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Lauluvõistlused Viimsi Laulu-
laps 2012 ja Harjumaa 
Laululaps 2012. Loe lk 3

Neljapäeval, 26. aprillil kuu-
lutati Harmoonikumis piduli-
kult välja Viimsi aasta naine 
2011 Külli Talmar. Valimist 
korraldab Viimsi Ettevõtli-
ke Daamide Assotsiatsioon 
(VEDA).

Merike Immato, VEDA asutajaliige 
ja esimene president ütles, et aasta 
naise valimine on VEDA kõige pi-
dulikum ettevõtmine. Abivallava-
nema Jan Trei sõnul on see üritus 
toonud kogukonnale uusi eeskuju-
sid. “Eesti naine on tubli, töökas ja 
võimekas. Kust see jõud naistel tu-
leb?“ imestas Trei, kes luges kokku-
tulnutele ette selleks puhuks Janek 
Mäggilt tellitud luuletuse. 

Tänavu seitsmendat korda 
toimunud valimistel olid väga tu-
gevad kandidaadid-nominendid, 
kellel on mitu rolli, millega nad 
hiilgavalt hakkama saavad. Va-
lik tehakse soovituskirjade alusel 
ja valijad – VEDA daamid – ei 
pruugi kandidaate tunda. Otsusta-
jate sõnul on soovituskirjad läinud 
aasta-aastalt üha mahukamaks ja 
põhjalikumaks. 

Tänavused kolm aasta naise 
tiitli nominenti olid: Jana Reba-
ne, Külli Talmar ja Annika Vaikla. 
Tiitli pälvis Viimsi Kooli huvijuht 
Külli Talmar.

Jana Rebane
Jana Rebane on kolme Viimsi Koo-
lis õppiva tubli ja andeka lapse 

ema. Aktiivse ja ideerikka inimese-
na on ta seotud mitme kogukondli-
ku projektiga, osaleb vallavolikogu 
noorsoo- ja hariduskomisjoni ning 
sotsiaalvõrgustiku töös, samu-
ti Viimsi ja Taani Guldborgsundi 
ühisprojektides. Jana moto on: ai-
nult südamega näed hästi! 

Jana Rebane töötab Viimsi 
Lasteaedade vanemõpetajana ja 
õppejuhina. Ta on mõelnud välja 
ja avaldanud õppematerjale, vii-
nud läbi koolitusi, juhendanud 
praktikante. Teda on tunnustatud 
Harjumaa aasta õpetaja 2011 ja 
Harjumaa õppija arengu toetaja 
2011 aunimetustega. 

Mitmekülgsete huvide ja ak-
tiivse elulaadiga jõuab ta tegelda 
spordiga, maalida, kududa, hee-
geldada ja viltida ning leida veel 
aega, et lugeda ja teatris käia. 

Kaheksa aastat on ta olnud 
seotud Viimsi Invaühingu lastega, 
osalenud nende laagrites ja õpeta-
nud seal lapsi. Tal jätkub südame-
soojust paljude sõprade jaoks ning 
kunagi ei jäta ta sõpru hätta. 

Annika Vaikla 
Kuna Annika on lastega kodune 
(tal on kaks väikest tütart), siis 
realiseerib ta oma ametioskusi, 
suheldes pere ja kaaskodanikega 
ning täiendades ennast erialaselt 
EBSi avatud ülikoolis. Head suh-
ted nii perekondlikul kui ka ko-
gukondlikul tasemel on talle väga 
olulised. Annika näol on tegemist 

väga positiivse inimesega, kel on 
suurepärane oskus mõelda igas 
olukorras positiivselt ning kellega 
suheldes muutuvad kõik päikseli-
semaks.

Tänu Annika aktiivsusele 
loodi Soosepa elurajoonis 2010. 
aastal külaselts, mille esimeheks 
valiti ühehäälselt Annika. Tema 
eestvedamisel on toimunud mit-
med väga edukad ühisüritused. 
Ta on aidanud käivitada mitme 
külaliikme ideid, nagu näiteks 
Soosepa raba terviseraja loomine 
ja Soosepa elurajooni mänguväl-
jaku uuendamine. Tema eestve-
damisel on loodud veel mitmeid 
tulemuslikke töögruppe. Ta osaleb 
Viimsi Lasteaedade tantsupeo kor-
raldamises. Annika eesmärk tõsta 
Pärnamäe küla piirkonna elanikes 
algatusvõimet ja toetada külaseltsi 
aktiivsete liikmete algatusi piir-
konna elukeskkonna parandamisel 
on reaalsuseks saanud.

Külli Talmar – aasta 
naine 2011
Külli Talmar töötab Viimsi Koolis 
huvijuhina, sõna- ja väljendus-
kunsti õpetajana, põhikooli aja-
looõpetaja ja klassijuhatajana. Ta 
on 14-aastase poja ema, hea huu-
morimeelega ja abivalmis inimene 
ning suurepärane sõber.

Külli süda ja hing on Viimsi 
Kooliteater, kus ta on lavastanud 
alates 1993. aastast kokku 26 la-
vastust, sh Viimsi Kooli õpetaja-

tega Viimsi Vabaõhumuuseumis 
“Ranna rahva lood ja laulud”, mille 
stsenaariumi autor ja lavastaja ta 
ise on. 

Oma sügavast ajaloohuvist la-
vastas ta Viimsi mõisas kooliteat-
riga Johan Laidoneri 120. ja 125. 
sünniaastapäevale pühendatud la-
vastused. 

Külli on pannud ennast proo-
vile ka kultuuriloo lektorina. Ta 
on olnud filmi “Memento vivere” 
kaasautoriks koos Jaan Kolbergi 
ja Alar Mikuga. Filmi on võimalik 
kasutada õppematerjalina koduloo 
või ajaloo tundides. 

Külli Talmar on osalenud 
Viimsi Kooli ja Harjumaa etlus-
konkursside žüriide töös. Ta on 
ette valmistanud ja läbi viinud 
Harjumaa täiskasvanute harras-
tusteatrite ja kooliteatrite festivale 
ning noorte tantsijate suvelaagreid 
ja aidanud Viimsi Invaühingul 
korraldada heategevuslikku aasta-
lõpuballi. 

Ta leiab, et igal ettevõtmisel on 
vaja tugevat meeskonda. Iga tege-
mise ja lavastuse juures peab ta 
oluliseks, et see jõuaks südamesse. 

Kuigi uuendused on talle meelt-
mööda, arvestab Külli väljakujune-
nud traditsioonidega ja püüab neid 
elus hoida. Külli jaoks on tähtis 
kogu aeg areneda. Ta leiab, et kõiki 
oskusi saab rakendada kõige pa-
remini, kui oled ise tasakaalus ja 
tead, mida tahad ja teed. 

VT

Viimsi aasta naine 2011
Tänavused aasta naise tiitli nominendid Annika Vaikla (vasakul) ja Jana Rebane ning keskel aasta naine 2011 Külli Talmar. 

Valla raamatu-
kogude uuring
11. mail 2012 algab Viimsi Raamatuko-
gu ja Prangli harukogu ühine teenuse 
kvaliteedi uuring. 

Selleks, et pakkuda parimat teenust ja tagada 
järjepidevus teenuse täiustamisel, vajab Viimsi 
Raamatukogu iga valla elaniku ja/või raamatu-
kogu kasutaja hinnangut. Külastajate seisukoh-
tade teadasaamine aitab paremini mõista Teie 
vajadusi ja ootusi ning seeläbi kujundada just 
Teile kõige sobivamad raamatukoguteenused. 

Lugejauuring toimub internetikeskkonnas 
connect.ee. Küsimustikule saab vastata veebi-
aadressil http://connect.ee/uuring/265938646/1/ 
ning küsimustele vastamiseks kulub aega 15–20 
minutit. Kui Te ei soovi küsitlusele internetis 
vastata, siis tulge raamatukokku (Kesk tee 1) ja 
küsige paberkandjal küsimustikku meie tööta-
jate käest või Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) 1. 
korruse infolauast.

Küsimustikule vastajate vahel loosime väl-
ja DVD “Viimsi saared”.

Viimsi Raamatukogu töötajad

Laste tantsupäev
Laupäeval, 19. mail kell 11.00 toimub 
Viimsi Kooli õuemurul Harjumaa Laste 
Tantsupäev ehk Koduõue simman, mil-
lest võtab osa üle 40 erinevat algklassi-
de rahvatantsurühma. 

