevusi, et nii 
füüsis kui ka vaim terve püsiks ja elurõõm igal päeval kaaslaseks 
oleks. 

Tähtsaim neist on muidugi liikumine – tervisevõimlemine, jooga, 
seeniorpilates, lauatennis, terviserajakõnd Haabneeme keskuses 
ja tervisevõimlemine, jooga ja tervislik liikumine Randveres. Mõlemas 
keskuses võtavad üles tantsutuure seeniortantsurühmad. 

Loomine ja käeline tegevus toimub erinevates huvialaringides – 
keraamika, portselanimaal, käsitöö ja õmblemine. Uudse tegevu-
sena käivitatakse kunstistuudio. Loomulikult kuulub rõõmsasse 
päeva laulmine ja seda tehakse mõlemas keskuses.  

Võimalik on osaleda inglise keele õppes nii algajate kui ka edasi-
jõudnute grupis.

Infotehnoloogiline pädevus on samuti vajalik, et igapäevaste 
toimingutega hakkama saada. Olgu see siis helistamine uutel nuti-
telefonidel, toidu tellimine e-poest või uudiste jälgimine ning sõpra-
dega suhtlemine. 

Haabneeme sõnakunstiring ootab uusi liikmeid. Ka mälu peab 
pidevalt koormust saama, et unustamist vältida. Selleks on planee-
ritud mälumängud ja male, kabe ning bridžimäng. Kõneosavuse 
vormishoidmiseks töötavad klubid aiasõpradele, raamatuhuvilistele 
ja kokanduse armastajatele. 

Sätestatakse ka mängutunnid. Huvitegevusest vabal ajal saab 
mõlemas keskuses  koroonat mängida ning Haabneemes ka piljar-
dit. Mängukaaslased ja partnerid tuleb aga ise kaasa võtta. 

Nagu ikka, alustavad huvialaringid tööd 1. oktoobril. 
Muidugi korraldatakse endiselt päevakeskustes eakatele kont-

serte ja  tähtpäevasündmusi. Kus, mida ja millal toimub, saab teada 
infopäevadel. 

Randvere päevakeskuses toimub eakate infopäev ja huviringi-
desse registreerimine 16. septembril kell 15. Haabneeme päeva-
keskuses toimub infopäev ja huviringidesse registreerimine 17. sep-
tembril kell 14. Infopäeval saab tutvuda keskuse ruumidega, toimub 
kontsert, jagatakse infobuklette, saab sõpradega suhelda ja end 
huvialaringidesse kirja panna. 

Pärast infopäevi kulub kaks nädalat huvialaringides osalemise 
soovide analüüsimseks ja tegevusrühmade moodustamiseks. Kui 
keegi soovib pakkuda mõne klubi loomist ja on ise aktiivne eest-
vedaja, siis saame sellegi teoks tehtud – leiame päevakeskuse 
ruumides aja ja koha.

Huvitegevused alustavad 1. oktoobrist

Hoolekandekeskuse juht Lemme Palmet. 
Foto: Ulli Luide

Tule tutvuma 
uute Viimsi 

hoolekandekeskuse 
ruumidega

16. septembril kell 15 Randvere päevakeskuses, 
Kibuvitsa tee 1

17. septembril kell 14 Haabneeme päevakeskuses, 
Kesk tee 1
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Margaret 
Targo naudib 
ja edendab 
tänavatantsu-
kultuuri. Foto: 
erakogu

TTeelleessttuuuuddiioo,,  kkuuuulluuss  kküüllaalliinnee,,  jjaa  kkõõiikk  vväälljjuubb  kkoonnttrroollllii  aalltt
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AAPPOOLLLLOOSS  jjaa
KKOOHHAAPPEEAALL

MMÜÜÜÜGGIILL
HHeennrriikkuu  eelluulloooorraaaammaatt
„„TTeeee  nnaalljjaa,,  NNoorrmmaannnn!!””

Milline on sinu roll JJ-Street Tant-
sukoolis? 
Sellest hooajast olen treener Viim-
sis, Tallinnas ja Rakveres, treeni-
des lapsi ja noori eri vanuses nii 
hiphopi kui ka house’i stiilides. Sa-
muti kuulun JJ-Street Tantsukooli 
esindusgruppi, kellega viime läbi 
suuremaid projekte nii koolisise-
selt kui ka koostöödes. Tantsijana 
osalen ka house-stiili esindusgru-
pis. Lisaks olen kooli turundustii-
mis hoides sotsiaalmeediakana-
lid värskete ning silmapaistvatena. 

Miks tantsutreeneri amet sulle 
meeldib?
Saan nii mõnegi noore suuna-
ta teekonnale, mille ise olen lä-
binud. Aitan neil leida tohu-
tult väärtusliku ja tähtsa osa elust 
ning tugipunkti kõigega hakkama 
saamiseks. Saan jagada hiphop- 
kultuuri ja justkui tasuda kõi-
ge eest, mida ise sellelt olen 
saanud. Lisaks annab treene-
rina tegutsemine võimaluse 
kaaslastelt õppida, olla ise pidevas 
arengus, kasvada läbi eri olukorda-
de, inimtüüpide, aga ka võimaluste. 

 
Millised on sinu eesmärgid tree-
nerina?
Tahan arendada ja jagada kultuu-
ri, tantsu ja teadmisi võimalikult 
tõetruult, autentselt ja läbi parima-
te treeninglähenemiste. Minu ees-
märgiks on panna noored päriselt 
tantsima ja õpetada, kuidas end lä-
bi tantsu ja muusika väljendada. 

 
Oled sa nõus, et treeningud võta-
vad suure osa ajast, aga teisest 
küljest aitavad muude asjadega 
elus paremini hakkama saada?

TANSURÕÕM Margaret Targo alustas tantsimisega 
väga varakult ning tantsupisikust enam lahti ei saa. 
Vähe sellest, neiu jagab seda JJ-Street Tantsukoolis 
teistelegi.

