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Pikaajaline kooselu kui pereväärtus >> Loe lk 5

Fotograaf Annika Haasi 
kolm näitust >> Loe lk 8

Tähistame iseseisvuse 
taastamise 26. aastapäeva

1. septembri aktused
n Randvere Kool
kell 11 2.–5. klassid ja kõik väikesed klassid
kell 13 1. ja 6. klassid ning 9.H klass
n Haabneeme Kool 
kell 10 1. klassid
kell 12 2.–7. klassid
n Püünsi Kool
kell 10 2.–9. klassid
kell 14 1. klassid
n Viimsi Kool
www.viimsi.edu.ee
n Prangli Kool
www.prangli.edu.ee

Miiduranna, Pringi 
ja Kelvingi külade 
üldkoosolekud
Miiduranna küla ja MTÜ Miiduranna kü-
laseltsi üldkoosolek toimub teisipäeval, 
5. septembril kell 18-20 Viimsi huvikes-
kuse suures saalis (Nelgi tee 1).

Päevakord:
1. Uue külavanema valimine. Praegune kü-

lavanem Teele Kase lõpetab oma ametiaja. 
2. Külavanema ja MTÜ Miiduranna kü-

laseltsi 2017. aastal tehtu ja 2018. aasta 
plaanid. Konkursside “Minu Miiduranna lu-
gu” ja “Heategevuslik kõrvitsakasvatami-
se võistlus” parimate premeerimine.

3. Ettepanekud, hääletus. Külavanema va-
limise puhul on väga oluline külaelanike 
häälte koguarv, mistõttu palume kõigi Mii-
duranna külas sissekirjutust omavate isiku-
te osavõttu. Inimesed, kes soovivad oma 
kandidatuuri külavanema kohale üles sea-
da, peavad saatma hiljemalt 25. augustiks 
vabas vormis digiallkirjaga avalduse e-posti 
aadressil info@viimsivv.ee. Samuti võib aval-
duse allkirjastatult viia ise vallavalitsusse. 
Külavanema kandidaadid peaksid olema val-
mis koosolekul esitlema oma nägemust Mii-
duranna külavanema panusest küla heaks. 
Valimistoiminguteks kaasa võtta isikut tõen-
dav dokument.

Pringi küla üldkoosolek külavanema 
valimiseks toimub14. septembril kell 18 
Rannarahva muuseumis (Nurme tee 3).

Päevakord: 
1. Külavanema aruanne tehtud töödest.
2. Külavanema valimine. Külavanema 

kandidaadiks võib olla antud küla täisea-
line isik. Kandidaadid registreeritakse Viimsi 
vallavalitsuses hiljemalt 1 nädal enne vali-
miste toimumist. Kandidaadil esitada kirjalik 
nõusolek. Külavanema täpsemad õigused ja 
kohustused on sätestatud Viimsi valla põhi-
määruse 4. peatüki 1. jaos §-des 61-66. Kü-
lavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla 
põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades.

Valimistel saavad hääletada rahvastiku-
registri andmetel antud külas elavad vä-
hemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel 
osalemiseks peab kaasas olema isikut tõen-
dav dokument. Volituste alusel teiste isi-
kute eest hääletada ei saa.

Kelvingi küla koosolek toimub 25. sep-
tembril kell 18.30 Kelvingi keskusehoo-
nes.

Päevakord:
1. Külavanema aruanne tehtud tööst.
2. Küla arengukava arutelu (Reinu tee 

ja teised objektid).
3. Jooksvad küsimused.

Viimsi vallavalitsus
Külavanemad 

26 aastat tagasi, 20. augustil 
1991 võttis Eesti Vabariigi 
Ülemnõukogu vastu otsuse 
Eesti riiklikust iseseisvusest. 
Taastati riik, mis oli välja 
kuulutatud 24. veebruaril 
1918. Kuidas tähistame taas-
iseseisvumispäeva?

20. augustil Viimsis tähistame taas-
iseseisvumispäeva isamaalise pik-
nikupäeva ja arvamusfestivaliga 
mõisapargis. Üritus algab kell 11 
Laidoneride mälestusmärgi juures 
ja pärast pikniku lõppu saab nauti-
da kammerkontserti Laidoneri mõi-
sas.

Isamaalist piknikupäeva korral-
dab Viimsi Ettevõtlike Daamide As-
sotsiatsioon. Arvamusfestivali tee-
madeks on seekord tolerants, ko-
danikujulgus ja pidutsemiskultuur. 
Peol mängitakse seekord palju head 
muusikat, esinevad Viimsi oma koo-
rid ja kooli ansamblid, Politsei- ja 
piirivalveorkester ning ansambel 
Kukerpillid. 

Võtke kaasa sõbrad, piknikute-
kid, piknikukorvid, hea meeleolu 
ja arvamus. Jätkub piknikutekkide 
konkurss ja fotokonkurss “Eine mu-
rul”. Ehtige ennast rahvusliku mo-
tiiviga ja veedame koos sisuka päe-
va. Üritus on kõigile osavõtjatele ta-
suta. Olete oodatud!

Perepäev teletornis ja 
kontsert Harjumäel 
Naabrite juures Pirital Tallinna Te-
letorni juures tähistatakse juba  
kuuendat aastat Eesti Vabariigi ise-
seisvuse taastamise aastapäeva 20. 
augustil perepäevaga, mil teletorni 
õuele oodatakse kõiki, keda huvi-
tavad Eesti iseseisvuse taastamise 
sündmused ning riigi ja kodu kaits-
misega seonduv. Perepäeva õueala
tegevused on kõigile tasuta.

Teletorn ei ole pelgalt telemast 
ja turismiobjekt, vaid sellel on eest-
laste jaoks sügavam tähendus – Tal-
linna Teletorn on Eesti taasiseseis-
vumise sümbol. Just siin toimus 1991. 
aasta augustis rida olulisi sündmusi.

20. augusti perepäev Tallinna 
Teletorni õuel algab kell 11 ning 
kestab kuni kella 18-ni. Perepäeval 
saab näha, kuidas töötavad need 
inimesed, kellest sõltub tänapäeval 
Eesti iseseisvus ja heaolu – oma 
tegemisi demonstreerivad Kaitse-
liit, Kaitsevägi, Päästeamet, Polit-
sei- ja Piirivalveamet ning mitmed 
teised. Sel aastal on läbi aegade 
suurim sõjatehnika näitus. Kell 17 
esineb Tanel Padar & The Sun.

20. augustil kell 14 esineb Har-
jumäel 20. augusti väljakul Kaitse-
väe orkester Peeter Saani juhatu-
sel, solistideks säravad Nele-Liis 
Vaiksoo ja Rolf Roosalu. Kavas 
on Eesti muusika. Kontsert on ta-
suta!

Mujal Eestimaal 
Tartus oodatakse rahvast Emajõe 
äärde Tartu Vabadussõja mälestus-
samba Kalevipoeg juurde, et ühes-
koos tähistada Eesti Vabariigi taas-
iseseisvumise 26. aastapäeva. Li-
saks sõnavõttudele saab nautida koo-

ri- ja puhkpillimuusikat. Kõnelemas 
on Tartu linnapea Urmas Klaas, 
Tartu Maarja koguduse õpetaja Joo-
na Toivanen, ajakirja Akadeemia 
peatoimetaja Toomas Kiho ning pä-
rimusmuusik ja Elleri muusika-
kooli õppejõud Eeva Talsi. Esine-
vad Tartu Noortekoor ja puhkpilli-
orkester Tartu, dirigeerivad Markus 
Leppoja ja Margus Kasemaa.

Samal päeval on linnas toimu-
mas ka rahvarõivaste tuulutamine. 
Pärast Emajõe ääres taasiseseis-
vumispäeva tähistamist peetakse 
kesklinna pargis piknikku. 20. au-
gusti rahvarõivaste tuulutamise pik-
nikul uuritakse koos Eesti Rahva 
Muuseumi kuraatori Reet Piiriga 
rahvarõivaid, räägitakse rahvarõi-
vakooli tegemistest, tehakse MTÜ 
TuleLoo esindajate ettenäitamisel 
näputööd ning lauldakse-tantsitak-
se-mängitakse koos folklooriklubi 
Maatasa noortega. 

Ilusat taasiseseisvumispäeva kõi-
gile!  

 Viimsi Teataja

Eelmise aasta piknikupäev tõi mõisaparki rohkelt rahvast – tantsiti ja peeti piknikku. Õpetajate tantsurühm esinemas. Foto Robert Lill
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VALLAJUHTIMINE

Viimsi on terviklik  kogukond, kus ini-
mesed enamasti üksteist tunnevad ja 

teavad. Meie kogukond on täpselt nii suur, 
et kui üksildasemas kohas juhtuvad kaks ini-
mest kokku, siis on paslik vastutulijale vii-
bata, naeratada, tere või mõni sõbralik sõna 
öelda. Selline inimlik tasand, sõbralik suhtu-
mine ja suhtlemine peaks  toimima  ka valla-
juhtimises ja sealt edasi  riigijuhtimises. Sest 
valla või riigi juhtimine peegeldab suurel 
määral tavalisel inimlikul tasandil toimuva 
kvaliteeti. 

Minu järeldus omast kogemustest on, et 
kõik algab kodanike endi algatusest – seda ei 
asenda miski. Näiteks kasvas aastaks 1991 
Eesti ajaloo suurimast kodanikualgatusest väl-
ja Eesti Kongress, kuhu mind ühe USA eest-
laste esindajana valiti. 

Samas oli  toona minu esmamulje Ees-
tist, et siinne suurim erakond võiks olla te-
gelikult põrnitsejate partei. Vabadust taotle-
vate ja uut nägevate liikumiste taustal oli 
nii palju passiivseid altkulmu vaatajaid, kes 
näisid võõrastavat igasugust uut omaalga-
tust või iseseisvat hoiakut. Olukord on pal-
juski muutunud, ometi kipub ka praegu pa-
hatihti tõusma valdavaks hoiakuks justnagu 
kramplik, üksteist välistav konkurents. Kes 
on parem? Kes tähtsam? Kelle auto on pres-
tiižsem? Kelle lapsed on paremates koolides? 

Demokraatia alus on kindel veendumus, 
et hoolimata igasugustest inimlikest nõrkus-
test ja pahedest, on valdav enamik koda-
nikke hea tahtega, ausad ja hoolivad. Minu 
suurim mure on meedias ja avalikkuses do-
mineeriv suhtumine, mis näeb demokraat-
likke riigijuhtimise asutusi ja neisse valitud 
inimesi kui omakasu taotlejaid. 

Eelarvamus “nad kõik on sellised” pole 
lihtsalt eelarvamus. See on demokraatia põ-
hialuste hävitamine. Nagu ka suhtumine stii-
lis “need tegelased seal vallavalitsuses ei os-
ka muud teha, kui intriige punuda, nad on 
pühendunud üksteisele “ärategemisele” ja 
omavahelisele “võimuvõitlusele””.  See vii-
mane kujund paneb mind muigama.  Kus on 
see võim?  Mina pole seda küll näinud ei Rii-
gikogus ega omavalitsuses. Demokraatias po-
legi paljalt võimutaotlusega mõeldav mida-
gi korda saata. Küll aga koostöö ja kompro-
missidega.

Iga täitevvõimu piirid on rangelt mää-
ratletud. Kuluartiklid – haridus, tervishoid, 
pensionid, avalikud teenused – on paika 
pandud ja uue valitsuse võim piirdub eelar-
ve ülejäänud paari protsendi muutmises või 
mittemuutmises. Samuti selles, kas ja kui 
palju võlga võtta. 

Õigusriigis on ametiasutuste õigused ja 
võimalused täpselt määratletud. Kõike pole 
võimalik ega ka õige kodanike eest ära teha. 
Kui see nii oleks, siis kaoks kodanikuühis-
kond ja koos sellega ka demokraatia. Oma-
valitsused ega riik ei saagi lahendada kõiki 
üksikisiku probleeme ega soove. See ei oleks 
mõistlik ega õige. 

Just praegu, mil mitte ainult Eestis, vaid 
kõigis heaoluriikides kasvab märkamatult 
kodanike sõltuvus riigi teenustest ja abist, on 
kohane meenutada, et riik – see oleme meie 
ise. Vastutustundlikud ja aktiivsed “teeme 
ära” kodanikud, kelle esmane reaktsioon on 
üritada ise asju korda teha, kes ei looda kõi-
ges valitsusele. 

Seoses valimistega soovin, et ka omava-
litsusse kandideerijail oleks piisavalt head 
tahet ja sõbralikkust, hoidumaks kunstlikust 
konkurentsist. Pole vaja  näha olukordi vaid 
pluss- või miinuspunktide kogumisena. Ja 
mis kõige olulisem – valimiste peamine ees-
märk ei saa olla konkurentidele ärategemine, 
nende kõrvaletõrjumine. Demokraatia tugi-
neb alternatiividele, mis üksteist vajadusel 
asendavad, aga ka vajavad, mitte  välistavad.  

Minu kogemuse põhjal on edukaim kam-
paania see, kui ametlikku kampaaniat ei toi-
mu. Peaküsimus pole reklaamis ega loosun-
geis, vaid valmisolekus kaasinimestega iga-
päevaselt suhelda, sellisest suhtlemisest eht-
sat huvi ja rõõmu leida. Sellel tasandil hak-
kab tegelikult toimima võrdsus, millest põhi-
seaduses juttu on. 

Meid kõiki kannab võrdselt inimlikkus, 
sõbralikkus, normaalsed suhted, kannab või-
me tunda rõõmu, et meil on kaasinimesed. 
Proovime nii, et meie esimene reaktsioon 
oleks mitte kahtlustav altkulmu põrnitsemi-
ne, vaid avatus, valmisolek  ka konkurendis 
midagi positiivset leida.  Et oleksime hääles-
tatud sõbralikkusele ja koostööle valla kui 
terviku huvides. 

Mari-Ann Kelam
Volikogu esimees

Kaheksa kuud Viimsi valla juhina on ol-
nud ütlemata arendav väljakutse, sest 

Viimsi on ju üks eesrindlikumaid omavalit-
susi. Meilt õpitakse nii häid juhtimisprakti-
kaid kui ka kohaliku kvaliteetse elukeskkon-
na arendamist. 

Olen varem juhtinud Tallinna lennujaa-
ma ja kindlustusfirmat ning töötanud mi-
nistrina ja Tallinna abilinnapeana. Puutusin 
kokku väga erinevate valdkondadega, kus tih-
ti tuli lahendada keerukaid probleeme. Juhti-
mine on aga eelkõige töö inimestega – oskus 
inimesi kuulata ja teha koostööd parima tu-
lemuse saavutamiseks. 

Usun, et varasem mitmekülgne töökoge-
mus on andnud mulle eelise panustamaks 
maksimaalselt Viimsi arendamisse ning ses-
tap ootan, et ka pärast kohalikke valimisi jät-
katakse samas vaimus. Juhtimine peab olema 
oma ala ekspertide käes. Ainult sedasi tuuakse 
juhtimiskultuuri professionaalsust ja efektiiv-
sust. Viimsilased ei tohiks vähemaga leppida. 

