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T
raditsiooniliselt on 31. augustil lõppemas 
vana kooliaasta, mis kindlasti paljudele avas-
tusrõõmu tõi, mõnedele ehk mõnevõrra mu-
resid ja hoolt, ent põhiosas olime ikka kõik 
“ise ilu tegijad”.  Peagi seab Viimsi vallas kooli 

poole samme taaskord tuhandeid õpilasi, kellest 
259-le on septembrikuus kõik uus. 

Seekord ei saa me uhkustada küll esimesse klassi mi-
nejate rekordnumbritega, ent siiski avame Viimsi kooli-
des kokku 13 esimest klassi (sh ühe väikeklassi) ja seda 
on päris palju vallas asuva viie kooli kohta. Lapsi on li-
sandunud jõudsalt ka vanematesse klassidesse ning 
seetõttu tuleb avada uusi paralleelklasse teisteski kooli-
astmetes. Niisiis – 1. septembril läheb Viimsi valla munit-
sipaalkoolidesse kokku 2514 õpilast ja me ei unusta ka 
Viimsi gümnaasiumisse minejaid, keda on 391. 

Heas mõttes soovime “õlg-õla tunnet” koolides 
juurde tekitada. Hariduse valdkonnas kätkeb see ühe 
teemana haridusasutuste paremat kaasamist kogu-
konnaelus osalemisel. Kogukonnatunde tekitamisel 

ootame ühelt poolt lapse-
vanemate suuremat 
panustamist, et nii klassi 
kui ka kooli tasandil tekiks 
enam huvitavaid ühis-
tegevusi. Teisalt soovime 
avada meie koolide ruume 
rohkem ka kogukonna 
ühistegevuste tarbeks.

Otstarbekamalt saaksime kasutada ressursse 
haridusmaastikul, käivitades lähemate aastate jooksul 
Viimsi hariduskonsortsiumi, mis hakkaks koordinee-
rima meie koolide taristu, ressursside ja spetsialistide 
omavahelist tõhusamat rakendamist. 

Eelkõige on selle initsiatiivi eesmärk tõsta haridus-
teenuse kvaliteeti. Siinjuures on väga oluline uue 
haridus- ja kultuurikeskuse Artium käivitamine aastal 
2021. Teame, et huviharidusel on formaalhariduse 
kõrval ülioluline roll noore inimese võimete ja ande 
avaldumisel ja teaduse-, kunsti- ning muusika õpi-
suundadega loodav huvikool annab Viimsi õpilastele 
erakordset loomingulist arenguruumi. 

Kõik muutused, parendused ja investeeringud 
hariduse valdkonnas kannavad ühte eesmärki – see 
on targem ja mitmekülgselt arenenud noor, kes elus 
edukalt hakkama saab ning on oma elu seadmisel õn-
nelik. Tagasisidet saame siis, kui meie valla koolide või 
klasside kokkutulekud on rahvarohked ning iseenesest-
mõistetavad on väljendid “meie klass” ja “meie kool”. 
See omakorda loob eelduse “meie Viimsi” tundeks. 
Koolil, tema personalil ja kõigel sellel, mis koolis toimub, 
on kindlasti suur roll kogukonnatunde tekitamises. 
Eriti tähtsat positsiooni omab siin õpetaja. 

Õpetajate leidmine koolidesse muutub aasta-aastalt 
järjest keerulisemaks terves Eesti riigis. Siin on tõsine 
mõttekoht, kuidas õpetajaid motiveerida. Vallavalitsuse 
poolt oleme välja töötamas stipendiumiprogrammi, 
mis annaks õpetajale võimaluse mõnenädalaseks 
enesetäienduseks või töövarjuks olemiseks välismaal. 
Kindlasti on oluline ka konkurentsivõimelise palga 
teema. Suur mure on vabariigi tasandil ka tugipersona-
liga – leida logopeede, psühholooge ja abiõpetajaid on 
koolijuhtidele suur väljakutse. Viimsis pöörame selle-
legi suurt tähelepanu. 

Algav kooliaasta toob Viimsi koolidesse vähemalt 
13 uut väikest kogukonda, mis ei koosne üksnes esi-
mese klassi jütsidest, vaid moodustub ka nende vane-
matest ja õpetajatest. 

Soovin, et nad kõik võetaks sõbralikult vastu Viimsi 
kooliperedesse, et kooliaasta lõppedes võiks rõõmus-
tada heas mõttes “meie Viimsi” tundesse nakatunute 
üle. Üheksandikelgi – meie kõige vanematel – lasub 
selles osas suur vastutus õlgadel, et olla eeskujuks, et 
luua koos ning kinnistada  ühtsustunnet ja traditsioone, 
mis “meie” tunnet veelgi tugevamaks teevad.

Ermo Mäeots 
haridusosakonna juhataja

J U H T K I R I

Sõbralikku ja sisukat 
uut kooliaastat!

1. septembril 
läheb Viimsi valla 
munitsipaal-
koolidesse kokku 
2514 õpilast.

kas teadsid, et...
  Miiduranna küla tähistab 8. septembril 430 aasta möö-

dumist asutamisest. Loe lähemalt lehekülgedelt 12–13.

meie ühiskonnas. Nii hakkasin mõtle-
ma ühele raamatule, mis mulle keva-
del kingiti, mis toob meieni veidi enam 
kui 100 aasta eest ühe nekrutiks suun-
dunud mehe mõtted ja tunded sellest, 
mis teda ees on ootamas. Tänasest 
päevast vaadates tundub tema lähe-
nemine kõigele jahmatavalt rõõmsa-
meelne. Ja nii tabasingi end mõttelt, 
et tegelikult meie oskus lihtsatest asja-
dest rõõmu tunda on meie tubliduse 
ja püüdluste tõttu vist siiski ajaga kan-
nata saanud, sest me tahamegi ikka ja 
alati veel rohkem.

Rõõmu aga ei too meile mitte roh-
kema päralejõudmine või ettevõtmis-
te õnnestumine, vaid rõõmu toob ini-
mese hingele see, kui tal on võimalus 
elada omaenese rütmis, rebestamata 
end liigsete kohustuste tõttu, ja kosu-
tust leida igas päevas millestki meeldi-
vast. Oleks ju kurb mõelda, et järgimi-
ne rõõmuhetk saabub hinge jaoks alles 
siis, kui uus kevad on tärkamas. Hing 
vajab hoolt alati ja igas päevas, üksnes 
nii saab aja ja päevade kadudes rõõm 
meiega jääda.

Selles, jah, me igaüks saame arene-
da, kuidas oma aega planeerida jne, 
kuid seegi on taas üks järjekordne te-
gevus, mis tegelikult pingestab meid. 

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse  
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti.
Ajalehe järgmine number ilmub 13. septembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 5. september kell 16.

Facebook.com/ViimsiVald
Facebook.com/ViimsiTeataja

www.viimsiteataja.ee

Peatoimetaja: Rain Resmeldt Uusen, tel 602 8840, e-post rain.uusen@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

@viimsivald 

Aeg kaob, 
rõõmud jäävad
HINGENURK See tore suvine aeg, kus päevad on pikad ja aega küll, 
hakkab vaikselt mööda saama. Nii avastamegi õhtuti, et päike on 
juba loojunud, kui õhtused uudised algavad, ning tuleb hakata 
taas elama kalendri rütmis, kuhu on kõiksugu erinevaid kohtumisi 
ja ettevõtmisi kirja pandud. Nii see aeg lendab.

O
mal moel on kindlasti kurb, 
et üks ilus suvi on jälle 
mööda saanud, kuid sa-
mas on sellest palju kaasa 

võtta, millele mõtlemine taas naeratu-
se näole toob, mis hinge kohati lausa 
helgeks teeb. Seejuures tulebki tõde-
da, et kunagise Tarmo Pihlapi lauldud 
laulu sõnad on tegelikult väga asjako-
hased kirjeldamaks aega, kus suvest on 
tasahilju saamas sügis.

Eestimaal elades oleme me vägagi 
õnnelikud inimesed, sest ilmastik on 
meil selline, et ega keegi ju tegelikult 
kogu aasta puhata ei tahagi ja nii on 
enamus aastast aeg, kus kõik on väga-
gi asjalikud ja toimekad, vahest ehk lii-
gagi. Nii ruttabki aeg muudkui edasi ja 
näitab meile, mis meie tegudest on vil-
jakad olnud ja mis oma eesmärki po-
le täitnud. Ja kindlasti saadab meid siis 
rõõm, kui tegutsemise viljad on head.

Aeg aga kulgeb omasoodu ja tegeli-
kult sellest, kuidas meie selle kulgemi-
sega kaasas oskame olla, sõltub meie 
oskus olla rõõmsad. Inimestena me ju 
ikka oskame alati rohkemat tahta, veel 
enam püüame ühte tundi mahutada, 
et olla tulemuslikumad tegutsemises. 
Aga nii kipub rõõm meie päevades vä-
henema, sest lihtlabane väsimus tikub 
kallale, kui oma püüdlustega üle pin-
gutame. Ja kui siis veel natuke pingu-
tame, ongi kõiksugused häired meie 
saatjaks, sest teatavasti väsinud ini-
mene on palju tõredam kui puhanud 
inimene.

20. augustil ühes intervjuus ütles 
Peeter Volkonski, et teda teeb mureli-
kuks naljatlemise oskuse vähenemine 

Kui soovime oma armsatega näiteks 
üht kena nädalavahetust veeta, siis 
selleski on ju tegelikult olulisim koos 
veedetud aeg, mitte koos läbitehtud et-
tevõtmised. Vahel ongi lihtsalt vaja ae-
ga, et koos olla. Ja koos olla nii, et mitte 
mingid segajad meid ei häiri ka teleka, 
arvuti või telefoni näol.

Rõõmus olemine ei ole õnnestunud 
ettevõtmiste tulemus, vaid rõõmus ole-
mine on meie hinge seisund, mille läbi 
ka meie ettevõtmised õnnestuvad olu-
liselt suurema tõenäosusega. Kui meie 
hinges on rahu, siis on ka meelel kohe 
palju kergem olla, ja just seda meele-
list kergustunnet võimegi ju rõõmuks 
nimetada. Seda ei saa asendada isegi 
mitte lõbu ja eriliste elamustega. Eel-
duseks, et meie hing võiks rõõmus ol-
la, on oskus tänulikus meeles talleta-
da seda, mida oma päevades kohanud 
oleme, et siis, kui peaks ka tõesti halli-
kates toonides argipäev olema, et siis 
oleks meil seda, mida meenutada, mil-
le peale mõttesse vajudes vahel lihtsalt 
muheleda.

Igas inimeses on tung ja soov olla 
kasulik, kuuluda kuhugi ja olla mille-
gi osa, kuid selle kõrval on igal inime-
sel vaja aega iseendaga olemiseks, oma 
mõtete selgeksmõtlemiseks, oma järel-
duste tegemiseks. Kahtlustan, et see-
tõttu meil suurt kohustuste ja püüd-
luste koormat kandes kipubki aega 
nappima oma hinge eest hoolitseda, 
ja nii me muudkui pingutame ja pon-
nistame, kuis aga jaksame.

Olgu nii meie päevades ikka aega, 
mis loob rõõmu meie hinges, et isegi 
siis, kui aeg kaob, rõõmud võiks ikka 
meiega jääda. Ja et rõõmu meie hin-
ges oleks püsivalt, mitte ainult siis, kui 
õnnestumistega kohtume. Sest tegeli-
kult ju, kui on ka ebaõnnestumisi, või-
me olla rõõmsad, et nende läbi võime 
targemaks saada.

Tänapäevased 
moesõnad on sidusus 
ja sallimine. Kui me 
kogukonnana nende-
nigi jõuaksime, oleks 
elu Viimsis kordades 
parem, kui see on.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

O S A L E :  V I I M S I  KO G U KO N N A  K Ä R A JA D  2 5 . 0 9

Vallavanem Laine Randjärv on välja kuulutanud Viimsi 
kogukonna kärajad kord kuus, et kohtuda vallaelanikega ja 
arutada teemadel, mis on hetkel olulised. 
Kui soovid valla arengu teemadel 
kaasa arvata, aru pidada ja Sind 
huvitavatele küsimustele otse vastu-
seid küsida, oled 25. septembril 
kell 18 oodatud vallamajja, teise 
korruse suurde saali. Kui soovid aru-
tada teemadel, mis eeldavad ette-
valmistust, saada palun oma küsi-
mused ette meili teel märksõnaga 
“Kärajad” aadressil info@viimsivv.ee.

O O TA M E  S I N U  K A R I K AT U U R I !

 Kas Sinul on terav pliiats, vaba 
mõttelend, tugev sotsiaalne ja ühis-
kondlik tundemaailm ning hoogne 
julgus seda kõike lustlikesse karika-
tuuridesse vormida? Haara siis kohe 
pliiats või pintsel ja asu looma!

 Viimsi Teataja toimetusse on 
saabunud ka esimene töö, mille 
autoriks on Matti Vainio, kes on 
Viimsis elav ja töötav kunstnik. 

 Saada oma Viimsi-teemaline 
proovitöö aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee.
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SUURPROJEKT Suvel jõudsid lõpule Haabneeme 
aleviku tänavavalgustuse renoveerimistööd (Viimsi 
LED I projekt), mis sai alguse juba 2017. aastal, kui 
vald asus koostama taotlust SA-le Keskkonna-
investeeringute Keskus. Tänavavalgustuse projek-
teeris OÜ Keskkonnaprojekt, ehitustööd teostas 
AS Connecto Eesti ja omanikujärelevalve teenust 
osutas P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.

K
olme aastaga on suur töö 
tänavavalgustuse uuen-
damisel ära tehtud, mis 
on olnud ka Viimsi valla 

ajaloo suurim ja mahukaim. Kok-
ku paigaldati 325 amortiseerunud 
valgusti asemele 402 uut LED-teh-
noloogial põhinevat lampi (Philipsi 
mudelid TownGuide, DigiStreet ja 
UniStreet). Samuti eemaldati üm-
ber kukkuda ähvardanud betoon-
postid, mis asendati metallist mas-
tidega. Enamasti viidi ka seni õhus 
olnud kaablid maa alla. Kokku ra-
jati uusi maakaableid ligi 8,4 km. 
Tööde mahtu kuulus ka tänavaval-
gustuse uute lülitus-jaotussead-
mete ehitamine (6 uut kilpi) ning 
valgustipõhise nutika juhtimissüs-
teemi paigaldamine ja töösse juu-
rutamine. Tegemist on Hollandis 
registreeritud ettevõttega Signify, 
mis pakub juhtimissüsteemi Phi-
lipsi valgustitele, mida senini Ees-
tis kasutatud ei ole. Viimsi vald on 
siinkohal teerajajaks ja me ka ise al-

Haabneeme aleviku tänavavalgustuse 
uuendustööd on lõpule jõudnud

les õpime ja testime. Uue süsteemi 
rakendamise kasuks räägib tootja 
pikaajaline kogemus ja suurus – on 
vähetõenäoline, et sellise mastaa-
biga ettevõtte puhul kasutajatu-
gi kaoks. See viib ka tänavavalgus-
tuse nutiajastusse ning esitab uusi 
väljakutseid.

Vaadates tagasi ehitusperioodi-
le, siis tööde käigus pöörduti Viim-
si vallavalitsuse poole seoses tek-
kinud ebamugavustega (peamiselt 
pimedad tänavalõigud tööde ajal 
või tööde ajagraafik). Nii olid kae-
vetööde ja ehituse ajal tänavad 
mõnda aega valgustamata, siin-
seal ei oldud rahul taastustööde 
kvaliteediga, ka muutusid teosta-
mise ajad ehitajast sõltumata põh-
justel. Vallavalitsus tänab kõiki ela-
nikke mõistva suhtumise eest! On 
tavaline, et niivõrd mastaapsete 
ehitustöödega kaasneb teatav se-
gadus või muudatused. Nüüdseks 
peaksid aga kõik küsimused elani-
ke, omanikujärelevalve, vallavalit-
suse ja ehitaja koostöös lahenda-
tud olema. 

Lõppkokkuvõttes on Haabnee-
me projekti tulemusena tänapäe-
vaselt valgustatud ja kenama välja-
nägemisega.

Peamised muudatused
Uued LED-valgustid vahetasid välja 
senised elavhõbeda- ja naatrium-
lambid. Peamisteks erinevusteks 
on oluliselt madalam energiakulu, 
soojema tooniga valgus, võimalus 
valgustust juhtida ja väiksem val-
gusreostus. Seni oli valgustite kesk-
mine võimsus 219 W, projekti tule-
musena vähenes see 45-ni ehk 158 
W võrra. See tähendab, et iga-aas-
taselt väheneb õhku paisatava sü-
sihappegaasi kogus 160 tonni võr-
ra. See on kogus, mis oleks kulunud 
elektri tootmiseks, kui kasutuse-
le oleksid jäänud vanad valgustid. 
Rahalises vääringus tähendab see 
kokkuhoidu 16 000 eurot aastas. 
Elektri hind koos võrgutasu ja 
aktsiisiga on ligikaudu 110 eurot 
MW/h kohta. Korrutades selle val-
gustuspunktide arvu ja valgusti 
keskmise energiakuluga aastas, on 
tulemuseks aastane maksumus. 
Vana ja uue süsteemi vahe moo-
dustabki kõnealuse säästu. See-
ga on projektis püstitatud energia-
säästu eesmärgid vastavalt kavan-
datule täidetud.

Senini oli võimalik valgustust 
sisse-välja lülitada. Uue süsteemi-
ga kaasnes Haabneeme alevikus 
nutikas juhtimine, mis muuhulgas 
võimaldab ka valgustust hämar-
dada, üksikule valgustile oma re-

žiim koostada (nt mõne hämarda-
mise ajal 100% tööle jätta) ja saada 
operatiivselt veateateid (kustunud 
valgusti, kilbi rike) jpm. Ühelt poolt 
tagab see parema töökindluse, tei-
selt aitab koguda ka seireandmeid 
ja samuti seab tarkvara kõrgemaid 
nõudmisi valgustuse juhtimisel.

LED-valgustid suunavad valgus-
voo otse sellesse kohta, mida soo-
vitakse valgustada. Võrreldes ole-
masoleva olukorraga tähendab see 
valgusreostuse vähendamist, sest 
elavhõbeda- ja naatriumlambid 
kiirgavad valgust märksa laiemalt.

Alahinnata ei saa ka uute val-
gustite esteetilist väärtust. Uued 
mastid ja valgustid näevad amorti-
seerinud süsteemi asemel oluliselt 
kenamad ja ka ohutumad välja (kui 
võrrelda Mereranna teel toona juba 
lääpa vajunud mastidega).

Projekti kogumaksumus koos 
ettevalmistustöödega oli 999 437 
eurot, millest toetusena saadi ligi-
kaudu 700 000 (täpne summa sel-
gub pärast viimase väljamaksetaot-
luse esitamist).

Mastide kõrgus tänavate kau-
pa on erinev (vaata ka kõrvalole-
vat skeemi). 

10-meetristel mastidel vahetati 
Rohuneeme teel valgustid.

Jaan Urb
OÜ Cumulus Consulting
Haabneeme tänavavalgustuse 
renoveerimise projektijuht

Projektimeeskond. Tagareas (vasakult): omanikujärelevalve Indrek Vendla, LED I projektijuht Jaan Urb, ehituse projektijuht Toomas 
Kibus, Viimsi valla poolne projekti vedaja Taavi Valgmäe. Esireas (vasakult): omanikujärelevalve Urmas Koks, projekti idee autor 
ja valdkonna juht Alar Mik. Pildilt on puudu Connecto Eesti AS-i eelmine ehituse projektijuht Tiit Post ja juhatuse liige Janek Sulev, 
samuti valla käidumeister Tõnu Roosna. Foto: Imre Saar

Lõppkokkuvõttes on Haab-
neeme projekti tulemusena 
tänapäevaselt valgustatud ja 
kenama väljanägemisega.

Toomas Kibus, Connecto Eesti AS-i projektijuht 
 Haabneeme tänavavalgustuse renoveerimine ei olnud tehniliselt kee-

ruline projekt, küll aga üpris mastaapne. On küllalt tavapärane, et ehi-
tuse käigus tekib täiendusi, mida projekteerija ei ole ette näinud, nii ka 
siin. Lõpuks saime aga koostöös Viimsi vallavalitsusega kõik lahenda-
tud. Uudseks on selle projekti puhul juhtimissüsteem, mida mujal Eestis 
praegu veel pole.

KO M M E N TA A R

jätkub lk 4

Tänavavalgustuse skeem. Skeem: Marge Kriisa



Projekti kaas-
rahastatakse 
“Ühtekuuluvus-
poliitika fondide 

rakenduskava 2014–2020” priori-
teetse suuna “Energiatõhusus” 
meetme “Energiasäästu ja taastuv-
energia osakaalu suurendamine” 
tegevuse “Tänavavalgustuse taristu 
renoveerimine” vahenditest. 
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TELLI KOOLITORT CAFÉ LYONIST!
KOHVIKUS MÜÜGIL ALATES 30. AUG.
www.cafelyon.ee/tellimine

MAGUS KOOLITEE LYONIST!

Tule 1.-2. sept. 
perega Café Lyoni sööma 

ja Lyon premeerib koolijütse 
tasuta jäätisega!

B R O N E E R I  L A U D :
Viimsi Lyoni - viimsi@cafelyon.ee

algus lk 3

8-meetrised mastid paigaldati:
- Heldri teele (Heki teest kuni 

Tammepõllu teeni),
- Sõpruse teele (Rohuneeme 

teest kuni Ravi tee lõpuni),
- Männi teele,
- Kase põik teele,
- Mereranna teele (Rohuneeme 

ja Kolhoosi tee vahel),
- Kesk teele (Rohuneeme teest 

kuni Lepa teeni).
6-meetrised mastid paigalda-

ti kõikidel tänavatele, mis algavad 
Rohuneeme teelt (v.a Kaluri tee ja 
Kesk tee):

- Kase teele,
- Kuuse teele,
- Sõstra teele,
- Väljaku teele,
- Haava teele,
- Kolhoosi teele,
- Randvere tee 13 ja Mereranna 

tee 2a majade esisele teele.
5-meetrised mastid pargivalgus-

titega paigaldati:
- Mereranna teele (lõigul Rand-

vere tee kuni Heldri tee jalgratta ja 
jalgtee) mõlemal pool,

- Kaluri tee ja Kesk tee vahelisele 
alale (Heldri tee jalgratta ja jalgtee),

- Mereranna 2, 4, 6 siseteedele 
hoovidesse ja hoove läbivatele val-
lateedele (Kuunari tee, Murdlaine 
tee, Merelaine tee),

- Heki teele (Mereranna majade 
poolele),

- Kesk tee 1 jalgteedele (Ranna-
pere ümbrus),

- Kaluri tee 2, 4, 6 ja 8 hoove lä-
bivatele siseteedele,

- Randvere tee 13 ja 15 hoove lä-
bivatele siseteedele.

Sellega ei ole aga Viimsi val-
la tänavavalgustuse uuendamine 
kaugeltki lõppenud. Suve alguses 
otsustas SA Keskkonnainvestee-
ringute Keskus rahastada järgmist 
projekti (Viimsi LED II projekt), 
millega on kavas renoveerida ligi 
500 valgustit 18 Viimsi valla piir-
konnas. Ehitusprojekt on kavas val-
mis saada 2020. aasta alguses, ehi-

Alar Mik, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja 
 Projekti tööd olid väga mahukad ja nende käigus tuli ka ette ootuspä-

raselt probleeme ja viperusi. Mõni jäi väga erksalt meelde. Nii näiteks hi-
lines pikalt juhtimiskilbi elektroonika, mis pärines Hispaaniast – riigist, 
kus ajast ja tähtaegadest arusaamad on vabamad kui Eestis. Ja kui kilbi 
elektroonika kohale jõudis, siis põlesid kaks kilpi maha, kuna saadetud 
seadmed ei olnud õiged mudelid. Ka ei tulnud kogu arv maste Soomest 
õigeks tähtajaks ja siis tuli vahepeal panna kortermajade vahele ajuti-
sed mastid tagasi, et teed poleks aasta lõpus pimedad. Valgustuse val-
mimisel hakkas mingil põhjusel Rohuneeme tee rikkeid andma, ka seal 
tuvastati pika otsimise peale väike viga ja asi saadi korda. Objekti lõpe-
tamisel oli palju muret haljastustöödega, samuti kadusid mitmetes koh-
tades ära korteriühistute liiklusmärgid ja sildid, mis siiski pika otsimise 
peale välja tulid.