Margaret Targo: tants on parim viis 
end elusa ja säravana hoida

Milline on olnud sinu teekond 
tantsumaailmas?
Tantsima hakkasin 3–4-aastaselt, 
käies läbi trennid balletist show-
tantsuni ja peatudes aastateks 
võistlustantsu juures. 9-aastaselt 
ehk 12 aastat tagasi astusin esi-
mest korda JJ-Street Tantsukooli 
ning läksin hiphopi trenni. Sellest 
ajast olen tantsuga aina aktiivse-
malt tegelenud. Lisaks hiphopi-
le olen seitse aastat käinud house’i 
treeningutes. Tugeva põhja teistes 
tänavatantsustiilides olen saanud 
koolisiseste koolituste, laagrite, õp-
pevõimaluste, aga ka JJ-Street Bal-
tic Sessioni ning Camp of Hip-Hop 
Internationali laagri kaudu.

Kui esmalt käisin JJ-Streetis liht-
salt trennis, siis aja jooksul kasvas 
armastus, austus ning kirg tänava-
tantsu ja hiphopkultuuri vastu. See 
kultuur ja tants on olnud mulle ala-
ti olemas. Olen ammutanud sellest 
lõputut tuge ja jõudu, et elu suuri-
matest katsumustest läbi minna.

Miks sind just tantsimise poole 
tõmbas?
Minu pere ja suguvõsa on väga ti-
hedalt muusikaga seotud. Pere on 
alati väärtustanud muusika ilu ja 
kõike, mida see võib ellu tuua, seal-
hulgas tantsu. Sünnist saadik olen 
olnud esineja, mistõttu ei ole mul 
lavahirmu. Vastupidi, olen alati ot-
sinud võimalust eneseväljendu-
seks ning mõtete ja tunnete eda-
siandmiseks läbi muusika, tantsu 
ja suhtluse. 

Kõik oleneb sellest, kui suure vi-
siooni, soovide ja eesmärkidega as-
ja teha. Kui kulutada nädalas kaks 
tundi treeningutele, siis see ei ole 
väga palju. 

Isiklikult minul kulub küll ena-
mik ajast tantsule, kuid see on asi, 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

mis pakub mulle ainult rõõmu. Kui 
vaja, ärkan hommikul kaks tundi 
varem või lähen paar tundi hiljem 
magama, aga asjast, mis toob mulle 
ka üksi oma toas trenni tehes nae-
ratuse näole, ma ei loobu. See on 
puhtalt minu enda otsus ja vaate-
nurk. Keegi ei ole seda mõtteviisi 
mulle õpetanud.

Olen nõus, et kuna treeningud 
toovad head energiat ning inspi-
ratsiooni, kandub see energiakül-
lus üle teistesse tegevustesse. Mi-
da rohkem treeningutest lõbu ja 
naudingut tunned, seda rohkem 
muutub perspektiiv inimesena. Ik-
ka paremuse ja positiivsema poo-
le. Kindlasti aitab liikumine kaasa 
õpingutele, kuna viib noored kor-
raks tavapärasest rutiinist või inter-
netis istumisest täiesti eemale. See 
võimaldab ajul puhata, asju selge-
mini näha ja peas uued ideed lii-
kuma lükata.

Kui hea treening tantsimine on nii 
füüsilises kui ka emotsionaalses 
plaanis?
Kuna õige treeningu korral paran-
dab tants rühti, tugevdab lihaseid, 
hoiab meele selge ning positiivse-
na, näen seda kui üht kõige ägeda-
mat viisi ennast sõna otseses mõt-
tes kogu elu võimalikult elusa ja 
säravana hoida.

Ei ole inimest, kellele tantsimine 

ei sobiks. Ideaalseks näiteks on mi-
nu 30+ vanuses ema, kes on mitu 
aastat käinud JJ-Street Tantsukooli 
treeningutes ning naudib täiel rin-
nal, silm säramas ja energia laes iga 
kord, kui teda näen.

Tutvusta lühidalt JJ-Street Tant-
sukooli Viimsis!
JJ-Street Tantsukooli Viimsi filiaal 
tegutseb Viimsi huvikeskuses. Es-
maspäeviti treeningsaalis 1 ning 
neljapäeviti suures saalis. Treene-
riks olen mina ning hetkel õpetan 
kahes rühmas iphoppi. 

Mida saab noor, kui ühineb JJ-
Street Tantsukooliga?
Olen ise selles koolis reaalselt üles 
kasvanud ning kinnitan, et meil 
on asendamatu õpikeskkond, mis 
keskendub noorte julgustamise-
le, tõstmisele, nende suunamise-
le uute ideede ja mõteteni ning et-
tevõtlikuks olemiseni. Lisaks saab 
osa meeletult soojast treening-
keskkonnast ja suure tõenäosuse-
ga leiab sõbrad ning tiimikaaslased 
kogu eluks. 

Usun, et head asjad tulevad lä-
bi töö ning pingutuse. Seetõttu saa-
vad noored esinema siis, kui teevad 
tööd ja osalevad aktiivselt treenin-
gutel. Kindlasti annan maksimum-
panuse, et võimaldada kõigile suu-
rim ja kiireim võimalik areng.

tasub teada

  Tulema endale sobival trenniajal kohale, võtma kaasa soovita-
tavalt sõbra või isegi mitu ja proovima esimest trenni tasuta. Viimsis 
toimuvad trennid 7–11-aastastele E ja N kell 15–16 ning 12+ vanusele 
E ja N kell 16–17. Kui on küsimusi, võib pöörduda otse minu poole: 
margaret@jjstreet.ee.

Samuti soovitan tutvuda Tallinnas toimuvate väga mitmete eri stii-
lis treeningutega, kuhu ootame uusi õpilasi. Näiteks saab minu käe 
all õppida house-stiili T ja R 16–17 meie stuudios aadressil Filtri tee 1.

Mida peaks tegema see, kes tahab 
JJ-Street treeningutele tulla?
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Elektrilevil valmis elektri-
katkestusest ja ohuolukordadest 
teatamiseks rakendus MARU 
Eesti elanike elektrivarustuse eest hea seisev Elektrilevi sai valmis 
uudse rakendusega MARU. Tegemist on keskkonnaga, mis aitab 
kasutajatel mugavalt jõuda kiireloomulise infoedastusega võrgu-
ettevõtteni, eriti tormide ajal. Rakendus on kättesaadav Elektrilevi 
veebilehel elektrilevi.ee/maru.  