Lisaks tantsimisele saab peol niisama 
lustida, vimkat ja vigurit teha ning vaar-
isade tarkusi õppida.

Terve laupäevase päeva saab Viimsi 
Kooli esisel platsil näha väikeseid rahva-
tantsulapsi, kes tantsivad nii iseenda kui 
ka vaatajate rõõmuks. Õuemurule tekivad 
nii mõnedki lõbusad mustrid ning väike-
sed tantsujalad sätivad platsil päris keeru-
lisi tantsusamme.

Kui tillukesed tantsujalad ära väsivad, 
siis saab õuemurul vahelduseks vägikaigast 
vedada, kukepoksis võistelda ning vaarisa-
de tarkusi õppida. Kõike seda vahvat möllu 
saadab Viimsi Huvikeskuse kapell.

Kel tõsisem huvi tantsimisele tulevate 
tantsude vastu, siis tantsupäeval näeb meie 
oma tantsuõpetajate loomingut: Tere tants, 
Isamaa hiilgava pinnalla, Väike hopõn,  Eesti 
on mu kodumaa, Taadi vaat, Galopiga polka, 
Minu isamajakene, Hoppaaa, Tantsukingad 
ja Jõgedel-mägedel. Selle peo ühistants on 
aga Jommitants, mida ka pealtvaatajaid kaa-
sa tantsima kutsutakse.

Harjumaa Laste Tantsupäeva korralda-
jateks on Agne, Maido Saar, Tiina Pukk, Ivi 
ja Hele. 

Olete kõik väga oodatud üht kevadist 
tantsupidu nautima!

Annika Remmel
Viimsi Kool
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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 606 6864, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 25. mail

Taasiseseisvumise järel on Viimsi ise-
seisva haldusüksusena eksisteerinuid 
21 aastat järjest. Esimese omavalit-
susena Harjumaal sai ta valla õigused 
1990. aastal ning on vanem kui taas-
tatud Eesti Vabariik. Aga esimeses 
Eesti Vabariigis asutatud Viimsi vald 
saab 11. mail  juba 93-aastaseks.

Mul on olnud au töötada Viimsis alates 
1997. aastast. Tulin siia toonase valla arhi-
tekti Tiit Kaljundi kutsel. Nagu enamik olu-
lisi pöördeid elus, sündis seegi kutse juhusli-
kul kohtumisel, sedakorda liini nr 18 bussis, 
millega sõitsin Nõmmele, Eesti Jalgpalli Lii-
du Ehitusbüroosse. Projekteerisin siis Eesti 
Jalgpalli Rahvusstaadioni. Auto oli rikki 
läinud ning bussisõit pikk. Tiit oli hea peda-
goog ja kutsus mind endale Viimsisse appi 
projekteerimistingimusi koostama. Nii sai 
minust arhitekt, kes projekteeris staadione 
ning kokkulepitud nädalapäevadel tegeles 
Viimsis ehitusprojektidega.

Selleks, et valla arengus rohkem kaasa 
rääkida, tuli end paljuski täiendada. Õppisin 
Helsinkis 2000. aastal täiendõppena vald-
konda, mida nimetati Yhdydskuntasuunitte-
lu ning EMIECO-s, kohaliku omavalitsuse 
juhtimist. Seda, kuidas tegelikult peaks üks 
Eesti kohalik omavalitsus toimima, ei tead-
nud neil aastatel noores riigis veel täpselt 
keegi. 

Viimsi on arenenud kiiresti. Minult on 
küsitud, et kas ehk liigagi kiiresti? Inimesed 
on siia elama tulnud, sest nad on nii valinud 
ja nii otsustanud. Eestis ei suudagi keegi 
mõjutada oluliselt rännet, linnastumist või 
viimasel ajal päevakorrale tõusnud emigrat-
siooni. Neid protsesse saab vaid ehk õige pi-
sut suunata. Pigem kasvab ühiskond taime-
na, mida saab kasta, anda arenguks vajalikud 
toitained ja piisavalt valgust. Aga teda ei saa 
sundida.

Seepärast pean Viimsi kiiret arengut loo-
mulikuks ühiskondlikuks protsessiks.

Viimsis ongi tulnud juhtida pidevaid 
muutusi. See on olnud nagu uue asumi ra-
jamine, kus saabuvaile elanikele on tulnud 
rajada kõik eluks vajalik, sealhulgas ehitada 
koolid, lasteaiad, rajada veevarustus ning 
toimiv ühistranspordisüsteem jne, leida sel-
leks kõigeks vahendid ning majandada ilma 
olulise riigipoolse toeta. Ning kõigele lisaks 
kuulata erakondade pidevat nääklemist “rik-
ka” valla arvuka valijaskonna  tähelepanu 
võitmiseks. 

Ma ei arva, et ilma selle viimaseta oleks 
ühegi valla või riigi areng parem või liht-
sam. Demokraatia eeldabki arvamuste palju-
sust ning erakondlikku võistlust. Kuid Eesti 
demokraatia tundub mulle põliste Euroopa 
demokraatiatega võrreldes siiski kuidagi eri-
nev. Meil puudub Euroopa  riikidele omane 
sajanditega mõõdetav poliitiline traditsioon 
ja kogemus ning tõenäoliselt mõjutab meid 
siiani pikaajaline paiknemine ühes teises, 
tänaseks samuti “demokraatlikus” riigis, kus 
peeti loomulikuks rääkida üht, mõelda teist 
ning kirjutada kolmandat.

Lennart Meri on öelnud, et Eesti iseseis-
vuse aluseks oli pikk omavalitsuse tradit-
sioon, pikk õiguslik traditsioon ja pikk kirja-
sõna traditsioon. Olen veendunud, et Viimsi 
on loonud ja hästi hoidnud omavalitsuslikku 
traditsiooni. Meil on tubli ja noor Rannarah-
va Muuseum. Meie kogukonna keskuseks 
on Viimsi Kool. Meil on Rannapere ja ak-
tiivsed kogudused. Viimsis on identiteedi- ja 
kogukonnatunnet ning see on omavalitsuse 
traditsiooni alus. Ning muidugi on meil alles 
kaunis ja pikk rannajoon ning 15 saart.

Viimsil on läinud hästi, eriti kui võrrelda 
paljude teiste kohalike omavalitsustega Ees-
tis ja väljaspool. Viimsi elanikkond on noor 
ja elujõuline, loov ja jätkusuutlik. Viimsi on 
nooruslikum kui Eesti tervikuna. Jõudu talle 
edaspidiseks! Palju õnne viimsilastele!

Haldo Oravas
Viimsi vallavanem

Ühiskond kasvab taimena

Haldo Oravas laste koolitusel “Kuidas teha paberit?”. Foto Kairi Uuk

Lehmade ja juustu valmis-
tamisega käisid tutvumas 
Pargi lasteaia Sinilille ja 
meelespea rühmad koos 
õpetajatega. Reisi teostus 
oli mTÜ Eesti Noortaluni-
kud poolt. 

MTÜ juhatuses otsustati, et 
tuleb teha midagi ühiskond-
likku ja laste heaks – et lapsed 
teaksid, kust tuleb hea Eesti 
toit, mida selleks teha tuleb ja, 
et piim ei ole ainult poes paki 
sees. Esimeseks taluks valisime 
igati viisaka ja viksi piima- ja 
juustutootmisega tegeleva põl-
lumajandusettevõtte Esko talu. 

8. mai hommikul saigi teoks 
Esko talu külastus. “Noortalu-
nikud” saabusid Esko tallu, kus 
neid võttis vastu talu sulane ja 
peremees Vello Eensalu. Vello 
Eensalu on ka Harjumaa aasta 
põllumees 2011. 