Kaebusi oli antud suure mahu peale oodatust vähem (pigem küsiti tea-
vet juurde) ja tööd läksid sujuvalt, inimesed olid väga mõistlikud. Rohkelt 
oli sellist nn rätsepatööd, mis nõudis palju aega, eriti taastamistöödel. 
Paljud on peale valmimist helistanud ja tänanud, et võtsime suure pro-
jekti ette, ja kiitnud uut valgustust jne. See teeb rõõmu!

Tänan veelkord kõiki Haabneeme inimesi, et vastu pidasite selle pe-
rioodi! Oli vist ligi 5 aastat tagasi, kui esmakordselt ühistutega sellel tee-
mal mõtteid vahetasime. Ja nüüd on see tehtud. Suured tänud kõikidele 
ühistutele, kes projektile kaasa aitasid ja meiega pidevas kontaktis olid 
ja probleeme aitasid lahendada! Tore oli ka see, et ühistud panustasid 
rahaliselt täiendavalt ja koos tehti ka sisehoovides asuv valla valgustus-
võrk korda.

Heameel on ka selle üle, et edaspidi hoiab vald uue süsteemiga raha 
kokku, mis võimaldab mujal samuti säästlikumaid valgusteid soetada või 
ka säästurežiimidest loobuda.

KO M M E N TA A R

tustööd lõpetada aasta lõpus. Kui 
plaanid on täpsemalt paigas, infor-
meerib vallavalitsus elanikke töö-
dest ka täpsemalt. 

Samuti on ettevalmistamisel 
Viimsi LED III projekt kolmandas-
se taotlusvooru, mille tähtaeg on 
oktoobri lõpus.

Seni lõpetame veel LED I pro-
jekti tegevusi (arvelevõtmised, aru-

andlus jms). Nende tegevustega 
peaks septembrikuus ühele poole 
saama, et projekt lõpetada.

2. oktoobril on kavas korralda-
da Haabneeme keskuses ka Viim-
si LED I projekti tänuüritus, kuhu 
on oodatud kõik asjassepuutunud, 
sealhulgas korteriühistute esinda-
jad ja kõik projekti panustajad. 
Täpsema info saadame kutsega.

Käidumeister 
Tõnu Roosna 
testperioodil 
juhtimiskilbis 
keset ööd riket 
tuvastamas.  
Foto: Alar Mik
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TeatedSeptember toob Viimsi 
ühistranspordis kaasa mitmeid 
olulisi muudatusi

med – kui dispetšeril kohe ei ole infot 
asjade leidmise kohta, võetakse teiega 
ühendust, kui asjad on leitud.

Sõitjate mugavamaks ja kiiremaks 

ÜHISTRANSPORT Seoses algava 
kooliaasta ja puhkusteperioodi 
lõppemisega läheb Viimsi ühis-
transport alates 2. septembrist 
üle tihendatud sõidugraafiku-
tele, muutuvad mitmete liinide 
kulgemisteed ja avatakse uusi 
peatusi.

Sõiduplaanide koostamisel on ühist-
ranspordi planeerijad lähtunud koo-
litundide algus- ja lõpuaegadest, 
ümberistumiste võimalustest maakon-
naliinidele, Tallinna bussiliinidele ning 
Prangli laevaühendusega kattuvusest. 
Muudatused toimuvad sõiduaegades 
ja liinide ümberkorralduses.

Muudatused valla siseliinidel
Soosepa elamupiirkonna ühistrans-
pordiga paremaks ühendamiseks ra-
jati Lageda teele Soosepa tee ristmi-
ku lähistele ühissõidukipeatus ning 
2. septembrist suunatakse valla bus-
siliin V3 Pärnamäe külas marsruudile 
Vehema tee – Lageda tee – Soosepa tee 
– Pärnamäe tee. 

Jõhvika teel asuv Soosepa peatus 
suletakse – uus Soosepa peatus asub 
Lageda teel Soosepa tee 21 mängu-
väljaku läheduses, milleni on värskelt 
rajatud kergliiklustee. Lisaks hakkab 
buss peatuma ka Soosepa teel Soohei-
na ja Pärnamäe teel Kuremarja peatus-
tes.

 Seoses Reinu tee rekonstrueerimi-
sega ja uute bussipeatuste rajamisega 
Reinu teel Meresihi tee ristmiku piir-
konnas suletakse alates 2. septemb-
rist bussiliini V5 Kelvingi peatus Me-
resihi teel ning avatakse uued Kelvingi 
peatused Reinu teel. Nimetatud muu-
datus võimaldab tagada sõidukitele 
kvaliteetsemad ja toimivamad liiku-
mistingimused ning kiirema ühen-
duse. Ka on rajatud Reinu tee pea-
tustega ühenduse pidamiseks eraldi 
jalgtee, mis teeb bussipeatuste kasu-
tamise ohutuks ja mugavaks ka kerg-
liiklejatele.

 
Maakonnaliini muudatused
Seoses teedeehituslike tööde valmimi-
sega ja uute peatuste rajamisega Vehe-
ma teel suunatakse maakonnaliin 174 
Viimsis marsruudile Aiandi tee – Ve-
hema tee – Pärnamäe tee – Lubja tee 
– Randvere tee, lõpp-peatusega Ravi 
teel. Tallinna tagasi sõidab buss vas-
tupidises suunas. 

Bussiliini teenindamiseks avatakse 
uued peatused Vikerkaare (Vehema 
teel Kannikese tee ristmiku juures) ja 
Viimsi Mõis (Aiandi teel linna suunal 
Aiandi tee 13 ja Viimsi keskuse suunal 
Aiandi tee 4 juures).

 
Meeldetuletuseks bussiga 
sõitjale
Kõik sõitjad, ka soodustuste saajad, on 
kohustatud oma sõidud valideerima. 
Saadav soodustus on kehtiv siis, kui 
sõit on registreeritud.

Kui oled unustanud oma asjad bus-
si, tuleks helistada vedaja infonumbri-
le ja anda teada, mis liinil, millisel kel-
laajal ja kuhu poole sõitsite. Kirjeldage 
esemeid ning jätke oma kontaktand-

Sõitjate mugavamaks 
ja kiiremaks sisene-
miseks on valla sise-
liinide suured bussid 
septembrist varustatud 
validaatoritega ka 
keskmise ukse juures.

Imre Saar
transpordi vanemspetsialist

sisenemiseks on valla siseliinide suu-
red bussid septembrist varustatud va-
lidaatoritega ka keskmise ukse juures. 
Sõitjatel, kes soovivad tõukeratastega 
bussi siseneda, palume seda teha bus-
si keskmisest uksest, et rattad ei jääks 
bussi etteotsa teisi sisenejaid segama. 
Maakonnaliinides 114, 115 ja 174 toi-
mub sisenemine ainult esiuksest.

Vallaliinide ja maakonnaliinide sõi-
duplaanid on leitavad veebirakendu-
ses http://peatus.ee, bussiliinide 1A, 
38 ja 49 liiniinfo on leitav Tallinna sõi-
duplaanide rakenduses https://trans-
port.tallinn.ee ning koolibussi info 
veebiaadressil www.tallinn.ee/kooli-
buss.

Maakonnaliini 174 uus marsruut ja peatused. 

Bussiliini V5 uued peatused Kelvingis.

Bussiliini V3 uus kulgemistee Pärnamäe külas.

Mäluhäiretega 
inimestele on 
mõeldud turva-
line hoiuteenus.  
Foto: Adobe 
Stock

Päevahoiuteenus mäluhäiretega 
inimesele – mis see on?
Juulikuust alates alustas Viimsi vallavalitsus päevahoiuteenuse 
osutamisega inimestele, kelle mälu võib neid igapäevaelutoimeta-
mistes hätta jätta. Sellise teenuse arendamisel lähtusime olukorrast, 
kus mitmeid sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poole pöördunud inime-
sed on mures oma lähedase pärast, kellel esineb igapäevaselt mälu-
häireid ning neil puudub turvatunne, et lähedane päevaseks ajaks 
üksinda koju jätta. 

Teenuse kasusaajaks on nii hooldust, 
järelevalvet või suunamist vajav inimene 
kui ka hoolduskoormuse kandja, kes on 
pidanud lähedase inimese hooldamise 
tõttu ära ütlema mõnest heast tööpakku-
misest või üldse tööturult kõrvale jäänud. 

Teenus annab võimaluse naasta tagasi tööturule, teha tööd suurema 
koormusega,  osaleda täiendõppes või kasutada teisi töötukassa poolt 
pakutavaid teenuseid tööturule naasmiseks. Ühtlasi on lähedastel või-
malus valida üldhooldusteenuse asemel soodsam päevahoiuteenus 
ning läbi selle anda ka lähedasele võimalus elada pikemalt oma kodus. 

Inimesele, kellel esineb mäluhäireid, on teenus mõeldud just koduse 
ja sooja hoiuna, mis aitab sisustada igapäevaelu ning pakub väikeseid 
rõõme maailmas, mida pole enam nii kerge mõista. 

Teenuse osutamiseks on Rannapere pansionaadi teisel korrusel 
(raamatukogu vastas) renoveeritud uued ja kodused ruumid. Päevahoius 
on 6 teenuskohta ning kõigil teenuse kasutajatel on ka oma ase, kuhu 
lõunauinakuks pikali visata. Igapäevaselt toimetavad hoius kaks tege-
vusjuhendajat, kes pakuvad klientidele tuge ning erinevaid võimalusi 
ajaveetmiseks. 

Hetkel oleme teenuse osutamisega alles alguses ning saame võtta 
abivajajaid vastu järk-järgult, et hinnata nende erisusi, iseloomu ning 
tahet teiste teenuse kasutajatega läbisaamisel. Päevahoiu sihtrühmaks 
on pigem kergema hooldusvajadusega inimesed, kes vajavad igapäeva-
elutoimingutes järelevalvet ning suunamist, kuid mitte nii palju hooldus- 
ja ravitoiminguid. Klientide abivajaduse hindame koos lähedastega 
enne teenusele tulekut. Meil on tänaseks ka kaks teenuse kasutajat, 
kellele teenus sobib ning tänu sellele on lähedased leidnud lahenduse 
oma murele. 

Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Eakatele, 
erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pere-
liikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”, mis annab 
võimaluse teenuse käivitamisel osutada sihtrühmale teenust tasuta, 
projektiperiood kestab kuni 31. augustini 2020. 

Kui teile tundub, et teenus võib teie lähedasele sobida, siis võtke 
julgesti ühendust: Tõnu Troon (tonu.troon@viimsivv.ee, tel 602 8867).

Tõnu Troon 
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja kt

Viimsi vallavalitsus maksab 
1. klassi õppima asumise puhuks 
ranitsatoetust
Kohe on algamas uus kooliaasta ning 1. klassi minevate koolijütside 
toetuseks maksab Viimsi vallavalitsus ranitsatoetust 120 eurot. 
Alates 1. septembrist kuni 30. septembrini saab toetuse taotluse täita 
mugavalt internetikeskkonnas ARNO (http://piksel.ee/arno/viimsi) 
ning taotluste menetlemine ja väljamaksmine toimub oktoobrikuu 
jooksul. 

Viimsi vallavalitsus maksab ranitsatoetust hoolimata sellest, kas laps 
läheb kooli oma valla või mõne teise omavalitsuse kooli. Küll aga peate 
toetuse saamiseks veenduma, et nii kooli minev laps kui ka mõlemad 
vanemad on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud seisuga 
31.12.2018. Juhul, kui üks lapsevanematest on elu keerdkäikude tõttu 
elamas mõnes teises omavalitsuses, siis on ARNO-s võimalik lisada 
vabas vormis selgitus.

Kui soovite lisainfot või tekib küsimusi taotluse täitmise osas ARNO-s, 
siis võtke ühendust: Tõnu Troon (tonu.troon@viimsivv.ee, tel 602 8867).

Tõnu Troon  
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja kt
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ähemalt räägib uue hoo-
aja plaanidest huvikesku-
se turundus- ja partnersu-
hete juht Heidi Kirsimäe. 

14. septembril on Heidi jälle Viim-
si huvihariduse infolaadal kohal ja 
seal saab temaga silmast silma rää-
kida.

Miks sa just Viimsisse kodu raja-
da otsustasid?
Kuni 2005. aastani elasin perega 
Tallinnas, aga siis hakkasime ot-
sima endale uut ja suuremat ela-
mist, kus lastel oleks tore ja tur-
valine kasvada. Pärast erinevate 
variantide kaalumist otsustasime 
abikaasaga kodu rajada just Viim-
sisse. Viimsi juures võlus meid just 
mere lähedus, ilus loodus ja turva-
line elukeskkond. Suureks plussiks 
oli koolide ja lasteaedade lähedus 
elukohale. Meie peres kasvab 3 last 
(14-, 11- ja 3-aastane) ning 2 ime-
armsat kiisut, kes on kassipoegade-
na leitud Peipsi kaldalt. 

Kodu rajamine Viimsisse oli pä-
ris suur väljakutse, kuna otsustasi-
me osta majaosa n-ö karbi kujul ja 
pidime ise lõpetama ehituse. Kuna 
abikaasa ütles, et temal sellega ae-
ga tegeleda ei ole, siis beebiga ko-
dus olles sai ehituse korraldamine 
minu ülesandeks. Algul oli päris 
keeruline ennast ehitusteemade-
ga kurssi viia ja ega ükski ehitaja ei 
võtnud ka väga tõsiselt naisterah-
vast, kellel oli sadu küsimusi ehitu-
se osas. Aga kui maja hakkas valmis 
saama, siis pakkus üks ehitusfirma 
mulle tööd objektijuhina – see, kui-
das majas tööde juhtimine sujus, 
oli talle muljet avaldanud. Ehitus-
valdkonna inimest minust siiski ei 
saanud, küll aga sain hea kogemu-
se võrra rikkamaks.

Mida tööst vabal ajal teed?
Tööst vabal ajal olen ma võimali-
kult palju oma perega koos. Samas 
olen ma aru saanud, et tuleb leida 
aega ka iseenda jaoks, et ennast ära 
ei kaotaks. Olles ise õnnelik kiirgad 
seda ka teistele. Olen viimastel aas-
tatel väga palju aega pühendanud 
terviseteemadele. Minu jaoks on 
väga oluline tervislik ja tasakaalus-
tatud toitumine. Proovin leida aega 
Pilatese treeninguteks ja vahel saab 
mind näha koos perega Viimsi va-
hel rattaga sõitmas. 

Kuna ma tegelen ise huviringide 
korraldamisega, siis on minu jaoks 
oluline, et ka minu lapsed laien-
daksid oma silmaringi ja käiksid 
erinevates huviringides. Suure-
mad tüdrukud on käinud juba aas-
taid ujumas. Lähiajal on plaan ka 

väike poiss ujumistundi panna. Ku-
na meil on maal maja taga jõgi, siis 
on ujumisoskus väga vajalik. Tüd-
rukud on varasemalt tegelenud ka 
laulmisega, käinud erinevates tant-
sutundides (ballett, hip-hop), akro-
baatikas, joogas, teadus- ja käsitöö-
ringis, samuti  programmeerimises. 
Kuna oleme abikaasaga mõlemad 
endised ratsasportlased, siis on ka 
lastel suur huvi käia ratsutamas. 
Suvel vanavanemate juures olles 
leiavad nad tihti tee talli.

Milles su töö Viimsi huvikeskuses 
täpsemalt seisneb?
Viimsi huvikeskuses olen töötanud 
alates 2010. aastast. Alustasin müü-
gi- ja turundusjuhi ametikohal, 
aga mõne aja pärast ametinimetus 
muutus ning minust sai kommu-
nikatsioonijuht. MTÜ Viimsi Hu-
vikeskuse likvideerimise järgselt 
jätkan ma tööd Viimsi Haldus OÜ-s
turundus- ja partnersuhete juhina. 
Minuga koos jätkab ka pikaajaline 
huvikeskuse töötaja Kalle Erm teh-
nika- ja korraldusjuhina.

Enne siia tööle tulekut oli ma-
ja mulle juba tuttav, kuna olin oma 
lastega käinud Ita-Riina Muusika-
stuudio laulutundides, osalenud 
inglise keele kursusel ning laulsin 
ViiKerKooris.

Kui ma siia tööle tulin, tegut-
sesid majas rahvakultuuri kollek-
tiivid, muusikaringid, tantsuklubi 
Viira, loovusringid ja toimusid ing-
lise keele tunnid. 

Suur osa minu tööst seisneb-
ki huviringidega tegelemises – ju-
hendajate leidmises, uute huvirin-
gide käivitamises ja olemasolevate 
käigushoidmises.

Kui palju huviringe huvikeskuses 
praegu tegutseb?
Praeguseks tegutseb huvikeskuses 
umbes 50 huviringi. Suviti toimu-
vad meil siin mitmed lastelaagrid. 
Aastate jooksul oleme korraldanud 
ka mitmeid üritusi – jõululaadad, 
kribu-krabu kirbuturg, vastlapäev, 
lastehommik, Viimsi Laululaps, 
jõulu- ja kevadkontserdid jne. Igal 
hooajal proovime leida uusi ja põ-
nevaid huviringe, mida kohalikule 
elanikkonnale pakkuda.

Mida sel hooajal uut tulemas on?
Sel aastal alustame esmakordselt 
portselanimaali-, lilleseade-, soo-
me keele ja Alexanderi tehnika kur-
sustega. Viimast tuleb juhendama 
Viimsis elav endine Vanemuise ja 
nukuteatri näitleja Eva Püssa. See 
on pedagoogiline meetod, mis 
uurib mõtte ja tegutsemise suhet 
ja mille põhieesmärk on inimke-
ha loomuliku tasakaalu leidmine. 
Alexanderi tehnika abil õpib inime-
ne oma igapäevaelus õigesti kasu-
tama kehalisi ja vaimseid pingeid. 
See tehnika on juba aastakümneid 

olnud mitmete mainekate teatri- ja 
muusikakõrgkoolide õppekavades 
kõikjal maailmas, üle kümne aasta 
on seda õpetatud ka EMTA-s. 

Kuna Ita-Riina Muusikastuudio 
kasvas nii suureks, et kolib sellest 
sügisest uutesse ruumidesse, alus-
tab meie majas Ly Lumiste laulu-
stuudio, kuhu ootame pisikesi lau-
lusõpru. 

Muusikarindel on veel teinegi 
muutus tulemas. Silver Ulvik alus-
tab sel aastal lisaks trummiringi-
le ka edasijõudnutele mõeldud 
muusika loomise ringiga, kus ka-
sutakse iPad-e, et õppida kasuta-
ma muusika loomise programmi 
GarageBand. Tunnis õpitakse loo-
ma rütme, meloodiaid, harmooni-
lisi järgnevusi ja muusikat. Samuti 
õpitakse kasutama efekte, sämp-
leid ja mängitakse loodud muusi-
kaga koos trumme. Lisaks omanda-
takse muusikateooriat, tutvutakse 
erinevate muusikastiilidega, heli-
de ja rütmidega. 

Bumble Erahuvikool alustab sel 
aastal eelkooli ja teadusringiga. 

Esmakordselt avame ka vene-
keelse teadusringi, kus tehakse põ-
nevaid katseid ja äratatakse lastes 
huvi maailma vastu.

Eelmisel hooajal toimusid meie 
majas populaarsed Etiketisalon-
gi koolitused. Sel sügisel pakume 
võimalust liituda Väikeste Härras-
meeste Klubiga. Noormehed saa-
vad omandada oskused, kuidas 
kasvada tõeliseks džentelmeniks. 

Sel hooajal hakkavad meil las-
tele toimuma ka hommikupool-
sed huviringid. Kuna osad Meriväl-
ja lapsed käivad koolis õhtupoolses 
vahetuses, siis nii on ka neil võima-
lus huviringide külastamiseks.

Siinkohal kutsungi kõiki vahvaid 
huviringide juhendajaid ja õpi-
tubade korraldajaid üles minuga 
ühendust võtma ja pakkuma välja 
uusi huvitavaid huviringe või tege-
vusi, mida meie majas korralda-
da. Miks mitte jagada oma teadmi-
si, korraldades mõni põnev loeng 
või õpituba?

Kutsun ka kunstnikke oma näi-
tustega meile külla. Hetkel on ko-
had küll kevadeni broneeritud, aga 
kunstnikud on alati on teretulnud 
endast märku andma ja meie sei-
nasid kaunistama tulema! Võtke 
julgelt ühendust e-posti aadressil 
heidi@huvikeskus.ee või telefonil 
5667 6335.

Anna palun mõni idee – milliseid 
huviringe inimesed ootavad?
Loodusringi meil näiteks hetkel ei 
ole. On küsitud ka vene keele kur-
sust, aga kuna me pole leidnud 
õpetajat, siis ka seda veel ei ole. Sa-
muti on oodatud itaalia ja prantsu-
se keele ning erinevate pillide õpe-
tajad. 

Mitu ruumi keskuses huvitege-
vusteks on?
Praegu rendime välja 9 ruumi, mil-
le hulgas on multifunktsionaalne 
teatrisaal, kaks treeningsaali (üks 
neist peegelseinaga, teise juurde 
kuulub aga duširuum), lauluklass, 
prooviruum muusikutele ja keele-
tundideks sobiv klassiruum 12 osa-
lejale. Lisaks on meil suure ovaalse 
lauaga käsitööklass, kus asub põle-
tusahi, mida keraamikud kasutada 
saavad. 

Igasse ruumi annab kursusi või 
ühepäevaseid töötubasid juurde 
mahutada, kõik sõltub päevast ja 
kellaajast.

Kas muusikatoas saab ka bän-
diproove teha?
Kuna seinad ei ole meil helikind-
lad, siis on meie muusikaruum so-
bilik pigem pillimängu õppimiseks, 
mitte bändiprooviks. Meil on kaks 
väga head kitarriõpetajat, kelle käe 
all saab võtta eratunde, näiteks õp-
pida lihtsalt kitarril oma lemmik-
lugu mängima, mida sünnipäe-
val esitada. Lisaks on meil pea igas 
ruumis klaver, kokku 7 instrumenti.

Bändiproovi saab teha Püünsi 
noortekeskuses, kus on ka vastav 
tehnika olemas.

Millised on huvikeskuse väljakut-
sed?
Kui kommunikatsioonist rääkida, 
siis on keeruline jõuda meie huvi-
ringide infoga Merivälja inimeste-
ni. Nad elavad siinsamas raudtee 
taga, mõnisada meetrit meie ma-
jast, aga kuna neil ei käi Viimsi Tea-
tajat, siis lehes ilmuv info nendeni 
ei jõua. Samas käib Merivälja koo-
lis palju lapsi ja kuna nende kool lä-
heb nüüd sügisest kahte vahetusse, 
siis nende majja ei mahu huvirin-
gid sisse. Kõik Merivälja ja Pirita 
inimesed on meile väga teretulnud!

Huvikeskuses toimuvad ka teat-
rietendused ja kontserdid. Räägi 
palun neist lähemalt!