Viimsi Reformierakond on näidanud tahet, 
et valda juhiks tippspetsialistid. Vallavalitsuse 
koosseisu kuuluvad Reformierakonna poolt 
parteivälised esindajad. Antud taktikaline käik 
peegeldab selget sõnumit, et valda peavad juh-
tima asjatundjad, kes rakendavad oma tead-
misi ja oskusi siinse elu parimaks korraldami-
seks. See oli ka üks põhjustest, miks otsustasin 
vallajuhiks tulla, et usaldati minu kompetentsi.

Kui vallavalitsuse koosseisu kuuluvad 
oma ala vaieldamatud liidrid, siis see loob 
olulised eelised konkreetse valdkonna aren-
damisel, tagab efektiivsuse juhtimiskultuu-
ris, parema ettevalmistuse võimalike prob-
leemide lahendamisel või muudatustega ko-
hanemisel, eelarveliste vahendite parema pla-
neerimise ja kasutamise ning palju muud. 

Arvan, et taoline põhimõtteline juhtimis-
alane käik ongi kindlustanud olukorra, kus 
võime uhkusega tagasi vaadata mööduvale pe-
rioodile. Ettevõtluse kogemusega liidrid on 
toonud valla juhtimisse range finantsdistsip-
liini – kui veel 2013. aasta lõpus oli Viimsi val-
la eelarve jääk vaid 401 937 eurot, siis 2016. 
aastal oli jäägiks 3 648 986 eurot. Vahe on mit-
mekordistunud ning see tulemus peegeldab 
selgelt tugevat ja kindlakäelist majandamist. 

Teiseks saab positiivse näitena välja tuua 
investeeringute mahu suurenemist. Kui 2013. 
aastal oli investeeringuteks suunatud 3,5 mil-
jonit eurot, siis 2017. aastal on investeerin-
gute omavahendite maht juba üle 8,5 mil-
joni. Üle kahekordne kasv näitab, et oleme 
liikunud õiges suunas. 

VOLIKOGU ESIMEHE VEERG VALLAVANEMA VEERG

Kõik algab inimesest Vald peab olema oma ala 
asjatundjate juhtida

Rein Loik. Foto Megapixel studio

Mari-Ann Kelam. Foto Annika Koppel 

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 nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel: 602 8840, e-post: liina.ryytel@viimsivv.ee

Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833, e-post: annika.koppel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717, e-post: tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 1. septembril.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaal-
meediast www.face-book.com/ViimsiVald

Viimsi tütarettevõtetel läheb samuti häs-
ti. Positiivse näitena tooksin Viimsi Vee, kus 
viimastel aastatel on amortisatsioonieelne äri-
kasum oluliselt tõusnud. Kui 2013. aastal oli 
näitaja 75 054 eurot, siis 2016. aastal juba 
944 567 eurot. See näitab, et ettevõte on või-
meline tegema vajalikke investeeringuid ning 
teenindama erinevatel perioodidel võetud lae-
nukohustusi. 

Omavalitsuse juhtimine ei erine ettevõt-
te juhtimisest kuigi palju – finantsjuhtimine, 
pikaaegsete eesmärkide seadmine ja kaasav 
juhtimisstiil on märksõnad, mis iseloomusta-
vad nii edukat firmajuhti kui ka vallavanemat. 
Valla arengukava koostamise protsessis kasu-
tasime seekord just seda loogikat. Mitu kuud 
kestnud tõsine töö ja ka avalikud arutelud on 
jõudmas lõpule ning Viimsi uus arengukava 
ja eelarvestrateegia aastateks 2018–2023 on 
valmis esitamiseks volikogule. Selle arengu-
kava koostamisel on toimunud põhimõtteline 
muudatus. Varasemalt koostati visioonidoku-
mente, lähtudes soovunelmatest, millele “unus-
tati” hind juurde kirjutada – soovid jäeti tasa-
kaalustamata reaalsete võimalustega. Nii jäid 
mitmed seatud eesmärgid saavutamata res-
sursside puudumise tõttu. Tänasel päeval pee-
geldavad arengukavas esitatud ideed valla reaal-
set suutlikkust neid ka ellu viia – seda muidu-
gi siis, kui Viimsi valda juhivad ka edaspidi 
tugeva finantsdistsipliiniga liidrid. 

Kohalike omavalitsuste volikogude vali-
mised on lähenemas ning mul on hea meel 
näha, et kandideerimas on paljud tublid val-
laelanikud erinevatest eluvaldkondadest. Viim-
silasele aga soovin südamele panna, et oma 
häält andes veenduksite, et kandidaat on Teie 
usalduse välja teeninud. Enne hääletamist mõel-
ge, kas Te usaldaksite seda inimest oma laste 
hariduse eest vastutama? Või kas usaldaksite 
tema kätte oma ettevõtte? Teil on ainult üks 
hääl – kasutage seda nutikalt!

Rein Loik 
Vallavanem



Peatuste muudatused 
Ravi teel
Ühissõidukitele ohutuma ümberpööramise võimal-
damiseks on muudetud bussiliinide peatumiskorda 
Ravi teel Viimsi keskuse peatustes. 

Ravi tee bussiliinide peatused. Foto Google-maps 

Tallinna suunas sõitvad bussiliinid nr 1A ja 114 peatuvad Ferti-
litase polikliiniku poolses peatuses, valla siseliinid V1-V7 ning 
Rohuneeme suunas sõitev 114 peatuvad Randvere tee poole 
jäävas peatuses.

Imre Saar
transpordi peaspetsialist

Teetööd augustis
Augustis jätkuvad valla teedel asfaltkatete remondi-
tööd ning teekatete markeerimistööd. 

Ehitustöödest on lõpule jõudnud Ravi tee rekonstrueerimis-
tööd. Rekonstrueerimistööde käigus rajati uus sademeveetorus-
tik, teele uus konstruktsioon ja tänavavalgustus ning uuendati 
liikluskorraldust. Suurenes parkimiskohtade arv – endise 28 
parkimiskoha asemel on rajatud 32 parkimiskohta ning liiklus-
korraldus muudeti arusaadavamaks ja korrektsemaks. Suures 
mahus rajati uut haljastust sh rohealad ja lillepeenrad – kokku 
istutati üle 400 istiku. 

Lähiajal on lõppemas ka Kesk tee rekonstrueerimistööd lõi-
gul Lepa tee kuni Haabneeme rand. Rajatud on uus sõidutee ja 
jalgtee koos tänavavalgustusega ning avalik parkla. Lõpetami-
sel on haljastuse ja heakorratööd.

Jätkuvad ehitustööd Kesk teel ja Heki teel. Käimas on kae-
vetööd ning mahukas kommunikatsioonide rajamine. Tööde 
kulgu mõjutanud kohtuvaidlused on saamas lahendust. Rand-
vere tee poolses osas seni säilitatud kuusehekk ja selles asu-
nud musträsta pesa on olnud pideva jälgimise all. Oodatud on 
raietöödega ning kaevetöödega, et mitte segada linnupoegade 
kasvamist. Pesa on kontrollitud paikvaatlustel fikseerimaks 
linnupoegade arengut ja olukorda ning 14. augusti seisuga on 
pesas kasvanud linnupojad saanud täiskasvanuks ja pesa hül-
janud. Tööd saavad heki lähistel jätkuda. Valla ühel tuiksoonel 
toimuvad ehitustööd toovad paratamatult kaasa ka negatiivseid 
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11. augustil toimus Haab-
neeme rannahoones sari-
kapidu – hoone valmib 
käesoleva aasta detsemb-
riks.

Haabneeme rannahoone on pro-
jekteeritud aastaringseks toit-
lustamiseks ning samuti ran-
narahva teenindamiseks suvi-
sel ajal. Restorani saali mahub 
talvisel ajal u 50 inimest. Esi-
mese korruse terrassile mahub 
soojade suveilmadega u 100 
inimest ja katuseterrassile u 50 
inimest. Teisele korrusele ma-
hub avatud saali korral 60-70 
inimest. Hoone esimesel kor-
rusel paiknevad tehnoruumid, 
restorani köök, baar ja teenin-
dussaal, tualett ning lao- ja abi-
ruumid. 

Hoone idaküljele on projek-
teeritud suurem klaaspind, kust 

avaneb vaade parkmetsale. Lõu-
na ja lääne poole on projektee-
ritud klaasfassaadid ja terras-
sid, kust avaneb vaade merele 
ja loojuvale päikesele. 

Rannahoone taga olevast 
sanglepikust kujundatakse hool-

damisega tulevikus valgusta-
tud parkmets ning kõrvalkrun-
dile luuakse laste mänguväljak. 

Rannahoone projekti autor 
on Indrek Kallas Arhitektuuri-
büroost Korrus OÜ.

Viimsi Teataja

Haabneeme rannahoones peeti sarikapidu

Arendajad Marko Niimeister ja Martin Kolu. 

Haabneeme rannahoones avab restoran OKO uksed detsembris. Fotod Liina Rüütel

mõjusid sh müra ja ümbersõitude kasutamise vajadus. Palume 
selles osas kõigi piirkonnas elavate inimeste mõistvat suhtu-
mist. 

Augustis algavad tööd Pärnamäe ja Lubja teel. Teel on ka-
vas teostada asfaltkatte vahetus ning bussipeatuste ümberehi-
tus. Rajatava Lubja lasteaia piirkond saab uue liikluslahenduse 
sh ohutussaarega ülekäiguraja. Tööd toovad kaasa ajutise liik-
luskorralduse muudatuse ning selles osas teavitatakse liiklejaid 
eraldi valla kodulehel ning meedias. Palume ehitustööde ajal 
kõigil liiklejail arvestada pikenenud sõiduajaga ning võimalu-
sel valida alternatiivne marsruut.

Timmo Aleksandrov
Teedespetsialist

Tänavavalgustus 
Haabneemes läheb 
uuendamisele
Vallavalitsuse taotlus SA-le Keskkonnainvesteeringu-
te Keskus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamiseks rahuldati. Projekti kogumaksumus on 
ligikaudu miljon eurot, millest toetus moodustab üle 
700 tuhande.

Projekti raames renoveeritakse Haabneeme aleviku keskusala 
(projektiga hõlmatav piirkond on kaardil punase joonega ümb-
ritsetud) tänavavalgustuse võrk. Valgustuspunkte tihendatakse 
või harvendatakse vastavalt tänapäevastele nõuetele ja tehno-
loogiale, amortiseerunud mastid ja valgustid asendatakse uu-
tega. Samuti võetakse kasutusele valgustuse juhtimissüsteem. 
Projekti tulemusena kaovad valgustamata alad, samuti muutub 
asula välisilme ilusamaks. LED-tehnoloogia kasutuselevõtt 
võimaldab vähendada elektrienergia kulu, mis toob ühtlasi kaa-
sa rahalise säästu omavalitsusele.

Kokku läheb asendamisele 325 valgustuspunkti ja 304 pos-
ti. On tõenäoline, et valgustuse uuendamise järgselt valgustite 
arv suureneb, kuna kohati on postide vahekaugus liiga suur.

Praegu on ettevalmistamisel projekteerimise hange, ehitus-
projekt loodetakse valmis saada 2018. aasta jaanuari lõpuks. 
Projekteerimisega samaaegselt tegeletakse Kaluri ja Mere-
ranna tee korteriühistutelt maa kasutamiseks nõusoleku saa-
misega, kuna seal paiknevad valgustite postid nende maadel. 
Vallavalitsus kontakteerub iga ühistuga eraldi ja korraldab ka 
kohtumise täpsema info jagamiseks.

Ehitushange viiakse läbi 2018. aasta kevadtalvel, ehitus toi-
mub suvel. Projekt on kavas lõpetada aasta lõpuks.

Vallavalitsus hoiab elanikke töödega, sh võimalike piiran-
gutega ajalehe ja veebi vahendusel kursis.

Projekti elluviimist koordineerib hankega leitud projekti-
juht OÜ-st Cumulus Consulting.

Jaan Urb
OÜ Cumulus Consulting

KOMMUNAALUUDISED

Kesk tee rekonstrueerimistööd lõigul Lepa tee kuni Haabneeme rand on jõudmas lõpuni. Foto Liina Rüütel

Haabneeme projektiala kaart – kogu ala tänavavalgustus on 
kavas renoveerida ja paigaldada LED-valgustid. Foto Eomap AS
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Auriku Eestirand 
hukust möödub 
76 aastat
24. augustil möödub 76 aastat auriku Eestirand 
pardal olnud Eesti meeste mehisest vastuhakust 
Nõukogude võimule ning toonase Eesti suurima 
aurulaeva hukust II maailmasõja algusaastatel.

1910. aastal Šotimaal Dumbartonis ehitatud aurik Eestirand 
oli aastatel 1932–1939 Eesti suurim laev. Algselt oli pea 
Oleviste torni pikkune aurulaev kasutusel kalandusekspe-
ditsioonideks ja heeringapüügiks. Teise maailmasõja ajal 
määrati Eestirand aga konvoisse, mis 1941. aastal transpor-
tis Nõukogude armeesse mobiliseerituid Kroonlinna.

76 aastat tagasi 17. augustil mobilisatsioonikäsu saa-
nuna asus laevale u 3500 (mõningate allikate kohaselt u 
5000) eestlast, nende hulgas ka ligi 40 kõrgemat ohvitseri.

24. augustil ründasid laeva Keri saare juures Saksa õhu-
jõudude lennukid. Auriku kapten Boris Nelke juhtis kahest 
pommitabamusest lekkiva laeva mobiliseerijate korraldusi 
eirates Prangli saare läheduses madalikule. Pommitamise 
käigus sai surma 44 inimest, pääsemislootuses merre hüpa-
nuna hukkus veel mitusada meest. 2762 (osade allikate ko-
haselt 2672) jõudsid aga Pranglile, kus kolonel Arved Eng-
manni juhtimisel haarati Punaarmeelt võim ning heisati si-
nimustvalge trikoloor. Mõni aeg hiljem jõudsid pääsenud 
tagasi mandrile.

76 aastat tagasi toimunud sündmusi sümboliseerib pui-
dust mälestusrist Prangli saarel Eestirannal hukkunute ühis-
haual, mis ilmselt on viimane laevakalme Eestimaal.

Viimsi Teataja

Kaitseliidu Harju maleva 
Rävala malevkond tähis-
tab 26. augustil Viimsi 
mõisapargis malevkonna 
100. aastapäeva. 

Kell 11 olete oodatud jalutus-
käigule Haabneeme alevikust 
(Randvere tee – Pargi tee) Ees-
ti Sõjamuuseumisse, mis jätkub 
kell 11.30 piduliku rivistusega. 
Alates kella 12-st toimuvad mõi-
sapargis vabaõhutegevused las-
tele ja noortele, relvanäitus ning 
liitlaste tehnika ja relvastuse esit-
lemine. Eesti Sõjamuuseum on 
malevkonna aastapäeval samu-
ti avatud. 

Malevkonna ajalugu
Rävala malevkond loodi 1917. 
aasta revolutsiooni alguses. Kui 
Eestimaad ähvardas sõjaoht ja 
Vene lagunenud väeosad asu-
sid tarvitama vägivalda Eesti 
rahva vara ja elude kallal, siis 
sai Rävala meestele selgeks, et 
peab organiseeruma salkadesse. 
Peab haarama relva, et kaitsta 
oma talusid, külasid ja valda-
sid peale I maailmasõja laiali pai-
satud Vene röövjõukude vastu.

