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Ilusat
sügist!

Tasuta
Ilmub kaks
korda kuus
Tiraaž 10 250

Viimsi ettevõtjad tulevad kokku! 9.–10. oktoobril teeb vald
ülekande Nordic Business Forumilt ja kutsub networkingule lk 24

Suur lugu
Viimsi valla eakate vajaduste
uuring: eakate elukvaliteeti
mõjutab enim üksildus
Foto: Pixabay

Üleskutse!

Milline näeb välja

VIIMSI
T-SÄRK?

Loe lk 6–7

Kanu ootasid nii lapsed
kui ka lapsevanemad
KANAD Juba ammu
rääkisid Laanelinnu
maja õpetajad ja õppejuht Triin Rass, et lasteaias võiksid olla kanad. Selle aasta sügisel tuligi kolm kana
lasteaeda elama.

Foto: Jane Saks
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KOKKUVÕTE värskest Viimsi valla eakate
vajaduste uuringust, kust tuli välja, et kuigi
siinsete eakate tervis ja majanduslik olukord
on üldiselt rahuldavad, tuntakse puudust igapäevasest inimlikust suhtlusest.
Üksildust on tihti nimetatud 21. sajandi epideemiaks. Eurobaromeetri andmetel väidab 6%
eurooplastest, et neil ei ole mitte kedagi, kellelt
nad saaksid vajadusel abi küsida. Tänavu aprillist juunini viis Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
Viimsis läbi uuringu, et aidata vallal eakate vajadusi kaardistada ja vanemaealiste elukvaliteedi
tagamiseks paremaid võimalusi kujundada.
Uuringu vajadused, põhiteemad, probleemid
sõnastati koosloome töötubades, kus osalesid
eakad ise, valla esindajad ning eakatega kokku
puutuvad spetsialistid. Kokku tehti 21 kvalitatiivset intervjuud Viimsi eakate ning eakatega
tegelevate spetsialistidega.

Loe lk 13

Ootame
kavandeid
15. oktoobrini.
Parim selgub
hääletuse teel
Facebookis
31. oktoobril.

Viimsi eakad käisid
päikselisel Ahvenamaal
REISI Põhjamaade kõige päikselisemasse paika
on nüüd sügisilmadega hea meenutada. Kuhu
viivad valla 80+ reisid aga sel hooajal?

Loe lk 17

Foto: Adobe Stock

Viimsi mälumäng alustab
juba 9. oktoobril

Julged ja loomingulised viimsilased: saada oma kavand teataja@viimsiteataja.ee!

TOIMUB Viimsis juba traditsiooniks muutunud ja 2018. aastal parimaks ürituste sarjaks
valitud Viimsi mälumängusari alustab 9. oktoobril Haabneeme koolis algusega kell 19.

Loe lk 8
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Loobu paberlehest,
loe digiteatajat ja
võida teatripilet!

V

iimsi Teataja on alates kevadest olnud muutumises visuaalselt ja sisult. Viimsilaste huvi
lehe vastu on kasvanud, mille üle on mul
suur rõõm, sest senine töö on andnud tulemust ja uued kaasautorid on toonud lehe sisusse värskeid vaatenurki. Aitäh, et oled olnud kaasamõtleja, -arutleja ja -kirjutaja!
Viimsi vald liigub sajanda juubeliaasta tuules juba
ka keskkonna-aasta poole ning selle valguses oleme
esitanud endale küsimuse, kas uuel aastal peaks senist
10 250 eksemplari suurust paberlehe tiraaži suurendama,
sest lisaks suurenenud huvile on Viimsisse lisandumas
ka uusi perekondi uute postiaadresside ja postkastidega.
Alates maikuust, kui käivitasime viimsiteataja.ee digiteataja versiooni, on seda juba külastanud üle 16 000
inimese, kes on lugenud eri lugusid pea 40 000 korda.
Külastusstatistikat analüüsides võib tõdeda, et digitaalse teataja on üles leidnud kõik vanusegrupid ja põnev tähelepanek on seegi, et üle 60 protsendi digitaalse
Viimsi Teataja kasutajatest loeb uudiseid mobiilsest
seadmest. Uudiseid loevad ka viimsilased, kes ajutiselt
või püsivalt elavad praegu USAs, Soomes, Ühendkuningriigis, Rootsis või Venemaal. Kokkuvõttes on digitaalne teataja aidanud Viimsi teemad muuta kättesaadavamaks ja laiahaardelisemaks.
Kui sinu pere soovib ka edaspidi lugeda Viimsi Teatajat paberil, siis on meil ka selle üle jätkuvalt ülihea
meel. Aga kui eelistad digiversiooni ja postkasti potsatavale lehele ei leia seetõttu muud rakendust kui pakkepaber või tulehakatis, siis on sul nüüd võimalik paberlehest loobuda. Nii säästame puid, trükime vähem paberlehte ja jagame olemasolevad neile, kes klassikalist
ajalehte soovivad.
Meile meeldib mängulisus, nii et kuulutame ka sel
korral välja väikese mängu. Küsi vallamaja infolauast
endale paberlehest loobumise kleeps ja pane see postkastile. Tee pilt, saada see teataja@viimsiteataja.ee või
avalda oma sotsiaalmeedias avaliku postitusena ja teemaviitega #viimsiteataja ning osaled kahe teatripileti loosis kahele etendusele “Röövsaak”. Loosimine 10. oktoobril!
Rain Resmeldt Uusen, peatoimetaja

27. september 2019

Ruumikitsikusest Haabneeme koolis ja pisut ka
Hiina portselanist
KOLUMN Ilmselt on igale piiblilooga vähegi kursis olevale

inimesele teada, et 666 on metsalise ehk siis saatana arv. Vähemalt
väidab nii uue testamendi Johannese Ilmutuseraamat. Kas see
arv toob siis endaga õnne või õnnetust, on ilmselt paljuski igaühe
enda uskumise küsimus. Aga suure tõenäosusega püüab enamik
meist siiski seda numbrikooslust oma eluga seotult vältida. Nagu
ollakse ebausklikud ka näiteks numbri 13 suhtes.

Antoon van Rens
Haabneeme Kooli
hoolekogu esimees

O

lgu nüüd ebausuga asjalood kuidas nad on, aga
igatahes on fakt, et sellel
õppeaastal õpib Haabneeme koolis just 666 õpilast. Selles
poleks iseenesest ju mitte midagi halba, kui koolimaja poleks ehitatud maksimaalselt vaid 504-le lapsele tarkusekogumise paigaks. Seega saabus sel
õppeaastal koolimajja umbes poolteistsada tarkusenõudjat rohkem, kui
maja üldse mahutada suudaks. See on
kolmandik (32%) enam maja mahutavusest ehk umbes 6 klassikomplekti jagu lapsi, kelle jaoks toimub praegu õppetöö mitte selleks kõige sobivamates
tingimustes. Aga tegelikult on olukord
ebanormaalne ju kogu koolipere – nii
õpilaste kui ka õpetajate jaoks.
Olen Haabneeme kooli hoolekogu esimehena aastate jooksul kaasa mõelnud ja elanud nii mitmetelegi
probleemidele lahenduste leidmisele.
Aga sellist olukorda, kus nädal enne
uue õppeaasta algust üllatatakse koolijuhti sedastusega, et avada tuleb, niigi
suures ruumikitsikuses vaevlevas majas, veel üks klassikomplekt, eelnevalt
küll ei mäleta.
2016. aastal osalesin Viimsi haridusvõrgu arengukava komisjoni töös.
Arengukava adekvaatsuse huvides
telliti tookord ka valla demograafilise
arengu prognoos ja vaadati üle, missugune arv lapsi peaks tulevikus meie
valla koolidesse ära mahtuma. Õppeaastaks 2019/2020 planeeriti siis Haabneeme kooli 26 klassikomplekti, reaalne olukord on aga täna, et meie koolis
on klassikomplekte 31. Kas olid tookordse prognoosi koostajad liiga tagasihoidlikud oma hinnangutes või oli
see rajatud valedele eeldustele ei olegi tänases situatsioonis enam oluline.
Arutelu selle üle ei aita meil kuidagi tänaseks tekkinud kriisiolukorda kiiresti lahendada.
Kriis on see, kui sa ei tea, kui sügav on lomp enne, kui oled sinna sisse astunud. See on üks paljudest igapäevaelus oma töökindlust tõestanud

Murphy seadustest. Kahjuks ongi nüüd
olukord selliseks kujunenud, et Haabneeme kooli pere on “lombi sügavuse”
kindlaks teinud, üsna “märjaks ja poriseks” saanud ning vajab tegelikult kiiret abi, et selle “eksperimendi” tagajärjed liiga drastilisteks ei osutuks.
Kiired lahendused ei pruugi alati olla kõige paremad, aga kriisi eskaleerumist aitavad vältida ehk ometi.
Nii olemegi oma hoolekoguga pakkunud välja, et olukorda aitaks leevendada kas kiiresti paari moodulklassiruumi rentimine ja paigaldamine koolimaja juurde või ka lisaruumide kasutuselevõtt mõnes Haabneeme keskuses asuvas avalikus hoones vabanevatel pindadel. Selline lahendus ei ole
küll parim, aga ajutiselt leevendab olemasolevat olukorda siiski.

Me kõik võime häbenemata uhked olla
selles majas erilise
sünergiaga toimetava
meeskonna üle, kes
omavahel kokku hoiab
ja silmanähtavalt
areneb.
Kindlasti ei tule üldse kõne alla lahendusena koolis osade laste jaoks
teise vahetuse avamine. See muudaks lastele osalemise huvihariduses
kas keeruliseks või ka täiesti võimatuks, kuna huvihariduse tundide planeerimisel arvestatakse ikkagi eelkõige
sellega, et lapsed saaksid seal osaleda
pealelõunastel aegadel. Lisaks paneks
see ka peredele tohutu lisakoormuse logistika korraldamisel, mis tooks
kindlasti kaasa ka teatud lisakulusid.
Seega ootab ja loodab kogu Haabneeme kooli pere ning ka seotud kogukond vallavalitsuselt kiiret ja tõhusat
tegutsemist olukorra normaliseerimise nimel.
Tegelikult on meil veel üks ootus
ja see on seotud tunnustamisega.
Teema on paljukäsitletud ja tegelikult
tuttav paljudele, kuid kahjuks piirdub

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

Haabneeme kool.
Foto: haabneeme.edu.ee

liiga tihti selle käsitlemine vaid teooriaga, järgnev praktika jäetakse kusagile tulevikku mingit salapärast “õiget
aega” ootama.
Olen Viimsi vallamajas omalt poolt
kooli meeskonna tunnustamise ja motiveerimise teemat püüdnud aktuaalsena hoida juba mõnda aega. Aga tunnustamist väärib juba kasvõi ainuüksi
fakt, et Haabneeme koolist on õppeaastal 2018/2019 lahkunud ainult 2
õpetajat. Me kõik võime häbenemata
uhked olla selles majas erilise sünergiaga toimetava meeskonna üle, kes
omavahel kokku hoiab ja silmanähtavalt areneb. Kahjuks ei saa siinkohal
kaas- ja koostöö eest tunnustust jagada ka kooli pidajale. Vallavalitsusele
on korduvalt välja pakutud erinevaid
meetmeid, mis aitaksid eriti pingeliseks kujunenud õhustikus õpetajate stressitaset maandada (garanteeritud kohapealsed lasteaiakohad noorte
õpetajate lastele, spordivõistluste osalustasude kompenseerimine jmt), kuid
seni tulemuseta.
Me näeme vigu, pöörame tähelepanu ja tunnustame neid, kes on hakkama saanud millegi täiesti erakordsega.
Aga inimesed, kes teevad järjepidevalt
igapäevaselt oma tööd suure südame
ja hoolega, saamata küll seejuures hakkama kogu aeg millegi erakordsega,
ootavad ja väärivad samuti tunnustust.
Me kõik vajame edasi jaksamiseks aegajalt head sõna ja “paid”. Kui me neid
tublisid, eriti neid, kes on seatud kaasvastutama meie laste tuleviku eest, ei
märka, kiida ega tunnusta, võib juhtuda, et nad lihtsalt ühel päeval väsivad,
ka tublimad ja vastupidavad neist. Ja
kui keegi või miski väsib, siis kipub ta
lihtsalt katki minema. Kas teie riskiksite juua kuuma teed kildudest kokku liimitud Hiina portselanist tassist?!

@viimsivald

Facebook.com/ViimsiTeataja
Facebook.com/ViimsiVald

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 11. oktoobril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 3. oktoober kell 16.
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Viimsis algab tänavavalgustuse uuendamise teine
etapp – Viimsi LED II projekt
VALGUS Viimsi vallavalitsus esitas
möödunud aasta sügisel järjekordse taotluse SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus eesmärgiga uuendada valla tänavavalgustust säästlikumaks ja tänapäevasemaks. Selle aasta kevadel taotlus
rahuldati. Projekti “Viimsi LEDvalgustamine” (Viimsi LED II
projekt) kogumaksumus on umbkaudu 900 000 eurot, millest toetusena saadakse 600 000 eurot.

Viimsi LED II projekt

Jaan Urb

OÜ Cumulus Consulting
tänavavalgustuse projektijuht

Suvi möödus töiselt, käivitati esimesed
tegevused ning läbi viidi ka projekteerimise riigihange. Praeguseks on sõlmitud leping tänavavalgustuse renoveerimisprojekti koostamiseks hanke
võitnud Viimsi valla käidukorraldajaga AS KH Energia-Konsult. Ehitushange on tõenäoliselt võimalik korraldada 2020. aasta alguses ja ehitustööd on
kavas teostada sama aasta lõpuks.
Erinevalt lõppenud Viimsi LED I
projektist (Haabneeme), millega uuendati suurem osa Haabneeme tänavavalgustusest, koosneb Viimsi LED
II projekt 18 erinevast piirkonnast
üle kogu valla. Tööde piirkonnad on:
Äigrumäe, Metsakasti, Randvere, Miiduranna, Pringi, Püünsi, Rohuneeme
ja Leppneeme külades asuvad teed
ning Viimsi ja Haabneeme aleviku tänavad.

Punane – täielik renoveerimine maakaabli ja metallmastidega; sinine – valgustite
vahetus; lilla – renoveerimine õhukaabliga. Skeem: AS KH Energia-Konsult,
kasutatud Maa-ameti aluskaarti.

Kodu- ja aiakaupade kett Magaziin pakub
tööd Viimsi kaupluse rõõmsameelsele ja tegusale

KLIENDITEENINDAJALE
Pakume Sulle:

Sinu tööülesanneteks on:

pikaajalist ja stabiilset töösuhet
ühtehoidvat ja sõbralikku kollektiivi
tulemusliku töö eest väärilist tasu
ettevõttesiseseid soodustusi
tööd graafiku alusel
ühisüritusi nii suvel kui talvel

töö kassas
meeldiva teeninduse pakkumine
klientide asjatundlik nõustamine
kaupade vastuvõtt ja väljapanek
müügisaali korrastamine

Kui oled kohusetundlik, aus, lojaalne, Sul on oskus töötada
iseseisvalt ja meeskonnas, omad arvutikasutamisoskust,
siis anna endast teada, saates CV ja kaaskirja märgusõnaga
“Viimsi klienditeenindaja” meiliaadressile personal@kpg.ee
hiljemalt 11. oktoobril.
Lisainfo: personal@kpg.ee
KPG Kaubanduse OÜ on
Eesti kapitalil põhinev MAGAZIINI kauplusi
ühendav ettevõte. Esimene Magaziin avati 2000. aastal. Nüüdseks on mitmekesise
kaubavalikuga aia- ja kodukaupu pakkuvad 13 Magaziini poodi avatud Tallinnas, Viimsis,
Tartus, Pärnus, Rakveres, Viljandis, Võrus, Valgas, Raplas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel.

Renoveerimise käigus nähakse ette amortiseerunud mastide vahetamine ja valgustite asendamine LED-valgustitega, vajadusel hõrendades ja
tihendades valgustust seal, kus tarvilik. Kavandatud on 469 valgusti vahetus, mille arv eeldatavasti veidi kasvab.
Osaliselt asendatakse ka vanad mastid
uutega, osaliselt teostatakse aga ainult
valgustite vahetus. Uusi maste on kavas paigaldada 121 (metallist), ülejäänute puhul asendatakse üksnes valgustid ja kaablid. Metallmastid tulevad
Äigrumäe külla Liivamäe, Männimäe,
Kuusemäe teedele; Viimsi alevikku
Priimula, Liilia ja Alpikanni teedele; Haabneeme alevikku Salu ja Remmelga teedele; Miiduranna külla Kallaku, Vahe, Kalda, Miiduranna, Varju,
Miiduranna põik, Tormi ja Rünka teedele ning Leppneeme külla Leppneeme sadama ja Põlluveere teedele. Teistes piirkondades jäävad puitmastid ja
õhuliinid. Väga suures mahus asendatakse ka olemasolevaid metallmastidel valgusteid: Randvere teel tulevad
LED-valgustid alates Aiandi – Randvere ringist kuni Heki teeni ning Muuli
teel, alates Ranna teest kuni Miiduranna külaga piirneva lõiguni.
Samuti on plaanis kõik uued valgustid liita nutika CityTouch juhtimissüsteemiga, mis juurutati lõppenud LED
I projekti raames.
Valdavalt toimuvad kõik ehitustööd valla maadel, ühes kohas on vajalik seada servituut. Lõplikult selgub
see vajadus aga projekteerimise käi-

gus (võimalikud ühendused ja valla
võrguga ühendatud erateede valgustussüsteemid). Küll aga on ette näha, et ehituse käigus tuleb lammutada valla maal olevaid rajatisi ja aedu,
mis sinna ei kuulu. Palume kõigil nimetatud teede äärsetel elanikel vaadata üle oma kinnistu piirid ja piirdeaedade paiknemine.
Kui kellelgi on seoses planeeritava
uue tänavavalgustusega küsimusi või
ettepanekuid, võib need julgelt saata
e-posti aadressile jaan.urb@cumulus.
ee. Nii saab vallavalitsus juba projekteerimise käigus nendega võimalust
mööda arvestada.
Vallavalitsus hoiab elanikke töödega, sh võimalike piirangutega ajalehe
ja veebi vahendusel kursis.

Projekti kaasrahastatakse
“Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020”
prioriteetse suuna “Energiatõhusus” meetme “Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse
“Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.
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Sündmus

Tunnustagem terviseedendajaid
Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Harjumaa tervisenõukogu ootavad
ettepanekuid “Tervisetegija 2019” ja “Tervisetegu 2019” tunnustuskonkurssidele.
“Harjumaa tervisetegija” eesmärk on väärtustada ning avaldada tänu ühele või mitmele füüsilisele ja/või juriidilisele isikule, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on paikkonna tasandil panustanud
silmapaistvalt harjumaalaste vaimse ja/või füüsilise tervise parendamisse, tervise väärtustamisse, eeskujuks olemisse.
“Harjumaa tervisetegu” tunnustuse eesmärk on tõsta Harjumaal esile edukat vaimset ja/või füüsilist tervist toetavat tegevust või ehitise,
ruumi, rajatise loomist, tänu millele on kogukonnas paranenud või loodud soodsad tingimused terviseteadlikkuse tõusuks ja tervisekäitumise parendamiseks.
Esitamiseks on sobiv asutus, inimene või koostöögrupp, kes on märkimisväärselt:
• panustanud asutuste või perede psühhosotsiaalsesse keskkonda
ning pakkunud senisest paremaid võimalusi perekondliku, tööalase ja kogukondliku sotsiaalse turvatunde tekkeks;
• arendanud kollektiivseid või individuaalseid liikumisvõimalusi nii
sise- kui ka välitingimustes;
• kujundanud positiivselt terviseteadlikkust ja harjumusi täisväärtuslikust toitumisest;
• toetanud riskikäitumise vähenemist paikkonnas;
• olnud hea praktikaga eeskujuks teistele koostöögruppidele ja
asutustele maakonnas.
Kandidaate võib esitada iga maakonnas elav üksikisik või maakonnas tegutsev asutus, ettevõte ja mittetulundusühing.
Kirjalik ja vormikohane esildis koos põhjendusega esitatakse Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile konkurss@hol.ee, märksõnaga “Tervisetegija 2019” või “Tervisetegu 2019”.
Ettepanekuid tiitlitele saab esitada 15. oktoobrini.
Otsuse langetamisel arvestab tervisenõukogu kandidaadi tegevuse
vastavust tunnustuse eesmärgile ning tegevuse mõjukust kogu maakonna ulatuses.
Tiitlid antakse välja 28. novembril toimuval pidulikul “Harjumaa Aasta Tegija 2019” tunnustusüritusel ja kontserdil Arvo Pärdi keskuses.

Kerli Vilk

Harjumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise nõunik

Õpilaste stressi põhjustavad tihti väs
STRESS Noored satuvad koolis
kokku mitmete uute väljakutsetega, mis võivad tekitada
stressi. Iga õpilane seisab silmitsi
oma raskuste ja probleemidega,
mille lahendamine võib keeruline
olla. Sellest tulenevalt käisin
Viimsi gümnaasiumi õpilasnõustajaga rääkimas peamistest
stressitekitajatest. Samuti palusin
stressiteemadel Ott Ojalt, Eesti
Noorte Vaimse Tervise Liikumise
eestvedajalt, nõuandeid pingega
toimetulekuks.