Ja huvilisi jätkub?
Jah, eelmisel aastal osales meie 
majas toimuvates ringides ligi 1000 
inimest. Nii nagu iga ettevõtmise-
ga, nii on ka huviringidega, et mõ-
ni osutub populaarsemaks, teine 
aga mitte. Mina olen valmis kõigile 
võimaluse andma. Tihti olen ka ise 
üllatunud, kui mõni kursus, milles 
algul kahtlesin, populaarseks osu-
tub. Näiteks naiste balletitunnid on 
meil juba aastaid väga edukalt te-
gutsenud, neil on oma püsiklien-
tuur, kes tahab trenni teha ka pü-
hade ajal. Kui teised puhkavad, siis 
nemad tantsivad.

Kas huviringe mahuks veel juurde?
Meil leidub ruumi nii huviringide-
le kui ka koolituste ja õpitubade te-
gijatele.

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

HUVIHARIDUS 1997. aastal rajatud MTÜ Viimsi 
Huvikeskus on jätk varem tegutsenud Viimsi 
rahvamajale. Sel aastal viiakse huvikeskuses läbi 
struktuurimuudatus, aga huviringides, trennides ja 
õpitubades osaleja jaoks ei muuda see midagi. 

Heidi Kirsimäe: Viimsi huvikeskuse 
ringides osaleb 1000 inimest

Annika Vaikla, Viimsi abivallavanem
 Ka sel sügisel täituvad viimsilastele juba armsaks 

saanud punase maja ruumid teatrietenduste, tree-
ningute ja huviharidusklubide tegevusega. Kutsun 
kõiki üles tutvuma uue hooaja kavaga!

Kuigi maja toimetab edasi nagu me harjunud oleme, 
on toimunud ka mõned muudatused ja uuendused.

Muutub juriidiline keha 
Seoses uue kultuuri- ja hariduskeskuse Artium 

loomisega, mis peaks saama valmis aastaks 2021, 
lõpetab Viimsi vallavalitsus koostöölepingu MTÜ-ga 
Viimsi Huvikeskus, mis läheb likvideerimisele. Alates 
1. septembrist võtab selle MTÜ tegevused üle Viimsi 
Haldus OÜ, mis kuulub Viimsi vallavalitsusele. 

Rahvakultuuri tegevused lähevad MTÜ Viimsi 
Rahvakultuuri Selts alla. Noortekeskus toimetab 
alates 1. septembrist edasi Viimsi valla munitsipaal-
asutusena. Samuti reorganiseeritakse Prangli rahva-
maja Viimsi valla munitsipaalasutuseks.

Viimsi huvikeskuse infokanalid toimivad edasi.

KO M M E N TA A R

Heidi Kirsimäe 
vabaõhu-
muuseumis.  
Foto: Evelin 
Talvar Photo-
graphy
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LASTELE JA NOORTELE
 LY LUMISTE LAULUSTUUDIO 

6–12-kuused beebid  E 10.15–11.00
1–2-aastased E 11.15–12.00
Juhendaja Ly Lumiste
Info ja registreerimine: 
lylaulustuudio@gmail.com

 BEEBIDE JA VÄIKELASTE 
VÕIMLEMINE 
3–12-kuused beebid P 9.30–10.30
1–3-aastased P 10.30–11.30
3–5-aastased P 11.30–12.30
Treener Vello Vaher 
Info ja registreerimine: 
vello.vaher@gmail.com 

 BEEBIDE JA VÄIKELASTE 
VÕIMLEMINE
2–6-kuused beebid E 12.30–13.15    
6–12-kuused beebid E 11.30–12.15    
1-aastased E 9.30–10.15    
2–3-aastased E 10.30–11.20    
Treener Reet Post 
Info ja registreerimine: 
reet@okobeebi.ee 

 LASTE RÜTMIKA JA TANTS
3–4-aastased K 17.00–17.45        
5–6-aastased K 17.45–18.30        
7–10-aastased K 18.30–19.15  
Treener Piret Kõõra 
Info ja registreerimine: 
piret@heatujustuudio.ee 

 KAIE KÕRBI BALLETISTUUDIO
4–5-aastased algajad E 17.00–18.00 
4–5-aastased T ja N 17.30–18.30 
5–6-aastased T ja N 16.30–17.30 
8–10-aastased T ja N 15.30–16.30
9–11-aastased valikrühm E 16.00–
17.00
Treener Tatjana Voronina 
Info: www.balletistuudio.ee

 TANTSULINE ILUVÕIMLEMINE 
3–4-aastased tüdrukud E 17.00–
17.45 ja N 17.30–18.15 
5–9-aastased tüdrukud E 17.45–
18.30 ja N 18.15–19.00 
6–10-aastased tüdrukud E ja
K 10.30–11.30
Treener Lilian Veetamm 
Info ja registreerimine: 
lilian@prodance.ee 

 SHOWTANTS
6–10-aastased E 16.00–16.55
6–10-aastased T ja N 10.30–11.30
6–10-aastased R 15.30–16.25 
Treenerid Grisse Koppel ja Lilian 
Veetamm 
Info ja registreerimine: 
info@prodance.ee 

 JJ-STREET HIP-HOP 
7–12-aastased E 16.15–17.15 ja 
K 16.30–17.30
12–16-aastased E 18.15–19.15 ja 
K 18.30–19.30
Treener Gerly Tuur 
Info ja registreerimine: 
gerly@jjstreet.ee 

 JJ-STREET HOUSE 
12–16-aastased E 17.15–18.15 ja 
K 17.30–18.30 
Treener Gerly Tuur 
Info ja registreerimine: 
gerly@jjstreet.ee

 STREET DANCE
7–13-aastased T 14.15–15.15
14–18-aastased K 16.00–17.00 
Treenerid Dana Lorên Warres ja 
Agnes Ihoma 
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 NUKUKUNSTIRING
1.–4. klass K 15.00–15.50 ja 
N 10.30–11.20       
Juhendajad Eveli Apri ja Airi Voitk
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 DISAIN JA ÕMBLEMINE
Alates 10. eluaastast K 16.00–16.50        
Juhendajad Eveli Apri ja Airi Voitk 
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Lastele ja täiskasvanutele E 19.15–
20.15
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: 
erki.palits@mail.ee 

 MOEJOONISTAMISE ABC 
(17. september – 5. november)
Noortele ja täiskasvanutele T 18.00–
20.00 
Juhendaja Kadri Veisner 
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com 

 AKVARELLMAAL ALGAJATELE 
(27. august – 10. september)
Noortele ja täiskasvanutele T 18.00–
20.00 
Juhendaja Kadri Veisner 
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com 

 ROBOOTIKA
1. klassi lapsed E 14.00–15.30
1.–2. klassi lapsed E 9.45–11.15
2. klassi lapsed E 15.30–17.00
2.–3. klassi lapsed T 9.45–11.15 
Registreerimine: 
liia.tammes@gmail.com
Lisainfo: robokaru.ee 

 BUMBLE INGLISE KEELE JA KUL-
TUURI HUVIRING
4–6-aastased T 18.00–18.40 
1.–3. klass K 10.40–11.40 
Info ja registreerimine: 
gerda@bumble.ee 

 BUMBLE TEADUSRING
6–8-aastased N 16.45–17.30 
2.–4. klass N 14.45–15.30 ja R 10.45–
11.30
2.–4. klass N 15.45–16.30 NB! Vene 
keeles! 
Info ja registreerimine: 
gerda@bumble.ee 

 PISIMUMMU LOOV EELKOOL
6–7-aastased T 16.00–17.45 ja 
K 8.45–10.30 
Info ja registreerimine: 
gerda@bumble.ee 

 VÄIKESTE HÄRRASMEESTE KLUBI
7–9-aastased poisid P 11.00–12.30 
(1–2 x kuus)
Juhendaja Maimu Hint
Info ja registreerimine: 
maimuhint@gmail.com 
TÄISKASVANUTELE

 PILATES
E ja K 12.00–13.00
Treener Signe Kampus
Info ja registreerimine: 
signekamp@gmail.com
T 18.30–19.30 
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: 
aive.martson@gmail.com
N 18.45–20.00 
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: 
terje@pilatespluss.ee 

 SEENIORIDE TERVISEVÕIMLEMINE
K 9.00–10.00
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: 
terje@pilatespluss.ee 

 LIHASTREENING
K  18.45–19.45
P  12.30–13.30
Treener Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine: 
juta.rahkema@gmail.com

 SHINDO
T 19.30–20.30

N 13.00–14.00
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: 
aive.martson@gmail.com 

 QIGONG
K 10.00–11.00
K 19.00–20.00
Treener Riina Hein
Info ja registreerimine: 
hein.riina@gmail.com 

 KLASSIKALINE JOOGA
E 19.30–20.45
Treener Annika Hüüdma
Info ja registreerimine: 
annikahyydma@gmail.com

 SELTSKONNATANTS
Algajad N 18.00–19.00
Edasijõudnud I N 19.00–20.00 
Edasijõudnud II N 20.00–21.00
Treener Alar Kaasik
Info ja registreerimine: 
info@seltskonnatants.ee

 NAISTE BALLETT
T ja N 11.30–13.00 
R 19.00–20.30 
Treener Tiina Rebane
Info ja registreerimine: 
tiina.rebane@gmail.com

 ARRAKIS TANTSUSTUUDIO 
IDAMAISED TANTSUD
T 18.45–20.15
N 20.00–21.30 
Info ja registreerimine: info@arrakis.ee 

 VIIMSI TANTSUKLUBI
R 19.00–21.00 (kord kuus)
Juhendaja Kairi Lehtpuu 
Info ja registreerimine: 
kairi@peep.net.ee

 FOTOGRAAFIA ABC
T 19.00–20.30 
Juhendaja Kristjan Rosin
Info ja registreerimine: 
viimsifoto@gmail.com

 FOTOKLUBI
N 19.00–21.00 (kord kuus)
Juhendaja Peep Kirbits
Info ja registreerimine: 
fotoklubi@peep.net.ee 

 INGLISE KEELE KURSUSED
Algajad, taasalustavad, keskaste, 
edasijõudnud, individuaaltunnid
Õpetaja Reeli Saluveer 
Info ja registreerimine:
reelisaluveer@gmail.com

 INGLISE KEEL
N 18.00–19.30
Õpetaja Riina Joonsaar
Info ja registreerimine: 
riinajoonsaar@gmail.com

 SOOME KEEL
N 19.30–21.00
Õpetaja Riina Joonsaar
Info ja registreerimine:
riinajoonsaar@gmail.com

 HISPAANIA KEEL
K 17.30–18.45
K 18.45–20.15
Info ja registreerimine: 
a.s.wesman@gmail.com

 KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Lastele ja täiskasvanutele E 19.15–
20.15 
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: 
erki.palits@mail.ee 

 PORTSELANIMAAL
K 17.30–20.00 
Juhendaja Lehte Jõemaa
Info ja registreerimine: 
lehtejoemaa@hot.ee

 ÕMBLUSRING
N 18.00–19.30 
Juhendaja Häli Veskaru
Info ja registreerimine: 
hveskaru@gmail.com

 PRAKTILISE LILLESEADE KURSUS
P 14.15–16.30 
Juhendaja Kersti Aave
Info ja registreerimine: 
kerstiaave@gmail.com

 EAKATE KÄSITÖÖRING
K 11.00–13.00 (2 korda uus)
Juhendaja Ljuba Keskküla
Info ja registreerimine: tel 5816 7516

 MOEJOONISTAMISE ABC 
(17. september – 5. november)
Noortele ja täiskasvanutele T 18.00–
20.00 
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com 

 AKVARELLMAAL ALGAJATELE 
(27. august – 10. september)
Noortele ja täiskasvanutele T 18.00–
20.00
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com 

 ALEXANDERI TEHNIKA KURSUS
T 12.00–13.30
N 19.30–21.00
Juhendaja Eva Püssa
Info ja registreerimine: 
eva.pyssa@gmail.com 

 VIIMSI MUUSIKALITEATER
T 18.00 ja P 13.00
Projektijuht Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee
RAHVAKULTUUR

 SEGAKOOR VIIMSI
K 17.30
Dirigent Vaike Sarn
Koorivanem Marko Laving
Info: tel 511 1128

 KERGEMUUSIKAKOOR ViiKerKoor
E  18.30
Dirigent Indrek Umberg
Koorivanem Paul Kalle 
Info: indrek.umberg@concert.ee

 SEGARAHVATANTSURÜHM 
VALLA-ALUNE
Viimsi päevakeskuse saalis 
(Kesk tee 1, Haabneeme alevik)
E ja K 19.30–21.00
Juhendaja Heli Tohver
Info: heli@tlu.ee

 VIIMSI HUVIKESKUSE NOORTE-
KAPELL
N 18.00
Juhendaja Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee 

 RAHVAMUUSIKAANSAMBEL 
PIRITA
E 18.00
Juhendaja August Sarrap
Info: tel 5770 5644

 RANDVERE PASUNAKOOR
E 18.30–21.30
Juhendaja Kristjan Jurss
Info: jkristjan@gmail.com
PILLIÕPE

 KITARRIÕPPE INDIVIDUAAL- JA 
RÜHMATUNNID
Koolilastele ja täiskasvanutele. Ajad 
kokkuleppel.
Õpetajad Toomas Laur ja Juss 
Kaarepere
Info ja registreerimine: 
tomlaur@gmail.com ja 
jusskaarepere@gmail.com

 SILVER ULVIKU LÖÖKPILLIRING 
Koolilapsed (üle nädala) K 16.30–17.30 
Juhendaja Silver Ulvik
Info ja registreerimine: 
sulvik@gmail.com

 MUUSIKA LOOMISE RING 
Koolilapsed (üle nädala) K 16.30–17.30 
Juhendaja Silver Ulvik
Info ja registreerimine: 
sulvik@gmail.com

Samal ajal, kui mina siia tööle tulin, 
sai valmis suure saali remont. Saa-
list eemaldati  statsionaarsed toolid 
ja seda sai mitmekülgsemalt kasu-
tada. Üsna pea tekkis mõte kutsuda 
kaugemal asuvad teatrid Viimsisse 
ehk tuua Viimsi rahvale teater koju 
kätte. Esimene riigiteater, kes meie 
uude saali tuli, oli Rakvere Teater 
oma 2011. aasta lavastusega “Mina, 
naine”. Samal aastal jõudsid meie 
lavale ka Endla, Kuressaare Lin-
nateatri ja Vanemuise etendused. 
Need võeti Viimsi publiku poolt 
väga hästi vastu ja saalid said väga 
kiirelt välja müüdud. 

Viimastel aastatel ei ole Vane-
muine ja Endla teater kahjuks meie 
juurde saanud tulla, kuna nende 
etendused ei mahu meie lavale 
ära. Sama on ka Ugala etendustega. 
Kui paari aasta pärast Artium val-
mis saab, siis saame ehk taas nen-
de etendusi Viimsis näha.

Me teeme koostööd ka mitmete 
projektteatritega, näiteks Vana Bas-
kini Teater ja Komöödiateater, kes 
on igal aastal meile külla oodatud. 

2013. aastal sai Viimsi huvikes-
kus hea koostöö eest Rakvere Teat-
rilt külalislahkuse ordeni.

2011. aastal külastas Viimsi hu-
vikeskust esimene kontserttuur Tõ-
nis Mägi ja Kärt Johansoni “Jah, ma 
nägin lumevalgust…”. See kontsert 
oli eriline selle poolest, et sellest 
kujunes presidendi vastuvõtt. Too-
mas Hendrik ja Evelin Ilves kutsu-
sid diplomaatilise korpuse kontser-
ti kuulama ja hiljem toimus meie 
aatriumis pidulik vastuvõtt. Samal 
kontserdil olid ka tavakülastajad 
ja nende jaoks oli suur üllatus, kui 
kontserdi lõpus tõusis president 
püsti ja viis esinejatele lilled.

Pärast seda on meie lavalauda-
del esinenud mitmed tuntud laul-
jad ja bändid: Koit Toome, Ivo Lin-
na, Tanel Padar, Nele-Liis Vaiksoo, 
Marko Matvere ja VLÜ, Jaan Sööt, 
Kõrsikud, Terminaator jne. Igal ke-
vadel rõõmustab Viimsi publikut 
Kaunimate Aastate Vennaskonna 
kevadkontsert.

Kuidas huvikeskuse tegemistega 
kursis püsida?
Kes pole veel liitunud meie uu-
diskirjalistiga, siis meie kodule-
he kaudu on võimalik seda teha. 
Sealtkaudu anname teada uutest 
huviringidest ja tulevastest üritus-
test. Samuti on hea silma peal hoi-
da meie kodulehel ning Facebooki 
ja Instagrami lehtedel. 

Kui sul on mõtteid uute huvi-
ringide, loengute või õpitubade 
osas või soovid mõnda etendust/
kontserti Viimsis näha, siis tule as-
tu julgelt ligi või helista mulle ja 
proovime leida võimaluse nende 
korraldamiseks! Kui käisid mõnda 
põnevat etendust vaatamas ja soo-
vitaksid seda ka teistele, siis anna 
meile sellest teada ja ehk saame 
etenduse kutsuda ka Viimsi lavale!

uus hooaeg

Viimsi huvikeskuse huviringid 2019/2020 hooajal

  Vaata ka: huvikeskus.ee
  Siit näed pilte huvikeskuse 

ruumidest: huvikeskus.ee/
rendiruum/

  Huviringide info: 
huvikeskus.ee/huviringid/

  Ürituste info: huvikeskus.ee/
sundmused-huvikeskuses/

  Facebook: facebook.com/
ViimsiHuvikeskus/

  Instagram: instagram.com/
viimsihuvikeskus/
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klaaspudeli ja plekkpurgi taaskasuta-
mise ahelat. Toimub avatud arutelu, 
lühiviktoriinid ja võimalus katsu-
da ise plastpudelist valmistatud fliisi 
või graanuleid. Peatutakse ka kurba-
del näidetel, mis on maailmas juhtu-
nud siis, kui pakendid ei ole jõudnud 
taaskasutusse, vaid hoopis merevet-
te, mille tulemusel on tekkinud prü-
gisaared... 

AS Ridango tutvustab nn rohelist 
kaarti ehk Ühiskaarti ja pakub koha-
peal välja võimalust seda osta ja vali-
deerida.

Töötubades on võimalik proovida 
nii tennist, käsi- kui ka korvpalli. 

Mis veel toimub?
Kohale tulevad Tallinna Vangla amet-
nikud, kes tutvustavad valvuri ja rel-
vastatud üksuse ametikohti ning näi-
tavad vanglateenistuse eribussi ja 
varustust. Samuti jagatakse infot va-
bade ametikohtade kohta.

Viimsi turvalisuse päeval on taas 
avatud tasuta Eesti Naisjuristide Lii-
du ja Viimsi Naiste Tugikeskuse Hoo-
liMine ühine nõustamiskontor. Kon-
sultatsioone jagavad professionaalsed 
juristid ja psühholoogid. Kohal on ka 
Noorte Naiste Tugikeskuse psühhote-
rapeudid. 

Nutikaid ja taibukaid lapsi ootab 
Viimsi huvitegevuse infolaadal Viim-
si kuulsaim huvikool Collegium Eru-
ditionis, mille pakutav sisaldab näiteks 
Rebase Ruudi loodusringi, teadusringi 
Taibu, võimalust õppida robootikat ja 
programmeerimist, kosmosetehnikat 

INFOLAAT Traditsiooniline 
Viimsi huvitegevuse infolaat 
ja turvalisuse päev toimub sel 
aastal laupäeval, 14. septembril 
kell 11–14 Viimsi koolis ja õue-
alal aadressil Randvere tee 8. 
Mõlemad üritused on tasuta!

Viimsi turvalisuse päevalt saab tead-
misi tervishoiu, liiklusturvalisuse, tu-
leohutuse ja koduse vara kaitse kohta. 
Kohapeal on liiklusohutust propagee-
riv simulaator – pöörlev auto –, kuhu 
saab neljakesi sisse minna ja proovida, 
mis tunne on, kui auto rullub üle katu-
se. Katseid läbi viivad instruktorid sel-
gitavad turvavarustuse kasutamise va-
jadust. 

Samuti saab näha tuletõrje, politsei 
ja kiirabi operatiivtehnika demonstrat-
sioone. 

Politsei on väljas oma ennetustel-
giga, kus on auhinnalised nuputamis-
ülesanded nii suurtele kui ka väikes-
tele. Lisaks näidatakse politseiautot 
ja varustust ning jagatakse nõuandeid 
liiklusohutuse ja oma vara kaitsmise 
teemadel.

Huvitegevuse infolaadalt saab kätte 
kogu info Viimsi vallas tegutsevate 
huviringide ja spordiklubide ning va-
ba aja sisustamise võimaluste kohta. 
Kindlasti on mõtet kohale tulla, sest 
kohapeal saad silmast silma ringide ja 
klubide esindajatega suhelda ning end 
huvi pakkuvasse ringi kirja panna. 

Mis on sel aastal uut?
OÜ Norrison pakub esmakordselt või-
malust soetada kohapeal koolivormi.

Pandipakendite taaskasutamise 
teavitustelgis tutvustatakse pandisüs-
teemi ja selgitatakse lähemalt plast-, 

Kaks ühes: 14. septembril 
toimub Viimsis huvitegevuse 
infolaat ja turvalisuse päev

Sündmus

Oli aasta 1992 ning Eesti inimesed saanud juba natuke aega jälle 
iseseisvust maitsta ja ilma piirivalvuri hirmuta õhtul rannas käia. 
Kaks sõpra, üks Eestist ja teine Soomest, leppisid kokku, et süü-
tavad Turumaa kultuurinõukogu kutsel rannas koos lõkked. Kahe 
lõkke vahel oli tookord pea 100 kilomeetrit ning sellest sündmu-
sest sai alguse tänapäevane muinastulede öö traditsioon. Popu-
laarseks sai see üritus laiemalt aga alles 2009. aasta paiku. 
(Allikas Hiiu Leht) 

Tegelikult on rannas süüdatavate märgutulede traditsioon mui-
dugi palju vanem. Ajal, mil ei olnud veel olemas GPS-e, tuletorne ja 
tihtipeale isegi mitte kaarte ehk kokkuvõtvalt muinasajal, mängisid 
inimeste süüdatud tuled randades olulist rolli suunanäitajatena. Lae-
vad said rannal paistva valguse järgi aru, kuhu tuleb sõita. Mõnikord 
juhtus ka sedaviisi, et tulede süsteemi kasutati kurjalt ära ning suu-
nati alused hoopis karidele, sest nõndaviisi sai lasti endale röövida. 
Enamasti rannarahvas siiski niimoodi ei teinud, sest pikematel mere-
sõitudel sõltuti võõramates randades teiste heatahtlikkusest ja üpris 
lihtsalt võisid ise sattuda olukorda, kus säärast suunanäitamist vaja. 
Ehk kehtis kuldne vanasõna – ära tee teisele seda, mida sa ei taha, 
et sulle endale tehtaks. 

Tänapäeval sümboliseerib muinastulede öö aga ühtekuuluvustun-
net ja on omamoodi märgiks suve lõpust ning sügise saabumisest. 

Maivi Kärginen-Kivi

Muinastulede öö ajaloost

ASTUGE EDASI!
Komöödia esikus

Erki Aule

E, 16. sept kell 19 Viimsi huvikeskuses

ABC

Põhielemendid Kompositsioon Valgustamine Fototöötlus

Viimsi Huvikeskuses
24.09 - 26.11 Kursuse hind: 100eur

Teisipäeviti, 19.00-20.30

viimsifoto@gmail.com +372 5553 7401

FOTOGRAAFIA

Muinastuled süüdatakse Naissaarel, Prangli saarel, Viimsi vabaõhu-
muuseumis ja Tammneeme külaplatsil. Foto: Kertu Vahemets

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

ja küberkaitset, samuti arhitektuuririn-
gi Ruum ja vorm, animatsioonikursust 
“Teen ise multifilmi”, huviringe Hiina 
keel ja kultuur ning Hispaania keel ja 
kultuur, maleringi, näiteringi Eksperi-
ment, muusikatuba, laste joogat, kos-
moseringi Päikesesüsteem ja kosmos 
ja väga palju muud. Täpsemat infot 
jagab kohapeal huvikooli eestvedaja 
Peeter Sipelgas.

