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30. mai tervitas nii väikesi 
kui suuri viimsilasi kauaoo-
datud päikselise suveilmaga. 
Lapsed tulid rõõmsalt kokku, 
et pidada kolmandat keva-
dist laulupäeva. 

Ju oli päiksenigi jõudnud uudis, et 
Viimsi vallas tuleb MLA Viimsi 
Lasteaiad laulupäev – pärastlõunal 
särasid võidu nii päike kui ka lau-
lulapsed. Eesti Vabariik on 2013. 
aasta kuulutanud pärandkultuuri 
aastaks. Seda sõnumit kandis ka 
meie lasteaialaste kolmas keva-
dine laulupäev, sest kõik, mis on 
kandunud meie esivanematelt tä-
napäeva, on väärt hoidmist, hooli-
mist ja õppimist.

Värvikirev mudilaste selts-
kond kogunes Viimsi Kooli õuele 
ja laste uhke rongkäik võiski alata. 
Umbes 700 laululindu koos õpeta-
jate ja õpetajaabidega sammusid 
vapralt Laidoneri mäe poole. Lap-
sed vastasid rõõmsalt ja väärikalt 
tee ääres seisjate-vaatajate tervi-

tustele. Kuna seekord ei saatnud 
meie rongkäiku orkester, võtsid 
agaramad lapsed ise lauluviisid 
üles. Niimoodi, ühisel nõul ja jõul, 
jõutigi peoplatsile.

Laulupäeva kava oli juba aeg-
sasti MLA Viimsi Lasteaiad muu-
sikaõpetajate poolt kokku sepitse-
tud. Pidu asus juhtima Randvere 

maja lauluõpetaja Helina Ardel, 
kes kandis sel peol kauneid Hal-
liste rahvarõivaid. Õpetaja Helina 
torupillil mängitud “Karksi helle-
tus” viis kogu seltskonna esivane-
mate muusika lainele. Kuna regi-
laul on tähtis osa eesti kultuurist, 
siis kõlaski mäe pealt eesti regilaul 
“Kui mina hakkan laulemaie”. 

Pidu kogus hoogu. Juba hak-
kasid julgemad viisipidavad va-
nemad lastega kaasa laulma ning 
ülejäänud võtsid loa vaikselt kaasa 
joriseda. Kiitus teile, kallid lapse-
vanemad, ja tore, et teid sel aastal 
eelmiste pidudega võrreldes palju 
rohkem oli osalemas. 

Edasi rõõmustasid kuulajaid 
eesti rahvalaul “Koduke”, Haljala 
kihelkonna laste rahvamäng “Sõ-
meralt” ja ungari rahvalaul “Aasta-
ajad”. Ja siis saabus põnev hetk – 
lapsed võtsid taskust välja rannast 
kaasa korjatud kivid, millest said 
vastupandamatud öko- ja rütmi-
pillid, mis lisasid lauludele veelgi 
ägedamat kõlavärvingut. 

Nii publiku kui lauluseltskonna 
hinge ja kõrvu rõõmustasid rütmi-
lised sõnamängud “12 kuud” ja 
“Mul on kivi”, Riine Pajusaare 
laul “Metsamuusika“ ja soome 
rahvalaul “Öökull”. 

Kui seni leidus vallas veel neid, 
kes ei teadnud, et Randvere külas elas 
kuulus laulik Mari Kilu, siis nüüd 
said kõik kuulajad-vaatajad osa Mari 
Kilu laulumängust “Sõua laeva”. 

Laulupeo kava lõpetasid Kersti 
Kuuse “Eesti naljalaul” ja Jaak Jo-
hansoni “Tuhat tänu”. 

Laulud lauldud, ootasid väike-
si artiste jahutavad jäätisetuutud. 
Tasapisi hakkasid ülevas meele-
olus pidulised lahkuma, tänutunne 
südames ja päike saatmas kodu-
teel. Meie teada on MLA Viimsi 
Lasteaiad juhtkond sõlminud all-
kirjastatud kokkuleppe ilmataadi-
ga, et ta lubaks päikesel külastada 
ka järgmise kevade laulupäeva.

Riin Alupere
Ülle Malk

Randvere Lasteaia õpetajad

Viimsi laululapsed meelitasid 
päikese välja

Pildile mahtus vaid väike osa ligi 700 mudilasest, kes toredast laulupäevast osa võtsid. Fotod Mirje Trei

Viimsi Ratta-
retk 2013
9. juunil toimub järjekordne ratta-
retk. Ootame taas kõiki rattahuvilisi 
osalema. 

Sel aastal läheme metsa. Raja pikkus on 26,5 
kilomeetrit. Marsruudi koostamisel on lähtutud 
eesmärgist tutvustada osalejatele Viimsi mit-
mekesist loodust, poolsaare ajalugu ja vaata-
misväärsusi. Retke läbimise muudavad lihtsa-
maks ja meeldivamaks iga 4–5 kilomeetri järel 
tehtavad puhkepausid. Loodust tutvustab giid 
– Viimsi Kooli bioloogiaõpetaja Ivi Rammul. 
Lõunapausil Tammneemes pakume kosutavat 
suppi.

Oodatud on kõik rattahuvilised olenemata 
vanusest ja sportlikust vormist! Tulla võib ka 
terve perega. Soovitatav on kasutada eelkõige 
maastiku- või linnaratta tüüpi ratast, maantee-
rattaga võib metsateedel olla ebamugav. Kõigil 
ratturitel on kohustus kanda kiivrit!  

Orienteerumist hõlbustab Viimsi rattaret-
ke kaart, kuhu on märgitud retke marsruut ja 
vaatamisväärsused. Retkest osavõtjad saavad 
kaardi stardipaigas. Rattaretke alguspunkt on 
Viimsi Looduskeskus, kogunemine algab kell 
9.30. Lõpp-punkt on Rannarahva Muuseum, 
kuhu jõuame orienteeruvalt kell 16.30.

Kõigilt, kes ei saa osalema tulla, palume 
aga mõistvat suhtumist. Liiklus võib marsruu-
dil olla kohati häiritud. Vabandame ebamuga-
vuste pärast.

Viimsi rattaretkel osalemine on kõigile ta-
suta. Rattaretk toimub iga ilmaga!

Lisateave: Remo Merimaa tel 5691 6918, 
remo.merimaa@viimsivv.ee, Marje Plaan tel 
602 8866, marje@viimsivv.ee

Remo Merimaa
Valla sporditöö koordinaator  

Rongkäik teel Laidoneri mäele. 

Motopäev Prangli saarel.
Loe lk 6

Teade
Viimsi Vallavalitsus on 1.–26. juulini kol-
lektiivpuhkusel.

Vallamaja on sellel ajal avatud tööpäe-
viti kell 9–15. Võetakse vastu dokumente, 
saab registreerida elukohta ja sündi või sur-
ma. Üldinfo tel 602 8800.

Toimetulekutoetuse taotlusi võetakse vas-
tu 15.–20. juulini kell 9–15, info tel 602 8825).

Teade
Pringi külavanema valimised 11. juunil 
kell 18 Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vallavalitsus kutsub kokku Pringi 
külavanema valimisteks üldkoosoleku 11. 
juunil 2013 algusega kell 18 Rannarahva 
Muuseumis, Nurme tee 3, Pringi küla.

Päevakord:
1. Pringi külavanema valimine
NB! Üldkoosolekul võib osaleda ja hää-

letada rahvastikuregistri järgi Pringi küla 
elanik, kes on vähemalt 18aastane. Palu-
me kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kandidaatide esitamisel arvestada Viim-
si valla põhimääruse § 66 toodud sätete ja 
tähtaegadega.

Kuulutus avaldati Viimsi valla veebile-
hel 6.05.2013.
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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: Annika Poldre, tel 602 8833, annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 21. juunil

VALLAVOLIKOGU VEERG

Mari-Ann Kelam: Kui suhtleksime aktiiv-
semalt, tekiks tugevam kogukonnatunne
Vallavolikogu korrakaitseko-
misjoni juhib Mari-Ann Kelam 
– poliitik, kellel jagub rikka-
likult kogemusi nii mitmes 
vallavolikogus kui ka Riigiko-
gus töötamisest.

Kõigepealt väike ülevaade korra-
kaitsekomisjoni tööst. Milliseid 
küsimusi tuleb kõige enam aru-
tada, millised komisjoni ettepa-
nekud on leidnud tegelikus elus 
rakendamist?

Heakord ja turvalisus oma ko-
dukohas on suurele enamusele ini-
mestest tähtis. Selle tagamisel on 
vallavalitsusel, politseil ning turva-
firmadel muidugi oluline roll. Kuid 
igaüks meist saab panustada selles-
se, et Viimsis oleks veelgi parem, 
puhtam ja turvalisem elada. 

Kui Viimsi elanikud suhtleksid 
üksteisega aktiivsemalt, teaksid ja 
tunneksid oma naabreid, märkaksid 
inimesi enda kõrval ja ümber, siis 
tekiks tugevam kogukonnatunne. 
Vana põhimõte – naaber tunneb ja 
aitab naabrit – võiks meil palju tu-
gevamalt juurduda. See on eriti va-
jalik, arvestades, kui kiiresti meie 
vald on viimastel aastatel kasvanud. 
Oleme nüüd rahvaarvult sama suur 
kui näiteks Rakvere linn. Ometi ta-
sub küsida, kas sellise arenguga on 
kaasnenud ka identiteedi, kodu- ja 
kogukonnatunnetuse tugevnemine.

Hoolimata kiirest elutempost 
oleks paljudel meist võimalik liituda 
mitmete ühiskondlike organisatsioo-
nidega, tihedamini külastada ja selle-
ga toetada kohalikke kultuuri- ja muid 
üritusi ning -asutusi, paremini tutvuda 
Viimsi ajaloo ja väärtustega. Viimsi 
suuruse  ja eelistega vald ei tohiks are-
neda Tallinna magala suunas. Tooksin 
näitena Naabrivalve, mis võiks meie 
vallas palju tihedam olla. Oleks väga 
hea näha uusi Naabrivalve sektoreid 
igas külas. Naabrivalve koolituste 
kaudu, samuti Viimsi turvalisuspäe-
vadel on võimalik saada vajalikku 
teavet turvalise liikluse, tuleohutuse, 
esmaabi andmise jms kohta. 

Üldiselt peetakse Viimsit tur-
valiseks elupaigaks, kuid eks siin-

gi juhtub vahel mõni pahandus. 
Millele tuleks kõige enam tähele-
panu pöörata, mida saaks ja võiks 
paremaks muuta?

Komisjon paneb suurt rõhku 
probleemide ennetamisele. Paar 
aastat tagasi külastas üks mu Ca-
lifornias elav sõber Eestit ja oli 
nähtust-kogetust vaimustatud. Aga 
siin olles muutus ta murelikuks, 
märgates täiskritseldatud, näiliselt 
mahajäetud ja pooleldi lagunenud 
hooneid. Tema väitis, et kui on lii-
ga palju selliseid silmariivavaid 
ehitisi ning nn graffitit, siis hakkab 
pahatihti kuritegevus selles kandis 
tasapisi kasvama. Kurikaeltel jääb 
mulje, et seal keegi eriti ei hooli, 
keegi ei pane tähele – järelikult sel-
les kohas on hea tegutseda. Nemad 
meelitavad teisi omasuguseid juurde 
ja nii see allakäik algab.

Sama efekti tekitavad maas ve-
delev prügi, praht ja koerte väljahei-
ted, ka lõhutud aknad ja pragunenud 
bussipeatuse paviljonid. Selliste 
probleemide lahendus on meie kõi-
kide kätes. Oleme ise korralikud, 
aitame ümbruskonda koristada – 

iga päev, mitte ainult “Teeme Ära” 
päeval. Õpetame oma lapsi ja lap-
selapsi, et meie kaunis Viimsi pole 
suur prügikast, ühisasjad on ostetud 
maksumaksjate – meie! – raha eest 
ja pole lõhkumiseks. 

Edasiminek algab pisiasjadest. 
Mida õpib laps, kui ta ema viskab 
maha suitsukoni, kui ta isa heidab 
õllepudeli paadilt merre? Kuidas asi 
edasi areneb, kui keegi ei julge kor-
rale kutsuda väikseid rumalusi tege-
vaid lapsi ja noori? Või kui me ei astu 
rahulikult vahele, nähes kedagi jõhk-
ralt last või looma kohtlemas, kui me 
ei teata sellest, et väike nuttev laps on 
üksi kuuma autosse jäetud. 

Loodud on viimsilastele abi-
telefon (lühinumber 14455), mille 
kaudu saab probleemist teatada, 
nõu küsida. Lisaks 110 numbrile on 
nüüd uus lühinumber (14900), mille 
kaudu saab teatada liikluseeskirjade 
rikkumistest, liiklushuligaanidest ja 
ohtlikest olukordadest.  

Millal võiks Viimsi keskuses sil-
ma riivavad nn tondilossid kaduda?

Kahjuks on Viimsis mitmed va-
nad “tondilossid”, mis lihtsalt ei rii-

va silma, vaid on lausa ohtlikud. OÜ 
Brem Kinnisvara on trahvitud, aga 
sellest ei paista küllalt olema, et rää-
mas hoonetega midagi ette võetaks. 
AS Esmar on küsinud luba Haabnee-
me keskuses paikneva monstrumi 
rekonstrueerimiseks ja uue valmis-
ehitamiseks. Kahjuks ehitusseadus 
ehitamise perioodile piiranguid ei sea. 

Kindlasti on vaja tugevdada riigi 
seadusandlust, et kohalikud omava-
litsused saaksid sellistest hoolimatu-
test omanikest jagu. Arvan, et kohali-
kud omavalitsused peavad paremini 
koostööd tegema, selgitamaks riigile 
selliste olukordade lahendamise va-
jadusi – see pole vaid Viimsi prob-
leem. 

Kuidas sujub koostöö teiste 
avaliku korra tagajatega nagu po-
litsei, naabrivalve, turvafirmad?

Koostöö komisjoni liikmete ja 
kutsutud külaliste vahel on olnud 
meeldiv ja arutelud sisukad. Eriti 
huvitav oli kohtumine vallavalitsuse 
järelevalveinspektori Märt Neppo-
ga, kes hoiab silma peal heakorra-
eeskirja ja avaliku korra eeskirja 
nõuete täitmisel. Sellist inimest oli 
juba ammu vallas vaja, aga Neppol 
on rohkem tööd kui üks inimene 
jõuab ära teha. Mitmed tööülesan-
ded, millega praegu tegeleb järele-
valveinspektor (nt niitmata muru ja 
muud heakorra küsimused), peaks 
olema keskkonnaspetsialisti-inspek-
tori kohustused. Kahjuks on selline 
ametikoht veel täitmata.

Komisjonis on liikmetel võima-
lus politsei esindajatega suhelda, 
saada täpset infot kuritegevuse ja 
muu kohta ning kuulda politsei töö-
korraldusest ja ka muredest. Politsei-
ametnikud osalevad igal korrakait-
sekomisjoni koosolekul ja annavad 
ülevaate statistikast ja toimepandud 
rikkumistest. 

Positiivne on, et Viimsis on 
hetkel tööl kaks konstaablit, Piri-
tal vaid üks. Aga mitmel korral on 
politsei esindaja avaldanud lootust, 
et Viimsis leiduks inimesi, kes soo-
vivad olla abipolitseinikud. 2007. a 
rahutustele järgnenud ajal astusid 
mitmed üles, kuid kahetsusväärselt 

on neist järele jäänud vaid üks abi-
politseinik.   

Olete ühtlasi ka võimul oleva 
fraktsiooni “Viimsi heaks” esimees. 
Kas ja kuidas on õnnestunud eri-
nevatest isiksustest koosnev frakt-
sioon ühtne ja tegus hoida?