Karmen Hiiemäe
Hüpernoole toimetaja

Juba gümnaasiumi algus toob kaasa esimesed stressiallikad. Kümnendal klassil võib võtta uues keskkonnas
kohanemine ja uute klassikaaslastega tutvumine kaua aega. Viimsi gümnaasiumi õpilasnõustaja mainis, et esimene kooliaste peab ära harjuma kooli
juurde kuuluvate kohustustega nagu
analüüsimine, esitlemine ja arutlemine, mida põhikoolis nii palju ette ei tulnud. Samuti peavad nad ise asjadega
järje peal olema, sest õpetajad noorte kohustusi neile enam igapäevaselt
meelde ei tuleta. Seega tuleb neil kiiresti iseseisvuda.
Üks levinumaid muresid, millega
õpilased võitlevad, on väsimus ja ebapiisav uni. SEYLE (Säästame ja võimestame noori elusid Euroopas) projekti
uuringust tuli välja, et lausa 38,4% küsitletud noortest väidavad, et on igal
hommikul väsinud. Ühe põhjusena on

välja toodud teismeliste mitmekülgne
päevaplaan, kuhu peavad mahtuma
õppimine, sõprade ja perega koosolemine, erinevad hobid ja mõne puhul

ka töötamine. Magamatus võib omakorda kaasa tuua akadeemilise edukuse languse, keskendumisvõime halvenemise ja palju muud. Selleks, et seda
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simus ja kohustuste pikk nimekiri
muse puhul osata öelda mõnedele
pakkumistele “ei”.
Kooli viimastes klassides on noored vanuses, kus soovitakse iseseisvuda, mis tähendab töölkäimist, juhiloa
taotlemist, kaaslase leidmist, üksi elamist jne. Lühidalt öeldes soovitakse olla
täiskasvanud inimene. Kuna selles vallas on noortel kogemusi veel vähevõitu, on iseseisvumine stressirohke protsess. Sellele lisaks toimub survestamine nii ühiskonna kui ka tuttavate poolt.

Magamatus võib
omakorda kaasa
tuua akadeemilise
edukuse languse,
keskendumisvõime
halvenemise ja palju
muud.

Gümnaasiumis
on kohustusi
hulgaliselt. Foto:
Karmen Hiiemäe

kõike ennetada, tuleks ajaplaneerimine panna prioriteetide hulka. Sellele aitab kaasa kalendri või märkmiku
omamine ja samuti tuleb suure koor-

Väga tihti kuulevad õpilased küsimust, et kelleks sa tahad saada, ja
enamjaolt oodatakse konkreetset vastust. See tekitab noortes pinget. Peas
on palju küsimusi ja vastuste leidmine on keeruline. Võib tunduda, et kõik
uksed on valla ja valikuid lõpmata palju ning see raskendab otsustamist. Kui
tuleviku töökoht on veel udune, siis
karjäärinõustaja aitab. Samuti võib
abiks tulla eesmärkide püstitamine ja
eesmärgini jõudmise teekond sammhaaval kirjapanemine.
Kahjuks kogevad pinget mingil
määral enamus õpilasi, ka need, kel-

lel oma aja kontrollimine selge. Stressiga tullakse toime erinevalt. Seda võidakse ignoreerida, näiteks puudutakse
koolist või peidetakse end nutiseadme
ekraani taha, mis tihtipeale probleeme
suurendab. Võivad kaasneda riskikäitumised – suitsetamine, alkoholitarbimine ja muu sarnane. Selle asemel
peaks mõtlema, mis on vaimsele tervisele hea. “Proovi magada regulaarselt
ja piisavalt (teismeeas oleks 9 h ööpäevas normaalne), ilma piisava puhkuseta ei toimi meie keha hästi ja aju ei
ole produktiivne,” ütles Eesti Noorte
Vaimse Tervise Liikumise eestvedaja.
Samuti pidas ta tähtsaks leida aega, et
jalutada looduses ja teha kasvõi kergelt trenni, see hoiab elus värskemana ning aitab ajutiselt elutempo maha tõmmata.
Kui mured on suured, siis on soovitatav pöörduda professionaali poole. Ott Oja soovitab alustada oma kooli
psühholoogist, kes saaks kõige otsesemalt aidata ning päriselt sinu kõrval olla. Turvaliseks kohaks peab ta ka
peaasi.ee veebinõustamist, mis just
noortele mõeldud – sinna võib alati
julgelt pöörduda.
Tänapäeval juletakse vaimsest tervisest rohkem rääkida. Oja väitis:
“Nüüd on inimesed valmis seda teemat arutama. Seal hulgas on mitmed
kuulsused, kes jagavad lugusid oma
vaimse tervise väljakutsetest. Inimesed, eriti noored, räägivad ka omakeskis rohkem vaimsest tervisest, mis veel
mõned aastad tagasi ei olnud tavapärane. See on hästi tervislik.” Seega on
murede jagamine tähtis samm hea tervise poole.

Teated

Muutuvad valla bussiliinide
sõiduplaanid
Kooliaasta alguses on vallaelanikelt saabunud mitmeid ettepanekuid ja soove Viimsi ühistranspordiliinide väljumisaegade sobivamaks muutmiseks ja täiendavate väljumiste lisamiseks.
Sellega seoses muutuvad alates 30. septembrist Viimsi siseliinide V1,
V2, V3, V4A, V5, V6 ja maakonnaliini 174 sõiduplaanid.
Sõiduplaanidega saab tutvuda veebilehel www.peatus.ee.

Raamatukogu valmistub
kolimiseks

VT

Viimsi valla raamatukogu uute ruumide ehitus on lõppenud –
oktoobris-novembris paigaldatakse mööbel ja seadmed ning viime
raamatud riiulitele.
Seoses kolimisega sulgeme 1. novembrist lugejatele raamatukogu
aadressil Kesk tee 1 ja avame selle
taas 5. detsembril Randvere tee 9
(Viimsi Market).
Meie sõnum teile on: palun laenutage oktoobrikuus nii palju raamatuid, kui arvate novembris läbi lugevat. Anname oktoobris teie laenutustele pikema tagastustähtaja, vajadusel saate ka ise pikendada tagastustähtaega RIKSWEBis aadressil
viimsi.webriks.ee.
Raamatuid saate küll tagastada tagastuskasti, mis hakkab 6. novembrist asuma Randvere tee 9, kuid meile sobib paremini, kui toote need ise
detsembrikuus raamatukogu uude asukohta.
Meil on teile ka hea uudis: detsembrikuu on viivisevaba!
Teame, et paljud teist soovivad meid kolimisel abistada. Seepärast
plaanime moodustada “inimketi” Kesk tee 1 ja Randvere tee 9 vahel.
Andes raamatud käest kätte, leiavad need uute ruumide riiulitel oma koha.
Millal see ettevõtmine toimub, anname teada erinevate infokanalite kaudu. Loodame, et novembrikuu heitlik ilm soosib meie head ettevõtmist!

Tiiu Valm

Viimsi raamatukogu direktor
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Viimsi valla eakate vajaduste uuring: eaka
KOKKUVÕTE värskest Viimsi valla eakate vajaduste

uuringust, kust tuli välja, et kuigi siinsete eakate
tervis ja majanduslik olukord on üldiselt rahuldavad,
tuntakse puudust igapäevasest inimlikust suhtlusest.
Silja Oja

Viimsi Teataja
kaasautor

Üksindus ja üksildus

Üksildust on tihti nimetatud 21.
sajandi epideemiaks. Eurobaromeetri andmetel väidab 6% eurooplastest, et neil ei ole mitte kedagi, kellelt nad saaksid vajadusel
abi küsida. Et üksildus on Euroopa
riikides probleem, näitab ka see, et
Ühendkuningriigis nimetati eelmisel aastal ametisse üksildusminister (ingl k Minister of Loneliness),
kelle ülesandeks on Briti ühiskonnas üksilduse vähendamine.
Üksi elamine ei tähenda automaatselt üksildust. Kuigi üksindus
ja üksildus võivad kõlada sünonüümidena, tähendavad nad tegelikult
erinevaid asju.
“Üksindus ehk üksi olemine tähendab teiste inimestega kontaktide puudumist või nende vähesust.
Üksindus võib olla inimese (reeglina küpse inimese) vaba valik ning
sellisel juhul on inimene üksi ilma
tundeta, et midagi on puudu. Ta
ei soovigi rohkem ega intensiivsemaid kontakte, tema jaoks on olemasolev piisav,” kirjeldab Tallinna
Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask sotsiaalministeeriumi vanemaealiste poliitika komisjoni väljaandes Elukaar
(14.12.2018).
“Üksildus seevastu on emotsionaalset kogemust väljendav mõiste,
see sisaldab endas püsivat subjektiivset tunnet, et midagi on puudu
ja et olemasolev ei ole piisav. Inimene võib olla linnas rahva keskel
väga üksildane, palju üksildasem
kui üksi metsas olles. Seega, üksildus võib olla dramaatiliselt erinev
kogemus üksi olemisest,” selgitab
Sisask.
Üksildus kannab endas suurt
terviseriski, mõjutades nii vaimset
kui ka füüsilist tervist, kiirendades
psühholoogilist vananemist, olles
nii depressiooni kui ka dementsuse allikaks. Üksildus on nii suremust kui ka haigestumust suurendav tegur.
“Üksildus on tänapäeva maailmas laialt levinud ja seda vaatamata kiirele tehnoloogilisele arengule, mis justkui võimaldaks piisavalt
kontakte teiste inimestega. Aga
võib-olla on inimesed üksildasemad just selle tehnoloogilise arengu tõttu?” küsib Sisask.
Üleeuroopalise vanemaealiste
uuringu SHARE (Survey on Health,
Ageing and Retirement in Europe)
andmetel on 38% eakatest täiesti arvutikauged inimesed. Vaid 6%
hindab oma arvutikasutamise oskusi kas väga heaks või suurepäraseks.

KOKKUVÕTE VIIMSI VALLA
EAKATE VAJADUSTE
UURINGUST 2019

Tänavu aprillist juunini viis Sotsiaalse Innovatsiooni Labor Viimsis

läbi uuringu, et aidata vallal eakate vajadusi kaardistada ja vanemaealiste elukvaliteedi tagamiseks
paremaid võimalusi kujundada.
Uuringu vajadused, põhiteemad,
probleemid sõnastati koosloome
töötubades, kus osalesid eakad ise,
valla esindajad ning eakatega kokku puutuvad spetsialistid. Kokku
tehti 21 kvalitatiivset intervjuud
Viimsi eakate ning eakatega tegelevate spetsialistidega.
Ehkki uuringu käigus kaardistati
väga erineva taustaga eakate kogemusi ja vajadusi, ei ole uuring representatiivne ehk ei anna võimalust
teha järeldusi selle kohta, kui paljusid Viimsi eakaid välja toodud mured ja rõõmud puudutavad.

TERVIS JA VITAALSUS

2018. aastal läbi viidud Viimsi valla eakate ankeetküsitluses osalenutest 86,7% osalenutest vastas, et
nende tervis on vähemalt rahuldav (sh 19,3%, et hea või väga hea),
küll aga kurdeti energia puudumise üle. Ka hästi hakkama saavad eakad kurtsid, et “asjad võtavad topelt
või rohkem aega”. Ilmselt seetõttu
oli ka intervjueeritavatel tihti tunne, et “aega on pidevalt puudu”.
Vaatamata oluliselt lühemale
keskmisele elueale ei ole Eesti eakad mehed naistest tegelikult haigemad. Küll aga on märgatav, et
terviseprobleemi ilmnedes kohanevad nad haiguse ja uue olukorraga raskemini. Meeste puhul võib
mängida rolli ka see, et nad ei ole
harjunud varakult abi otsima ja
jõuavad arsti juurde siis, kui probleemid on juba tõsisemad.
“Kui ainult pea selge ja jalad
all oleks!” väljendas üks uuringus
osalenu hirmu tervise halvenemise ees.

Ära jäta eakaid
üksi. Fotod:
Pixabay ja
erakogu

Vaimne tervis ja
depressioon

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kannatab rohkem kui
20% üle 60-aastastest inimestest
vaimsete või neuroloogiliste häirete all, millest kõige sagedasemad
on depressioon ja dementsus. Depressiivsuse sagenemine vanemas
eas on levinud probleem. Kliinilist
depressiooni esineb 75–84-aastastel üle nelja korra rohkem kui
18–24-aastastel.
Vaimse tervise teema tundub
olevat eakate jaoks tundlik valdkond, millest rääkides kasutati eufemisme ning tehti enda üle nalja,
näiteks: “Tegin siin lollikontrolli ära
ja saan ikka kuidagi ise hakkama –
ptüi, ptüi, ptüi.” (imiteerib üle õla
sülitamist, naerab)
Ehkki antud uuringu põhjal ei
saa teha järeldusi uuritavate vaimse tervise ja depressiooni kohta, tuli intervjuude käigus välja motiive,
mis viitavad võimalikele probleemidele: pessimism, elutahte puudumine, ärevus ja hirm tuleviku
pärast. Intervjuust ühe vanemaealise prouaga tuli välja, et füüsiliselt
heas vormis ja dementsuseta naine on regulaarselt hädas meeleolu

Allikad:
Viimsi valla
eakate vajaduste uuring;
“Üksindusest
ja üksildusest”. Elukaar
14.12.2018;
7 Therapists
on What to Do
When You Feel
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langusega, nii et teatud päevadel ei
suuda ta isegi diivanilt üles tõusta.
Meeleolu langus tuleneb ka erinevatest kaotustest, mis vanusega
sagenevad: tervisekadu, sissetuleku, suhte- ja tugivõrgustiku ning
iseseisvuse vähenemine. Et vanemaealistel on tavapäraselt tähelepanu just füüsilistel haigustel, ei
märgata depressiivsuse märke ning
jäetakse nendega tegelemata.
Kartus tuleviku pärast on eriti
tõsine just üksikuks jäänud eakate jaoks, kes tajuvad vähem perekonna võimalikku tuge ja abi, kui
probleemid peaksid tekkima: “Polegi nagu seda rõõmu, mõtled ikka
tulevikule, et mis saab üldse.” Just
hirm võimalike riskide ees on eakatele väga keeruline ning see võib
halvendada oluliselt elukvaliteeti
ka neil, kel hetkel suuri probleeme
isegi ei ole.
Kui on olemas väga tugev pere
tugi, ei ole eakatel enda sõnul vanaduse ja surma ees hirmu: “Tulgu, mis tuleb… mõni kardab surma,
aga mina nii vana, et ei karda seda enam.” Emotsionaalselt olulised
suhted annavad võimaluse ka oma
elu eesmärgistada: “Tahan ikka näha veel lapselapselapsed ära!”
Vanemaealised on kogenud paljudel juhtudel raskeid kaotusi, mida võib olla raske taluda ning mis
vähendavad üldist elutahet: “Pärast abikaasa surma olen pea iga
päev mõelnud, et miks see minu
aeg siin otsa ei saa… Võiks ka mind
võtta juba ära… Olen isegi palunud, et tahaks minna. Aga näe – ei.
Aastad aina tulevad juurde.” Antud
näite puhul on näha, kuidas perekeskne inimene on selliste kaotuste
läbi kaotanud ka justkui elu mõtte –
tema muu sotsiaalne suhtlus ja sidemed ei olnud piisavad, et tekitada uusi rõõme ja eesmärke.

Tervislik eluviis ja
probleemide ennetamine

Ehkki terviseprobleemide ennetamiseks on kasulik pöörata juba
tervena elades tähelepanu tervise
hoidmisele, ei ole intervjuude põhjal 65+ vanuses inimeste jaoks aktiivne tervislikule eluviisile mõtlemine kuigi tavapärane.
“Olen võtnud viimase kümne
aastaga 30 kilo juurde – te ei tunneks mind vanadel fotodel äragi.
Aga teate, kui minu vanuses ei tohi ka kommi süüa – mis rõõme siis
üldse on?”
Kuigi väga oluline on juurutada
aktiivset eluviisi, siis nooremate
inimeste jaoks toimivad argumendid ja sõnumid ei pruugi eakamate inimeste puhul töötada ning see
vajab oskuslikku lähenemist. Siin
on ka Viimsist häid näiteid: “No kui
on ikka väga huvitav jutustaja, kes
räägib ennetavas võtmes. Kui räägitakse, et mine lihtsalt kõndima, siis
keegi ei kuula seda.”

MATERIAALNE
HAKKAMASAAMINE

Viimsi eakate ankeetküsitlus näitas,
et Viimsis hinnatakse oma hakkamasaamist ja majanduslikku seisu
üldiselt pisut paremini kui Eestis
üldiselt. Mitterahuldavana hindas
oma toimetulekut vaid 7,3% vastajatest, ülejäänud vastajatest 71% pidas seda rahuldavaks, 20,3% heaks
ja 1,3% väga heaks.
Kindlasti oleks hea, kui eakatel
oleks võimalus paindlikult ning väiksema tööajaga tööd teha. Töö mõistet tuleb siin vaadelda ka laiemalt:
see hõlmab ka tasustamata tööd.
Mitmel juhul annabki eaka jaoks
töömahu täis aia eest hoolitsemine või pereliikmete abistamine.
Antud uuringu valimisse ei sattunud inimesi, kel oleks väga suuri

probleeme olmega hakkamasaamisega. See aga ei tähenda, et Viimsis
neid ei ole.

Abi küsimine ja saamine

Intervjueeritutel on väga erinev taju, mida on mingis olukorras normaalne teha: kas küsida abi vallast
või lähedastelt/naabritelt. Abivajadus on emotsionaalselt keeruline
teema. Ka üpris halvasti eluga hakkama saav ning selgelt abi vajav eakas kinnitas uhkelt: “Ei ole ise raha
käinud kerjamas.” Abi saamise puhul tundub olevat väga oluline abi
vastuvõtmise emotsionaalne pool:
“No ikka oluline ise [rõhutab] hakkama saada. Santima minna siis,
kui viimane häda käes.”
Need intervjueeritavad, kel on
valla teenustega kokkupuude, suhtuvad valda positiivselt. Kui inimene on juba mingit toetust või teenust kasutamas, tundub olevat ka
oluliselt tõenäolisem, et ta hakkab
kasutama järgmist. Info teenuste
kohta levib paljuski suuliselt: “Kuskilt kellegi käest kuulsin, ega muidu ei teakski ju midagi.”
Eaka kontakt valla või valla teenustega ei pruugi olla otsene. Vahendajaks võib olla lähedane isik,
mõni aktiivne tuttav või ka keegi
kogukonnast. Näiteks on Viimsis
selliseid külasid, kus külavanem
või mõni muu aktiivne inimene
hoiab teadlikult üksi elava eakaga
sidet. “On päris tavaline, et külavanem või keegi aktiivselt käib ringi,
vaatab. Et kas on näha, et inimene
ikka toimetab, on jäljed maja ümber lume peal kasvõi. Hoiab silma
peal, nagu öeldakse.”

SOTSIAALSED VAJADUSED

Eaka elukvaliteeti ja hakkamasaamist mõjutavad tugevalt suhted ja
osalemine kogukondlikes tegevus-
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ate elukvaliteeti mõjutab enim üksildus

tes ning ilmaelus. On paratamatu,
et eakad kogevad kaaslaste kadumist. Tööelust kõrvalejäämine tähendab üldiselt ka väiksemat sotsiaalset suhtlust.

Lähisuhted

Lähisuhted perekonnas ja/või väga heade sõpradega on inimestele
emotsionaalselt olulised. Just sellistele suhetele viidati sageli, kui
eakatelt küsiti, et mis neile elus
rõõmu valmistab: “No ikka pere ja
lapsed”, “Oi, lapselapsed, kui tulevad külla”.
Samuti esines tugevat igatsust tihedamate peresuhete ja perekondliku suhtluse järele: “Kõige rohkem
valmistaks rõõmu ikka see, kui perekonnad oleks rohkem koos. Perekonnas oleksid kõik koos, et lap-

sed ja vanemad saaksid tihedamini
kokku.”
Omaette probleem võib olla eakate puhul elukaaslase eest hoolitsemine. Intervjueeritavad leidsid,
et kuigi kellegagi koos elamine on
üldiselt väga positiivne, võib üha
halveneva tervisega kaaslane olla väga suur mure ja mingil hetkel
üle jõu käiv kohustus.
Igapäevaelus on eakate jaoks väga väärtuslikud erinevad suhted ja
ajaveetmise võimalused erinevate
kaaslastega, sageli pigem omaealistega. Need sõbrad või sõbrannad,
kellega saab jutelda või koos jalutama, klubisse või üritusele minna,
on elukvaliteedi seisukohalt väga
olulised. Isegi siis, kui intervjueeritaval oli üldiselt nn “mul on üksi
ka piisavalt hea, olen harjunud”
suhtumine, kumas selle tagant ikkagi igatsus sisukate jagatud kogemuste ja ajaveetmise järele.
Et Viimsisse on tulnud juurde uusi elanikke ning kinnisvara
väärtuse kasv on tähendanud ka
elanike vahetumist, on see mõnikord toonud kaasa harjunud suhete ja suhtluse katkemise. Näiteks üks mere ääres eramajas elav
intervjueeritav kirjeldas, kuidas tema jaoks on ümbruskond täielikult
muutunud ning seda tema jaoks
halvemas suunas: “Oi, meil on kõik
uued naabrid, need on teistmoodi
rahvas. Oma tänava inimesed meil
kunagi väga tihedalt suhtlesid, aga
nüüd on kõik uued ja teistmoodi.
Majad maha müüdud, siin vastas
just müüdi hiljuti. Uued omavahel
ei suhtle eriti, hoiavad omaette. Ei
ole halvad inimesed, aga teistmoodi on see elu siin.”
Ka näilistelt pinnapealsed suhted on väga olulised. Väärtust loovad ka üsna põgusad ja mõneti juhuslikud kontaktid – näiteks
5-minutiline vestlus trepikojas kohatud naabriga, tänaval kohatud
vana koolikaaslane vms.