Uudset rakendust saavad rikke- või ohuteadete edastamiseks 
kasutada kõik, olenemata sellest, kas ollakse Elektrilevi klient või mitte. 
Need, kes rakendusse sisse logivad, võidavad veelgi enam – nii näeb 
konkreetse tarbimiskoha või tarbimiskohtadega seotud rikkeinfot. Kui 
rakenduses aktiveerida “rikketeate märguanded”, tulevad Elektrilevi 
saadetud teated märguannetena arvuti, mobiiltelefoni või mõne muu 
nutiseadme ekraanile ja nii ei lähe ükski oluline infokild kaduma. 
Rakenduse kasutamine on privaatne ja turvaline.

Tormised ilmad, mis on meie laiuskraadidel aastaringselt üsnagi 
tavaline nähtus, toovad pea alati kaasa olmemuresid, muuhulgas 
muresid elektrivarustusega. MARU rakenduse lansseerimisega peaks 
rikketelefoni 1343 ootejärjekorrad tormide ajal lühenema, kui inimesed 
hakkavad eelistama mugavamat infovahetuse vormi. Rikketelefon 
jääb kasutusse ka edaspidi, MARU-ga on üks infokanal lihtsalt lisaks. 
Nii peaks infovahetus klientide ja võrguettevõtte vahel kiirenema, mis 
tagab kriitilistel tormipäevadel juhtimiskeskusele senisest veelgi parema 
ülevaate võrgu üldisest seisukorrast. Selle põhjal tehakse rikete likvi-
deerimise otsuseid. Mida täpsem on info, seda suurem on tõenäosus 
parimateks lahendusteks. Igas mõttes, nii rikete likvideerimise opera-
tiivsuse kui ka elektriohutuse vaates, et ükski katkine liin ei oleks põh-
jendamatult kaua voolu all ning kujutaks ohtu elule.

“Soovime, et elektririkkest ja ohuolukorrast teatamine on igaühele 
võimalikult mugav. Kui kasutajatel tekivad MARU rakenduse osas 
tähelepanekud, mida paremaks muuta, siis palume nendest kindlasti 
teada anda. Kas Elektrilevi veebilehe või rakenduse enda kaudu,” 
julgustab Priit Treial inimesi kaasa mõtlema. Laekuvad tähelepanekud 
vaadatakse üle ning sobivusel viiakse ellu. 

Rakendust saab tulevikus alla laadida ka App Store´ist ja Google 
Playst. 

Elektrilevi  

Finantspettuste vastane 
kampaania “Ei, aitäh!” 
Pangaliidu infokampaania “Ei, aitäh!” eesmärk on aidata tunda ära 
petukõnesid ja vältida seeläbi pettuse ohvriks langemist.  

Eesti inimestele helistavad viimase aasta jooksul aktiivselt kelmid, 
kes tutvustavad end pangatöötajana ja petavad välja suuri summasid. 
Samuti levivad laialt libainvesteerimispakkumised. Massiivne petu-
kõnede laine on murettekitav ka seetõttu, et paljudele inimestele maksti 
septembri alguses välja teise pensionisambasse kogunenud raha, 
millest ka petturid on teadagi huvitatud. 

Kelmid üritavad telefoni teel inimestelt välja petta ligipääsu panga-
kontole või pakuvad fantastilisi investeerimisvõimalusi, misjärel teevad 
ohvrid ise makseid petturite kontodele. Kõik see toimub lihtsamalt, kui 
me ettegi kujutame.

“Kelmid on suurepärased manipulaatorid, kellega ei tohi mingil juhul 
vestlusesse laskuda. Kui keegi küsib telefoni teel teie internetipanga 
kasutajatunnust või pakub fantastilist investeerimisvõimalust, tuleb 
öelda lihtsalt “Ei, aitäh!” ning lõpetada kõne,” ütles Pangaliidu tegev-
direktor Katrin Talihärm.

Vaata lisaks: www.eiaitah.ee. 
Eesti Pangaliit MTÜ    

VABATAHTLIK TÖÖ Tänapäeval 
on vabatahtlikud päästekomandod 
väga suureks abiks kutselistele 
komandodele – seda nii väljakutse-
tele reageerimisel kui ka ennetus-
töö tegemisel.

Mitmetes meie naabervaldades on 
kutseliste komandode kõrval igapäe-
vaselt toimetamas mitmed vabataht-
likud päästekomandod. Viimsi vallas 
tagavad inimeste turvatunde vaid kut-
selised komandod (Pirita ja Muuga). 
Loodame aga, et vabatahtlikke pääst-
jaid tuleb ka siia kanti peagi juurde. 
Selleks, et vabatahtlikuna enda os-
kuseid pidevalt arendada, on Pääs-
teametis võimalik osaleda kutselistes 
komandodes ühises valveteenistuses.

Viimsi valla eripäraks on asjaolu, et 
asulad ja elamud on hajutatud. Lisaks 
paiknevad siin pikk rannajoon, met-
sad ja rahvusvaheline teesõlm. Pääs-
te jaoks tähendab see sageli väljasõite 
kaugetesse asulatesse ning kui pääs-
tesündmuse kvaliteetseks lahenda-
miseks on tarvis kaasata eritehnikat, 
siis võtab sündmusele jõudmine mõ-
nikord üsna palju aega – sellistes hä-
daolukordades teame kõik, et aeg on 
kallis ja iga minut loeb. Selleks, et taga-
da kiire päästeteenuse osutamine meie 
kogukonnas, on lisaks ühele kutselise-
le komandole kindlasti tarvis vabataht-
likke päästjaid. Paljude Harjumaal asu-
vate vabatahtlike komandode tehnika, 
olmetingimused ning päästjate kut-
seoskused ja liikmelisus aina kasva-
vad ja arenevad. Soovime, et see oleks 
ka meil nii.