Huvitegevuse infolaadal on teiste 
seas väljas ka MTÜ Viimsi Huvikes-
kus, Spordiklubi Viimsi Veeklubi, Fre-
di Vöörmani Tenniseakadeemia, Kaie 
Kõrbi Balletistuudio, võimlemis- ja 
tantsuklubi Keeris, Tallinna Käsipal-
liakadeemia, JJ-Street Tantsukool, 
Viimsi Kunstikool, Viimsi Sulgpalli-
klubi, LA Klaverikool, Viimsi Laua-
tenniseklubi, Viimsi kitarriõpe, kerge-
jõustikuklubi Lindon, tantsustuudiod 
Black & White Dance, ProDance ja Li-
feDance ning paljud teised.

Lisaks saab infolaadal nautida Viim-
si kooli aulas toimuvaid huviringide ja 
tantsuklubide esinejate etteasteid. 

Turvalisuse päeval osalevad: Po-
litsei- ja Piirivalveameti Põhja Polit-
seiprefektuuri Ida politseiosakond, 
Päästeameti Põhja-Eesti Päästekeskus, 
Tallinna Kiirabi, MTÜ Eesti Naabrival-
ve, G4S, Securitas Eesti, USS Security 
Eesti, Kaitseliit, Ohvriabi, Naiskodu-
kaitse ning Prangli Vabatahtlik Mere-
päästeühing. Kohale on tulemas Eesti 
NATO Ühing, raudteeohutusalast in-
fot jagab OLE. 

Tallinna Sadam korraldab sel päe-
val huvilistele bussireise ja tasuta eks-
kursioone Muuga sadamasse. 

Samuti on esindatud Viimsi vallava-
litsus – võimalus on esitada küsimusi 
valla esindajatele ning konsulteerida 
spetsialistidega kohapeal.

Üritust korraldavad huvihariduse 
vanemspetsialist Kaija Mägi ning Marje 
Plaan avalike suhete osakonnast.

Ootame teid kõiki, et üheskoos veeta 
üks tore päev!

Lisaks saab infolaadal 
nautida Viimsi kooli 
aulas toimuvaid huvi-
ringide ja tantsuklubide 
esinejate etteasteid.
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Viimsi valla septembri kultuurikalender
teenistus armulauaga EELK Rand-
vere kirikus.
8. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga koos ansamb-
liga Robirohi EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
8. septembril kell 12 jumalatee-
nistus Naissaare Püha Maarja 
kabelis.
8. septembril kell 12 jumalatee-
nistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
8. septembril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
11. septembril kell 19 piiblitund 
Viimsi Vabakirikus.
15. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
15. septembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
15. septembril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
22. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
22. septembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
22. septembril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

8. septembril kell 12.15 katkend 
suvelavastusest “Mida sa ilma 
paadita teed? Tee midagi” Ranna-
rahva muuseumis.
16. septembril kell 19 Rakvere 
Teatri etendus “Astuge edasi!” 
Viimsi huvikeskuses.
21. septembril kell 11 Pisimusa 
filmihommik muusikaga Viimsi 
huvikeskuses.

Lastele ja noortele

1. septembril kell 11 algab 1. ja 6; 
9. klasside aktus Randvere Koolis.
1. septembril kell 12 algab 1. ja 9. 
klasside aktus Haabneeme Koolis.
1. septembril kell 12 algab 1. ja 9. 
klasside aktus Püünsi Koolis.

Eakatele

4. septembril kell 15 vanavane-
mate päeva tähistamine ühiste 
meisterduste ja laulmisega. Info 
tel 518 8125, Aime Salmistu. Rand-
vere noortekeskuses.
7. septembril kell 14 Viljandi 
Ugala Teatri etenduse “Emade-
päev” külastus. Eelregistreeritute-
le pilet 16 eurot Aime Salmistult, 
tel 518 8125. Kumu kunstimuu-
seumis.
10. septembril kell 11–13 sügis- 
ja talvejalanõude müük. Viimsi 
päevakeskuses.
11. septembril kell 11 Viimsi päe-
vakeskuse huviringide rühmava-
nemate töökoosolek. Päevakava: 
2019/2020 hooaja planeerimine. 
Viimsi päevakeskuses.
14. septembril kell 7–22 välja-
sõit Peipsiveere puhvetite päeva-
le. Osalustasu 27 eurot, sisaldab 
muuseumipileteid, giiditasusid ja 
lõunasööki. Bussi eest tasub päe-
vakeskus. Osalustasu maksmine 
ja registreerimine 2.–6.09 k 10–12 
päevakeskuses, Kesk tee 1. Korral-
daja: Lehte Jõemaa, tel 511 4557. 
Väljasõit Viimsi keskuse busside 
lõpp-peatuse spaapoolsest kül-
jest kell 7.
15. septembril angerjafestival ja 
Jaan Tätte kontsert. 9.15 väljub 
buss Mähe Aedlinna bussipeatu-
sest; 9.30 väljub buss Haabneeme 
busside lõpp-peatusest. Korral-
daja: Randvere päevakeskuse rei-
siklubi, info: Aime Salmistu, tel 
518 8125. Võrtsjärve ääres.

Jumalateenistused

1. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
1. septembril kell 13 jumalatee-
nistus armulauaga Rohuneeme 
kabelis.
1. septembril kell 12 jumalatee-
nistus leivamurdmisega, algab las-
tele pühapäevakool. Viimsi Vaba-
kirikus.
1. septembril kell 14.30 jumala-

Ylivieskas avati Viimsi 
Fotoklubi näitus
1. augustil avati Viimsi valla sõpruslinna kultuurikeskuses 
Akustiikka fotonäitus, fotonäitus, kus olid esindatud kuue Viimsi 
Fotoklubi liikme tööd. 

Aastal 2016 oli Viimsi huvikeskuses Ylivieska fotoklubi Kameraseura 
fotonäitus, kus sai alguse kahe fotoklubi tutvus. Mitu aastat plaaniti ja 
valmistati ette vastukülaskäiku. Lõpuks jõuti niikaugele, et võeti ette 
pikk sõit Helsingist 540 km kaugusel asuvasse Ylivieska linna. Näitu-
sele sai üles 39 tööd, mille autoriteks on Päivi Palts, Reet Karjus, Mart 
Kallas, Raigo Tõnisalu, Peeter Kutser ning Peep Kirbits. Suureks abiks 
ja toeks näituse korraldamisel oli  Ylivieska Kameraseura juhataja 
Vilho Kallio. 

Avamisel ütles soojad tervitussõnad Ylivieska linnapea Maria Sorvis-
to ja kõneles pikaaegsest ning meeldivast koostööst Viimsiga. On ju 
aastakümneid toimunud koolidevaheline kultuurivahetus. Tore, et tekib 
uusi kontakte ka teistel aladel.

Rannarahvale omaselt oli näitusel mitmeid mereteemalisi fotosid, 
mis soomlastele eriti meeldisid, kuid ka pilte huvitavatest taimedest, 
üldse loodusest jm. Kameraseura liikmed rääkisid Ylivieska ajalehes 
Kalajokilaakso, et nendes fotodes on midagi eestlaslikku ja samas mi-
dagi väga tuttavlikku soomlastele. Eestlased kasutavad küll rohkem 
värve ning mängivad julgelt varjudega.

Viimsi Fotoklubi on koos käinud aastast 2012 ning huvilisi on paari-
kümne ringis. Aktiivseid liikmeid on hetkel kaheksa. Kokku saadakse 
korra kuus, vaadatakse tehtud fotosid, jagatakse kogemusi,  katseta-
takse uusi tehnikaid, käiakse ühistel väljasõitudel ja näitustel. 

Viimsi Fotoklubi ootab uusi liikmeid oma ridadesse. Oodatud on 
kõik, kel pildistamise vastu huvi!

Peep Kirbits 
fotoklubi@peep.net.ee

1. septembril kell 10 algavad 1.a, 
b, c ja 9.a, b, c, f klasside aktused ja 
13 1.d, e ja 9.d, e, s, y klasside aktus 
Viimsi Koolis.
1. septembril kell 14 kooliaasta 
avaaktus Prangli Koolis.
4. septembril kell 15 vanavane-
mate päeva tähistamine ühiste 
meisterduste ja laulmisega. Info 
tel 5693 4132, Ene-Ly Juganson. 
Randvere noortekeskuses.
12. septembril kell 10–12 Viimsi 
XVI Rannajooks Haabneeme 
rannas.
13. septembril kell 10.30 Väike-
laste loovushommik Viimsi huvi-
keskuses.

Meelelahutus ja 
muusika

30. augustil kell 21 VJ Aivar Havi 
Black Rose Pubis.
31. augustil kell 19 muinastulede 
öö Viimsi vabaõhumuuseumis.
31. augustil kell 21 DJ Tõnu Tislar 
Black Rose Pubis.
31. augustil kell 22 Prangli 
muinastulede öö tähistamine 
ansambliga Nukker Kukeke Prang-
li saarel, sadamakuuris.
4. septembril kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
6. septembril kell 21 Pepper 
Sauce Band Black Rose Pubis.
7. septembril kell 21 VJ Lenny 
LaVida Black Rose Pubis.
11. septembril kell 18 Mati 
Kärmik Tallinn Viimsi SPA resto-
ranis.
13. septembril kell 21 PS Troika 
Black Rose Pubis.
14. septembril kell 21 DJ Toomas 
Tuude Black Rose Pubis.
18. septembril kell 18 Ivari Han-
sen Tallinn Viimsi SPA restoranis.
20. septembril kell 21 Randrers 
Black Rose Pubis.
21. septembril kell 21 DJ Margus 
Kaukes Black Rose Pubis.

Näitused

31. augustil kell 11–18 näitus 
“Pakaa! 25 aastat Vene vägede 

väljaviimisest Eestist“ Eesti sõja-
muuseumis.
Septembris “Viimsi Raamatukogu 
läbi ajaloo” Viimsi raamatukogus.
Septembris Viimsi Kunstikooli 
näitus Viimsi huvikeskuses.
Septembris Leeve maalinäitus 
“Minu staarid” Viimsi huvikeskuses.

Varia

8. septembril kell 12–20 Miidu-
ranna küla 430. sünnipäeva tä-
histamise pidu Miiduranna täht-
kantsis.
8. septembril kell 12 ja 14 magusa-
laat ja turutänav, Laiaküla küla-
seltsi üldkoosolek Laiakülas, Käära-
metsa ringteel.

14. septembril kell 11–14 
Viimsi turvalisuse päev ja huvi-
tegevuse infolaat Viimsi Koolis ja 
õuealal.
21. septembril kell 10–15 Ubina-
päev. Mahla pressimine, õuna-
koogi võistlus. Tegevused lastele. 
Viimsi vabaõhumuuseumis.

Õpi- ja jututoad

5. septembril kell 19 Kogukonna 
Klubi vestlusõhtu – Kivisildnik. 
Modereerib Ivo Rull. Eesti sõja-
muuseumis.
20. septembril kell 11 õpituba 
lapsevanematele “Lapsest areneb 
inimene – kas ja kuidas?” Viimsi 
huvikeskuses.



TEATER Viimsi huvikeskuses on 
teater alati au sees olnud. Ka sel 
sügisel saab naerda ja nutta ning 
kaasa elada elust suurematele 
kangelastele armastatud Eesti 
näitlejate esituses.

Alljärgnevalt väike ülevaade meie sel-
lesügisesest kavast. Kui leiad huvipak-
kuva teatrietenduse, siis broneeri pilet 
juba täna – vaid nii kindlustad omale 
koha! Pileteid saab osta Piletimaail-
mast, Piletilevist ja Viimsi huvikesku-
se kontorist kolmapäeviti kell 10–18, 
vabade kohtade olemasolul ka enne 
etenduse algust kohapealt.

Teatrihooaja ukse avab 
16. septembril Rakvere Teater 
etendusega “Astuge edasi!”.
Nii kui vanaproua Asta maale sõidab, 
kasutab noor remondimees Jaanus ju-
hust ja tellib tema korterisse prostituu-
di. Siinkohal võiks see delikaatne lugu 
lõppeda, aga paraku otsustab sel õh-
tul Astat külastada mitmeid erinevaid 
tegelasi, alates tüütust naabrist kuni 
Poola teadlaseni välja. Jaanus üritab 
piinlikuks kiskuvat olukorda väiksema-
te ja suuremate hädavaledega enda ka-
suks pöörata, aga uks käib kinni ja lahti 
kiiremas tempos, kui keegi seda ooda-
ta oskab. Juhuse tahtel ristuvad tõde ja 
väljamõeldis, kirg ja armastus. See on 
lihtne komöödia lihtsate inimeste kee-
rulisest elust. Kui meie ei tee otsuseid, 
siis teeb elu neid meie eest.

Osades: Helgi Annast, Indrek Api-
nis, Saara Kadak või Jaune Kimmel, Sil-
ja Miks, Madis Mäeorg, Peeter Rästas, 
Tarmo Tagamets.

27. septembril ootame omale 
külla pisikesi sõpru vaatama 
etendust “Sipsik”.
Sipsikut teavad kõik. Aga ometi tundub 
vahel nii, et selles kiires maailmas, kus 
lastelgi juba aega kipub väheks jääma, 
sest tegema peab ju nii palju, on Sipsik 
sagedasti ära kaduma kippunud. Kuhu 
me oma mängud kaotame? Kes või mis 
suudavad Sipsikut asendada? 

See on lugu mängust, mängulustist 
ja sellest, et see kunagi kuskile ei kaoks. 

Etendus sobib vaatamiseks alates 
4. eluaastast.

Osades: Merilin Kirbits, Tanel Ting, 
Jürgen Gansen. 

8. ja 10. oktoobril toimuvad 
kevadel sooja vastuvõtu saanud 
Viimsi Muusikaliteatri kogu-
peremuusikali “Tahan olla suur” 
lisaetendused. 
Muusikal “Tahan olla suur” (“Big”) on 
loodud aastal 1988 esilinastunud sa-
manimelise filmi põhjal, mille pea-
osas oli Tom Hanks. Muusikalina too-
di “Big” Broadway lavale aastal 1996. 

Muusikal räägib loo teismelisest 
poisist Josh Baskinist, kes pärast lõbus-
tuspargi soovimasinale öeldut “Tahan 
olla suur” ärkab hommikul 30-aasta-
se mehena – välimuselt mees, hingelt 
poiss, püüab ta leida parima sõbra Bil-
ly Kopecki abil oma kohta täiskasvanu-
te maailmas. 

Õnneliku juhuse läbi saab Joshist 
suure mänguasjafirma MacMillian 
Toy’s oluline liige. 

Mänguasjad, armumine, uhke elu 
ja piisavalt raha, et osta lõputult pop-
korni, kuid isegi parima sõbra Billy 
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Kirju teatrisügis huvikeskuses

Kopecki lükkab Josh eemale. Lõpuks 
mõistab Josh, et ta pole siiski veel val-
mis olema suur, sest suureks peab saa-
ma igaüks vaid läbi lapsolemise, ning 
otsib soovimasinat, et oma lapsepõlv 
tagasi saada. 

11. oktoobri hommikul ootame 
teatrisaali noori vaatama 
Kuressaare Teatri etendust 
“Järgmine peatus: Kosmos”. 
See on hea võimalus teha 
ühiskülastus klassiga!
14-aastane poiss sõelub lahutatud va-
nemate kodude vahet, kuid oma kohta 
tal ei ole. Ja kuigi mõnes mõttes käitub 
nooruk palju küpsemalt ja täiskasva-
nulikumalt kui tema vanemad, sõltub 
ta siiski täiskasvanute tujudest. Nii vä-
ga tahaks poiss lihtsalt juba oma elu 
hakata elama. Kuid oma soovidega tu-
leb olla ettevaatlik. 

Ühel tavalisel päeval kohtub poiss 
ühe... veidrikuga. Sellest kohtumisest 
saab alguse seiklus, mis ületab inter-
dimensionaalseid piire. Lavastus “Järg-
mine peatus: Kosmos” viib meid läbi 
helide maailma Vabaduse väljakult 
planeedile, mille nimetus on inimloo-
madele liiga keeruline hääldada. See 
on ühe teismelise poisi rännak läbi 
kosmose ja iseenda. 

Etendus sobib vaatamiseks alates 
12. eluaastast.

Osades: Jürgen Gansen, Lauli Otsar, 
Markus Habakukk ja Karl Koppelmaa 
(külalisena).

11. oktoobri õhtul saab näha 
Kuressaare Teatri komöödiat 
“Röövsaak”.
Põetaja FAY: Pärast sündsat leinape-
rioodi peate te kohe uuesti abielluma. 

Lesk McLEAVY: Kui pikk on sünnis 
leinaperiood? 

Põetaja FAY: Kahest nädalast piisab 
täiesti. Elu on järjest kiiremaks läinud. 

Briti musta komöödia pärl. Traagili-
selt hukkunud noore näitekirjaniku Joe 
Ortoni (1933–1967) kuulsaim näidend. 

Matused ja pangarööv. Röövliks kadu-
nukese oma poeg! Mida teeb leinama-
jas märkmikuga veevärgiametnik? Ja 
pöörake tähelepanu ka põetajale – mis 
on saanud kõikidest tema meestest? 

Omal ajal briti ühiskonna võltsmo-
raali jõuliselt naeruvääristanud ja tsen-
suuriga pahuksisse sattunud näitekir-
janiku looming on ajatu huumor nii 
siin kui seal. 

Osades: Raivo Trass, Triinu Meriste 
(Ugala Teater), Markus Habakukk, Jür-
gen Gansen, Raivo Rüütel.

18. oktoobril “Seebimulli show”.
Seebimullid on nagu muusika, olles 
kurvad või lõbusad, romantilised või 
naljakad.

Etendus sobib nii lastele kui ka täis-
kasvanutele. Saage osa mullimaailma 
trikkidest ja uskuge – ka teie hing hak-
kab laulma.  

25. oktoobril jõuab Viimsisse 
Komöödiateatri suvelavastus 
“Igaühel neli nägu”.
“Igaühel neli nägu” on Erki Aule kirju-
tatud ja lavastatud naljakava, mille te-
gelasteks kaks abielupaari, keda män-
givad Tarvo Krall, Henrik Normann, 
Kaili Närep ja Eva Püssa. Vaimukates 
lühilugudes näeme eesti elu kogu oma 
ilus ja valus: nii kodus, poes, tööl kui 
ka mujal, aga ikka huumoriprisma lä-
bi. Mehed ja naised, raha ja armastus, 
unistused ja tegelikkus – need on ai-
nult mõned teemad, millega puutuvad 
kokku meie neli tegelast. Ükskõik, mis 
näoga me neid ei vaata, saame naerda 
ka enda üle ja teha nägu, et tegelikult 
naerame ikka teiste üle.

Kohtumiseni teatrisaalis!

“Igaühel neli nägu” näitetrupp: Henrik Normann, Eva Püssa, Kaili Närep, 
Tarvo Krall. Foto: Priit Grepp

Heidi Kirsimäe
Viimsi huvikeskuse 
turundus- ja partner-
suhete juht

  Lisainfot etenduste kohta 
leiate huvikeskuse kodulehelt 
www.huvikeskus.ee või Face-
bookist www.facebook.com/
ViimsiHuvikeskus.

juubilarid Viimsi vallas

94 
  Antonina Nosova 

93 
  Valve-Elise Laanemägi 

92 
  Salme Mälk 

90 
  Laine Šein 
  Valentina Belaya 

85 
  Peeter Klaar 
  Elma Kiviloo 
  Heiki Loo 
  Meeri-Margite Paljasma 
  Dmytro Polidovych 

80 
  Arvi Kalk 
  Raivo Koik 
  Helgi Asi 
  Taimi Pernik 
  Aili Einmann 
  Eha Kivisild 
  Linda-Reet Kask 

75 
  Veera Akinšina 
  Matt Kõresaar 
  Svetlana Ponomarenko 
  Tiiu Tammiste 
  Markku Kalevi Loikala 
  Velne Pihel 
  Malle Lunter 

70 
  Urve Jälle 
  Saima Kaarepere 
  Endel Saarepuu 
  Erika Veeroja 
  Sirje Ruubel 
  Milvi Viik 
  Heli Raja 
  Anne Talvari 
  Jüri Paap 
  Paul Kütsen 
  Anne Mikiašvili 
  Arne Sults 
  Malle Biene 

  

otsime näitlejaid
  Viimsi Muusikaliteater kutsub teatrihuvilisi mehi ja naisi, vanuses 

15–45 aastat, osalema muusikalises komöödias “Juukselakk”!
Pea- ja kõrvalrollidesse saavad kandideerida mehed ja naised, kel 

hea lauluoskus ja soov end muusikalis teostada. Kõrval- ja tausta-
rollidesse ootame mehi ja naisi, kel suur osalemishuvi ning kindel tahe 
end muusikalis teostada.

Ootame teid kokkusaamisele pühapäeval, 15. septembril kell 13.00 
Viimsi huvikeskuses, Nelgi tee 1. Palume esitada üks omaloominguline 
etteaste ja soololaul.

Eelregistreerimine e-posti aadressil kalleerm@gmail.com. Lisainfo: 
Kalle Erm, Viimsi Muusikaliteatri juht, tel. 505 9043.

Teen õunamahla 
Tulen kohale oma 
seadmetega teie 

õunaaeda. Purustan 
õunad, pressin mahla 

ja pastöriseerin.
Tel 517 4515

Teostame vee- ja kanali-
satsioonitrasside ehitus-
töid ja kõiki majasiseseid 
santehnilisi töid. Laadur-
ratastraktori teenus, veo-
auto (multilift) teenused, 
lammutus- ja koristustööd. 
Vanametalli tasuta ära-
viimine. Tel 507 4178.
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Linda jaoks on kõige vahvam met-
sarattaga sõita nii treeningutel kui ka 
võistlustel. “Võistlused on põnevad ja 
kui sõidan hästi, siis saan auhinna ning 
pärast on hea tunne. Eesmärk on saa-
vutada häid tulemusi ja unistus on jõu-
da olümpiale,” ütleb Lensment. Linda 
on hea näide sellest, et jalgrattatrenn 
sobib väga hästi ka tüdrukutele. Eestis 
on tüdrukute seas hetkel kõrge konku-
rents. Ka Kalevi Jalgrattakoolist on sir-
gunud mitmed tugevad noored neiud, 
kes täna nii Eestis kui ka rahvusvahe-
listel võistlustel kõrgeid kohti saavuta-
vad. 

Enne rattakooli käis Linda akro-
baatikatrennis. Rattasõit tundus tal-

RATTASPORT Kõige õigem aeg 
jalgrattatreeningutega alusta-
miseks on sügisel, sest  siis on 
kevadeks, uue hooaja alguseks, 
esmased oskused ja sportlik 
ettevalmistus olemas.

Kalevi Jalgrattakooli eesmärk on läbi 
erinevate sportlike tegevuste võimal-
dada lastel tegeleda rattasõiduga kui 
ühe meeldiva hobiga. Need, kes on eri-
ti tublid, saavad ka võidurõõmu maits-
ta, sest Kalevi Jalgrattakooli suurte ko-
gemustega treenerite Mallor Türna ja 
Ado Heina õpilastest sirguvad jalgrat-
turid, kes on sageli võistlustel kõrgetel 
poodiumikohtadel. 