Kogukondlikud tegevused ja
nendesse kaasamine

Hõivatus erinevates tegevustes ja
seltsielus on Eestis võrreldes Euroopa eakatega väga madal. Vaid
iga viies eakas vanuses 65+ osaleb
vaba aja tegevustes.

K O M M E N TA A R
Tõnu Troon, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja:
Viimsi vallas on eakatel väga tugev ja tragi esindus Viimsi
Pensionäride Ühenduse, Viimsi päevakeskuse ja Seenioride Nõukoja näol – kõik toimetavad tublisti ning seisavad
eakate huvide ja aktiivsena vananemise soodustamise
eest. Meie vallas elab umbes 3000 eakat inimest ning pooled neist on nii-öelda aktiivsema eluviisiga, kes osalevad
päevakeskuse tegevustes, mitmetes klubides või ringides. Koostöös
Seenioride Nõukojaga viis Viimsi vallavalitsus 2018. aasta lõpus läbi ankeetküsitluse, mille tulemused andsid hea ülevaate, millised on aktiivsemate eakate huvid ning vajadused, kuid samuti andis küsimustik meile
mõista, et peaksime eakate elu vallas ka sügavamalt uurima ning leidma üles inimesed, kelle igapäevaelurütm on pisut passiivsem, ning selgitama välja, mis seda mõjutab. Osalesime Euroopa Liidu Sotsiaalfondi
taotlusvoorus “Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas” ning projektirahastusega saime koostöös Sotsiaalse Innovatsiooni Laboriga läbi viia
kvalitatiivse eakate vajaduste uuringu. Uuringule lisaks viidi projekti
raames läbi viis koosloome töötuba, kus osalesid liikmed vallavolikogu
sotsiaalkomisjonist, eakate valdkonna spetsialistid, sihtrühma esindajad
ning teised sotsiaalvaldkonnas töötavad inimesed. Töötubade eesmärk
oli analüüsida uuringutulemusi ning leida lahendusi, mis Viimsi valla eakate elurõõmu ja toimetulekut soodustaksid, ning võtame need aluseks MTÜ
Viimsi Päevakeskuse arengukava ning arengustrateegia koostamisel.

Pensionilejäämist tajuti väga
suure elumuutusena: “Inimene
ikka karjaloomana tahab käia edasi, suhelda. Ma ka mäletan, et pensioni tulekuga järsku polnud nagu
seltskonda. Töökollektiiv kaob äkki ära. Olenevalt ka sellest kohast,
kus töötasid. Mõned ikka kutsuvad
peole vahel, saadavad kasvõi kaardi
– see on ka väga hea tunne, et näe,
peavad meeles. Aga seda ei pruugi
olla ja üldiselt ei olegi.”
Ehkki Viimsi vallas on palju tegevusi, on nendes osalemine seotud inimeste endi initsiatiivikusega.
Oma väljakujunenud rutiinidega
inimestel on aga üldiselt pigem
keeruline haakuda uute gruppide
ja tegevustega.
Üks läbiv teema oli ka ajapuudus – kui inimene ei ole harjunud
käima näiteks päevakeskuses või
tegelema mingi vabatahtliku tegevusega, on tema päevad täidetud muude tegevustega. Olmetoimingud võtavad eakatel palju aega:
näiteks aia eest hoolitsemine soojal ajal ning kütmine ja puude toomine külmal ajal.
“Oi, täielik programm on. Kell
8 hakkan pihta ja 2 tundi ärkamiseks, kuhu mul kiiret! Vaatan “Terevisiooni”, joon kohvi. Lähen ikka
välja ka. Rulaatoriga, valmistan ette, see võtab ka aega. Tavalisel päeval, no tund-poolteist ikka olen väljas. Ja siis tulebki lõuna peale. Ja siis
juba seebikad ja võib-olla loen natukene ja ongi. Ja vahepeal veel
teen mõned harjutused. Päev läbi!”
Ka ühe teise, pisut halvema tervisega vastaja sõnul läheb tema
päev hirmus ruttu: “Ma ei tee eriti
midagi – pesen nõusid, koristan tuba, vaatan õue ja aeg läheb kiiresti.”

Meedia ja inforuum

Teleril, raadiol ja ka muul meedial
on väga oluline roll. Eluga kursisolemine ning uudiste jälgimine on eakate jaoks oluline. Näiteks rääkis üks uuringus osalenud
meesterahvas, et ta töötab ajalehed
väga põhjalikult läbi, joonides alla
olulisi kohti ning kirjutades juurde märkuseid. Ta hea meelega ka
arutaks neid teemasid, ent selliseid
vestluskaaslaseid on vähe.
Viimsi Teatajat loetakse ja hinnatakse kõrgelt.
Arvutikasutamise oskus on oluline nii praktiliselt kui ka sümbolina, mis näitab eluga kursis olemist
ja uute asjadega hakkama saamist.
Vastajad, kes kasutavad internetti,
tunduvad olevat selle üle uhked,
seda tuuakse välja eluga kursis olemise ühe põhinäitena. Kes ei osanud, õhkas: “Tahaks osata internetti paremini!”

Pensionär ei ole probleem

Vananemisega kaasnevad teatud
hirmud ning ka mitmed negatiivsed tähendused. Näiteks käsitletakse vanemaealiste osakaalu kasvu
ühiskonnas sageli üksnes negatiivsest küljest. Räägitakse suurenenud vajadusest hoolekande- ja
tervishoiuteenuste järele ning vahendite puudujäägist pensionide,
hüvitiste ja toetuste maksmiseks.
Vanemaealiste positiivne roll ja panus igapäevaelus ning ühiskonna
arengus jääb tihtipeale (piisava) tähelepanuta.

elu lood

Elle lugu
75-aastane proua, nimetame teda Elleks, kolis Viimsisse 9 aastat tagasi, kui
ta abikaasa suri ning selgus, et mehest jäid maha võlad. Neil oli korralik korter
Tallinna kesklinnas, mis tuli võlgade katteks maha müüa ning Ellele jäi sealt raha
järgi niipalju, et osta ühetoaline korter Viimsis.
Viimsis naisel enda sõnul sõpru ei ole. “Eks see siin alguses tundus nagu pagendus – täiesti võõras koht. Aga minusuguseid on siin muidugi veel.”
Ühe prouaga oma majast on nad ka rohkem suhtlema hakanud, aga see on ikkagi
pigem trepikojas jutuajamise vormis. Tema kutsus Ellet päevakeskusesse, aga seal
talle ei meeldinud: “Käsitöö on igav! Sellised nõukaaja inimesed heegeldavad seal!”
Ellele meeldib väga lugeda. Ka tema kunagine töö oli seotud tekstide toimetamisega, aga silmanägemine on läinud halvemaks ja seetõttu saab ta üha vähem lugeda ja telerit vaadata. On päevi, kus tal on väga halb meeleolu ning ei suudakski
kellegagi suhelda ega midagi teha. Nendel päevadel on ta kodus ega tee midagi:
“Laman diivanil, vahin läbi rõduukse pilvi.”
Arvutit ja internetti Elle ei kasuta. Ta loeb ajalehte ning käib ka raamatukogus ajakirju lugemas ja raamatuid laenutamas.
Rahaliselt tuleb ta enda sõnul napilt välja – pension on väike, sest oli aastaid
mehe kõrvalt kodune.
Elle on 10 aastat tagasi toimunu tõttu kibestunud ega usalda ametnikke ja ametiasutusi. Valla suhtes on okas hinges, mingeid toetusi ja teenuseid ta küsinud ega
saanud ei ole.

Viktori lugu
Endine füüsikaõpetaja, nimetame teda Viktoriks, on Viimsis elanud terve oma
elu. Tal on kaks poega ja lapselapsed, abikaasa on surnud.
Elab juba üle aasta ühe poja majas, kus tal on oma tuba ja väike kööginurk ning
vannituba-WC, mis on muust elamisest eraldi sissepääsuga.
Viktoril on halb tervis, süda on haige ning ka liigesed. Ta liigub vaevaliselt. Tema
juures käib pea iga päev hooldaja.
Ehkki näiliselt pere lähedal, tunneb Viktor puudust suhtluskaaslastest. “Eks ma
ole noored oma jutuga päris ära tüüdanud, aga kellega mul siis veel…”.
Viktor helistab teinekord vanade tuttavatega, aga enamik neist on paraku juba
kadunud. Paar endist kolleegi on, kes käivad teda vahel vaatamas ja kellega räägib
ilmaelust, aga tunneb, et seda on liiga vähe. Nimetab järjest tuntud inimesi,
keda ta on omal ajal õpetanud, aga nendega enam ammu kontakti ei ole. Vahel helistab raadiosaatesse, aga: “Sellised minusuguseid vanamehi on seal nagunii terve
saade täis.”
Viktor elas omaette, aga kui sai infarkti, siis pojad otsustasid, et isa kolib noorema
poja majja külaliskorterisse. Ehkki Viktor kiidab, et elutingimused on väga head,
ütleb ta, et oma kodus oli ikka parem.

Kuidas üksildust leevendada? Psühholoogid soovitavad:
Kõneta inimesi, kellega päeva jooksul kokku puutud. Näiteks räägi kassapidajaga pisut ilmast või kiida ettekandjale
muusikat, mis kohvikus taustaks kõlab.
Õpi iseenda seltskonda nautima.
Vii end meditatsioonitundi, kinno või
teatrisse.
Sõprussuhted tekivad aja jooksul.
Väidetavalt tekib sõprus alles pärast 6–8
mõtestatud vestlust. Kui oleme teineteise
Püüa aru saada, miks end üksildasena
vastu kenad, saame varem või hiljem initunned.
mesega, kellega regulaarselt kokku puutume ja juttu ajame, sõbraks. Seega on hea mõte panna end olukordadesse, kus
kohtame samu inimesi ikka ja jälle: koeraga jalutades, raamatuklubis, käsitööringis
või laulukooris.
Püüa aru saada, miks sa end üksildasena tunned. See tunne võib tekkida ka tuttavate ja sõprade keskel, kui neis suhetes puudub sügavus. Aga miks puudub sügavus? Miks sul on tunne, et sind ei mõisteta? Võib-olla sa kardad teistele oma hinge
avada, haavatav olla. Või ei oska sa pealiskaudsest vestlusest edasi minna. Selle
asemel, et uurida tuttavalt ta nädalavahetuse plaanide kohta, küsi hoopis: “Mis on
see, mida ma sinu kohta veel ei tea?” või “Kui sa võiksid reisida kuhu iganes maailmas, kuhu sa läheksid?”. Sellised küsimused loovad lähedust.
Lemmikloomateraapia: karvased kaaslased teevad meid õnnelikuks. Kui sa endale looma võtta ei saa või ei soovi, külasta koerte varjupaika, uuri, kas on võimalik
abiks olla ja mõne koeraga jalutamas käia.
Pea päevikut. Pane kirja kõik, mille eest sa ses päevas või oma elus tänulik oled.
Keskendu headele asjadele.
Võta end vastu sellisena, nagu sa oled. Introvertsed inimesed võrdlevad end tihti
ekstravertidega ja tunnevad end seetõttu alaväärsetena, sotsiaalselt kohmakatena.
Ära muretse, kui oled introvert – sinusuguseid on Eestis palju. Kirjanik Valdur Mikita
on nimetanud Eestit introvertide kaitsealaks. Introvert ei vajagi suurt suhtlusringi,
talle piisab 1–2 heast sõbrast.
Soovitus eaka inimese sugulasele: helista regulaarselt ja käi külas, näiteks hakka
kirja panema oma vanaema mälestusi, koostama sugupuud. Seeläbi võid nii mõndagi
põnevat oma juurte kohta teada saada!
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Sündmus

12. oktoobril toimub Viimsi spaas
“Suur basseinipäev”

Renoveeritud ujumisbassein ootab trenni. Foto: Tallinn Viimsi SPA

Tallinn Viimsi SPA taasavas septembri alguses oma sportbasseini,
mis läbis põhjaliku uuenduskuuri. Lisaks uuele välimusele rajati
piirkonna suurimasse ujulasse ka uhiuus laste treeningbassein.
12. oktoobril kell 15 toimub “Suur basseinipäev”.
Tallinn Viimsi SPA juhatuse esimehe Kalle Kuusiku sõnul on ujula
kapitaalne renoveerimine Viimsi spaa suurimaid investeeringuid
käesoleval aastal. “Palju on räägitud meie laste ujumisoskusest –
rajasime uude ujulasse mõnusa lastebasseini, mis saab olla just see
koht, kus Viimsi lapsed ujumise selgeks saavad,” sõnas Kalle Kuusik.
Tööde tulemusena on basseinis nüüdsest veelgi vähem kloori,
sest ujulasse paigaldati uuel tehnoloogial toimiv UV-filter, mis on veel
efektiivsem vee puhastamisel.
Uue ujula taasavamise puhul toimub laupäeval, 12. oktoobril kell 14
Suur basseinipäev, mille raames toimuvad lõbusad ujumisvõistlused
ja mitmed Tallinn Viimsi SPA loosimängud. “Loodame, et meie
6-rajaline bassein leiab suure kasutuselevõtu kõigi viimsilaste seas,”
kutsus Kalle Kuusik kõiki viimsikaid ujulat avastama.
Sportbasseini renoveerimisinvesteeringu kogumaksumus oli ligi 0,4
miljonit eurot. Käesoleva aasta maikuus renoveeris Tallinn Viimsi SPA
ka Eesti suurima veepargi Atlantis H2O Aquaparki ning septembrikuus avati Viimsi kinos esimesed iseteeninduskassad.
Renoveeritud sportbassein on osa Tallinn Viimsi SPA vabaajakeskusest, kus on lisaks ka jõusaal, rühmatreeningusaalid ning kaheksast saunast koosnev saunakeskus.

VT

Viimsi mälumäng valiti 2018. aasta parimaks ürituste sarjaks. Foto: Annika Haas

Traditsiooniline Viimsi mälumängusari alustab 9. oktoobril
TOIMUB Viimsis juba traditsiooniks muutunud mälumängusari
alustab 9. oktoobril Haabneeme
koolis algusega kell 19.

Sari toimub käesoleval aastal kuuendat korda ning algselt 14 võistkonnaga alustanud mäng on kasvanud ligi
kolm korda – eelmise hooaja viimases
mängus osales juba 38 neljaliikmelist
võistkonda. See on olnud ka põhjuseks, miks eelmisel hooajal tuli koduseks saanud Rannarahva muuseumist
kolida Haabneeme kooli saali.
Mängu küsimused koostab ja män-

gu juhib jätkuvalt Andres Kaarmann.
Sarjas toimub kokku 5 mängu ning igas
mängus on kokku 30 küsimust, millest
10 on pildiküsimused. Küsimused on
väga erinevatel teemadel ning iga küsimuse eest on võimalik maksimaalselt saada 2 punkti. Kõikides mängudes kogutud punktid liidetakse hooaja
lõpus kokku ning selgitatakse parimad.
2019. aastal saavutas esikoha võistkond Tempo, kellele järgnesid Tammneeme, Pitsiklubi ja Rabarahvas.
Lisainfo ja registreerimine: Kaija
Mägi, kaija.magi@viimsivv.ee.

Osalustasu
Käesolevast hooajast on ka
osavõtutasu, mis on 30 eurot
võistkonna kohta hooaja eest.
Ühekordne osalustasu 30 eurot
kanda Viimsi Vallavalitsuse
kontole EE182200221010936477,
selgitus Viimsi mälumäng ja
võistkonna nimi. Osalustasu
eest tasutakse vaheaja kohvipausid.

VT

Viimsi
Muusikaliteater esitab
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Viimsi Huvikeskuses
8. oktoober kell 19
10. oktoober kell 19
Pilet 10 €, sooduspilet 5 €,
perepilet 25 €
müügil Viimsi Huvikeskuses,
Piletimaailmas, Piletilevis, ja
enne etenduse algust kohapeal
Lisainfo www.piletilevi.ee, www.piletimaailm.com
tel. 505 9043
VIIMSI VALD

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

27. september 2019

KULTUUR // 9

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Eakatele
29. septembril kell 19 Reet Linna
juubelikontserdid 75 “Sõnadel on
hind”. Eelregistreerimisega. Korraldaja: Viimsi Pensionäride Ühendus. Lisainfo: Aime Salmistu, tel
518 8125. Alexela kontserdimajas.
1. oktoobril kell 13 liikluskohvik.
Osalemine tasuta. Korraldajad:
Maanteeamet ja Viimsi Vallavalitsus. Lisainfo: Liis Sepp, tel
5683 8533. Viimsi huvikeskuses.
13. oktoobril kell 11 ekskursioon
eakatele 80+ Arvo Pärdi keskusesse.
Eelregistreerimine: tel 5340 5287,
Volli. Korraldaja: Viimsi Pensionäride Ühendus. Buss väljub
Haabneemest busside lõpppeatusest spaapoolsest küljest.
16. oktoobril kell 10 eakate
mootorsõidukijuhtide täiendkoolitus. Osalemine tasuta.
Korraldajad: Maanteeamet ja
Viimsi Vallavalitsus. Lisainfo: Liis
Sepp, tel 5683 8533. Viimsi huvikeskuses.
18. oktoobril kell 12–14 Väärikate
ülikooli loeng. Lektor Raul
Rebane: “Mida meediast uskuda?”.
Osalemine tasuta. Viimsi huvikeskuses.

Jumalateenistused
28. septembril kell 19 parvlaeva
ESTONIA hukkumise 25. aastapäeva mälestuspalvus EELK
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
29. septembril kell 12 jumalateenistus, lastele pühapäevakool
Viimsi Vabakirikus.
29. septembril kell 11 jumalateenistus armulauaga EELK Viimsi
Püha Jaakobi kirikus.
29. septembril kell 14.30 jumalateenistus armulauaga EELK Randvere kirikus.
5. oktoobril kell 12 mihklipäeva
missa Naissaare Püha Maarja
kabelis.
6. oktoobril kell 11 jumalateenistus armulauaga EELK Viimsi
Püha Jaakobi kirikus.
6. oktoobril kell 12 jumalateenis-
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tus leivamurdmisega, lastele
pühapäevakool Viimsi Vabakirikus.
6. oktoobril kell 13 jumalateenistus armulauaga Rohuneeme
kabelis.
6. oktoobril kell 14.30 jumalateenistus EELK Randvere kirikus.
9. oktoobril kell 19 piiblitund
Viimsi Vabakirikus.
13. oktoobril kell 14.30 lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga EELK Randvere kirikus.
13. oktoobril kell 11 Viimsi Püha
Jaakobi koguduse 25. aastapäeva
tänuteenistus armulauaga. Liturg
Mikk Leedjärv, jutlustab Erkki
Juhandi, kaasa teenib koguduse
kammerkoor. EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikus.
13. oktoobril kell 12 jumalateenistus, lastele pühapäevakool
Viimsi Vabakirikus.
13. oktoobril kell 14.30 lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga EELK Randvere kirikus.

Kontserdid ja
etendused
27. septembril kell 9.30, 11 ja 18
Kuressaare Linnateatri lasteetendus
“Sipsik” Viimsi huvikeskuses.
1. oktoobril kell 12.15 rahvusvahelise muusikapäeva kontsert:
Mihkel Poll (klaver) Viimsi koolis.
1. oktoobril kell 11 rahvusvahelise muusikapäeva kontsert: KadriAnn Sumera (klaver) Eesti sõjamuuseumis.
1. oktoobril kell 17 rahvusvahelise muusikapäeva kontsert:
Joel Remmel (klaver) Viimsi huvikeskuses.
8. oktoobril kell 19 koguperemuusikal “Tahan olla suur” Viimsi
huvikeskuses.
10. oktoobril kell 19 koguperemuusikal “Tahan olla suur” Viimsi
huvikeskuses.
11. oktoobril kell 11 Kuressaare
Linnateatri noorteetendus
“Järgmine peatus: Kosmos” Viimsi
huvikeskuses.
11. oktoobril kell 19 Kuressaare

Naljakava
kahes osas
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Linnateatri etendus “Röövsaak”
Viimsi huvikeskuses.
18. oktoobril kell 18 seebimullishow Viimsi huvikeskuses.

Meelelahutus ja
muusika
27. septembril kell 21 Trio VTS
Projekt Black Rose pubis.
28. septembril kell 21 VJ Lenny
LaVida Black Rose pubis.
2. oktoobril kell 18 Ivari Hansen
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
4. oktoobril kell 21 Pixels Black
Rose pubis.
5. oktoobril kell 21 DJ Peterson
Black Rose pubis.

Lastele ja noortele
27. septembril kell 14 filmiõhtu:
“Harry Potter ja tulepeeker” +
viktoriin Randvere noortekeskuses.
1. oktoobril kell 14–16 helkurite
meisterdamine “Helkuripuu”
kampaania raames Randvere
noortekeskuses.
3. oktoobril kell 15–17.30 Randvere noortekeskuse Harry Potteri
teemaline 12. sünnipäevapidu
Randvere noortekeskuses.
4. oktoobril kell 12 õpetajate
päeva aktus Viimsi koolis.
4. oktoobril kell 14 filmiõhtu:
“Harry Potter ja Fööniksi ordu” +
viktoriin Randvere noortekeskuses.
7. oktoobril kell 14.30 meisterdamine: kleepsude valmistamine
Randvere noortekeskuses.
8. oktoobril kell 14–16 riidest
kottide disaini töötuba Randvere
noortekeskuses.
11. oktoobril kell 10.30 väikelaste loovushommik Viimsi huvikeskuses.
11. oktoobril kell 14 filmiõhtu:
“Harry Potter ja segavereline prints”
+ viktoriin Randvere noortekeskuses.
15. oktoobril kell 14–16 Eesti
mälumängu mängimine Randvere
noortekeskuses.
17. oktoobril kell 14 kokandus.
Eelregistreerimine kuni 15.10,

randvere@viimsinoortekeskus.ee.
Randvere noortekeskuses.