Lisaks esimehele koosneb kor-
rakaitsekomisjon praegu kuuest liik-
mest: Tarvo Ingerainen (Põhja pre-
fektuuri Ida politseijaoskonna juht), 
Urmas Arumäe (volikogu liige), Ris-
to Pullat (Politsei- ja Piirivalveamet), 
Marek Väljari (MTÜ Naabrivalve), 
Margus Alamets (AS G4S Ida piir-
konna valveosakonna juhataja), Rai-
mond Roos (Tallinna Munitsipaal-
politsei). Komisjoni töökorraldus ei 
näe ette volikogu ega vallavalitsuse 
eelnõude menetlemist, nii et me ei 
käi koos nii tihedalt kui teised ko-
misjonid. Arutame probleeme, mida 
ise märkame, millele kaaskodanikud 
juhivad tähelepanu, ja siis teeme val-
lale ettepanekuid. 

Komisjon on seisukohal, et 
Viimsi Teatajas võiks olla rohkem 
turvalisuse alaseid artikleid, võiks 
olla isegi turvalisuse lehekülg. Sa-
muti on tehtud ettepanek ennetusli-
kul eesmärgil valla lehes kajastada 
toimepandud väärtegusid (nt prügi 
metsa alla või randa maha jätmine) 
ja märkida ära ka toimepanija(d).

Kas teie meelest on riigi ja oma-
valitsuste suhted paigas?

Eestis olles olen töötanud välis-
ministeeriumis pressiesindajana, ol-
nud Riigikogu liige ja alates 2005. 
a Viimsi vallavolikogu liige. Tänu 
nendele kogemustele eri tasanditel 
mõistan, et koostöö riigi ja kohali-
ku omavalitsuse vahel peaks olema 
palju tõhusam, teineteist toetavam. 

Millisena tahaksite näha Viim-
sit tulevikus?

Sooviksin näha sõbralikku, tegu-
sat, hea ühistranspordiga Viimsit, kus 
inimesed on terved, õnnelikud ja abi-
valmis, kus kultuur, haridus ja sport 
on kõrgel tasemel, kirikud rahvast 
täis ning meie erakorraline loodus-
keskkond on kõigile armas ja omane.  

Küsis 
Jüri Leesment

Mari-Ann Kelam soovib, et meie looduskeskkond oleks kõigile armas ja omane. 

Viimastel aastatel on 
Eestis levima hakanud 
Lusitaania teeteod. Eelmi-
sel aastal avastati suuri 
oranži värvi tigusid ka 
Viimsis. 

Lusitaania tee-
teod on era-
kordselt vilja-
kad, munedes 
suve jooksul 
kuni 400 muna.

Kevade saabudes hakkavad 
taas välja tulema täiskasvanud 
isendid, noorloomad ja munad, 
kes on talvitunud kõdus või 
kompostis.  

Lusitaania teetigu on Ees-
ti tavalisest suurest seateost 

soonilisem ja turskem ning 
tihti oranži limakihiga kaetud. 
Võõrliik on kuni 10 sentimeet-
ri pikkune pealtnäha sametine, 
ent tegelikult paksu limaga 
kaetud. Lima värvib kollaseks 
ka käed ega taha pestes maha 
tulla. Eesti tume teetigu ja 
must seatigu on aga tumepruu-
ni või mustja kehavärviga.

Lusitaania teeteol on loo-
duslikke vaenlasi vähe. Pea-
miselt mune ja noori isendeid 
söövad siilid ja mõned lin-
nuliigid. Kõige tõhusamaks 
võõrliigi arvukuse piiramiseks 
on osutunud isendite anumas-
se kogumine ja keeva veega 
ülevalamine. Kuuldavasti on 
tõhusaks isendite kokkumee-

litamise viisiks käärinud kalja-
ga täidetud nõu, mis meelitab 
isendid ligi ning kuhu sisse 
ronides nad enam välja ei saa.

Tegemist on invasiivse 
võõrliigiga ja seetõttu tuleb 
kindlasti leidudest teavitada ja 
võimalusel ka teod ära korjata 
ja hukata. Vastasel korral või-
vad need teod tekitada suurt 
kahju nii meie looduskeskkon-
na tasakaalule kui ka olla prob-
leemiks koduaedades. 

Leidudest tuleks teatada 
telefonil 673 6611 või saata 
e-kiri soovitatavalt koos foto-
ga aadressil info@ic.envir.ee. 
Lisainfo info- ja tehnokeskuse 
koduleheküljelt www.kesk-
konnainfo.ee.

Lusitaania teeteod
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22. mail 2013 toimus 
Prangli põhikoolis esi-
mest korda motopäev. 

Prangli põhikooli õpilastele ja 
saarerahvale tutvustati moto-
krossil kasutatavaid mootorrat-
taid ja varustust. Lisaks tehni-
ka esitlusele oli korraldajatel, 
motoklubi Kahro Racing tiimil 
ette valmistatud videomaterjal 
ning pildid eelnevate  ja täna-
vuse aasta motokrossi kõrg-
hetkedest. Oma motospordiko-
gemust jagasid ka vana kooli 
tegijad Lembit Tammsaar ja 
Arvo Tann. Neist esimene oli 
seitsmekümnendatel ja kahek-
sakümnendatel tegev Eesti vor-
melispordis ja teine motokros-
sis. Suurimat huvi äratas siiski 
Kahro Racingu esisõitja, mit-
mekordne Eesti meister MX1 
ja MX2 klassis Erki Kahro.

Korraldajatel olid kaasas 
250 cm3 ja 450 cm3 Yamaha 
professionaalsed krossitsiklid, 
millega on osaletud võistlustel 
ja treeningutel. Motopäev al-
gaski Kahro Racingu looja ja 
eestvedaja Valdur Kahro sel-
gitustega, mille poolest erineb 
võistlustsikkel tavalisest moo-
torrattast, mis osad tagavad ta-
vasõiduga võrreldes kiiremad 
ringiajad ja parema tulemuse.  

Meistersportlane Erki Kah-
ro esitles videomaterjali mo-
tokrossi võistlustest, treenin-

Rattakool sai uhi-
uue väikebussi
Jalgrattasporti ja CFC spordikooli ning Jaan Kirsi-
puu rattakooli toetav VEHO Eesti andis rattakoo-
lile uue üheksakohalise bussi Citroen Jumper. 

4. juunil kohtusid Laagris 
Veho Eesti esinduses autofir-
ma esindajatega CFC Spor-
diklubi juhatuse liige ja CFC 
rattakooli treener Mallor Tür-
na, treener Andre Aduson, rat-
takooli asutaja Jaan Kirsipuu 
ning selle kooli kasvandik 
Gert Jõeäär. Kohtumise põh-
jus oli meeltülendav: Veho 
Eesti juhatuse liige Mihkel

Vaks andis meestele üle üheksakohalise väikebussi Citroen 
Jumper. 

“Esimese liisingu bussi eest maksab VEHO Eesti, 
nemad on meie suurtoetajad,“ rõõmustas Mallor Türna. 
“See buss läheb suures osas Viimsi noorte kasutusse, et 
võistlustele sõita,” selgitas Türna. Diiselmootoriga uhiuus 
buss, mille hind on 29 000 €, on täisvarustuses ja ratta-
spordi jaoks nii turvaline kui võimalik: lisavilkurid ees 
ja taga, võimas sireen nagu politseiautol. “Buss vastab 
meie kõikidele nõuetele, saame kaheksa last peale võtta ja 
võistlustele sõita,” rääkis Türna.

“Kümme aastat oleme VEHO Eestiga asju ajanud, see on 
meil seitsmes sama firma buss,” rääkis Türna. “Ka rasketel 
aegadel pole meid siin uksest välja visatud,“ lisas ta.

VEHO Eesti juhatuse liige Mihkel Vaks ütles, et CFC 
rattakooliga on firmal pikim koostöö spordi vallas. Vaks 
kiitis mehi, kes rattakooli veavad. 

Esimene sõit uue bussiga usaldati sama rattakooli 
praegu kõige silmapaistvamale sportlasele, äsja peetud 
Tour of Estonia üldvõitjale Gert Jõeäärele.

Annika Poldre

gutest ja üldisest korraldusest. 
Näidati ka spordiala ohtliku-
mat poolt – kukkumisi, mida 
motokrossis kahjuks aeg-ajalt 
ette tuleb. Erki demonstreeris 
isiklikku ohutusvarustust, mis 
aitab kukkumisega kaasnevaid 
suuremaid vigastusi vältida. 
Tema kasutada on võistluste ja 
treeningute ajal kaasaegne, pa-
rim saadaolev ohutusvarustus, 
mis äratas huvi isegi endistes 
motosportlastes, kes said tä-

napäevast varustust võrrelda 
endisaegsega. 

Motopäeva lõpetas Erki 
demonstratsioonsõit ja hüpped 
Prangli liivaküngastel. Vaata-
jad said vaadata ja kuulda eht-
sat võistlustsiklit professionaa-
li käsutuses ning väiksemad 
viidi ka pisikesele proovisõi-
dule, sest tõelist tunnet ei saa 
silmade-kõrvade kaudu edasi 
anda. Vaatamata vihmasele ja 
külmale ilmale jäid kõik osale-

Motopäev Pranglis

jad toimunuga väga rahule.
Prangli põhikooli õpetajad 

ja õpilased tänavad korralda-
jaid huvitava ja teadmisterikka 
päeva eest ning loodavad, et 
motopäeva idee ei kustu ning 
sellesarnaseid üritusi korral-
datakse ka edaspidi. Moto-
päevaga seotud kulud kattis 
motoklubi Kahro Racing ja 
üritus oli kõikidele osavõtjate-
le tasuta.

Erik Kukk

Vaatamata vihmale ja külmale olid osavõtjad päevaga väga rahul. 

Veho Eesti juhatuse liige 
Mihkel Vaks andis Gert 
Jõeäärele üle bussi võtme. 
Foto Jaan Künnap
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Jagame kodu- ja 
aiaideid
Võistlus Kodu Kauniks kutsub jagama oma 
saavutusi kodu- ja aiakujunduses! Ajakiri Kodu 
& Aed asub selgitama tänavusi huvitavamaid ja 
kauneimaid kodusid ning aedu – hea eeskuju 
innustab ja inspireerib teisigi! Toimetus ootab 
aiakategooria kandidaate 15. juuliks, kodukate-
goorias 15. augustiks. 

Ajakirja Kodu & Aed võistlusel Kodu Kauniks tunnusta-
takse Eesti parimaid kodu- ja aiakujundusi; ajakirja kaudu 
jõuavad paljude lugejate ning huvilisteni nii järgimist vää-
rivad ideed kui ka innustavad kogemused. 

Võistlusele esitatud kandidaatide hulgast valitakse foto-
de põhjal välja finalistid, keda külastab žürii. Külaskäigu ja 
profifotode põhjal selguvad sügiseks parimad – kes pälvi-
vad tänavu Eesti aasta kodu ja aasta aia preemia. Peale selle 
antakse välja arvukalt hinnalisi eripreemiaid, näiteks noore 
pere kodule, noorele aiale, ökokodule, põhjamaisele kodu-
le, parimale värvilahendusele, parimale vannitoale ning pa-
rimale maastikukujundusele jne. Tiitliga aasta kodu kaasne-
va 2500 € peapreemia annab juba 13. korda välja Swedbank. 
Aasta aia tiitlit premeerib tänavu Bauhof 2500 euroga.

Lisaks neile ootab toimetus üldsuse ettepanekuid Eesti 
ainsale aiandus- ja haljastusprofessionaale tunnustavale 
auhinnale – aiakultuuri edendamise preemiale, mille an-
nab välja aianduskeskus Hansaplant. 

Kõik võistlusel osalejad on oodatud hilissügisel toime-
tuse pidulikule vastuvõtt-auhinnatseremooniale Tallinnas. 
Seal ootab igaüht personaalne tänukingitus; lisaks pea- ja 
eripreemiate väljaandmisele tunnustatakse eraldi iga fina-
listi. Võistluse tänavune auhinnafond on 15 000 eurot.

Žürii töös ja toimetuse ringsõitudel osalevad oma ala 
tunnustatud professionaalid: sisekujundaja Sirje Kadalipp, 
aianduse edendaja Mihkel Saar jt. Sageli saavad inimesed 
žüriilt ka professionaalset nõu, millises suunas lahendada 
mõni tulevikuprojekt või senine kitsaskoht. Värske kõr-
valpilk paneb mõtted alati liikuma! 

Ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Piret Veigel: 
„Võistluse Kodu Kauniks eesmärk on tunnustada inime-
si, kes on läbi oma kodule või aiale pühendatud energia 
aidanud arendada kogu Eesti kodu- ja aiakultuuri. Ühel 
heal päeval saab meie tänasest loomest lugu, mida meenu-
tatakse rõõmu ja austusega, meie tänane panus olemasole-
va säilitamisse ja uue rajamisse on ainus, mis hoiab selle 
valdkonna pärandkultuuri järjepidevust. Oma kogemuste 
ning saavutuste jagamine on seejuures ülioluline, sest üks-
teist aidates ja nõustades võidame me kõik. Kui meil on 
võimalus nautida mugavat ja toimivat elukeskkonda, pa-
raneb igaühe elukvaliteet ning saame ja oskame rohkem 
tähelepanu pöörata ka vaimsetele väärtustele.“

Kuidas kandideerida võistlusele Kodu 
Kauniks?
• Võistlusel osalemiseks saada vähemalt viis fotot kodust 
või aiast, grilli- või puhkealast, väliköögist, mängunurgast 
jne e-posti aadressile kodukauniks@meediagrupp.ee või 
paberkandjal ajakirja Kodu & Aed aadressile Sakala 18, 
Tallinn 10141, lisades märksõnaks „Kodu Kauniks“.

• Lisa fotodele tutvustav kaaskiri, ära unusta aadressi 
ega telefoninumbrit! 

• Aiavaldkonnas on kandideerimise tähtaeg 15. juuli, 
koduvaldkonnas 15. august.

• Lisaküsimuste korral helista toimetuse telefonil 667 
6087 või saada kiri kodukauniks@meediagrupp.ee. 

Info ja pressimaterjal: Inger Saar, inger.saar@forma.
ee, tel 667 6077.

Piret Veigel 

Perekond Liivo aed Harjumaal Kiili lähistel pälvis 2012. a aia 
peapreemia. Foto Juta Kübarsepp

Teadaanne
Neljapäeval, 13.06.2013 kell 18 toimub Viimsi Vallamajas 
turvalahenduste tutvustus. 

Eesti Naabrivalve korraldab koostöös Viimsi Vallavalitsuse, 
turvafirmade ja politseiga infoõhtu, mille eesmärk on tutvus-
tada elanikele võimalusi oma kodu ja ümbruskonna turvalisuse 
tõstmiseks. Turvalahendusi tutvustavad järgmised ettevõtted: 
AS G4S Eesti, Oomipood, Qsys Eesti OÜ ja USS Security Eesti AS.

Üritus toimub Viimsi vallavalitsuse volikogu saalis aadressil 
Nelgi tee 1, II korrusel.

Osalema on kutsutud Viimsi valla külavanemad, naabrival-
ve sektorite liikmed ja teised turvalisusest huvitatud inime-
sed. Osalemine on tasuta.

Palun eelregistreerida oma osalus üritusel e-maili aadressil 
Viimsi.Naabrivalve@gmail.com.

Avaliku korra eeskirju tuleb 
täita igal aastaajal
Suvi on käes ja õhtud 
kauem valged. Inimesed 
soovivad puhata ja suve 
nautida. Tulemas on palju 
suveüritusi. Kindlasti 
soovivad kõik, et need 
kulgeksid meeldivalt ja 
et neist jääksid ainult 
head mälestused. Selle-
pärast on praegu hea aeg 
meelde tuletada, et kõigi 
inimeste huve silmas pi-
dades on olemas avaliku 
korra eeskirjad, mida 
tuleb ka suviste ettevõt-
miste ajal täita. 

Selleks et, avaliku korra ees-
kirju täita, tuleb neid ka tun-
da. Viimsi valla avaliku korra 
eeskiri on avaldatud valla ko-
dulehel (vt http://www.viim-
sivald.ee/oigusaktid-17/). Sa-
mas võib eeskirjade lugemisel 
tekkida küsimusi Viimsi valla 
praeguse olukorra kohta. Mõ-
nedel juhtudel on kasulik kü-
sida nõu ka politseilt, et teada, 
kuidas erinevates olukordades 
käituda. 