Kalevi Jalgrattakooli vanemtreener 
Mallor Türna sõnab, et treeningud va-
bas õhus on lastele kasulikud. “Ratta-
hooajal – kevadel, suvel ja sügisel – sõi-
dame peamiselt ratast, osaleme mit-
metel võistlustel ning käime laagrites. 
Talvisel ajal, kui hooaeg on läbi, siis me 
jookseme, ujume, uisutame, suusata-
me, mängime palli ja käime jõusaalis. 
Pean oluliseks seda, et meie treeningu-
tel on lapsed enamuse ajast õues, värs-
kes õhus, sest siis on laps vähem vastu-
võtlikum erinevatele viirushaigustele. 
Tänapäeva nutiajastu lapsi ei ole vaja 
hoida vati sees, soojas saalis, et laps ei 
saaks poriseks. Me oleme püüdnud se-
da hoiakut lõhkuda. Loomulikult me 
vaatame ilmastikuolusid, kuid nagu 
öeldakse – pole halba ilma, on kehv 
riietus,” räägib Türna.

Kümneaastase Kalevi Jalgrattakooli 
õpilase Linda Lensmenti sõnul meel-
dib talle kõige rohkem see, et on ava-
nenud võimalus õppida igasuguseid 
uusi asju ning rattaga sõitmine on te-
ma jaoks vahva. “Õpin kogu aeg, leiu-
tan ja igav ei hakka,” ütleb Linda. Het-
kel hoiab ta kindlalt Hawaii Express 
Estonian Cup maastikurattasarja N10 
vanuseklassi liidrikohta.

Jalgrattasõit kui sportlik ja 
seikluslik hobi

le põnev, sest spordialaga tegeles ka 
tüdruku õde. Küsides Lindalt, mida 
rattatrennis tehakse, vastas ta, et tree-
ningud on mitmekülgsed ning seik-
luslikud. “Trennis me käime metsas 
või Lillepi pargis, harjutame uusi as-
ju, teeme kiirendusi, siis sõidame jäl-
le aeglaselt. Mulle meeldib ka see, et 
me ei ole kogu aeg ühes ja samas ko-
has, vaid liigume pidevalt ringi ja avas-
tame põnevaid kohti. Trennis on ala-
ti lõbus ning saab ka päris palju nalja. 
Seltskond on tore ja olen endale saa-
nud uusi häid sõpru,” ütleb Linda. Talle 
meeldib, et nendega tegeleb mitu tree-
nerit. Lisaks Mallorile treenib algajaid 
ning teeb tüdrukutega lisatreeninguid 
Kalevi Jalgrattakooli nooremtreener 
Iti-Kärt Kiivit. 

Lindale meeldivad ka laagrid. Te-
ma sõnul on vahva see, et käiakse ka 
teiste klubidega koos laagris. Vanemad 
õpilased aga sõidavad juba kaugema-
le, kevaditi ollakse Hispaanias etteval-
mistuslaagris. 

Kalevi Jalgrattakooli treeningute-
le tulemiseks piisab huvist rattasõidu 
vastu, rattakiivrist ja maastikujalgrat-
tast. Jalgrattasõiduoskused, viibimine 
värskes õhus ja hea tuju on kõigile ta-
gatud.

Võistlused on põnevad 
ja kui sõidan hästi, siis 
saan auhinna ning 
pärast on hea tunne. 
Eesmärk on saavutada 
häid tulemusi ja unis-
tus on jõuda olümpiale.

Kristiina Kütt
lapsevanem Kalevi Jalgrattakoolist

Kalevi Jalgrattakooli õpilased koos teiste klubide õpilastega. Põltsamaa laagris Olümpia sammaste juures. Foto: Iti-Kärt Kiivit

Linda Lensment. Hawaii Express Estonian Cup. Foto: Imre Avaste

Kirju teatrisügis huvikeskuses
Huviliste rõõmuks korraldab Viimsi Sport septembrist taas tasuta 
ühistreeninguid. 

Kogenud suusaõpetaja Kaarel Zil-
meri juhendamisel saavad septemb-
ris esmakordselt alguse õhtused 
rullsuusatreeningud.

Rahvaspordi tasemel ei eelda 
rullsuusatamine kuigi kõrgeid kehalisi 
võimeid ega tehnilist meisterlikkust. 
Alaga saavad hakkama kõik, kellel 
pealehakkamist ja tahtejõudu.

Rullsuusatamine põletab kaloreid 
kiiresti ning just seetõttu on rullsuus-
kadega treenimine suurepärane 
lahendus neile, kes soovivad lange-
tada kaalu. 

Varasemalt on Viimsi Sport läbi vii-
nud ka jooksu-, suusa-, kepikõnni- , 
jalgratta-  ja ringtreeninguid.

Treeningud hakkavad toimuma 
Randvere kergliiklusteel Tädu terviseraja juures igal kolmapäeval kell 
18.30–20.

Tule ja veeda kolmapäeva õhtud aktiivselt värskes õhus koos hea 
seltskonnaga! Treeningutele on oodatud ka kõik, kellel ei ole varasemat 
kogemust rullsuusatamisega. Koos on julgem alustada!

Tule ja võta julgelt osa! Treeningud on kõigile tasuta ning täpsema in-
fo treeningute kohta leiate Viimsi Spordi kodulehelt www.viimsisport.ee 
või Facebookist.

Anne-Mari Visnapuu 
Viimsi Teataja toimetaja 

Eesti käsipalliseeniorid said 
Euroopa mängudel teise koha
Eesti käsipalliseenioride võistkond HC Viimsi-Intrac/Manitou 
osales 26.–28. juulil Torinos Euroopa seenioride mängudel 
(European Masters Games 2019). 

Kokku osales Euroopa mängudel erinevates vanuseklassides 45 
käsipallivõistkonda. Meeste 50+ vanuseklassis oli kokku 14 võistkonda 
Euroopa eri riikidest. 

Alagrupimängudel oli eestlastel kaks kohtumist, mõlemad vastased 
olid Ungarist. Mäng MAFC-Masters Budapestiga lõppes tulemusega 12:1 
ning Dabas – Zentaga 10:8 Viimsi kasuks.

Poolfinaalmängus kohtus HC Viimsi Mais50 Portugaliga ja võitis tule-
musega 10:9 ning pääses finaali.

Pühapäeval, 28. juulil mängiti Odessaga finaalis, mäng lõppes tule-
musega 5:11 Odessale. 

Eesti käsipalliseenioride võistkond HC Viimsi-Intrac/Manitou saavutas 
Euroopa mängudel teise koha.

2019. aasta Euroopa seenioride mängudel hõbemedali võitnud Eesti 
käsipalliseenioride HC Viimsi-Intrac/Manitou käsipallimeeskond mängis 
järgnevas koosseisus: Ain Kont, Toivo Järv, Mart Liinat, Kalev Svilberg, 
Ain Luukas, Ahti Pihkva, Arso Raid, Raoul Aalberg, Andres Neeme, 
Jaakko-Tarmo Pettinen, Toomas Heinla, Raivo Laast, Eero Kinnunen, 
Margus Varik, Hendrik Karlson, Tõnis Turmann, Jaanus Rätsep ja And-
res Ottis.

Varasematel aastatel on meeskond osalenud Euroopa seenioride 
meistrivõistlustel vanuseklassis Men 45+ ja saavutanud 2. koha Brixe-
nis (2013), 3. koha Prahas (2014), 3. koha Nizzas (2015), 4. koha Porecis 
(2016), 6. koha Portos (2017) ning 4. koha Innsbruckis (2018).

Ain Kont 
Spordiklubi HC Viimsi seenioride võiskonna esindaja

Tule tasuta trenni!

Viimsi Sport ootab sind! 
Foto: Viimsi Sport

Teated

Võidukad käsipalliseeniorid. Foto: Tiina Kont
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Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

1980. aasta Olümpia
Purjetamise 1980. aasta suveolüm-
piamängud toimusid 22. juulist 
2. augustini Tallinnas Pirital. Olüm-
piamängude ajal oli Miiduranna 
sadam teatavasti piiripunktiks, kust 
kaudu jahid Eestisse tulid. Selleks 
puhuks anti käsk ja korraldus Mii-
duranna tee ääres olevad majad 
korda teha. Elanikud, kes mingil 
põhjusel maju korda teha ei jaksa-
nud, olid sunnitud maju müüma. 
Olümpiamängude ajaks tuli fas-
saad korda teha, vanemad majad 
kästi valgeks võõbata. Küla sai en-
dale ka uhke asfalttee, mida möö-
da sportlased olümpiakülla sõitsid.

Viimsi vana vallamaja
9. novembril 1923 kolis vallavalit-
sus 19. sajandi teisel poolel ehita-

tud Miiduranna rannavalve kordo-
nisse. 1923.–1939. aastatel asus 
Viimsi valla keskus Miidurannas. 
Vallamaja asus Miidurannas prae-
guse NOA restorani asukohas. 
1924. aastal aga osteti hoone valla 
poolt ära. Hoonesse jäi Viimsi val-
lavalitsus kuni 1939. aastani. Valla-
maja ühes otsas asus kartser-vangi-
maja ning teisel pool olid vallasek-
retäri eluruumid ja sahver. Lisaks 
oli majas veel kantselei ja koosole-
kusaal. 1926. aastal kolis vallamajja 
ka Viimsi raamatukogu, millel ka-
sutuses ühes vallavalitsuse kantse-
leiga oli üks tuba põrandapinnaga 
16 m2. 

1950. aastal paigutati vanasse 
vallamajja Kirovi kolhoosi kontor 
ning hiljem oli majas ka külanõu-
kogu, raamatukogu ning külakes-
kus. 1990. aastate alguses jäi hoone 
tühjaks ning lagunes. 2013. aastal 
see lammutati ning asemele ehita-
ti moodne restoran NOA.

NOA ehitamisel säilitati Viimsi 
vallamaja paekivist müür, mis võe-

ti lahti ning pandi seejärel uuesti 
kokku NOA sisemuses. Sama pae-
kiviga on viimistletud näiteks prae-
guse restoranihoone sissepääsu 
seinad. Nii säilib side vana hoo-
nega.

Miiduranna küla vimpellipp
Sünnipäeva-aastal võtsid aktiivse-
mad elanikud ette ülesande valmis 
teha küla vimpel, mille idee sai al-
guse pidulikust aastanumbrist. Nii-
siis kujundati lipu kavandid, läh-
tudes Miiduranna küla värvidest, 
mis on kantud ajaloost. Miiduran-
na praegune küla on rajatud kuna-
giste Miiduranna küla talude vilja-
katele põllu- ja karjamaadele ning 
seetõttu kutsutakse Miiduranna 
küla ka piimarannaks. Seal käidi 
ostmas pigem piima kui kala. See-
tõttu tehti otsus lipul kujutada kol-
last kera, mis on kui päike ja teisalt 
ka juustukera.

Meri on miidurandlastele olu-
liseks väärtuseks. Mere ääres on 
elatud sajandeid ning sai koheselt 

TÄHTPÄEV Sel aastal tähistab Miiduranna küla 430. sünnipäeva. 
Miidurannast leiab lummavad mereäärsed teed, kust saab nautida imelisi 
merevaateid ühelt haruldaselt lõunakaldalt Eestis. Küla iseloomustab 
sealne vana rannaküla aura, mis säilinud tänapäevani.
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Üks haruldane 
lõunakallas – 
Miiduranna. 
Foto: Anne-Mari 
Visnapuu
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selgeks, et vimplil peab kujutatud 
saama ka meri. Niisiis lisati lipule 
rohekat ja sinakat värvi, mis süm-
boliseerib mere eri varjundeid. 

Mitmetel külaelanikel lehvib 
vimpellipp juba lipuvardas, kuid 
esimest korda heisatakse lipp li-
pumasti külaplatsil üheskoos küla 
sünnipäeva tähistades so pühapäe-
val, 8. septembril. Külaplats ehk li-
puplats valmis sel aastal valla ja kü-
laelanike toel. 

Külaelanikud on vimpellipu üle 
uhked ning kuigi lipu valmimise 
protsess ei olnud lihtne, sest kõik 
toonid ja värvid olid juba võetud, 
valmis lõpuks siiski oma külavärvi-
dega vimpel.

Miiduranna tegus 
külavanem
Külavanem Eero Hammer kolis 
Miiduranda 1. augustil 1996. aas-
tal, mil sai elamiskõlblikuks maga-
mistuba koos vannitoa ja garderoo-
biga. Majas elas ta naise ja kolme 
lapsega rohkem kui aasta, enne 
kui redeli asemele trepp valmis sai. 
Eero oli ostnud oma tööandjalt te-
ma initsiatiivil pooliku majakarbi, 
seega sattus ta Miiduranda juhus-
likult. Täna on mees tööandjale üli-
malt tänulik, kuna tollal ei saanud 

ta majanduslikult endale majaehi-
tamist lubada.  

Külavanem räägib, et Miiduran-
na küla jaguneb kaheks osaks, sa-
dam kahe vahel. Eero elab uuemas 
osas, mis tekkis 1990-ndate keskel, 
kui seal toimus järsk arendustege-
vus. Praegu tegutseb külas 5-liik-
meline külaselts, mis liidab küla-
pooled. Külaseltsi kaasatakse jär-
jepidevalt liikmeid juurde, et ini-
mesed mõistaksid oma olulisust.

Olles juba peaaegu kaks aas-
tat külavanem, hakkab tekkima 
arusaam, et väike küla ei tähen-
da veel lihtsat küla. Kaks külapoolt 
on täiesti erineva mõttemaailma-
ga, see on aga ajalooline paratama-
tus. Õhkkonna ja kokkuhoidmise-
ga on keeruline, kuid Eero kasvab 
oma kodukohas ja töötab pidevalt, 
et see järjest paremaks ja väärtusli-
kumaks muutuks.

Üks mõtlemapanev tagasiside 

on Eero jaoks olnud, et kui keegi ei 
vasta külavanema kirjadele, siis jä-
relikult on kõik korras. See on oma-
moodi tunnustus. Aga kui mõni asi 
ei sobi, siis tagasiside on kiire tule-
ma, mis on samuti arusaadav.

Eero jätkab juba eelmise küla-
vanema Teele Kase alustatud võit-
lust gaasisaagaga. Seda võib defi-
neerida kui 1990-ndatel ehitatud, 
täna peremeheta gaasitorustiku-
le omaniku leidmise protsessi. Kü-
simus on umbes 120 majapidami-
se gaasivarustuses ning enamikule 
ka toasoojas nii Miidurannas kui 
ka Haabneemes. Kui muidu eest-
laslikult ükskõikne rahvas ei suuda 
viktoriinivõistkonda välja panna, 
siis hädas on inimesed kaks aastat 
kokku hoidnud. Külavanem koos 
külaseltsi juhatusega kartis, et kü-
la sünnipäevapidu ei leia laialdast 
osavõttu seetõttu, et gaasisaaga va-
ri hakkab segama. Juhtus aga hoo-
pis vastupidi – 350-st elanikust 200 
on osalemas.

Eero jaoks on suureks väärtu-
seks Miiduranna vanus – 430 aas-
tat. See on rohkem kui 10 põlvkon-
da. Täna elab Miiduranna külas 8. 
põlve järeltulijaid. Kunagises ran-
nakülas oli vaid kümme karjatalu 
ja kodukohta.

Mitmel külaelanikul lehvib 
vimpellipp juba lipuvardas, kuid 
esimest korda heisatakse lipp 
lipumasti külaplatsil üheskoos 
küla sünnipäeva tähistades.

Miiduranna küla vimpellipp. Kavand: Mare Hammer

Külavanem 
Eero Hammer 
Viimsi Ratta-
retkel. 

Viimsi vana 
vallamaja. 
Foto: Rahvus-
arhiiv

Miiduranna 
tee täna. 

Kutse Tammneeme 
külakoosolekule
Tammneeme küla üldkoosolek ja Tammneeme külaseltsi 
koosolek toimub 30. septembril algusega kell 18 ajaloolisel 
sadamaalal.

Päevakorras:
1. Tammneeme külavanema 2019. aasta aruanne,
2. Tammneeme külavanema valimine,
3. kohapeal algatatud küsimustele vastamine,
4. MTÜ Tammneeme Külaseltsi 2018. aasta majandusaasta 

aruande kinnitamine,
5. MTÜ Tammneeme Külaseltsi uue juhatuse valimine.

Tammneeme külavanem

Kutse Äigrumäe 
külakoosolekule
Äigrumäe külaselts kutsub kokku küla üldkoosoleku külava-
nema valimiseks Üldkoosolek toimub Äigrumäe külaplatsil 
10. septembril algusega kell 19. 

Päevakorras on külavanema valimine ja jooksvad küsimused. 
Üldkoosolekule on oodatud kõik sissekirjutust omavad Äigru-

mäe küla elanikud! Hääletamiseks tuleb kaasa võtta isikut tõen-
dav dokument

VT 

Muinastulede öö Naissaarel
31. augustil tuleb peole tulla üle mere Naissaarele. 

Seekord süüdatakse tuli ajaloolise Peeter Suure merekindluse 
patarei nr 9 ees, Naissaarel vana Piirivalve kordoni õuel! Üle me-
re aitab www.sunlines.eu. Saarel pakub transporti Nargen Safari. 

Pidu toimub iga ilmaga!
VT 

Õunamahla pressimine ja 
tilluke sügislaat Metsakastis
Metsakasti küla kutsub kõiki ühisele õunamahlapressimisele 
ja tillukesele sügisesele laadale. 

Õunu tuleb taaskord pressima Triinu Õunamahla suur tööstus-
lik õunapress, mis ka eelnevatel aastatel küla õunad mahlaks 
on pressinud. Pressimine toimub ainult eelregistreerimisega. Re-
gistreerumine avatakse ja detailid täpsustatakse nädal-paar en-
ne üritust.

Mahlapressimise tasu on endiselt 30 senti liiter.
VT 

Traditsioonilised Laiaküla 
laadad ja üldkoosolekud 
8. septembril
8. septembril kell 12 algavad noorte laadad ning kell 14 Laia-
küla küla ja MTÜ Laiaküla Külaseltsi üldkoosolekud. Asukoht: 
Käärametsa tee ringtee. 

Noorte poolt korraldatav “Laiaküla magusalaat” algab kell 12. 
Noored küpsetavad, külmetavad ja keedavad, et omale kooli-
hooajaks taskuraha teenida. Suu saab vastavalt soovile nii ma-
gusaks kui ka soolaseks. Ole õigeagselt kohal, sest mõni kaup 
lõpeb veel enne, kui laat läbigi on!  

Samuti on avatud säästlikku tarbimist propageeriv “turutänav”, 
et leida uus kodu üleliigsetele mänguasjadele, liikumisvahendite-
le, raamatutele ja riietele. Mõni noor võib vanadest asjadest teha 
ka päris uusi, seega tõlgendmise ja fantaasia küsimus.

Oodatud on kõik alaelised ettevõtjad ja pisematel soovitame 
emmed-issid kassa- või kokaabideks kutsuda! Kutsume kõiki kü-
lalisi, elanikke ja lapsevanemaid aktiivselt noorte algatust toeta-
ma! Nagu on öelnud Ameerika koomik Jean Shepherd (1966): 
“In god we trust other pay cash”.      

Laiaküla elanike ja külaseltsi üldkoosolek algab kell 14 ja 
päevakorras on MTÜ Laiaküla Külaseltsi 2018. majandusaasta 
kokkuvõte, põhikirja muutmine ning külavanema tööaruanne. 
Laadad ja üldkoosolekud toimuvad Käärametsa tee ringteel.

Kristiina Kägu
Külavanem

Saada oma külaelu puudutav info hiljemalt 
5. septembriks aadressil teataja@viimsiteataja.ee 
ning see ilmub 13. septembri lehes!
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TÖÖ NOORTEGA Annika Orgus on viimsilastele 
tuttav kui Viimsi Noortekeskuse juhataja. Ta on 
teinud seda tööd 18 aastat. Annikal on tahet, tarkust 
ja lennukaid ideid Viimsi noorte elu edendamisel ja 
kujundamisel. Annika on naine, kes teeb oma tööd 
suure kire ja pühendumusega.

S
ügisest ootavad Viimsi 
Noortekeskust ees suured 
muutused. Vahetub noor-
tekeskuse juhataja ning õi-

ge pea ka ruumid.

Paljudele seostud Viimsi Noorte-
keskusega just sina, Annika. Miks 
teed tööd noortega? 
See on koguaeg nii olnud, loomu-
lik asjade jätk. Tegelikult on tore te-
ha midagi, mis kuhugi viib. Ehk iga 
väike asi, mis sa teed, avaldab min-
gil moel mõju. Selle töö miinus mi-
nu jaoks on see, et ma ei näe ko-
he oma töö tulemust. Ma teen ja 
teen ja teen, aga ma tegelikult ei 
näe, et midagi saaks valmis ja teh-
tud. Noorsootöötajana, kui noorte-
ga suhtled või teed koos nendega 
tegevusi, näed sa lõpuks väikeseid 
muutusi, edusamme. Kuid tegeli-
kult me ei tea ega näe, kui palju üks 
või teine asi noort mõjutab. Selleks 
tulebki seda tööd teha pikemat ae-
ga, et oleks võimalik näha tulemust 
ja muutust. Kui sa lõpuks tulemust 
tajud, on see nii äge! 

 
Mis sind motiveerib?
Ma tahan, et midagi saaks valmis ja 
tekib midagi uut või saaks proovida 
midagi teistmoodi teha ja vaadata, 
kuidas ja kas see toimib. Noorsoo-
töös on ju kõik võimalik. Uute idee-
de ja uute mõtete realiseerimine ja 
tööle rakendamine. Eks natuke-
ne on seal ka eneseteostust. Nagu 
mulle just hiljuti öeldi: “Uus skate-
park valmib, võid endale õlale pat-
sutada!” Ka see on üks osa minu 
tööst – pöörata tähelepanu vaja-
dustele ja neid põhjendada, noor-
te heaolu ja võimaluste eest seista. 
Uus park valmis, kuna me ei jät-
nud jonni. Need ongi need väiksed 
sammud, mis viivad lõpuks suure-
ni välja. Tuleb julgeda!

Ütlesin “meie”, sest noorsoo-
tööd saab teha meeskonnas. Ka 
meeskond ja inimesed motiveeri-
vad mind. Kui tean, et mul on ala-
ti tugi ja toetus, ka kolleegid soovi-
vad noortele luua võimalusi. Kõige 
suurem tugi ja motivaator on mi-
nu jaoks ikka Kadi, kellega koos on 
imeline tööd teha ja ka raskemaid 
väljakutseid vastu võtta. Aitäh, Ka-
di!  

 
Mitu aastat oled olnud Viimsi 
Noortekeskusega seotud?
18 aastat.

Kes sind Viimsisse kutsus?
See on pikk lugu. Kui ma käisin Tal-
linna Pedagoogilises Seminaris (tä-
na Tallinna Ülikooli Pedagoogiline 
Seminar) teisel kursusel, oli va-
ja praktikakohta. Olin ennast ju-
ba Järva maavalitsusse kaubelnud, 
kuid siis pakuti kooli kõrvalt Tallin-
nasse tööd ja Paides praktikal käi-

Kuhu edasi, Viimsi Noortekeskus?

mine ei mahtunud enam plaani-
desse. Ja siis pakutigi praktikakohta 
Viimsi huvikeskusse. Jälle täiesti ju-
huslik kokkusattumus, nagu elus 
ikka juhtub. Tulingi Viimsisse, mul-
le väga meeldis siin. Kui mul kool 
läbi sai, vabanes Viimsi vallavalit-
suses noorsootöötaja koht. Küsisin 
selle koha endale. Ja olen siia jää-
nud kahekümneks aastaks.  

Ühel hetkel ehk aastal 2001 loo-
di Viimsi noortekeskus ja oli loo-
mulik, et ma sinna tööle läksin. Sa-
mal ajal hakkasin osalema avatud 
noortekeskuste arenguprogram-
mis, mida Eesti Noorsootöö Kes-
kus korraldas. Sealt sain esimesed 
teadmised, kogemused, täpsema 
arusaama noorsootööst ning ka 
tutvused teistest noortekeskustest 
ja piirkondadest. 