Kaitseliidust kujunes ainus 
tõsiselt võetav relvastatud jõud 
Eestimaal. Põhiülesandeks sai 
nõrga miilitsa kõrval raudtee-
sildade ja riigi varade valvami-
ne ning korra tagamine valda-
des. Kaitseliidu kõige tähtsa-
maks ülesandeks sai tulevase 
sõjaväe reservi ettevalmistami-
ne, kust mobilisatsiooni kor-
ras tulid juba väljaõppinud me-
hed. 

Kaitseliit oli ka Eesti Vaba-
dussõja ajal kõige suurem sõ-
jaline organisatsioon. Vabadus-
sõja lõppedes hakkas sõjaaegne 
tugev Kaitseliidu organisatsi-
oon lagunema. Isamaaliselt mee-
lestatud kodanikud tahtsid Kait-
seliidu organisatsiooni säilita-
da ning kujundasid selle aseme-
le kütirühmad ja spordisalgad, 
kellele jäid relvad kätte. Küti-
rühmad tegutsesid kuni Kaitse-

liidu ellukutsumiseni 1924, mil 
põrandaalused kommunistid 
muutusid ähvardavaks ja ohtli-
kuks jõuks. 

Harjumaa mehed hakkasid 
tasapisi organiseeruma. Kaht-
lastelt kodanikelt korjati relvad 
ära ja anti kindlamate meeste 
kätte. Nii moodustati üksikuid 
jaoskondi, mille tõttu kommu-
nistide roimarliku kallaletungi 
puhul 1. detsembril ei olnud 
mehed päris ettevalmistamata.

Nii sai 1. detsember Kaitse-
liidu uueks sünnipäevaks. 1 jaa-
nuarist 1925 eraldati Harju Kait-
seliit Tallinna Kaitseliidust. Har-
ju malev asus iseseisva arengu 
teele.

Taassünd 1925–1940
Vabariigi Valitsuse poolt hak-
kas 2. veebruaril 1925 kehtima 
uus Kaitseliidu põhikiri, mis fik-
seeris täpsed Kaitseliidu allük-
suse nimetused. Suurem üksus 
(Kaitseliidu ringkond) nimeta-
ti malevaks ja senised jaoskon-
nad malevkondadeks. Üks ma-
levkondadest oli Linnaümbru-
se ehk tänane Rävala malev-
kond. 

Tähtsaim ala, millele pöö-
rati suuremat tähelepanu, oli 
meeste väljaõpe. Vabadussõja 
aegadest olid vanad sõjatea-
duslikud oskused meestel unu-
nenud, oli vaja uut õppekaad-
rit. See aga tuli alles luua ja 
selle töö tähe all möödusidki 
esimesed malevkonna aastad. 

Kaitseliit on vormiliselt sõ-
jaline, kuid sisuliselt seltskond-
lik organisatsioon. Ta ei saa are-
neda puhtalt kaitseväelisel print-
siibil.

5. aprill 1925 kuulus Saule-
pa juhitavasse malevkonda 14 
iseseisvat malevkonna üksust: 
staabikompanii, Harku kompa-
nii, Saue kompanii, Saku kom-
panii, Nabala kompanii, Rae 
kompanii, Nehatu kompanii, 
Viimsi kompanii, Saku üksik-
rühm, Pääsküla ja Tänassilma 
üksikrühm, Kurna üksikrühm, 
Mõigu üksikrühm, Vaida üksik-
rühm ja Prangli meri üksik-
rühm. Oli veel olemas Kuusalu 
kompanii Muugamäe juhtimi-
sel, millesse kuulusid 8 eraldi-
seisvat üksust: Jõelähtme kom-
panii, Anija kompanii, Koda-
soo kompanii, Kiiu kompanii, 

Kolga kompanii, Kõnnu kom-
panii, Raasiku kompanii ja Lok-
sa üksik mererühm.

Kaitseliidu Harju maleva 
taastamine algas 1990. aasta ke-
vadtalvel. Harjumaal oli idee-
de eestvedajaks Kalev Ots, kes 
asus Kaitseliidu taasloomist 
propageerima.

Taastamine
Kaitseliidu Harju malev taas-
tati 1990. aastal Keilas. Üritu-
sel osales 56 esindajat Keila, 
Nõmme, Juuru, Rapla, Jõeläht-
me ja Tallinna üksustest. See-
järel algas laialdane Kaitseliidu 
üksuste moodustamine Harju-
maal. Esimesest aastast peale 
sai Rävala malevkonna peali-
kuks vanemveebel Andres Le-
pik, 1998–2007 juhtis malev-
konda nooremseersant Teet Sä-
dekivi. 2007–2010 juhtis ma-
levkonda vanemveebel Toomas 
Treiman. 2011–2017 juhtis ma-
levkonda nooremleitnant Lau-
ri Lasimer ning alates 2017. 
aastast juhib malevkonda Avo 
Aljas. 

Rävala malevkond

Eestiranna mälestusmärk Prangli saarel. Foto arhiiv

Rävala malevkonna 
100. aastapäev

Kaitseliitlaste õppus Särgava polügoonil. Foto Liina Rüütel
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Teistmoodi lastelaager
Juba teist aastat toimus Viimsi vallavalitsuse 
sotsiaal- ja tervishoiuameti ja Kaitseliidu Põhja 
lahingkompanii koostöös laager, kus 14 poissi ja 
tüdrukut õppisid metsas ellujäämise oskusi. 

Kõik kolm päeva tegutseti sertifitseeritud kutseliste laagri-
kasvatajate, Kaitseliidu instruktorite  ning vabatahtlike abi-
instruktorite juhendamisel välitingimustes – toiduvalmis-
tamine, telgis ööbimine, öised lõkke- ja telgivalved. Laag-
rikorraldajate sõnul olid lapsed tublid. 

Loodame, et senine meeldiv koostöö Viimsi sotsiaal- 
ja tervishoiuameti ja Kaitseliidu Põhja lahingkompaniiga 
jätkub ka järgmistel aastatel ning elamusterohke ja õpetlik 
militaar- ja seikluslaager Viimsi lastele muutub iga-aasta-
seks traditsiooniks.

Kairi Avastu 
Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja

Viimsi vallavalitsus koos-
töös Tallinna sotsiaal- ja 
tervishoiuameti hallatava 
asutusega Päevakesku-
sega Käo algatas Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) pro-
jekti “Tööturul võrdväär-
set osalemist toetav inter-
vallhoiuteenus Tallinnas 
ja Viimsis“. 

Tegemist on ESF-i taotlusvoo-
rust “Eakatele, erivajadustega 
ja toimetulekuraskustega ini-
mestele ning nende pereliikme-
te töölesaamist toetavad hoole-
kandeteenused” toetust saanud 

I klassi mineva lapse toetus
Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas 1. klasside komp-
lekteerimine e-keskkonnas Arno (piksel.ee/arno/viimsi), 
millel on otseside nii rahvastikuregistri kui ka Eesti Hariduse 
Infosüsteemiga (EHIS), et tagada andmete liikumine kiirelt 
ja täpselt.

Sel aastal palume kasutada e-keskkonda Arno ühtlasi ka 1. 
klassi mineva lapse toetuse taotlemiseks. Toetust on e-keskkon-

Pikaajaline kooselu kui 
pereväärtus

projektiga. Projekti perioodiks 
on 01.03.2017–28.02.2019.

Pikaaegne hoolduskoormu-
se kandmine ja eemalolek töö-
turult mõjutab tööealiste hool-
dajate vaimset ja füüsilist ter-
vist ning seeläbi raskendab ak-
tiivsele tööturule sisenemist. Suu-
rem risk on langeda majandus-
likult ja sotsiaalselt ebavõrd-
sesse olukorda, võrreldes tööl-
käivate inimestega.

Vanematele/eestkostjatele 
on tähtis intervallhoiuteenuse 
kättesaadavus juhul, kui pere-
konnas tuleb ette ootamatuid 
olukordi, mille tõttu on lühiaja-

lise etteteatamisega vajadus öö-
päevaringse hooldusteenuse jä-
rele. Intervallhoiuteenuse ees-
märk on toetada raske, sügava 
intellekti- või liitpuudega täis-
kasvanute perekondade toime-
tulekut parima võimaliku elu-
kvaliteedi tagamisel, andes va-
nematele/eestkostjatele võima-
luse ajutiseks puhkuseks või eri-
juhtudel kodust eemalviibimi-
seks.

Projekti raames alustab 
Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- 
ja tervishoiuamet septembris 
raske või sügava intellekti- või 
liitpuudega täiskasvanutele in-
tervallhoiuteenuse pakkumist 
AS Rannapere Pansionaadi ruu-
mides. Ruumid on kohandatud 
ning remonditud, arvestades siht-
grupi  vajadusi. Registreerimi-
seks tuleb ühendust võtta sot-
siaal- ja tervishoiuametiga. Ja-
game hea meelega lisainfot ja 
vastame küsimustele.

Tõnu Troon
Sotsiaaltöö peaspetsialist

Toidu soojendamine priimusel. Foto Liina Rüütel

nas võimalik taodelda alates 1. septembrist kuni 30. septembrini. 
Väljamaksed toimuvad hiljemalt 15. oktoobriks.

Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõ-
lemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud taotle-
misele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Alus: Viimsi valla 
eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord (§ 10).

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Tööturul võrdväärset osalemist toetav 
intervallhoiuteenus

Eesti elanikud asetavad 
oma elus konkurentsitult 
kõige tähtsamale kohale 
perekonna: tervelt 75% 
inimestest peab seda elus 
väga tähtsaks ning 21% 
tähtsaks. 

Me väärtustame abielusid, aga 
teame samas, et lahutusstatisti-
ka on kõrge. Eelmisel aastal la-
hutati üle poolte sõlmitud abi-
eludest. Siit tekib küsimus, kas 
me väärtustame perekonda või 
on perekond meie jaoks va-
hendiks.

Tugeva riigi alus on tugev 
perekond ja korras kodu. Kõik 
Eesti riigi meetmed peaksid ole-
ma suunatud selle eesmärgi saa-
vutamisele. Raha eelistamine 
heaolu eesmärgil on lühiajaline 
ja petlik õnn. Kõik algab väär-
tustest ja suurim väärtus, mida 
inimene on võimeline looma, 
on uus elu. Eestit saavad õnne-
likumaks ja nooremaks muuta 
lapsed.

Lääne-Euroopa ja ka Eesti 
perekond on viimase sajandi 
jooksul läbi teinud rida muutu-
si, millele on antud ühisnimeta-
ja teine demograafiline ülemi-
nek. Sündimuse vähenemine, la-
hutuste kasv, abielude vähene-
mine, vaba kooselude arvu kasv, 
väljaspool abielu sündivate laste 
arvu kasv ning abiellumise ja 
laste saamise nihkumine hili-
semasse vanusesse on peami-
sed teist demograafilist ülemi-
nekut iseloomustavad näitajad. 
Nii võib näiteks üha suurenev 
lahutuste arv suurendada ini-
meste valmidust registreerima-
ta kooselus elamiseks, kuna nad 
õpivad läbi teiste suhete või 

isikliku kogemuse, et abielu ei 
ole püsiv ja seega pole regist-
reerimata kooselu taunitav. Tra-
ditsioonilised pereväärtused loo-
vad tugeva pere. Tugevad pe-
red loovad tugeva ühiskonna. 
Traditsioonilised pered on raja-
tud väärtustele: pere austamine, 
tugev tööeetika, selge vahe te-
gemine heal ja halval, ausus, 
õiglane käitumine, mõõdukus. 
Pere, mis koosneb emast ja 
isast, vastutab enda eest ja hoo-
litseb pere eest. Selliste pere-
väärtuste mõte on luua tsivi-
liseeritud ja kõrge moraaliga 
ühiskond, kus inimesed olek-
sid hea käitumisega, viisakad, 
ausad, lahked ja tähelepaneli-
kud nii enda pere kui ka teiste 
inimeste suhtes. Kõige selle tu-

lemusena on pered õnnelikud, 
abielud püsivad ning rahvas on 
tugev ja vaba. Need kooslused, 
kus mõlemad paarilised seavad 
teise soovid enda omadest kõr-
gemale, on tugevad, sõbralikud, 
armastavad ja rahulolevad.

Traditsioonilised pereväär-
tused loovad hästi toimiva ühis-
konna, ennetavad või vähenda-
vad paljusid sotsiaalseid prob-
leeme, näiteks narkootikumide 
kasutamist, rongavanemaid, abor-
te, hüljatud lapsi, hüljatud va-
nureid, sotsiaaltoetuste kuritar-
vitamist, harimatust, distsiplii-
niprobleeme koolides, kurite-
gevust jne. 

Tähtsustamaks pereväär-
tusi ja avaldamaks austust kut-
sub Viimsi vallavalitsuse sot-

siaal- ja tervishoiuamet sep-
tembri lõpus pidulikule vas-
tuvõtule valla väärikad abi-
elupaarid.

Vastuvõtule on oodatud paa-
rid, kellel on 2017. aastal täitu-
nud või täitumas vähemalt 50. 
abieluaasta ja kelle praegune 
elukoht on Viimsi vallas. Osa-
lemise soovist palume teada an-
da Viimsi vallavalitsuse sot-
siaal- ja tervishoiuametile hil-
jemalt 4. septembriks telefonil 
602 8867. Registreerimiseks 
on vaja teada abiellunute nime-
sid, abiellumise kuupäeva ja 
kohta ning kodust aadressi ja 
telefoninumbrit. Kutse ürituse-
le saadetakse postiga koju.

Margus Talsi
Abivallavanem

Õnnelikud paarid arvestavad üksteisega ja püsivad kaua koos. Foto Fotolia

Täiendav ravimihüvitise süsteem
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mil-
lega luuakse alates 2018. aastast uus täiendava ravimi-
hüvitise maksmise süsteem. 

Täiendava ravimihüvitise eesmärk on parandada ravimite 
kättesaadavust kõrgendatud ravimivajaduse ja suurte ravimi-
kuludega inimeste jaoks, hüvitades nende ravimitele tehtud 
kulutusi senisest oluliselt suuremal määral. Uue ravimihüvi-
tise süsteemi loomisega hakatakse maksma täiendavat ra-
vimihüvitist kulutustest, mis ületavad 100 eurot. Kulutustelt 
vahemikus 100-300 eurot on kavas maksta täiendavat ravimi-
hüvitist 50% ulatuses ning 300 eurot ületavate kulutuste pu-
hul 90% ulatuses. Hüvitist hakatakse arvestama automaatselt 
apteegis ravimite ostmisel.

Sotsiaalministeerium
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Septembris algab võimle-
mis- ja tantsuklubi Keeris 
35. hooaeg. 

Kõik sai alguse 1983. aastal Pi-
rita LKNS-i (lillekasvatuse näi-
dissovhoos) aegadel, kui vast-
valminud rahvamajas (Pargi 
tee 4) alustas tööd laste tantsu-
ring. Huvilisi oli palju ja peagi 
toimusid esimesed ülesastumi-
sed erinevatel tähtpäevadel. Kor-
duvalt esinesime ka ETV laste-
saadetes. Tolleaegsetest väikes-
test tantsijatest on tänaseks saa-
nud emad ja nii mõnegi järel-
tulija on osalenud või osaleb 
praegugi meie treeningutel.

Nende aastate jooksul on 
Keeris osalenud paljudel  võist-
lustel ja festivalidel nii Eestis 
kui ka välisriikides. Oleme võit-
nud hulgaliselt auhindu, seal-
hulgas mitmel korral Eesti suu-
rimate võimlemis- ja tantsu-
festivalide Gymnafest ja Koo-
litants laureaaditiitleid.