Küsimustele vastab 
Viimsi valla piirkonna-
politseinik Aivar Sepp.
Kui hästi tunnevad Viimsi 
valla elanikud avaliku korra 
eeskirju? Kas esineb olukor-
di, kus inimene, keda korrale 
kutsutakse, ei tea, et ta ees-
kirju rikub?

Viimsi valla elanikud on 
üldjoontes valla avaliku korra 
eeskirjaga tuttavad. Eks neis 
eeskirjades ongi kehtestatud 
kõigile tuntud üldised moraali- 
ja käitumisnormid, mille rik-
kumine toob kaasa teiste elani-
ke pahameele. Küsimusi võib 
tekkida konkreetsetes kella-
aegades: Viimsi vallas kehtib 
öörahu kell 23 kuni seitsmeni 
hommikul. Öörahu nõue ei 
kehti jaaniööl ega uusaastaööl 
ning vallavalitsuse loal peeta-
vate avalike ürituste korral. 

Alla 16aastastel lastel on 
keelatud viibida avalikus ko-
has ilma täisealise saatjata kell 
23 kuni 6 (erandina juuni, juuli 
ja august alates kell 24 kuni 5). 

Kas valla elanike arvu suu-
renemine on toonud kaasa ka 
avaliku korra rikkumiste kas-
vu? 

Hoolimata asjaolust, et 
Viimsi valla elanike arv on vii-
maste aastate jooksul kasvanud, 
on statistika järgi viimastel aas-
tatel alustatud väärteomenetlus-
te arv avaliku korra rikkumise 
järgi langustrendis. Käesoleval 
aastal on politsei vallas alus-
tanud kuus väärteomenetlust 
avaliku korra rikkumise tunnus-
tel, terve 2012. aasta jooksul 21 
ning 2011. aastal 29. Suuremal 
osal alustatud menetlustest on 
tegemist öörahu rikkumistega. 
Statistika järgi ei ole eristatav, 
et suvekuudel pandaks avaliku 
korra rikkumisi toime rohkem 
kui muul ajal. 

Kuidas oleks õige käitu-
da, kui elukoha lähedal keegi 
pärast kella 23 öörahu rikub, 
kas on õige minna ise inimesi 
korrale kutsuma või tuleks 
pöörduda politsei poole?

Tüüpilise öörahu rikku-
mise puhul on tegemist sünd-
musega, kus naabrite juurde 
kogunenud seltskond tarbib 
alkoholi ja kuulab muusikat 
ning see müra häirib teiste ma-
jaelanike öörahu. Tegevusju-
hist, kuidas selliste sündmuste 
puhul käituda, ei ole võimalik 
anda. Esmane lahendus oleks 
märkuse tegemine öörahu rik-
kujale. Samas tuleb kindlasti 
sellisel juhul hinnata, et naab-
rile märkust tegema minnes ei 
muutuks olukord hullemaks. 
Kindlasti tuleks säilitada viisa-
kus ja mitte laskuda konflikti. 
Juhul, kui märkustele ei rea-
geerita või kui konflikti suure-
nemise vältimiseks märkust te-
gema ei minda, tasub helistada 
politsei lühinumbrile 110, kust 
saadetakse korrarikkujaid kor-
rale kutsuma politseipatrull. 
Siiski peab arvestama, et pa-
hatihti on politseil öösiti mitu 
sarnase juhtumi väljakutset, 
mistõttu võib politseipatrulli 
kohalejõudmine viibida.

Millised on karistused ava-
liku korra rikkujatele?

Avaliku korra rikkumise eest 
on ette nähtud rahatrahv kuni 
400 eurot või arest. Praktikas 
on politsei siiski esmakordsetel 
juhtumitel, kus avaliku korra 
rikkujad on oma teost ka aru 
saanud ja juhtunut kahetsenud, 
piirdunud hoiatusega, mis mõ-
jub suuremale osale rikkujatest. 

Juhul kui tegu on korduv 
ning kui korrarikkuja ei ole 
oma eksimusest aru saanud 
või on tegemist muude asja-
oludega, on määratud karistusi 
rahatrahvide näol.

Milliseid rikkumisi tee-
vad alaealised kõige enam? 

Need on jätkuvalt alkoholi- 
ja tubakaseaduse rikkumised. 
Nagu seaduse nimest võib jä-
reldada, on tegemist olukorda-
dega, kus alla 18aastased isikud 
on tarvitanud nii alkoholi- kui 
ka tubakatooteid. Alaealistele 
on nende tarvitamine keelatud 
ning karistatav. Karistatav on 
ka alaealisele alkoholi- ja tuba-
katoodete üleandmine täiseali-
se isiku poolt. 

Kuidas on lood alaealiste 
mopeedijuhtidega? 

Viimase liiklusseaduse re-
daktsiooni järgi peab alates 
14aastasel mopeedijuhil olema 
mopeedi juhtimiseks mootor-
sõiduki juhiluba, s.t vähemalt 
AM-kategooria või muu kate-
gooria juhtimisõigus. See nõue 
ei kohandu neile, kes on sün-
dinud enne 1. jaanuari 1993. 
Lisaks on kohustuslik mopeedi 
registreerimine ja kehtiva liik-
luskindlustuspoliisi olemasolu. 

Viimsi vallas on liikvel 
üsna palju mopeede ning hea 
meel on tõdeda, et valdaval 
osal mopeedijuhtidel on need 
nõuded täidetud. Juhiksin siis-
ki tähelepanu asjaolule, et mo-

peedijuhil ja kaasreisijal on nõu-
tav motokiivri kandmine ning 
alla 12aastast last ei tohi sõidu-
tada ei mopeedi ega mootorrat-
ta tagaistmel.

Kas varguste sagedus su-
vel suureneb ja mida saavad 
elanikud  teha, et selliseid ku-
ritegusid ennetada?

Suvekuudel on statistika 
järgi sagenenud jalgrataste var-
gused. Jalgrataste vargusi on 
varasematel aastatel tähelda-
tud nn lainetena, kus mitmed 
vargused pannakse toime väga 
lühikese aja jooksul. Kindlasti 
saavad elanikud palju ise ära 
teha, et varguste ohvriks lan-
gemist vältida. Kindlasti tuleks 
jalgrataste jätmisel avalikku 
kohta ka lühikeseks ajaks ka-
sutada jalgrattalukke. Muude 
varguste ärahoidmiseks tasuks 
mitte jätta väärtuslikke esemeid 
avalikku kohta jm. Vargustest 
ja varguste ennetamisest on po-
litsei ka varasemalt Viimsi Tea-
tajas kirjutanud. 

Lisaks soovitan elanikel jäl-
gida ümbritsevat elukeskkon-
da ning erinevate anomaaliate 
(kahtlased sõidukid ja isikud 
vm) tekkimisel ühendust võtta 
politseiga. On tervitatav, et ka 
praegu on mitmed Viimsi valla 
elanikud pöördunud Viimsi val-
la piirkonnapolitseinike poo-
le erinevate teadetega seoses 
kahtlaste sõidukite ja isikutega.

Kuidas on võimalik Viim-
sis politseiga ühendust saada?

Viimsi valla konstaablipunkt 
asub vallamaja majas aadres-
sil Nelgi tee 1, Viimsi. Vastu-
võtuajad on teisipäeviti kell 
16–18 ja neljapäeviti 10–12 
ning kontakttelefon 602 8855. 
Täpsemad kontaktandmed ja 
meiliaadressid on leitavad nii 
politsei (www.politsei.ee) kui 
ka Viimsi valla (www.viimsi.
ee) kodulehekülgedelt. Kuigi 
vastuvõtuajad on kaks korda 
nädalas, ei aeta kindlasti ühte-
gi inimest minema, kui ta mõ-
nel muul ajal konstaablipunkti 
ilmub. 

Küsis
Inga Kuus

Viimsi Naabrivalve sektorite 
koordinaator

Jalgratast avalikku kohta jättes tuleks see lukustada.
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Viimsi Spa uueneb 
ja laieneb
Tallinn Viimsi Spa on läbi teinud uuenduskuuri. 
Aga see pole veel kõik! Järgmise aasta esimeses 
pooles saavad viimsilased päris oma kino.

“Jõusaali laiendus koos uue 
ja eksklusiivse kardio tree-
ningalaga on valmis,” jagas 
rõõmustavat uudist Tallinn 
Viimsi Spa müügijuht Lauri 
Teorein. 

Meeleoluka treeningu ta-
gamiseks on kõik professio-

naalsed Technogym jooksulindid, ellipsid ning rattad va-
rustatud tipptasemel Visioweb multimeedia-ja meelelahu-
tuskeskusega. 

Avaramaks muutub vabade raskuste treeningtsoon 
ning lisandub spetsiaalne TRX ala. Plokkseadmetest pa-
kub Viimsi SPA uusi tõhusaid masinaid kerelihaste tree-
ninguks. Avaneb ka spetsiaalne diagnostikakabinet, kus 
saab teha koormustesti või mõõta oma kehakoostist.

Tervise- ja ilukeskuse kasutajaid rõõmustab kindlasti 
uue lõõgastusala avamine, kus on mõnus erinevate hoolit-
suste vahel valides aega veeta. 

Alates 3. juunist on võimalus nautida saunamõnusid 
täiesti uues 50 m2 suuruses ainulaadse siseviimistlusega 
välisaunas. Juba augustis avatakse uus kaasaegne spin-
ningusaal, mis on senisest kuni kolm korda suurem ning 
varustatud uute spinninguratastega.

Hea uudis on parkla laiendus – 200 uut autokohta ja 
otsetee majani on oluline täiendus klientide heaoluks. 

Sel suvel alustatakse saunakeskuse laiendusega, kusjuu-
res juurdeehitatav osa on pindalalt suuremgi kui praegune. 

Spaa suurim uudis aga on järgmisel aastal valmiv ki-
nokeskus nelja kinosaali ja nende juurde kuuluva pubiga. 
Kino filmivalik saab olema vähemasti sama hea kui kesk-
linna kinodel.

VT 

Viimsi päevakeskus pidas 
toreda hooajalõpu peo. 

“Kui päike juba kütab, ei malda 
keegi enam toas viibida. Nii on 
päevakeskuse ringide read juba 
hõredamaks jäänud, sest kui 
ilm lubab vähegi vihmasabinate 
vahel aias toimetada, tuleb ko-
duaia ilu nimel valikuid teha,” 
tõdes Viimsi Päevakeskuse te-
gevjuht Lehte Jõemaa möödu-
nud nädalal päevakeskuse hoo-
aja pidulikul lõpetamisel. 

Sügisesse tagasi vaadates 
rõõmustas Jõemaad kõige enam 
see, et huviringid täitusid kiiresti 
ning hooaeg läks edukalt lahti.

Mida kõike aasta jooksul 
õpiti ja tehti, seda nüüd ka 
rahvale esitati ning üles oli 
pandud suur käsitöö- ja tarbe-
kunstinäitus sellest, mis ringi-
des tehtud. 

Hooaja jooksul oli palju tore-
daid tegemisi: loenguid ja kohtu-
misi, kadritrall, jõulud, vastla- ja 
sõbrapäev, vabariigi aastapäev, 
naiste- ja emadepäev – nende tä-
histamiseta ei möödu ükski hoo-
aeg. Võeti vastu külalisi ja käidi 
ise külas. Aasta sündmuseks oli 
ühisüritus Viimsi Kooli noorte-
ga. “Vastastikune mõistmine oli 
positiivne,” meenutas Jõemaa. 
“Noored arvasid, et eakatel on 
selja taga huvitav ja kogemuslik 
elukaar, millest oli huvitav osa 
saada, väärikad nägid vahvaid ja 
intelligentseid noori.”

Hoogne hooaja lõpetamine

Loetelu saaks pikk, kui kõi-
ke tehtut meenutada. Ja ega te-
gevused pole veel täielikult lõp-
penud – suveplaanides on reisid. 

Päevakeskust tervitades sõ-
nas vallavolikogu esindaja Mari-
Ann Kelam, et kõige tähtsam on 
püsida aktiivne ja selleks võiks 
mõnikord tuntud ja turvalisest 
loobuda, anda ajurakkudele või-
malus uut õppida. Ta kutsus ea-
kaid üles jäädvustama noortele 
minevikulugusid, oma elu. Abi-
vallavanem Jan Trei soovitas ka-
sutada suvel koduvalla kauneid 
matkaradu ja ennast ikka vormis 
hoida ning suhelda oma perega.

Rohkem mehi päevakes-
kuste ringidesse soovis kesku-
se juhatuse liige Enno Mõttus. 
Ta rõhutas ka valla materiaal-
set toetust, mille tõttu on või-
malik kasutada ringijuhte ja 
kutsuda esinejaid.

“Tänu kõikidele toredalt 
koos veedetud hooaja eest, 
nautigem Eestimaa suve üüri-
kesi valgeid öid oma lähedas-
te ja pere ringis ning kohtume 
taas sügisel,” ütles kokkuvõt-
teks Lehte Jõemaa. 

Õues peeti vahva pidu an-
sambel Pirita muusika saatel. 

Annika Poldre

 

STATISTIKAT 
Viimsi päevakeskuse hu-
vialaringides osaleb igal 
nädal 108 inimest, pooled 
neist osalevad ühe ringi 
töös, aga külastavad päe-
vakeskust kaks korda nä-
dalas. 28 inimest osaleb 2 
ringi töös ja külastab päe-
vakeskust 2–4 korda nä-
dalas, 3 ringis osaleb 16 
inimest. On neidki, kes jak-
savad olla 4–5 huviringis. 
Kokku veedetakse päeva-
keskuses 350 inimtundi nä-
dalas.

Päevakeskuses mullu tegevust alustanud seeniortantsuring esines lustakates kostüümides.  

Tulevane kinosaal.
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Stopp! Piiritsoon! 
Kõigil on vaja propuskeid.

Rannarahva Muuseumi esik 
on täis sagimist. Rühm lapsi 
seisavad nõutu näoga ja üri-
tavad aru saada, mida nõuko-
gude piirivalvuri kostüümis 
muuseumitöötaja neilt vene 
keeles nõuab. Tahetakse ees- 
ja perekonnanime, isanime 
ja muuseumis viibimise põh-
just. Kõike seda on vaja, et

lastele väljastada ehtne piiritsooni luba. Kui vajalik pro-
pusk käes, siis suunduvad lapsed edasi ülakorrusele, kus 
võib näha näitust piiritsoonist koos suletud ranna ja pii-
rivalvurite torniga. Käimas on koolidele mõeldud prog-
ramm, mis tutvustab lastele nõukogudeaegset piiritsooni 
ja seda, millist mõju see avaldas Eesti rannakultuurile.

Piiritsooniga kaasnenud muutuseid tundmata on raske 
mõista randluse hetkeseisu ja ka Eesti ajalugu tervikuna. 
Nõukogude piiritsooni pärand mõjutab meie randasid veel 
tänapäevalgi – meri on võõraks jäänud ja enamus Eesti 
inimesi mõistab randa mineku all päevitamist ja suplemist. 
Kõik, kes on Soomes või Rootsis rannaküladesse sattu-
nud, teavad, kui palju need erinevad Eestimaa tühjadest 
randadest. 

Näitusel oleme Rannarahva Muuseumis üritanud anda 
ühelt poolt kerge ülevaate, mida kõike piiritsoon endaga 
kaasa tõi ja teiselt poolt soovime läbi erinevate isiku-
te lugude näidata seda traagikat, mis tabas konkreetseid 
inimesi. Kõik lood ei ole siiski sünged – ka kõige raske-
mas olukorras suudavad inimesed ikkagi nalja teha, kuid 
kahtlemata oli just piiritsoon see, mis rikkus väga paljude 
inimeste elu Eestimaa vanades rannakülades.

Kes tahab piiritsooniga seonduvat oma silmaga kae-
da, siis olete oodatud Rannarahva Muuseumisse näitusele 
„Stopp! Piiritsoon“. Rohkem infot www.rannarahvamuu-
seum.ee.