Ma olin 22-aastane ja alustasin 
üksi – juhatajast koristajani ja nõn-
da esimesed kuus kuud. Alguses oli 
noortekeskus avatud neli päeva nä-
dalas. Eks ta oli alguses nagu inter-
netipunkt. Üks eesmärk oli noored 
tänavalt ära saada. Noortel puudu-
sid kohad, kus koos olla ja koos mi-
dagi teha. Millenniumivahetus oli 
aeg, kus üle Eesti tekkis kümneid 
noortekeskusi. 

Umbes poole aasta pärast hak-
kasime otsima teist noorsootööta-
jat. Noortekeskus muutus aktiiv-
semaks, keskus oli kauem avatud, 
külastas rohkem noori, toimus roh-
kem tegemisi ja tekkisid esimesed 
koostööprojektid teiste noortekes-
kustega. Tekkis bändiruum, kuna 
noortel oli huvi ja soov ning noor-
sootöötajal oskused ja teadmised. 

Mis oli siis suurim väljakutse?
Kõik. Ma ei teadnud mitte mida-
gi. Kõike tuli ise õppida – kuidas 
kirjutada projekte, kuidas saada 
lisarahastust, kuidas teha eelar-
vet, kuidas noortega suhelda. Ma 
ei osanud noortega suhelda algu-
ses, kartsin neid. Enesekehtestami-
se oskus puudus tol hetkel täiesti. 
Ma olin hüpanud täiesti tundma-
tusse vette. 

Millal sinust noortekeskuse juha-
taja sai?
Ametinimi juhataja oli mul algu-
sest peale, kuid pigem kasvasin ma 
juhatajaks koos asutuse kasvami-
sega. Aga see hetk, kus ma ei pida-
nud ise igal hetkel olemas olema, 
tekkis alles 4–5 aasta pärast. Kuni 
selle ajani oli täiesti normaalne, et 
ma olin igal õhtul kella kaheksani 
tööl ning olin kõikides tegemistes 
ise osaline. 

Mida pead enda suurimaks töö-
võiduks?
Suure masu ajal (2009–2013) olin 
viis aastat tööst eemal, sain kaks 
last järjest. 

Kõige suuremaks töövõiduks 
pean peale töölenaasmist seda, et 
ma suutsin esimese aastaga tõs-
ta noorsootöötajate töötasusid ja 
tõestada ära selle, et meil on va-

ja mõlemasse noortekeskusesse 
(Viimsi ja Randvere) kahte täisko-
haga töötajat. 

Me oleme saanud Püünsisse 
noortekeskuse, kus on äge tehnika 
ja meil on toimunud suured tra-
ditsioonilised üritused nagu “Suur 
Päev” ja “Viimsi Maastik”.

Suur võit on uus noortekeskus, 
mida hetkel ehitatakse. Ja muidugi 
valla hallatavaks autuseks muutu-
mine. See on justkui tunnustus ko-
gu tehtud tööle.

Kes on Viimsi noor?
Väga julge, ma arvan. Eelmise aasta 
Noortepäeval oli arutelu “Mis näo-
ga on Viimsi noored?” ning seal jäi 
kõlama mõte, et Viimsi noored on 
tegelikult täpselt samasugused na-
gu igal pool mujal, aga nendes on 
võib-olla natukene rohkem am-
bitsioonikust ja ettevõtlikkust. See 
mõju tuleb ilmselt keskkonnast ja 
kodust.

Mitu korda nende aastate jook-
sul oled mõelnud, et nüüd aitab, 
lähed minema? 
Mitu korda. Jah, olen selle peale 
mõelnud. 

Mis on pannud sind meelt muut-
ma?
Asjad lihtsalt juhtuvad. Ma ei saa 
öelda mitte ühtegi konkreetset 
põhjust. Tihti on midagi poole-
li, suured projektid või protsessid, 
mida tahaks ise lõpuni viia. 

Ju ei ole seni olnud õige aeg. Tu-
leb osata märgata märke. Elus juh-
tuvad asjad õigel ajal.

Millised on olnud sinu eesmär-
gid ja visioon noortekeskuse ju-
hatajana? 
Need on ajas muutunud. Ma tahan, 

et oleks hea olla. Kõigil. Minu vii-
maste aastate moto, millega olen 
töötanud, on lihtsalt öeldes “Noor-
sootöö on kire leidja”. Ma arvan, et 
igal inimesel on kirg või hobi, mis 
teda elus edasi kannab. Mõnel võib 
see elu jooksul ka muutuda ja see 
on loomulik. Kuid see miski, mil-
les ta on hea, mis talle huvi pakub, 
milles ta on andekas, on meis kõi-
gis olemas. See on see, mis teda 
viib elus edasi või aitab edasi viia. 
Noorsootöö aitabki noorel leida, 
milles ta on hea, ja keskendub tu-
gevustele. 

Viimased 2–3 aastat olen tead-
vustanud, et ma ei pea juhataja-
na noorsootöötajatele ütlema, mi-
da nad halvasti või valesti teevad, 
vaid pean keskenduma sellele, mil-
les nad on tugevad ja looma vasta-
vaid võimalusi end ja oma tugevu-
si veel arendada. 

Leia oma kirg ja mine!

Viimsi Noortekeskuses toimuvad 
hetkel suured muutused. Uued 
ruumid ja uus juhataja. Palun 
selgita muutuste tagamaid lähe-
malt!
Hetkel on toimumas asutuse ju-
riidilise staatuse muutus. Kui seni 
on noortekeskus olnud MTÜ Viim-
si Huvikeskuse struktuuriüksus, 
siis alates 1. septembrist 2019 on 
Viimsi vallavalitsuse hallatav asu-
tus Viimsi Noortekeskus. 

Muudatuse peamine põhjus on 
noorsootöö ja noortekeskuse töö 
stabiilsus, järjepidevus ja areng. 
Noore jaoks ei muutu midagi.

Õige pea muutub vaid Viimsi 
noortekeskuse asukoht. Kui hetkel 
on noortekeskus vaid üks suur ja 
multifunktsionaalne avatud ruum, 
siis uues keskuses on lisaks avatud 
ruumile multimeediaruum, käelise 
tegevuse ruum, koosolekute/noor-
teühenduste ruum, suur köök, kaks 
kabinetti ja ladu. Uued ruumilised 
võimalused võimaldavad samal 
ajal läbi viia mitu tegevust korraga. 
Kõik ruumid on väga multifunkt-
sionaalsed ning väga heade tehni-
liste tingimustega. 

Põhikohaga jääb igasse noorte-
keskusesse kaks noorsootöötajat, 
kuid kõik noorsootöötajad saavad 
võimaluse uues keskuses töötada. 
Ehk plaanis on nii Randvere kui ka 
Püünsi noortekeskuse noorsootöö-
tajate parimad oskused ja teadmi-
sed tuua valla keskusesse.  

Noorte jaoks on ruumide ja teh-
nika kasutamine loomulikult tasu-
ta.

Samuti on plaanis, et uus Viimsi 
noortekeskus on kauem avatud kui 
praegu ehk siis tööpäeviti senisest 
pikemalt ning ka laupäeviti. 

Noortekeskusesse pääseb nii 
läbi raamatukogu kui ka otse tä-
navalt.

Miks sa ise uuesti ei kandideeri?
Ma leian, et on aeg anda võimalus 
ka teistele.

Millised on sinu uued tööalased 
väljakutsed?
Alustuseks võtan aja maha ja puh-
kan. Siis vaatan, mida elul mulle 
pakkuda on. 

Kas on kahju Viimsi Noortekesku-
sest ära minna?
Muidugi on kahju. Aga vahepeal on 
vaja vaheldust, uus inimene toob 
teise arengu. Uus inimene, uute 
värskete mõtetega suudab teha mi-
dagi teistmoodi. Muutus ei ole ala-
ti halb.

 
Kes sobib Viimsi Noortekeskuse 
juhatajaks?
Inimene, kes tahab seda tööd te-
ha. Tugeva motivatsiooni ja kut-
sumusega. Juhataja ei saa olla liht-
salt asutuse juht, ta peab teadma 
seda valdkonda. Peab tahtma ol-
la nii noorte keskel kui ka arenda-
da noorsootöötajaid ja valdkonda. 
Hea juht on see, kes aitab noor-
sootöötajaid endast mööda kas-
vada. Kui juht pärsib noorsootöö-
taja arengut, siis see pole õige. Ta 
peab toetama, et noorsootööta-
ja saaks soovi korral temast möö-
da kasvada. 

Mida soovid uuele Noortekesku-
se juhatajale?
Vastupidavust, külma närvi, lennu-
kaid ideid, aega kuulamiseks ning 
et ta seaks noored ja noorsootööta-
jad esikohale. 

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

Annika Orgus 
noortevahe-
tusel Islandil 
kohaliku eluga 
tutvumas. 
Fotod: erakogu

Annika Orgus 
pidamas 
Islandi parla-
mendis kõnet.  

Noortepäev: 
mis näoga on 
Viimsi noored? 

Muudatuse peamine põhjus on 
noorsootöö ja noortekeskuse töö 
stabiilsus, järjepidevus ja areng. 
Noore jaoks ei muutu midagi.



NOORTE ARENG Viimsi Noorte-
keskus on tegutsenud 18 aastat 
ning selle aja jooksul on avatud 
ka kaks filiaali – Randvere 
noortekeskus ja Püünsi noorte-
keskus. Alates 1. septembrist 
on Viimsi Noortekeskus munit-
sipaalasutus, kuid noorte jaoks 
ei muutu midagi. Võimalusi 
tuleb vaid juurde.

Püünsi noortekeskus on kõige värs-
kem ja väiksem, kuid pakub kõige 
enam võimalusi noortele muusi-
kutele ja muusikahuvilistele. Ni-
melt on Püünsis noortele kasuta-
miseks olemas vaikne ja nutikas 
bänditehnika koos pillidega. Teh-
nika võimaldab teha bändiproo-
vi nii, et kõrvalseisjad midagi ei 
kuule, kuid osalistel endil on kõr-
vaklappide vahendusel kõik kuul-
da. Lisaks on hetkel hankimisel ka 
salvestustehnika, mis olemasole-
vat bänditehnikat täiendab ja loob 
veelgi suuremad võimalused noor-
sootöö korralduseks ja noorte aren-
guks. Et bänditehnikat maksimaal-
selt ära kasutada, alustab sügisest 
ka bändiring, mida juhendab noor-
sootöötaja Aare. Samuti oskab Aa-
re nutikat bänditehnikat kasutada 
ning noori juhendada nii tehni-
listes kui ka noortebändi sisulis-
tes küsimustes. Julgustan jälgima 
Püünsi noortekeskuse Facebooki 
lehte, kust on võimalik saada vaja-
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tehnikaga ning on Viimsi noortele 
eelisjärjekorras kättesaadav.

Noorteka mõnus ja kodune 
köök on samuti valmis vastu võt-
ma noortegruppe ja seltskondi te-
gevuste ja koolituste läbiviimiseks 
või suuremate ürituste puhul koh-
vi- ja söögiruumina.

Lisaks on noortekeskuse ja raa-
matukogu ühiskasutamiseks saal 
kuni 50-le inimesele, mida saab ka-
sutada nii koolituste, konverentsi-
de kui ka noortekogunemiste läbi-
viimiseks.

Samuti on noortekeskuse ava-
tud ruumis väike lava, mis on 
mõeldud väiksemate ja rahulike-
mate kontsertide, luuleõhtute ja 
muude esinemiste jaoks. Või miks 
mitte ka koolituste korraldamiseks.

Võimalusi on uues keskuses 
mustmiljon. Tule ja tee!

Kuni uue keskuse avamiseni 
on endiselt avatud Viimsi noorte-
keskus vanas kohas – Nelgi tee 1. 
Hoia end kursis läbi Facebooki, li-
sa Viimsi Noortekeskus meeldivaks 
ning kogu info on teada.

Kuna Viimsi noortekeskused 
töötavad avatud noortekeskuse põ-
himõttel, on nii keskus kui ka noor-
sootöötajad avatud noorte ideedele 
ja soovidele. Noortekeskuste tege-
vused ja pakutavad võimalused tu-
lenevad noorte vajadustest. Noor-
tekeskuste noorsootöötajad on 
alati valmis noori aitama ja toeta-
ma nende ideede teostamisel. Nad 
annavad endast parima, et luua 
noortele arenguks mitmekülgsed 
võimalused.

kui ka võimalusi. Alates detsembri 
algusest asub Viimsi noortekeskus 
koos Viimsi raamatukoguga Viim-
si Marketi teisel korrusel. Seda ko-
limist ja uuendust tasub oodata, 
sest uus keskus on loodud spet-
siaalselt noorte jaoks. Nii ruumila-
hendused, sisustused kui ka tege-
vusvõimalused on loodud selleks, 
et võimalikult palju noori saaksid 
korraga maja kasutada ja tegele-
da neid huvitavate tegevustega. 
Uues majas on lisaks avatud ruu-
mile veel multimeediaruum, käe-
lise tegevuse ruum kui ka koosole-
kute ruum. Lisaks mõnusalt suur ja 
kodune  köök.

Multimeediaruumi saab kasuta-
da nii fotostuudio, arvutiklassi kui 
ka filmistuudiona. Noorte kasuta-
da on kolm Apple’i arvutit, mis on 
noorteprojekti “SisuAkadeemia” 
läbiviimiseks vajalikud ning soeta-
tud Euroopa Sotsiaalfondi toel. Li-
saks on olemas ägedad Sony hüb-
riidkaamerad koos mikrofonide 
ja valgusega ning statiivid parima 
pildi- ja filmikvaliteedi jaoks. Mul-
timeediaruumi tulevad ka stuudio-
taustad ja valgused-välgud.

Käelise tegevuse ruumis hakka-
vad toimuma juhendamisel toi-
muvad tegevused, kuid ka noortel 
endil on võimalik ruumi kasutada 
oma tarbeks käsitöö tegemiseks või 
meisterdamiseks.

Koosolekuteruumi saavad kasu-
tada noorteühingud, noortevoliko-
gu ja kõik noortegrupid oma kok-
kusaamisteks ja koosolekuteks. 
Ruum saab varustatud kaasaegse 

Noortekes-
kuse uued 
ruumid on 
sisustatud 
nii, et noortel 
oleks seal 
mugav ja 
sisukas aega 
veeta. Foto: 
sisekujunduse 
projekt

Viimsi noortekeskused on väga võimalusterohked

likku infot nii bänditegevuse kui ka 
muude võimaluste kohta.  

Randvere noortekeskuse tege-
vusvõimaluste nimekiri kasvab 
samuti pidevalt. Randvere kesku-
ses on noortele kasutamiseks fo-
tostuudio koos vajaliku tehnikaga 
kaamerast-välkudest kuni erineva-
te taustade ja arvutini välja. Noorel 
on võimalik pildistamist harjutada 
ning õppida ise midagi omamata 
ehk noortekeskuses on need või-
malused olemas. Samuti saab noor 
juhendamist ja nõustamist, kuna 
noorsootöötaja Kertul on olemas 
selleks nii teadmised kui ka koge-
mused. Lisaks pildistamisele saab 
Kertu noori abistada fotode töötle-
mise, plakatite kujundamise ja vi-
deode monteerimisega. Pildistami-
se soovi korral on vaja vaid Kertu 
või noortekeskusega ühendust 
võtta.

Samuti on Randvere keskuses 
noorteke kasutamiseks seadmed 
ja masinad, mis võimaldavad te-
ha erinevat käsitööd ja meisterda-
mist. Noortekeskuses on nii tikki-
mismasin, digilõikur, paberlõikur 
kui ka muud kaasaegsed vahen-
did, mis noortele mitmeid kasuta-
misvõimalusi pakuvad.

Lisaks olemasolevatele vahen-
ditele korraldavad noorsootööta-
jad koos noortega erinevaid tege-
vusi ja üritusi ning teevad lahedat 
koostööd Randvere kooliga, et 
noorte võimalusi ja teadlikkust 
veelgi suurendada. Samuti julgus-
tan jälgima Randvere noortekesku-
se Facebooki lehte, mille kaudu uu-
diseid ja uut infot kiirelt leida võib.

Viimsi Noortekeskus on aga 
suurte muutuste ja uuenduste teel. 
Viimsi noortekeskus kolib ning see-
ga tekib juurde nii ruumi, ruume 

Annika Orgus
Viimsi Noortekeskuse juhataja
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NÄITUS Nõukogude Liidu poolt 
okupeeritud Eestit on iseloomus-
tatud kui üht suurt garnisoni. Eesti 
territooriumil oli poole sajandi 
jooksul okupatsiooniarmee käsu-
tuses tuhandeid hektareid maad, 
tippaegadel võis sõjaväelaste arv 
ulatuda 120 000 meheni.

Paljud viimsilased mäletavad kindlasti, 
et ka Viimsi mõis, kus täna asub Eesti 
sõjamuuseum, oli aastakümneid oku-
patsiooniarmee käsutuses. Siin asus 
Nõukogude Põhjamere laevastiku raa-
dioluure üksus, mõisasüdame territoo-
rium oli ümbritsetud kõrge planguga.

Käesoleva aasta 31. augustil möö-
dub veerand sajandit Vene Föderat-
siooni vägede väljaviimisest Eestist. 
President Lennart Meri on nimetanud 
seda sündmust II maailmasõja lõpuks 
Eesti jaoks. 

Kokkuleppe saavutamine Vene-
maaga vägede väljaviimiseks oli Eesti 
jaoks määrava tähtsusega. Pärast taas-
iseseisvumist siia jäänud endise Nõu-
kogude Liidu vägede siinviibimise ajal 
oli olemas võimalus, et provokatsioo-
ni korral võivad siin asuvad Vene väed 
baasidest väljuda ja ulatusliku konflik-
ti eskaleerida, mis oleks Eesti iseseis-
vuse ohtu seadnud. Kõige suuremat 
ohtu kujutas endast Tallinnas asunud 
144. kaardiväe Jelnja motolaskurdiviis 
ja selle Matrossovi polk. Vene Föderat-
siooni relvajõudude siiajäämine pike-
maks ajaks oleks teinud võimatuks ka 
ühinemise NATO ja Euroopa Liiduga. 
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Kontserdi- 
plakat. Plakat: 
Raivo Järvi

Kokkuleppe saavutamine Vene-
maaga ei olnud lihtne. Vägede välja-
viimiseni jõuti eeskätt lääneriikide, 
eriti USA, aga ka rahvusvaheliste or-
ganisatsioonide surve abil, kes sidusid 
oma suhete tingimuseks Vene Föderat-
siooniga vägede väljaviimise Eestist ja 

Sõjamuuseumis avatakse augusti viimasel päeval 
näitus Vene Föderatsiooni vägede väljaviimisest Eestist

teistest Balti riikidest. Loomulikult oli 
rahvusvahelise toetuse saavutamisel 
oluline roll ka Eesti poliitikutel ja dip-
lomaatidel. Pärast kolm aastat kest-
nud kassi ja hiire mängu allkirjastati 
Moskvas 26. juulil 1994 presidentide 
Lennart Meri ja Boriss Jeltsini poolt 

lepe vägede väljaviimiseks, mille ko-
haselt pidid kõik Eestisse jäänud Vene 
Föderatsiooni relvajõud Eesti Vabarii-
gi territooriumilt lahkuma hiljemalt 31. 
augustil 1994. 

Nn “juulilepete” sõlmimine sattus 
Eestis opositsiooni terava kriitika alla 
– räägiti võimalikest varjatud sätetest, 
tõstatati ka küsimus, kas presidendil 
ikka oli õigus selliseid lepinguid sõl-
mida, ja räägiti rahvuslikust reetmisest. 
Tõsi, vägede väljaviimise hinnaks oli 
hulga sõjaväepensionäride siiajäämi-
ne, aga peatähtis oli, et Vene Föderat-
sioon võttis kohustuse väed välja viia.

Pärast lepingute sõlmimist algas 
vägede lahkumine Paldiski sadama 

Viimsi mõis 
1992. aastal 
pärast Nõu-
kogude väeosa 
lahkumist. 
Foto: Verner 
Puhm

kaudu ja mööda raudteed. Eestile jäid 
päranduseks üsna väärtusetud või la-
gastatud hooned ja saastunud loodus. 
Aga läinud nad olid ja selle puhul toi-
mus 31. augustil 1994 Vabaduse välja-
kul suur rokikontsert “Пaka!” (Pakaa!).

Vene Föderatsiooni vägede väljavii-
mise tähtpäeva meenutuseks on Ees-
ti Sõjamuuseum – kindral Laidone-
ri muuseum koostanud teemakohase 
näituse “Пakaa! 25 aastat Vene väge-
de väljaviimisest”, mis avatakse siin 
31. augusti keskpäeval. Näituse peal-
kiri laenati 25 aastat tagasi toimunud 
kontserdilt. Näitus jääb sõjamuuseu-
mis avatuks paariks kuuks. 

VT
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Valeria Filippova
Hüpernoole toimetaja

AEG on väga väärtuslik, eriti 
kui tegemist on gümnaasiumis 
õppimisega. Kahjuks pole 
ööpäevas rohkem kui 24 tundi. 
Miks tundub, et mõni inimene 
suudab iga minutit tarvilikult 
kasutada? Neil ei ole võimet 
aega peatada – nad teavad, 
kuidas oma aega planeerida.

Kuna aja planeerimise valdamine 
tuleneb selgusest, siis tuleb alustu-
seks keskenduda sellele, mida on 
soov saavutada. Aja planeerimine 
aitab jõuda oma eesmärkideni. Esi-
teks tuleb seada sihte ning lahter-
dada need vastavalt tähtsusele ja 
prioriteedile. 

Eesmärgid paigas, on aeg koos-
tada kava, kus on tähtajad ja tege-
vused, mis viivad sihini. Oluline on 
alustada ja püsida seatud tempos: 
sihikindlus oma ajakava järgimisel 
loob eeldused heaks aja juhtimi-
seks ja selle tõhusaks haldamiseks. 

Alisa Stoten
Daniel Budõlin
Hüpernoole toimetajad

Eesmärkide 
saavutami-
seks on aja-
planeerimine 
tähtis. Foto: 
Martin Männik

Kuidas oma aega planeerida ja tasakaalu leida?

Planeerimine on võtmeks hästi 
korraldatud, edukale elule. Iga 21. 
sajandi edukas õpilane peab oska-
ma oma aega kontrollida.

“Lihtne öelda,” ütlete te, aga 
miski pole võimatu! Alusta näiteks 
järgmise kuue sammuga juba täna 
ja märkad, kui palju jõuad ühe päe-

va jooksul korda saata, kui juhid ise 
oma aega.

Alusta raskemast! Töö alguses 
alusta just keerulisematest ülesan-
netest, sest sul on rohkem ener-
giat, et nendega kiiremini ja pare-
mini hakkama saada. 

  Michael Ende “Momo”, 
mis on alates 2019. kevadest 
ka nukuteatris lavastusena 
vaadatav (nuku.ee/et/momo).

Lugemis-
soovitus aja-
huvilistele

KOOLI ALGUS Mõned inimesed ütlevad, et lasteaed 
on kõige toredam aeg meie elus. Mõned ütlevad, 
et algkool on kõige lõbusam osa meie elust. Mõned 
aga arvavad, et keskkooliaeg on võrratuim.