Algatuseks viidi meid 
juustukotta, kus seisid riiulite 
peal lugematu hulk kuldkolla-
seid ja punaseid juustukerasid. 
Piilusime üle ukse ka kohe pä-
ris juustutegemise ruumi, mis 
peab olema piinlikult puhas. 
Piimale lisatakse laap, et piim 
pakseneks. Hiigeltünnis sega-
takse piima kuni see õige kon-
sistentsiga herneterasuuruste 
tükikestega massiks muutub. 
Saadud mass tõstetakse juustu-
vormidesse ja pannakse pressi 
alla. Seal seisab ta nii kaua 
kuni omandab õige vormi ja 
vadak välja tilgub. Viimane 
lihv on juustu kaunistamine. 
Juust pintseldatakse kollase 
juustukattega. Mõned juustud 
tehakse eriliselt uhkeks – le-
patriinudeks, kõrvitsateks ja 
üks oli isegi läinud kaugele 
välismaale Jaapanisse Eesti 
rahvarõivais tüdrukuna. No 
sinnasamasse, kus Lotte käis 
judovõistlustel. Kõige lõpuks 
pannakse juustu peale Esko 
talu kleeps, millel seisab uh-
kelt peal ka tunnustatud Eesti 
maitse märk suitsupääsukese-
ga. Lapsed teadsid täpselt, mis 
linnuga on tegemist. Hilisemal 
maitsmisel võisid kõik öelda, 
et tegemist on tõesti hea ja 
väärt Eesti toidukraamiga ning 
kindlasti märki väärt. 

Juustu ilma piimaandjata 
ei tee. Tublid ja hästi toide-
tud lehmad annavad ka head 

piima, millest saab parimat 
juustu. Meie nägime silmanäh-
tavalt õnnelikke ja sõbralik-
ke lehmi. Nad lubasid ennast 
sööta ja pai teha. Piimalehmad 
olid musta-valgekirjud, mõ-
ned olid eriti kaunid, peaaegu 
valged. Nägime, et lehmadel 
on väga pikk ja kare keel. Nii 
mõnigi sai selle keele karedust 
tunda, kui lehm lipsas lapse 
käest heinatuti suhu. See oli 
päris naljakas ja tore. 

Lapsed said nuusutada leh-
ma lõhna ja laudahõngu. Seda 
peab ka teadma, et piim päris 
steriilsest ja parfümeeritud 
keskkonnast ei tule ning milli-
ne on lehma elu. 

Lapsed said maitsta mitut 
erinevat piimast valmistatud 
toitu. Salatijuustu ehk feta-tüü-
pi juustu tehakse seal talus nii 
lisandita kui ka nelja erineva 
maitselisandiga: küüslaugu-
peterselli, pipra- ja paprikase-
guga, tüümianiga ja basiiliku-
ga. Kõiki neid saime mekkida. 
Oli tõeline gurmaanide reis 
erinevate juustude maitsmise 
ja viinamarjadega. Lisaks pa-
kuti veel n-ö klassikalist kõva 
juustu ehk Hollandi tüüpi ta-
lujuustu, mida laagerdatakse 
kuni kuu. Vot sellest Hollandi 
tüüpi juustust saabki teha neid 
toredaid lepatriinusid ja muid 

kaunistatud juustukerasid. Pa-
kuti ka kama, mis oli valmista-
tud kohapeal valminud talujo-
gurtiga. See oli väga meeldiva 
ja naturaalse maitsega. Lapsed 
küll kama suurt ei armastanud 
ja Eesti rahvustoit ei ole vist 
eriti populaarne hoolimata 
oma rahvustoidu staatusest, 
kuid täiskasvanud oskasid 
seda küll nautida. Erinevad fe-
ta-tüüpi maitsejuustud meeldi-
sid aga lastele väga. Mis võis 
olla mõnusam, kui värskes 
õhus, taluõues kohapeal val-
minud ülivärsket puhast talu-
toitu süüa. Ja kui saaks seda 
veel iga päev lasteaias ka! 

Kuna Esko talus on valmi-
nud ka telesarja Õnne 13 võt-
ted ja sulane Ülo seal põhiliselt 
toimetab, siis lastele näidatud 
juustutegemise filmis rääkiski 
Ülo, kuidas see juustu valmis-
tamine täpselt toimub. Tuleb 
nentida, et see on peen ja piin-
likult puhas töö, kuidas ikka 
õige konsistentsi ja maitsega 
juust piimast välja võlutakse. 
Saime teada, et ühe ca 14 cm 
läbimõõduga juustukera val-
mistamiseks on vaja terve suur 
ämbritäis ehk 10 liitrit piima.  

Kõhud täis ja rahuloleva-
tena jõudis seltskond tagasi 
lasteaeda. Jälle mõned tarku-
sed juures. Ehk mõnest lapsest 
saab kunagi tulevikus kee-
gi, kes ise oskab juustu teha. 
Põllumeestel on iga noore ta-
lupidaja üle siiralt hea meel, 
sest siis oleks, kellele pika aja 
jooksul märkimisväärse vae-
vaga omandatud kuldaväärt 
teadmisi edasi pärandada. 

Leen Eenpalu 
MTÜ Viimsi Noortalunikud nimel 

Tänud sadadele talgulistele!
Viimsi vallas toimus maikuu alguses ühte-
kokku üle 30 heakorratalgu. Talgutel osales 
mitusada viimsilast. Kokku veeti ära ligi neli 
suurt konteinerit rämpsu. Püünsist veeti ära 
suur konteineritäis rannast korjatud prahti. 
Kõige suurem tänu kuulub siinkohal talgulis-
tele, kes vabatahtlikult tulid välja ja tegid ära 
suure töö. Eriliselt sooviks esile tõsta Viimsi 
Kooli 14-aastast õpilast Robert Kürsat, kes 
käis lausa kahel nädalavahetusel prahti ko-
ristamas. Suur tänu Karmel Ekkerile, Andrus 

Pihelile, Mati Elistele, Eha-Kai Mesipuule, 
Esta Järvele, Annika Vaiklale, Kärol Tohve-
rile, Priit Robasele, Raimo Vahurile, Toivo 
Urvale, Raivo Kaarele, Jako Vernikule, Kai-
do Metsmale, Ave Ojasoonele, Valter Puust-
römile, Enno Selirannale, Helena Allikmaa-
le, Jan Treile – tänu teie ettevõtlikkusele sai 
Viimsi tublisti kaunimaks! Järgmisel aastal 
talgutel kohtume!

Alar mik
kommunaalameti juhataja

Lapsed tallu ehk 
kust toit tuleb

Nende pallide sees on see, mida loomad söövad.

Lehmaga päris ligistikku.
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22. aprillil toimus lau-
luvõistlus Viimsi Laulu-
laps 2012. Selles tublilt 
esinenud pääsesid edasi 
lauluvõistlusele Harjumaa 
Laululaps 2012. 

Viimsi Laulaps 2012 võistlusel 
osales 71 last kuues vanuserüh-
mas. Harjumaale pääses edasi 
võistlema 16 laululast. Harju-
maa Laululaps 2012 võistlus 
peeti 28. ja 29. aprillil ning 
sellel osales kokku 150 lauljat. 
Meilt pääsesid lauljad edasi 
punktisummade alusel ja sa-
mamoodi arvestati punktisum-
made põhjal ka seal edasimine-
kut Laulukarussellile. Sellesse 
lõppvooru pääses Viimsist Ita-
Riina Pedaniku õpilane Maria 
Rander. 

“Meil on vallas palju tub-
lisid laululapsi,” ütles Viimsi 
Laululaps 2012 korraldaja, 
Viimsi Huvikeskuse direktor 
Ita-Riina Pedanik, kelle 19 õpi-
lasest pääses Harjumaale laul-
ma 11 last. “See on väga hea 
tulemus,” rõõmustas Pedanik. 

Pedaniku sõnul olid kõik 
Harjumaale edasi laulma pää-
senud lapsed väga tublid ning 
konkurents sellel võistlusel 
väga tugev. Viimsi laululapsed 
jõudsid Harjumaa võistlusel 
pea igas vanuseklassis esikol-
mikusse.  

2012. aasta Viimsi 
parimad lauljad on

3–4-aastased: tüdrukud – I 
koht Mariette Talvik (õp. Ita-
Riina Pedanik); poisid – I koht 
Raul Hendrik van Rens (õp. 
Ita-Riina Pedanik). Võistluse-
le Harjumaa Laululaps 2012: 
Mariette Talvik, Raul Hendrik 
van Rens.

5–7-aastased: tüdrukud – I 
koht Anneliis Aljas (õp. Maire 
Eliste), II koht Elisabeth Põl-

Kaks laste lauluvõistlust

der (õp. Ita-Riina Pedanik). III 
koht Rebeca Elisabeth Kriisa 
(õp. Ita-Riina Pedanik); poisid – 
I koht Jakob Orav (õp. Ita-Rii-
na Pedanik), II koht Roderik 
Gross (õp. Ita-Riina Pedanik) 
. Võistlusele Harjumaa Laulu-
laps 2012: Anneliis Aljas, Ja-
kob Orav, Roderik Gross.