Maivi Kärginen

Selline oli propusk.

Juulikuus seiklevad 
armastatud lastekirjaniku 
Astrid Lindgreni raamatust 
“Väike Tjorven, Pootsman 
ja Mooses” pärit tegelased 
koos tuntud näitlejate, 
laste ja loomadega Viimsi 
Vabaõhumuuseumis.

“Väike Tjorven” etendub Viim-
si Vabaõhumuuseumi mere-
kaldal, mis on Lindgreni võlu-
maailma jaoks justkui loodud. 
Lavastus jutustab Melkerso-
nide perest, kes satub suveko-
du otsinguil väikesele saarele. 
Lennukate ideedega kirjanikust 
pereisa Melker, tema lapsed 
Pelle, Johan, Niklas ja Malin 
sõbrunevad väikese isepäise 
tüdruku Tjorveni ja tema ustava 
koera Pootsmaniga. Neid oota-
vad ees lustakad seiklused ja 
südamlikud avastused nii enda 
kui maailma kohta.

Teatrikriitik Eva-Liisa Lin-
deri sõnul on “Väikese Tjorve-
ni” puhul tegemist täiuslikult 
tundelise suvelavastuse retsep-
tiga. Eriti tõstab Linder esile 
muusikalist kujundust: “Just 
muusika on see, mis mängu 
kroonib – lavastuse temporüt-

“Väikese Tjorveni” südamlik 
seltskond seilab sellel suvel 
Viimsisse 

me häälestades istub iga natu-
kese aja tagant mõni tegelane 
klaveri taha, haarab kitarri või 

lauldakse üheskoos kaunikõ-
lalisi viise. Kuid ega ülejää-
nud koostisosad poeetilisuselt 

maha jää.” (Lasteteatri blogi, 
1. august 2012)

Lavastus on mõeldud kogu 
perele, kõige sobilikum on see 
kooliealistele lastele. Väiksema-
te jaoks on “Väikese Tjorven”  
esmakohtumine väärtlastekir-
janduse teosega, suuremate 
jaoks aga taaskohtumine lapse-
põlvelemmikuga. “Väike Tjor-
ven” esietendub Hiiumaal Ka-
lana sadamas. 

Lavastaja/dramatiseerija 
Jaanus Rohumaa, näitejuht Kal-
ju Orro, kunstnik Mae Kivilo, 
muusikaline kujundaja Kristjan 
Üksküla. Osades: Kirke Seli-
rand, Margus Tabor, Ita Ever, 
Jaanus Rohumaa, Garmen Ta-
bor, Kalju Orro, Kristjan Üks-
küla jt. 

Etendused toimuvad 3., 4., 
5., 9., 10., 11 ja 12. juulil Viim-
si Vabaõhumuuseumis. 

Täispilet 12 €, lapsepilet 7 
€, süles istuvad lapsed tasuta. 
Pileteid on võimalik osta Pileti-
levi müügipunktidest üle Eesti, 
internetis www.piletilevi.ee ja 
Rannarahva Muuseumi kassast.

Korraldaja: SA Ööbiku Park 
koostöös Rannarahva Muuseu-
miga.

Rannarahva Muuseum
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Lastepäev Pärna-
mäe külas
2. juunil toimus lasteaia-pereklubi Väike Päike 
hoovis juba traditsiooniks saanud Pärnamäe küla 
lastepäev. Ilm oli päikeseline ja samuti emot-
sioonid, mis lastepäeval valitsesid. 

Lastepäev algas Põnnipesa Pannkoogikohviku, näomaa-
lingu nurga ja batuudiala avamisega. Kui kõht sai täis ja 
näod maalitud, võttis pidu sisse uued tuurid: lasteaia ter-
rassidel oli üles seatud esinejate ala, kus tantsukavadega 
esinesid Black and White tantsutüdrukud ja Pargi lasteaia 
võimlemisrühm. Vahva kavaga sütitasid publikut ka klou-
nipoisid Üks ja Kaks ning Mullimeistrid oma hiigelmul-
lidega. Natuke tõsisemat vahepala pakkus Helen Doroni 
Early English Learning Center, kus viidi läbi näidistund. 
Peo kulminatsioon oli Rattaralli ja auhinnaloos. Sel aastal 
olid Pärnamäe küla lapsed eriti tublid, seega jätkus auhin-
du igale lapsele, kes lastepäevast osa võttis. Korraldajad 
soovivad tänada kõiki Pärnamäe küla lapsi ja nende vane-
maid, kes lastepäeval osalesid. 

Samuti tänab Pärnamäe Külaselts lastepäeva toetajaid: 
Batuudirent.ee, kes tõi meile kolm suurt batuuti lustimi-
seks, auhinnad lastele panid välja lisaks lastevanematele 
Karupoeg Puhh, Juunior Lastekaubad ja Helen Doron EE. 
Lapsed said maiustada Reval Cafe ja Tampe küpsetiste, 
Saare kohukeste ja Comarketi kommidega. Suured tänud 
ka lasteaia-pereklubi Väike Päike juhtkonnale, kes Pärna-
mäe Külaseltsil oma majas toimetada laseb. Silja, Piret, 
Kerli, Kärol, Siiri, Toomas, Aimar, Timo ja Co – aitähh 
suurepärase korralduse eest! 

Üks pisike poiss kommenteeris auhinnakasti nähes, et 
küll Pärnamäe küla on ikka rikas... Tõesti, Pärnamäe küla 
on rikas, meie küla väärtuseks on meie kogukond ja lapsed 
ning neid on õnneks meil palju ja tuleb aina juurde. 

Annika Vaikla
Pärnamäe külavanem

Lastepäev pakkus põnevaid tegevusi.

Viimsi Kooli direktor 
Karmen Paul osales ap-
rillikuus 13 riigi haridus-
juhiga Itaalias toimunud 
koolitusel, mis keskendus 
HEV (hariduslike  erivaja-
dustega) laste integreeri-
misele tavakooli. 

Koolitus “Developing com-
petences of learning support 
teachers: key for inclusive 
teaching” sai teoks tänu CE-
DEFOPile ja Hariduskoostöö 
keskusele (SA Archimedes). 
Õppelähetuse käigus külastati 
erinevaid lasteaedu ja koole, 
toimusid tunnivaatlused ning 
tutvuti kokku 13 erineva koo-
lisüsteemiga. Koolitusele olid 
kokku tulnud 13 erineva riigi 
haridusjuhid. Lisaks Eestile 
veel Lätist, Poolast, Ungarist, 
Saksamaalt, Soomest, Root-
sist, Hispaaniast, Belgiast, 
Sloveeniast, Portugalist Ma-
deiralt, Türgist ja Rumeeniast.

Õppelähetus andis 
palju mõtlemisainet
Haridusjuhtide grupp viibis  
Rooma lähistel Labicos 8.-12. 
aprillini ning selle aja jooksul 
külastati kohalikku lasteaeda, 
alg-, põhi- ja kutsekooli, koh-
tuti Rooma Ülikoolis dokto-
rantide ja õppejõududega ning 
saadi suurepärane ülevaade nii 
Itaalia kui ka paljude teiste rii-
kide haridussüsteemidest. 

Erinevad kogemused ja 
süsteemid haridusliku eriva-
jadustega (HEV) laste kaa-
samisest ja integreerimisest 
tavakoolidesse andis palju 
mõtlemisainet. Alates sel-
lest, kui erinevalt käsitletakse 
HEVi ehk mida see mõiste 
üldse sisaldab.  Tavapäraselt  
viitab HEV erinevatele raskus-
tele või häiretele: õpiraskus, 
aktiivsus- ja tähelepanuhäire 
ehk täiendavaid tugiteenuseid 

Koolitusreisil Itaalias

ja tingimusi vajavad õpilased.  
Samuti ka need õpilased, kes 
tulenevalt puudest või muust 
häirest vajavad spetsiifilist õp-
pekorraldust ja väga ressursi-
mahukaid täiendavaid tugitee-
nuseid. 

Sarnaselt Eestile peetakse 
Sloveenias, Poolas ja Türgis 
ka andekust erivajaduseks. 
Türgis on andekate arendami-
seks loodud keskused. Sarna-
susi koolitusel osalenud riikide 
vahel võib tuua veelgi: hari-
dussüsteemid on vaid väikese 
erinevusega koolimineku va-
nuse osas (peamiselt 5–7 aasta 
vanused), väikeklassid (lisaks 
Eestile ka Lätis, Poolas, Root-
sis, Saksamaal ja Sloveenias), 
tugisüsteemid koolis – abiõpe-
tajad ja eripedagoogid. 

Erinevuste osas torkas sil-
ma kohalike õpinõustamiskes-
kuste olemasolu ehk siis mitte 
maakondlikud keskused, vaid 
omavalitsuse keskused, mis 
koondavad enda alla tugitee-
nuse professionaalsete psüh-
hoterapeutide, psühholoogide, 
arstide, logopeedide ja eripe-
dagoogidega. Nii ei ole kool 
oma mures üksi. Arutleti pikalt 
ka selle üle, kas kõik erivaja-
dusega lapsed sobituvad tava-

koolidesse ja kui palju ning 
kas üldse on erikoole vaja. 
Näiteks Portugalis ja Itaalias 
on praktiliselt kõik erikoolid 
suletud ning igasuguse erivaja-
dusega lapsed on integreeritud 
tavakooli. Keskmiselt üheksa 
tundi nädalas on nad klassi-
ruumis ja ülejäänud aja indivi-
duaalõppel.

Erinevad kogemused 
rikastasid
Teiste riikide haridusjuhtide-
ga vesteldes selgus, et kõige 
olulisemaks peetakse varajast 
sekkumist, sest see on inves-
teering tulevikku. Tugi ja abi 
lasteaias ning algkoolis vähen-
dab probleemide kulmineeru-
mist teismeeas.

Näiteks Ungaris on 3aas-
taselt kohustuslik lasteaed, 
lasteaiateenus on vanemale 
õppemaksuvaba, enne lõpu-
eksamite sooritamist peab iga 
õpilane tegema 56 tundi va-
batahtlikku tööd, kehalisele 
aktiivsusele pööratakse suurt 
tähelepanu – nii põhi- kui ka 
keskkoolis on viis kehalise 
kasvatuse tundi nädalas. 

Saksamaa koolis viidi läbi 
ratastooliprojekt, kus lapsed 
pidid päeva koolis veetma ra-

tastoolis ning päeva lõpetas ta-
kistusraja võistlus ratastoolis. 
See omalaadne kogemus õpe-
tas lapsi rohkem arvestama ja 
mõistma neid inimesi, kes on 
sunnitud ratastoolis „elama“. 

Rootsis ja Taanis on loodud 
noortekeskuste või vabaaja-
keskuste süsteem erivajaduste-
ga noortele, et oleks võimalus 
omasugustega koos tegutseda.

Kui valmis suurteks 
muudatusteks on 
meie kool täna
Probleemseks võib osutuda 
meie koolide füüsiline õpi-
keskkond. Uute majade puhul 
on sellega juba arvestatud, 
kuid vanemate koolimajade 
ümberehitused nõuavad lisa-
investeeringuid. Mõnes riigis 
on õpetajakoolituses määratud 
mahukamad lisakursused ja 
aastad just HEV laste õpetami-
seks. Eesti ülikoolides piirdub 
see tavapäraselt kahe-kolme 
kursusega. 

Õpetajad vajavad eripä-
radega arvestamiseks täien-
duskoolitust. Lisaks muudab 
keeruliseks delikaatsete isiku-
andmete edastamise mitteluba-
mine. Infosulu tõttu ei pruugi 
õpetaja osata ega teada, mida ja 
kuidas oma õppeprotsessi pla-
neerida.  Ning kõige tähtsam 
– kui valmis on meie lapseva-
nemad? Järjest enam tõstatub 
probleem, kus HEV õpilaste 
eripära ei taheta aktsepteerida, 
sest see näiliselt pidurdab teiste 
õpilaste arengut. 

Kool on aga sotsiaalne kesk-
kond ja miniühiskond, kus õpi-
takse koos elama ja toimima. 
Kaasamine algab südamest ning 
selleks on vaja avatud meelt, 
avatud südant ning avatud tahet. 
Lapsed on sotsiaalne investee-
ring ja nad on väärt iga senti.

Karmen Paul
Annika Remmel

Viimsi noorsootöö üks osa 
on aastaid olnud rahvus-
vaheline koostöö. Viimsi  
noored ja noorsootöötajad 
on Euroopa noorsootöö-
tajate võrgustiku kaudu 
saanud võimaluse osaleda 
noorsoovahetustel, semi-
naridel, koolitustel, õppe-
visiitidel ning tutvustada 
Viimsit ja Eestit teistele.

Alates 2012. aastast on Con-
tact-2103 juhatuse esimees 
Javier Peso Moreno, kelle kut-
sel osalesid Jan Trei (abival-
lavanem), Ita-Riina Pedanik 
(Viimsi huvikeskuse juhataja) 
ning Kadi Bruus (noorsoo- ja 
haridustöö koordinaator) His-
paanias, Andaluusias toimuval 
visiidil.

Külaskäigu eesmärk oli 
teha kokkuvõtted senisest 
koostööst ning arutada noor-
sooalaseid koostöövõimalusi 
tulevikus. Koostöö arutelul 
osales ka Contact-2103 tegev-

Noorsooalane koostöö Andaluusiaga

juht Philippe Helson, kes andis 
ülevaate EL uute programmide 
ettevalmistamisest ning hetke-
seisust. Järgmine Contact-2103 
raames toimuv rahvusvaheline 
projekt puudutab noorte häält, 
noorte seisukohtade esitamist 
Euroopa Parlamendi valimis-
tel. Septembris toimub ette-
valmistav seminar Liegis, kus 
osalevad ka Viimsi noorte ning 
noorsootöötajate esindajad ja 
veebruaris 2014 toimub noor-
soovahetus Brüsselis. 

Javier Peso Moreno tut-
vustas Sevillas EL programmi 
Youth in Action tegevust ning 
rahastamisvõimalusi Anda-

luusias. Arvestades piirkonna 
suurt tööpuudust, eriti noorte 
osas, on rahvusvaheline koos-
töö väga tähtis.  

Seni on Viimsi noorsooala-
ne koostöö Cordoba ja Sevilla 
noorsootöö asutustega olnud 
projektipõhine. Javier Peso 
Moreno ettepanekul tutvuti 
Sevilla lähedal asuva kohaliku 
omavalitsuse Mairena del Al-
jarafe noorsootöö ja vaba aja 
veetmise võimaluste korraldu-
sega. Tegemist on Viimsile sar-
nase omavalitsusega, mis asub 
Sevilla läheduses nagu Viimsi 
Tallinna kõrval. Kohtuti aselin-
napea Vincente Antonio Agenjo 
Grageraga, linnavalitsuse noor-
soo- ja kultuuritöö nõunike Vic-
toria Canal Hernandez-Diazi ja 
Vicenta Vela Rodrogezega ning 
Javier Portero Pradosega, kes 
vastutab noorsootöö osakon-
na eest, samuti teiste ametnike 
ja noorsootöötajatega. Tutvuti 
linnavalitsuse tegevusega, kü-
lastati noortekeskust, noorte in-

fokeskust, omavalitsuse spordi-
komplekse ja mänguväljakuid. 
Tutvuti noortenädala etteval-
mistuse, skatepargi rajamise, 
noorteühingute tegevuse ning 
erinevate noorteprojektide et-
tevalmistuse ja korraldusega. 
Arutlusel oli koostöö noorte 
vahel, noorte osalemisvõima-
lused, koostööprojektid noorte 
ja eakate vahel ning koostöö 
noorte ja KOV juhtide vahel. 

Kokkusaamise lõpus lepiti 
kokku, et lähiajal sõlmitakse 
koostööleping, mis puudutab 
noorsooalast koostööd, noor-
soovahetusi, seminare, õpi-
lasvahetust ja vabatahtlikku 
teenistust. Alustatakse ühis-
projektide läbiviimist. Mõle-
mad pooled arutavad ka või-
malust laiema koostöölepingu 
sõlmimiseks ning sõprusval-
dade teemat, mis võimaldab 
teha koostööd laiemalt.