Esinesime EXPO 2000. aas-
ta maailmanäitusel Hannoveris, 
CSIT-i maailmamängudel 2008. 
aastal Riminis ja teistel tantsu-
festivalidel Lätis, Leedus, Poo-

las, Rootsis, Saksamaal.
Osalesime paljudel IDO (In-

ternational Dance Organiza-
tion) tiitlivõistlustel nagu EM 
2006 Espoos ja 2007 Grazis 
ning MM-idel 2007 Bremenis 
ja 2009 Riesas. 2016/17 hoo-
aeg algas põnevalt.  Osalesime 
taas tiitlivõistlustel – IDO World  
Disco Dance Championship 
2016 Örebros. Tänu tehniliselt 
ja emotsionaalselt õnnestunud 
kava sooritusele saavutasime 
sellel MM-il disco dance small 
groups juniors kategoorias 29 
maailma parima rühmaga võis-
teldes 20. koha. Nii kõrgele 
pole Eesti rühmad varem neil 
võistlustel jõudnud. Koossei-

su kuulusid Laura Kim, Adel 
Müürsepp, Aneta Kõiva, Get-
riin Koplimäe, Anne-Mari Dob-
rjanski, Isabel Peterson ja Lii-
sa Kumar.

Täname Viimsi valda, kes 
toetas meie osalemist MM-il. 
Sama kavaga võideti kõigil Ees-
tis toimunud võistlustel 1. koht. 

Lastelaagrid 
Hispaanias
Minu Euroopa vabatahtlik teenistus on jõudnud 
lõpusirgele. Pärast suhteliselt kerget kevadet on 
olnud kaks kuud hullumeelset tööd. Kuid nüüd, 
kuni kojutulekuni septembris, on puhkus.

Kui kevadel kirjutasin teile 
üldisemalt vabatahtliku tee-
nistusest, oma elust ja töö-
kohustustest siin Hispaanias, 
Maracena linnas, siis sel kor-
ral räägin peaasjalikult juu-
likuus toimunud lastelaagri-
test. Laagrid, mis korralda-
jate sõnul on ühed suurimad 
kogu Andaluusias, olid minu 
EVS-projekti peamiseks töö-
ülesandeks. 

Oleks on küll paha poiss, 
aga oleksime võinud teiste 
minu organisatsiooni vaba-

tahtlikega juba varakult kevadel alustada laagrite etteval-
mistusega. Neli nädalaajast laagrit kokku umbes 800 lap-
sele vanuses 8–16 nõuavad üsna põhjalikku korraldamist. 
Siin peeti aga julgesti koosolekuid, jutuajamisi ja tempera-
mentseid vaidlusi kuni juuni alguseni, mil lõpuks avastati, 
et laagriteni on jäänud vähe aega ja nüüd on kiire kõikide 
suurejooneliste plaanide teostamisega. Seega poolest juu-
nist alates töötasime päevad läbi, et kõigega õigeaegselt 
valmis saada. Juulikuu möödus ühegi vaba päevata, aga 
samas tunnen heameelt, et sain oma organisatsiooni palju 
aidata.

Laagrid toimusid Maracenast ja Granadast umbes poo-
letunnise sõidu kaugusel mägedes Cogollose internaat-
koolis. Kooli territoorium rohelise aia, basseini, spordi- 
ja muude tegevusvõimalustega andis küll hea võimaluse 
kogu programmi läbiviimiseks, kuid eestlane on selgelt 
rohkem loodusrahvas ning oleksin eelistanud suurele kõ-
hedale hoonele pigem väikeseid kämpinguid metsa all. 
Kogu programm oli proovitud siduda laagri teema ehk 
“Džungliraamatu – Mowgli” multifilmiga. See oli üks to-
redamaid asju kogu laagri juures, et ka kõige tavalisem 
lipuvarastamise mäng oli seotud mõne Mowgli filmist tun-
tud tegelasega.

Näiteks oli üheks minu kohustuseks ette valmistada 
ja läbi viia igal hommikul erinevale grupile kahetunnine 
orienteerumismäng oliivipuuväljadel, mille teemaks oli 
“Mowgli otsimas inimeste küla”. Siinkohal pean kiitma 
Eesti lapsi, nende vanemaid ja õpetajaid, sest tegeledes ka 
Eestis matkade läbiviimisega, julgen väita, et meie noored 
saavad looduses tunduvalt paremini hakkama. Minu tei-
seks kohustuseks oli samast filmist stseenide lavastamine 
ja nendes kurja tiigri Shere Khani tegelaskuju kehastami-
ne. Mul on hea meel, et sain ka Hispaanias näitlemisega 
tegeleda ning et lisaks suurele aplausile näitavad sajad lap-
sed Maracena tänavail nüüd näpuga minu poole ja hüüa-
vad mulle “Hola, Shere Khan!”. 

Laagrite kokkuvõtteks pean ütlema, et see kuu aega 
jääb eluks ajaks meelde, aga teist korda vast osaleda ja 
korraldada ei jaksaks. Oli palju asju, mis olid minu jaoks 
väga erinevad ja tänu sellele ka imelikud ning mida ma 
ise peakorraldajana muudaksin. Küll aga võtan kaasa uue 
huvitava kogemuse, uusi ideid ja positiivsust, mida saan 
enda töödes-tegemistes Eestis edaspidi kasutada. 

Mul on jäänud veel kuu aega Hispaanias olla ning see 
aeg on suures osas minu organisatsiooni poolt mulle va-
baks antud, seega saan puhata ja reisida. Mul on äärmiselt 
hea meel, et sellele EVS-i seiklusele tulin, seega aitäh val-
lavalitsusele kui minu saatvale organisatsioonile selle või-
maluse eest. Olen õppinud tundma teist kultuuri ja keelt, 
olen kohanud sadu huvitavaid inimesi, kellest mõnda saan 
nimetada sõbraks ning kellega jään ka edaspidi suhtlema. 
Kuid, mis kõige toredam, olen õppinud väga palju iseenda 
ja Eesti (ja eestlaste) kohta. Raske tunnistada, aga vähesed 
siin teavad, kus Eesti asub ja mis on meie pealinn. Võin 
uhkelt öelda, et tutvustasin Eestit rohkem kui tuhandele 
inimesele. 

Jään seda poolt aastat Hispaanias mäletama väga po-
sitiivselt ja soovitan kõigil (mitte ainult noortel) avastada 
maailma ja iseennast ning usun, et tänu sellele hakkate ka 
oma armsat väikest kodumaad teistsuguse pilguga vaatama. 

Harri Ausmaa 
Vabatahtlik Hispaanias

Kandideeri noortevolikokku!
Viimsi noortevolikogu ootab uusi säravaid silmi, kes on valmis 
panustama, et noorte hääled Viimsis paremini kuulda oleks. 

Kohaliku omavalitsuse noortevolikogu on valla- või linnavoli-
kogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. 
Noortevolikogu analüüsib valla või linna pädevusse kuuluvaid 
noorte küsimusi ning teeb nende kohta ettepanekuid valla- või 
linnavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu liikmeks võivad ol-
la noored vanuses 13–26, kelle elukoht on registreeritud või kes 
õpib konkreetse omavalitsuse haldusüksuse territooriumil. Noor-
tevolikogusse saavad kuuluda õpilasesinduste ja noorteühingute 
esindajad ning ka organiseerumata noored (noored, kes ei kuulu 
noorteorganisatsiooni või -gruppi). Noortevolikogu liikmete vali-
misel peab lähtuma demokraatlikkuse põhimõtetest. 

Kui sina soovid samuti saada kogemuse võrra rikkamaks ning 
anda oma panus Viimsi noortevolikogu 2017/18 koosseisus, siis 
otsi noortevolikogu Facebookist!

Viimsi noortevolikogu

8. juunil toimus Rand-
vere Koolis omanäoline 
koolipäev – tunde andsid 
külalisõpetajad.

Matemaatika ja eesti keele ase-
mel said lapsed põnevaid tead-
misi hoopis paberitrikkidest, 
grafiti maalimisest, lauamängu-
dest, elust sõjakoldes, sellest, 
kuidas ühest väikesest ideest 
võib alguse saada suur muutus, 
ja paljust muust.

Üks põnevamaid tunde õpi-
laste arvates oli salakaubast ja 
ohustatud loomaliikidest, mille 
viis läbi Priit Laatre Maksu- ja 
Tolliametist. Ta küsis õpilastelt
huvitavaid küsimusi ning rää-
kis sellest, kuidas salakaupa 
üle piiri viiakse, kuhu peide-
takse ning miks seda teha ei to-
hi. Samuti sai oma käega kat-
suda erinevad tooteid, mis olid 
meisterdatud ohustatud looma-

Ootame kõiki võimlemis- ja tantsuhuvilisi septembris ava-
tavasse 1.–2. klassi algajate rühma!

Juba tegutsevatesse rühmadesse võtame vastu üksikuid liik-
meid ainult eelneva treeningkogemusega sarnasel alal (ballett, 
akrobaatika, uisutamine). Treeningud toimuvad Viimsi Kooli spor-
dikompleksi ruumides, Randvere tee 8.

Info: tel 5650 2669, enemets59@gmail.com, www.vtkkeeris.
weebly.com.

Võimlemis- ja tantsuklubi 
Keeris ootab uusi huvilisi

Festivalil Koolitants jõudsime 
finaali 2 kavaga: “Ristteel” ja 
“Vaateakna viirastused”. Päl-
viti ka juhendaja eripreemia loo-
minguliselt mitmekülgse koreo-
graafia ja professionaalse töö 
eest rühmade juhendamisel.

EKSL-i võimlemisfestiva-
lil saavutati 2 laureaaditiitlit  ka-
vaga “Lustime koos” ja “Kõik 
ühe eest”, European Cupil saa-
vutasime 3 auhinnalist kohta: 
1. koht  disco small groups, 3. 
koht  kavadega “Reljeefid” ja 
“Vaateakna viirastused” ning 
hooaja lõpetuseks 1. koht  fes-
tivalil Kuldne karikas kavaga 
“Ristteel”. 

Klubi tänab kõiki oma tub-
lisid liikmeid ja nende vane-
maid!

Ene Mets

de nahkadest, kilpidest, kihva-
dest või kontidest.

Tüdrukutele meeldis väga 
tund, kus räägiti nahahooldu-
sest ning sai palju kasulikku 
infot. Juhendaja soovitas tüdru-
kutel juua rohkelt vett, sest see 
aitab ära hoida vistrike teket. 
Kui vistrikud hakkavad siiski 
tekkima, tuleks piirata magu-
sa söömist. Igal õhtul tuleks 
oma nägu pesta ja hooldada. 
Kui vistrikke tekib aina juurde 
ja midagi teha ei oska, tuleks 
kindlasti pöörduda kosmeetiku 
poole. Tuli välja ka see, et suur 
osa 4.–5. klassi tüdrukutest mui-
du meiki üldse ei kanna, aga 
kui koolis toimub disko, siis na-
tuke ikka ripsmetušši ja huule-
pulka peale pannakse.

Lauamängude tunnis tehti 
tüdrukute ja poiste tiimid, kes 
omavahel võistlesid – kõikidel 
osalejatel oli väga lõbus ja juur-

de saadi ka palju uusi teadmisi. 
Paberitrikkide tunnis meister-
dasid õpilased paberist rulle, 
mis pidid vastu pidama, kui pan-
na neli rulli lauaplaadi alla ja 
plaadi peale keegi istus. Lap-
sed said ülesandega väga hästi 
hakkama.

Boolingutunnis said lapsed 
mängida. Kõik klassikaaslased 
elasid oma klassiõdedele ja 
-vendadele kaasa ning ühise 
jõuga saadi maha kõik kurikad. 

Kooli B-korpuse esimesel 
korrusel tehti Eesti Vabariigi 
100. sünnipäevale pühendatud 
seinamaal. Juhendajaks oli Kül-
like Hiiemaa. “Mõõtsime ära 
seina ja jagasime igale lapsele 
ala, kuhu just tema võis joo-
nistada oma pildi. Ühtegi värvi 
peale põhivärvide me ei kasu-
tanud, lapsed pidid kõik värvid 
ise kokku segama,”  ütles Kül-
like Hiiemäe.

Randvere Kooli direktori 
Leelo Tiisvelti sõnul tuli mõte 
korraldada selline päev prak-
tilisest vajadusest. Nimelt on 
klassiõpetajatel viimasel päe-
val enne tunnistuste väljaand-
mist väga palju tööd ja nad va-
javad selleks aega, et kõik et-
tevalmistused viimaseks kooli-
päevaks ära teha. Sellest vaja-
dusest sündiski idee kutsuda 
kooli külalisõpetajad. 

“Mina jäin väga rahule, kõik 
sujus viperusteta,” ütles direk-
tor. “Esmane tagasiside õpilas-
telt ja õpetajatelt on küll selli-
ne, et päev oli põnev ja ka õpet-
lik ning see võiks kujuneda tra- 
ditsiooniks.”

Berit Fenske 
Cathleen Kaasan 
Chris-Robin Soon 

Randvere Kooli 4. klassi õpilased
Annika Remmel

Juhendaja

Eriline koolipäev Randveres

Laura Kim, Adel Müürsepp, Aneta Kõiva, Getriin Koplimäe, Anne-
Mari Dobrjanski, Isabel Peterson ja Liisa Kumar Örebro võistlustel. 
Foto erakogu

Loo autor tiiger Shere Khani 
kostüümis. Foto erakogu
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Leppneeme külas elanud 
Aliine ja Kalle-Voldemar 
Raja järeltulijad said 
5. augustil taas kokku 
juba kolmandat korda.  
Elu on viinud inimesed 
erinevatesse paikadesse, 
kuid iga viie aasta tagant 
kohtutakse. Eelmine 
suguvõsa kokkutulek 
toimus 2012. aastal.

Nime Raja päritolu kohta on 
raske midagi arvata. Soome kee-
les tähendab “raja”  piiri, kuid sel-
le suguvõsa puhul ei ole soo-
me päritolu kohta mitte midagi 
teada. Küll aga on Eestimaal vä-
hemalt kolm Raja küla – Väi-
ke-Maarja lähedal, Jõhvi kan-
dis ja Mustvee naabruses. Tal-
linnas, Tartus ja Rakveres on 
olemas Raja tänavad. Kusagil 
Keila ja Vasalemma vahel on 
teada põline Raja talukoht. Os-
kar Lutsu raamatu “Kevade” 
kaudu tunneme Raja Teelet.     

 
Raja-nimelised 
Eestimaal 
Kõik perekonnanime Raja kand-
vad inimesed ei ole omavahel 
sugulased. Lisaks Leppneeme 
külale pandi seda nime Eesti-
maal veel 21 kohas – mitme-
tes kohtades Harjumaal ning 
samuti Järvamaal, Läänemaal, 
Tartumaal, Virumaal ja Hiiu-
maal. Hinnanguliselt sai Raja 
perekonnanime umbes 180 ini-
mest.

1930. aastatel võttis väga pal-
ju Eestis elavaid inimesi en-
dale uue perekonnanime. Seda 
siis, kui endine nimi tundus ole-
vat võõrkeelne või muidu hal-
vakõlaline. Ühtekokku sai ni-
mede eestistamise käigus uue 
perekonnanime enam kui 200 
000 inimest. 