Hindamatud kogemused
Vabatahtlike komandode väljakut-
sete arv kasvab iga aastaga ning see 

viitab nende olulisele panusele ko-
gukonna turvalisuse tagamisel. Kind-
lasti vähendavad nad kutseliste pääst-
jate koormust. Vabatahtlikud päästjad 
hindavad ühiseid valveteenistusi kut-
seliste päästjatega väga, sest kogemu-
sed tulevad ju ikka praktika käigus. 
Reaalsete väljakutsete käigus saavad 
nad palju õppida ning olla aina päde-
vamad nii ennetustöös kui ka õppus-
tel. Lasnamäe komandos on juba aas-
taid stabiilselt ühises valveteenistuses 
käinud raadio Star FM hommikuprog-
rammist tuttav Andres Puusepp, kes 
ka enda hea sõbra Ott Leplandi sel 
kevadel vabatahtlikuks päästjaks kut-
sus. “Pääste on mul väga südames,” 
ütleb Andres, kes selle aasta märt-
sis aitas Otil tema esimeses 24-tunni-
ses ühises valveteenistuses hakkama 
saada. “Ühises valveteenistuses ei ole 
midagi keerulist ning kellelegi ei an-
ta ülesandeid, millega ta hakkama ei 
saa,” räägib Andres ja lisab, et kutseli-
sed päästjad on alati väga abivalmid. 
“Näiteks Ott oli oma esimeses vahetu-
ses ikka väga tubli ja 100% hingega as-
ja juures. Tegi kõik asjad ladusalt kaa-
sa – riietumine, redelite püstitamine, 
voolikuliinide vedamine jne. Kõik te-
gevused said talle väga kiiresti selgeks 
ning kindlasti jääb ta meiega ka tulevi-
kus. Seda ta lubas!”

Vabatahtlikud päästjad on 
fookuses
Päästeameti üheks fookuseks sel aastal 
ongi uute vabatahtlike värbamine ning 
koolitamine ja nende kaasamine eri-
nevatesse tegevustesse – näiteks enne-
tus- ja infopäevad ning ühised 24-tun-
nised valveteenistused kodule lähimas 
komandos. Üheskoos aitame tõsta ko-
gukonna teadlikkust kriisidega seoses, 
kus heaks näiteks on koroonaviiruse 
leviku ohjamine. Vabatahtlike ridade-
ga on oodatud liituma iga vallaelanik, 
keda kodukoha turvalisus kõnetab. 
Selleks pole tarvis teha muud, kui võt-

Vabatahtlikud ja kutselised 
päästjad – mitte teie ja meie, 
vaid MEIE! 

ta ühendust Pirita päästekomandoga 
ning seejärel alustame juba väljaõppe 
ning koolitustega. 

Ühises valveteenistuses olles ei pea 
kartma, et kõigega kohe hakkama ei 
saa. Igale uuele vabatahtlikule antak-
se jõukohased ülesanded ning keegi ei 
eelda, et kohe kõike oskama peab. Pi-
kemas perspektiivis on aga kindel, et 
see tunne ja kirg, mis kogukonna tur-
valisusele kaasa aidates tekib, on kirjel-
damatult hea ja tunnustusväärne.

Tõeline meeskonnatunne
Ühise valveteenistuse (ÜVT) eesmär-
giks on kutseliste ja vabatahtlike pääst-
jate tõhusam koostoime parema pääs-
tevõimekuse tagamiseks. ÜVT toimub 
kutselises päästekomandos ning ÜVT-
ga seotud tegevuste korraldajaks on 
riikliku päästekomando pealik. Ühises 
valveteenistuses osalemine pakub vaba-
tahtlikule päästjale erinevaid tegevusi:  
• päästesündmusel elupäästevõimeku-
se tõstmine läbi vabatahtlike päästja-
te poolt tehtavate toetavate tegevuste;
• päästetööalase vilumuse andmine ja 
oskuste kinnistamine läbi vaatlus- ja 
osaluspraktika;
• pääste- ja ennetustööalase praktilise 
kogemuse andmine;
• päästja elukutse tutvustamine.

Vabatahtlikul päästjal, kes soovib 
ühises valveteenistuses osaleda, peab 
olema kehtiv tervisetõend ning vaba-
tahtliku päästja tunnistus, mille saab 
pärast e-koolituse läbimist. 

ÜVT-s olles saavad vabatahtlikud 
päästjad oma kogemuste ja oskuste 
piires osaleda kõikides komando ja 
päästemeeskonna tegevustes.

Priit Jõgisoo
Pirita päästekomando pealik

  Kui Sinus tärkas huvi vaba-
tahtliku päästja kutse vastu, 
siis võta julgelt ühendust Pirita 
päästekomando pealiku Priit 
Jõgisooga telefonil 526 3553.

Esialgu on MARU kättesaadav veebilehel https://maru.elektrilevi.ee/. 
Foto: Elektrilevi

Vabatahtliku päästjana saab panustada kogukonna turvatundesse. Foto: Päästeamet
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kompleksid oma päritolu, elustiili, 
staatuse, saavutuste, välimuse ning 
olemuse ja olemasolu suhtes üldi-
selt. Tegelasteks on lihtsad inime-
sed, keda juhib pigem teiste arva-
mus ja hirm häbisse jääda kui tung 
oma sisetunde järgi elada. Lavas-
tuse idee tõukub igapäevastest tä-
helepanekutest, tekst on sündinud 
trupiliikmete isiklike ilmekate tõ-
silugude alusel.

Mängivad Kristi Purge, Karolin 
Tikerpuu, Helen Kaigu, Priit Matii-
sen, Mihkel Ase (külalisena), Mar-
gus Illik-Illik.

Piletiinfo
Piletid on müügil Piletimaailmas, 
Piletilevis ja Viimsi huvikeskuses 
kolmapäeviti kell 10–16. Pileteid 
saab broneerida telefonil 602 8838 
või kirjutades e-posti aadressile 
viimsi@huvikeskus.ee. 

Ootame Teid rõõmuga teatri-
saali! 

Viimsi huvikeskus

rault moodi, vendade Grimmide 
kirjutatud kujul või mingem hoo-
pis 12. sajandi tagusesse Kesk-Eu-
roopasse, mis arvatakse Punamüt-
sikese loo sünnipaigaks olevat. 

Etenduses võetakse ammu tun-
tud lugu uuesti vaagida – kes Puna-
mütsike oli, kes keda ikka ära süüa 
tahtis ja mismoodi lugu tänapäeva-
selt välja paista võiks? 

Mängivad Lee Trei (Eesti Noor-
sooteater), Tanel Ting ja Markus 
Habakukk.

25. septembril Kuressaare 
Teatri etendus “Issid”
Jõululaupäeval kohtuvad kaks 
meest esimest korda. Kolmandaks, 
jumalikuks jõuks on üks naine ja te-
ma kaks last. Carl on laste isa, Geor-
ge kasuisa.