Kadi Bruus 
noorsoo- ja haridustöö 

koordinaator

Viimsilased koos vastuvõtjatega. 

Väikelinnas lehvisid õppelähetuses osalevate riikide lipud.  
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Laste metsa-
olümpiamängud
Laanelinnu laanes 
Nagu te kõik kuulnud olete, on põdral maja met-
sa sees. Metsas on ruumi igasugu elukatele – nii 
elavad seal veel ilves, metssiga, orav, siil, reba-
ne, jänesed ja hundid. Elavad päris sõbralikult 
üksmeeles koos. Vahel käivad mutionu juures 
pidus ka. Ükskord pärast pidu kodu poole kõmpi-
des tuli Kriimsilmal idee korraldada metsaolüm-
pia. Loomulikult olid kõik kohe nõus. 

Läkski metsa all saginaks 
lahti – metssiga lükkas kui-
vanud männi ümber, hundid 
saagisid medaleid, jänesed 
punusid medalitele paelu, 
põder jooksis nagu tuul, siil 
tassis laudu, orav loopis kä-
bisid, ilves õppis rulluisku-
dega sõitma, rebane luusis 
niisama ringi. Sebisid ja sa-
gisid, lõpuks jäid mõtlema: 
ei piisa ju lihtsalt organi-
seerimiskomiteest, vaja ka 
sportlasi, aga kust neid saa-
da... Otsustasid kutsuda las-
teaialapsed, neile kindlasti 
meeldib joosta ja hüpata. Et 
asi huvitavamaks teha, pidi 
iga lasteaiarühm oma riigi 
moodustama. 

Saabusidki siis 26. aprillil oma lippudega Laanelinnu 
metsa servale Astrilandia demokraatlik vabariik, Hundi-
kutsikate klann, Summila, Sigri-Vigrid, Suri-Vurid ja kõik 
teised, ühtekokku 15 delegatsiooni. Kõigepealt oli kultuu-
riprogramm: organiseerimiskomitee tantsis Laanelinnu 
jenkat, Põdra auks tantsiti “Põdra maja”, sünnipäevalaste 
auks “Mutionu pidu”, tantsulise tervituse esitasid sportla-
sed Metsatrollide kuningriigist. Ja siis tuli muidugi avami-
ne! Kriimsilm pidas kõne, proua Ilves avas metsaolümpia, 
siil tõi olümpialipu tseremooniaväljakule, põder käis nagu 
tuul kodus tule järel ning süütas olümpiatule, Pääsukeste 
vabariigi sportlane Holger andis sportlasvande ja kohtu-
nike poolt lubas preili Orav kõigile ausat kohtumõistmist.

Nüüd said võistlused ala-
ta. Kuna metsarahvas karmi 
konkurentsi ei poolda, siis 
ühelgi alal aega, pikkust ega 
tugevust ei mõõdetud. Kõik 
sportlased pingutasid kogu 
väest sulaselgest liikumisrõõ-
must. Harrastatavateks spor-
dialadeks Metsaolümpial olid 
käbide viskamine läbi olüm-
piarõngaste, hoota kaugushü-
pe, tõkkejooks ja tõukeratta 
sõit. Olid ka mõned antiik-
spordialad, nagu kilbijooks ja 
kaarikusõit. Lapsed sportisid 
rõõmuga ja innukalt, oli kohe 
tõeline spordipidu. Metsarah-
vas oli lapsi vaadates väga 
rõõmus. Auhinnaks panid nad 
lastele kaela puust medalid.
Medalite kavandid olid lapsed ise eelnevalt joonistanud ja 
nüüd oli avastamisrõõm suur, kui enda joonistatud medalit 
kellegi kaelas märkasid. Mõnel sportlasel õnnestus koguni 
enda joonistatud medal saada. 

Kui siilipoiss oli lipu olümpiahümni saatel taas mine-
ma viinud ning tuligi tuletornis kustunud, kõlas lõpulaul, 
mis kandis sõnumit: me kõik oleme tšempionid. Meele-
olu tseremooniaväljakul oli eufooriline, sportlased tänasid 
kohtunikke, kohtunikud vennastusid kallistuses, isegi jä-
nesed tulid appi Kriimsilma õhku loopima. Valitses sõprus 
nii erinevate riikide sportlaste kui ka erinevate söögiharju-
mustega metsaloomade vahel!

Kriimsilm 
Metsaolümpia komitee president 

tavaelus liikumisõpetaja 
Reet Varik

Põder süütas olümpiatule. 

Ilves avas metsaolümpia. 

Viimsi kergemuusikakoor 
ehk ViiKerKoor on just nii-
sama vana kui Viimsi Jazz-
PopFest – neli aastat. Ja 
et muusikapidu otse meie 
õuel toimub, siis muidugi 
pidi ViiKerKoor osalema 
nii esimesel kui ka kõigil 
järgmistel JazzPopFesti-
del, sellekevadine kaasa 
arvatud. Paljud esimesel 
festivalil pildile jäänutest 
laulavad kooris rõõmsalt 
tänaseni. Vaatame lähe-
malt, mis kooriga tegu.

Kõigepealt aga seltskonnast 
ehk koorimaterjalist. Suurem 
osa meist on 30–40-aastased, 
mõni üksik kahekümnendates 
ja ega 50ndadki eluaastad puu-
du ole. Mitte kõik pole eestla-
sed – on venelane ja sakslane 
ning kogunisti rootslane on 
meie ridades laulnud. Ikka pa-
rema keelepraktika nimel.

Üksjagu on pedagooge ja 
raamatupidajaid, ka meedikuid, 
riigiametnikke, müügi- ja tur-
vaspetsialiste, on saatkonnatöö-
taja ja itimees, juhtivtöötaja ja 
museoloog, pankur ja arhivaar, 
keraamik ja kosmeetik – selts-
kond on kirju! Ja tulijaid on ka 
väljaspoolt valla piire.

Kui sügisene aeg kulub 
jõulurepertuaarile, siis keva-
dine jääb just JazzPop festiva-
liks valmistumisele. Igal aastal 
suudab dirigent Age Toomsalu 
üllatada meid uute ja huvitava-
te lauludega, millel on tõeliselt 
lahedad kooriseaded! Ja kui 
mõne häälerühma meloodia-
käigud tunduvadki eraldi laul-
des veidrad või ebaloogilised, 

ViiKerKoor laulab oma 
lõbuks juba neli aastat

siis kõik sopranid-aldid-teno-
rid-bassid koos annavad ülla-
tavalt ilusa kooskõla! 

Hea tulemuse saamiseks ei 
piisa tihtipeale ühest proovist 
nädalas. Siis teeme laululau-
päevakuid, et oleks aega süvit-
si minna. Puudujaid on vähe, 
sest hea seltskond, nali ja naer 
on päev läbi garanteeritud! 
Kes siis ikka ilma tahab jääda! 
Ja killumeistreid-lõuapooli-
kuid meil jätkub!

Aprilli lõpus on traditsiooni-
line laululaager teises Harjumaa 
servas, metsade ja põldude 
vahel, et poleks eksitavat ko-
dufaktorit. Selle kevade laag-
ris olime kogunisti nii suurel 
laululainel, et lisaks vajalikele 
lauludele päeval sai öö hakul 

ette võetud veel kilode kaupa 
seltskonnalaulude kullafondi 
viise. Mis ei takistanud järg-
mise hommiku laulutundi õige-
aegselt alustamast!

Oleme esinemas käinud 
ümbruskonna asutustes, valla-
üritustel, võtnud vastu välis-
koore. Üks värvikamatest ette-
vōtmistest oli kindlasti punk-
laulupidu Rakveres ja sellele 
eelnenud repertuaarilaager kol-
me teise kooriga. 

Ka klassikaline laulupeo-
repertuaar pole meile võõras! 
Selle suve hakul osaleme Har-
jumaa laulupeol ja oleme end 
kirja pannud ka suurele laulu-
peole järgmisel suvel.

Kõik kevaded on ViiKer-
Koor esinenud JazzPopFestil 

kategoorias “Just for fun”, s.o 
iseenda lõbuks. Ja nii ongi! 
Hiljuti toimunud 4. Viimsi Jazz-
PopFestil sai ViiKerKoor posi-
tiivsuse eripreemia. See räägib 
iseenda eest! Ja päris kindlasti 
oleme oma erivärviliste koori-
pluusidega ka kõige kirjum koor.

Kuni Viimsi huvikeskuse 
saalis toole jätkub, seni ole-
me avatud ka uutele lauljatele 
– täiendust ootavad tenori ja 
bassi häälerühmad. Lähiajal 
saab meid näha Viimsi valla 
sünnipäeval 8. juunil ja lähe-
mat infot leiab ka Viimsi huvi-
keskuse kodulehelt.

Ingrit Toomtalu
Viimsi valla tunnuslause autor ja 

auhinnaks saadud iPad2 
õnnelik omanik

Kooliõpilaste automudeli-
konkursi “Ehita tuleviku-
auto!” võitis Laura Tasa 
Tõrva Gümnaasiumist. 
Konkursil osalesid ka 
Viimsi Kooli poisid Aron 
Rubinstein ja Marko Liiv 
õpetaja Sulev Ennomäe 
juhendamisel.

 
Ligi 40 autot võistles Stokkeri 
meistrivõistluste finaalis 11. 
mail. Tänavuste meistrivõist-
luste “Ehita tulevikuauto!” 
tingimus oli, et kuni 30 cm pik-
kusi automudeleid ei või edasi 
vedada fossiilseid kütuseid ka-
sutav jõuallikas. Osalejad vali-
sid mootoriks kummi, hiirelõk-
su, propelleri, suruõhu, süsi-
happegaasi, mõõdulindi, kella-
vedru või vastukaalu. Finaalis 
oli lisaks ideele ja kvaliteedile 
kriteerium kiirus – autod pidid 
aja peale läbima 10 meetri pik-
kuse raja vaibal ja libedal põ-
randakattel. 

Peep Pajumäe, Stokkeri tu-
rundusjuht: “Seekordsed, seits-
mendad meistrivõistlused olid 
erilised, kuna esimese nelja 

Viimsi kooli poisid ehitasid tulevikuauto

võistleja seas oli kaks tüdrukut 
ja esmakordselt oli meie võist-
lus rahvusvaheline: Oskars Rau-
dinš Lätist tuli oma kiire ja 
korralikult ehitatud autoga tei-
sele kohale. Finaali jõudnud 

autod olid väga kvaliteetselt 
ehitatud, disain ja ideed väga 
huvitavad. Oli eriti kiireid mu-
deleid: Tääksi Põhikooli sü-
sihappegaasi balloonist välju-
nud gaasijoa jõul liikunud Pu-

nane Nool läbis raja ajaga alla 
ühe sekundi! Kiire auto oli ka 
Viimsi poistel, kelle reaktiiv-
sõidukit lükkas edasi vee- ja 
õhujuga.” 

Kokku valmistasid Eesti ja 
Läti koolide 5.–9. klassi õpila-
sed 2013. a meistrivõistluste eel-
voorudeks üle 150 automudeli.

Žüriis olid ja ideed, disaini 
ning kvaliteeti hindasid Aare 
Baumer Energiakeskusest, töö-
õpetuse õpetajad Vjatšeslav Ste-
panov Tallinna Pae Gümnaasiu-
mist, Jürgo Nooni Ristiku Põhi-
koolist ja Elmar Ots Autolehest.

“Ehita tulevikuauto!“ finaali 
tulemused: I koht: Laura Tasa, 
Tõrva Gümnaasium, auto Le-
patriinu; II koht: Oskars Rau-
dinš, Riia Kristlik Kool, auto 
Purgens (tõlkes Purgeen); III 
koht: Mehis Suigusaar, Tääksi 
Põhikool, auto Punane Nool.

Alates 2006. aastast on õpi-
lastele korraldatud tuulelohede, 
kiirendusautode, raadio teel ju-
hitavate autode, paatide, veo-
traktorite, amfiibautode meis-
terdamise võistlusi. 

Heikki Saller 

Reaktiiv! Viimsi Kooli poisid Aron Rubinstein ja Marko Liiv ning 
õpetaja Sulev Ennomäe lasevad rajale õhu ja veejoa jõul liikuva 
sõiduki EVE. Foto: Stokker

ViiKerKoor pälvis tänavusel JazzPopFestil positiivsuse eripreemia. Foto Vahur Lõhmus
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Viimsis tegutseb jooga-
õpetaja Pille, kes edastab 
Šivananda jooga iidseid 
tarkusi. Need annavad 
inimesele eluks vajaliku 
oskuse õppida ennast 
tundma ning hoida terved 
oma keha ja vaim. 

Klassikalise Šivananda jooga 
järgi on jooga põhiasendeid 
12. Joogatundi alustatakse hin-
gamisharjutustega. Hingamis-
harjutused on tugevalt puhas-
tavad ja tasakaalustavad ning 
väestavad praktikad. Seejärel 
töötatakse kogu keha läbi ning 
tehakse soojaks päikesetervi-
tuse seeriaga. Siis suundutakse 
joogaasendeid praktiseerima. 
Tunni lõpetab pikem juhitud 
lõdvestus.

Jooga eesmärk
“Jooga annab hea füüsilise 
vormi ja painduvama keha. 
Sellest veelgi olulisem on hea 
enesetunne, see, mida jooga 
annab sisemaailmale. Regulaa-
rse praktiseerimise tulemusena 
rahuneb meel ja tekib heaolu-
tunne. Elu muutub ilusamaks 
läbi sisemaailma muutumise. 
Joogaasendite ja hingamisprak-
tikate ning meditatsiooni abil 

Jooga abil õpid ennast tundma

saab puudutatud alateadvus, 
ning seal peituvad negatiivsed 
mõttemustrid ja kogemused 
tervenevad. See toob inimes-
se rohkem kergust ja rõõmu. 
Iseenesest kaasneb joogaga ka 
hea tervislik seisund,” ütleb 
Pille, kes on rahvusvaheliselt 
sertifitseeritud Šivananda jooga 
õpetaja.

Šivananda jooga on saanud 
nime selle suuna õpetaja järgi. 
Swami Šivananda (1887–1963) 
oli tunnustatud arst ning hiljem 
kogu maailmas tuntud vaimne 
õpetaja. Teenida kõiki, armas-
tada kõiki, seguneda kõigega 
ning näha Jumalat kõigis elus-
olendeis olid tema õpetused, 

mille järgi ta elas. Šivananda 
joogas peetakse kinni iidsetest 
joogatarkustest ja tuuakse need 
tänapäeva joogatundi võimali-
kult ehedal kujul. 

Joogasuutrate kohaselt on 
840 000 joogaasendit, mil-
lest 84 on tähtsad. Šivananda 
joogas keskendutakse 12 põ-
hiasendile, mis on kõige tõ-
husamad ja tervendavamad. 
Asendid on pandud järjekorda 
selliselt, et need tooks parimat 
kasu kehale, hingele ja meele-
le, sest jooga toimib kõigil neil 
tasanditel. 

“Erinevaid joogaasendeid 
praktiseeritakse selleks, et või-
malikult kaua suuta põhiasen-
deid hoida selliselt, et asendis 
on püsivalt mugav olla,” ütleb 
õpetaja Pille. Võimalikult kaua 
tähendab seni, kuni on mugav 
ja igaühe puhul on see indivi-
duaalne. Väga oluline on jooga 
puhul ka oskus täielikult lõd-
vestuda, mida tehakse pea iga 
asendi praktiseerimise järel. 