Ka Raja-nimelisi tuli tub-
listi juurde. Selle nime said muu-
hulgas varasemad Adamovid, 
Sorokovid, Ustritsovid, Jakob-
sonid, Lauringsonid ja Rööp-
sonid. Rajadeks said samuti 
need, kelle nimi oli varem ol-
nud Kolin, Mulin ja Nühkaja.  

Kui viis aastat tagasi elas 
Eestis umbes 450 Raja-nime-

list, siis tänapäeval on neid 470. 
See perekonnanimi on tavali-
selt saadud sünniga või abiel-
lumisel. Osa inimesi on jälle 
mehelemineku tõttu sellest 
ilma jäänud. 

Leppneeme küla Rajad
Esimene Raja perekonnanime 
saanud mees oli 1783. aastal 
sündinud ja Leppneeme küla 
Jaani talus elanud Klaus koos 
perega. Tema isa oli oma pe-
rega Viimsi poolsaarele tulnud 
praeguses Jõelähtme vallas asu-
vast Uuskülast 18. sajandi lõ-
pupoole. See küla jääb Muuga 
sadama ja Maardu linna lähis-
tele. 

Raja suguvõsa on osutunud 
väga elujõuliseks. Olid ju va-
rem pered küllaltki lasterikkad 
ning kümme või enam last ei 
olnud mingi haruldus. Koos Klau-
siga on tema sugupuus juba 8 
põlvkonda ja umbes paar tuhat 
inimest. Üsna raske on ette ku-
jutada sedavõrd suurt paberi-
poognat, kuhu selline sugupuu 
ära mahuks. 

Loo alguses nimetatud Kal-
le-Voldemar Raja oli Klaus Ra-
ja pojapojapoeg. Klausi järel-

tulijate elukäike on päris hästi 
uuritud. Neid elab palju täna-
ses Viimsi vallas – Leppneeme, 
Tammneeme, Randvere ja Mii-
duranna külades ning Haab-
neeme ja Viimsi alevikes. Sa-
muti elab neid mitmetes  Ees-
ti maakondades ja linnades. 
Suur osa on sattunud võõrsile 
– Rootsi, Kanadasse, Austraa-
liasse, USA-sse, Soome ja mu-
jale. Paljudel on juba ammu 
teine perekonnanimi ning nad 
ei teagi, et nad on kunagise 
esivanema Klaus Raja järeltu-
lijad. 

Tänu säilinud kirikuraama-
tutele ja teistele kirjalikele aja-
looallikatele on võimalik uuri-
da Klausi esivanemaid kuni “va-
na hea Rootsi ajani” välja. Sel-
gub, et vanim teadaolev Klaus 
Raja meesliinis esivanem oli 
1661. aastal sündinud ja Uus-
küla Sepa talus elanud mees, 
kelle nimi oli samuti Klaus. 
Teda kutsutigi Sepa Klausiks 
ning tema sugupuus on juba 
12 põlvkonda ning hinnanguli-
selt kuni 30 000 isikut. Sellest 
Klausist põlvnevad mitmed hi-
lisemad suguvõsad – lisaks Ra-
jale näiteks Andresen, Järlep, 
Katk, Klaus, Raja, Suurväli, 
Sööker, Tagaväli ja Tammik.

Randvere kirikus ja 
Lännemäel     
Aliine ja Kalle-Voldemar Raja 
sugupuus on viis põlvkonda ja 
üle saja inimese. Kõik ei ole 
enam elavate hulgas ja kõigil 
ei olnud võimalik kokkutule-

kul osaleda, kuid kohal olid 
enam kui pooled. Kell 12 ko-
guneti Randvere kirikusse, kus 
Arvo Raja tutvustas kokkutul-
nutele päevakava ning samuti 
meenutati meie seast lahkunuid. 
Nende mälestuseks lauldi ühes-
koos laulud “Emasüda” ja “Tae-
vaisa arm nüüd särab”. Jaan Ta-
gaväli ja Kalle Mägedik tegid 
kokkutulnuile sealsamas üle-
vaate suguvõsa ajaloost. Siis min-
di Aliine ja Kalle-Voldemari 
hauale.   

Edasi jätkus sõit Leppnee-
me külla Lännemäele, kus va-
nad olid elanud. Kõigepealt heis-
kasid kokkutuleku noorim ja 
vanim osavõtja hümni saatel 
Eesti lipu. Sellele järgnes osa-
lejate tutvustamine Aliine ja 
Kalle-Voldemari laste kaupa. 
Kõige pikemad olid vendade 
Edgar Raja ja Kunnar Raja ning 
nende järeltulijate rivid ning 
see teenis teiste tormilise ap-
lausi. Kiitva aplausi said tei-
sedki. 

Perenaine Vaike Raja oli 
õues lõkketulel keetnud valmis 
suure pajatäie kalasuppi. Söö-
gilauale panemiseks oli igaüks 
midagi kaasa toonud – kes ise 
valmistanud, kes poest ostnud. 
Kuigi sellel päeval vaheldus päi-
kesepaiste kordamööda tugeva-
te vihmavalingutega, ei heidu-
tanud see kohaletulnuid. Kor-
raldajad olid pannud üles suu-
re peotelgi ning selle all oli 
mõnus keha kinnitada. 

Iga kuivem hetk kasutati ära 
ringmängudeks ja jõukatsumis-
teks. Kui vihmasabin jälle var-
ju alla ajas, siis söödi-joodi ja 
aeti niisama juttu. Sugulasi oli 
ju üle mitme aasta tore koha-
ta ja kuulda, mis vahepeal on 
juhtunud. Nii lendas aeg kuni 
õhtutundideni peaaegu märka-
matult ja oligi aeg kodu poole 
teele asuda. Mõnel oli kodutee 
õige lühike, sest elukoht on siin-
samas Leppneeme külas. Tei-
sed pidid sõitma kaugemale. 
Enne lahkuminekut kinnitati, 
et viie aasta pärast kohtutakse 
kindlasti jälle.                   

Jaan Tagaväli
Raja suguvõsa liige 

   

Siim-Tanel Annuse 
isikunäitus “Genesis”
Loomine kuulub kunstniku töö ja olemuse juurde. 
Viimsi pühakoda on nüüdseks tegutsenud 
kümme aastat. Sama kaua on tegutsenud ka 
Jaakobi kiriku galerii, seega on kunstnik Siim-
Tanel Annuse isikunäitus kirikus juubelinäitus.

Loomine – genesis – tähendab uue algust ja edasiminekut. 
Elutu ja kaootilise maailma muutumist korrapäraseks, ela-
vaks ehk siis jätkumisele ja elule suunatud keskkonnaks. 
Selles on vanatestamentlikku jõudu, väge ja ilmutuslik-
kust, kus eimillestki sünnib elu, kaootiline muundub kor-
rapäraseks ja elule ainuomaseks.

Näitusel on eksponeeritud kunstniku paaril viimasel 
aastal loodud maalid. Tegu on kolme erineva maaliseeria 
osalise esitlusega, mis annab tunnistust kunstniku mastaap-
sete maaliseeriate olemusest ning tema väekusest luua sisu-
kaid ja mõtestatud uusi maailmu. Samas lähtub ta meile tut-
tavatest looduse igavest ringkäiku puudutavatest algetest.

Esitletud kolmest maalist koosnev tsükkel “Tee” on alg-
selt loodud Pekingi biennaali jaoks. Siim-Tanel Annus ütleb 
nende tööde kohta järgmist: “Püüdsin kujutada vaimset kul-
gemist, kasvamist ja teekonda, kusjuures maalide algne vorm 
pärineb juba ligi kümme aastat tagasi alguse saanud teostest.”

Maalid sarjast “Ilmapuu” on osa suuremast maaliinstal-
latsioonist, millega kunstnik on esinenud Hiinas Nanjingis 
ja Saksamaal näitustel. Kunstnik lisab: “Olen kasutanud 
vanade puumajade pragunenud palgiotsi. Aastaringid ja 
praod nendes palkides on justkui ajarännakud mõnesaja 
aasta taha. Neis väljendub konkreetse puu elulugu ja ajalu-
gu. Nendes palgi läbilõigetes on teatud saladuslik ülesehi-
tus ja korrapära, mis viitavad kasvu, aja ja viimselt ka puu 
enese loole. Need on lagunemise mandalad.”

Näitusel on kolm maali sarjast “Genesis”, mis inspi-
reeritud meid ümbritsevast kosmilisest maailmaruumist 
ja selle loomisest. Kunstnik Siim-Tanel Annus sai nende 
maalide eest 2015. aastal Hiinas Nanjingi rahvusvahelisel 
näitusel Grand Prix’.

Näitus “Genesis” võimaldab osa saada tõdemusest, et 
kus looja puutub kokku jumaliku olemusega, seal juurdub 
ta alati temasse enesesse. Teostub mõte ja tekib tähen-
dus, mis viib üksindusest jumaliku soojuse ja kaasloodute 
mõistmiseni, rõõmusõnumi lätetele, täpsemalt siis evan-
geeliumisse.

Näitusega EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus on 
kunstnik teinud pühakojale ja kogukonnale suurepärase ja 
väärika kingituse, andes ülevaate nii oma professionaal-
sest loometeest kui ka tunnistuse loomise alglätete üles-
ehitusest, mis on suunatud loojalt meistrile enesele.

Näitus jääb avatuks 10. septembrini. 

Erkki Juhandi
Näituse kuraator

Raja suguvõsa koguneb 
iga viie aasta järel

Raja suguvõsa Lännemäe õuel. Fotod erakogu

Sugulased mänguhoos. 

Kalle Mägedik suguvõsa 
tutvustamas. 



8       

INIMENE
18. august 2017   VIIMSI TEATAJA   

Augustikuu on fotograaf 
Annika Haasile eriline – 
publiku ette jõuab koguni 
kolm tema osalusega näi-
tust: “Nägemise õpetus” 
Tallinna Kunstihoone ga-
leriis, “Lennukivaatlejad” 
Kultuurikatlas ja Juhan 
Kuusi Dokumentaalfoto 
Keskuse esimene Eesti 
dokumentaalfotograafe 
tutvustav näitus Telliskivi 
loomelinnakus. 

Viimsilase Annika Haasi foto-
reportaažid kohalikelt sündmus-
telt on kaunistanud ka Viimsi 
Teataja lehekülgi. 

Juuli lõpus avati Tallinna 
Kunstihoone galeriis näitus 
“Nägemise õpetus”. Mis näi-
tus see on?

Seal on minu fotod ning 
skulptorite Elo Liivi ja Jeka-
terina Kultajeva tööd. Näitus 
räägib sotsiaalsest nägemisest, 
aga paradoksaalsel moel pime-
date inimeste kaudu. Sest ko-
hati jääb mulje, et inimesed, 
kes kuuluvad mingisse vähe-
musse – kas puudega inimesed, 
mõni usuline grupp, LGBT ini-
mesed või teised – näevad asju 
laiemalt. Nad lihtsalt on sun-
nitud maailma laiemalt mär-
kama. Räägimegi nägemisest 
ja märkamisest. Sellest, et on 
vaja kasvatada empaatiavõimet 
ja sallivust, oskust end ka teise 
inimese olukorda asetada. 

Näitusel on fotod ja skulp-
tuurid, mida saab katsuda. Jaa, 
ka mõningaid fotosid saab kat-
suda. Kohati on asetatud nägi-
ja pimeda olukorda, nt on foto 
peal punktkirjas tekst ja nägija 
saab siis püüda lugeda, mida 
fotol olev inimene talle punkt-
kirjas ütleb. Katja loodud ühes 
skulptuuris on kätega tunneta-
tavad erinevate loomade süda-
metuksed. Elo pimeda päike-
sepoisi skulptuur on pimestav, 
nägija on pandud ebamugavas-
se olukorda, pimedat see aga 
“vaatamisel” ei sega, ta saab 
seda teha kätega, mis on tema 
silmad. Valguskastides on fo-
tod, mida saab samamoodi kom-
bata, nad on reljeefsed. Nii te-
kibki võimalus näha asju tei-
sest vaatepunktist. Inimestele 
on vaja erinevaid perspektiive, 
et mõistmisele jõuda. 

Kuidas tekkis mõte sellist 
näitust teha? 

Kolm-neli aastat tagasi, kui 
olin taas autoga kusagile teel, 
kuulsin raadiost uudist, et on 
valge kepi päev. Autoga üksin-
da pikki maid sõites hakkavad 
mul mõtted alati liikuma ning 
seekord jõudsin sinna, et pime-
dad ei saa ennast iial näha ei 
peeglist ega fotodelt. Siis mõt-
lesin, et kuidas saaks nii teha, 
et nad ikkagi midagi saaksid 
näha. Näiteks minu fotosid. Sel-
line väike omakasupüüdlik mo-
ment ka seal juures. (Naerab)

Siis helistasingi tuttavatele 
skulptoritele ning kui Elo ja 
Katjaga kokku saime, hakkas 
idee idanema. Näitus muutus 

Annika Haas: Olla, näha ja märgata

järjest installatiivsemaks, jär-
jest tekkis juurde tähendusi ja 
kihte. Näitusel on isegi audio-
giid olemas. Teeme kummardu-
se Eestis elavatele nägemis-
puudega inimestele, aga näi-
tust vaatama on oodatud mui-
dugi kõik – see jääb avatuks 3. 
septembrini. 

Kultuurikatlas, kus toimu-
vad Eesti Euroopa Liidu ees-
istumise üritused, on üleval 
sinu näitus “Lennukivaatle-
jad”. Kuidas see sinna sattus?

Mul on hea meel, et nad 
tegid julge valiku. Need pole 
klantspildid Eestist, vaid väga 
huvitavalt äärealalt. “Lennuki-
vaatlejaid” pildistan 2009. aas-
tast tänaseni. 1960ndatel haka-
ti militaartehase Dvigatel töö-
tajaile Tallinna äärealal Suur-
Sõjamäel tasuta ja piiramatu ka-

sutusajaga maatükikesi jaga-
ma – las inimesed müttavad, 
kasvatagu oma kapsast ja por-
gandit. Nii hakkas lennuvälja 
ümbruses Soodevahe mülkapin-
nase kiuste vohama datšakul-
tuur, pilpaküla kohal hõljusid 
sulnid karmoškahelid ja sibula-
peenarde vahel välkusid laste 
paljad päkad. Üks selline sür-
reaalne maailm on nüüd kadu-
mas. 

Millest tuleb näitus Tel-
liskivis?

See on Juhan Kuusi dok-
foto keskuse esimene näitus. 
Juhan Kuus (1953–2015) jääd-
vustas Lõuna-Aafrika rahutut 
ajalugu ja see viis ta seni ainu-
kese Eesti päritolu dokumenta-
listina maailma pressifoto tip-
pu. Aga apartheidi aeg sai möö-
da ja maailma huvi kadus, nii 

et Juhan Kuus lõpetas Aafri-
kas hooldekodus, olles üpriski 
unustusse vajunud ning kodu-
maale Eestisse ta oma näitust 
avama ei jõudnudki, kuigi see 
oli tema suur soov. Lisaks Kuusi 
töödele on seal veel Birgit Pü-
ve, Triin Kerge, Helen Ree ja 
minu tööd. 

Ka mustlastest on sul mi-
tu näitust olnud. Miks just 
mustlased?