Näitused
Septembris kell 11–18 näitus
“NL vägede lahkumine Eestist 25”
Eesti sõjamuuseumis.
Septembris raamatuväljapanek
“Edgar Valter 90” Prangli raamatukogus.
Kuni 31. oktoober “Viimsi
raamatukogu läbi ajaloo” Viimsi
raamatukogus.
Kuni 31. oktoober Leeve maalinäitus “Minu staarid” Viimsi huvikeskuses.
Oktoobris kell 10–17 näitus “Viimsi
100” Rannarahva muuseumis.
Oktoobris E k 11–16 ja K k 11–15
viimsilase Toomas Tuule loodusfotode näitus Randvere päevakeskuses.

Sport
28. septembril kell 12 rattamatk
Randvere ja Tammneeme külade
teedel. Korraldaja: MTÜ Kogukonna Klubi. Randvere ja Tammneeme külades.
29. septembril kell 12–16.30
Viimsi Sügisrull. Korraldaja: Spordiklubi Viimsi Sport. Tädu terviserajal ja Randvere kergliiklusteel.
23.–30. septembril kell 18.30–20
Viimsi spordinädal. Korraldaja:
Spordiklubi Viimsi Sport. Tädu ja
Karulaugu terviseradadel.
2. oktoobril kell 20 Viimsi JK
duubelmeeskonna kodumängud
Viimsi JK II vs JK Piraaja Viimsi
staadionil.
3. oktoobril kell 15 XX Johan
Laidoneri olümpiateatejooks
Viimsi mõisa pargis ja Haabneeme
terviserajal.
4. oktoobril kell 19 Eesti meistrivõistlused korvpallis Saku I Liiga:
KK Viimsi/Noto vs HITO Karulaugu
Spordikeskuse korvpalliareenil.
4. oktoobril kell 19 Tenniseturniir “Reedesed üksikmängud”. Eelregistreerimine kuni 03.10 kell 12:
info@viimsitennis.ee. Osalustasu

30/25 €. Korraldaja: Fredi Vöörmani Tenniseakadeemia. Viimsi
tennisekeskuses.
5.–6. oktoobril Viimsi valla
malefestival Viimsi koolis.
13. oktoobril kell 14 Viimsi JK
duubelmeeskonna kodumängud:
Viimsi JK II vs Läänemaa JK Viimsi staadionil.
16. oktoobril kell 20 Viimsi JK
duubelmeeskonna kodumängud:
Viimsi JK II vs JK Pärnu Poseidon
Viimsi staadionil.
18. oktoobril kell 19 Eesti meistrivõistlused korvpallis Saku I Liiga:
KK Viimsi/Noto vs NORD Karulaugu Spordikeskuse korvpalliareenil.

Varia
9. oktoobril kell 19 Viimsi mälumäng 2019/2020. Eelregistreerimine: kaija.magi@viimsivv.ee.
Osavõtutasu võistkonnale 30 €
hooaeg. Osalevad 4-liikmelised
võistkonnad. 30 küsimust. Küsimused koostab Andres Kaarmann.
Haabneeme koolis.
16. oktoobril kell 18 Viimsi kogukonna Kärajad. Kohtumine Viimsi
vallavanema Laine Randjärvega.
Viimsi huvikeskuse saalis.

Õpi- ja jututoad
4. oktoobril kell 11 õpituba lapsevanematele “Lähedus ja eetilised
väärtused – lapse arengu võtmetegurid” Viimsi huvikeskuses.
5. oktoobril kell 12 õpituba: “Ilus
rasedusaeg, loomulik ja kiire sünnitus ja kiire sünnitusest taastumine”
Viimsi huvikeskuses.
11. oktoobril kell 11 õpituba lapsevanematele “Lapse uni ja magamine – miks ta ei maga ja kuidas
magab?” Viimsi huvikeskuses.
13. oktoobril kell 14.15 floristika
õpituba “Sügisseade köögiviljale”
Viimsi huvikeskuses.
18. oktoobril kell 11 õpituba lapsevanematele “Naerunägu, nutulaul
ja jonnipusa – aitäh, et mõistate!”
Viimsi huvikeskuses.

KAPTEN
MIHKEL
Kapten Mihkel
ARGO AADLI (Tallinna Linnateater)

RE P
KAILI NÄ

Autor, lavastaja: ERKI AULE Kunstnik: RIINA ANDRESEN

25. oktoobril kell 19.00
Viimsi Huvikeskuses
Piletid hinnaga 19/16 eur müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja Viimsi Huvikeskuses.

Autor- lavastaja
DAMIR SALIMZIANOV (Udmurtia)
Kunstnik
RIINA ANDRESEN
Muusikline kujundaja
ARDO RAN VARRES
Valguskujundaja
PRIIDU ADLAS
Etenduse juht
TUULI RAADIK
19. novembril kell 19.00 Viimis Huvikeskuses

SÜDAME SOSIN
TUKS-TUKS, KUNI ONGI TUKSIS

Autor: Jevgeni Griškovets / Tõlkija: Toomas Kall /
Lavastaja: Margo Teder / Kunstnik: Kaspar Jancis /
Valguskujundaja: Triin Hook / Muusikaline kujundaja:
Paul Daniel / Laval: Lauri Saatpalu

8.11 kell 19.00 Viimsi Huvikeskuses
Piletid müügil Piletimaailma ja Piletilevi müügipunktides ning kaupluses Muusa Rahvusraamatukogus
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Asjad seistes paremaks ei lähe
RÕÕMSAD GARAAŽID 14. septembril toimus

huvi müüki korraldada puudub, samuti kutsusin sõbrad oma kaubaga
enda müügile. Lisaks jagasin flaiereid, et naabruskonda teavitada.

Viimsis kolmandat korda taaskasutust edendav ja
keskkonda säästev garaažimüük, mille eesmärk on
saada kodud üleliigsetest asjadest tühjaks ja anda
neile uute omanike juures uus elu. Ning loomulikult
on see viimsilaste jaoks hea võimalus suhelda ja
omavahel tuttavaks saada.
Silja Oja

Viimsi Teataja
kaasautor

Little Kitchen Miidurannas
Korraldaja: Viktoria Tuulas
Olete garaažimüügi süda, see on
Teie idee. Kuidas kõik alguse sai?
Garaažimüügi idees ei ole iseenesest midagi uut. Need on maailmas ülipopulaarsed ning Eestiski
korraldatakse garaažimüüke siin ja
seal. Minu mõte oli muuta see sarnaselt kohvikutepäevale regulaarseks ettevõtmiseks edendamaks
kogukondlikku suhtlemist ning
loomaks eeldused ringmajanduse
tekkele. Seekord avasime garaažika kolmandat korda.
Eelmisel aastal osalesin esimest
korda Viimsi kohvikutepäeval ja nii
lahe oli olla üks 68-st. Kohvikutepäeva korralduses oli tunda tõelist kirge. Kõik oli pisidetailideni
läbi mõeldud, hästi korraldatud
kommunikatsioon ja puha. Sain
teada, et kohvikutepäeva korraldaja on Kristiina Sillaste. Võtsin temaga ühendust ja nii see garaažikatraditsioon Viimsis alguse saigi.
Mina hakkasin oma maja koristama ja selle kohta Viimsi Puhtaks
Facebooki grupis postitusi tegema, Viimsi Teataja oli lahkelt nõus
infot jagama. Väga lühikese ajaga
registreerus üle 30 “garaaži”. See
näitas, et huvi on suur, ja julgustas
jätkama.
Mida kõige meelsamini ostetakse?
Kui abikaasa kevadel ühe kuu jooksul erinevatest panipaikadest garaaži kokku tassitud kraami kogust
nägi, sündis ühine otsus asjadest
loobumiseks ilma suuremate pingutusteta. Tookord osteti ära kogu
tehnika (fotokad, muusikakeskused, mikrolainahi, köögitarvikud),
lasteraamatud, keraamika, plaadid,
uisud. Kõik, mis müümata jäi, viisin Uuskasutuskeskusesse. Viimsis
on olemas oma punkt, sestap hästi mugav.
Mis on eduka garaažimüügi saladus?
Eduka garaažimüügi korraldamise eelduseks on täpne ajastus, läbimõeldud korraldus, hea reklaam,
põhjalik ettevalmistus, õige hinnapoliitika ja kauplemisvõtted.
Ettevalmistus on muutunud
märksa lihtsamaks, sest kola on
vähem ja müüki minevate asjade
kvaliteet on tunduvalt parem. Tänaseks olen jõudnud veendumusele, et asjad seistes paremaks ei lähe ning kui neid reaalselt vaja pole,
siis nende hoidmine on mõttetu.
Mida seekord müüsite?
Panin taas müüki kevadel müügihitiks kujunenud kaminaroosid, mis

Miks seda üritust tähtsaks peate?
Esiteks saab endale mittevajavast
kraamist lahti, teiseks saab oma
naabruskonna inimestega tuttavaks ja lastele on ka see väga tore
n-ö majandusõpe, sh kohviku pidamine ja planeerimine. Sel korral
oli nende ülesandeks oma mänguasjade müük ja kohvikus abistamine. See on selline mõnusa energiaga ühistegemine. Ma oma pere
riiete netis müüja suur ei ole, mulle
meeldib selline vahetu ja otse suhtlemine rohkem, kuigi osta mulle
meeldib ka netist.

tehtud kasutatud vahast ja munakarpidest – tõeliselt geniaalne tulehakatus. Lisaks panin müüki uusi raamatuid ja lasteriideid, millest
pole seni raatsinud loobuda. Loosi läksid ka diskotuled, diskopall ja
palju muud.
Miks seda üritust tähtsaks peate?
Sellel on mitu olulist aspekti. Esiteks, see on kogupereüritus, kus
müügikorralduse võib vabalt laste hooleks jätta. Lapsed saavad
turvalises keskkonnas praktiseerida nii müügi-, suhtlemise kui ka
muid ettevõtlusega seonduvaid
oskusi, arendades loovust ja kriitilist mõtlemist. Sellega omandavad
nad olulisi oskusi elus läbilöömiseks. Meie garaažikaga ühines üks
kuueaastane noormees oma mänguasju müüma. See on temale juba teine kord.
Garaažikat külastanud inimeste
positiivne energia teeb tuju heaks.
Kõige tähtsam on vast see, et meie
pere harjumused ja mõtteviis hakkasid vaikselt muutuma. Tänaseks
on meie ostu- ja tarbimisharjumused radikaalselt muutunud ja prügikulud olematud.
Läbi garaažika suuname rohkem asju teisele ringile ning seeläbi vähendame tekkiva prügi kogust.
Tarbimisele suunatud majandusmudel on oma aja ammu ära elanud.
Kuidas ise prahti sorteerite ja
jäätmekäitlusega tegelete?
Ma õppisin prahi sorteerimist kaks
aastat, sest infot oli palju ja kohati oli see vastuoluline. Kaardistasin
ära Viimsis olemasolevad võimalused ja panin need ka sõprade tarvis kirja, et neil oleks võimalus see
info välja printida, seinale riputa-

Mida sel aastal müüki panite?
Sel aastal panin jälle müüki palju
lastele väikseks jäänud riideid ja
jalanõusid. Kuna just kolisime, siis
palju jäi üle ka uude koju mitte sobivaid asju nagu näiteks seinapildid. Kohvikus olid jälle maitsvad
pannkoogid ja vahvlid.
Viktoria Tuulas
ja tulevased
ettevõtjad
Samuel Pärnamets ning
Reiko Hermlin.
Fotod: AnneMai Visnapuu

da ja hakata pingevabalt sorteerima. Prügi sorteerimine ei ole minu
jaoks enam mingi probleem. Sorteerin eraldi pakendi, vanapaberi, metalli, ohtlikud ained, katkise
tehnika, tekstiilijäätmed, meditsiinijäätmed, patareid ja lambipirnid
ning loomulikult on mul biojäätmete tarvis kompost. Ka minu avatud kontoris on loodud kõik tingimused prahi liigiti sorteerimiseks.

Garaažimüügi idees ei ole iseenesest midagi uut. Need on
maailmas ülipopulaarsed ning
Eestiski korraldatakse garaažimüüke siin ja seal.

Annika Vaikla
Nugise Villast.

Kuidas keskkonda paremini säästa ja loodust hoida?
Kui tahad muutusi, tuleb alustada
iseendast. Siin pole mõtet süüdistada riiki, valitsust ja parteid. Kõik
on kõrvade vahel kinni!
Viimsis pole prügimajandusega
kaugeltki veel kõik hästi, kuid hea
tahtmise juures on kõik olemasolevate võimaluste juures tehtav.

Nugise Villa Haabneemes
Korraldaja: Annika Vaikla
Osalesite seekord garaažikal juba teist korda. Kuidas eelmine
kord läks?
Kevadel läks väga kenasti, kuna ilm
oli ilus ja meie garaaž asus tuulevaikses kohas, siis oli melu suurepärane. Tegime garaažimüüki
naabritega kahasse, meie lapsed
tegid reklaami ümberkaudsetel
tänavatel ja kutsusid rahvast kokku. Tegime ka pannkoogikohvikut,
mis omakorda andis mõnusat kodust lõhna. Kõige meelsamini osteti nõusid ja ka lasteriided läksid kenasti kaubaks. Positiivne üllatus oli
see, et rahvast oli väga palju.
Kuidas garaažimüügiks ette valmistada?
Sel korral panin juba eelnevalt info üles, et kutsun kampa ka neid,
kel endal koduhoovis võimalus või

Kuidas prahti sorteerite ja jäätmekäitlusega tegelete?
Ikka nii, et üks prügi ühte ja teine
teise kotti, pudelid kokkuostu, vanad riided taaskasutuse kastidesse. Poes kannan oma riidekotti
kaasas, pesupesemisvahendit käin
oma pudeliga ostmas. Tore on see,
et lastele õpetatakse juba koolis,
kuidas seda kõike teha. Minule on
küll lapsed palju selles valdkonnas
õpetanud ja teostavad ka toredalt
järelevalvet.
Mis nõu annate rahvale – kuidas
keskkonda paremini säästa ja
loodust hoida?
Alusta pisikestest asjadest. Korista enda järelt, kui kuskil piknikku
pead. Metsa või randa jalutama
minnes võta alati väike prügikott
kaasa, siis saad samal ajal sodi korjata – see teeb jalutuskäigu kasulikumaks ka keskkonnale. Samuti
püüa oma aias kastmiseks vihmavett koguda.

Preilide Kirbubutiik Muugal
Korraldaja: Pirjo Madiberg
Kuidas eelmine kord läks?
Eelmisel garaažimüügil läks hästi, aga kahjuks segas vihm vahele,
muidu oleks ilmselt rohkem inimesi läbi jalutanud. Kuna otsustasin samal päeval stuudios olevale
keraamikale väikese soodusmüügi

Pirjo Madiberg Preilide Kirbubutiigist.

teha, siis tegelikult läkski kõige paremini müügiks keraamika, järgmisena rõivad ning retrokaup.
Miks garaažikat tähtsaks peate?
Üritus on tähtis ju tegelikult nii
taaskasutuse kui ka kogukonna
ühendamise koha pealt. Täpselt
samamoodi nagu toimivad näiteks
kohvikutepäevad või Teeme Ära
koristustalgud. Tihti kohtab samu
inimesi, saab teha uusi plaane. Tore oleks, kui garaažimüügi päevaga ühineks rohkem majapidamisi
ja sealt edasi teisi omavalitsusi selsamal päeval. Tekiks selline Kodud
korda päev: palju rõõmsaid inimesi, kinkimist, vahetamist, müüki,
suhtlust ning kokkuvõttes ka teadlikkust taaskasutamisest.
Mida seekord müüki panite?
Kuna kahel aastal Muuga kohvikutepäeval on me kodukohviku õnneloosil päris hea minek olnud,
siis tegime seda ka seekord hoovimüügil. Pakkusime ka sooja jooki ning nii magusat kui ka soolast
kohvikõrvast. Need olid siis sel korral väike lisaväärtus tavalisele kirbukale.
Keraamikastuudios olevad tööd
on mu enda looming, samuti naturaalsed eeterlike õlidega käsitööseebid, mida hobikorras juba
7 aastat olen valmistanud. Klaasimaalid on mu isa abikaasa töö.
Kuna olen hobina aegade jooksul
kokku ostnud palju vanakraami,
siis õige pisut sellest hakkab nüüd
välja vahetuma ning üle jääma. Samamoodi ostetud kunstiteosed,
millele enam enda elamises seina
ei jagu.
Kuna peres on kaks last, siis riidekraam vahetub päris kiiresti
ning on tore, kui ilusad asjad leiavad veel kasutust. Teismeline tütar sõbrannaga on nõus kohapeal
kauplema ja enamus rõivaid ongi
nende garderoobist, sellest ka Preilide Kirbubutiigi nimetus.
Kuidas keskkonda ja loodust hoida?
Katsume sorteerida nii palju kui
võimalik. Olen kindel, et seda saaks
kindlasti veelgi paremini teha. Orgaanilisi jäätmeid aitavad meil peres töödelda dekoratiivkanad, ülejäänuga peavad inimesed hakkama
saama.
Keskkonna ja looduse hoidmine
algab omaenda kodust, koduhoovist, kodukülast. Kui natukenegi
oma igapäevast tegevust mõtestada, läheb kõik ise paika.
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Kogemuskohvikud tagasipöördujatele
ÜLESKUTSE Muutunud maailm, inimeste vaba

liikumine ning kultuuriülesed tööhõive võimalused
soodustavad inimeste rännet.
Kaire Povilaitis
Innervisor OÜ
juhatuse liige,
koolitaja

V

älismaale minnakse õppima, tööle, võib-olla
abiellutakse ja luuakse
pere, kuid lennujaamas
ühele või teisele poole lennates
võib tekkida segadus – kummal
suunal siis kodu tegelikult on.
Viimastel aastatel rändas Eestisse tagasi ligi 8000–8500 inimest
aastas ning sisseränne ületab väljarände just tagasipöördujate arvelt.
Tagasipöördujate seas on täiskasvanuid, kes sisenevad Eesti tööjõuturule oma uute teadmiste, kogemuste, ideede ning vaadetega, kuid
samas ka muredega.
Nendest muredest sain aimu,
kui eelmisel aastal otsustas minu
tütar pärast pikki võõrsil veedetud
aastaid kodumaale tagasi pöörduda. Välismaal omandatud haridus
ning mitmekülgsed töö- ja kultuurikogemused võiksid tunduda ju
väärtustena, mis avavad nii mõnegi ukse. Nii ongi, kuid mured tekkisid hoopis ootamatutes olukorda-

des – näiteks muutunud ametlikus
sõnavaras, muutunud töövaldkonnas, muutunud kultuuris ja inimestes. Just nagu oleks ju eestlane, aga
mitte päris. Sellise sisemise segadusega saabub koju suur osa võõrsil elanud kaasmaalasi. Algab kohanemisprotsess, mille käigus
õpitakse taas oma kultuuri tundma. Võib juhtuda, et kohanemisel seistakse vastamisi liialt suurte
vastuoludega ning leitakse, et siia
keskkonda ei suudeta sulanduda
ning lahkutakse uuesti.

Inimene õpib selleks, et
kohaneda

Selleks, et oma tütart paremini
toetada, soovisin lähemalt uurida,
milliseid õpivajadusi tagasipöördujad kogevad. 2019. aasta kevadel
viisingi läbi uuringu kolme tagasipöördujaga. Intervjuudest selgus,
et neil on emotsionaalne valmisolek ja tahe pöörduda tagasi kodumaale ning panustada tööellu,
kuid kogetakse muutusi nii iseendas kui koduriigis, mis teeb kohanemise raskemaks.
Minu uuringust tuli välja, et tagasipöördujad tunnevad sageli
ebavõrdset kohtlemist, võrreldes

sisserännanutega, kelle kohanemisprogrammid ja juhendmaterjalid on seni olnud selgemad ja konkreetsemad. Ka tööandjad ei pööra
tagasipöördujate “erivajadustele”
sageli tähelepanu. Eeldatakse, et
tagasipöörduja valdab valdkondlikku terminoloogiat ning on alati
kursis koduriigis toimuvate muutustega. Aga kui töökoosolekutel ei
saada aru, millest räägitakse (sest
sõnavara ei mõisteta) ning teema
mõistmiseks peab küsima kolleegi
abi, siis saab tugeva löögi inimese
väärikus ja enesekindlus.
Tagasipöördujate sihtrühma ei
saa kirjeldada sarnaste kriteeriumite alusel. On neid, kes tulevad
tagasi üksi, ja neid, kes saabuvad
koos perega, kellest võib-olla mõni ei valda eesti keelt. Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et iga eestlase
ja Eesti kodaniku õigus on asuda Eestisse elama. Integratsiooni

Sihtasutus toetab pikka aega Eestist eemal viibinud või välisriigis
sündinud eestlaste (alates 15 aasta
vanusest) ja Eesti kodanike Eestisse naasmist, makstes abivajajatele
tagasipöördumistoetust.
Vaatamata olemasolevatele tugisüsteemidele ei jõua see info tihtipeale tagasipöördujateni, sest
oma Eestisse saabumisest ei ole
vaja kuhugi teatada ning lihtsalt ei
osata vajalikku infot ise otsida. Informatsiooni, abi ja toetust saadakKoju tagasi
se pigem perelt, sõpradelt ja kolleesaabumine on
gidelt. Kuigi Praxise analüüsid on
seotud suure
juba aastaid tagasi juhtinud tähehulga hirmude
lepanu sellele, et välismaal elaja küsimustega, vad eestlased on riigile kasutamasest vahepeal
ta tööjõuressurss ning välja toonud
on elu muutuvajaduse parandada informatsioonud. Foto:
ni kättesaadavust olemasolevatest
Pixabay
teenustest ja koolitusvõimalustest tagasipöördujatele, siis minu uuringust selgus, et seni ei ole
see veel oodatud tulemust toonud.
Kõige suurem väljakutse on saada
ülevaadet, kes, kus ja millisel eesmärgil viibib, kes on tagasi pöördunud ning kuidas ja milliseid teenuseid ta vajab.
Meil on olemas riiklik rahvuskaaslaste programm ning Integratsiooni Sihtasutus tegeleb aktiivselt
programmi elluviimise ja tagasipöördujate nõustamisteenusega.
Need sammud on viimase aasta
jooksul oluliselt parandanud tead-

likkust ning info kättesaadavust.
Käesoleva aasta maikuust töötab
Integratsioonis SA-s ka tagasipöördujate nõustaja.