8–10-aastased: tüdrukud – 
I koht Maria Rander (õp. 
Ita-Riina Pedanik), II koht 
Anna Kristina Pihlakas (õp. 
Ita-Riina Pedanik), III koht 
Eva Katarina Tambets (õp. Ita-
Riina Pedanik); poisid – I koht 

Kasper Sebastian Silla (õp. 
Märt Silla), II koht Mathias 
Lantin (õp. Kerlin Takk), III 
koht Markus Valkna (õp. Age 
Toomsalu). Võistlusele Har-
jumaa Laululaps 2012: Maria 
Rander, Anna Kristina Pihla-
kas, Eva Katarina Tambets.           

11–13-aastased: tüdrukud 
– I koht Kätriin Helena Huttu-
nen (õp. Anu Lõhmus), II koht 
Luisa Susanna Kütson (õp. 
Ita-Riina Pedanik), III koht 
Jessica Agnetha Kari (õp. Sirje 
Medell); poisid – I koht Karl 
Joosep Kahk (õp. Rines Takel) 

Laulukarussellile läheb Viimsit esindama Ita-Riina Pedaniku õpilane 
maria Rander.

II koht Daniel Jakob Minkki-
nen (õp. Egle Kanep), III koht 
Argo Ranne (õp. Age Toom-
salu). Võistlusele Harjumaa 
Laululaps 2012: Kätriin He-
lena Huttunen, Luisa Susanna 
Kütson, Karl Joosep Kahk

14–15-aastased: I koht 
Liisa Johanna Viikna (õp. Ita-
Riina Pedanik), II koht Kertu 
Aer, (õp. Anu Lõhmus), II koht 
Karmen Kuusk (õp. Kätlin 
Puhmaste). Võistlusele Harju-
maa Laululaps 2012: Liisa Jo-
hanna Viikna, Kertu Aer

16–18-aastased: I koht Syl-
via Krupp, II koht Liis Reba-
ne, (õp. Ita-Riina Pedanik), III 
koht Triin Rebane (õp. Ita-Rii-
na Pedanik). Võistlusele Har-
jumaa Laululaps 2012: Sylvia 
Krupp, Liis Rebane , Triin Re-
bane  

Publiku lemmikud: Ma-
riette Talvik, Jakob Orav, Birgit 
Kask, Marta Tõnisalu, Loreley 
Reim, Jessica Kari, Kertu Aer, 
Kriss-Stina Vaidla, Liis Reba-
ne, Triin Rebane

Harjumaa Laululaps 
2012

3 – 4-aastased: II Raul Hend-
rik van Rens (õp. Ita-Riina Peda-
nik).

8 – 10-aastased: II Maria 
Rander (õp. Ita-Riina Peda-
nik), III Anna Kristina Pihla-
kas (õp. Ita-Riina Pedanik). 
Laulukarussell 2012 osalejad: 
Kirke Männik, Maria Rander

11–13-aastased: I–II Kät-
riin Helena Huttunen (õp. Anu 
Lõhmus), III Karl Joosep Kahk 
(õp. Rines Takel). Laulukarus-
sell 2012 osalejad: Susanna-
Reti Räim, Markus Mõttus

14–15-aastased: I Liisa Jo-
hanna Viikna (õp. Ita-Riina Pe-
danik), II Kertu Aer, õp. Anu 
Lõhmus

 VT

Aasta tagasi, 4. juunil 
2011 nautisid 250 suurt 
ja väikesed jalgrattahu-
vilist imeilusat ilma ning 
Viimsi poolsaare vaata-
misväärsusi.

Pühapäeval, 3. juunil ootame 
taas kõiki rattahuvilisi osalema 
Viimsi Rattaretkel. Eelmisel 
aastal kulges rattasõit rohkem 
poolsaare läänekaldal. Sel aas-
tal läbib sõit rohkem idakalda 
alasid. 

Oodatud on kõik rattahu-
vilised olenemata vanusest ja 
sportlikust vormist! Tulla võib 
ka terve perega. Enamus sõi-
dust toimub kõva kattega tee-
del. Siiski on soovitav kasutada 
eelõige maastiku- või linnaratta 
tüüpi ratast. Kõigil ratturitel on 
kohustus kanda kiivrit!    

Retke pikkus on 33 kilo-
meetrit, kuid selle läbimise 
muudavad lihtsamaks ja meel-
divamaks iga 4–5 kilomeetri 
järel tehtavad puhkepausid, kus 

Viimsi rattaretk 2012
giid annab ülevaate antud koha 
huviväärsustest ning ratturid 
saavad puhata ja end söögi-joo-
giga turgutada. Soovijatel on 
võimalus valida ka lühemaid 
marsruute, võimalik on liituda 
grupiga mis tahes peatuspunktis 
või retk endale sobivas kohas 
lõpetada.  Orienteerumist hõl-
bustab Viimsi rattaretke kaart, 
kuhu märgitakse retke marsruut 
ja vaatamisväärsused. Retkest 
osavõtjad saavad kaardi stardi-
paigas kohapeal. Rattaretke al-
gus- ja lõpp-punktiks on Viimsi 
Vallamaja/Viimsi Huvikeskus.

Viimsi rattaretk on tasuta 
üritus ning toimub iga ilmaga. 
Vihma korral sõidame mööda 
lühendatud marsruuti. 

Lisateave: Tiia Tamm, tel 
606 6867, tiia@viimsivald.ee; 
Marje Plaan, tel 606 6866, mar-
je@viimsivv.ee. 

Rattaretkest saab lisainfot 25. 
mail ilmuvas Viimsi Teatajas.  

Ott Kask
kultuuri- ja spordiamet

Talgud Pranglil

Pranglil lammutati rannamaastikku  risustanud endine 
nõukogude piirivalvehoone. Fotod Haldo Oravas

Algab Randvere 
tee remont
Käesoleval aastal remondib Maanteeamet Randvere tee 
alates raudteest kuni Leppneeme-Randvere teeristini. See 
lõik oli viimati remondis 2003. aastal, väga suure liiklu-
sintensiivsuse tõttu on kate kulunud ja ebatasaseks muu-
tunud.

Teetööd algavad reaalselt 14. mai paiku ja kestavad 16. 
juulini. Tööde teostajaks on AS Tref Nord, kontaktisikuks 
Kuido Karula (tel 51 01 936).

Töövõtupiir algab Statoili tankla juures asuvast raud-
teest ja lõpeb ligikaudu 200 meetrit enne Leppneeme tee 
ristmikku – kokku 3,9 km. Remonttööde käigus paigalda-
takse Statoili ja Viimsi Marketi ringristmikele uus graniit-
kivi, mis on analoogne Heki tee ristmikul olevaga. Ala-
tes Statoili ringist kuni 1,75 km (Heki tee ringristmikust 
ligikaudu 200 m Tammneeme suunas) freesitakse vana 
asfaltkatend üles ja paigaldatakse uus. Ülejäänud teeosas 
teostatakse asfaldi ülekate uue asfaltbetooniga. Vajadusel 
teostatakse väljakaeved, paigaldatakse uued aluskihid ja 
tehakse tihendustöid.

Remonttööd toimuvad lõiguti ja poole tee kaupa. Esi-
mene töösse minev teelõik algab raudtee ülesõidust ja lõ-
peb enne Miltsrandi sissesõitu. Teine töösse minev lõik 
algab Milstrandi sissesõidust ja lõpeb Viimsi Marketi ring-
ristmikuga. Kolmas töölõik algab Viimsi Marketi ringist ja 
lõpeb Heki tee ringristmikuga (kaasa arvatud). Neljas lõik 
algab Heki tee ringist ja lõpeb objekti töövõtupiiriga. As-
falteerimine teostatakse lõiguti ja poole tee kaupa. 

Tööde teostamise perioodil on objekt liikluseks ava-
tud, kuid tuleb arvestada võimalike ooteaegadega, liiklust 
korraldatakse liiklusreguleerijate ja fooridega. Tuleb va-
ruda aega ja kannatust. Tellija poolt koostatud teetööde 
kirjelduses on ette nähtud Töövõtja poolne kohustus ajuti-
se liikluskorralduse paigaldamiseks hiljemalt 11.05.2012. 
See võimaldab enne reaalsete tööde algust tutvuda ajutise 
liikluskorraldusega. Lisainfo Maanteeametist või AS-ilt 
Tref Nord.