Joogas on viis võrdselt 
tähtsat põhiaspekti: õige toi-
tumine, meditatsioon, õige 
hingamine, joogaasendid ja 
lõdvestumine. Joogalik dieet 
võimaldab saavutada puhtuse 
nii füüsilises kehas kui ka puh-

ta meeleseisundi. Meditatsioon 
on võimsaim praktika meele 
vaigistamiseks ja sisemise rahu 
saavutamiseks. Joogaasendid 
hoiavad keha terve ja tugeva. 
Hingamisharjutused väestavad 
ja laevad meid uue energiaga 
ning lõdvestumine tagab jätku-
suutlikkuse. Jooga eesmärk on 
püsida pidevas selguse ja rahu 
seisundis, olenemata sellest, 
mis sinu ümber toimub. “Kui 
sisemaailm on rahulik, muutub 
kogu välismaailm sinu ümber. 
Isegi kui olukorrad ja inimesed 
jäävad samaks, muutub sinu 
suhtumine ja vaatenurk neisse. 
Suhted muutuvad harmoonili-
semaks, elurõõmu ja heaolu-
tunnet on märgatavalt rohkem,” 
ütleb joogaõpetaja Pille. 

Oluline on, mida täht-
saks pead
Selle saavutamine võib tundu-
da väga raske, kuid Pille sõnul 
on see prioriteetide küsimus. 
Kui endaga järjepidevalt te-
gelda, järgida enesedistsipliini 
(mis pole üldse kerge!), teha 
igapäevast vaimset praktikat 
(kas või vaid viis minutit!), on 
eesmärk saavutatav. Milleks see 
kõik? Mille nimel?

“Enda pealt näen, et kui 

ma hommikul ei mediteeri ja 
hingamispraktikat ei tee, siis 
on päev teistsugune,” ütleb Pil-
le. Igapäevane joogakogemus 
annab oskuse tahta sisemist 
vaikust. Kui seda kogemust 
pole, ei oska seda soovida ega 
hinnata. Sügava vaikuse mee-
leseisund on see, mida igaüks 
meist tegelikult väga vajab. See 
annab meile selge pea ja õige 
arusaamise kõigest igal hetkel, 
mis omakorda aitab teha õigeid 
otsuseid ja näha suuremat pilti. 

Seda kõike toetab ka va-
bastav hingamine, mida Pille 
samuti õpetab. Vabastavat hin-
gamist, n.ö tänapäeva inimese 
joogat võib nimetada iseendaga 
ühenduse saamise ja tervenemi-
se tehnikaks. Selle käigus vaba-
netakse sügavatest traumadest 
ja vanadest mõttemustritest 

ning emotsioonidest. Toimub 
puhastumine ja teadvustamine, 
mille kaudu on võimalik muuta 
oma elukvaliteeti ja ennast roh-
kem tundma õppida. Vabastav 
hingamine võimaldab ka enda 
käitumist paremini mõista. 
See avab iseenda sisemaailma, 
kust alateadvuse mõtted pääse-
vad tavateadvusse ning saavad 
terveneda. See on lihtne, kuid 
väga võimas tehnika toomaks 
oma ellu rohkem rahulolu, ar-
mastust, õnnetunnet, selgust ja 
elujaatust. Soovitan vabastava 
hingamisega tutvust tegema 
tulla hingamisõhtule, mis toi-
mub igal pühapäeval kell 16 
Pille Viimsi kodustuudios.

Joogahuvilised saavad Pil-
lega kontakti: www.pilletali-
yoga.com, pilletali@gmail.com.

Annika Poldre

PÄIKESELOOJANGU JOOGA
Alates 2. juunist toimuvad Haabneeme rannas igal püha-
päeval päikeseloojangu joogatunnid. Kohtumine Haabnee-
me rannas, muuli juures.
l Juunikuus kell 20.30–21.30 (2., 9., 16., 23., 30. juuni) tasu 5 €.
l Juulikuus kell 20.30–22.00 (7., 14., 21., 28. juuli) tasu 7 €.
l Augustikuus kell 19.30–20.30 (4., 11., 18., 25. august) tasu 5 €.

Võta kaasa matt ja tule mugavate, ilmale vastavate soojade 
riietega. Märja ilma ja tugeva tormi korral jääb tund ära. Soovi-
tav võtta kaasa termosega tee. Lisainfo: www.pilletaliyoga.com.

Joogaõpetaja Pille. 
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Palju õnne!

Sel suvel saab nautida 
Luisa ja Uku tuntumaid 
laule ja nende enda 
lemmikuid kontserttuuril 
“Armastuse ilmad”. 16. 
juulil kell 20 esinevad 
nad Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.

Kava pealkiri annab vabaduse 
esitada laule vastavalt tujule ja 
tundele – nii nagu on ka ilmad 
ja armastus: kord pilvisem, 
siis jälle helgem ja selgem. 
Lauljad loodavad, et nende 
muusika austajad leiavad sel-
lelt kontserdilt palju südame-
soojust ja rahu. Oodata on ka 
väikest üllatusesinejat Miinat!

Luisa Värk on laulja, tar-
muka nelja-aastase Miina ema. 
Luisa tähelend sai alguse saa-
test “Eesti otsib Superstaari”, 

kus ta saavutas esimesel hoo-
ajal teise koha. Plaat “Tunnete 
allee” nägi ilmavalgust 2008, 
pärast seda on ilmunud pal-
ju erinevaid singleid. Artisti 
tuntuim pala “Kodu” on saate 
“Kodutunne” tunnusmeloodia.

Uku Suviste on andekas ja 

mitmekülgne noor laulja ja he-
lilooja, kes on oma muusika-
list haridust arendanud Georg 
Otsa nimelises Muusikakoolis 
ja Berkelee Muusikakolledžis. 
Ta on osalenud lauluvõistlustel 
ja teleprojektis “Laulud tähte-
dega”. Ukut oleme näinud ka 
paljudes muusikalides. 

Luisa ja Uku kutsuvad kõi-
ki ilusatele intiimsetele kont-
sertidele Eestimaa kaunites pai-
kades, kontserdid toimuvad iga
ilmaga.

Eelmüügist piletid 12 €, 
kontserdi päeval pilet 14 € Pi-
letilevi ja Piletimaailma müü-
gipunktides. Info 505 9625, 
www.kontsertkorraldus.ee, 
grupi tellimusel võtke ühendust 
info@kontsertkorraldus.ee.

Vello Tellissaar

Miina, Luisa Värk ja 
Uku Suviste kontserttuuril 

Eelmises Viimsi Teatajas kuulutasime valla vanimaks elanikuks 97aastase Salomia Puusepa. 
Kes võinuks uskuda, et vanaproua sai juba 99! Aga tõsi see on. Kõik muu, mis eelmises lehes 
tragi vanadaami kohta kirjas, on tõsi ja peab paika tänaseni. 
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l Kadri Tranil ja Vahur Tederil sündis 1. aprillil poeg Uku.

l Kadi Kotkasel ja Beraldo Minino Diasel sündis 26. aprillil 
tütar Sonia.

l Britt Tatteril ja Bruno Erneweinil sündis 30. aprillil tütar 
Eileen.

l Maria ja Sergei Vinogradovil sündis 2. mail poeg Nikolai.

l Kai ja Ahti Puuseppal sündisid 7. mail kaksikud Ameli ja 
Aria.

l Anna Okonešnikoval ja Oleg Sidorovil sündis 8. mail 
poeg Mark.

l Helina Novošiloval ja Gerdo Pundil sündis 9. mail poeg 
Henri.

l Kristel Kääramehel ja Janar Kaaramal sündis 12. mail 
poeg Kristofer.

l Mairi Lembinenil ja Imre Saarel sündis 13. mail poeg 
Johann. 

l Heilika Rosinal ja Hannes Kadakul sündis 13. mail poeg 
Uku.

l Riina ja Üllar Orglal sündis 16. mail tütar Hanna Maria.

l Eha Kalmetil ja Veikko Kaldal sündis 22. mail poeg Kristof.

l Luulea Läänel ja Tarmo Adamsonil sündis 25. mail tütar 
Lorelei.
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Tere tulemast!

Viimsi valla kultuurikalender
7.–30. juuni
Fotonäitus “Iseseisvuspäeva 
paraadid”. Väljapanek on 
koostatud Eesti Filmiarhiivi, 
Kaitseväe Peastaabi ja Eesti 
Sõjamuuseumi fotokogude 
baasil ning tutvustab vabariigi 
aastapäeva paraade
Uus! Fotonäitus “Jäädvustusi 
Afganistanist”.
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo info@esm.ee, 
tel 6217 410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
Näitus “Naissaare Naised”
Näitus “Kirovist Kuulini” 
Uus! Näitus “STOPP! Piiritsoon”
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja 
käsitööpood 
Külastamiseks avatud E-P 
k 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee 
Telefonidel: 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näituse-
kava: www.rannarahvamuu-
seum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Kuni 31. mai
Merereostusteemaline haridus-
programm “Olen mere sõber“
Programm on koostatud ja 
viiakse läbi koostöös MTÜga 
Hoia Eesti merd
Programm kestab ca 1,5 tundi 
ja sobib  lasteaedade lastele ja 
algkooliõpilastele
Lisainfo ja tellimine: Ilona Sää-
lik, ilona@rannarahvamuu-
seum.ee, tel: 5622 5061
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada: 
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“

Prangli Rahvamajas

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse 
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi II korrusel

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Viimsi Kunstikooli stuudiotööde 
näitus
Viimsi Päevakeskuses (E-N, 
k 12–16)
Viimsi Kunstikool 35
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus (N,P)
NB! UUS
Viimsi Kunstikooli õpilase 
Oskar Soopi personaalnäitus
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 29. juuni
Eda Kommitza vitraažinäitus 
“Laulev Klaas“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Kuni 25. august
Suvine võistulugemine 1.–9. kl 
lastele
Viimsi Raamatukogus

Päikeseloojangu jooga tunnid
(igal pühapäeval)
Juhendaja Pille Tali
k 20.30-21.30 juuni
k 20.30-22.00 juuli
k 19.30-20.30 august
Lisainfo www.pilletaliyoga.com
Haabneeme rannas

Kuni 11. juuni
Raamatunäitus “Suvi hea 
muusikaga”
Viimsi Raamatukogus
kuni 15. juuni 
Raamatunäitus “Peeter Ernits 
ja Mihkel Tiks 60”
kuni 20. juuni
Raamatunäitus “Eine roheluses“
kuni 30. juuni
Raamatunäitus lastele “Kaua-
oodatud suvi“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 15. august
Raamatu väljapanek noortele 
ja lastele “Raamat, mida 
lugeda suvel”
Prangli Raamatukogus

7.–9. juuni
Laager lastele
Korraldaja: EELK Viimsi Jaakobi 
kogudus

8.–9. juuni
Viimsi valla lahtised meistri-
võistlused tennises
Korraldaja: Kristjan Pakk
Eelregitreerimine kuni 
6. juunini tel 5622 6004 või 
kristjanpakk@gmail.com 

Viimsi mõisa pargi tennise-
väljakutel

8.–15. juuni 
Valgete Ööde Festival 
kontserdid ja filmiõhtud 
Viimsi kaunites paikades

8. juuni k 14 
Valgete Ööde Festival 
Viimsi rannarahvapiknik 
Esinevad taidlejad
Lubja külas, tuletorni juures

8. juuni k 21 
Valgete Ööde Festival 
Kontsert – Juuniöö valgus
Helin-Mari Arder Trio 
EELK Randvere Peetri kirikus

8. juuni k 10–12
9. juuni k 12–14
Koolitus “Mudrad kui iidne 
enesetervendamise praktika”
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

9. juuni 
Üksikkava võistlused Viimsi 
CUP 2013 rulliluuisutamises
Korraldaja: Spordiklubi Rullest
Viimsi Koolis 

9. juuni k 10–16
Viimsi Rattaretk 2013
Start RMK Looduskeskuse ees
Finiš Rannarahva Muuseumis
Haabneeme alevik – Viimsi 
alevik – Pärnamäe küla – 
Metsakasti küla – Lubja küla 
– Tammneeme küla – Leppnee-
me küla – Kelvingi küla – Pringi 
küla

9. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

9. juuni k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

9. juuni k 21
Valgete Ööde Festival 
Kontsert – Birgit Õigemeel & 
Mihkel Mattisen
Rannarahva Muuseumi õuel

10. juuni k 21 
Valgete Ööde Festival 
Kontsert – Kõrsikud
Rannarahva Muuseumi õuel

11. juuni k 21 
Valgete Ööde Festival 
Kontsert – Laura Junson trio  
Rohuneeme kabelis

12. juuni k 21 
Valgete Ööde Festival 
Kontsert – Hetkeis muutuvad 
värvid
Siiri Sisask
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

12.–22. juuni
Raamatute väljapanek 

“Toivo Tootsen 70”
Viimsi Raamatukogus

13. juuni k 21
Valgete Ööde Festival 
Kontsert “Merelaulude ja 
veiniõhtu”
Marko Matvere & Peep Raun
Viimsi Vabaõhumuuseumi 
Kingu talu õuel

14. juuni k 12
9. klassi lõpuaktus
Prangli Põhikoolis 

14. juuni k 21
Valgete Ööde Festival 
Kontsert “Raimond Valgre 100 
suveõhtu”
Maarja, Rain Simmul, Mart 
Sander & Urmas Lattikase Bänd
k 23 suurel vabaõhuekraanil 
film “Need vanad armastus-
kirjad”
Viimsi Vabaõhumuuseumi 
Kingu talu õuel

15. juuni k 10–13 
Pannkoogihommik
Head pankoogid, mõnus 
muusika
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kõrvalhoones

15. juuni k 12 
Valgete Ööde Festival 
Kontsert – Venno Loosaare 
lastelaulud 
Venno Loosaar & Bänd, Getter 
Jaani, Koit Toome, Piip & Tuut jt 
Sellel kontserdil saavad tasuta 
sisse kuni 2a lapsed 
Alates 3. eluaastast tuleb osta 
pilet
Viimsi Vabaõhumuuseumis

15. juuni k 16
9. klassi lõpuaktus
Püünsi Koolis

16. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

16. juuni k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus

17.–21. juuni k 10–16
Kunsti- ja loovuslaager
Viimsi Huvikeskuses

17.–30. juuni
Raamatunäitus “2013. a 
eesti lastekirjanduse raamatu-
juubelid 30–45”
Viimsi Raamatukogus

20. juuni k 14
9. klassi lõpuaktus
Viimsi Koolis

20. juuni k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

21. juuni – 11. august
Raamatute väljapanek – 

Läki päevitama ja kalale
Viimsi Raamatukogus

21. juuni k 15
Gümnaasiumi lõpuaktus
Viimsi Koolis

21.–22. juuni 
2013 a Eesti Meistrivõistlused 
jalgratturitele grupisõidus
Korraldaja: MTÜ Spordiklubi 
Ratta Agentuur
Randvere tee-Lubja tee-Pärna-
mäe tee-Randvere tee

23. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

23. juuni k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

23. juuni k 17
Jaanimöll
Tantsuks mängivad Wismari 
Poisid
Toitlustamine kohapeal
Tammneeme ajaloolisel 
sadama-alal

23. juuni k 18–02
Jaaniõhtu
Ansamblid Greip, Rock Hotel ja 
Väikeste Lõõtspillide Ühing
Viimsi Vabaõhumuuseumis

23. juuni 
Jaanipäev
Ansambel “Kentukid“

Tasuta!
Prangli saarel, Ülesaarel

27. juuni k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

29.–30 juuni 
XXI Eesti Valdade Suvemängud
Korraldaja: Eestimaa Spordi-
liit Jõud
Võistlusalad: kergejõustik, 
meeste võrkpall, naiste võrk-
pall, jalgrattakross, orienteeru-
mine, mälumäng, köievedu, 
jahilaskmine, petank, juhtide 
võistlus.
Kõikidel sportlastel, kes soo-
vivad Viimsi valda esindada 
palume registreerida!
Registreerimine remo.merimaa
@viimsivv.ee, tel 602 8866
Karksi-Nuias

30. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

30. juuni k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 602 8866

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 
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Viimsis tegutseb Helen 
Doron English laste ing-
lise keele kool, kus õpi-
takse võõrkeelt mängides 
ja lauldes. 

“One cherry, two cherries,” 
loetleb õpetaja Marit inglise 
keeles, näidates pabertaldri-
kuid, kus kirsid peale maa-
litud. Neli last, Vadim, Igor, 
Lennart ja Emily Casey kor-
davad ingliskeelseid sõnu ja 
väljendeid. Kirsid ja numbrid 
saavad selgeks salmi abil ning 
kui vaja, tulevad appi sõrmed 
ja pantomiim. 