Kogemuskohvikud Viimsis

Oktoobrist alustab Innervisor OÜ
Viimsi vallas tagasipöördujate kogemuskohvikute läbiviimisega. Tegemist on projekti “Eestisse tagasipöördunutele kohanemist toetavad
võrgustikukohtumised” elluviimisega, mis on osa riikliku programmi
“Rahvuskaaslaste programm 2014–
2020” rakendusplaanist. Projekti rahastab kultuuriministeerium.
Esialgu on planeeritud kolm
kohtumist, kus räägime tagasipöördumisel tekkinud muredest
ja rõõmudest, kuulame teineteise
kogemusi ning jagame olulist informatsiooni, mis puudutab Eestisse tagasipöördumist. Külla kutsume ka ametkondade spetsialiste,
kes vastavad spetsiifilisematele küsimustele.
Kogemuskohvikutesse ootame
kõiki tagasipöördujaid, kelle elukoht on Viimsi vald. Kohtumistel
osalemine on kõigile TASUTA.
Esimene kohvik leiab aset 17.
oktoobril kell 18 Randvere koolis.
Seekord on külla oodatud Integratsiooni SA tagasipöördujate nõustaja Kaire Cocker.
Info ja registreerumine: info@
innervisor.ee, tel 528 1173.

Sügisõhtutel on aega avastada head kirjandust
KIRJANDUST Et sügiseks
saada värskeid ideid, soovitab põnevat ja mõtlemapanevat lugemist Reet Kukk
Viimsi raamatukogust.

Jan Kaus
Kui mina ei ole mina
Hea Lugu, 2018. 128 lk
Jan Kausi “Kui mina ei ole mina” kuulub meenutustesarja
“Kirjanikud omavahel”, milles
kümme Eesti kirjanikku kirjeldavad meie kirjanduselu selle loojate omavaheliste suhete kaudu. Erinevad on autorid,
nende mõttemaailm, väljenduslaad ja suhtlusring, kelle
meenutustest ja tähelepanekutest kaasteeliste kohta moodustub mosaiik Eesti praegusest
ja endisest kirjandusmaastikust. Lugejale avanevad põnevad isiksused, kes on omavahel kokku puutunud või kelle
elud on põimunud kas lühemat või pikemat aega. Nad on
üksteist mõistnud või siis mitte
mõistnud, armastanud ja viha-

nud, tülitsenud ja siis taas leppinud. Kahtlemata tuleks neil,
keda kirjanike suhtedraamad
rohkem huvitavad, parema ülevaate saamiseks tutvuda kõigi selle sarja autoritega. Lisaks
Jan Kausile on oma mälestusi avaldanud ka Arvo Valton,
Hando Runnel, Veiko Märka,
Jaak Urmet, Maimu Berg, Sirje Kiin, Eva Park, Peeter Sauter,
Jaan Kaplinski. Alustada võiks
mõnest oma lemmikautorist või
vastupidi sellisest autorist, kellega tahaks alles tutvust luua.
“Kui mina ei ole mina” on
kirjanikuks kujunemise ja kirjutamise lugu. Lugejal on võimalus kaasa teha autori aeglane,
aga püsiv teekond kirjanduse
mõtestamiseni. Maailm meie
ümber on avar ja teelahkmeid
palju. Ometi on iga inimese
ümber neid, kellelt saadud impulss käivitab meie sees oleva
mehhanismi, tekitab soovi siseneda kirjandusmaailma, et seal
ringi ekselda, lasta oma fantaasia vabaks ja tuua osake sellest
vabadusest igapäeva reaalsesse maailma, lisades sinna värvi. Kirjandus on igavesti uudne
ja lõputu maailm, mille avastamine on pidev ja samas lõppematu protsesss.
Jan Kausil on raamatus huvitav tähelepanek lugemise olemuse kohta “lasta teistsugused
kogemused sügavale ajju, anda meid ümbritsevale kompleksussele võimalus ulatuda meie
aju loodud piltideni maailmast”.
Süvenedes loetusse saame aru,
et meie minas on lahustunud
lugematul hulgal teiste mina-

sid. Mina ja sina ning sina ja mina kohtume ning tekib hoopis
uus arusaam. Tähtis on kirjutaja, aga väga oluline on ka kirjutatu vastuvõtmine, selle interpreteerimine. Jan Kausi “Kui
mina ei ole mina” annab kirjandushuvilisele köitva pildi autori arenguloost ning õpetajate ja
mõttekaaslaste osast selles.

Jean-Claude Mourlevat
Siluett
Draakon & Kuu, 2015. 143 lk
Teos koosneb kümnest novellist, mis kirjeldavad inimeste heade kavatsuste ja saatuse
riukalikkuse igavest vastuolu,
andes edasi kahetsusväärset
mõtet, et inimene loodab ja kavandab, jumalad aga naeravad
või vaikivad. Kõik raamatusse
koondunud novellid on lihtsa
süžeega, aga väga omapäraste
mustrite ja lahendustega, kusjuures igaüks neist näitab eksistentsi absurdsust. Iga novelli
lõpp selles kogus üllatab oota-

matu puändiga. Algul võivad
novellid tunduda humoorikad,
aga lugude arenedes lisandub
traagikat. Nende erinevate lugude ühisosaks on elu julmus,
aga elu võibki mõnikord olla
karm. Autoril ei ole lugeja vastu mingit halastust: terav ora
lükatakse sügavale hinge ning
lõpplahendused on halvad või
väga halvad. Novellide kangelasteks on tavalised inimesed,
kes tahavad õigesti käituda, anda endast parima, aga ikka läheb viltu.
Kujutage ette, et olete keskealine naine ning pikka aega armunud ühte näitlejasse ja siis
tulebki ta teie linna filmivõtetele. Lehes ilmub kuulutus, et võtetele vajatakse naisosatäitjaid.
Teile naeratab õnn ja te saate
“siluetiks”, lähete oma armastatud näitlejaga koos voodisse, naeratate talle, tema naeratab teile… Võtete järel viite oma
pere ja sõbrad filmi vaatama ja
see, mis teie stseeni ajal ekraanile ilmub, on kõike muud kui
see, mida kujutlesite...
Novellis “Andestus” jutustatakse raskesti haigest mehest,
kes tahtis heastada kõik, mida
ta oli eluajal teistele halba teinud. Sündmuste arenedes selgub, et härra Duc osutub täiesti
terveks, mis ei vähendanud aga
tema indu vanadele pattudele
lunastust saada. Paraku see ei
õnnestunud…
Mourlevat’ novelle lugedes
tekib pingeseisund, mis ei lase
lugemist katkestada. Sa ei saa
rahulikult raamatut käes hoida
ja unistada, vaid tahad lehekül-

ge pöörata. Indrek Koffi suurepärane tõlge aitab veelgi kaasa
selle novellikogu stiili ja keele
nautimisele.

Kjell Westö
Väävelkollane taevas
Eesti Raamat, 2018. 382 lk
Elust on võimalik kirjutada tuhandeid lehekülgi ja ka siis võib
tunduda, et neist jääb väheseks.
Kjell Westö kirjutab suurepärase perekonnasaaga 400 leheküljel. Tihe tekst ja tekstitagune ruum, hea sõnakasutus ning
oivaline jutustamisoskus. Raamat paneb mõtlema elu kaduvuse üle ja selle üle, kui kiiresti
kõik möödub.
Westö kirjeldab oma tegelast
suhteliselt üksikasjaliselt, andes samas edasi pigem ajastut
kui mingeid erilisi konkreetseid
sündmusi. Tegemist on eepilise
romaaniga, milles ei ole tugevat pinge kerkimist, haripunkti
ja otste kokkutõmbamist. Peategelane räägib oma elust ja
olust. Otseselt midagi nagu ei

juhtugi, kuid raamatut on raske
käest panna. Teos räägib sõprusest, armastusest ja inimestevahelistest suhetest. Samuti arutleb minategelane palju päritolu
teemal: kuidas kodu ja vanemad mõjutavad kellegi elu. Igal
juhul on Kjell Westö suurepärane jutustaja.
Teost võib nimetada ka suhteromaaniks. Ühe poisi lugu ja
sõprus, mis kestab aastaid, jõukate inimeste laste, õe ja vennaga. Sõprust, armastust, tülisid ja leppimisi käsitletakse
siin märksa sügavamalt kui traditsioonilistes armastusromaanides. Suureks saamine, elust
ja ümbritsevast arusaamine
1960-ndadest tänaseni.
Peategelane armub oma
sõbra Alexi õesse Stellasse.
Nende suhted kestavad aastakümneid, ikka armastades
ja tülitsedes, lahku minnes ja
kokku saades, kui maailm samal ajal nende ümber muutub ja ka neid muudab. Lahti
rullub suguvõsa klantspildina
näiv elu ja teisalt varjukülgedega tegelikkus.
Kirjanikku iseloomustab tegelastele tundlik kaasaelamine.
Romaan on psühholoogiliselt
veenev, pisiasjades stiilselt ajastutruu ning ülesehituselt meisterlik, mis tegelaste päevapoliitilistes aruteludes, ootustes,
lootustes ja kõhklustes mõjub
kohati liigagi kaasaegselt. Maailma avardumisega laieneb ka
silmapiir. Helesinisesse taevassse lisandub tugevaid toone
ja tumedaid värve, kuid nendega tuleb õppida elama.
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Viimsi invaühing – krapsakas ja ettevõtlik

KOGUKOND MTÜ Viimsi Invaühing loodi 26. mail

2004 ehk juba 15 aastat tagasi. Ühelt poolt tänu
toona vallas töötavale lastekaitseametnikule Sirje
Kautsile, kes hakkas otsima võimalust ühendada
peresid, kus kasvavad erivajadusega lapsed, ja
teisalt tänu lapsevanematele, kellel oli ühingu järele
vajadus.
Jane Saks

ViimsiTeataja.ee toimetaja

I

nvaühingu üheks eesmärgiks
on toetada Viimsi vallas elavaid puuetega lapsi ja noori,
ühendada nende vanemaid ja
pakkuda nii erivajadusega noorele kui ka nende peredele erinevaid
tegevusi, üritusi, laagreid ja teraapiaid. See on justkui elustiil, mille
juurde kuulub üksteise mõistmine, toetamine, rõõmude, murede
kuulamine ja ka info jagamine. Invaühing on nagu üks suur pere.
Täna kuulub organisatsiooni
40 liiget ning sel on aastatega välja
kujunenud mitmeid traditsioonilisi üritusi. Näiteks nagu hoiulaagrid,
suvel ja talvel toimuvad perelaagrid, erinevad väljasõidud ja muidugi heategevuslik Viimsi ball.
Hoiulaagrid on mõeldud erivajadusega lastele ja on neile tasuta.
Hoiulaagrites on kasvatajad, kes sisustavad lapse päeva erinevate põnevate ja jõukohaste tegevustega.
Suvised ja talvised perelaagrid on
ööbimisega ning osaleda saab kogu
pere. Kui erivajadusega lapsele on
laager taas tasuta, siis pere teised
liikmed maksavad sümboolse osalustasu. Viimastel aastatel on suvised perelaagrid toimunud Saaremaal Suure Töllu puhkekülas.
Kõige suurem traditsiooniline
üritus on Viimsi heategevusball,
mis tänavu toimub juba 13. korda
ja on mõeldud kõigile Viimsi elani-

kele. Sel aastal toimub ball 7. detsembril, ikka Viimsi koolis. Esinejateks on Gerli Padar, Jakko Maltis
Big Bänd feat Laura ja Reet Linna,
keda saadab Are Jaama. Ballilt saadud piletitulu on MTÜ Viimsi Invaühingu kõige suurem tuluallikas,
mille eest korraldatakse igal aastal
nii suve-, talve- kui ka hoiulaagreid,
lisaks erinevaid väljasõite – lastega
on käidud ka Krimmis, Odessas ja
Kiievis delfiiniteraapias.

Suur ja tähtis sünnipäev

See suvi oli invaühingul aga eriti tähtis ja eriline, kuna täitus juba
15. tegutsemisaasta. Sünnipäeva
tähistati suvel perelaagris Saaremaal. Kohal oli mustkunstnik, kes
kaasas palju nii lapsi kui ka lapsevanemaid, õpiti tegema suuri seebimulle, meisterdati õhupalliloomi, soovijad said endale lõbusad

Suvine ühispilt.
Fotod: erakogu

näomaalinguid ja ise tehti ka jäätist. Muidugi ei puudunud sünnipäevapeolt ka suur ja uhke tort
ning õhtu lõppes diskoga. Laagri
jooksul käidi veel saunas, rannas,
basseinis ja nauditi üksteise toetavat ja mõnusat seltskonda.

Hea jäätis
valmis üheskoos.

See suvi oli invaühingul eriti
tähtis ja eriline, kuna täitus
juba 15. tegutsemisaasta.

Näomaalingud annavad
päevale värvi.

MTÜ Viimsi Invaühingu tegemistel saab silma peal hoida nii
Facebooki kui ka kodulehe www.
viimsiinva.ee kaudu, kus saab täita
ka liitumisavaldus või täpsemat infot organisatsiooni toetamise kohta. Iga euro on oluline ja aitab kaasa erivajadusega laste tegevuste ja
vajalike teraapiate korraldamisele.
Toeta oma kodukoha noori, toeta
MTÜ Viimsi Invaühingut!

Kes peaks meid kaitsma lolluste eest?
HINGENURK Ikka ja taas olen

tabanud end ümbritsevat vaadates mõttelt, et miks küll on
elus asjad selliseks muutunud,
et inimest kui ühiskonna liiget
kaitseb ja hoiab, kutsub korrale
ja noomib niivõrd palju erinevaid ametkondi. Aga samas
inimene, keda kaitstakse, suhtub kõigesse külma kõhuga ja
ükskõikselt, ainult taga ajades
oma õigust, millele on julgustust leidnud mõnes sümpaatses
seadusepügalas või normis, mis
tegelikult ei pruugi aga tervikpilti üldse sobida. Miks on nii,
et ühiskond peab kaitsma inimest tema enese lolluste eest?

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha
Jaakobi koguduse
vaimulik

Siinkohal võib vist öelda küll, tänu
Jumalale, et maailmas on piisavalt
tarkasid ja hoolivaid inimesi, kelle toel on kujunenud välja demokraatlikud normid röövliseaduste
asemel ja kellede toel lõppkokku-

võttes ühiskond koos püsib. Sest
laskudes ühiskonna tasandilt üksikindiviidi tasandile võime me ju
näha väga palju seda, kuidas inimesel endal ongi ükskõik enda
kaitsmisest. Ja siis leidub alati neid
nupumehi, kes püüavadki iga hinna eest ligimest ümber sõrme keerata, et kõik see varanatuke, mis ligimese päralt, enesele kahmata.
Ehk siis demokraatiast räägime me
küll ühiskonna tasandil, kuid inimlikul tasandil kasutatakse endiselt
röövliseaduseid ja lihtsalt kuritarvitatakse nõrgemaid. Jah, ühiskond
püüab seda omal moel siluda, kuid
seda ravida ei suuda, kui inimene
ise ei muutu.
Olen jälginud ka neid mõttelende ja arvamuseavaldusi, mis on
eelkõige virtuaalmaailmas ringlemas seoses Viimsi rahvahulgaga,
selle jätkuva kasvamise ning elupaikade arendamisega, mis on ammuilma kokku lepitud. Nende juures hämmastab mind kõige enam
see, kui isiklikult solvavateks inimesed muutuvad, kuidas lisaks süljele
loobitakse teiste suunas valimatult
kõiki pähe tulevaid kurje sõnu ja
solvanguid. Selliseid, mida usuta-

vasti näost näkku keegi teisele inimesele ütlema ei hakkaks, sest tal
oleks lihtsalt häbi. Seega inimesed,
mis lahti on?
Tundub, et lahti ongi see, et üksikisiku isiklikud haigetsaamised ja
hirmud saavad järjest enam nähtavaks ühiskonna tasandil, sest tänu
sotsiaalse kommuniaktsiooni liikumisele näost näkku tasandilt klahvidelt ekraanidele tasandile on
muutunud justkui loomulikuks ja
asjakohaseks kõiki neid, kelle profiilipilt ei meeldi, lihtsalt sõimata.
See aga ongi meie suurim vaenlane, sest selle läbi võib täiesti märkamatult saada sarkastilisest väljaütlemisest siiras solvang, kuna
puudu jääb miimika ja kehakeele
osa, mis reedaks tausta.
Aga mis siis, kui püüaks edaspidi – vähemalt püüaks – jätta kõrvale kõik sellise, mis teist inimest solvata ja lammutada võib? Et enne,
kui pulbitseva viha toel asuda tähti klaviatuurilt otsima, läheks terrassile või rõdule, hingaks kümme
korda sügavalt sisse ja mõtleks, et
tegelikult see, kes mind nii väga vihastab, on ka inimene, kellele tegelikult solvangud haiget teevad.

Ja kui nendest hingetõmmetest
väheks jääb, siis mine mere äärde
või metsa, mida Viimsis küllaga jagub, et järgi mõelda, kuidas talitseda oma viha.
Ma ei tea, kui pikaaegsed viimsilased on need kõige tulisemad sotsiaalmeedia aktivistid, kuid mina
11-aastase viimsilasena küll väga
ei tunne, et mul oleks suuri õigusi kritiseerida neid, kes enne minu
siiajõudmist on sel maanurgal otsuseid langetanud.

Aga mis siis, kui püüaks edaspidi jätta kõrvale kõik sellise,
mis teist inimest solvata ja
lammutada võib?
Nemad on omi otsuseid langetanud usus ja lootuses, et sellest vesiste savipealsete metsadega poolsaarest võiks saada elukeskkond,
mille headusest saaksid osa paljud.
Eks omal moel on Viimsi kasvamisega seoses kindlasti tegemist kasvuvaludega, kus ikka aegajalt mõni ihuliige valulikult endast
märku annab. Kuid valdavalt tuleb

ikka tõdeda, et suurim probleem
on lihtsalt oskamatus oma tujusid
ja kibestumisi talitseda.
Võitlustes on täiesti loomulik, et
tuleb end kaitsta nii nagu oskad ja
suudad. Kuid tegelikult on iga inimese võimuses hoiduda suhtlemise
muutumisest võitluseks. Kui lõpetada isikliku õiguse taganõudmine
ja näha maailma laiemalt kui minu
enda õuelapike, siis on võimalik ka
naabriga hästi läbi saada ning metsarajal vastu tulijale naeratades tere öelda. Siis ei ole enam võitlemist
ja ei ole enam vaja ka olla koguaeg
pingeseisundis kartuses, et nüüd
kohe tuleb ennast kaitsma asuda.
Kui meis inimestena napib elu
aluseks olevaid väärtusi nagu ausus, avatus ja ka asjatundlikkus,
kui meis on nii puudulik oskus näha teises inimeses ligimest, siis ongi elu jätkuvalt võitlustander, kus
kõik oma võimed pannakse mängu kaitsmaks oma õigust. Kui aga
meis on väärikust ja tasakaalukust
näha elu laiemalt ning anda parim armastamaks ligimest ja paika, kus elada võime, siis võib meie
maailm ja vald päev-päevalt paremaks saada.
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Mõtteviisist algab muutus
ARVAMUSFESTIVAL Maie Roos, MLA Viimsi

Lasteaiad direktor leiab, et rääkida tuleb
teemadel, mis on endale olulised. Nii saigi Paide
arvamusfestivalil kutsutud ellu arutelu teemal
“Tuleviku lasteaed – mõtteviisist algab muutus”.
Jane Saks

ViimsiTeataja.ee toimetaja

M

aie Roos ütleb, et
elu ise toob teemad
kätte. Näiteks oli sel
aastal Paide arvamusfestivali üldine teema “Tulevik”, mis haakus ideaalselt Maie
Roosi poolt pakutuga. Teema oli
niivõrd aktuaalne ja huvitav, et haridusminister Mailis Reps ise soovis arutelus osaleda. Lisaks temale
osalesid veel Katrin Helendi, Jaana
Koger, Anneli Laamann ja Eda-Mai
Tammiste.
Tulevikku vaadates kerkisid esile teemad nagu teise emakeelega
lapsed, õpetajate haridus, õpetajate palgad, koostöö õpetajate vahel ning suhtumine – kas lasteaias
on igal õpetajal n-ö omad lapsed
või kõik ühe lasteaia lapsed on ikka “meie lapsed”.
Selleks, et lastest kasvaksid andekad ja loovad inimesed, kes viiksid ühiskonda edasi, tuleb säilitada nende individuaalsus. Kust aga
lõpeb lapse individuaalsus ja algab
erivajadus – see piir on hästi õhuke. Ka see on oluline teema, mida
arutada, kui räägitakse tuleviku lasteaiast.