Muutuvad bussi-
peatuste nimetused
Vallavalitsus on tulenevalt kohanimekomisjoni ettepane-
kutest muutnud mitmete ühistranspordipeatuste nimetusi. 
Nimetuste muutmine oli tingitud bussipeatuse nime ja ko-
hanime ühtlustamisest ning piirkonnale omaste asutuste 
või paikade nimede väljatoomisest. Uued nimetused võe-
takse kasutusele alates 1. juunist 2012. 

Järgnevalt on esitatud kasutusel olev bussipeatuse 
nimetud ja seejärel uus peatuse nimetus. Haabneemes 
asuvad peatused: Viimsi Haigla – Viimsi keskus; Staa-
dioni – Mõisapargi; Viimsi – Mõisapargi; Haabneeme – 
Haabneeme rand; Metskonna – Meremärgi. Pringi külas: 
Lahe (Rohuneeme mineval suunal) – Rannarahva; Tamme 
(Haabneeme mineval suunal) – Rannarahva. Lubja külas: 
Anijärve – Vainu; Leppneeme tee – Metskitse. Leppneeme 
küla: Leppneeme tee – Leppneeme lasteaed. Tammneeme 
külas: Mehise – Pällu. Randvere külas: Randvere – Tädu 
kuusk; Kirikaia – Randvere keskus.

Alar mik
kommunaalameti juhataja

Lihapood ja piimareklaam
Netiportaal Delfi avaldas hiljuti uudise, kus Viimsi Liha-
tööstuse OÜ-le kuuluvas poes keelati väidetavalt välja 
panna reklaam lahtise talupiima kohta, kuna pole tasu-
tud reklaamimaksu. 

Poel oleva reklaami eest on korralikult maksud tasutud. 
Uudis ilmus poe omaniku teadmata ning uudises kajastatud 
info oli eksitav. Piimareklaami eemaldamine oli kaupluse ot-
sus. Poel ei ole Viimsi Vallavalitsusele ühtegi pretensiooni 
seoses reklaami ja reklaamimaksuga. Kauplus on konsultee-
rinud vallavalitsusega reklaamimääruse osas ja kokku on lepi-
tud värske talukauba tarbimist suunava info eksponeerimine 
sotsiaalreklaamina. 

Andrus Väljaots
Viimsi Lihatööstuse OÜ juhatuse liige



Rannarahva muuseum 
üllatab ka seekord külas-
tajaid mitmete põnevate 
tegemistega! Selle aasta 
muuseumiöö teemaks 
üle Eesti on Eesti Film 100 
juubeliaastale pühenda-
tult “Öös on kino“.

Muuseumiööl avame üheks õh-
tuks alates kella 18.00-st vaba 
sõidugraafikuga bussiühenduse 
Lennusadama ja Rannarahva 

kõik lapsemeelsed ja lapseoh-
tu lapsevanemad. Ööbimiseks 
vajalik kindlasti eelregistree-
rimine e-posti aadressil ilo-
na@rannarahvamuuseum.ee, 
lisainfo telefonil 56 225 061.

muuseumiöö prog-
ramm Viimsi Vabaõhu-
muuseumis:  
Rannaäärne kaluriküla muu-
seumiööl tasuta avatud alates 
kella 18.00-st kuni päikeseloo-
janguni. 

Põleb muuseumiöö õdus 
lõke. Võimalus pidada lõkke-
äärset piknikku ja sütel grilli-
da. Palume piknikukorv endal 
kaasa võtta.

Samas avatud ka muuseu-
mipood – mereteemaliste kin-
gituste ja meenete pood Ran-
narahva Kaubamaja.

Lisainfo muuseumiöö prog-
rammi kohta veebiaadressil 
www.rannarahvamuuseum.ee. 

Rannarahva muuseum

Muuseumi vahel. Liini teenin-
dab Rannarahva Muuseumi 
retrohõnguline buss. Tule sõida 
meiega Lennusadamasse väli-
kino vaatama! Samuti toome   
päälinnarahvast meie armsasse 
ja õdusasse Pringi rannakülla 
külastama Rannarahva Muu-
seumi ja Viimsi Vabaõhumuu-
seumi! 

muuseumiöö prog-
ramm Rannarahva 
muuseumis:  
Muuseum tasuta avatud kell 
18.00–00.00. Avatud laste hea-
tegevuslik koogikohvik ja muu-
seumipood Rannarahva Kauba-
maja.

Rannarahva Muuseumi pü-
siekspositsioon jutustab põne-
va loo rannarahva elust ja olust 
läbi aegade, kajastades mitme-
külgselt rannakultuuri, kalastu-
se, paadiehituse ja hülgepüügi-
ga sonduvat. Näitame põnevaid 
dokumentaalfilme.

Avatud paadi eluringi tut-
vustav näitus “Paadi elu”, mille 
raames demonstreerime vaid 
muuseumiööl ainulaadset voo-
dit paadis!  

Kell 20 näevad külastajad 
Viimsi Kooli näiteringi EKS-
PERIMENT esituses teatrieten-
dust “Ilus hetk, oh viibi veel...”. 

Muuseumiöö eriprogramm 
AINULT LASTELE! Kui kõik 
suured külalised on majast lah-
kunud, algab alles tõeline kino! 
19. mail alates kella 20.00-st 
vaatame üheskoos muuseumi 
kummalisimas ja põnevaima-
paigas öökino, sööme pann-
kooke, räägime kalamehejutte, 
mängime lauamänge ja teeme 
palju muud põnevat. Kaasa 
võtta magamisvarustus, sest 
võib-olla jõuame isegi natu-
ke magada. Kummitusekartus 
palume koju jätta, sest kõik 
kohalolevad kummitused on 
äärmiselt heatahtlikud! Suure 
soovi korral võivad liituda ka 

“Ekke Moor” 
Viimsi Suveteatris
Viimsi Suveteatri neljandal hooajal jõuab Viimsi 
Vabaõhumuuseumis Kingu talu õuele August gailiti 
suurteose “Ekke moor” uuslavastus. 

See on lugu enese ja armastuse otsimisest ja leidmisest, 
rändamisest läbi suve, läbi elu. Igaüks peab selle tee ise 
läbi käima, selge see. Et süda rahu leiaks, tuleb maha käia 
pikk tee.

Katkend August Gailiti romaanist: “Kes on Ekke Moor?
Mitmepalgeline, erinevaist 
kildudest kiiruga kokkuklop-
situd mees, ei päriselt see 
ega päriselt teine, üks kirglik 
püüd lahtiste allikate poole, 
üks armastust janunev süda. 
Tükk toorest savi, millest 
kujur alles mõtleb ja kavat-
seb voolida teose. Näitleja 
ja põllumees, jutlustaja ja 
kaupmees, petis ja rändur, – 
aga võib olla hoopis tõukude 
söödud puukoor? Ekke Moor 
on sõna, mis jäänud huultele 
hanguma, kirglikult oodates 
järgnevat, et saada lauseks ja 
mõtteks. Ekke Moor otsib ja 
ootab, kuni ta leiab. “

Vastab lavastaja Tiit Palu
Oled juba varem, 2002. aastal “Ekke Moori” lavastanud 
ja ise teinud ka dramatiseeringu. Mis andis tõuke uuesti 
selle materjaliga tegelemiseks?

Kümme aastat tagasi la-
vastasin “Ekke Moori” End-
la teatris. Siis oli lavastuses 
olulisel kohal Ekke mäs-
sumeelsus. Ekke rebis end 
juurtest lahti ja läks maailma 
vallutama. Nüüd, kui olen 
ise küpsem, vaatavad mulle 
romaanist vastu hoopis tei-
sed teemad. Tänases lavastu-
ses on keskseks teemaks ar-
mastus. Ekke lahkub kodust, 
et võimalikult kiiresti naasta 
ja väärida Enekeni armas-
tust. Eks me loeme raamatu-
test välja just seda, mis meie 
enda sees toimub, mis

meile endile oluline on. Olen suur August Gailiti loomin-
gu austaja.

Mida annab juurde see, et tegemist on vabaõhula-
vastusega?