Carl saabub kaugelt külla oma 
lastele, aga naist ja lapsi pole kodus. 
Nii peavad mehed omavahel hak-
kama saama ja paari tunni jooksul 
juhtub nendega nii mõndagi...

Mängivad Tarvo Krall ja Jürgen 
Gansen.

1. oktoobril rahvusvahelise 
muusikapäeva kontsert
Laval Paul Neitsov. Kontsert algab 
kell 12 ja on tasuta.

6. oktoobril Henrik 
Normanni juubelietendus 
“Nuta või naera!”
Teleintervjuuks valmistuv saatejuht 
Brigitte Susanne Hunt on enam kui 
veendunud, et kõik laabub nagu ta-

14. septembril Impro-
teatri Impeerium etendus 
“Kujutluse võim” ehk 
koomiliste sketšide õhtu
See on etendus improteatri lühi-
vormi mängudega – lühikesed imp-
roviseeritud sketšid, kus näitlejad 
pannakse ootamatutesse olukor-
dadesse. Näha saab kohapeal sün-
divaid kaasahaaravaid stseene, hu-
moorikaid tegelasi, lauluhitte jm. 
Vaataja saab soovi korral etendu-
se kulgu suunata. Improteatri võlu 
peitub ootamatustes, mis on mee-
lierutavalt vaimukas. Lavale astu-
vad Mairi Tikerpalu, Rauno Kai-
biainen, Erki Aule, muusik Madis 
Kreevan ning valgustaja Mario Saa-
rik.

19. septembril lõõtspilli-
kontsert “Aegumatu külatee”
Kahe duo kontsert. Laval Heino 
Tartes ja Tõnis Tartes ning Tanel 
Sakrits ja Henrik Hinrikus. Nostal-
giakontsert viib kuulaja lapsepõl-
veradadele. Esitamisele tulevad 
eelmise sajandi lööklaulud ning 
küla- ja tänavalaulud, mis räägi-
vad armastusest ja igatsusest. Olge 
mureta, saab ka naerda!

24. septembril Kuressaare 
Teatri etendus “Kes on 
Punamütsike?”
Teame kõik lugu punase mütsiga 
tüdrukust, kes kohtus teel vanaema 
juurde mitte just kõige humaanse-
maid plaane pidava hundiga. Nii-
siis, Punamütsike, kas Charles Per-

valiselt – saabubki saatekülaline ja 
ettevalmistatud küsimused leiavad 
vastused. Seekord otsustab aga kü-
laline Henrik Normann korraldada 
sensatsioonilise etenduse televi-
siooni otse-eetris. Olles pähe võt-
nud, et “mind ei huvita, mida Hunt 
küsib, ma tean täpselt, mida vastan 
ja mida ise pärin.” 

Mängivad Henrik Normann ja 
Brigitte Susanne Hunt.

9. oktoobril Miksteatri 
etendus “Pöialpoiss Nils 
Karlsson”
Iga päev läksid ema ja isa tehasesse 
tööle ja Bertil jäi üksi koju. Ta pol-
nud mitte alati üksi olnud. Varem 
oli tal õde, kelle nimi oli Märta. Aga 
ühel päeval tuli Märta koolist koju 
ja jäi haigeks. Ja siis ta suri. Pisa-
rad hakkasid iseenesest voolama, 
kui Bertil mõtles Märtale ja sellele, 
kui üksi ta nüüd on. Just siis ta se-
da kuuliski – voodi alt tasaseid tip-
pivaid samme. Bertil leiab endale 
sõbra, kelle eest hoolt kanda ja kel-
lega koos vahvaid asju ette võtta.

Mängivad Mart Toome (Tallinna 
Linnateater) ja Kristo Toots.

22. oktoobril Vana 
Baskini Teatri etendus 
“Lumeroos”
Elusügisesse jõudnud mees ar-
mastab sageli istuda pargipingil, 
seltsiks raamatud ja lähedal tiigis 
prääksuvad pardid. Näib, et va-
nem härrasmees on oma eluga ra-
hul. Ühel päeval aga saabub sama-
le pingile naine, kes pole oma eluga 
sugugi rahul. Lesk Eliise kohtub 
igal kolmapäeval varjunime Lume-
roos all meestega, kellega ta ajale-
hekuulutuste kaudu ühendust võ-
tab. Lesestunud proua otsib endale 
meest, kaaslast, kellega koos saaks 
ehk vanaduspõlve veeta.

See on südamlik lugu sellest, et 
ka elusügisel võib ehk veel leida 
õnne – ja seda lähemalt, kui oleks 
osanud arvatagi. 

Mängivad Helgi Sallo, Voldemar 
Kuslap, Harry Kõrvits.

5. novembril Teoteateri 
etendus “Mis nüüd mina”
Lavastus räägib nähtusest, mis 
puudutab mingil määral iga ini-
mest – alaväärsustundest. Pilavas 
vormis tuuakse esile laialt levinud 

TEATER Huvikeskuse teatrisaali uksed avanevad 
uueks hooajaks 14. septembril, kui esmakordselt 
saavad külastajad teha tutvust improteatriga. Algaval 
hooajal leidub mängukavas etendusi igale maitsele 
ja vanusegrupile. Lisaks teatrile pakume elamusi 
muusikasõpradele mitme vahva kontserdi näol. Loe 
lähemalt mängukava koos tutvustustega. 

Viimsi huvikeskuses saab nutta ja naerda, 
külla tuleb Punamütsike

Voldemar 
Kuslap ja Helgi 
Sallo lavas-
tuses “Lume-
roos”. Foto: 
Teet Malsroos

Vastavalt valitsuse korral-
dusele pääsevad etendus-
tele ainult inimesed, kes 
esitavad isikut tõendava 
dokumendi ja ühe järgmis-
test dokumentidest:

  kehtiv vaktsineerimis-
tõend;

  kehtiv COVID-19 läbipõ-
demist märkiv tõend;

  negatiivne COVID-19 testi 
märkiv tõend. (PCR test keh-
tib juhul, kui see on tehtud 
mitte rohkem kui 72 h enne 
üritust ja antigeeni test mitte 
rohkem kui 48 h enne üritust.)