P
aljud usuvad, et gümnaa-
sium on see kõige erili-
sem aeg ning üpris mit-
med peavad selleks kõige 

paremaks ajaks ülikooli. 
Tulles tagasi kooli oleme elevil 

ja täis motivatsiooni või lootusrik-
kad, et kõik see saab läbi kiiremi-
ni, kui tunduda võib. Sellegipoo-
lest läheme 1. septembril aktusele 
ja naeratame kõikidele sõpradele, 
keda oleme ja ei ole suve jooksul 
näinud, tervitame õpetajaid, kes 
on teinud koolis käimise taluma-
tuks või muutnud seda lõbusaks ja 
positiivseks, ning anname endale 

Kooliaeg on kõige toredam aeg meie elus

uue kooliaasta lubadusi, mida me 
suure tõenäosusega täita ei suuda, 
kuid üritame kõigest jõust, mis meil 
on. Mis on siis kõige toredam aeg 
meie elu jooksul?

Tegelikult on põhikool väga lõbus 
periood noore elus, sest siis kujuneb 
välja tõeliste sõprade arusaam ning 
saadakse põhi või alus kõikidele ai-
netele, mida tulevikus gümnaasiumis 
kohtab. Tihtipeale ei võeta põhikoo-
li tõsiselt, sest see tundub tähtsuse-
tu ja igav, kuid tegelikult on see va-
le hoiak, sest ilma põhikoolita ei saa 
edasi gümnaasiumi ning peale seda 
juba ülikooli. Ehk, raisates aega lollus-
tele põhikoolis ning lõbutsedes õppi-
mise asemel, on väga tõenäoline, et 
pärast põhikooli hakkab olema väga 
keeruline ja kaugeltki mitte nii lõbus 
nagu põhikoolis võis olla. 

Selle tõttu on väga mõistlik võt-
ta õppimist tõsiselt juba algklassi-
dest peale ja mõelda koolist kui või-
malusest areneda ja kasvada targaks 
ning intelligentseks inimeseks. Põhi-
kool võib tunduda kerge ja igav, kuid 
ei tasu end lõdvaks lasta, sest güm-
naasium ei ole kerge ja kindlasti mit-
te igav. 

Eestis elavatel noortel on tõsiselt 
vedanud, sest siin on võimalus saa-
da sellist haridust nagu ise soovime 
või mille nimel oleme valmis pingu-
tama. Samuti juhtub see haridus ole-
ma ka tasuta, mis on päris suur boo-
nus. Ehkki on palju riike, kus ei ole nii 
head olud haridusega kui meil, suu-
dame ikka viriseda ja kurvastada selle 
üle, et peame õppima. Tunnistades, 
et kontrolltööd ja testid ei ole üldse-
gi meeldivad ning kodutööde ülekül-
lasus tekitab stressi, peame siiski aru 
saama, kui raske oleks maailmas ilma 
hariduseta hakkama saada. 

Samuti on kasulik mõista, kui täht-
sat tööd teevad õpetajad, koostades 
neid kontrolltöid ja jagades noorte-
ga kõiki oma teadmisi ja kogemusi. 

Õpetajad tõesti ei vääri halba koht-
lemist või tagarääkimist või veel kõi-
ke muud, mida noored tänapäeval 
vihast nende vastu teevad. See-eest 
peaksid noored austama oma õpe-
tajaid ning võtma neist eeskuju, sest 
õpetajaks saamine ei ole kerge ja 
kohe kindlasti ei oleks need õpeta-
jad klasside ees, kui neid ei huvitaks 
noorte tulevik. 

Õnneks, mida vanemaks saadak-
se, seda rohkem hakatakse väärtusta-
ma kooli ja seda kõike, millega sealt 
päeva lõpus lahkutakse. Võib-olla 
on siis gümnaasium see kõige tead-
misterohkem aeg, mil noor saab aru 
paljudest asjadest, mida varem ei 
mõistnud ning millele tähelepanu ei 
pööranud?

Ülikool. See sõna tähendab ini-
meste jaoks erinevaid asju. Kellelegi 
on see lihtsalt sõna, kellelegi mäles-
tus, kellelegi ajaraisk ning kellele-
gi elu eesmärk. Eelkõige aga on üli-
kool osa meie õppimise protsessist. 
Osa täiskasvanuks saamisest ning 
osa meist, mis ei ole kõigile vajalik, 
kuid paljudele tähtis. Just ülikoolis 
saab õppida seda, mida hing ihkab 
ja just ülikool pakub sellist õpet, mis 
meile sobib. Võib ju mõelda, et üli-
kool ongi see kõige parem ja väärtus-
likum aeg, sest selleks valmistutak-
se kogu oma eelneva elu, kuid see ei 
ole tõsi. Ülikoolis ei õpi kõik inime-
sed, kes lõpetasid gümnaasiumi, vaid 
teatud inimesed, kes on selle ära tee-
ninud. Sellest järeldades võibki öel-
da, et kõik eelmised etapid on sama 
tähtsad nagu ülikool. 

Kohe on käes september ehk aeg, 
mil tagasi kooli minna. Miks siis mitte 
võtta sellest ajast kõike, mida võima-
lik, ja nautida seda nii kaua, kui veel 
saab, sest elu liigub tohutu kiirusega 
ja isegi, kui hetkel tundub, et aega on 
palju, on seda tegelikkuses vähe. 

Mida vanemaks saadakse, seda 
rohkem hakatakse väärtustama 
kooli ja seda kõike, millega sealt 
päeva lõpus lahkutakse.

Viimsis on 
peale Viimsi 
gümnaasiumi 
veel viis kooli. 
Foto: Martin 
Männik

Proovi alustuseks 75-minutilises 
tunnis enda vastu ausaks jääda 
ning peida telefon sügavale koti 
põhja. Vaata, kas see mõjutab kes-
kendumisvõimet ja tulemuslikkust.

Vaata e-kirju kindlatel aega-
del! Kuues nipp oma aja planee-
rimisel on külastada e-postkasti 
kindlatel kellaaegadel, nii ei vii saa-
detud e-kirjad tähelepanu eemale.

*Kogu informatsioon on võetud 
kursuse “Ennastjuhtiv õppija” 
materjalidest, mis toetuvad alli-
katele Entrepreneur, Wanderlust 
Worker, Business Insider.

Tee pause! Inimene suudab ol-
la oma tegemistes efektiivne, kui ta 
teeb pause. Üsna levinud soovitus 
on teha paus iga 50 minuti järel. 

Premeeri end! Oled tubli! Kui 
tunned, et oled oma eesmärke usi-
nalt täitnud, pole patt end premee-
rida. Tee midagi, mis sulle meeldib: 
sporti, käi kinos, loe head raama-
tut, jaluta, ratsuta ükssarvikul.

Lõpeta prokrastineerimine! 
Lõpetage tähtsate asjade edasilük-
kamine viimasele hetkele. Kah-
juks ei too selline tegevus meeldi-
vaid tulemusi. Scarlett O’Hara teo-
ses “Tuulest viidud” võis kodusõja 
päevil endale öelda, et “ma ei mõtle 
sellele täna, mõtlen homme”, ent 
Eesti vanasõna ütleb: “Mis täna 
tehtud, see homme hooleta!” ning 
rahvuseeposest pärineb mõttetera 
“Tänasida toimetusi ära viska hom-
se varna”.

Tunnista halbu harjumusi! Töö-
tegemise või õppimise ajal sotsiaal-
meedia külastamine pole väga suur 
patt, ent see segab töörütmi. Püüa 
sotsiaalmeediat õppimise või töö-
tamise juures vähe külastada või 
tee seda kindlatel kellaaegadel. 
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TERVISLIK ELUVIIS Kui endal juba õunaisu täis 
söödud, õunakoogid ja kompotid valmis, tasub 
õunu jagada ka teistega. Üks viis on õunad kastiga 
tänavale tõsta, et siis mööduja saab endale haarata, 
kuid variante õunte jagamiseks on teisigi. Näiteks 
Toidupank, Õunastop või miks mitte Tallinna 
Loomaaed.

Õ
unapuude valik oma 
aeda võiks olla pigem 
teadlik. Pille Petersoo, 
kes on Nami-Nami ret-

septikogu perenaine ja Viimsi ela-
nik alates 2006. aasta sügisest, rää-
kis õuntest veidi lähemalt. “Kui 
meie 10 aastat tagasi oma Haab-
neeme koduaeda õunapuid vali-
sime, siis jäid valikusse “Antonov-
ka” (parim koogiõun), “Suislepp” 
(minu lemmik, maitsev suveõun), 
“Kuldrenett” (mehe lemmik, sügis-
õun) ja paradiisiõunapuu “Kuku”. 
Lisaks on meil aias briti õunapuu 
“Egremont Russet”, mille tellisime 
Ühendkuningriigist – ma elasin 
seitse aastat Šotimaal ja see põ-
nev hilissügisene õun oli mu seal-
ne lemmik.” 

Ehk siis puid valides tasub mõel-
da, et õunu jaguks võimalikult mit-
meks kuuks, eelistades sorte, mis 
pereliikmetele meeldivad. Istandu-
sed oskavad kindlasti head nõu an-
da justnimelt uuemate kodumaiste 
sortide osas. Väiksematesse aeda-
desse sobivad kindlasti ka nn pe-
reõunapuud. 

Kõige mõistlikum ongi istutada 
õunapuid sügisel, enne öökülma-
de tulekut, sest siis on maa niiske 
ja õunaistikud jõuavad korralikult 
juurduda. Kevadel võib pinnas veel 
kuiv olla, aga kui hoolikalt kasta, 
siis võib muidugi ka kevadel istu-
tada. 

Võra kujundatakse ehk õuna-
puid lõigatakse varakevadel, ideaa-
lis veel siis, kui temperatuurid on 
kergelt miinuses. Lõikekohad jõua-
vad siis kenasti ära kuivada-para-
neda ja seenhaiguste eosed ei pää-
se puud kahjustama, sest neid 
varakevadel veel ei liigu. 

Kõik õunad aga süüa ei kõlba. 
On ka iluõunapuu sorte, mille vil-
jad on heal juhul arooniasuurused. 
“Meie aias kasvavad lillakasroosa-
de õitega “Liset” ja roosade õitega 
“Hillieri”. Köögis ma neid ei kasuta, 
aga puud on kenade punaste leh-
tedega ning just õitsemise ajal on 
need imekaunid,” märgib Pille.

Üks õun päevas hoiab 
arsti eemal 
See tore vanasõna on pärit juba 19. 
sajandi keskpaigast – 1866. aastal 
pandi Walesis kirja vanasõna “söö 
enne magamaminekut üks õun ja 
su arst jääb oma leivarahast ilma”. 
On küll tehtud uuringuid, mis seos-
tavad õunte söömist ühe või teise 
tervisevaeguse esinemissageduse-
ga, aga pigem tasub õunu süüa see-
tõttu, et need maitsevad hästi ning 
täiendavad sügisel ja talvel toidu-
lauda erinevate vitamiinidega.

Tervise Arengu Instituudi toitu-
mise ja liikumise valdkonna eks-

Õunad sulle, mulle ja meile kõigile ehk mida teha õunauputuse või -puudusega?

pert Tagli Pitsi ütleb, et otseselt 
ei saa ühegi toidu kohta öelda, et 
just seda oleks kasulik või kahju-
lik süüa. Toituma peaks mitmeke-
siselt, st sööma toite kõigist viiest 
põhitoidugrupist, millest üks on 
puu- ja köögiviljade ning marjade 
grupp. Sinna alla kuulub ka õun, 
kuid ka igas toidugrupis peaks toi-
te varieerima, mitte söömagi puu-
viljadest ainult õunu.

Õunad ei sisalda ühtegi vitamii-
ni ega mineraalainet ega ka kiudai-
neid sellises koguses, et neid saaks 
nimetada vastavate toitainete hea-
deks allikateks. Vitamiinidest lei-
dub õuntes mingil määral küll C-vi-
tamiini, kuid päevase soovitusliku 
koguse saamiseks ainult õuntest 
peaks neid ära sööma ligi 3 kg. Mõ-
ningal määral sisaldavad õunad ka 
näiteks kaaliumi ja magneesiumi, 
kuid päevase soovitusliku koguse 
saamiseks peaks õunu sööma jälle-
gi meeletutes kogustes, üle 5–6 kg.

Päevase soovitusliku kiudainete 
koguse saamiseks piisaks küll 1–1,5 
kg-st, kuid isegi selles koguses õun-
te söömine ei ole soovituslik. Kahel 
põhjusel. Esiteks, nagu juba ees-
pool öeldud, on oluline, et sööda-
vaid vilju-marju varieeritaks – nii 
saadakse erinevaid vajalikke toit-
aineid. Teiseks, kuigi õun ei anna 
väga palju energiat – keskmine 150-
grammine õun umbes 70 kcal –, siis 
süües õunu suurtes kogustes on 
oht saada liiga palju liigset energiat 
ning seeläbi võib suureneda ka ke-
hakaal. Seega 2–3 õuna õunahoo-
ajal päevas süüa on täiesti opti-
maalne.

Kuigi õun vitamiinide-mineraal-
ainete poolest väga rikas ei ole, siis 
ütlus “üks õun päevas hoiab arsti 
eemal (“An apple a day keeps the 
doctor away”)” tuleneb ilmselt te-
ma erinevate bioaktiivsete ainete 
sisaldusest. Kuid ka siin ei pea ai-
nult õunale “lootma jääma”, vaid 
sööma võimalikult mitmekesi-
selt: vähemalt 300 grammi köögi-
vilju ning umbes 200 grammi puu-
vilju-marju päevas, veelgi parem 
vastavalt 400 ja 300 grammi päe-
vas. Ka võimalike saasteainete (nt 
taimekaitsevahendite jäägid) liig-
se kogunemise vältimiseks on olu-
line süüa mitmekesiselt ning erine-
vaid puu- ja köögivilju.

Õunu võtab vastu 
Tallinna Loomaaed
Tallinna Loomaaed võtab vastu:

- kõik puuviljad  (õunad, pirnid, 
ploomid, virsikud, melon, arbuus, 
viinamari, banaanid, kiivi jne);

- kõik juurviljad (peet, porgand, 
kapsas, kõrvitsad jne);

Juur- ja puuvilja kasvatamisel 
on üks piirang – seoses seakatkuga 
peavad nad kõik olema kasvanud 
alal, mis on piiratud ja kuhu mets-
loomadel puudub ligipääs! Juur- ja 
puuviljad peavad olema sama kva-
liteetsed nagu inimesed ise söök-

sid (ilma hallituseta) ja ilusti paki-
tud (kastid, kotid, jne)!

- kuivatatud puuviljad – apri-
koosid, ploomid, rosin, dattel, man-
go, puuviljade segu jne;

- kompott (kirsi, ploomi, apri-
koosi);

- tangud (oder, hirss, kaer, tatar, 
riis, kaerahelbed);

- oksad: õun ja pirn (kevadel), 
tavaline kuusk (talvel), paju, kask, 
haab, kastan, pappel, pihlakas.

Väga oluline on see, et kui ini-
mesed annetavad toitu, peab ole-

ma teada, mis piirkonnast see täp-
selt tuleb (seoses Aafrika sigade 
katku ning muude haigustega, mis 
levivad).

Ei sobi suurte magistraalide ää-
res kasvavad puud ja lepp, toomin-
gas, pihlakas, leedripuu, elupuu, 
ploom, vaher, sirel, pärn, jalakas ja 
näsiniin.

 Kuna loomaaed ise kahjuks jär-
gi tulla ei saa, võib annetused viia 
Paldiski mnt 145 transpordivärava 
juurde. Suuremate koguste puhul 
võib võtta ühendust loomaaia söö-
daköögiga tel 694 3346 või jelena.
motorenko@tallinnzoo.ee.

Õunu võtab vastu ka 
Toidupank
Tallinna Toidupanga koordinaatori 
Agnes Ojakivi sõnul, võtab Toidu-
pank õunu hea meelega vastu, sa-
muti ka muid aiasaadusi. Tuua 
saab need meie Tallinna Toidupan-

ga lattu aadressil Punane 48a, mis 
on avatud kauba vastuvõtuks töö-
päeviti kell 10–16.

Uus ja huvitav Õunastop
Õunastop on koht, kuhu aiaoma-
nikud, kellel liigselt õunu, saavad 
oma õunad viia, ja need, kellel õu-
nu pole, saavad sealt õunu võtta. 
Õunastop peatuses asub puidust 
suur kast, kuhu on mugav õunu 
kallata ja kust on mugav ka õunu 
võtta. Õunastopi peatused asuvad 
avalikes kohtades, kus rahvas lii-
gub, Tallinna kesklinna parkides ja 
seal, kus on lapsed, näiteks Lasna-
mäe lasteaedades. 

“Idee tuli enda vajadusest. Eel-
misel aastal kolisime perega majja, 
kus oli tohutult õunu ja pidime pä-
ris palju ära viskama. Seda oli aga 
kahju teha, kui teadsid, et linnas on 
lapsi, kes võiks neid õunu süüa. See 
on ju puhas vitamiin. Ei jõudnud 

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

Kõige mõistlikum on istutada 
õunapuid sügisel, enne 
öökülmade tulekut, sest siis 
on maa niiske ja õunaistikud 
jõuavad korralikult juurduda.

Üks õun 
päevas ...
Foto: Fotolia
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Õunad sulle, mulle ja meile kõigile ehk mida teha õunauputuse või -puudusega?

organiseerida igale poole õunu 
laiali. Siis tuligi mõte, et oleks tore, 
kui kuller tuleb ja võtab õunad ning 
viib need linnalastele, “ räägib Õu-
nastopi ellukutsuja. 

Õunu plaanitakse koguda alates 
20. augustist kuni 15. septembrini 
Omniva kulleri abil. Samas jäävad 
õunapeatused avatuks nii kauaks, 
kuni õunu jätkub ja aiaomanikud 
saavad alati ka ise õunu peatustes-
se viia. 

 Õunapeatusest saab igaüks ise 
võtta, nii palju kui jaksab ära süüa. 
Loodame, et aiaomanikud tulevad 
asjaga kaasa ja saadavad oma õu-
nad Õunastopi peatustesse, mit-
te ei viska neid ära. Osad peatu-
sed saavad olema ka lasteaedades 
– sealt on lapsevanemal hea ja mu-
gav lapsele järgi tulles õunad kaa-
sa haarata. 

 “Üksi ei oleks mõeldav sellist et-
tevõtmist läbi viia, seepärast olen 
nii rõõmus, et Eestis on häid inime-
si ja ettevõtteid, kes on ettevõtmi-
sele õla alla pannud. Omniva aitab 
õuntel tasuta Õunastopi peatustes-

Õunamahla 
pressimine

teie aia õuntest Rohuneemes
Väikseim kogus umbes 35 kg 

Tel 5593 5863

se kohale jõuda. Pakendikeskus va-
rustab õunte transpordiks vajalike 
kastidega. Pirrukastid ja Estinwood 
meisterdavad soodsalt valmis Õu-
nastopi peatuste kastid. Hooandjas 
on meile hoogu andnud mitmed 
head inimesed. Meie suurtoetaja 
on Aura mahl, kes aitab kogu sel-
lel asjal teoks saada.”

Pane ennast kirja, kui soovid et 
Omniva kuller aiast tasuta õunad 
ära viiks. Kuna pealekorjete koh-
tade arv on piiratud, tuleks kiirus-
tada! See ei kohusta millekski, kui 
juhtub, et õunu pole piisavalt, saad 
alati kulleri ka tühistada. Anna en-
dast märku veebiaadressil https://
ounastop.yu.ee/kontakt/!

Õunastop on koht, kuhu aia-
omanikud, kellel liigselt õunu, 
saavad oma õunad viia, ja need, 
kellel õunu pole, saavad sealt 
õunu võtta.

Õunasõbrad 
Õunastopi 
õunakasti 
kallal. Foto: 
Agnes Saks
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R E A K U U LU T U S E D

Detailplaneeringud
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärg-
neva korralduse:

 13.08.2019 korraldus nr 478 “Metsakasti 
külas Pikapõllu ja Jaanilille kinnistute detail-
planeeringu algatamine ja lähteseisukohtade 
kinnitamine”. 
Planeeringualasse kuuluvad kinnistud: Pikapõllu 
(89001:001:0488, 29 127 m², maatulundusmaa), 
Jaanilille (89001:001:0487, 30 547 m², maatulun-
dusmaa) ja Hobuvankri haljak H1(89001:001:
0491, 2017 m², üldkasutatav maa) ja Riiasöödi 
tee L1 (89001:001:0620, 6811 m², transpordimaa). 
Planeeringuala suurus on u. 6,8 ha. Ala piirneb 
lõunas väikeelamukruntidega (Metsakasti põik 
3, 5, 7, 9, 11, 13 ja 15), läänes väikeelamukrunti-
dega (Metsakasti tee 20, Heinamaa tee 20, Riia-
söödi tee 21, Kesaniidu tee 19, 21 ja 23), Väike-
Metsakasti kinnistuga (maatulundusmaa) ja 
Osvaldi kinnistuga (üldkasutatav maa), põhjas 
riigi reservmaa ning idas Hobuvankri tee L1 (trans-
pordimaa), Randvere tee 175 kinnistuga (elamu-
maa) ja Viimsi – Randvere teega (transpordimaa).

DP koostamise vajadus tuleneb eesmärgist 
muuta kinnistutel olev maakasutuse sihtots-
tarve maatulundusmaast väikeelamute maaks, 
jaotada vastav maa-ala väikeelamu kruntideks 
ning määrata krundi ehitusõigus üksikelamute, 
kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. 
Lisaks planeeritakse rekreatsioonialadena üld-
maa ja maatulundusmaa krundid ning liiklus-
maa krundid ligipääsu tagamiseks.

DP vastab Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbe-
le, mis on planeeritaval alal väikeelamute maa 
(EVR). DP eesmärk ei sisalda vastuolu üldpla-
neeringu teemaplaneeringuga “Miljööväärtus-
likud alad ja rohevõrgustik“, mille kohaselt lä-
bib ala osaliselt reserveeritud rohevõrgustiku 
koridori ala, mis tagatakse planeeringuala ida-
ossa roheala kavandamisega. Vajalikud uurin-
gud: topo-geodeetiline uuring.

Terviktekstid: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
algatatud-detailplaneeringud.

Viimsi huvikeskus
RENDIB RUUME 
ERINEVATEKS 

SÜNDMUSTEKS
INFO: 

viimsi@huvikeskus.ee, 
tel 602 8838,

www.huvikeskus.ee, 
www.facebook.com/

ViimsiHuvikeskus, 
www.instagram.com/

viimsihuvikeskus 

TÖÖPAKKUMISED
Otsime tiimikaaslast! Viimsi Peetri 
Pizza (Randvere tee 9) võtab töö-
le asjaliku pitsameister-kliendi-
teenindaja. Vajadusel väljaõpe 
kohapeal. Täiskohaga või osalise 
tööajaga. Töösoov palume saata: 
sirli@tehnovorm.ee. Tel 5663 5651.

 
AIATÖÖD
Hekkide ja viljapuude lõikus. 
Tel 5663 0024.
Hekkide pügamine, puude ja põõ-
saste lõikamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud haljas-
tustööd. Tel 5564 7029.
Langetame ja hooldame puid just 
Teie piirkonnas. Leiame koos 
lahenduse! Meid saab kätte tel 
5626 3857, www.puumehed.ee.
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Soodsad hinnad. 
Tel 522 0321.

ÕUNAMAHLA 
PRESSIMINE
Õunamahla pressimine teie aia 
õuntest Rohuneemes. Väikseim ko-
gus umbes 35 kg. Tel 5593 5863.

Mahlapressimise teenus ja mahla-
müük Harjumaal Kose vallas. 
Lisainfo: tel 5621 9762.

EHITAMINE
Ehitusmehed teevad järgmisi töid: 
puitkarkassmajad, kuurid, katused, 
vundamendid, aiad, terrassid, 
fassaadi survepesu ja värvimine, 
parketi, akende-uste paigaldus. 
Silvar, tel 5894 4537, e-post
ehitusmehedharjumaal@gmail.com.