Viimsi Rannarahva Muuseum oli mulle suur üllatus. 
Olen küll Tallinnas (Nõmmel) sündinud ja kaua elanud, 
kuid sinna polnud ma sattunud. Kingu talu on erilise at-
mosfääriga paik. Ka Ekke Moor on romaani järgi pärit 
mereäärsest Ingelandist, ta on laevakapteni poeg. Lava on 
meil paigutatud nii, et vaatele on avatud nii talu kui ka 
meri. Vabaõhulavastus paneb muidugi näitlejad kõvasti 
proovile, sest üle tuleb rääkida nii tuulest kui ka merekohi-
nast. Selle peale mõeldes on kunstnik Silver Vahtre loonud 
intiimse ruumilahenduse.

Lavastuses teevad kaasa pärimusmuusikud Eeva ja 
Villu Talsi. Milline on muusika roll “Ekke Mooris”?

Eeva ja Villu mängivad erinevatel instrumentidel ning 
laulavad. Mõningaid laule laulavad ka näitlejad. Minu 
tutvus nende noorte muusikutega on üürike, aga tegu on 
tõeliste asjatundjatega rahvamuusika alal. Kasutusel on nii 
rahvamuusika kui ka uuslooming, näiteks on nad viisista-
nud Henrik Visnapuu luuletuse “Jumalaga, Ene”.

“Ekke Moori” etendused toimuvad sel suvel Viimsi 
Suveteatris Viimsi Vabaõhumuuseumi Kingu talu õuel. 
Kas sul on ka endal mõni seos Viimsi vallaga?

Viimsi valda olen sattunud harva, sest olen põline 
nõmmekas. Mu lendurist vanaonu elas Meriväljal, nii et 
pisut hulkumist sealkandis on lapsepõlves olnud. Viimsi 
on ilmselt ka enim muutunud vald viimase kahekümne 
aasta jooksul. Kavatsen proovide ajal Viimsis ringi liiku-
da. Olen veendunud, et tegu on ühe parema elukeskkon-
naga.

Liisa Kaha
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A. gAILIT  / T. PALU 
“EKKE mOOR” VIImSI 
SUVETEATRIS
l Lavastaja: Tiit Palu
l Kunstnik: Silver 
Vahtre
l Osades: Sepo See-
man, Liis Laigna, Sten 
Karpov (kõik Endlast) 
ja Terje Pennie
l muusika: Eeva ja 
Villu Talsi
l Koht ja aeg: Viimsi 
Vaba-õhumuuseumi 
Kingu talu õuel 19., 
20., 21., 22., 25., 26., 
27., 28. juuni kell 20.

Lavastaja Tiit Palu.

Viimsi Vabaõhumuuseu-
mis sai “Teeme Ära!“ tal-
gupäeva raames  toimeka 
talgurahva abil tehtud 
mitmed suured tööd. 
Kokku kogunes talgupäe-
vale ligi 30 vahvat abilist. 

Meeste jõud rakendati talgu-
päeval enamasti puidutöödel. 
Viimsi mõisapargis asuva korte-
riühistu Pargi Kodu poolt muu-
seumile annetatud tammepal-
gid saeti muuseumisse toodud 
iseliikuva saekaatri ja õppinud 
meeste abil väärt lauamaterja-
liks. Nii mõnegi meesterahva 
silmist ja tegutsemisagarusest 
kumas vastu armastus puidu ja 
sellega tegelemise vastu. Nagu 
kuulda on olnud nägi nii mõnigi 
mees talgujärgsel ööl tammepal-
ke ja saekaatri tööd lausa unes. 
Meil on selle üle ainult rõõmus 
meel! Saekaatri tööd said jälgida 
ka kohalikud elanikud, kes sel 
päeval taluturgu külastasid. Uu-
distamis jätkus nii meeste kui ka 
naiste seas.

Osa puidumaterjalist ka-
sutatakse isegi paadiehituses, 
kui materjal saavutanud õige 
kuivuse. Täname väga korte-
riühistu elanikke ja ühistu esi-
meest muuseumile tehtud anne-
tuse eest! Kolm kõige suuremat 
palki asuvad veel muuseumi 

Aitäh talgulistele!

12. mail kell 12.00 Viimsi Huvikeskuses

 

Teile esinevad Viimsi Huvikeskuse laulu- ja tantsulapsed. 

Kontserdil saate näha ka meie disainiringi laste lõputöid ja disainiringi juhendaja moedisainer Luule Pakkase 
kevadist mantlite ja kooli lõpuriiete pidulikku kollektsiooni “Aeg värvuda!”

Sissepääs tasuta!

Emadepäeva kontsert

õuel, neist valmivad juuli lõpus 
toimuva Rannarahva festivali 
ajaks uhked puuskulptuurid.

Naised ja lapsed koristasid 
talgupäeval rannaala, kibuvitsa-
põõsastest toodi välja tormidega 
põõsastesse takerdunud prahti, 
riisuti muuseumi õueala, tehti 
mullatöid. Ühiselt rajati ka Kin-

gu talu õuele laiendatud peen-
ramaa, mida hakkab edaspidi 
hooldama meie armas vabataht-
lik aedik Snezana. Peenramaale 
paneme kasvama kodumaised 
köögiviljad ja maitsetaimed ning 
talulilled, et tutvustada külasta-
jatele traditsioonilist Eesti talu 
aia korraldust. 

Kehakinnituseks pakuti tal-
gulistele talgusuppi. Pepe Kala 
toetas talgupäeva kastitäie maits-
vate suitsukiludega, Mägra Talu 
perenaine Valentina üllatas tal-
gulisi aga kotitäie mahlaste õun-
tega. Magustoiduks küpsetasi-
me sooje pannkooke, mida sai 
magusate koduste moosidega 
lausa nõrkemiseni süüa.

Järgmine talgupäev vaba-
õhumuuseumis leiab aset sep-
tembri viimasel laupäeval Ubi-
napäeval, mil teeme üheskoos 
õunamahla!

Eha-Kai mesipuu
Viimsi Vabaõhumuuseumi 

talgujuht Naised käruga mestis.

Heinapalli veeretamine. 

meeste jõudu kulus talgutel tublisti.

Töö saekaatris.

Vajalikud mullatööd.

Öö muuseumis!
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Laupäeval, 28. aprillil 
lõpetati pidulikult Estonia 
kontserdisaalis Looduse 
Aasta Foto 2012 kon-
kurss. Teiste seas pälvis 
žürii tunnustuse kolme 
linnufotoga viimsilane 
Kilvar Kessler, kes on 
Viimsi Teataja linnulugu-
de sarja autor.

Žürii tunnustas Kilvar Kess-
leri fotot “Mõjus värv” sarjast 
“Loomad oma keskkonnas 
ja loomaportreed” ning foto-
sid “Paradiisiaias” ja “Hüüdja 
hääl” sarjast “Loomad tegutse-
mas”.

Küsimusele, kus ja kuidas 
need fotod on sündinud, vastas 
Kilvar Kessler: 

“Kõik kolm tunnustamist 
leidnud fotot on üles võetud 
Viimsi vallas Rohuneeme kan-
dis. Piltidel on minu pildista-
mise lemmikobjektid looduses 
– linnud. 

“Paradiisiaias” kujutab vil-
japuul maiustavat leevikest. 
Leevike on tavaline talikülali-
ne. Neid punaseid ja halle lin-
de on lume valgel taustal liht-
ne silmata. Fotol jäädvustatud 
olukord leidis aset käesoleva 
aasta jaanuaris esimeste kõva-
de külmade saabumisel. Lee-
vikesed olid ainsad, kes pildil 

Tunnustus Kilvar Kessleri linnufotodele

olevaid marju sõid. Teised 
linnud miskipärast neid eriti 
ei armastanud. Nälg ja külm 
tegi punased sulepallid üsna 
julgeks. Tehniliselt poolelt: 
nõrga talvevalguse tõttu tuli 
kasutada üsna kõrget tundlik-
kust. Linnu iga liigutuse jääd-
vustamiseks kasutasin seeria-
võtet. Hiljem pilti fotoaparaadi 
ekraanilt vaadates oli selge, et 
jäädvustunud värvid on üsna 
müstilised ja leevikese asendki 
kõnekas.

“Mõjus värv” dokumentee-
rib ühe väga haruldase läbilen-
daja külaskäiku eelmise aasta 
maikuus. Tegu on sinirinnaga, 
kes toimetas kaldaäärsel niidul 
kibuvitsapõõsas. Näis, et neid 
oli kaks isast. Emane peatus 
neeme teisel kaldal. 