Kuni 18-aastased teatri-
külastajad ei pea tõendeid 
esitama, kaasa tuleb võtta 
vanust tõendav dokument 
(ID-kaart, õpilaspilet vms).

NB!
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Talletame üheskoos Pirita lille-
kasvatuse näidissovhoosi ajalugu 
SA Rannarahva Muuseum kutsub üles koguma Pirita lillekasvatuse 
näidissovhoosi ajalooga seotud materjale.  

Oodatud on esemed, fotod, dokumendid, mälestused jms. Kahjuks 
on nii Rannarahva muuseumi kui ka Eesti teiste muuseumide kogudes 
selle osalt Viimsi territooriumil tegutsenud eduka organisatsiooni 
materjale väga vähe. 

Muuseumil on plaanis koostöös Viimsi huvikeskusega korraldada 
2022. aasta märtsis-aprillis näitus Pirita lillekasvatuse näidissovhoosi 
ajaloost ja nende endisest peahoonest, kus praegu asuvad huvikeskus 
ja vallamaja.

Ootame teie kõigi abi materjalide kogumisel, et näidissovhoosiga 
seotud esemed ja materjalid järeltulevatele põlvedele kaotsi ei läheks!

Infot kogumiskampaania kohta saab, kirjutades e-posti aadressil 
kadri.metsaots@rannarahvamuuseum.ee või helistades tel 518 4998 
(Kadri Metsaots).

SA Rannarahva Muuseum  

Algas Viimsi vabaõhumuuseumi 
arhitektuurivõistlus
SA Rannarahva Muuseum ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid 
välja arhitektuurivõistluse, mille eesmärk on leida Viimsi vabaõhu-
muuseumi külastushoonele sobivaim arhitektuurilahendus.  

Võistlustöödelt oodatakse kontseptuaalselt selge idee ning pla-
neeringulise tervikuga lahendusi muuseumihoonele, Kingu talule, turu-
platsile ja teistele kinnistu hoonetele ning haljasalale. Uus hoone tuleb 
olemasoleva väärtusliku maastiku ja ehitistega siduda kaasaegselt, 
professionaalselt ja selle arhitektuur peab olema kõrgel tasemel.

“Väljakutse arhitektidele on meie arust ülimalt keeruline. Näiteks, 
kuidas näidata sellisele suurvormile nagu rehielamu, et ka tänapäeval 
suudetakse luua midagi esteetiliselt nii püsivat. Teisalt, kuidas seda 
teha nii taktitundeliselt, et see ei tõmbaks sellelt samalt rehielamult 
tähelepanu,“ kommenteeris SA Rannarahva Muuseum juhataja Janek 
Šafranovski, kelle käest saab ka kogu konkursi kohta lisainfot.

Arhitektuurivõistlusel välja valitud ideekavandi alusel on SA-l Ranna-
rahva Muuseum kavas tellida võidutöö autoritelt hoone ja väliruumi 
ehitusprojektid.

Võistlus algas 30.08 ja lõpeb 29.10 kell 14 võistlustööde esitamisega.
SA Rannarahva Muuseum  

AJALUGU Tänavu möödub 80 
aastat 1941. aasta suvel ja sügisel 
Eestis peetud lahingutest. Need 
lahingud puudutasid ka Viimsit 
ja Naissaart ning siin paiknenud 
rannapatareisid.

Mõned siinsed rannapatareid olid ra-
jatud juba I maailmasõja päevil Peeter 
Suure merekindluse raames ning kahe 
maailmasõja vahel moodustasid kõik 
Tallinna ümber paiknenud rannapata-
reid Eesti merekindlused, mis kuulusid 
Eesti Vabariigi merejõudude koossei-
su. Merekindlusi juhtis merekindluste 
staap ja ühtlasi oli merekindlustel oma 
ülem. Samuti olid kindlused jaotatud 
komandantuurideks, mida oli kok-
ku kolm: Naissaare, Aegna ja Suurupi. 
Siinjuures tuleb mainida, et rannapa-
tareid olid rannikukindlustused, mis 
koosnesid enamasti neljast betonee-
ritud suurtükipositsioonist, kus suur-
tükid paiknesid lahtiselt, soomus- või 
pooltornides. Lisaks kuulusid nende 
juurde meeskonna- ja laskemoonavar-
jendid, helgiheitjad, tulejuhtimispunkt 
ja mõnikord elektrijaam. 

Tulles tänapäevase Viimsi valla ter-
ritooriumil paiknenud rannapatareide 
juurde, siis Viimsi poolsaarel asunud 
patareid kuulusid alguses Naissaare, 
kuid 1927–1940 Aegna komandantuu-
ri alla. Pärast Viimsi poolsaare patarei-
de Aegna komandantuuri alla minekut 
jäid Naissaare komandantuuri ainult 
Naissaarel olnud patareid. 1940. aas-
ta suvel, kui Eesti Nõukogude Liidu 
poolt okupeeriti, võeti merekindlu-
sed punaväe poolt üle. Järgnevalt lik-
videeriti koos Eesti sõjaväega ka Ees-
ti merekindlused. Sellega koos kaotati 
Naissaare vald ning elanikel kästi saa-
relt lahkuda. 

Nõukogude ja Saksa võim 
vahetusid
6. septembril 1940 võeti endised Ees-
ti merekindluste patareid Nõukogu-
de Punalipulise Balti laevastiku koos-
seisu ning komandantuuride põhjal 
moodustati kaks divisjoni. Kõikidele 
patareidele anti uued numbrid, mis 
olid vastavuses Balti laevastikus keh-
tiva rannakaitse süsteemiga. Naissaa-
rel ja Suurupil paiknenud patareidest 
moodustati 96. üksik rannakaitse suur-
tükidivisjon, mille staap asus Naissaa-
rel. Selle divisjoni koosseisu kuulusid 
ka kaks Naissaarel paiknenud endist 
Eesti merekindluste patareid.

Tulles Viimsi poolsaarel paiknenud 
Miiduranna ja Tammneeme patareide 
juurde, siis hakkasid need kuuluma 
koos Aegna patareidega 94. üksikusse 
rannakaitse suurtükidivisjoni. 