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

Vastavalt projektile teostame 
Teie kinnistule vee- ja kanalisat-
sioonitrasside ehitust. Suur ja 
väike traktor (rokson). Majasisesed 
santehnilised tööd. Reoveemahu-
tite paigaldus. Keevitustööd. Kana-
lisatsiooni ülepumplate välja-
ehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. 
Tänava-, ääre- ja aiakivide pai-
galdus. Kontakt: tel 5656 7690, 
Enno.

Tänavakivide paigaldus, puit- ja 
võrkaedade ehitus, haljastustööd, 
prügivedu, lammutustööd, terras-
side ehitus. Tel 5639 1093, e-post 
eleanor31@online.ee.

Tänavakivi paigaldus. Sillutise- ja 
äärekivide paigaldus Tallinnas ja 
Harjumaal. Kogemus 12 a, kvali-
teetne lõpptulemus! Tel 525 5851, 
www.ormikivi.ee.

Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga 

paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo 
tel 5656 2191. 
Katuste kõrgsurvepesu ja värvi-
mine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi 
survepesu ja värvimine. Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.
Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.
Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ja hooldust Viimsis 
ja Pirital. Tel 552 7217 ,e-post
terrassviimsi@gmail.com.
Paigaldame erinevaid piirdeaeda-
sid – puitaed, võrkaed, paneelaed. 
www.iis.ee, tel 525 9045.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.

KORSTNAPÜHKIMINE
Korstnapühkimistööd. Küttesead-
mete remont ja hooldus. Töödele 
garantii ja akt. Tel 5692 1395.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud 
tööde kohta akt. Tel 5689 0125, 
e-post kuldnoop@gmail.com.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside 

jaoks. Tel 5690 0686, e-post
korsten.korda@gmail.com.

ÕPE
Pikaajalise tõõkogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan 
ka korrata gümnaasiumi katseteks 
ja põhikooli lõpueksamiks. 
Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 
5340 0165, Mare.

Annan prantsuse keele eratunde. 
Info tel 5344 4808.

Hispaania keel. Kutsume Teid his-
paania keele kursustele. Tunnid 
kolmapäeviti Viimsi huvikeskuses, 
edasijõudnud kell 17.30-18.45, al-
gajad kell 18.45-20. Info ja regist-
reerimine a.s.wesman@gmail.com.

ÕIGUSABI
Diplomeeritud juristid lahendavad 
õigusalased küsimused. Kogemus 
alates 2015. aastast.  Valdkonnad: 
tsiviilõigus, tsiviilkohtumenetlus, 
tööõigus, haldusõigus, lepinguõi-
gus, pankrotiõigus, perekonnaõi-
gus, äriõigus, väärteomenetlus, 
võlaõigus, kindlustusõigus. Kontakt: 
info.juristid@gmail.com, tel 
529 0302.

MÜÜK
Aia-, värava-, tõstukse- ja auto-
maatikalahendused parima hin-
naga Eestis. Kvaliteetne liugvära-
vakomplekt kuni 4 m avale 1595 
eurot. Tiibväravakomplekt kuni 

5 m avale 1150 eurot. 
www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, 
e-post info@koduvärav.ee.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik, 
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Kuni 2 tonni tel 509 2936, kuni 12 
tonni tel 507 9362.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.
Müüa puitbrikett, turbabrikett, 
pellet 8 mm ja 6 mm, kuiv lepp ja 
kask kotis, kuivad kütteklotsid 
48 kotti / 110 €. Tel 5692 4924.

OST JA MUU
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.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, mahu-
tid, tööriistad, autoosad, seadmed, 
pliidid, vannid, pesumasinad, aia-
võrk, akud jne. Õuest, garaažist 
tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, 
telerid al 10 €. Tel 5550 5017.
Nimed ja numbrid hauakividele 
kalmistul. Tel 5190 8750.
Teeme Su kodule ehitusauditi, ai-
tame kasutusloa saamisel! Asjad 
korras, tuleb ka hingerahu! Projekt, 
kasutusluba. Tel 5559 3722, 
e-post pkasutusluba@gmail.com.
Bänd, üksi või kahekesi 60+ sünni-
päevaks, taust, ühislaul, tants. 
Tel 510 4628, Endel.

AUTODE KOKKUOST
Autode kokkuost. Ostame kõiki sõi-
dukeid ja töömasinaid. Võib pak-
kuda remonti vajavaid ja seisvaid 
sõidukeid. Sõiduk ei pea olema ar-
vel, ülevaatusega ega kindlustuse-
ga. Pakkuda võib kõike! Kuulutus 
ei vanane. Tel 5457 5055.
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TÄHELEPANU!   
OLEME KOLINUD UUELE AADRESSILE. 

 
 

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 
 

sügisene
LEERiKOOL
10. september - 1. detsember

 Tunnid toimuvad teisipäeva õhtuti 18.30-20.00

Leerikooli maksumus on 50.- Eurot

Info ja registreerimine viimsi@eelk.ee või 

kodulehel www.viimsijaakobikirik.ee



TOIMUS 21. augustil kohtusid 
260 osavõtjat väga intensiivse 
programmiga järjestikku 
7. arengupäeval Haabneeme 
kooli pilgeni täis saalis.

2019. aasta kolm teemavaala olid 
selgunud kooli eeltöös. Õpetajad 
nimelt soovisid, et arutelud keer-
duksid DNA-kujuliselt ümber järg-
miste teemade:

- kes kaitseb õpetajat? Õpetaja, 
meedia ja kommunikatsioon;

- kaasav haridus – hariduse kaa-
samine;

- lapsevanem ja kogukond: kool 
kogukonnas – kogukond koolis.

Koolijuht Sirje Toomla soov päe-
vale stardipauku andes oli adek-
vaatne: “Et vallas kasvaks ühtne 
mõtteruum, mis lubab valla hari-
dusmaastikul koostöiselt kasva-
da ja areneda, kus oleks valitsev 
heasoovlik hoolivus ja teineteist 
toetav õhkkond, kus ideedel on 
soodne kasvupinnas ja uutel mõ-
tetel on ruumi seemnest võrsuda.”

Päeva jutujuhi meelest oli oluli-
ne, et kõik räägitu, mõeldu ja ühi-
selt sünteesitu ei jääks vaid jutuks. 
Samal põhjusel olid igas mõtteruu-
mis (loe: töötoas) kaks lahket õpe-
tajat, kes aruteludest olulisima fik-
seerisid ning arengupäeva lõpus 
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Haabneeme kool tegi seda jälle ehk mis 21. augustil 
Viimsi Haridustöötajate Arengupäeval toimus

liku ees nii Laine Randjärv kui ka 
Georg Aher, kelle suust  tuli muu-
hulgas toreda uudisena info, et ju-
ba 2020 saab valla õpetajatel ole-
ma võimalus taotleda kahenädalast 
stipendiumi välismaale. Silmas ei 
peeta turismireisi, vaid sisuliselt 
stažeerimist mõne haridusasutu-
se juures. 

Samas siinkirjutaja meelest tu-
leks õpetajat usaldada – ka kümme 
päeva mõnes olulises muuseumis 
võib mitte ainult sisu, vaid ka vai-
kuse mõttes olla märksa taaslaadi-
vam kui lärmakas ekskursioon. 

Päeva jutujuhi küsimus – kas 
Viimsi vald ei sooviks olla esimene, 
kus kõik lapsed õpivad koolis läbi-
rääkimiste kunsti – maandus oota-
matult soodsale pinnasele, eriti ar-
vestades, et Viimsi gümnaasium oli 
esimene Harjumaa kool, kes selle 
sammu juba tegi, eelmisel õppe-
aastal. Vallavalitsuse esindajad ei 
teinud saladust, et ka loodav huvi-
kool (avamisega 2021) hakkab pak-
kuma võimalusi nii noortele kui ka 
täiskasvanud kogukonnale.

Tublid, naerumaiad, nii inno-
vatsiooni kui ka lihtsalt normaal-
sust ihkavad inimesed olid koos 
– taoliselt palun jätkata! Ja sugugi 
mitte vähetähtis detail, lisaks maits-
vale toitlustamisele ning üliabival-
mis DJ-le Lauri Randmale – kui pal-
judes koolides on südamest naerev, 
lahke ja heas mõttes uudishimulik 
turvamees?!?

professionaal – oskab märgata, mi-
da vanem ei pruugi osata (nt eriva-
jadus, tõrjutus klassis jne). Õpetaja 
ja vanema hea suhe annab lapsele 
turvatunde.” 
Mari-Liis Sults: “Huvijuhti pole. 
Õpetajate enda hobidest tehakse 
huvitunnid. Nt jooga, restaureeri-
mine jne. Õpilane valib huvitunni 
lähtuvalt enda huvist.” 
Martin Šmutov: “Konfliktis juht-
konnaga on meedia alati õpeta-
ja poolel ehk meedia läheb võimu 
tasandil allapoole. Koolil on oluli-
ne leida oma unikaalsus ja see oma 
lugu sõnastada.” 
Rain Uusen: “Keegi ei kujunda mai-
net, mainet kujundavad teod. Mai-
ne tekib päev-päevalt, samm-sam-
mult, tegu-teolt.” 
Peep Vain: “Ei-ütlemine on jaa-üt-
lemine tähtsamatele asjadele.”
Külli Volmer: “Ilmselt on tradit-
sioonidega koolides palju kergem 
hoida kogukonnatunnet. Seevastu 
on kujunemisjärgus olevas koolis 
lihtsam uusi traditsioone vastu võt-
ta, aga raskem leida oma eripära.”

Lühidalt ei ole võimalik edasi 
anda iga esineja 45-minutilise soo-
rituse sisu, nii et hea lugeja, sukel-
du Haabneeme kooli lehele pärast 
1. septembrit esinejate taustaks, 
täisreportaali lugemiseks ja gale-
riide uurimiseks.

Lisaks olid väga vapralt ja kaasa-
va hoiakuga kohe esimestena pub-

suures saalis ekraanile tõid. Jälg 
arengupäevast saab olema kõigile 
vaatamiseks, asjalikult arvamiseks 
ja aasta pärast ehk ka ülekontrolli-
miseks, et kuhu üks või teine idee 
välja jõudnud on. 

Ettekandeid tegid oma ala 
asjatundjad, resümeerime 
ühe mõtte igaühelt neist
Eliis Ait: “Palju toodi välja, et eral-
dades HEV-lapsed tavalistest õpi-
lastest tekitame sellega n-ö suletud 
ühiskonna – õpilastel jääb vajaka 
sotsiaalsetest oskustest.”
Lauri Hussar: “Oskus meediaga su-
helda on väga oluline, negatiivset 

märgatakse rohkem; avatud ja tä-
helepanelik suhtlus, et hoida ära 
soovimatu kajastus.”
Georg Merilo: “Ei maksa raisata 
energiat vastu olemisele, vaid mil-
legi poolt olemisele.”
Janek Mäggi: “Stiimul on väga 
oluline, õpetajal on selles võtme-
roll. Hea õpetaja on innustaja, õige 
raja leidja (igale õpilasele).”
Grüüne Ott: “Õpetajatele antakse 
vabadust, mis hoiab õpetajad õn-
nelikumana, mis omakorda tagab 
parema õpikvaliteedi.”
Karmen Palts: “Vanem on oma 
lapse ekspert. Alati on vanemal in-
fot, mida õpetajal ei ole. Õpetaja on 

Georg Merilo
arengupäeva juht

Õpetajad 
inspireerusid 
ja arutlesid 
koolielu 
puudutavatel 
teemadel. 
Foto: Teele 
Kaldoja
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KOOLIAASTA ALGUS Kõik, kõik on uus 
septembrikuus! Peagi on algamas kooliaeg, mis 
nii kooliteega alustajaid kui ka sellega jätkajaid 
rõõmsalt ootab. Kõige suuremas ärevuses on 
kindlasti need juntsud, kes koolimajja esimest 
korda oma sammud seavad, aga muidugi on 
kooliaasta algus tähtis ka gümnaasiumi või 
ülikooliga alustajatele ning kõikidele teistelegi 
kooliskäijatele.

Vahvad kingid koolitee alguse puhul

1.
september on alati oluline 
tähtpäev olnud, mil kodu-
des kaetakse pidulauad ja
kooliga alustajaid lillede 

ning kingitusega meeles peetakse. 
Uurisime Viimsi Keskusest, mida 
ilusat, kasulikku ja meeldejäävat 
võiks koolilastele kinkida.

Midagi ilusat ja 
meeldejäävat
Viimsi Keskuse Goldtime’i ehte-
kauplus on teinud pisikestele prei-
lidele ja noormeestele kinkide ot-
simise üsna lihtsaks – kohe poe 
sissepääsu juures on eraldi riiul 
just lastele mõeldud ehete ning 
käekelladega. Kullast või hõbedast 
ripats või koos ketiga kaelaehe on 
kink, mis jääb saajale kalliks ko-
gu eluks. Kahtlemata on ka käekell 
kooliteed alustavale lapsele samal 

ajal nii vajalik kui ka vahva kingi-
tus – olgu selleks siis roosa või si-
nine nunnude piltidega ajanäitaja 
või pisut tagasihoidlikum ja klassi-
kalisem versioon.

Ehete hulgast valikut tehes võiks 
kindlasti uurida Nominationi käe-
võrusid, kuhu saab hakata oluliste 
sündmuste puhul erinevate piltide 
ja sümbolitega osi juurde lisama. 
Kaupluse teenindaja sõnul on need 
käevõrud sobivad ja menukad nii 
tüdrukute kui ka poiste hulgas. Ka 
kodumaine ehtekunst on kaup-
luses saadaval ning õpetab laste-
le juba maast madalast meie endi 
kunstnike loomingut hindama.

Toredaks kingiks on Apollo ja XS 
Mänguasjade valikus olevad laua-
mängud, sest pärast pikka koo-
lipäeva tahavad lapsed veidi ka 
mängude seltsis lõõgastuda. Male, 
kabe, Monopol ja paljud teised tun-
tud ning veel avastamist ootavad 
mängud pakuvad lisaks mõnusale 
puhkepausile palju õppimisrõõmu 
– kas siis mänguraha kokku lugedes, 

  Viimsi Keskuse kauplu-
sed on avatud E–L k 10–21, 
P k 10–19. Selver on avatud 
iga päev k 8–23. Vaata lisa 
www.viimsikeskus.ee.

  Viimsi Keskuses toimub 
7. septembril kell 12–15 suur 
koolialguse pidu, mille 
raames saab varuda kõik 
vajalikud koolitarbed, teha 
fotoboksis vahvad sõbra-
pildid ning nautida kohalike 
huviringide etteasteid. 
Täpsem info Viimsi Keskuse 
Facebooki lehel!

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

erinevaid küsimusi-vastuseid esi-
tades või hoopis suhtlemis- ja läbi-
rääkimisoskusi ja ka kaotamisos-
kust õpetades.

Midagi kasulikku ja praktilist
Kindlasti on lapsed rõõmsad ka 
praktiliste kinkide üle. Kuna enne 
esimest klassi peaksid kõik lapsed 
jõudma silmaarsti juures ära käia, 
siis võib kingituseks olla ka lapse en-
da välja valitud prillipaar, mis väli-
musele stiilsust lisab ning lapse koo-
litee lihtsamaks muudab (kui lapse 
silmad muidugi prille vajavad). Pro 
Optika kaupluses on saadaval suures 
valikus erineva kuju ja värvitooniga 
raame ning sealse spetsialisti abi-
ga leiab iga laps endale sobivaimad 
prillid. Muidugi saab kohapeal ka 
nägemiskontrolli teha.

Meie nutimaailmas on muidugi 
igati oodatud kingiks erinevad nu-
tiseadmed. Telia kaupluses on saa-
daval nii erinevad telefonid, tahvel-
arvutid, sülearvutid kui ka muud 
vidinad, mis elu lihtsamaks ja põ-
nevamaks muudavad. Kindlas-
ti peab lastega leppima juba eel-
nevalt kokku erinevate seadmete 
kasutamise reeglid, kuid unusta-
da ei tohi, et kaasaegsed seadmed 
on õppimishimulistele lastele iga-
ti abiks maailma avastamisel ning 
uue info ammutamisel. Lapseva-
nemal on aga palju rahulikum jä-
reltulijaid kooli saata, kui nad vaid 
ühe telefonikõne kaugusel asuvad 
ning laste asukohal nutiseadmete 
abil silma peal saab hoida.
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KOOLIKS
VALMIS

Juba suure-
male kooli-
jütsile leiab 
ka koolialguse 
põnevaid kin-
gitusi. Fotod: 
tootjad

Kui silmaarsti juures käidud, leiab vajadusel ka 
koolilapsele sobivad moodsaid, aga vastupidavad 
prille Viimsi Keskusest. 



siis võib nii mõndagi juhtuda, 
isegi kadunud toetuspind elu 
jalge all võib taas leida tugeva-
ma põhja. 

“Kärnkonnal” on sugulasi 
ka Rootsis, nt Jonas Jonasson, 
Fredrik Backman, krimiautor 
Leif G. W. Persson...

Ann Cleeves
Vareselõks
Varrak, 2018. 462 lk
Kui sa tahad lasta sündmus-
tel rahulikult kulgeda, olla ra-
hus, aga samal ajal tunda veidi 
ärevust ja pinget, loe Cleeve-
si. Tegemist on krimiraamatu-
ga, kuid mitte pelgalt. Kirjelda-
takse tegelaste argielu, avatakse 
inimhinge, ka kurjategija oma. 
Sündmuste areng on just pa-
raja tempoga, mitte ülearu kii-
re, kuid samas ei hakka lugedes 
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KIRJANDUST Et sügiseks saada värskeid ideid, 
soovitab põnevat ja mõtlema panevat lugemist 
Reet Kukk Viimsi raamatukogust.

Süüvime oma mõttemaailma sügavustesse

James Robertson 
Järgneb, ehk, Vestlused 
kärnkonnaga
Varrak, 2018. 408 lk
Raamatu nautimiseks ei pea 
tingimata uskuma, et kärn-
konn oskab rääkida. Pigem se-
da, et inimene võib teatavas 
konditsioonis saavutada kon-
takti teise mõttelaadiga – kär-
nkonna, ajakirjaniku, seikleja 
omaga... Sündmustik ja tege-
laskond on teoses üpris raju: 
nähtamatu Šotimaa, veini ma-
nustav kõnelev kärnkonn, sa-
ja-aastane värvika elukäigu-
ga ergas poliitmatroon ja tema 
lustlik lapselaps, 50-selt uut elu 

alustav kirjanik, kolmeks lõhes-
tunud isiksus, üks surnuauto ja 
palju viskit. Raamatu autor on 
ise HeadRead kirjandusfestiva-
lil öelnud, et romaan käsitleb 
identiteedi muutumist. Sellest 
on kirjutatu põhjal siiski veidi 
raske aru saada.

Soovitav lugemine siis, kui 
aega on laiemalt käes ja pea 
pole täis kuhjatud argiseid ol-
meprobleeme või kui on kiire 
suutlikkus hüpata realismist ir-
ratsionalismi ja vastupidi. Are-
nenud huumorimeel tuleb sel-
le raamatu lugemisel igal juhul 
kasuks, õieti on see eelduseks. 
Vastasel korral pole mõtet vest-
lusi filosofeeriva kärnkonnaga 
arendada. Raamatu lugemisel 
võib tekkida mõte osaliste hul-
lumeelsusest, kuid nagu teatab 
saja-aastane vanaproua peab 
inimene lähtuma eeldusest, et 
ta ei ole hull, et maailm on tõe-
poolest selline, millisena ta se-
da näeb, küll on aga maailm 
iseenesest hullumeelne. Suhe 
maailma ja eluga on vaatenur-
ga küsimus.

Robertsoni raamatu lugemi-
ne on omamoodi tunnetamise 
küsimus. Sündmusi ja inimesi 
ei saa võtta lihtlabaselt. Kui las-
ta asjadel omatahtsi kulgeda, 

ka igav. Siiski tuleb lugejal varu-
da aega nii peategelaste kui ka 
neid ümbritsevate tegelaskuju-
de elukäikude ja tegevuste jäl-
gimiseks. Sujuv ja nüansirohke 
kirjutamisstiil paelub kindlasti 
ka neid lugejaid, kes ei ole just 
suured krimižanri austajad. Ro-
maan on nauditav ka oma loo-
duslähedase atmosfääriga, loo-
duskirjeldusi pole küll ülearu 
palju, kuid Põhja-Inglismaa 
mägine pinnavorm on oluli-
seks taustaks toimuvale.

Kolme noore naise lood, kes 
vaatlevad elu täiesti erineva ra-
kursi alt. Üks neist leitakse mõr-
vatuna. Seejärel lisandub sünd-
mustiku arengusse neljas naine 
– politseiinspektor Vera Stanho-
pe. Eriti värvikas ja ere, mahla-
ka keelekasutusega kuju, võib 
öelda paras frukt, kes asub sa-
sipundart lahti harutama, aga 
ka oma minevikuga arveid klaa-
rima.

Lisaks Vera Stanhope’ile on 
Cleeves loonud ehk tempoka-
magi “Shetlandi” sarja, millest 
on eesti keelde tõlgitud praegu-
seks neli raamatut. 

Kõikide Cleevesi raamatu-
te puhul püsib teadmatus ku-
ni viimaste lehekülgedeni. An-
takse vihjeid, kuid neist ei piisa, 
et lugejana müsteerium lahen-
dada. Ikkagi jääb lõplik sõna 
lahenduse leidmisel autorile 
ja õhku rippuma küsimus, kas 
tapmist saab õigustada. Clee-

ves’i raamatute filmilikku taset 
näitab asjaolu, et ta teosed on 
olnud aluseks menukatele Bri-
ti krimisarjadele “Shetland” ja 
“Vera”, millistest viimast alles 
hiljuti oli võimalik ETV vahen-
dusel jälgida.

Ray Bradbury
Võilillevein
Paradiis, 2018. 288 lk
Võilillevein süüvib 12-aastase 
poisi mõttemaailma, kuid ek-
sivad need kes arvavad tege-
mist olevat ainult ühe nooruki 
suvemeenutustega. Lugeja, kes 
piirdub esimese kümnekon-
na leheküljega, ei pruugi kohe-
selt kirjaniku mõttemaailmaga 
haakuda ning võib ilma jääda 
suurepärase teose nautimisest. 
Bradbury teksti ja selle õnnes-
tunud tõlke tulemusena saame 

osa sõnakasutuselt ja keelelt vä-
gagi vaimustavast tekstist. Te-
gemist on raamatuga, mis lu-
gemise edenedes hakkab sind 
üha rohkem kõnetama. Ükstei-
se külge on pikitud episoode 
erinevate sündmuste, olukor-
dade, isikute ja esemete mul-
jetest. Autor on meisterlikult 
edasi andnud oma tundeid ja 
mõtteid.

Täiskasvanuna unustame 
pahatihti ära oma lapseea unis-
tused ja hirmud. Kirjaniku ees-
märgiks näib olevat läbi ühe 
suve meenutuste käsitleda iga-
vikulisi teemasid: minevik ja 
olevik, elu ja surm, õnn ja õnne-
tus. Tihti oleme nagu väikesed 
lapsed, kes jooksevad aina uute 
mänguasjade järele. Pigem tu-
leks otsida seda, mis on tõeli-
selt tähtis, ja mõista, et õnn pei-
tub meis endis. Väikesed asjad 
ja näiliselt väheolulised sünd-
mused osutuvad sageli hoo-
pis tähelepanuväärsemateks. 
Inimlikkus saab väärtuste mõõ-
dupuuks.

Kuna raamatus kujutatakse 
meisterlikult nii täiskasvanute 
kui ka laste maailma, siis sobib 
see lugemiseks kõigile, olene-
mata east. Teismelised saavad 
nautida noore Douglase juhtu-
misi, täiskasvanud autori mõ-
tisklusi ja filosoofilisi arutlu-
si. Raamatu ja suve lõppemisel 
jäävad riiulitel möödunut mee-
nutama võililleveini pudelid.