Üks isane, eriti kiiskavsini-
se rinnaga, tuli maas lamavat 
fotograafi uudistama. Näis, 
nagu sooviks ta tõestada, et 
teatud territoorium kuulub het-
kel linnule. Maas lamasin see-
tõttu, et linnufoto “pöidlareeg-
li” järgi peaks kaamerasilm 
asetsema linnu silmaga samal 
kõrgusel. See loob hiljem fotol 
kujutatuga vahetuma sideme. 
Kuna pilt oli tehtud õhtul, tuli 

aparaat sättida väga kõrgele 
tundlikkusele. Samas ei ole 
viimase kergekäeline kasuta-
mine mõistlik, kuna tekitab 
teravuse kadu, värvide moon-
dumist ja müra. 

“Hüüdja hääl” – sellel pil-
dil on kujutatud roolindu. Ta 
on küllaltki tavaline roostiku 
elanik. Keerukaks teeb antud 
pildi selle saamine. Tuulise 
ilmaga laskuvad roolinnud 
pilliroo tipust laulma roosti-
ku sisse. Samas aga pilliroog 
moodustab liikuva kardina, 
mille vahelt selle argliku linnu 
teravana tabamine on pigem 
juhus. Selle foto puhul see 
trikk õnnestus – teravalt on 
näha isegi linnu suulagi. Pilli-
roos istumise “võlu” fotograa-
file seisneb aga selles, et lin-
dude hirmutamise vältimiseks 
tuleb vagusi paigal olla ja jätta 
ennast sääskede maiuspalaks.”

Looduse Aasta Foto kon-
kurssi korraldab Looduse Om-
nibuss. 1990ndatel teise nime 
all alanud konkurss jätkus 
Looduse Aasta Foto võistlu-
sena, mis toimus tänavu kahe-
teistkümnendat korda. Osales 
ligi 1400 autorit enam kui 10 
500 tööga. Fotovõistluse ees-
märk on ergutada huvi nii loo-
duse kui ka fotograafia vastu. 

VT

“mõjus värv”

“Hüüdja hääl”

“Paradiisiaias”
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LAEVRIKK ARHIIVIKAPIST

VIIMSI KESKKOOL
 võtab uuel õppeaastal tööle

• klassiõpetaja
• põhikooli muusikaõpetaja (asendusõpetaja)
• põhikooli- ja gümnaasiumi keemiaõpetaja 

(osakoormusega)
• eripedagoogi
• psühholoogi

Edukal kandidaadil on:
• täidetud kvalifikatsiooninõuded

• tahe töötada lastega
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus

• arvuti kasutamise oskus
• avatus uuendustele

Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus

• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia

Dokumendid saata hiljemalt 18.05.2012
greta@viimsi.edu.ee  või  Randvere tee 8, 

Haabneeme 74001, Harjumaa

Tööle asumise aeg 31.08.2012.
Täpsem informatsioon telefonil 623 5108

Väikesaarte inimesed 
elasid keset suurt merd 
ja puutusid kokku ka 
mereelanike, nende seas 
hüljestega. 

Randlastel oli vanade hallide 
ja viigaritega erinevaid ja üsna 
vastandlikke suhteid. Ühelt 
poolt olid hülged väärtuslikud 
jahiloomad ja põlised vaenla-
sed – merehundid ja püüniste 
lõhkujad. Kuid rannainimestel 
oli hüljestega ka üsna südam-
likke kokkupuuteid. Harald 
Aksberg kirjutas üles, mida ta 
isa Aleksander hüljestest rää-
kis. Enda kohta arvas ta, et on 
liiga vanaks jäänud ja kaota-
nud hülgetapja vaimu. “Kõige 
meelsamini istuksin kaljul ja 
silitaksin hülge pead. Hüljes 
on ju kena ja armas loom.“ 
Seda hülge armsamat poolt 
on näha ka August Luusman-
ni fotodel – tundub, et 1920. 
aastatel elas mõni hüljes saarel 
peaaegu nagu perekonnaliige.  

Hülgekoor
“Minu isa Aleksander Aks-
berg jutustas, et nad purjetasid 
kord koos vend Gustaviga aas-
tal 1894 Botnia lahel. Ilm oli 
vaikne ja laev läks 1–2 sõlme. 
Gustav istus laevapäras tüü-
rirattapingil ja mängis viiulit. 
Aleksander oli 16-aastaselt oma 
esimese harmooniumi ehitanud, 
see oli tal laevakajutis kaasas ja 
ta mängis viiuliga kokku. Äkki 
kuuldus laevaahtri taga ulumist 
ja nohisemist. Tagasi vaada-
tes oli näha, et paadi järel ujub 
paarkümmend hüljest, kes ulu-
vad muusikale kaasa – kontsert 
harmooniumile, viiulile ja ka-
hekümne hülge koorile. Imes-
tades ja hülgeid vaadates unus-
tasid noormehed pillimängu. Ka 

Sõber hüljes

hülged said aru, et kontsert on 
lõppenud ja enam laulda ei tasu 
ning kadusid vee alla”.

Hüljes koera asemel
“1906. aasta märtsikuul oli tugev 
põhjatuul hülgejää Aksisaare 
randa ajanud. Jää oli nii tugev, 

et võis minna hobuse ja reega 
jää pealt hülgeid tooma. Isa tõi 
ühe hallihülgepoja elusalt koju, 
keda abikaasa Amalie Rosine 
hooldama hakkas. Algul toideti 
teda lehmapiimaga – imes lu-
tuga pudelist, mida pidi andma 
villase kindaga käes, kuna mui-

du ta ei võtnud, hülgeema nisa 
on ju karvade sees peidus. Hil-
jem sõi ta kalu ja tema pärast 
lasti mõnikord võrgudki jää alla 
merre. Ta oli päris koduloom, 
magas heinaküünis ja roomas 
hooldaja järel isegi naabritallu 
ja tagasi. Kord nelipüha ajal 
läks ta merre ujumist proovima. 
Keegi võõras nägi ujuvat hüljest 
ja lasi looma püssiga maha”. Nii 
lõppes koduhülge elulugu.

Külvi Kuusk 
Rannarahva Muuseum

Aleksander Aksbergi 1891. aas-
tal ehitatud harmoonium, millel 
ta hüljeste saatel mängis, asub 
praegu Rannarahva muuseumis.

Aksi noorem rahvas ja kooliõpetajad koos koduhülgega u 1925.

Aksi-madise koduhüljes, kõrvaklapid peas, saare esimesest raadio-
vastuvõtjast muusikat kuulamas, u 1927.

Mis paat see on – 
nahast paat
Eelmistes Viimsi Teatajates olen tutvustanud 
mitmesuguseid paate, mida valmistatakse pui-
dust. Seekord on vaatluse all aga hoopis teisest 
materjalist alus – nimelt nahkpaat, mis tänapäe-
val teenimatult unustusehõlma vajunud.

Nahast paadid on kõrvuti ühepuupaatidega maailma va-
nimateks alusteks, millega inimesed mööda veekogusid 
liigelnud. Ehituslikult koosnevad nahkpaadid puidust või 
luust sõrestikust ning seda katvast nahksest materjalist. 
Eestis kasutati neid põhiliselt kivi- ja pronksiajal ehk sa-
mal ajal, kui ka meie naabermaades ehitati võrdlemisi suu-
ri nahast paate (neid on tõonäoliselt kujutatud ka Skandi-
naavia kaljujoonistel). Rauaaja algusest hakkasid puidust 
paadid aga oma nahast vellesid ajapikku välja tõrjuma, 
sest nad olid paremate sõiduomadustega, tugevamad ning 
kergemini hooldatavad. Nahast paatide kasutamine säilis 
siiski mõnes paigas ja näiteks 19. sajandil kasutati neid 
veel Kaberneemes hülge- ja linnupüügil. Selle põhjuseks 
oli arvatavasti nahast paatide kergus võrreldes puidust 
paatidega, sest kergete alustega oli lihtsam liikuda näiteks 
jääl või madala veetasemega lindude pesitsuspaikades.

Nahast paadid on pärandanud maailmale veel ühe 
huvitava paaditüübi. Kasutades samasuguseid õmblus-
tehnoloogiaid nagu nahkpaatide puhul, on põhjarahvad 
(Soomes, Karjalas, Venemaa soome-ugri aladel) ehitanud 
puidust “õmmeldud” paate. Sääraste paatide puhul kasuta-
takse plankude liitmiseks neetide asemel kuusejuuri. Ees-
tis on õmmeldud paate kasutatud põhjaranniku piirkonnas, 
aga selle paaditüübi metallist ühendustega edasiarendused 
on kohati kasutusel ka näiteks Peipsi ääres “küna” tüüpi 
(lameda põhjaga, kandilised, loomade jooginõud meenu-
tava kujuga alused) paatide valmistamisel.