Kui väiksena Võrumaal va-
naema juures olles liiga kauaks 
õhtul õue jäin, siis vanaema 
riidles pidevalt, et tule tuppa, 
muidu mustlased viivad su ära. 
Sellest jäi hirmuvärin, aga tek-
kis ka põnevus. Minu edasised 
kokkupuuted mustlastega olid 
kentsakad ja kummalised. Kui 
sattusin Kohilasse, siis avasta-
sin seal mustlaste kogukonna. 
Mulle hakkas meeldima kesk-
kond, kus nad elasid – vanad 
paberivabriku tööliste barakk-
hooned. Mind paelub kadunud 
aeg, mineviku märgid, perifeer-
sus. Siis parasjagu tuli kultuu-
riministeeriumist toonane rah-
vusvähemustega tegeleja Sirli 
Tooming jutuga, et kas ma ei 
tahaks mustlaste teemaga te-
gelema hakata. Nii läkski. Pro-
jektis osaleb ka etnoloog Ree-
na Purret, kes tegi oma magist-
rikraadi mustlastest. Hetkel töö-
tame koos fotoraamatu kallal, 
mille eesmärk ongi tutvustada 
seda suletud kogukonda – ühelt 
poolt pildistavad raamatusse ro-
made lapsed (roma = mustla-
ne), et anda sellele rahvale vaa-
de seestpoolt, teisalt olen auto-
riks mina – vaatleja väljaspoolt. 
Raamat näeb ilmavalgust 2018. 
aastal ja mustlaslapsed ning 
nende pered on väga põnevil. 

Usun, et on vaja seda rahvakil-
du üldsusele lähemale tuua ja 
tegelikult ei ole vaja mustlasi 
karta. 

Kuidas sa mustlastega kon-
takti said?

Alguses meil ei olnud ühte-
gi kontakti. Läksime Reenaga 
kahekesi Valka ning sõitsime 
seal mööda tänavaid ja kui nä-
gime mustlase moodi inimest, 
siis pidasime kinni ja läksime 
rääkima. Ja sealt algas. Paul Aris-
te tundis ka 1960ndatel  must-
laste vastu huvi. Vanem põlv-
kond mäletas teda ja tema nimi 
tegi uksed lahti. Sealt hakkas 
hargnema, tekkisid kontaktid. 

Stereotüübid peavad must-
laste puhul üldiselt paika. Algu-
ses katsetatakse ja mängitakse 
sulle maha mitmeid etendusi, 
et su rahakoti raudade vahele 
piiluda. Aga samas pole nad 
mult kunagi midagi varastanud. 
Lihtsalt see on olnud siis mu 
enda vaba valik, kui olen mida-
gi andud, ennustamise eest näi-
teks. Ennustamise ma tegin lä-
bi eksperimendi korras – must-
lasmatroon Lilli lubas suurt ar-
mastust, palju raha, rikkust ja 
õnne. Jaa, ja ongi läinud nii – 
enam-vähem! (Naerab) Lihtsalt 
oleneb, mida rikkuseks pida-
da. Minu ümber on näiteks 
väga palju häid inimesi. Ma 
ei lase rohkem ennustada. Iga 
kord, kui keegi teine tahab en-
nustada, siis ütlen, et Lilli juba 
ennustas. Siis rohkem ei tüli-
tata. Lilli sõna suhtes valitseb 
respekt.

Sinu kaamera ees käivad 
Peipsiääre vene vanausulised, 
moslemid ja kiilakad naised. 
Kas sa tavalisi inimesi ka 
üldse pildistad?

Loomulikult pildistan ka 
n-ö tavalisi inimesi, nad on vä-
ga toredad. Viimasel ajal mind 
lausa ärritab portreefotos lähe-
nemine, kus nähakse inimest 
läbi tema mingi kiiksu, aga 
mitte läbi tema olemuse. Aga 
tegelikult – tavalisi inimesi ei 
olegi olemas. Kui sa kellessegi 
süüvid, leiad ikka midagi eri-
list ja enneolematut. Inimesed 
on põhjatud. Igaühel on oma 
lugu.

Moslemitest aga tuleb Ees-
ti Vabariik 100 raames jaanua-
ris näitus. Eestis on päris suur 
moslemikogukond – tatarlased, 
aserid, usbekid, eriti tugev on 
tatarlaste kogukond. Kokku on 
islamiusulise taustaga u 10 000, 
ent usku praktiseerib aktiivselt 
u 1000 Eesti inimest.

Kõik mu projektid on olnud 
personaalsed, mingi isiklik ko-
gemus või minevikusündmus 
on nendeni viinud. Näitus “Ap-
pi, kiilakas naine!” tuli samuti 
isiklikult kogemuselt, proovisin 
ise 2007. aastal  esimest korda, 
kuidas on olla kiilakas. Sellele 
tuli väga palju reageeringuid. 
Huvitav, et juuksed või nende 
puudumine tekitavad inimes-
tes nii palju küsimusi. Need on 
ju kõigest juuksed!  

Kas jätkad ka oma Peipsi-
ääre tegemistega – pildistad 
vene vanausulisi ning tegut-
sed sealses kunstimajas Am-
bulARToorium Vana-Kase-
pääl?

Jah, ikka. AmbulARTooriu-
mis on kaks korda toimunud 
festival Vene Filmi Päevad. 
See aasta ei jõua teha, sest võit-
sime koos kahe teise fotograa-
figa ära Eesti Euroopa Liidu 
eesistumise pildistamise hanke. 

Vanausulisi pildistan ka ik-
ka edasi, ent vahel on ka kasu-
lik oma huviobjektist distant-
seeruda, et siis asju jälle värs-
ke pilguga näha. 

Sinu tegemiste hulka ma-
hub veel ka fotoajakiri Posi-
tiiv, mille portree- ja doku-
mentaalfoto toimetaja oled. 
Mis seal põnevat on olnud?

Positiiv ilmub neli korda aas-
tas. Otsin huvitavaid fotograa-
fe, viimasesse numbrisse leid-
sin ühe jaapani poisi, kes käib 
Eestis seppasid pildistamas. Ta 
on vaimustuses, et siin on säi-
linud selline käsitöö. Vaat, mis 
innustab teiselt poolt maakera 
Eestisse sõitma! 

Kuidas sinust, Tori-Jõe-
suus kasvanud tüdrukust, sai 
viimsilane? 

See oli üsna praktiline va-
lik. 2005. aastal asusin tööle 
Eesti Ekspressi fotograafina. 
Olin siis üksi kahe veel üsna 
väikse lapsega – mul on poeg 
Aksel ja tütar Aasa. Kuna töö 
oli pinev, siis vajasin kohta, 
kus kool ja lasteaed oleks lähe-
dal, sest polnud aega lapsi eda-
si-tagasi sõidutada. Ning mui-
dugi paelus Viimsi looduslähe-
dus, võimalus minna metsa ja 
mere äärde. Olen siinse eluga 
rahul. 

Annika Koppel

Mustlasmatroon Lilli Kohilast. Foto Annika Haas

Fotograaf Annika Haas. Foto Laura Põld



Näitused Eesti Sõjamuuseumis
Uus püsinäitus “Eesti vormi 
lugu 1917–1940“
Külma sõja näitus, relvanäitus 
jm
Eesti Sõjamuuseumis
Sõjatehnika püsiekspositsioon
Külastus tasuta!
Sõjatehnika angaaris

Fotonäitus “Naiskodukaitse 90“
Külastus tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis

August
Näitus “Siin kasvavad lapsed“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus

August
Raamatuväljapanek “Meie 
ravimtaimed”
Prangli raamatukogus

KONTSERT, TEATRIETENDUS
20. august kell 17
Kammerkontsert “Mõisamängud. 
Baltisaksa muusikakultuur“
Kammermuusikute suvefestival 
unustatud mõisates 2017
Torma mõisapreili Elisabeth 
von Schultz
Iris Oja (metsosopran), Alexis 
Roussine (viiul, Prantsusmaa),
Diana Liiv (klaver)
Kavas: Ella Adaiewsky, Ester 
Mägi, Veljo Tormis
Tasuta!
Viimsi mõisas
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JUMALATEENISTUSED
20. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

27. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

NÄITUS 
Kuni 10. september
Siim-Tanel Annuse isikunäitus 
“GENESIS“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Kuni 30. august
Erik Schmidti maalide näitus
Näitus “Hõbevalgeim“
T–R k 10–17
L,P k 12–17
Rannarahva muuseumis

Kuni 30. september
Fotonäitus “Osmussaar – kivine 
maakild Soome lahe suudmes”
Haapsalu Fotoklubi ja Tartu 
fotorühmitus Hetkepüüdja
Rannarahva muuseumis

30. august kell 19
Vana Baskini Teater “See on 
minu pidu ja teen, mis tahan 
(suren või ära)“
Piletid Piletilevis
Rannarahva muuseumi õuel

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
18. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Marko Pille
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

19. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Aiapidu “Päevapraad“ vol 2
Jussi õlletoa õunapuuaias

20. august kell 11
Isamaaline piknikupäev ja 
arvamusfestival
Avamine ausamba juures
Politsei- ja piirivalveorkester,
Viimsi Kooli Noortebänd,
Sissi Nylia Benita ja Andrus 
Kalvet, Viimsi Kooli õpetajad 
ja ansambel Kukerpillid
Korraldaja: MTÜ Viimsi Ette-
võtlike Daamide Assotsiatsioon
Viimsi mõisa pargis
kell 12 ja 14 
Tasuta ekskursioonid

kell 17
Kammerkontsert
Eesti Sõjamuuseumis

25. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

26. august kell 11
Muinastulede öö
Puujahimeeste mõõduvõtt 
Wrangö all ehk Prangli 
puupaatide regatt
Kell 22
Merepidu sadamas, esineb 
ansambel Kihnu poisid
Pilet 15 €
Prangli saarel, sadamakuuris

26. august
Muinastulede öö
Viimsi vabaõhumuuseumis

26. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

1. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Inerts /VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

Pilates on turvaline, mõtestatud ja rahulik 
võimlemismeetod, mida soovitatakse tihti ka 
arstide ning füsioterapeutide poolt. Pilatese 
harjutused sobivad üldjuhul kõigile sõltumata 
vanusest – nii probleemide ennetamiseks kui 
ka erinevate luustiku ja lihaskonna vaevuste 
korral. 

Regulaarselt treenides kaovad või vähenevad 
oluliselt näiteks kaela-, õlavöötme- ja seljaprob-
leemid. Oluline on järjepidevus ja koostöö tree-
neriga. Tasub ka mainimist, et teaduslike uuri-

muste põhjal on lihastreening ainus tõestatud ja 
efektiivne viis seljavaevuste ravis. 

PilatesePluss treeningute eesmärk on saavu-
tada tasakaalustatud pingevaba lihaskond, õige 
kehahoid (rüht), samuti suurendada keha koor-
mustaluvust ja kiirust. Lisaks klassikalisele pila-
tesele on kaasatud hulk harjutusi füsioteraapiast, 
mida harrastame pilatese “võtmes”. Samuti kasu-
tame lisavahendeid – kummlindid, hantlid, pallid….

Treeningul pöörame tähelepanu kogu keha tu-
gevdamisele ja lihaste venitamisele, sh on oluli-

ne rõhk süvalihastel – vaagnapõhja-, kõhu-, sel-
ja-, puusapiirkonna- ja reielähendajalihastel, mis 
juhivad keha asendit ja liikumist. Kõiki harjutusi 
sooritame sügava hingamise rütmis täpselt ja su-
juvalt. Treening kestab 1 tund ja 15 minutit ning 
treeningkava on üles ehitatud viisil, mis lisaks füü-
silisele heaolule mõjub palsamina ka vaimsele ter-
visele – inimene muutub tasakaalukamaks ja meel 
rõõmsamaks! 

PilatesPluss alustab 4. septembril viiendat hoo-
aega Viimsi huvikeskuses, Randvere noortekesku-

ses ja Pirita Vaba Aja Keskuses. Samuti toimuvad 
Viimsi HK kord nädalas treeningud emadele koos 
beebidega.

Grupid on väikesed, mis annab võimaluse tree-
neril personaalselt harrastajale tähelepanu pöö-
rata ja juhendada. 

Lisainfo ja registreerumine: www.pilatespluss.ee.
Esimene treening uutele harrastajatele sep-

tembris TASUTA! Kampaania kestab kuu lõpuni. 
Terje Vaino

Tervisejuht / Pilatese treener

PilatesPluss treeningud Viimsi huvikeskuses ja Randvere noortekeskuses

18. august – 2. september
Viimsi valla kultuurikalender

EAKATELE
23. august kell 20
Tutvumisõhtu
Ivar Hansen
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA  restoranis

30. august kell 20
Tutvumisõhtu 
Peeter Thomson
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

VARIA
2. september 
Taluturg - Lihapäev
Viimsi vabaõhumuuseumis 

19. august kell 16 
Naisteüritus Rohuneemes – 
oma küla tüdruk Hanna-Liina 
Võsa räägib motivatsioonist ja 
sellest, kuidas ka rasketel 
aegadel hakkama saada 
Tasuta! 
Eelregistreerimine: 
mairi.lembinen@rohuneeme.ee

26. august kell 17 
Rohuneeme külapäev ja
muinastulede öö 
Matk Jüri Martiniga – metsa 
ökoloogiline hindamine, 
pidusöök külaväljakul, tõrvi-
kutega rongkäik mere äärde 
ja muinastule süütamine kell 
20.30 

LASTELE JA NOORTELE
21. august kell 13
Suve(t)ÖÖ(t)uba: Reaalteaduste 
reaalsus
Viimsi Kooli keemiaklassis
kell 17
BMX-rataste koolituspäev ja 
võistlus
Viimsi skatepargis

21.–25. august
Pärli- ja ehtelaager
Lisainfo: loovustuba@gmail.com
Viimsi huvikeskuses

21.–25. august kell 9–17
Vahva linnalaager “Noor 
seikleja“
Laagri maksumus 70 €/
5 päeva; 17 €/1 päev
Toitlustus 2 korda päevas 
(hommik ja lõuna)
Muuuv seiklusmaal

23.–24. august kell 10–17
Suve(t)ÖÖ(t)uba: Viimsi valla-
volikogu minisimulatsioon
Viimsi noortekeskuses

28. august kell 13
Suve(t)ÖÖ(t)uba: Enesekaitse 
koolitus
Viimsi Kooli gümnastikasaalis

29. august kell 13
Suve(t)ÖÖ(t)uba: Teadlikkuse 
jõud
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis 2
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13-aastane viimsilane 
Loora Mulenok esindas 
Eestit ja Tallinna Balleti-
kooli 21.-22. juulil 
rahvusvahelisel balleti-
konkursil Jaapanis Kana-
gawases.

Osalejaid oli veel Venemaalt, 
USA-st ja Lõuna-Koreast. Võist-
luseks aitasid ette valmistada 
õpetajad Marina Volkova, Kaie 
Kõrb, Tiiu Randviir, Inna Sõr-
mus ning Eve Andre-Tuga.