22. juunil 1941 algas Saksamaa ja 
Nõukogude Liidu vaheline sõda. Sak-
sa väed jõudsid Eesti piirini 7. juulil 
ja alustasid 20. augustil rünnakut Tal-
linnale. Eesti pealinna ümber olnud 
rannakaitsepatareid lülitusid kaitse-
tegevusse alates 22. augustist. Samal 
päeval olevat Tammneeme patareid 
hakanud tulistama Saksa patarei Nee-
mest ja sakslased olevat saanud taba-
muse patarei parempoolsesse suurtük-
ki. 24. augustil pommitasid sakslased 
Miiduranna patareid, kusjuures pata-
reiülem leitnant Anissimov sai pom-

Ranno Sõnum 
Viimsi gümnaasiumi vilistlane, Tartu 
Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi 
üliõpilane

Mõnda tänasel Viimsi valla 
territooriumil paiknenud ranna-
patareidest aastatel 1940–1941 

mitamisel surma. Ühtlasi olevat seda 
patareid sakslaste poolt õhust pommi-
tatud veel 25.–27. augustil. 

Tallinn ja saared langesid
27. augustil hakati Naissaarel ja Aeg-
nal õhkima rannapatareide suurtük-
ke ja sellega seonduvat taristut. Sama 
päeva õhtul anti Viimsi patareidele 
korraldus alles jäänud mürsud 28. au-
gusti hommikuks ära saata. Tol hom-
mikul õhiti Miiduranna patarei täieli-
kult, Tammneeme patareis õhiti ainult 
suurtükid ja  tulejuhtimispunkt. Lisaks 
evakueeriti sel päeval Naissaarelt 1550 
punaväelast transpordilaevale Everi-
ta ja kuunarile Atta, kuhu võeti ka osa 
Viimsi poolsaarel olnud nõukogude 
rannakaitseväelasi. Viimsi rannakait-
seväelasi jagus ka  võrguveeskajatele 
Vjatka, Onega ja Azimut. Everita ja At-
ta hukkusid juba samal päeval alanud 
Juminda miinilahingus. Tallinn lan-
ges samuti sel päeval lõplikult Saksa 
vägede kätte. Linna vallutamisel osa-
lenud Saksa 254. jalaväediviis kammis 
läbi Viimsi poolsaare metsad. Järgne-
valt hõivati 254. jalaväediviisile alluta-
tud 660. pioneeripataljoni poolt Aegna 
ja Naissaar. Viimane hõivati 30. augus-
ti keskpäeval pärast sinna maha jää-
nud punaväelaste lühikest vastupanu 
ja sealt said sakslased väegrupi Nord 
18. armee päevaaruande järgi kokku 
103 sõjavangi. 

Kaardil on kujutatud Aegna ja Naissaare hõivamist Saksa vägede poolt 1941. aasta 
augustis. Allikas: rindeleht.ee

Muuseumi kaasajastamine võiks ühtlasi anda impulsi kogukonnatunde 
kasvatamiseks. Foto: SA Rannarahva Muuseum

Väärtustades
peresuhteid, 

vaimset tervist,
tunnetega

toimetulemist,
hoolimist.

PERETERAPEUDI JUTUTOAS:

Viimsi Raamatukogus
Algus 18.00
Sissepääs vaba

14.09 
Hingelise eneseabi viisid ja võtted 

 

28.09
Väsimus, kurnatus ja unemured

Maski kandmine on kohustuslik

14. SEPTEMBRIL KELL 18 

VIIMSI RAAMATUKOGUS 

RANDVERE TEE 9

Kohtumine

autogrammide koguja

Mati Vihmaniga

Maski kandmine on kohustuslik

15. SEPTEMBRIL15. SEPTEMBRIL
KELL 18.00KELL 18.00

VIIMSI RAAMATUKOGUSVIIMSI RAAMATUKOGUS

MÕTTELINE GALERIIMÕTTELINE GALERII
SALONGIKUNSTISTSALONGIKUNSTIST

POSTIMPRESSIONISMINIPOSTIMPRESSIONISMINI

Esineb kunstiajaloolane 
Helli Sisask

 
Soovitav eelregistreerimine 

raamatukogus või e-posti aadressil
reet.kukk@viimsiraamatukogu.ee

Maski kandmine on kohustuslik
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Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.
Ohtlike puude/okste langetamine, 
viljapuude lõikamine, trimmer-
damine, heki lõikus ja pügamine. 
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Tel 5348 7318, e-post 
igor@inkteenused.ee.  

Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenust koduaedades, ühistu-
te ja äriühingute ümbruses. Helista 
ja küsi lisa – tel 5399 3595.

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

Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal.  Koge-
mus 13 a, kvaliteetne lõpptulemus! 
E-post info@ormikivi.ee, tel 525 
5851, www.ormikivi.ee.

Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, 
parandustööd ja kivide müük. 
info@viimsikivi.ee, tel 5667 6629,  
www.viimsikivi.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd, 
vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Teenustööd kaubikuga. Tel 
507 4178.
Katuste, fassaadide ja aedade 
pesu, värvimistööd, remonttööd, 
veerennide puhastus ja akende 
pesu. Tel 5638 8994, e-post 
kpe.kpe@mail.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvi-
mine (plekk, kivi, eterniit). Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemi-
de puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase 
akti. Tel 5689 0125, kuldnoop@
gmail.com.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 

remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Muud teenused
Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. 13-aasta-
ne töökogemus ja kutsetunnistus. 
Tel 5690 3327.
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõika-
mine, 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.
Inglise ja prantsuse keele eratun-
nid ning järeleaitamistunnid põhi-
kooli algastmele. Prantsuse keele 
tunnid prantsuse keelt emakee-
lena kõnelevalt õpetajalt inglise 
keele baasil. Tel 5307 7871.
Hammaste fotovalgendus nüüd ka 
Viimsis! Hammaste toon muutub 
juba pärast esimest protseduuri 
4–8 tooni võrra ja seda max 60 

minutiga. Fotovalgendus ei kahjus-
ta hambaid ega igemeid, on abso-
luutselt valutu ja kahjutu ning 
sobib ka tundlikele hammastele. 
Kasutame 100% looduslikke geele, 
mis ei sisalda peroksiidi ning on 
testitud ja heaks kiidetud Tervise-
ameti poolt. Hetkel väga hea pak-
kumine 35 € (tavahind 79 €). Tel 
5567 3118.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.