Mängus saab laps selgeks, 
kuidas öelda seda, mida ta 
soovib, kui õpetaja pakub tald-
rikult õuna ja porgandit – neid 
juba päriselt, mitte joonista-
tult. Õpetaja hoiab tempot, et 
lastes püsiks huvi, emad-isad 
istuvad samas ning jälgivad, 
kuidas lapsed võõrkeelt oman-
davad.

Nüüd pannakse põrandale 
pildid ja lapsed liiguvad ühe 
juurest teise juurde – aiast ron-
gijaama, sealt kulgeb rongisõit 
liikumise ja lauluga edasi, kuni 
jõutakse tallu. Igas paigas li-
sandub sõnu ja väljendeid, mis 
seotud uue kohaga.  

Kui õpetaja ütleb, et nüüd 
avada õpikud, siis tuleb teha 
näputööd – asetada kleepsupil-
did õigesse kohta. Tund kulgeb 
intensiivselt, pole aega ringi 

vaadata, ammugi siis igavust 
tunda. Aeg-ajalt heidab keegi 
pilgu ka ema või isa poole, et 
saada kinnitust oma vastusele 
või oskusele.   

Niimoodi mängu ja laulu 
ning liikumisega möödub kii-
resti inglise keele tund Helen 
Doroni inglise keele koolis, 
mis on tegutsenud Viimsis 
juba neli aastat. 

Kui tund on läbi, räägib 
4aastase Lennarti isa, et poiss 
käib selles koolis teist aastat 
ja tema õde õppis samas neli 
aastat. Tüdruk sai siit väga hea 
inglise keelest arusaamise ning 
on nüüd koolis edukas. “Aru-
saamine tuleb isegi kiiremini 

kui väljendamisoskus,” ütleb 
lapsevanem.

Lennarti isa Erik on pärit 
Põhja-Ameerikast. Tema perel 
on tavaks kord aastas Kanadat 
külastada ja seal on lastel hea 
võimalus oma keeleoskust ka-
sutada. “Mulle meeldib, et siin 
ei tuubita midagi pähe, vaid 
õppimine on mänguline,” üt-
leb Lennarti isa Helen Doroni 
kooli metoodika kohta.

Nelja-aastane Emily Ca-
sey õpib samuti siin juba teist 
aastat. Tüdruku isa on inglane 
ja töötab välismaal ning peres 
võeti vastu otsus, et laps vajab 
inglise keelt selleks, et saaks 
isaga rääkida. “Minagi õpin 

siin tema kõrvalt,” ütleb ema. 
Kodus saab õpitut süvenda-
da, selleks on CDd laulude ja 
tekstidega, mida tuleb kuulata 
kaks korda päevas ning DVD 
multifilmidega. CD program-
mi peab Emily Casey ema 
Svetlana väga heaks ja laulud 
on saanud kogu pere lemmiku-
teks. Tundides täidetakse töö-
vihikut, meisterdatakse, män-
gitakse lauamänge jne.  “Lapse 
arenguks on see kõik väga 
hea,” arvab Svetlana. “Kui Šo-
timaal käisime, sai tütar poes 
ise hakkama,” rõõmustab ema.  
“Õpetaja Marit on suurepärane 
õpetaja, oleme temast vaimus-
tuses,” jätkub emal kiidusõnu. 

Tema arvates on 4-5 last kee-
lerühmas parim, sest õpetajal 
on aega ja tähelepanu kõigi 
jaoks. Järgmisel aastal jätka-
vad nad kindlasti siin Helen 
Doroni koolis, ütleb Svetlana, 
sest tüdruk ootab igal nädalal 
huviga inglise keele tundi. 

Helen Doron English Viimsi 
Huvikooli rajaja Veronika Ko-
lessova ütleb, et mida varem 
alustada, seda lihtsamal ja loo-
mulikumal viisil keele omanda-
mine toimub ning ei tasu peljata 
emakeele oskuse “rikkumist”. 
Õppimine ei hõlma ainult ing-
lise keelt, vaid tunnis on palju 
laulmist, käelist tegevust, kõ-
neoskuse arendamist, liikumis-
mänge jm, mis lapse arenguks 
vaja. Samuti on väga oluline 
sotsiaalne aspekt – lapsed õpi-
vad grupis suhtlema ja teistega 
viisakalt arvestama. Kuna tun-
nid toimuvad inglise keeles, on 
kursused sobilikud ka neile, kel-
le emakeel ei ole eesti keel.

Sügisel algab Helen Doro-
ni koolil Viimsis viies õppe-
aasta. On lapsi, kes tulevadki 
juba viiendat aastat siia inglise 
keelt õppima. Nemad õpivad 
juba ka grammatikat, aga põhi-
rõhk on kõnekeelel ning õppi-
mine käib ikka lõbusate män-
gude kaudu. “Meil pannakse 
alus suhtluskeelele ja kõnest 
arusaamisele ning luuakse po-
sitiivselt toetavas keskkonnas 
huvi ja armastus keeleõppe 

vastu. See teeb laste tavakooli 
keeleõpingud tunduvalt kerge-
maks”, selgitab kooli juhataja. 

Siin õpetatakse inglise keelt 
ka beebidele. Alustatud on lau-
sa kolmekuuste imikutega, kes 
teisel õppeaastal saavad õpe-
tajast kenasti aru ning ka juba 
väljendavad end inglise keeles. 
Samas lisandub vanematelt 
saadud tagasiside kohaselt igal 
nädalal ka uusi emakeele tead-
misi. Veronika Kolessova ütleb, 
et beebide puhul on väga oluli-
ne vanemate usk ja toetus, sest 
tulemusi pole ju kohe näha. On 
väga tore, et emad-isad ei pelga 
õpetaja eeskujul teha naljakaid-
rumalaid häälitsusi ja nägusid, 
roomata, hüpata jne. Tegelikult 
on pisikesed palju arukamad 
kui me arvame ja nad on või-
melised salvestama väga suurel 
hulgal erinevat infot. 

Kolme õpetaja käe all oman-
dab siin võõrkeelt aastas umbes 
sada last, lisaks põhiõppetööle 
viiakse läbi laagreid ja lühikur-
suseid 4–12-aastastele lastele 
ning toimuvad tunniplaaniväli-
sed üritused. Sel kevadel alustati 
minilaagrite sarjaga “Las vane-
mad ka puhkavad vahel”, mis 
tõi piigade üleöö pidžaamapeole 
suure hulga tüdrukuid nii koolist 
kui väljastpoolt. Igal aastal tuleb 
ka midagi uut, eeloleval sügisel 
alustatakse ingliskeelse näiterin-
giga.   

Annika Poldre

Inglise keel saab selgeks mängu ja lauluga

Mängides saab laps võõrkeele hõlpsalt selgeks.
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Filter Temposõidu 
karikasari
Filter Temposõidu karikasarja Viimsi etapp on 
osutunud jalgratturite seas äärmiselt menukaks. 

Maikuu viimasel kolmapäe-
val ilusa ilmaga peetud 17 
km pikkusest individuaalsest 
eraldistardist võttis osa sarja 
rekordit tähistavad 248 ratta-
sõpra.

Parima tulemuse sai kirja Raido Saar, kes läbis va-
hemaa ajaga 23.27,91, mis teeb keskmiseks kiiruseks 
43,46 km/h. Talle järgnesid Siim Saavik (+15,45), Priit 
Prous (+24,60), Meelis Rebane (+26,90) ja Kevin Lippe 
(+29,44). Parimaks naiseks tõusis Viktoria Randalainen, 
kes sai kirja aja 25.54,58 (keskmine kiirus 39,36 km/h).

Filter Temposõidu Karikasarja 3. etapp, 10 km indivi-
duaalne eraldistart toimub 12. juunil Pirital. Viimsisse jõuab 
Filter Temposõidu Karikasari sel hooajal veel – 24. juulil on 
võimalus end samal rajal veel kord proovile panna.

Aerobike Cycling Agency

hooaja kokku
31. mail võttis korvpalliklubi Viimsi X kokku oma 
11. hooaega ja tähistas ka kümnendat sünnipäeva. 

Päev oli jagatud kaheks: esimeses pooles olid peaosas 
sportlased. Tunnustati parimaid treeningul osalejad ja lap-
sevanemaid, kes on klubi tegevusse panustanud rohkem 
kui neilt kunagi oodatud, ning tehti ühiselt sporti.

Päeva teises pooles toimus KK Viimsi hooajalõpu ja 
sünnipäeva pidulik vastuvõtt. Tehti emotsionaalne tagasi-
vaade möödunud kümnele aastale. Tänati pidulikult toeta-
jaid ja klubi omi eestvedajaid. Korvpalliklubi Viimsi perre 
kuulub 170 last kaheksas treeningrühmas, kuus kvalifit-
seeritud treenerit ning palju rahulolevaid lapsevanemaid 
ja toetajaid.

Korvpalliklubi Viimsi X: 10 aastat, 11 hooaega, 170 
noorsportlast, 191 laagripäeva, üle 400 muudetud elu, üle 
92 000 visatud punkti. Klubi peaeesmärk: PAREMA JA 
SPORTLIKUMA VIIMSI VALLA NIMEL!

Tänades ja tervitades veel kord kõik, kes kümne aasta 
jooksul on meiega koostööd teinud.

KK Viimsi

Tenniseväljakud ootavad
Püünsi kooli savi-liivakattega tenniseväljakud taas ava-
tud.

Kutsume kõiki tennisehuvilisi Püünsi kooli kahele savi-liiva-
kattega tenniseväljakule servima alates 14. juunist. Ära lase 
mööda võimalust ja head ilma!

Platside kasutamise rendi hinnad: üksikmäng ühel väljakul 
6,39 €/h, paarismäng ühel väljakul 10,23 €/h.

Täpsem info tel 5691 6918, Remo Merimaa, Viimsi valla 
sporditöö koordinaator.

23.–26. mail osalesid Rul-
lesti rulluisutajad Rootsis 
suurel rahvusvahelisel sõ-
javäeorkestrite kujundlii-
kumise ja muusikaüritus-
tel nimetusega Sweden 
International Tattoo. 

Sweden International Military 
Tattoo toimus Malmö Arenal, 
kus nädal enne oli Eurovisioo-
ni lauluvõistlus. Anti kolm 
etendust, mida kokku külastas 
üle 18 000 pealtvaataja. Esi-
nejaid oli tulnud üle maailma: 
Singapurist, Prantsusmaalt, 
Iirimaalt, Rootsist, Norrast, 
Inglismaalt ja Eestist. Eestit 
esindas Viimsis tegutsev rull-
uisuklubi Rullest.

Sweden International Mili-
tary Tattoo on kõrgel riiklikul 
tasemel kuninglike sõjaväe-
orkestrite esinemine ning et 
etendusele lisada kiirust, liiku-
vust ja sära, esinesid 20 rull-

Spordiüritustest tulekul
8. juuni Harjumaa meistrivõistlused ning noorte A (1996–
1997) ja B (1998 ja hiljem) vanuseklassi meistrivõistlused 
kergejõustikus / Kose / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
8–9. juuni Viimsi valla lahtised meistrivõistlused tennises / 
Viimis mõisapargi väljakud /  Korraldaja: Kristjan Pakk
9. juuni Viimsi Cup 2013 rulluisutamises / Viimsi Kool / Kor-
raldaja: Spordiklubi Rullest
9. juuni k 10 III Viimsi Rattaretk / Viimsi looduskeskuse ees/ 
Korraldaja: Viimsi Vald
21.–22. juuni Eesti Meistrivõistlused jalgratturite grupisõidus / 
Randvere küla keskus / Korraldaja: MTÜ Spordiklubi Ratta Agentuur
29.–30. juuni XXI Eesti valdade suvemängud / Karksi-Nuia 

30. mail toimus Tour 
of Estonia velotuuri 
esimene etapp – 125 km 
pikkune Viimsi grupisõit 
(10x12,5 km), mille võitis 
ajaga 2:40:06 Leonid 
Krasnov (RUS) Rusvelo 
pro-kontinentaalmees-
konnast. Ühtlasi kandis 
Krasnov päeva teisel 
etapil Tallinna vanalinnas 
sinist liidrisärki. 

Peale etappi rääkis Krasnov: 
“See etapp oli huvitav, toi-
mus palju äraminekukatseid. 
Kuna olen sprinter, siis tuuri 
soosikuks ennast kindlasti ei 
pea, aga täna mängis mees-
kond spetsiaalselt minule 
just seetõttu, et olen pigem 
sprinteri jalaga. Meeskond on 
Tour of Estoniale tulnud või-
dumõtetega, kindlasti tahame 
meeskondlikult võita ja on 
hea meel, et esimene etapp nii 
õnnestus.” Tuuri käigu kohta 
sõnas Krasnov, et ilmselt saab 
otsustavaks viimane, Tartu 
etapp. 

Viimsi etapil tuli teiseks 
Konrad Dabkowski (BDC 
Marcpol Team, POL), kolman-
dana ületas finišijoone Linus 

Tähelepanu, spordihuvilised!
Kõik sportlased, kes soovivad esindada Viimsi valda 29.–
30. juunil 21. Eesti valdade suvemängudel, nüüd on teie 
võimalus. 

Võistelda saab üheksal spordialal: kergejõustik, meeste 
võrkpall, naiste võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine, mä-
lumäng, köievedu, jahilaskmine, petank. 

Huvilised, kiirustage, sest kohtade arv on piiratud. Lisa info 
ja registreerimine Remo Merimaa, tel 5691 6918, remo.meri-
maa@viimsivv.ee.

Tour of Estonia etapp Viimsis

Dahlberg (Team People4you - 
Unaas Cycling, SWE). 

Pärast esimest etappi oli pa-
rima noor ja ühtlasi aktiivseim 
rattur Emils Liepins (Alpha 
Baltic - Unitymarathons.com, 
LAT). Eestlastest oli parim 
Rietumu – Delfini meeskonnas 
sõitev Reijo Puhm (etapi 7.). 

Vahefiniši võitis Gert Jõeäär 
(Eesti Rahvusmeeskond). 

Viimase etapi võiduga SEB 
32. Tartu Rattarallil tõusis üld-
võitjaks Cofidise profirattur 
Gert Jõeäär ajaga 3:07:37. Jõe-
ääre jaoks on tegemist üliedu-
ka nädalavahetusega – Jõeäär 
on nii UCI 2.1 kategooria Tour 

of Estonia 2013 võitja kui ka 
Tartu Rattaralli parim rattur.

Teisena ületas finišijoone 
Branislau Samoliau (Valge-
vene rahvusmeeskond) ajaga 
3:07:38, kolmandana finišeeris 
Mihkel Räim (Amore & Vita) 
ajaga 3:07:44. 

Remo Merimaa

Rullesti uisutajate edu Rootsis

uisuklubi Rullest rulluisutajat 
kahe kavaga: “The Chronic-
les of Narnia” ning “Summon 
the Heroes”. Esmakordselt oli 
Rullesti uisutajatel võimalus 
esineda elava muusika saatel, 
neid saatis Rootsi kuninglik 
orkester. 

Esinemistele eelnesid pi-
kad proovid ja läbimängud, 
mille eesmärk oli koostöö ja 

täpne ajastus orkestri muu-
sikute ja uisutajate vahel. 
Esinemine nõudis rühmalt 
erakordset eneseületamist ja 
keskendumist ning saadud fan-
tastiline kogemus tegi rühmast 
karastunud ja igas olukorras 
toime tuleva tiimi.

Kõik esinemised sujusid 
hästi ning publik võttis uisu-
tajaid vastu suure aplausiga. 

9. juunil k 15 toimub Viim-
si Kooli suures spordisaalis 
rulliluuisutamise üksikka-
vade võistlus “Viimsi Cup”, 
kust võtab osa ligi 55 
noort rulluisutajat vanuses 
6–14 eluaastat. Kõik hu-
vilised on oodatud kaasa 
elama. Lisainfo: www.rul-
lest.ee ja piret@rullest.ee

Märkimisväärne on ka see, et 
kava “The Chronicles of Nar-
nia” valiti Tattoo avanumbriks.