Maie Roos leiab, et kui kõneldakse, mida tuleviku lasteaialt oodatakse, siis kujunevad välja ka
eesmärgid tulevikuks. Tähtis on, et
tekiks diskussioon ja arvamusfestival annab selleks suurepärase võimaluse.
Nii lasteaednike kui Lasteaednike Liidu poolne tagasiside arutelule on olnud äärmiselt positiivne ja
julgustav. Seda, kas Maie Roos ka
järgmisel aastal Paide arvamusfestivalil mõne aruteluteema välja pakub, ta veel kindlalt ei tea. Esialgu
tuleb teha toimunud arutelust kokkuvõtted ja seda analüüsida, siis
saab mõelda tuleviku peale.

Tulevik Viimsi lasteaedades

Maie Roos vaatab ka Viimsis tulevikku. Jõudsalt liigutakse selles
suunas, et lasteaia rühmades oleks
erivanuselised lapsed, st 3–6-aastased, koos. Tähtis on, et lasteaia
personalil oleks valmisolek töötada lastega, kes tulevad teisest kultuuriruumist ja kelle emakeel ei
ole eesti keel. Ning kindlasti on tuleviku võtmesõna digimaailm. Digiseadme kasutamine pole vaid
meelelahutuslikuks eesmärgiks,
vaid digiõppe eesmärk on saada
uusi teadmisi.
Viimsi lasteaiaõpetajaid Maie
Roos kiidab. Selleks, et erisuste ja

Arutelul
osalejad.
Foto: erakogu

uuendustega toime tulla, on tarvis väga head koostööd ning õpetaja tahet seda teha. Kui õpetajal on
valmisolek ja õige suhtumine: “Tere tulemast! Just sind ma ootasin!”

Tähtis on, et tekiks diskussioon
ja arvamusfestival annab
selleks suurepärase võimaluse.
on algus juba väga hea (vs “Ma ei
oska, ma ei räägi lapse emakeelt,
ma ei saa hakkama.”). Eesmärk
on pakkuda lastele parimat. Ja seda Viimsi lasteaiaõpetajad ka suu-

davad ja tahavad, sest just Viimsis
käiakse teistest lasteaedadest külas
õpetajate kogemustest õppimas ja
uusi ideid saamas.
Maie Roos leiab, et tuleviku lasteaias võiks olla ka lapsevanematele suunatud koolitusi. Veel pole sinnani jõutud, kuid nii nagu on
oluline lapsevanema osalus ja õpetajaga vastastikune usaldus, on sama oluline ka see, et õpetajad ja
lapsevanemad teeksid koostööd.
Kui on probleem, tuleb ühiselt koos
lapsevanematega otsida ja leida lahendus.
Õpetajaskond on Viimsi lasteaedades valdavalt püsiv. Liikumist on

rohkem just abiõpetaja ametikohtadel. Tihti tullakse antud ametikohale tööle otse pärast gümnaasiumi lõpetamist ning ei kujutata ette
lasteaia töö intensiivsust või tuleb teadmine, et ei tulda tööga toime. Samuti pole harvad juhud, kus
abiõpetaja läheb Tallinna Ülikooli
ning kooli lõpetades asub tööle juba õpetajana. Mõnevõrra dikteerib
personali liikumist ka Tallinn.
Kui eelnevatel aastatel jäi liikumise protsent kahekümne kanti,
siis eelmisel õppeaastal oli õpetajate liikumise protsent vaid 12. Maie
Roos on tänulik Viimsi valla väga
heale toetusele ja koostööle.

Kanu ootasid nii lapsed kui ka lapsevanemad
KANAD Juba ammu rääkisid
Laanelinnu maja õpetajad
ja õppejuht Triin Rass, et
lasteaias võiksid olla kanad.
Selle aasta sügisel tuligi kolm
kana lasteaeda elama.

lapsesuu

Lapsed & kanad
Kanadel oli üks petukas muna ka, et nad saaksid teada, et seal
on mõnus haududa.
Kanad tulid tavalisest talust.
Üks kana viidi ära, sest ta igatses koju. Ta oli kogu aeg majas.
Meie ei tea, kes kanadele nimed pani, meie rühmast ei olnud
see keegi.
Mune saab kanadelt harva.

Jane Saks

ViimsiTeataja.ee toimetaja

Triin Rass usub, et lastele on oluline päris kontakt päris looma või
linnuga, kelle eest saaks laps ise
ka hoolitseda. Kuna kanad saavad
elada õues ja nende hooldamine ei
ole üleliia keeruline, tehtigi otsus,
et lasteaeda tulevad kanad. Kodulinnud koos vajaliku söögiga saadi
Evelin ja Veiko Salustelt. Kanakuut
ehitati lasteaia enda eelarvest koos
Meelis Pallo abiga.
Lapsed olid kanadest väga elevil. Juba enne, kui kanad lasteaeda jõudsid, oodati neid pikisilmi.
Kindlasti nägi mõni laps elusat kana esimest korda. Seda suurem oli
rõõm, kui kanad kohale jõudsid.
Kanade eest hoolitsemine on
rühmade vahel jagatud nii, et iga
nädal hoolitseb üks rühm kanade eest ja nemad saavad ka nädala jooksul munetud munad endale. Mida munadest tehakse, on iga
rühma enda otsus. Enamasti toimub kokkamine koos lastega reedel, kus munadest valmib midagi
maitsvat.

Millist toitu munadest tehakse?
Omletti, munaputru ja tavalist muna.
Sa pead tegema nendele head toitu ja kasulikke asju.
Süüa viime meie ja mõnikord ta ise võib ka leida.
Talvel viime ta tallu. Muidu ta ju külmub ära.
Kas kana on lind või loom?
Ta on selline loom ja lind.
Kana ei saa lennata, kuna tal on nii lühikesed jalad ja lühikesed
tiivad. Tema tiivad ei ole laiali. Tema lihtsalt raputab ennast.
Lasteaeda võeti kanad, kuna tahtsime teha lasteaiale kingitust.

Üks väga
uudishimulik
kana. Foto:
Jane Saks

Lasteaia seitsmendal sünnipäeval, mida tähistati 2. septembril, pandi kanadele ka nimed. Enne
sünnipäeva said lapsed omas rühmas nädala jooksul kanadele nimesid mõelda. Nimed pandi loosi
anumasse, kust lasteaia president
tõmbas välja kolm nime. Kanade
ette pandi pudrukausid, iga kausi

ees nimesilt. Kauss, kust kana esimesena nokkis, määras kanale ka
nime. Valge kana sai nimeks Lotte,
must Pärti ja halli kana nime-eelistus oli Sikk-Sakk.
Talveks lähevad kanad oma päris koju tagasi. Lootus ja soov on
nad aga kevadel uuesti lasteaeda
tuua.

Mis loomad veel võiksid lasteaias elada?
Hobused, ükssarvikud, väikseid kilpkonnad. Aga ärge siga
valige, sest temaga peab palju toimetama.
Nõme asi on see, et sa pead tema kakat koristama.
Kõige naljakam on, kui sa annad talle võilille lehti. Ükskord ta
Rasmusega hüppas, see kana.
Kanad ainult kaagutavad.
Kanad võivad igatseda oma...ee...kanadel on ka oma emad ja
isad.
Kanad ei sobi koju elama, kuna kui sul on koer, siis ta võib
kanad maha murda.
Kukke ei ole meil, kuna ta hakkab kirema, kui me magame siin
lõunaund. Ja me ei saa siis üldsegi magada.
Meil ei ole tibusid, kuna kanad ei istu munade peal.
Kanu saab rebase eest kaitsta väga paksu võrguga.

Fotolugu

14 // LOODUS

27. september 2019

SEPTEMBER
e sügisekuu e mihklikuu

LOODUSE KALENDER Septembrikuuga lõpeb valge ja soe suveaeg. Kätte on jõudnud

sügis. Päike käib madalama kaarega üle taevavõlvi, õhtud on jahedad ja hommikused
hallad annavad märku saabunud külmakraadidest.

Sookured
lahkumise eel.
Fotod: Ella Kari

Ämblikuvõrgud
hommikuse
metsa all.
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Esimesed
hallad.

S

ügisekuu loodust iseloomustab muutumine.
Eelseisvat tunnetavad nii taimed, puud, linnud
kui ka loomad. Metsatukkades löövad puulehed punastes ja kollastes toonides lõkendama
justkui loojuv päike. Esimesed kirkad lehed hakkavad
aga juba langema. Põldudel võib märgata rohkearvulisi kogunemisi. Kogunejateks on suuremad ja väiksemad sulelised, keda ootab ees pikk ränne sinna, kus on
lootust talv leebemalt üle elada. Loomadel, kes teadupärast jäävad talveks paigale, hakkab naha alla paksem
rasvkude tekkima – kes kogub seda talveune tarvis, kes
selleks, et kesise toiduvalikuga talv üle elada.
Looduses toimuvate muutuste tähelepanemine on
olnud loomulik osa vanarahva elust. Loodus andis rütmi, milles elada. Selleks, et seda rütmi tunnetada, on
tarvis võtta aega, et olla kohal, vaadelda ning püüda
mõtestada ja mõista looduse sõnumeid.
Leia endale selline aeg. Kuula ja pane tähele, mis
Su ümber toimub. Tunneta oma osa selles kõiges. Nagu puu langetab lehed lase lahti oma elus sellest, mis
on oma aja ära elanud. Võta omaks muutumine oma
loomulikkuses. Naudi mihklikuise looduse pakutavat
küllust ning lase veel viimastel soojadel päikesekiirtel
endale pai teha.
Ella Kari
loodushuviline

Hele-villkäpp.
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Stipendium avab uued võimalused
ÜLESKUTSE Alanud ülikooliaastal anname teada

tasub teada

president Lennart Meri stipendiumi ja preemia
taotlemise võimalusest. Taotluste esitamise tähtaeg
on 1. detsember 2019.
Ott Kask

kultuuri- ja sporditöö peaspetsailist

V

iimsi valla aukodaniku
president Lennart Meri stipendiumi statuudi
eesmärk on väärtustada
Viimsi valla aukodaniku president
Lennart Meri vaimset pärandit.
Määruse kohaselt antakse välja kahte liiki rahalist toetust: preemiat ja stipendiumi eelarvega kuni
3200 eurot, mida Viimsi vald eraldab valla eelarvest üldjuhul igal
aastal. President Lennart Meri stipendiumi eelarvesse võivad teha
ühekordseid või regulaarseid rahalisi annetusi nii füüsilised kui ka
juriidilised isikud.
Stipendiumi maksmise eesmärk
on innustada ja toetada kõrgkooli
üliõpilast, kes õpib mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on
seadnud sihiks erialase uurimustöö koostamise.
Stipendiumit võib taotleda mõnel humanitaarteaduste õppekaval
kõrgharidust omandav bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks. Stipendiumi taotlus tuleb

esitada stipendiumile kandideerijal isiklikult.
Preemia maksmise eesmärk on
eelkõige premeerida ja tunnustada magistrikraadi omandanud isikut, kes on koostanud silmapaistva
uurimustöö (magistritöö) humanitaarteaduste valdkonnas. Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste valdkonna magister,
kes on magistrikraadi omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. Seega,
kui taotlus preemia maksmiseks
esitatakse detsembriks 2019, lähevad arvesse magistritööd, mis on
kaitstud 2019., 2018. või 2017. aastal. Määruse reguleerimisalast on
välja jäetud doktorandid ja doktoritööd kaitsnud isikud. Preemiale
kandideerimise puhul võib taotluse esitada nii kandideerija kui ka
kolmas isik.
Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat,
ajalugu, folkloristikat, teoloogiat,
kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms.
Kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt olema
Viimsi valla elanik, kuid tal peab
olema elulooline või hariduslik
seos Viimsi vallaga.

Lennart Meri stipendium 2019
29. märtsil tähistati Viimsi valla aukodaniku president Lennart
Meri 90. sünniaastapäeva traditsioonilise mälestuskontserdiga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja Peeter Langovitsi fotonäituse
“Kohtumised Lennart Meriga” avamisega Rannarahva muuseumis.
Järjekorras kuuendat korda kuulutati välja Viimsi valla algatatud
president Lennart Meri nimelise stipendiumi saaja. 3200 euro suuruse stipendiumi pälvis Doris Kristina Raave, Tartu Ülikooli romanistika eriala bakalaureuseõppe üliõpilane uurimustöö tegemiseks
teemal “Esimese ja teise keele taju mõju kolmanda keele omandamisel”.
Stipendiumikomisjoni liikme Mart Meri hinnangul on selle uurimustöö sihiks selgitada psühholingvistilisi protsesse teise võõrkeele omandamisel. Teemapüstitus on huvitav teoreetiliselt – kuidas
omandatud keeled (emakeel ja esimene võõrkeel) mõjutavad teise
võõrkeele õppimist keelegenealoogilisest, keeletüpoloogilisest ja
psühholingvistilisest aspektist. Töö tulemustel võib olla tugev praktiline, rakenduslingvistiline väärtus. Uurimisplaan on kavandatud
meetodikindlalt ning üliõpilasel on tahe teemaga jätkata ka magistrikraadi taotlemiseks. Lennart Meri õpiraha määramine Doris
Kristina Raavele on igati õigustatud.
Sel aastal
pälvis stipendiumi Doris
Kristina Raave.
Fotod: Annika
Haas

Stipendium või preemia antakse üle president Lennart Meri perekonna liikme ja Viimsi vallavanema
või tema poolt volitatud isiku poolt
president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel.
Viimsi Vallavolikogu 12.03.2013
määrus nr 6 “Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuut” on avaldatud
22.03.2013 Viimsi Teatajas ning valla kodulehel viimsivald.ee. Lisainfo:
tel 602 8874, ott.kask@viimsivv.ee,
www.viimsivald.ee.

Stipendiumikomisjoni esimees Laine Randjärv, komisjoni liige
Mart Meri ja 2019. aasta stipendiaat Doris Kristina Raave.
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Mälestuskillud reisilt Põhjamaade
päikeserikkaimasse paika

Sündmus

REIS Juulikuu pikad suvepäevad
oma heitlike ilmadega on minevik.
Septembrikuu õhtud toovad
aga meelde reisi Ahvenamaale –
Põhjamaade päikeserikkaimasse
paika.

Helle Mölder
reisist osavõtja

Bussitäis Viimsi eakaid, tegelikult nooruslik ja uudishimulik reisiseltskond
avastas sedapuhku Soome koosseisu
kuuluvat maakonda Alandit, mis koosneb 65 000 saarest, saarekesest ja skäärist, millest ainult 6500 kannab saare
nime ning ainult 65 on tegelikult asustatud. Praamiga saarelt saarele sõites
nautisime mere värskust ja laisalt puhuvat tuult, kaljusaarte uskumatut ilu
ja tundus, et aeg liigub hoopis teises
rütmis, kiiret pole kuhugi.
Tegelikult pakkus iga päev küllaga
elamusi, avastamisrõõmu ja liitis reisiseltskonda, sest värsked muljed vajasid
kohe reisikaaslastega jagamist.
Puutumatu loodus – uskumatult
mitmekesine. Samblaga kaetud kaljud, kus praami väljumist oodates istusime ja pihku korjatud maasikate ja
mustikatega maiustasime. Kämping,
kus esimese öö veetsime, oli ehitatud
lamedale kivipadjandile mere kaldal
ja kidurate rohututtide vahel lustisid
jänesed. Bussi aknast välja vaadates
nägime lisaks kaljudele ka lopsakaid
metsi ja õitsvaid lillevälju. Oma paadisildade ja lipuvarrastega Rootsi punaste majade vahel hakkasid silma nii viljapõllud, kartulivaod kui ka õunaaiad.
Ahvenamaal väikestes leivaküpsetamise töökodades valminud must leib oli
meie reisiseltskonnas väga populaarne. Eestis valmistatud leivast erineb
see põhiliselt selle poolest, et valmistamisel on kasutatud siirupit, mis an-

Saha kabel. Fotod: Ruslan Dontsov

Osa säilinud Bomarsundi kindlusemüürist, mis ehitati Venemaa tsaarivõimu poolt
19. sajandi I poolel. Fotod: Ruslan Dontsov

Sissepääs jahindus- ja kalandusmuuseumisse.

nab leivale omapärase magusa maitse. Toidukaubad saartel on umbes 30%
kallimad kui Mandri-Soomes ja kuulus
õunaliköör jäi maitsemata.
Pealinn Mariehamn – saareriigi ainus linn. Pikad rannapromenaadid ja
armsad puumajad, väiksed poed ja
kohvikud. Aga suur kaubanduskeskus laiutas sealgi linna serval. Tõeli-

OTSIB OMA TOREDASSE KOLLEKTIIVI JA
UUTESSE RAAMATUKOGURUUMIDESSE
KAHTE UUT RAAMATUKOGUHOIDJAT
Peamised tööülesanded:
 lugejate teenindamine ja lugejate teabenõuetele vastamine;
 raamatukogu kogu kujundamine ja korrashoid;
 osalemine raamatukogu sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 infoteadustealane kõrgharidus või muu kõrgharidus koos
raamatukoguhoidja kutsetunnistusega või valmisolek läbida
kutsekoolitus;
 väga hea arvuti ja nutiseadmete kasutamise oskus;
 väga hea eesti keele ja vähemalt ühe võõrkeele oskus;
 väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 valmidus meeskonnatööks;
 valmisolek töötada õhtuti ja nädalavahetusel;
 kasuks tuleb suur lugemus ja lai silmaring ning varajasem
raamatukogutöökogemus raamatukoguprogrammiga RIKS
Meie pakume:
 eneseteostamise võimalust kaasaegses töökeskkonnas;
 vaheldusrikast ja huvitavat tööd;
 head ja töökat kollektiivi

seks pärliks osutus meremuuseum
koos selle kõrval seisva neljamastilise
muuseumilaeva Pommerniga, milline
on kujunenud Ahvenamaa sümboliks.
Sealne ekspositsioon on muljetavaldav. Rikkalikult sisustatud laevaruumid andsid ettekujutuse, milline oli
pardal olevate meremeeste elu, sest
Austraaliast Euroopasse vilja vedanud
purjeka ühe reisi pikkuseks oli tavapäraselt kuni 85 päeva.
Kastelholma loss – ainuke keskaegne loss Ahvenamaal. Kuningas Gustav
Vasale meeldis loss sedavõrd, et 1556.
aastal veetis ta seal paar kuud. Täna annavad endisest hiilgusest aimu
hästi säilinud ja konserveeritud varemed, kus akendest avaneb imepärane vaade ümbrusele. Samas asuvas
kindlus-vanglas võib aimu saada, millistes tingimustes möödusid päevad
üksikkongis või nelja inimese kambris elades. Südantsoojendav oli kõndida ringi kõrval asuvas ahvenamaalaste
eluolu tutvustavas Karlsgardeni vabaõhumuuseumis. 19. sajandi talukultuuri tutvustav kompleks pakkus tõelist äratundmisrõõmu – oleme ikkagi
hõimurahvad.
Kalasupi lõuna – esimene looduskaunil Geta mäel asuvas restoranis, teine Lumpardy Ollas, “eikusagil” asuvas
vanas taluhoovis. Supp ja kohv maitsesid hästi mõlemas. Talus pakuti
meile veel traditsioonilist Ahvenamaa
magustoitu – riisipudrust küpsetatud
pannkooki. Sööginõud tundusid olevat eri aegadest, toas pigem ajaloolise
hõnguga mööbel. Ei otsinud seal vastavust “eurodirektiividele”, aga – aitäh
tuli küll südamest.
Reis Soome koosseisu kuuluvasse
rootsikeelsesse maakonda, mis ei kuulu Euroopa Liitu, kellel on oma parlament, lipp ja postmargid, kus valitseb
igameheõigus, igas külas on muuseum ja suitsutatud kala viib keele alla, oli eriline. Reisi õnnestumisele aitas
kindlasti kaasa giid Jaak Viires.
Reisil osalejad jäävad ootama uut
suve, et Aime Salmistu juhitud Randvere Reisiklubi taas midagi põnevat
välja pakuks!

Tööaeg: täistööaeg, valmidust töötada graaﬁku alusel sh laupäeval,
pühapäeval
Tööle asumise aeg: november 2019
Töö liik: tähtajatu
Kandideerimiseks esita CV koos sooviavalduse ja motivatsioonikirjaga
hiljemalt 21. oktoober 2019 elektrooniliselt tiiu@viimsiraamatukogu.ee
või aadressil Kesk tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi vald 74001
Lisainfo: tel. 5688 2576 Tiiu Valm tiiu@viimsiraamatukogu.ee

Järgmist praami ootamas.