Vaatamata kuumalainele, 
külmadele konditsioneeridele ja 
6-tunnisele ajavahele kohanes 
Loora hästi ning esitas edukalt 
konkursil “Uinuva kaunitari” 
balleti julgusehaldja variatsioo-
ni ja kaasaegse kava “Näljane 
ämblik”. Loora saavutas oma 
vanuserühmas 25 võistleja seas 
4. koha. Suureks tunnustuseks 
tuleb lugeda seda, et Rahvus-
ooper Estonia balletisolisti Eve 
Andre-Tuga poolt lavastatud 
kaasaegne kava valiti välja ga-
lakontserdil esitamiseks. 

Paljud materjalid ja võist-

Prangli spordipäev 
12. augustil toimus Prangli spordipäev, kus 
päeva jooksul osales üle saja kohaliku elaniku 
ning saart külastanud suvitajad. 

Tänavusel spordipäeval toimus lisaks traditsioonilistele 
spordialadele nagu kuulitõuge, hoota kaugus, 60 meetri 
jooks, võrkpall ja pallivise ka hularõnga keerutamine ning 
MTÜ Kajamaa Spordiklubi juhendamisel vibu- ja laser-
laskmine. 

Päeva parimad tulemused: 
Mehed – hoota kaugus: Freddy Viidas 2,24 m; kuuli-

tõuge; Helvis Trääder 12,75 m; 60 m jooks: Freddy Viidas 
ja Kenneth Laas 7,9 sek, vibulaskmine: Eigo Blumkvist 61 p, 
laserlaskmised: Indrek Säde 30 p.

Naised – hoota kaugus: Kadrin Kupp 2,0 m; kuulitõu-
ge: Kadrin Kupp 9,1 m; 60 m jooks: Ene Kask 9,1 sek, 
vibulaskmine: Aroonika-Margarita Voites 78 p, laserlask-
mised Luule Ausing 22 p.

Noored – hoota kaugus: noormehed Sten Säde 1,92 m, 
neiud Emily Kahro 1,81 m; kuulitõuge  noormehed Sten Säde 
10,53 m, neiud Maarja- Liisa Pintman 7,0 m; 60 m jooks: 
noormehed Sten Säde 8,31 sek, neiud Maarja- Liisa Pint-
man 9,3 sek, vibulaskmine: Walter Saidla 67 p.

Lapsed – hoota kaugus: Kristo Miikael Zujev 1,86 m; 
pallivise: Liisi Asi 13,25 m; 60 m jooks: Rasmus Avik 11,5 sek; 
hularõnga keerutamine: Ellinor Orgu saar 3,5 min, laser-
laskmine: Laura Neemalaid 12 p.

Korraldaja tänab kõiki tublisid osalejaid – kohtumiseni 
Pranglil!

Kaija Mägi
Huvihariduse ja sporditöö koordinaator

29. juulil toimusid Tartu 
Rannakeskuses noorte 
rannavõrkpalli Eesti 
meistrivõistlused, kust 
hõbemedaliga tulid 
koju Viimsi Kooli 9 b
klassi õpilased Marily 
Lass ja Karolina Kibber-
mann.

Korvpalliklubi 
Viimsi palkas Leedu 
korvpallitreeneri
Korvpalliklubi Viimsi lõi käed Leedu korvpalli-
treener Zilvinas Strazdasega (44), kes hakkab 
igapäevaselt juhendama KK Viimsi U12, U13 ja 
U14 poisse. Lisaks panustab ta oma teadmiste 
ja kogemustega kogu KK Viimsi/Kesklinna KK 
klubipüramiidi noortesüsteemi arengusse.

Esimene tutvus uue keskkonna ja õpilastega on tehtud, kui 
treeningud Strazdase käe all algasid 8. augustil.

“Tulin Viimsisse heade kolleegide kutsel ning olen jäl-
ginud KK Viimsi/Kesklinna KK arengut läbi aastate suure 
huviga. Võtsin pakkumise ja uued väljakutsed rõõmuga 
vastu. Tahan jagada enda ning vastu võtta uusi kogemusi, 
et üheskoos klubi noortetöö veelgi professionaalsemaks 
muuta. Olen rõõmus, et saan siin olla oma perega ja kes-
kenduda tööle, mida armastan,” lausus Zilvinas Strazdas.

Klubi tegevjuhi Tanel Einaste sõnul on uue treeneri 
panus oluline klubi arenguks. “Zilvinase kui esimese vä-
listreeneri tööleasumine KK Viimsi/Kesklinna KK noorte-
süsteemis on uus tase ja ajajärk klubi arengus. Kui spor-
dialade ja riikide vahele saab tõmmata võrdusmärke, siis 
üheks nendest kombinatsioonidest on kindlasti Leedu ja 
korvpall. Zilvinase teadmistega spetsialisti omamine on 
igale klubile suur privileeg ning hindamatu väärtus. Tee-
me omalt poolt kõik, et see koostöö oleks pikk ja viljakas 
ning loodan, et meie õpilased suudavad enda jaoks sellest 
maksimumi võtta.”

Zilvinas Strazdas on lõpetanud Leedu spordiülikooli ja 
töötanud treenerina Leedus, Venemaal ning Eestis.

KK Viimsi

lusi puudutav informatsioon oli 
jaapani keeles ning Loorat ai-
tas infoga kursis hoida tõlk Na-
na. Lisaks võistlustele oli või-
malik osaleda meistriklassi bal-
letitundides. Loorale jääb pi-
kaks ajaks meelde, kui huvitav 
oli tantsida variatsioone, mida 
Eestis hakatakse õpetama alles 
gümnaasiumis. Konkursi ajal 
oli võimalik vestelda kohtuni-
kega ja saada tantsudele tagasi-
sidet. Loora sai tuttavaks Lõu-
na-Korea võistlejaga ning kut-
sus teda järgmisel aastal Eestis 
toimuvale konkursile.

Kohe pärast naasmist Jaa-
panist ühines Loora rahvusva-
helise balleti suvekooliga, mis 
toimus Rahvusooperis Estonia 
ja lõppes 6. augustil esindusli-
ku “Suveöö” balletigalaga. Loo-
ra esitas koos Tšehhi, Vene-
maa, USA ja Rootsi noorte ba-
leriinidega kava “Olendid”, mil-
le koreograafia autoriks oli Eve
Andre-Tuga.

Krista Mulenok

Rannavõrkpalli meistrivõist-
luste hõbemedal Viimsisse

Neidude kuldmedali võitsid ka-
rikavõistlustel nelja etapivõi-
duga puhta töö teinud Karoliina 
Käen ja Emma-Stiina Rohtla. 
Karolina Kibbermann ja Marily
Lass esinesid teise ning kari-
kavõistluste paremuselt teine 
paar Polina Kuznetsova ja Anna 
Gontšarova kolmanda koha vää-

riliselt. Esikolmikule järgnesid 
Lilia Malkov ja Arina Skura-
tovski ning Maren Mõrd ja 
Laura Laas. 

Noormeeste turniiril ei lei-
dunud vastast Mathias Külvile 
ja Rauno Haidlale, kes tulid 
Eesti meistriteks. Karikavõist-
lustel neljast etapist kaks võit-

Hõbemedali said Marily Lass, Karolina Kibbermann, kulla Emma-Stiina Rohtla, Karoliina Käen ning pronksi Anna Gontšarova ja Polina 
Kuznetsova. Foto Eesti Võrkpalli Liit

nud ja Külvi-Haidla ees sarja 
üldvõitjateks kroonitud Kaur 
Erik Kais ja Karl Mattias Prang-
li mängisid Tartus ennast tei-
seks ning Karmo Saviauk ja 
Marcus Kuusk kolmandaks. Esi-
mestena jäid esikolmikust väl-
ja Marx Aru ja Erkki Koitla.  

Eesti Võrkpalli Liit

Loore Mulenok pälvis rahvusvahelisel 
balletikonkursil 4. koha

Loore Mulenok Jaapanis. Foto erakogu

Zilvinas Strazdas KK Viimsi värvides. Foto KK Viimsi
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Politsei ja Harju maa-
valitsuse koostöös kon-
kursi korras väljaantava 
märgise “Turvaline hoone“
kandidaatide esitamise 
tähtaega on 15. septem-
ber.

Märgis “Turvaline hoone” on 
loodud CPTED (Crime Preven-
tion Through Environmental De-
sign – kuritegude ennetamine 
keskkonna kujundamise läbi) 

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud all-

järgnevad korraldused:

1. 27.06.2017 korraldus nr 450 “Pär-

namäe külas, kinnistute Pärnamäe tee 

190 detailplaneeringu algatamine ja läh-

teseisukohtade kinnitamine“

Planeeritav 2450 m2 suurune ala asub 

Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ääres klin-

dipealsel alal ja hõlmab ärimaa sihtotstar-

bega Pärnamäe tee 190 kinnistut (89001:

001:0896). Planeeringuala on hoonestama-

ta, juurdepääsuga Pärnamäe teelt. Detail-

planeeringuala vastas teisel pool Pärna-

mäe teed paikneb olemasolev üksikelamu-

piirkond.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk 

on ehitusõiguse määramine ärihoone raja-

miseks. Krundi asukohast lähtuvalt määra-

takse hoone arhitektuurilised ja kujundus-

likud ning ehituslikud tingimused, mis ümb-

ritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad 

naaberkinnistustega ruumilise terviklahen-

duse. Samuti määratakse hoonestusalad, 

tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liiklus-

korralduse põhimõtted, haljastuse ja hea-

korrastuse põhimõtted ning servituudi va-

jadused.

2. 11.07.2017 korraldus nr 494 “Ro-

huneeme külas, kinnistute Sadama tee 

11, Sadama tee 11a ja Sadama tee de-

tailplaneeringu algatamine ja lähtesei-

sukohtade kinnitamine“

Planeeritav ala asub Viimsi poolsaare 

läänerannikul, Rohuneeme külas ja hõlmab 

maapealse alana 6923 m2 suurust ala, sh 

kinnistuid Sadama tee 11, Sadama tee 

11a ja Sadama tee ning sellega piirnevat 

veeala. Planeeringuala piir täpsustub de-

tailplaneeringu koostamise käigus, kui on 

selge täpne hõlmatava mereala ulatus. 

Planeeringuala külgneb Rohuneeme sada-

maga (lootsisadam). Juurdepääs planee-

ringualale on olemas Rohuneeme teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk 

on Rohuneeme sadama maa-ala krundipii-

ride korrigeerimine, sadama laiendamine, 

ehitusõiguse määramine sadamarajatiste-

le ja -hoonetele ning juurdepääsude, liik-

luskorralduse ja krundi tehnovõrkudega 

varustamise lahendamine.

3. 01.08.2017 korraldus nr 514 “Prin-

gi külas, kinnistute Rohuneeme tee 56 

ja Rohuneeme tee 56a detailplanee-

ringu algatamine ja lähteseisukohtade 

põhimõtete edendamiseks. Mär-
gise kontseptsioon annab hoo-
ne, hoonete grupi või ala oma-
nikule võimaluse tagada oma 
objekti suurem turvalisus juba 
planeerimise, projekteerimise 
ja ehitamise järgus. Samuti on 
võimalik taotleda märgist pä-
rast olemasoleva hoone rekonst-
rueerimist.

Märgise taotlemine on va-
batahtlik. Märgis “Turvaline 
hoone” väljastatakse ainult val-

minud objektile (hoone, hoo-
nete grupp või ala), mis on loo-
dud CPTED põhimõtteid jär-
gides. Tulemuseks peab olema 
terviklik lahendus, kus ka hoo-
ne ümbruskond vastab CPTED 
põhimõtetele.

Märgise “Turvaline hoone” 
saaja valitakse esitatud kandi-
daatide seast välja Harjumaa tur-
valisuse nõukogu juurde moo-
dustatud turvalise elukeskkon-
na komisjoni poolt.

Märgise taotlemine toimub 
kooskõlas vastava taotlemise 
ja väljastamise korraga ning taot-
lus tuleb esitada selleks spet-
siaalselt kehtestatud vormil, mis 
on leitavad Harju maavalit-
suse kodulehelt, hiljemalt 15. 
septembriks e-posti aadressil 
info@harju.maavalitsus.ee.

Terje Lillo
Harju maavalitsuse turvalise 

elukeskkonna komisjoni 
esimees

Kandideeri konkursil 
“Turvaline hoone”

kinnitamine“

Planeeritav ala asub Pringi külas, ran-

nikupiirkonnas Rohuneeme tee ääres ja 

hõlmab elamumaa sihtsotstarbega Rohu-

neeme tee 56 ja 56a kinnistuid. Planeerin-

guala on hoonestatud kolme üksikelamu 

ja kolme abihoonega. Juurdepääs planee-

ringualale on olemas Tammesalu teelt. Pla-

neeringuala paikneb väljakujunenud hoo-

nestusega elamupiirkonnas, kus ühe- ja 

kahekorruselised üksikelamud vahelduvad 

suuremate kõrghaljastatud rohealadega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk 

on krundipiiride korrigeerimine kolme loo-

gilise kujuga elamukrundi moodustamiseks. 

Ehitusõiguse muutmist käesoleva detailpla-

neeringuga ei taotleta, kuivõrd planeerin-

gualal on hooned valdavalt juba välja ehi-

tatud. Planeeringualal säilib Rohuneeme 

tee 56 ja Rohuneeme tee 56a maaüksuste 

detailplaneeringuga (kehtestatud Viimsi 

Vallavolikogu otsusega nr 78, 4. mai 1999) 

määratud ehitusõigus.

Terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi 

vallamajas või valla veebilehel www.viim-

sivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Detailplaneeringud



Kelvingi eralasteaed ootab 
vabadele kohtadele lapsi (1,6–7 a). 
Meil on:
- Väikesed rühmad ja personaalne lähenemine
- 2 õpetaja ja õpetaja abi süsteem
- Looduskaunis koht – mere ja metsa vahel
- 14 aastat kogemusi
- Laienenud ruumides uus söögituba ning robootika- ja muusikaring

UUDiSeD!
- Loomad lasteaeda – loomadega ajaveetmine on lastele rahustav
- Õuelasteaed projekt – kõiki tegevusi saab harrastada õues, mille tulemusel on 
lapsed tervemad
- Inglise keel õppekavasse – võõrkeelte ja erinevate kultuuridega tutvumine
- Ujuma – vesi on teraapilise mõjuga
- Avastamistuba – teeme katseid ja varjuteatrit
- Õppemaks 76–94 eurot kuus 

Lisainfo: www.kelvingilasteaed.ee ja telefonil 552 3395

MERIVÄLJA LASTEAED
Haaviku tee 10, Merivälja

võtab konkursi korras tööle järgmised töötajad:
koolieelse lasteasutuse
•	 õpetaja
•	 logopeed
•	 lasteaia	muusikaõpetaja
•	 õpetaja	abi

Tööleasumise	aeg	on	esimesel	võimalusel.

Kandideerimisavaldus,	CV	ning	haridust	tõendavate	dokumentide	
koopiad	saata	e-posti	aadressil	merivalja@la.tln.edu.ee.

Pirital asuv Tallinna Padriku lasteaed (Padriku tee 10) võtab tööle 

ÕPETAJA ABI, 
kelle tööülesanneteks on:

1. õpetaja abistamine õppe-kasvatustegevuse läbiviimisel;

2. laste abistamine riietumisel, söömisel, jalutuskäikudel, õuesolekul jm te-
gevuste juures;

3. igapäevaste puhastustööde läbiviimine ruumides;

4. laste toitlustamise korraldamine rühmas.