Ostame igasuguses seisukorras 
autosid. ARK-ist arvelt mahavõt-
mine litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel 5823 8310.

Müüa puitbrikett RUF 145 €/960 kg, 
pellet premium 6 ja 8mm 180 €/
975 kg, turbabrikett 160 €/840 kg, 
kütteklotsid 2 €/40 l kott, lepp 
3,30 €/40 L kott, kask 3,50 €/40 l 
kott. 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.
Müüa kuiv küttepuu 30 cm, 
võrk 40 l, lepp 3 €, kask 3.50 €. 
Tel 527 0884.

Müüa kuivad jämedad kasepinnud 
0,25 cm, 40 l, 3,5 €. Tel 5349 2771.
Autokliima, konditsioneerid, 
soojuspumbad, külmaseadmed: 
müük, paigaldus, hooldus ja 
remont. Head hinnad, korralik töö. 
Freoonipunkt OÜ. Töötame iga 
päev. Tel 5858 5829.
Too oma liigsed asjad müüki 
Realiseeri.ee-sse. Ostame vana-
vara, tarbeklaasi ja keraamikat. 
Info tel 688 8300, 502 4439, 
e-post pood@realiseeri.ee.
Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Kohapeal kiire vormis-
tamine ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või tel 
5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee.

Tööpakkumine
Otsime majahaldjat! Väike 
kortermajaühistu Viimsi südames 
Pargi teel otsib rõõmsameelset ja 
tegusat inimest, kes tegeleks 
graafikujärgselt trepikoja puhas-
tuse, muruniitmise, lume- ja lehe-
koristuse ja teiste jooksvate hea-
korratöödega ning korra aastas 
heki pügamisega. Töögraafik on 
kokkuleppeline ja paindlik, sobib 
ka põhitöö kõrvale ja pensioni-
ealisele. Lisainfo tel 5561 6076 
või kirjuta pargitee4korteriuhistu@
gmail.com.

ja Kalevi Jalgrattakool 
kuulutavad välja

26. AUGUST
02. SEPTEMBER
09. SEPTEMBER
16. SEPTEMBER

KELL 
18:00

Registreerimine kohapeal. 
Lisainfo +372 5694 3460

ÜHERINGI SÕIDU

PIRITA VELODRO O MIL
!

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

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! 

Pakkuda tööd 
aednikule Viimsis

Tel 506 4264

Lastehoid Viimsi Miisu pakub tööd rõõmsa-
meelsele LAPSEHOIDJALE, kes armastab 
lastega tegeleda ja neid läbi mängu arendada. 
Ootame loomingulist ja sõbralikku inimest 
oma meeskonda. Pakume kaasaegset töö-
keskkonda, täistööaega E–R, toredaid naeru-
suiseid lapsi. Kandideerimiseks palun kirjuta 
e-posti aadressile viimsi.miisu@gmail.com.
Vastan rõõmuga tekkivatele küsimustele 
tel 516 3416 (Ülle). 



 
          

 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 
 

LIITU KALEVI
JALGRATTAKOOLIGA!

www.jalgrattakool.ee +372 5694 3460

JÕUSAALJOOKSMINEJALGPALL UJUMINE SUUSATAMINEBMX UISUTAMINE

OOTAME UUSI ÕPILASI ALATES 
23. AUGUSTIST PIRITALE JA VIIMSISSE

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET • KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

PUITBRIKETT PELLETKAMINAPUUD

Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

Lume ja jäätõrje katustelt
MEIEGA SAAB ÜHENDUST
kpe.kpe@mail.ee • tel 5638 8994 •          K.P.E. OÜ
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:

KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451

Sinu HAMBAKLIINIK Viimsis

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

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee

Pakkumised kehtivad 26.08.2021-29.09.2021 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.

/kauplusmagaziin www.magaziin.ee/magaziin

Jakk Lahti Pro
Softshell, kapuutsiga

39,90 €

Rahakotid

Veinipudelid korvis
ja veinipurgid

Meeste sokid Crazy Colors
 

1,80 €/paar

€/paar

Vihmavarjud

kliendikaardiga

311
-20%

-20%

-20%

kliendikaardiga

kliendikaardiga

Kardinad

-20%

-15%

kliendikaardiga

 

 

    Septembris hambapastad 

   ja hambaharjad

  -15%!

 

Vaata

www.olenterve.ee

 

Pood: Viimsi Äritare 

Paadi tee 3-212, Haabneeme

Telefon: 60 999 10 

TERE KOOL!

Leia lähim 34-st Pere Optika kauplusest, registreeri nägemiskontrolli või tutvu prillide valikuga www.pereoptika.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

Kujunda oma

naeratus AirNivoliga!

Tegevusaluba nr. LO4228

Viimsi Hambakliinik asub Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212        60 999 10 

Tegevusloa nr. LO4228 

Märkamatu ortodontia 

 Viimsi Hambakliinikus,

tule konsultatsioonile!

www.viimsihambakliinik.ee
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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

25€
SOODUSKOODIGA:

SUVEL 
SOODSALT

Peetri
ülevaatuspunktis

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5620 8888

info@renditoojoud.ee

ABIKÄED on 
kliki kaugusel:

Telli

MÜÜRI-
LADUJAD

ja 
ehitusmehed

KODU-
ABILINE

HOOAJA-
TÖÖLINE

KORIS-
TAJA

ABI
T

KOLIMINE,
MÖÖBLI PAIGALDUS

REMONDI- ja 
EHITUSMEES

AIATÖÖD

MAALRI-
TÖÖD

PUUSEPA-
TÖÖD

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

info@tooabi.ee

KUTSU APPIABIT
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 KOGU SEPTEMBRIKUU
lustivad nii väikesed kui suured 
koolijütsid ATLANTISES hinnaga

N-P piiramatu külastusaeg

PEREDELE PAKKUMINE
H2O + saun päevapääse

septembris N-P hinnaga 49€

11€

spatallinn.ee

SPORDI ILMA SIDUVA 
LEPINGUTA!

FÜSIOTERAAPIA
TOITUMISNÕUSTAMINE
PERSONAALTREENINGUD

UUS!

JÕUSAAL
KARDIOSAAL

RÜHMATREENINGUD
SPORTBASSEIN
LASTEBASSEINAVATUD

IGA
PÄEV!

E-R 7-22
L-P 9-22