Viimsi valla 80+ pensionäride
selleaastased bussireisid
Viimsi valla finantstoel ja Viimsi Pensionäride Ühenduse organiseerimisel on saanud meeldivaks traditsiooniks oma 80+ pensionäridele bussiekskursioonide korraldamine Viimsi valla lähiümbrusse. Reiside marsruudid valiti loodusega tutvumiseks, kultuuriobjektide ja ajalooliste paikade külastuseks.
Nimetatud bussireisid said alguse 2018. aastal ja jätkusid suure
eduga ka 2019. Käesoleval aastal toimusid järgmised reisid:
• 25. aprill – Türisalu pank, Keila-Joa
loss, park ja hüdroelektrijaam;
• 30. mai – Ülgase fosforiidikaevanduse koobastik, Jõelähtme kivikalmed, Rebala maastikukaitseala,
Jägala juga, linnamägi, Kaberneeme, vabadussõja mälestuskivi
Valklas (siiamaani ja mitte kaugemale 03.01.1919);
Puhkehetk Nelijärvel.
• 27. juuni – Juminda poolsaare
kalurikülad, mälestusmärk 15 000 hukkunule ja 66 laevale 1941.
aasta augustis toimunud merekatastroofis;
• 25. juuli – Purekkari neem (Mandri-Eesti kõige põhjapoolsem
punkt), Viinistu kunstimuuseum, Turbuneeme kaluriküla;
• 29. august – Anija, Kehra, Kautla soosaartel 30. juuli 1941. aasta
lahingupaik metsavendade ja punavägede vahel (ERNA retk),
Valgehobusemäe spordikompleks, Saha kabel;
• 26. september – Viimsi eakatele tutvustatakse seni vähem tuntud
Viimsi poolsaare vaatamisväärtusi.
Bussireisid on saanud nii populaarseks, et juba järjekordse reisi
lõpul tahetakse end kirja panna järgmisele. Vabu kohti bussis seni
olnud ei ole. Paljudele vanemaealistele inimestele on need reisid peaaegu ainsaks reisimise võimaluseks, tingituna terviseprobleemidest
või ka finantsolukorrast. Ka on väga tähtsaks faktoriks omaealistega
suhtluse võimalus ja uute tutvuste sõlmimine.
Reiside organiseerijad Volli (Vladimir Kallion) ja Viimsi Pensionäride Ühenduse volikogu liige Rein Kriis on Viimsi valla poolt eraldatud
vahenditega väga säästlikult toime tulnud, jäädes eraldatud finantside piiridesse. Kõik reisid on olnud juhitud ühiskondlikus korras oma
ühingu pensionäride poolt nii reisimarsruutide valikul kui ka nähtud
objektide kohta seletuste andmisel.
Viimsi valla pensionärid 80+ loodavad hea reisitraditsiooni jätkumisele ka 2020. aastal.

Arvo Otsepp

reisihuviline

täiendkoolitus

Eakate mootorsõidukijuhtide (60+)
täiendkoolitus
Maanteeamet koostöös Viimsi vallavalitsusega korraldab
16. oktoobril algusega kell 10 Viimsi huvikeskuse suures saalis (Nelgi
tee 1, Viimsi alevik) Viimsi valla sissekirjutusega eakatele mootorsõidukijuhtidele (60+) täiendkoolituse.
Koolitusel osalemine ja toitlustamine on eakale TASUTA!
Grupi suurus kuni 25 inimest.
Koolituse 1. päev teooria, 2. päev praktiline – sõitmine autokooli
õpetaja ja autokooli autoga.
Vajalik kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend ja vähemalt B-kategooria juhiluba.
Registreerida saab kuni 9. oktoobri tööpäeva lõpuni: info@viimsivv.ee,
tel 602 8800.
Lisainfo: Liis Sepp, Maanteameti ennetustöö osakond, tel 5683 8533.
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Spordinädal kestab – veel jõuad trenni
EESTI SPORDIB 23.–30. septembril

tähistab Eesti üleeuroopalist
spordinädalat. See Euroopas
viiendat korda aset leidev ettevõtmine on kujunenud Eestis
suurimaks inimesi liikuma innustavaks kampaaniaks.

Anne-Mari
Visnapuu
Viimsi Teataja
toimetaja

Nädala eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu ja tõsta liikumis- ja tervisealast
teadlikkust.
Spordinädala raames korraldab
Viimsi Sport tasuta rullsuusa-, kepikõnni- ja maastikurattatreeninguid
ning jõutreeninguid Karulaugu jõulinnakus.

Spordinädala kava Viimsis

R 27.09 kell 18.30–20 kepikõnni
ühistreening Karulaugu terviserajal.
Teistmoodi kepikõnd BungyPump
treeningkeppidega. Osalejad saavad
spetsiaalsed treeningkepid kohapeal
tasuta kasutamiseks.
L 28.09 kell 12–13.30 rullsuusatreeningud Randvere kergliiklusteel. Koguneme Tädu terviseraja jõutrenažööride
juures. Kellel ei ole omal rullsuuski, siis
on võimalik neid ka rentida. Hea võimalus proovida midagi uut!
P 29.09 kell 11–12.30 võistlus Viimsi
Sügisrull – maastikujooks + rullsuusk.
Täpsemat info leiate Viimsi Spordi koduleheküljelt.

E 30.09 kell 18–19.30 maastikuratta
ühistreening Randvere metsas – kogunemine Randvere kooli kõrval parklas.

Viimsi Sügisrull

29. septembril toimub Tädu terviserajal ja Randvere kergliiklusteedel

maaastikujooksu- ja rullsuusavõistlus
Viimsi Sügisrull.
Noored (12–14 a) saavad Viimsi Sügisrullil osaleda lühikesel distantsil,
kus läbida tuleb maastikujooks Tädu
terviseraja 2,1-kilomeetrisel ringil ning
rullsuusatamine klassikalises tehnikas

Randvere kergliiklusteel 5,1-kilomeetrisel ringil.
Pika distantsi osalejad peavad läbima maastikujooksu Tädu terviseraja
2,7-kilomeetrisel ringil ning rullsuusatamise klassikalises tehnikas Randvere
kergliiklusteel 11,2-kilomeetrisel ringil.

Kõigi liikumisürituste ning
Viimsi Sügisrulli kohta leiate
täpsema info Viimsi Spordi
Facebooki lehelt või kodulehelt
www.viimsisport.ee.

Uuenenud skatepark on nüüd avatud
LINDILÕIKAMINE 14. septembri

pärastlõuna tõi Viimsi kooli
juurde kokku tõukeratturid,
BMX-i ja rulasõitjad, et üheskoos
trikitades avada uuenenud
Viimsi skatepark.

Anne-Mari Visnapuu
Viimsi Teataja toimetaja

Kell 13 esines avakõnega Viimsi noortekeskuse esindaja Aare Vest, kes tänas kohaletulnud rahvast ning tutvustas eesolevat programmi.
Seejärel sai sõna Viimsi vallavanem
Laine Randjärv, kes avaldas tänu uue
rulapargi elluviijatele. Randjärv rääkis,
et kuigi ta ei ole saanud olla nende otsuste juures, kui aasta tagasi lepiti kokku luua uuendatud park, soovib ta tänu avaldada eelkäijatele ja Jan Treile.
Trei on projekti eest seisnud ning kaasa aidanud rahastamisega.
“Arvan, et uuenenud rulapark siin
Viimis kooli juures annab võimaluse
paljudele noortele, kes muidu istuksid internetis, oma energiat hoopis siia
parki panna,” rääkis Randjärv.
Viimsi vallavolikogu liige ja koalitsiooni aseesimees Jan Trei leidis,
et uuenenud rulapargi ees on nostalgiline seista. Aastal 2013 rajati Viimsi
kooli kõrvale esimene valla rulapark.
Trei leiab, et vana rulapargi uuendamine näitab seda, et investeering läks
asja ette ning valla noored on seda palju kasutanud.
“Loodetavasti saab uus rulapark
olema veelgi atraktiivsem ning põnevust pakkuv. Võib-olla kujuneb uuest

Uue rulapargi avamisstseremoonia sisaldas loomulikult ka lindi läbi lõikamist, mida tehti rõõmsate rulafännide poolt ühiselt. Fotod: Anne-Mari Visnapuu

Uuenenud rulapark
annab võimaluse
paljudele noortele,
kes muidu istuksid
internetis.

Ekstreemsporti harrastades kanna alati kiivrit!

rulapargist populaarseim Viimsi noorte kogunemiskoht, kus oma vaba aega
veeta, mitte kaubanduskeskuses hängides,” rääkis Trei.
Küll aga tuleb tõdeda, et läbi aegade üks enim esinenud probleem rulapargis on kiivrita sõitmine. Seetõttu tuletasid Jan Trei ja Laine Randjärv
noortele meelde, kui tähtis on ekst-

reemspordi harrastajal kiivrit kanda.
Laste jaoks avas rulapargi täielikult
aga ekstreemtrikkide võistlus, mida tuli korraldama Keerdtrepp. Keerdtrepp
on kogukond noori, kes tegelevad erinevate spordialade, sealhulgas ekstreemspordi viljelemise ja arendamisega ning Eesti noorte ühiskondliku ja
kehalise aktiivsuse tõstmisega. Keerdtrepp viis läbi erinevaid võistlusi ning
vanusest sõltumata oli kõigil võimalik
end proovile panna.
Noored ekstreemsportlased ütlesid, et uuenenud pargis on kordades
parem sõita. Uuenduse käigus vähendati muu hulgas ka järske kallakuid,
mis varem noorematele raskusi tekitasid. Nüüdsest on sportlastel ka rohkem võimalusi, et uusi trikke õppida.
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Kindral Johan Laidoneri auks on Viimsis
joostud juba kaks aastakümmet
JUUBEL 3. oktoobril kell 15 antakse Viimsi

seliit, kes on andnud kogu ettevõtmisele uue hingamise. Mitmel
aastal joosti koguni Viimsist Piritale
– olümpiapurjespordikeskusesse.
Aga loobusime sellest, pargis on
parem joosta. Nüüd saab joosta
koguni võluval Karulaugu rajal. Algusest peale on olnud suure vaeva
nägijaks Eesti Spordiselts Kalev,
viimastel aastatel on suureks toeks
olnud Eesti kaitsevägi ja nüüd ka
Viimsi vallavalitsus.

mõisapargis start juba kahekümnendale kindral
Laidoneri olümpiateatejooksule. Jooksu eesmärk
on luua side ammuste ja tänaste põlvkondade
vahel, toetamaks Eesti vabaduse- ja olümpia-aadet.
Anne-Mari
Visnapuu
Viimsi Teataja
toimetaja

T

eatejooksul võisteldakse
viies võistlusklassis: kaitseväe ja kaitseliidu võistkonnad, põhikooliealiste
võistkonnad, gümnaasiumiealiste
poiste võistkonnad, gümnaasiumiealiste tüdrukute võistkonnad
ning sõpruskonnad/korporatsioonid/spordiklubid. 8-liikmelised
võistkonnad asuvad läbima võistlusmaad 2 x 3 kilomeetrit. Iga osaleja läbib 650–750 meetrit.
Iga võistlusklassi esikolmikusse
tulnud võistkonna liikmeid autasustatakse medaliga ning võistlusklassi võitjat karikaga. Teatejooksu
üldarvestuse kiireimat võistkonda
autasustatakse rändkarikaga. Kiireima ringi (4 x 750 m) võistlejad
saavad eriauhinna.
Jooksu mõtte algataja, kindral Johan Laidoneri Seltsi esimees

Trivimi Velliste rääkis olümpiateatejooksu idee tekkimisest ning
olemusest ja olulisusest luua side
kunagiste ja tänaste põlvede vahel.
Mis on kindral Johan Laidoneri
olümpiateatejooksu idee?
Kindral Laidoner oli vabadussõjas meie vägede ülemjuhataja. Me
võitsime selle saatusliku sõja – seetõttu räägime täna ikka omavahel
eesti keelt ja ka vallaleht ilmub selles keeles. Laidoneri nimi sümboliseerib meie rahva vabadust. Aga
kindral oli ka Eesti Olümpiakomitee
esimees, kes aitas sepistada Kristjan
Palusalu jt võite. Nõnda seostub Laidoneri nimi ka olümpia-aatega.
Kust tuli 20 aastat tagasi mõte
hakata jooksu korraldama?
Vabadus ei ole iseenesestmõistetav and – selle hoidmise nimel tuleb alati pingutada. Nii nagu ka
olümpiamedali võitmise nimel.
Kaks aastakümmet tagasi tundus
mõistlik need kaks asja ühendada, eriti mõeldes nooremale põlv-

konnale. Kindral Johan Laidoneri
Selts tegutseb Viimsi mõisas, Laidoneride kunagises kodus. Mõisapark tundus olevat õige koht selliseks jooksupingutuseks.
Miks on tähtis luua side kunagiste ja tänaste põlvede vahel?
On hea, kui ajaloomälu kulgeb
katkestusteta – kui uued põlvkonnad teavad, mis on varem olnud,
missugust hinda on tulnud varem
maksta. See aitab kindlamalt tulevikku vaadata, teha tuleviku keerulisi valikuid ja pidada lugu esivanematest.

Miks innustaksite inimesi jooksust osa võtma?
Jooks sunnib pingutama, end kokku võtma. Ainult ilus jutt ei aita, ise
tuleb tegutseda ja sooritatust ka
rõõmu tunda. Kui iga meie noor
pingutab, muutub Eesti tundmatuseni paremaks.
Nüüd, kui jooksu korraldatakse
juba XX korda, siis kas on olnud
ka olulisi muudatusi ja arenguid,
võrreldes algusaastatega?
Algusaastatega võrreldes on kasvanud osavõtvate võistkondade arv.
On lisandunud kaitsevägi ja kait-

Kindral
Laidoneri
XIX olümpiateatejooksu
lähe Viimsi
mõisa õuel
27. septembril
2018. Foto:
Kaitsevägi

Kas võistlejate osalus kasvab?
Jooksu algaegadel oli võistlusklasse
vähem. Nüüd peetakse eraldi arvestust kaitseväe ja kaitseliidu võistkondade osas. Gümnaasiumiealiste osas võistlevad poisid ja tüdrukud eraldi, põhikooliealised võistkonnad võivad olla segakoosseisuga. Eraldi on välja toodud sõpruskondade võistlusklass – spordiklubid, korporatsioonid jms.
Millised emotsioonid Teid valdavad, kui võib uhkelt öelda, et sel
aastal toimub olümpiateatejooks
juba 20. korda?
Kaks aastakümmet on päris sobiv
aeg tugeva traditsiooni tekkeks.
Aga seda ettevõtmist võiks ehk võrrelda ka kuulsa inglise muru kujunemisega – kui soovida väga head
tulemust, tuleb niita ja rullida nelisada aastat järjest.
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REAKUULUTUSED

Autode kokkuost
Autode kokkuost. Ostame kõiki
sõidukeid ja töömasinaid. Võib
pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei pea olema
arvel, ülevaatusega ega kindlustusega. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055.

Tööpakkumine
Pirita Lasteaed (E. Bornhöhe 10
Tallinn) pakub tööd õpetaja abile.
Info tel 623 8783.
Puhastusfirma Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ pakub tööd osalise ja
täistööajaga Viimsi piirkonnas. Info
tööpäevadel E–R tel 5814 8460.

Aiatööd
Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel
5663 0024.
Hekkide pügamine, puude ja põõsaste lõikamine, muru rajamine,
taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel 5564 7029.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja
kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse.
Tel 5623 0373, Randy.
Ohtlike puude langetamine, kännu
freesimine, võsalõikus ja väljavedu.
Tel 5373 5212.
Kogenud puuhooldajad teostavad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321.
Langetame ja hooldame puid just
Teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.ee.

Ehitus
Üldehitus-, katuse-, fassaadi- ja vii-

mistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Teostame vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöid, kõiki majasiseseid santehnilisi töid. Laadur
ratastraktori teenus, veoauto (multilift) teenused, lammutus- ja koristustööd. Vanametalli tasuta äraviimine.
Tel 507 4178.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja
võrkaedade ehitus, haljastustööd,
prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 5639 1093, e-post
eleanor31@online.ee.
Tänavakivi paigaldus. Sillutise- ja
äärekivide paigaldus Tallinnas ja
Harjumaal. Kogemus 12 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851,
www.ormikivi.ee.
Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja hooldust Viimsis
ja Pirital. Tel 552 7217, e-post terrassviimsi@gmail.com.
Paigaldame erinevaid piirdeaedasid – puitaed, võrkaed, paneelaed.
www.iis.ee, tel 525 9045.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Vastavalt projektile teostame teie
kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike
traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite
paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus.
Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-,
ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo
tel 5656 2191.
Köögid, liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii. Tel 502
9075, e-post liuguksed@kallion.net.

Katuste pesu ja värvimistööd,
remonttööd, veerennide puhastus
ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Korstnapühkimine
Korstnapühkimistööd. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele
garantii ja akt. Tel 5692 1395.
Litsentseeritud korstnapühkija ja
pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes.
Küttekollete ehitus, paigaldus ja
remont. Akti väljastamine
Päästeameti ja kindlustusseltside
jaoks. Tel 5690 0686, e-post
korsten.korda@gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija.
Töö puhas ja korralik. Tehtud
tööde kohta akt. Tel 5689 0125,
e-post kuldnoop@gmail.com.
Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal. Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame paberid ka korda!
Uuri lisaks www.lõõr.ee või tel
+372 5821 6554.
Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus.
Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee,
tel 552 6281.

Õunamahla pressimine
Mahla pressimisteenus ja mahlamüük Harjumaal Kose vallas.
Lisainfo: tel 5621 9762.
Õunamahla pressimine teie aia
õuntest Rohuneemes. Väikseim
kogus umbes 35 kg. Tel 5593 5863.

Õpe
Soovid olla sisemiselt tasakaalus,
leevendada kergelt oma tervisevaevusi? Tule Hiina tervisevõimlemise tundi, mis sobib igale

Detailplaneeringud
15.–28.10.2019 tööpäevadel kell 8.30–
17.00 (paus 12.00–14.00), reedeti kella
12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)
avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:
Haabneeme alevikus kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneering (vastu võetud 17.09.2019 korraldusega nr 550).
DP (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 10-18,
PJ väljatrükk 29.05.19) hõlmab Haabneeme
alevikus asuvat riigi omandis olevat 5904 m²
suurust äri- ja transpordimaa sihtotstarbega
kinnistut Rohuneeme tee 41 (89001:003:1465).
DP-ga muudetakse Viimsi Vallavolikogu
26.06.2013 otsusega nr 44 samale maa-alale
kehtestatud detailplaneeringut, muudatuse
vajadus lähtub valla soovist ehitada kinnistule avalik parkla, mis ühtlasi teenindab ka
sellega piirnevaid ärikrunte ja mis antakse
valla omandisse. DP-ga jagatakse planeeritav kinnistu kaheks ja moodustatakse 2 krunti: üks 1783 m² suurune ärimaa krunt (kaubandus-, toitlustus- ja teenindusettevõtte
maa) ja üks 4121 m² suurune transpordimaa
krunt (parkimisehitise maa). Ärikrundi ehitusõigus lähtub kehtivast DP-st, mille kohaselt on krundile lubatud ehitada üks 600 m²
ehitise aluse pinnaga 2 maapealse korruse
ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone, mille
suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 10,0 m.
Hoone suurim lubatud suletud brutopind
on 1800 m². DP vastab liigilt üldisematele
planeeringutele, ÜP teemaplaneeringu
“Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“
kohaselt läbib planeeritavat ala rohevõrgustiku koridori arengusuund, mis DP-s paikneb
rannaäärsel maastikul parkla ja mere vahelisel alal. Lisaks on parklaalale kavandatud
istutusalad kõrghaljastuse rajamiseks, parkimisala esteetilisemaks ja keskkonnasõbralikumaks kujundamise eesmärgil. Parkimisalal on määratud ka asukoht jalgteele,
mis lahendab kahe parklaga piirneva ärihoone vahelise turvalise liikumise jalakäija-

tele, ning lisaks läbib parklat kergliiklustee,
mis ühendab Rohuneeme tee äärse kergliiklustee rannaalaga, kuhu on määratud asukoht ka jalgrattaparklale. DP-ga on ühtlasi
kavandatud uus asukoht DP alal paiknevale
kunstitaiesele “Oskar Kuuli monument”, mis
hakkab DP kohaselt paiknema parkimisala
ja ranna vahelisel rohealal.
Laiakülas Muuga põik 4a kinnistu detailplaneering (vastu võetud 17.09.2019 korraldusega nr 551).
DP ala, Muuga põik 4a kinnistu (suurus
11 130 m², maakasutussihtotstarve elamumaa) asub Laiakülas, Viimsi valla lõunaosas.
DP (Casa Planeeringud OÜ töö nr 12/17)
koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada elamukrunt, moodustada 6 üksikelamukrunti ja planeerida ruumiline terviklahendus vastavalt Äigrumäe, Laiaküla ja osaliselt
Metsakasti külade üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbele. DP-ga lahendatakse muuhulgas planeeringualale
juurdepääsud, liikluskorraldus, kruntide
tehnovõrkudega varustamise põhimõtted
ja haljastus. Moodustatakse 6 üksikelamukrunti (suurused vahemikus 1501–1843 m²),
1 tootmismaa krunt reoveepumpla tarbeks
(suurus 90 m²) ja 1 transpordimaakrunt
(suurus 1569 m²) juurdepääsude tagamiseks. DP avalikes huvides elluviimiseks sõlmiti Tallinna notari Liivi Laose notaribüroos
13.08.2019 leping, milles on muuhulgas
määratud kohustus DP kohase jagamise
tulemusel tekkiva tee- ja tänavamaa tasuta
vallale võõrandamiseks.
DP vastab liigilt üldisematele planeeringutele. DP ei sisalda vastuolu ÜP teemaplaneeringuga “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik”, kuivõrd ei asu rohevõrgustiku
aladel.
Avalikule väljapanekule esitatavate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda ka
valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
vastuvoetud-ja-avalikul-valjapanekul.

vanusele, ka pensionärile. Viimsi
Elujõusaalis K kell 11. Info: tel
510 3886, Heidi.

Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post
marek406@gmail.com. Tellimusi
võtame vastu iga päev!

Laste kooliks ette valmistamine,
lugema ja kirjutama õpetamine. Tel
505 9605.

Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 12
tonni: tel 507 9362.

Annan koolimatemaatika tunde
(1.–12. klassini) Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel
5827 9084, Laur.
Pikaajalise töökogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde
Viimsis 4.–11. klassi õpilastele.
Aitan ka korrata gümnaasiumi
katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo:
tel 5340 0165, Mare.
Heliloomingu-, elektroonilise
muusika, solfedžo- ja klaveritunnid
lastele ja noortele Viimsis. Tel
5688 1357, welysian.ee.
Hispaania keel. Kutsume Teid hispaania keele kursustele. Tunnid
kolmapäeviti Viimsi huvikeskuses,
edasijõudnud 17.30–18.45, algajad
18.45–20.00. Info ja registreerimine:
a.s.wesman@gmail.com.
Annan järeleaitamistunde reaalainetes põhikooli ja gümnaasiumi
õpilastele. Tel 514 9154, Andrus.

Ost, müük, rent
Müüa puitbrikett, turbabrikett,
pellet 8 mm ja 6 mm, kuiv lepp ja
kask kotis, kuivad kütteklotsid
48 kotti/110 €. Tel 5692 4924.
Meilt saab taas tellida kartulit,
köögivilju ja mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks
ja lisainfo saamiseks helistage tel
5865 2190.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud
küttepuud pikkusega 30–60 cm.

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud
kollektsioneerimise esemeid. Tel
602 0906 ja 501 1628, Tim.

Muud teenused
Vabanes kodukoristuse aeg kolmapäeval iganädalaselt ja esmaspäeval üle nädala. Tel 5841 3825,
Regina.
Klaverihäälestusteenus elukutseliselt häälestajalt. Vaata lisainfot ja küsi pakkumist:
www.juhanungru.ee.
Pakun 0-24 kuud beebide hoidmist
Viimsi ja Pirita piirkonnas. Tel 5669
9777, Kaja.
Tekstiil- ja roomakardinate disain
ja õmblemine, mõõtude võtmisest
kuni paigalduseni. Rohkem
infot: tel 508 1021 ja e-post
disainkardin@gmail.com.
Kogemustega elukutseline
õmbleja teostab Viimsis Aiandi
teel parandus- ja õmblustöid. Tel
5625 1195, Tiiu.
Bänd, üksi või kahekesi 60+ sünnipäevaks, taust, ühislaul, tants. Tel
510 4628, Endel.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta
äravedu. Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, seadmed,
pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, garaažist
tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid,
telerid al 10 €. Tel 5550 5017.
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Õreusnsiammianhela
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teie aia õuntest Rohuneemes
Väikseim kogus umbes 35 kg

Tel 5593 5863

Eralasteaed MA RAY

(Lasnamäel),
mille töö põhineb kuulsa pedagoogi ja
psühholoogi Maria Montessori meetodi
kasutamisel võtab vastu lapsi (alates 1.6)
vene õppekeelega rühma.

PRAKS JA KÜÜTS
HAABNEEME
HAMBARAVI

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD

Hinnad on soodsad.
Tel 503 1674, 634 4128
maraymtu@gmail.com
www.montessoricentre.eu

Täiskasvanute ja laste hambaravi
Proteesitööd ja implantoloogia
Kirurgia
Suuhügieen
Viimsi Koduekstra kauplus
ootab enda sõbralikku meeskonda

klienditeenindajaid
Lisainfo saamiseks palume julgelt
helistada kaupluse telefonil: 56 991 060
või kirjutada: maret.harm-tilk@koduekstra.ee

6 090 891
58 879 655
Heki tee 6 - 57
Haabneeme
www.pkhambaravi.ee
Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi,
proteesihüvitis.
Tegevusloa number L04534
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Vanamees hullutab noori ja vanu
VIIMSI KINO pakub maailmatasemel filmivalikut

damas eellinastuse 3. oktoobril
kell 19, kus kõikidel on võimalus
olla esimeste filminägijate hulgas.
Kokkuvõttes on “Pohmaka” filmiseeria looja Todd Phillips nüüdses
lavastajatoolis võtnud julge rolli,
ent “Jokker” on kindlasti värske ja
oodatud vaade ühe kardetuima kriminaali kujunemisloole.

ja seda mugavas kinokompleksis. Nüüdsest
teeme kord kuus ülevaate uutest filmidest, mida
viimsilased kodukinos vaadata saavad.
Norbert Kaareste

Viimsi Kino turundusjuht

“Lammas Shaun –
Farmigeddon”

Lelud ja kurjad linnud hakkavad
kinolinalt vaikselt taanduma, kuid
pole hullu. Kohe-kohe jõuavad kinodesse taas tegelased, kelle pere
pisemad hoobilt ära tunnevad. Laste kauaaegsele lemmikule lammas
Shaunile on seekord osaks saamas
võimalus päästa nunnu tulnukas,

kes ootamatult ontlikku taluhoovi prantsatas. Teel kurjasid agente
vältiv lõbus lambakari pakub rohkelt nalja ja värviküllast vaatamist
kogu perele.
Inglise huumor on filmi pikkinud ka parajas koguses füüsilist
komöödiat ning satiiri ja sarkasmi,
mistõttu ka lapsevanemad ei pea
saalis igavledes telefoni näppima.

“Vanamehe film”

“Vanamehe film” on loogiline tulem “Vanamehe” multikasarjale,
mis võttis tuule tiibadesse YouTube’i keskkonnas, sai üleriigiliselt tuntuks ETV vahendusel ning
nüüdseks on peaosalise hääl sama tuttav kui legendaarne Baskini
kähekõla. Eestlased on vanameeste huumorist alati lugu pidanud ja
nii võtavad kaadritagused noored
filmilavastajad ette pea kõik Eesti hetketrendid, rääkides nutisõltuvusest, tühjenevatest maaküladest, alkoholismist ja muust.
Filmiloos saabuvad lapsed appi
legendaarsele vanamehele, kelle
tööd rügavat lehma asuvad noored
päästma pärast tolle ülelüpsmist
nähes.
Plehku pannud piimakunni aga
ähvardab traagiline õnnetus, kui

“Vihmane päev New Yorgis”

ettenähtud aja jooksul vanamees
lüpsmata jäänud udarat ei tühjenda. Oivalise huumoriga toob Jan
Uuspõld filmi ka enda häälestatud
pahalase, kes seltskonnale eesmärgile jõudmise raskemaks teeb.

“Jokker”

Alates legendaarse Heath Ledgeri filmirollist Jokkerina on superkangelaste filmid muutunud filmikunsti tippsaavutusteks, kus
ulmelisele kangelasele on vastas
ka ulmelised pahalased. Joaquin
Phoenix paistab olevat see mees,
kes kannatab üle võtta universumi kuulsaima klouni rolli seniselt
suurtegijalt Ledgerilt ning filmi
kestev võidukäik mööda maailma
tippfestivale on märk, et peale vererõhku tõstva põnevuse on filmis
tubli doos ühiskonnakriitikat muu-
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Fotod: tootjad

hulgas rikaste ja vaeste vastasseisu
ning inimkonna elu üldise mõttekuse teemadel.
“Jokker” on kindlasti film, mida
tasus oodata ning seetõttu on Viimsi kino viimsilaste rõõmuks korral-

“Jokker” on kindlasti film,
mida tasus oodata ning seetõttu
on Viimsi kino korraldamas eellinastuse 3. oktoobril kell 19.

Saabuvate märgade sügisvihmade
vahele sobib oivaliselt klassikaline
romantiline film, mille lavastajaks
vanameister Woody Allen. Legend
on seekord peaossa pannud kaks
noort inimest ja nii on heas tempos kulgev ning endas põnevaid
pöördeid sisaldav linalugu suurepärane vaatamine nii värskelt armunud koolinoortele kui ka juba
teineteisest hästi tundvale abielupaarile. Allen on hoolitsenud, et
peale noorte peaosaliste oleks süžeele sisurohkust andmas ka žanri
raskekaallased – nii on suurepärases rollisoorituses näitlejad Jude
Law, Liev Schreiber, Diego Luna jt.
Filmis suundub värskelt armunud tudengitest noorpaar maailma suurlinna, et saavutada oma
isiklikke eesmärke. Hea suhe vajab aga kompromisse ning teineteise mõistmist ja nii saame kinolinalt näha, kuidas see armunud
noorpaaril välja tuleb. Noorte eksiteele minekud annavad ainest ka
mõtisklusteks, kas me mitte oma
kaasat liiga vähe ei märka oma igapäevastes asjatamistes.
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Uus soenguhooaeg – sügis sinu peas
SOENGUTRENDID Uus hooaeg, uued trendid!

sest. Nii nagu eelmistelgi aastatel
on blondil õigustatud koht moodsas värvimises 2019.–2020. aastal,
seda võib nimetada kõige moodsamaks värviks juuksevärvide trendides.

Viimsi Keskuse MAKE YOUR I.D. ilusalongi
juuksestilist Irina Stserbjak annab soovitusi neile,
kes soovivad alanud sügishooaega tervitada uue
soengu või juuksevärviga.
Viivi Kivipank

vabakutseline ajakirjanik

IIrina, millised on üldisemad uued
trendid sügishooaja juustemoes?
Sirge lahk on ilmekas näide sellest,
et kõik geniaalne on lihtne. Alanud
sügistalvisel hooajal on see moodne ning aktuaalne – trend on vallutanud sõna otses mõttes kõik: lühikesed soengud, keskmise pikkuse
ja pikkade juuste soengud.
Oluline märksõna on kohevus.
Kohevad ja väga kohevad juuksed
on taas moes! Tähelepanu tuleks
pöörata ka juuksekaunistustele:
juukseklambrid, peavõrud ja sametlehvid, metallketid ja kividega
“mütsikesed” on tänavusel hooajal
endiselt äärmiselt populaarsed.

Millised on kõige moodsamad lõikused?
Pixie lõikus ja kõik lühikese poisipea lõikused on sügisel väga moes.
See lõikus lisab nii poisilikku üleannetust kui ka romantilist koketsust. Olenevalt soengust saavad
selle lõikuse kandjad muuta oma
kuvandit. Põhiliselt sobib selline
lõikus energilistele neidudele, kes
armastavad vaheldust ja oma välimusega eksperimenteerida.
Juba klassikaliseks muutunud
Bob lõikus on moes juba mitu
kümnendit. Alanud hooajal on see
pisut grungelikum – lühema tuka ja
lühemate juustega (et juuksed kataksid kergelt kõrvu).

toon ning sulab ühte kargete sügispäevadega – ka seda tooni võib
eelistada. Kõik punased, vasksed
ja rusked helgid juustes on sügisel
samuti eriliselt vaimustavad. Pisut värskem ja moodsam kui standardne punakas värv on põletatud
vase toon – suurepärane valik alanud sügisel.
Sel hooajal on moodsad ka summutatud pastelsed värvid, eelkõige
heleroosade ja tuhkhallide salkude
kombinatsioon. Kui varem seostusid roosad toonid peamiselt noortemoega, siis praegu sobib roosa
blond väga hästi ka ärinaise kuvandiga, sõltumata vanusest ja staatuHallil sügisajal
saab päeva
lisada värvi ja
lusti ka soengut muutes.
Fotod: Make
Your I.D.

Milliseid toone võiks juuste värvimisel eelistada?
Paksud, sügavad, tumemustad
juuksed on sügistalvise hooaja üks
peamisi värvimistrende. Tintmustad kiharad näevad välja erksad,
julged ja küllastunud ning sobivad
suurepäraselt sügisesse ja talve.
Tuhkhall-pruun on sügava šokolaadi ja tuhmhalli vahepealne

Tule meie
sügislaadale
10.–12. oktoober

Ootame uudistama ja ostma,
et sügisvarud saaks täiendatud.
Laat toimub Viimsi Keskuse1. korrusel.
Kauplemise soov saata e-postile
info@viimsikeskus.ee

/viimsikeskus www.viimsikeskus.ee
Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa

Milliseid soenguid võiks uuel hooajal igapäevaselt kanda ja milliseid soovitate pidulikeks puhkudeks?
Tänavu on trendikad madalad
juuksesabad. Neid on väga lihtne
teha, samas näevad need soengud
välja stiilsed ja elegantsed. Sellist
soengut võib kanda iga päev, samuti õhtuse soenguna.
Endiselt on populaarsed ja aktuaalsed punupatsid. Nende abil
saab luua õrna ja romantilise kuvandi õhtuks, samuti konservatiiv-

sema ja asjalikuma stiili igapäevasoenguna.
Selle hooaja tavatumaks trendiks on märgade juuste efektiga
soengud. Originaalsed märgade
juuste efektiga soengud sobivad
julgetele neidudele, kes soovivad
proovida midagi uut ja ebatavalist
oma stiili ja välimuse muutmisel.
Kuidas juukseid sügistalvisel
hooajal hooldada, et need muutuvale ilmastikule vastu peaksid?
Sügistalvisel hooajal soovitan
juuksehoolduses eelistada juukseid toitvaid šampoone, palsameid ja maske. Küttehooaja ja
väljas valitseva külma tõttu meie
juuksed kuivavad katastroofiliselt.
Need vahendid toidavad täiendavalt peanahka ja juukseid. Kui sul
on rasune peanahk, siis kasuta toitvat juuksemaski ainult juukseotstel, puutumata juuksejuuri.
Kõikvõimalikud spreid, õlid ja
muud juuksevedelikud täiendavad suurepäraselt põhihooldust –
kaitsevad ja niisutavad. Õhukeste ja
kuivade juuste puhul sobivad hästi proteiine sisaldavad spreid. Kahjustatud juuste puhul tuleks pöörata tähelepanu õlidele.

MAKE YOUR I.D. ilusalong on Viimsi Keskuse
II korrusel avatud E-L
k 10–21 ja P k 10–19.
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Kaks päeva sisukaid ülekandeid ärifoorumilt Helsingist
võõrustab Viimsi kino
koostöös vallavalitsusega 9.–10. oktoobril.
Foto: NBF2018

Ettevõtlusnädal Viimsis: jälgime
ärifoorumit ja arutleme Viimsi 2020
keskkonna-aasta teemadel
KOOSTÖÖ 9.–10. oktoobril on Viimsi ettevõtjatel

võimalus praktiliselt kodunt lahkumata jälgida
maailmaklassi ärifoorumit ja osaleda valla korraldatud networkingul.
Viktoria Tuulas
eestvedaja

N

ordic Business Forum
on vaieldamatult Euroopa ärimaastiku üks
tippsündmusi, mis
koondab ettevõtjaid ja tippjuhte
rohkem kui 40 riigist üle maailma.
Meil on võimalik üheaegselt jälgida
maailma äritippude esinemist ning
kohtuda, mõtteid vahetada, tutvuda teiste kohalike ettevõtjatega, samuti osaleda paralleelselt toimuvatel Viimsi ettevõtlust käsitlevatel
aruteludel. Tänavune ettevõtjate
üritus on järjekorras kolmas.
Esmakordselt arutleti avalikult
Viimsi arenguvõimaluste üle 2017.
aasta juunis. Toona kõlama jäänud
mõtete kohaselt vajab Viimsi juurde nutikaid, innovaatilisi, kõrget
lisandväärtust loovaid ja keskkonnasõbralikke ettevõtteid ning tehnoloogiarikast ettevõtlust.
Arvestades vallaelanike kõrgemat haridustaset sobiks eriti hästi just bürootööd. Ühiselt leiti, et
selliste töökohtade tekkeks vajab
Viimsi kiiremas korras multifunktsionaalse vallakeskuse väljaarendamist, mis kujuneks nii administratiivseks, kultuuriliseks kui ka
äriliseks tõmbekeskuseks. Keskus
peaks olema arhitektuurselt põnev,

ilus ja ainulaadne. “Oleks tore, kui
korraldataks avalikud konkursid,
millel osaleks vähemalt Eesti, kui
mitte maailma nimega arhitektid”
ütles seminaril turismi töörühma
juhtinud Ain Hanschmidt.
Viimsil on unikaalse asukoha
tõttu suur arengupotentsiaal. Viimsis on meri, aga see on täiesti kasutamata. Viimsil on oma unikaalne
lugu, kuid seda pole presenteeritud.
2018. aasta algul valminud lõpparuandest “Koostöövõime, kohaliku omavalitsuse teenused, ärianalüüs ja väikearendus” võime muuhulgas lugeda, et Viimsi valla magala staatust kinnistab töökohtade,
eelkõige valgekraeliste erasektori
n-ö tarkade töökohtade puudumine vallas. Samas eelistaksid nii elanikud kui ka tööandjad töö- ja elukohale lähedal paiknemist.
2018. aasta Viimsi ettevõtjate
ümarlaua teemaks oli “Targa töö
korraldus kui Viimsi ettevõtluskeskkonna üks võimalikest arengumudelitest”. Ümarlaua eesmärk
oli leida vastus küsimusele, kas targa töö korraldus Viimsis on võimalik. Kuidas korraldada tarkade töökohtade tekkimist? Kas see võiks
tulevikus lahendada Viimsi pendelrändest tekkinud ummikute probleemi? Kas Tallinna magalast võiks
tekkida kaasaegne elu- ja ärikeskkond?

Viimsi ettevõtjad tunnevad üldist puudust büroopindadest ja
nendivad, et olemasolevad uued
äripinnad küsivad Tallinna kesklinnaga võrdväärset renditasu, mis
tingib ettevõtjate otsuse pigem
omada rendipinda pealinnas, et
olla oma kliendile lähemal.
Ettevõtluskeskkonna arendamise pooldajad näevad vajadust
luua selgelt arusaadav planeeritud asukoht (mitte üksikud büroohooned), n-ö Viimsi City, kuhu ettevõtted tulla saaksid. Investeerida
tuleks ärikinnisvarasse, mida täna
ei ole piisavalt.
Äripindade arendus peab olema läbimõeldud kontseptsioon
ning potentsiaalsetele uutele ettevõtjatele ja investoritele peab kõigepealt n-ö maha müüma valla visiooni, mitte krundi või objekti,
mis on ühekordne tehing ega panusta tervikliku pildi saavutamisse. Viimsi vald võiks eelistada eksklusiivset ärikinnisvara, mis pakub
kvaliteeti ja konkurentsieelist, mida naaberomavalitsused pakkuda
ei saa või ei paku muudel kaalutlustel, nt looduskaunid vaated, rahulik keskkond, soodsamad kulud.
Ettevõtluse infrastruktuuri osas on
oluline teema telekommunikatsiooni (internetiühendus) infrastruktuur – 5G võrk. Suured kiirused
ja mahud on atraktiivne müügiargument premium äriklassi klientuurile. (Aruandega on võimalik
tutvuda Viimsi valla koduleheküljel
http://www.viimsivald.ee/index.
php?id=27060.)
“Viimsi võimalused” loengusarjas on Raivo Vare öelnud: “Selleks,
et Viimsis tekiks uut moodi elu ja

majanduskeskus, peab Viimsis tekkima terviklik arengumudel. Selleks vajame laiemat, mitte objekti
põhist vaadet.”
Kohaliku elu korraldamisel tuleb lisaks lokaalsetele trendidele nagu elanike kasvavad ootused
elukeskkonnale (looduslikkus, individuaalsus, majandusesteetilisus,
sportlikkus, tervislikkus) arvestada ka globaalsete trendidega nagu
kiiresti muutuvad konkurentsitingimused, linnastumine, asumipõhisus ning Smart City võidukäik,
majanduse rahvusvahelistumine
ja struktuurne muutumine, uutmoodi töötamine jne.

Kas Viimsil elukeskkonna kujundamisel võiks olla ambitsioon
palju suurem? Miks mitte seada
eesmärgiks saada Eesti kõige puhtamaks ja keskkonnasõbralikumaks vallaks?
Ettevõtjatel on võimalus panustada ideede ja juba lähiajal konkreetse tegevusega Viimsi keskkonna-aastasse 2020.
Sellest ja kõigest muust on võimalik teada saada juba 9. ja 10. oktoobril.
Üritust korraldab Viimsi vald
koostöös Viimsi ettevõtjatega.
Lisainfo: tere@taruviimsi.com ja
rain.uusen@viimsivv.ee.

Töökohtade tekkeks vajab
Viimsi kiiremas korras multifunktsionaalse vallakeskuse
väljaarendamist, mis kujuneks
nii administratiivseks, kultuuriliseks kui ka äriliseks tõmbekeskuseks.
9.–10. oktoobril Viimsi kinos toimuva ettevõtjate ürituse fookuses
on seekord keskkonnateemad. Pole kellelegi saladus, et nõuetekohaselt korraldamata jäätmemajanduse tõttu on Eestit ootamas hiiglaslik
prügitrahv ning elanike ja ettevõtete kulutused prügikäitlusele lähiajal mitmekordistuvad. Kas seda
on võimalik ennetada?

Registreeru ja osale
Nordic Business Forum
ärifoorumil Viimsi kinos
9.–10. oktoobril!
Networking Viimsi ettevõtjatele 9. oktoobril kell 19
Black Rose pubis. Registreerumistasu 5/6 eurot.