Kandideerimiseks palume saata CV e-posti aadressile padriku@padriku.
edu.ee või võtta ühendust telefonil 603 5482.

Oh kooliaeg, oh kooliaeg, 
millal sina tuled? Märka-
matult on suvi sügiseks 
saamas ning peagi tuleb 
paljudel lastel ette võtta 
koolitee. Mõned ootavad 
seda juba kannatama-
tult, teised ehk mitte nii 
väga. 

Kindel on see, et lapsevane-
mate jaoks tähendab see päris 
põhjalikke ettevalmistusi – eri-
ti juhul, kui laps alles esimest 
aastat kooli läheb. Apollo tu-
rundus- ja ostujuht Eha Pank 
selgitab, mida kooliasjade soe-
tamisel silmas peaks pidama.

Millal on õige aeg kooliasja-
de ostmiseks?

Kõige parem aeg on augus-
tikuu, mil kauplustes on kõige 
laiem valik koolikaupu saada-
val. Müügile on jõudnud uue 
hooaja koolikotid, ranitsad ja 
pinalid. Osta saab kõiki vajalik-
ke tooteid kustutuskummist raa-
matu- ja vihikupaberini. Ooda-
ta on mõistlik enamasti vaid raa-
matu kilekaantega – neid tasub 
osta siis, kui koolist õpikud 
käes ja vajaminevate kilekaan-
te mõõdud teada. Eelmiste aas-
tate kogemusest ongi üsna ta-
vapärane, et pärast aktust või 
sellele järgevatel päevadel tul-
lakse kauplusesse koos õpiku-
tega õigeid kaasi proovima.

Kas olete kooliks valmis?

Mida silmas pidada koo-
likoti valimisel?

Apollost saab sel koolihoo-
ajal osta mitmete erinevate toot-
jate koolikotte ja ranitsaid. Li-
saks veel üleõlakotid ja arvuti-
kotid. Kõige enam eelistatakse 
endiselt Herlitzi kotte, kelle too-
dang on klientidele juba üsna 
tuttav oma ergonoomika, ker-
guse ja hea kvaliteedi poolest. 
Viimaste aastate parimaks sar-
jaks peetakse Be Bag Airi. Too-
te suureks plussiks on lisaks kõi-
gele muule õlarihmade kõrgu-

se reguleerimisvõimalus. 
Juba paaril eelneval aastal 

oleme müünud Taanis toode-
tud Jeva koolikotte, mis on lap-
sevanemate seas samuti väga 
hinnatud. Nende uuendatud va-
lik tuleb meile müügile ka sel 
koolihooajal. Koolikottide va-
likus on endiselt ka soodsama 
hinnaklassi Chartersi kooliko-
tid, lisaks tulevad müüki ka Ha-
ma koolikotid. 

Valik on lai ning kahtlema-
ta leiab iga huviline just enda-
le sobiva koti – on see ju üks 

tähtsamaid abilisi koolilapse 
jaoks. Oluline, et koolikott oleks 
lapse jaoks sobiva suurusega, 
ergonoomiline ning samas ma-
hutaks kõik vajalikud koolitar-
bed. 

Missuguse pinali peaks va-
lima?

1. klassi minevale lapsele 
võiks soovitada täidetud pina-
lit, mis sisaldab nii värvi- kui 
ka viltpliiatseid. Tavapäraselt 
on need kahe lukuga pinalid. 
Esmajärjekorras soovitan Ma-
pedi täidetud pinaleid, mis on 

kvaliteetsed ja vastupidavad. Sa-
maväärsesse kvaliteediklassi jää-
vad ka Milani pinalid, mis rõõ-
mustavad sel aastal samuti uue 
disainiga. 

Suuremale lapsele (2.–6. 
klass) soovitan Walkeri pina-
leid, mis on samuti väga vastu-
pidavad ja kvaliteetsed. Pinal 
on mahukas, kuid võtab kooli-
kotis juba oluliselt vähem ruu-
mi kui esialgu mainitud nn täi-
detud pinalid. Pisut vanemate-
le koolilastele meeldivad tava-
liselt lihtsamad ümarad pinalid 
või väiksemad ühe või mitme 
lukuga pinalid. Eelmisel kooli-
hooajal müüsime üsna edukalt 
Viqueli pinaleid, mida leidub 
ka sel koolihooajal.

Kui üle-eelmisel aastal olid 
uueks ja põnevaks tooteks Mi-
nioni pinalid ja kirjatarbed ning 
veel eelmisel aastal olid fooku-
ses “Secret life of Pets” tege-
lastega koolitooted, siis käes-
oleval aastal päris konkreetset 
animakangelastega teemat väl-
ja pakkuda ei ole. Kindlasti mak-
sab väiksemate laste tähelepa-
nu tõmmata autotemaatikaga 
toodetele, kuid tõenäoliselt au-
gustis linastunud 3. osa animat-
sioonist “Autod” enam endist 
hiilgust kaasa ei too. Tüdruku-
te hulgas on endiselt populaar-
ne Frozeni sari. Soovitan ka 
laienenud valikuga Lotte too-
teid. 

Millised tooted kõige esi-
mesena otsa saavad?

Harilikke pliiatseid, kustu-
tuskumme ja teritajaid tuleks 
alati osta väikese varuga – need 
kipuvad otsa saama, kaduma ja 
katki minema. Mugavam on õh-
tul pigem kapist lapsele uus 
pliiats või mõni muu vajami-
nev koolitarve ulatada, selle ase-
mel, et veel õhtul hilja kauplusi 
kammima tormata. Paratama-
tult avastatakse ju puuduolev 
koolitarve just õhtul kotti pak-
kides. Hea, kui varuks on veel 
vähemalt üks komplekt värvi- 
ja viltpliiatseid. Need kõige täht-
samad värvid – punane ja sini-
ne – kipuvad ikka esimesena 
otsa saama või siis läheb mõni 
pliiats lihtsalt oma teed ilma 
avastama. Jälle oleks hea kohe 
samasugune pliiats kapist võtta.

Kindlasti ei tee paha, kui 
kapis on varuks mõned vihi-
kud (suurematel lastel kaus-
tikud), sest need saavad alati 
ootamatult täis. Neil, kes kasu-
tavad kustutatavaid tindipliiat-
seid, peaks neid või nende sü-
damikke samuti varuks olema.

Kes kooliasjade ostmisega 
hätta jääb, leiab Apollo kaup-
lusest asjaliku nimekirja, mida 
kindlasti varuma peaks. 

Soovime kõikidele kooli-
lastele rõõmsat ja sisukat alga-
vat kooliaastat!

Viimsi Keskus

Viimsi Apollost saad kõik kooliks vajaliku. Foto erakogu
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REAKUULUTUSED

TERRASSIDE  
EHITUS
Kontakt:

info@terrass.eu
Tel 5333 3381,

5151 935

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodid (erimõõtudes 
tellimise võimalus). 

Soodsalt uued naiste- ja 
lasteriided, jalatsid, 
ehted – otse USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.

Reklaami 
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

VANARAUA 
TASUTA ÄRAVEDU
Torud, plekk, vannid, pesumasinad, 
pliidid, mootorid, akud jne.

Tel 5550 5017

Katuste süvapesu 
ja värvimine. 

Veerennide 
puhastus ja akende 

pesu.

 Täpsem info: 
tel 5638 8994, 

e-post: kpe.kpe@
mail.ee, Uve.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse 
kollektiivi:

• lasteaiaõpetajat (1,0 ametikohta);
• loodusainete õpetaja (0,5 ameti-

kohta).

Tööle asumine august 2017.

Avaldus ja CV saata aadressile 
Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi 

küla, Viimsi vald 74013 või 
e-posti aadressile jekaterina@

pyynsi.edu.ee.

Viimsi Kool ootab oma meeskonda 
alates 2017/2018. õppeaastast:
• inglise keele õpetajat;
• klassiõpetajat;
• matemaatikaõpetajat;
• psühholoogi;
• III kooliastme õppejuhti (lapsehooldus-
puhkusel viibiva töötaja asendamiseks).
Kandidaadilt ootame erialast haridust, 
väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö 
oskust, avatust uuendustele.
Konkursist osavõtuks esitage avaldus, 
elulookirjeldus, haridust tõendava doku-
mendi koopia.
Tööleasumise aeg on august 2017.
Dokumendid palume saata hiljemalt 
21. augustil 2017 aadressil info@viimsi.
edu.ee.

TEENUS
n Pakume kõiki vihmaveesüsteemide ja eramu kat-
teplekkidega seotud teenuseid. Tel 527 1059, info
@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Tel 501 6689, 
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
n Haljastustööd. Tel 5564 7029.
n Hekkide, viljapuude ja muru lõikus. Tel 5663 0024. 
n Viime tasuta minema vanametalli, ostame ka ära 
suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boi-
lerite ja külmkappide ning kodutehnika utiliseeri-
mine eritasu eest 10 €/tk. Tel 5845 8588. 
n Puutööd, puitaiad, võrkaiad, terrassid, puitmaja-
de soojustamine, puitfassaadid, lamekatuste ehi-
tus, remont, aedade ja majade värvimine, lammu-
tustööd, tänavakivide paigaldus, parandustööd. Tel 
5366 4294, ehitusm@online.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Pakun rookatuste paigaldamise ja hooldamise tee-
nust terve Eesti piirdes ja müün mulda Viimsi valla 
piires. Tel 5900 2643, Rasmus.
n Tänavakivi, munakivi, paekivi. Paigaldus ja müük. 
Aedade ehitus. Haljastus. Tegeleme tänavakivide ja 
munakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade ehi-
tusega ja haljastusega. 14-aastane kogemus antud 
valdkonnas. E-post henno.piirme@gmail.com, www.
kivivennad.ee, tel 551 9855.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnis-
tul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed san-
tehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Kee-
vitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septiku-
te ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti 
tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killus-
tik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321, www.arbormen.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puu-
de/okste langetamine. E-post igor@inkteenused.ee, 
tel 5348 7318.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Tööta-
me 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista 
julgelt ja leiame lahenduse! 
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide pu-
hastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994, 
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. 
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimi-
ne tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee. 
n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstna-
pühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viim-
sis ja Meriväljal. Akti väljastamine Päästeameti ja 
kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus ja re-
mont. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, koli-
misteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, kon-
teineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välis-
tööd, traktoritööd. Tel 507 4178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave 
kell 9-19, tel 5625 1195, Tiiu. 
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnis-
tul ja liitumine valla veevärgiga. Maja sisesed sani-
taartehnilsed tööd, veemõõdu sõlmede väljaehita-
mine, keevitustööd, aiateede kivitamine, kaeve-
tööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoo-
nise ja projekti tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Randveres, hubases koduses stuudios pakun kuni 
septembrikuu lõpuni soodsalt järgmisi teenuseid: 
ripsmete keemiline koolutamine LashLift (15.-), kul-
mude modelleerimine (6.-) ja värvimine (6.-), mei-
gikunstniku teenuseid – meik päevane (15.-) ja õh-
tune (25.-). Tel 5626 2330, Evelyn.
n Lõikan hekid sirgeks ja õunapuude suvelõikus. Tel 
515 4027, Riho. 
n Avatud massaažituba Pirita Purjespordikeskuse 
majas Purje 8, maja nr 4, tuba 372, III korrus. Klas-
sikaline massaaž, lümfi-, jalatalla- mee- ja Champi 
peamassaaž. Tel 511 3314, e-post privileg.skanaval
@gmail.com.

n Tomsolar OÜ pakub puhastus- ja koristusteenu-
seid. Sisepuhastustööd, välipuhastustööd ja eritööd 
(kokkuleppel). Kontakt: info@tomsolar.eu, tel 5553 
8308.
n Soovid müüa suvilat? Usalda maaklerit (reg.10010
130). Tel 501 544, Mare, e-post mare462@gmail.com.
MÜÜK
n Müüa Viimsi vallamaja läheduses elumaja pool-
keldrikorrusel asuv, eraldi sissepääsuga siseviimist-
luseta mitteeluruum (esik, eesruum, WC, duširuum, 
tuba, 4 akent) üldpinnaga 61,3 m2. Olemas elekter, 
vesi, kanalisatsioon, keskküte). Hind kokkuleppel. 
Tel 512 1917.
n Müüa loomasõnnikut 7 t /150 €, 15 t /220 €, mul-
da, täitepinnast, liiva ja killustikku. Tel 5697 1079, 
e-post taluaed@hot.ee.
n Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, hal-
jastusmuld, freesasfalt, graniitkillustik, kruus koha-
leveoga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel 
507 9362.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 
pikkusega 30-60 cm. Hind alates 33 €/rm. Koju-
vedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendu-
sed parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt 
kuni 4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt 
kuni 4 m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450 
eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@
koduvärav.ee.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud 
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod 
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril ku-
ni 6 tonni. Tel 525 2632.
n Müüa hea hinnaga eri materjalist (PE, PP ja PVC) 
mittestandardseid plasttorusid. Saadaval läbimõõ-
dud 110–400 mm, erinevad pikkused. Sobivad aia-
postideks, terrassi vundamendi rakisteks jne. Hind 
sõltub soovitud kogusest. Tel 514 7676.
TÖÖ
n Viimsi Peetri Pizza (Randvere tee 9) võtab sep-
tembris tööle nobeda, kliendisõbraliku pitsameis-
ter-klienditeenindaja. Vajadusel väljaõpe kohapeal. 
Täiskohaga või osalise tööajaga. Töösoov palume 
saata: sirli@tehnovorm.ee.
n Otsime oma perre toredat lapsehoidjat rõõmsa-
le 1-aaastasele tüdrukule 1–2 tööpäevaks nädalas. 
Soovi korral pakkuda uuest aastast ka täisajaga 
tööd, sobivusel koostöö aastateks. Tel 518 2523.
n Pirita Vaba Aja Keskus pakub koostöölepingut 
kvalifitseeritud ja kogemustega juuksurile. Juriidi-
lisele isikule antakse ruum tasuta kasutamiseks ja 
teenust osutatakse pensionäridele koostöölepingus 
kokkulepitud hindade alusel. Info margus.toomla@
piritavak.ee või tel 645 7624.
n Otsime eraõpetajat 6. klassi minevale lapsele, 
kes aitaks 2–3 korral nädalas lapsel kooli poolt an-
tavaid koduseid ülesandeid teha. Tel 5852 8864.
n Otsin oma 5. klassi minevale lapsele matemaati-
ka eraõpetajat. Asume Haabneeme keskuses, tasu 
kokkuleppel. Sobib ka tudengile või abituriendile. 
Tel 505 1755.
OST JA MUU
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid, 
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk, 
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide 
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Soovin osta 2-toalise korteri Viimsis, Haabnee-
mes. Tel 522 9490.
n Ostan Teie auto. Võib olla ka remonti vajav. Võib 
olla ülevaatuse ning kindlustuseta. Pakkuda võib 
kõiki mudeleid. Tasu kohe! Tel 5835 8133.
n Ostan garaažiboksi Viimsis, hind kuni 5000 eurot. 
Tel 5626 0878, Eero.
n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja post-
kaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad, 
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kol-
lektsioneeritavaid esemeid. Tel 5399 6098, Rene.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. 602 0906 ja 501 1628, Tim.
n Ostan  4-toalise korteri Viimsis. Tel 564 0872, Jo-
hannes.
n Väike koer vajab vahetevahel hoiukodu. Tel 516 
6188.
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