See üritus on väga suu-
re kohaliku tähtsusega ning 
esinemist kajastati ka mitmel 
korral kohalikus ajakirjandu-
ses ja televisioonis. Pärast häs-
ti õnnestunud etteastet Sweden 
International Tattool kutsuti 
meid esinema ka teistele rah-
vusvahelistele tattoodele.

Piret Rink
Rulluisuklubi Rullest treener

Tour of Estonia etapp Viimsis kulges külmas ja vihmasajus. Foto Ardo Säks

Rullesti uisutajad kutsuti esinema ka teistele Tattoodele.  

Korvpalliklubi Viimsi X sünnipäeval.

Korvpallurid võtsid
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Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühho-
loog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja 
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane 
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, 
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi 
vastu

*     teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
**   teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

Konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Üldarst
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool
Terviseaudit

Ebatavaliselt suur 
koerapere
Viimsi loomakliinikus aidati ilmale 14 
Landseeri kutsikat. 

Landseeri kutsikad sündisid Viimsi Loo-
makliinikus arstide väga hooliva ja profes-
sionaalse järelevalve all. Viimsi Loomaklii-
nikul oli esimene kogemus aidata ilmale 
tuua nii suurearvuline koerapere. 14 kutsi-
kat on Landseeridel ebatavaline, tavapära-
selt sünnib neid 3–7.

Landseerid on suured koerad, armasta-
vad ujuda ja vees töötada ning seetõttu on 
neid kasutatud kalastuspaatides abilistena. 
Nad aitavad vette kukkunud inimesi kaldale 
ja sukelduvad kividesse takerdunud võrku-
dele järele. 

Landseer on välimuselt üsna sarnane 
newfoundlandi koeraga, kuid loomult njuu-
fast aktiivsem ja domineerivam. Ta on väga 
perekeskne koer, kes soovib igal võimalusel 
olla koos oma inimestega. Samas on ta ka 
tubli valvaja, kaitstes pereliikmeid ja kodu. 
Landseeridel on tugevalt säilinud vetelpääs-
teinstinkt. Ka on neil selleks tööks sobilikud 
lestad varvaste vahel. Tõug on nime saanud 
Inglise kunstniku Sir Edwin Landseeri järgi, 
kes on neist mitmeid maale maalinud.

Viimsis elavatel landseeridel, 4aastasel 
Tetmamarellal ja 7aastasel Stuartsupers-
taril sündis 22. mail esimene pesakond, 6 
emast ja 8 isast kutsikat, kes otsivad uut 
kodu ja toredat ning hoolivat peret (müü-
giinfo Taimi 518 2343).

Ootame lapsi lastehoidu Randveres!

E–R 7.30–18.00. www.mummulasteaed.ee. Tel 5699 7448

ERALASTEAED TIBU PAKUB ALATES 16.09. 2013 TÖÖD 
OMA VÄIKSES SÕBRALIKUS LASTEAIAS

LASTEAIAÕPETAJALE

Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridus.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 

palun saata 24. juuniks k.a 
e-aadressile lasteaedtibu@gmail.com või tuua lasteaeda.

Eralasteaed Tibu – Vehema tee 6, 74001 Viimsi
Tel. 51 925 869, 602 0083

lasteaedtibu@gmail.com, www.lasteaedtibu.ee

ERAKUULUTUSED

l Müüa äsjatäidetud krunt Leppneemes 1570 m2. 
Hind kokkuleppel. Tel 5342 3633.
l Annan sulgpalli eratrenne Viimsi Spordihallis. 
Tund 15 € + väljaku rent. Tel 5559 5150. Ketly.
l Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus, haljas-
tustööd, ehitus-ja remonditööd. Tel 5815 2803, 
e-mail saluehitus@hot.ee.
l Kõrgharidusega raamatupidaja otsib lisatööd: 
aastaaruanded, raamatupidamine korteriühistutele, 
väikefirmadele. Tel 552 2428.
l Jalad kergeks ja kauniks! Tulen koju tegema pe-
diküüri. Hind 15 €. Tel 5690 9616, olloulle@gmail.
com.
l Koostame majandusaasta aruandeid, aitame 
korraldada raamatupidamist. www.fertesbaltic.ee, 
tel 518 8416.
l Restaureerin täispuit antiikmööblit Tallinnas, 
Nõmmel. Tel 5568 3629.
l Otsime suveks matemaatika ja inglise keele 
õpetajat 5. klassi õpilasele. Hind kokkuleppel. 
Kontakt 520 8943, Kadri.
l Müüa Viimsi alevikus äravedamiseks 2 käsitsi ta-
hutud palksauna (aiamaja) pindalaga 22 m. Hind 
6000 €. Tingimisvõimalus. Tel 501 1562, Madis.
l Muru niitmine Viimsis ja Pirital. Info tel 5309 0441.
l Pakun raamatupidamisteenust. Eelnevate 
perioodide korrastamine, jooksvad tööd kuni 
majandusaasta aruandeni. Tel 5665 5570.
l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib 
ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse, 
kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lille-
peenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldu-
sega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga 
hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Hinnaga 
120 €. mullavedu@hot.ee, tel 525 2632.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-
töid. Helistage telefonil 5625 1195 (k 9–19), Tiiu.
l Metalli koristamine. Tel 5695 7713, Aleksander.
l Otsin oma 2aastasele toredale pojale usaldus-
väärset ja sõbralikku hoidjat Viimsisse Pringi külla. 
Suvel mõnel korral nädalas, alates septembrist 
E–R kuni 10 h päevas. Kokkuleppel võimalik hoida 
ka osalise ajaga kindlatel nädalapäevadel. Eelistan 
pikaajalist hoidjat, kellel oleks võimalik abiks olla 
kuni juulini2014, sobivuse korral pakkuda tööd 
juulini 2015. Lisainfo merilinp@hotmail.com, tel 
518 2523.
l Kevadised aiahooldustööd, istutusalade rajamine 
ja taimede istutamine. Tel 514 0524, e-mail 
landart@live.com, http://landart.edicypages.com.
l Suveks rannavormi! Olimpi tippkvaliteetseid 
rasvapõletajaid, massilisajaid, proteiine ja muid 
profitooteid saate nüüd osta mugavalt ja soodsalt 
Olimpi e-poest: www.olimp.ee.
l Ostan teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda 
võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.   
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib 
pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi 
lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.fas-
saadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 30 
cm 2,2 €, kask 30 cm 2,6 €. Alates 50 kotist on 
transport Kiili, Rae ja Viimsi valda tasuta. Tellimine 
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.united-
expo.ee.

l Harjumaa kandlemeister müüb väikekandleid. 
Meisterdan ka vastavalt soovile. Kui ei oska män-
gida, siis õpetan. Võta ühendust virbel@virbel.eu.
Igasse kodusse kannel!
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 
jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid 
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-
konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09  €/min, vaata ka sooduspakku-
mist: www.ennustus.ee.
l Akende pesu, (sammaldunud katuste) surve-
pesu, katuste süvapesu, ohtlike puude lõikus, vee-
rennide puhastus, koristustööd. Tel 5638 8994.
l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-
kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-
ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Abiks Alati Raamatupidaja OÜ koostab aasta-
aruandeid, aitab firmadel sisse seada raamatupi-
damisarvestust ja osutab raamatupidamise täis-
teenust. Täiendav info http://aaraamat.weebly.
com, kontakt aaraamat@gmail.com, tel 503 7487.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-
kut ja täitepinnast. Tel 509 2936. 
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõh-
kumine, okste kärpimine, võra kujundamine. Kõrg-
haljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises. 
Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Pakun koristusteenust, tel 5683 3838.
l Pikaajalise töökogemusega põrandakatete pai-
galduse brigaad teostab parketi, laminaadi, pvc-, 
linoleumi, epo-, polüuretaankatete paigaldus-
töid. Tegeleme ka põrandate tasanduse ja kallete 
viimstlusega. Aitame nii tootevalikul kui ka trans-
pordiga . Tel 517 5261. 
l Kvalifitseeritud, 3. kat. pottsepp teostab ahjude, 
pliitide, kaminate, soojamüüride ja korstnate ehi-
tust. Samas vanade küttekehade remont ja puhas-
tus. Töödele garantii ja teostusakt. Tel 501 5320.
l Teeme: puitfassaadid, akende, uste vahetus, 
puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus, 
tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste 
ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 551 7825, 
evaron@hot.ee www.evaron.ee.
l Litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. e-mail margus@
korvent.ee , tel 552 6281.
l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, lahti-
selt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning sae-
puru kotis, al 1,8 € võrk (koos toomisega). Tel 501 
8594.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku sei-
sundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Soodsad 
hinnad. Tel 522 0321, info@arbormen.ee, www.
arbormen.ee.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine. Töö kiire 
ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228.
l Vanametalli tasuta koristus, lõikamine ja äravedu 
Viimsist ja lähiümbrusest! Pakkuda võib kõiki me-
talle ja kõike, mis on metallist. Kõik vahendid ole-
mas tööde teostamiseks ja äraveoks. Suuremate 
koguste eest võimalik tasu kokkuleppel! Tel 5833 
3586.



HEA TUJU LASTELAAGER 2013 
“SUVI ON SEIKLUS”
 

• seiklus linnas
• seiklus metsas
• seiklus mere ääres
• seiklus kunsti ja meisterdamismaailmas
• seiklus fantaasiamaailmas
Laagrisse on oodatud 7–10 a tüdrukud.
Pesapaik: Viimsi Huvikeskus, Nelgi tee 1
I vahetus: 1. juuli - 5. juuli 2013 – VAbU 
KOHTI EI OLE 
II vahetus: 26. august - 30. august 2013
Hind 85 € (millest broneerimistasu 25 €)
Iga päev hommikuamps ja soe lõunasöök!
Laagripäeva pikkus on 10.00-16.30
Registreerimine kodulehe kaudu: 
www.heatuju.planet.ee
Lisainfo: heatujustuudio@gmail.com 
tel 5563 4784 
www.huvikeskus.ee
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PÄRLILAAGER tuleb taas!
Ootame tüdrukuid, kes on vähemalt 9-aastased

Laager toimub 19.–23. augustini
Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa toas 11–15

Pärlilaagerlaager sobib tüdrukutele, kes soovivad 
ise olla oma ehete autoriks.

Hind: 5 päeva 50 eurot, 4 päeva 45 eurot, 3 päeva 40 
eurot, 2 päeva 30 eurot

Registreerimine ja info: loovustuba@gmail.com

Puitaedade ja Terrasside ehitus. 
Küsi meilt täpsemat pakkumist,

info@puitaed.ee  
Tel.+372 564 561 68, www.puitaed.ee

KODUKORISTUS 
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS 
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

18.04 saabus uut kaupa.

Viimsi Kirbuturg 
Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme 
Sinu kauba Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Müüjatele iga neljas nädal müügikoht tasuta!
Tule ka tegema soodsaid oste.
Kaup vahetub iga päev!
Oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.kirbukad.ee

Alates 20. aprillist k 10.00–16.00 
igal laupäeval toimub Viimsi siseturul 
(Kaluri tee 5, Haabneeme)

KIRBULAAT
Müüa ja osta saab kõike.
Sulle – vana, teisele – uus!
Info ja eelregistreerimine:
info@viimsiturg.ee ja tel 5855 7003

Korralik tõlketeenus 
mõistliku hinnaga, 

kevadised soodustused 
lõputööde kokkuvõtetele – 

vaata lähemalt 

MP Tõlked 
www.merilink.eu/index.html

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Ainult meilt laias valikus 

ja soodsa hinnaga 
madratseid ja voodipesu. 

Veel hea hinnaga UUSI 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid, ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatusedJ

AVATUD 
ÕMBLUSSALOng

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

MÜÜA MULDA 
KOOS KOHALE-

TOOMISEGA
LISAINFO: 

+372 522 0073 
+372 527 0580 

muld@golfest.ee

Soovin üürida 
või osta 

heas korras 
gARAAžIbOKSI 
Katlamaja või 

Pargi teel. 

Oodatud kõik 
pakkumised. 
Tel 501 0153

Meie söökla on 
külastajatele

taas avatud alates 
03.06.2013,
E–R kella 

12.30–14.00
Asume Ampri tee 1, 

Lubja küla

KÜ Kuunar (Mereranna tee 6, Haabneeme 
alevik, Viimsi vald, Harjumaa) soovib leida 
endale kohusetundlikku sise- ja väliskorista-
jat, kelle ülesandeks on trepikodade korras-
hoid, trepikodade põrandate, akende ja sein-
te pesu, territooriumi korrashoid sh muru niit-
mine jne. Soovitavalt võiks see isik elada 
Viimsi vallas. Täpsem info majahaldurilt: 506 
7818 või tarvo@hansarem.ee

Suveks tööle
Viimsi Vallavalitsus otsib hooajalist töö-
tajat, kes teenindaks ja hoiaks korras 
Püünsi külas Püünsi kooli juures asuvaid 
tenniseväljakuid.

Tööülesanded: Püünsi savi-liivakattega 
väljakute korrashoid ja klientide teeninda-
mine.

Töö on hooajaline: juuni-september 2013. 
Täpsem info telefonil : 5691 6918, Remo 

Merimaa, Viimsi valla sporditöö koordinaator.

Teade pensionäridele
Lõppenud on Spa ujumise I poolaasta. Ala-
tes juunikuust kuni septembrini soo-
dustingimustel Spa-d kasutada ei saa. 
Kasutamistingimused suvel on: Spa kasu-
tamise ajad jäävad endiseks – T, N 11.30–
13.30; tasuda tuleb 5 € ühe kasutuskorra 
eest; vesiaeroobikat ei toimu; Viimsi Pen-
sionäride Ühenduse tuba on suvel suletud.

Erilise vajaduse tekkimisel võtke ühen-
dust juhatuse liikmetega.

Alustame 1. septembril.

Esmaspäeval, 17. juunil 2013 
kell 16.00 Viimsi Koolis

Brebeufi Jesuiidikooli bandi 
(Indianapolis, USA) 

ja
Viimsi Kooli noortekoori

K O N T S E R T
Dirigendid: Steve Hoernemann

Andrus Kalvet

Kontsert on tasuta

Viimsi Vallavalitsus otsib kahele erivaja-
dusega lapsele  isiklikku abistajat  alates 
augustist õppeaastaks 2013/2014 Viim-
si lasteaedades.

Töö kirjeldus  
• Erivajadusega lapse toetamine õpetaja 

juhendatud tegevuste läbiviimisel 
• Erivajadusega lapse abistamine liikumi-

sel, riietumisel, söömisel ja hügieeniprotse-
duuridel

Nõuded kandidaadile:
• Sõbralik • Kohusetundlik • Abivalmis
• Koostöövalmis
Kasuks tuleb varasem kogemus eelkoo-

liealiste erivajadustega lastega töötamisel. 
Töö on sobilik ka  nooruslikule pensionärile.

Tasu kokkuleppel.
Kandidaatidel palume esitada vabas 

vormis avaldus ja elulookirjeldus 19. Juuniks 
2013. a aadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 
74001 Harjumaa või digitaalselt allkirjasta-
tuna e-posti aadressile reet@viimsivv.ee.

Lisateave: Margit Stern,  tel 602 8857 või 
margit@viimsivv.ee
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Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER  
Asume Ravi tee 1 

(bussi 1A lõpp-peatuse vastas, Viimsi 
Haigla kõrval)

  
  
 

l Burgerid l Friikartulid l Kebabid 
l Pelmeenid l Tortillad l Nuggetid jpm

 www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

Viimsi uus Maxima X 
Pargi tee 22

kauplus ootab oma meeskonda:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID

- LETITEENINDAJAID
- PEAKASSAPIDAJAID

Ettevõte garanteerib:                                    
- stabiilse palga                          

- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid

- tööalase tasuta koolituse

Pakume tööd ka suveks täis-ja osakoormusega!

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE või 
saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE   

Info telefonil: 602 3147