Kõige kauem on nahast (või puidust) õmmeldud paa-
did kasutusel püsinud eelkõige Arktika aladel ning Siberis 
elavate soomeugrilaste juures, kus neid aluseid on nime-
tatud kajakkideks. Tänapäeval on plastik siiski jõuliselt 
asendamas traditsioonilisi paadimaterjale ka nendes piir-
kondades.  

Rannarahva Muuseumis on huvilistel võimalik näha 
küna-tüüpi paati ja sealsamas on jätkuvalt üleval ka näitus 
“Paadi elu”, mille kohta leiab infot veebiaadressil www.
rannarahvamuuseum.ee.

maivi Kärginen

Norra kaljujoonisel kujutatud paat, mille eeskujuks olid 
arvatavasti pronksiaegsed nahast paadid.

märkamine ja tunnustamine 
teeb südamele head
Kui ütleme väiksele lapsele, kes on midagi uut õppinud ja 
õpitu hästi välja tuleb, et ta on tubli, siis märkame kohe, 
kuidas silm särama lööb ja ta innustunult oma tegevust 
jätkab. 

“Nii nagu tunnustus on vajalik lapsele, on see vajalik ka täis-
kasvanule”, ütleb aasta õppija 2010 tiitli omanik Egon Erkmann.

Praegu on õige aeg märgata täiskasvanuid, kes õppimise 
läbi oma elu on muutnud, ning esitada neid aasta õppija kan-
didaadiks.

Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu. Elu näitab, 
et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele ini-
mestele julgustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või 
võtta ette uus õpitee.

XV täiskasvanud õppija nädala raames (12.–19. oktoober 
2012) tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja organisatsioo-
ne tiitlitega: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbra-
lik organisatsioon, aasta koolitussõbralik omavalitsus

Märka Sinagi tublisid inimesi enda ümber ning esita kandi-
daat 15. juuniks 2012!

Tunnustamise reglemendi ja esitamise vormid leiad veebi-
aadrssilt www.andras.ee/tunnustamine. 

Sirje Plaks
ETKA Andrase projektijuht
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19. mail toimub Eestis 
neljandat aastat järjest 
muuseumiöö, mida mujal 
Euroopas peetakse juba 
kaheksandat korda. Eesti 
Sõjamuuseum osaleb 
antud üritusesel alates 
2010. aastast. 

Muuseumiöö tunnuslause “Öös 
on kino” on seotud Eesti filmi 
100. juubeliga. Juhtlausest läh-
tuvalt saab sõjamuuseumis 19. 
mail kell 18–23 vaadata põne-
vaid dokumentaalfilme ning 
huvilistel on võimalus tutvuda 
militaartehnika mudelitega. Li-
saks on muuseumiöö jooksul 
filmitoas võimalik vaadata 
1938. aastal valminud linateost 
“Ringkäik Sõjamuuseumis”, 
mis loob omamoodi paralleeli 
tänase sõjamuuseumi ja selle 
eelkäija 1919. aastal asutatud 
Eesti Vabastamise Sõja Muu-
seumi vahel.

Muuseumiöös on tihti ülla-
tusi, mida tavalisel muuseumi-
külastusel kogeda ei saa. Eesti 
Sõjamuusem pakub muuseu-
miööl võimalust tutvuda MTÜ 
Minimaailma poolt koostatud 
näitusega “Militaartehnika mi-
niatuuris”, mille raames on 
võimalik näha ligikaudu sada 
militaartehnika mudelit, mil-
lest suurem osa pärineb II maa-
ilmasõjast ja ajast enne seda. 
Eksponeeritud on Nõukogude 

Sõjamuuseumi öös on kino

Liidu, Saksamaa, Suurbritan-
nia, USA, Prantsusmaa, Itaalia 
jt maade tehnika. Lisaks on 
huvilistel võimalik osa saada 
väljapaneku koostajate Too-
mas Simoni ja Toomas Har-
juse poolt juhitud ringkäigust 
näitusel. Näitus on sõjamuu-
seumis avatud 31. augustini.

Muuseumiöö filmiprog-
rammi juhatab sisse 1939. 
aastal valminud dokumentaa-
lfilm “Päev sõjakoolis”. Teise 
filmina pakume vaadata doku-
mentaalkaadreid 1917. aastal 
toimunud Saksa vägede des-
santoperatsioonist “Albion”, 
mille käigus vallutati Lääne-
Eesti saared.

Sakslaste ühendoperat-
sioon, milles osalesid nii mere-
väe, maaväe kui ka õhuväe ük-
sused, on läinud sõjaajalukku 
kui I maailmasõja üks õnnes-
tunumaid dessantoperatsioone. 
Esitlusel näidatakse kollektsio-
näär Vahur Kuhlbergile kuu-
luva filmi originaallinti. Kuhl-
bergil õnnestus kõnesolev film 
osta eBay oksjonilt. Haruldased 
filmikaadrid jõuavad vaatajate-
ni 1934. aastast pärineva pro-
jektoriga, mis pakub tänapäeva 
kinole mõnevõrra teistsugust 
elamust. 

Kristina madisson
Eesti Sõjamuuseumi 
pedagoog-loovjuht

EESTI SõJAmUUSEUmI mUUSEUmIÖÖ PROgRAmm 
l Militaartehnika mudelite eri!

l Eesti Sõjamuuseum on 19. mail avatud kell 18.00–23.00. 

l Sissepääs muuseumisse kuni kella 22.30-ni.

l 19.30–20.15 Militaartehnika mudelite tutvustus ja ringkäik 
näitusel.

l 20.30–21.00 Dokumentaalfilm “Päev sõjakoolis”. Eesti Kul-
tuurfilm, 1939. Filmile teeb sissejuhatuse ajaloolane Leho 
Lõhmus.

l 21.30–22.00 Dokumentaalfilm 1917. aasta Saksa dessant-
operatsioonist “Albion”. Filmiõhtu juhatab sisse ajaloolane 
Siim Õismaa, kes annab ülevaate Saaremaa dessandi sünd-
mustest.

l Kogu muuseumiöö vältel on külastajatel võimalik osa võtta 
muuseumiga tutvumist võimaldavast koguperemängust “Eesti 
ja sõda”. Parimatele auhinnad!

Sõjamuuseumis näeb põnevat militaartehnikat.

 
Ära hulgu kaubanduskeskustes ja tänavatel, ära 
veeda tervet oma suve televiisori ega arvuti ees! 
Tule parem põnevasse linnalaagrisse. 

JJ Street tänavatantsukool on kesklinnas asuv huvikool, mis 
tegeleb põhiliselt tänavatantsustiilide õpetamisega. Selle 
eestvedajaks on Joel Juht. JJ Street korraldab ka erinevaid 
tantsulaagreid, aga seekord toimub lisaks tantsulaagritele ka 
põnev linnalaager “Ole terve – linnanoor“, mis propageerib 
tervislikke eluviise. Laagris toimuvad loengud erinevatel 
teemadel (stress, liikumine, tervislik toitumine, meelemür-
gid, arvutisõltuvus) ning põhirõhk on tervislikel eluviisidel. 
Kavas on teha ise tervislikke snäkke ja smuutisid. 

Kuna tegu on siiski laagri, mitte kooliga, siis iga päev 
toimub vaid üks loeng ja pärast loengut näidatakse õppefil-
mi või mängitakse mõnda teemakohast rollimängu. Peale 
selle on kavas ka erinevad huvitavad seltskonnamängud 
ning tordiks kirsil on väljasõidud, sest on ju tegu suvise 
laagriga ja lapsed peavad saama maksimaalselt värskes 
õhus viibida.

Väljasõidud toimuvad Tallinna Teletorni, Tallinna Loo-
maaeda, Nõmme Seiklusparki ning samuti külastame mõn-
da randa ja jalutame UNESCO maailmapärandi nimekirjas 
olevas imekaunis vanalinnas. Mõistagi ei lõpe laager ilma 
lõpudiskota, kus kavas väike disko, snäkid ja erinevad män-
gud. Ära maga suve maha, rega end ruttu ära!

Laagrivahetused toimuvad: 04.–08.06.2012 (7–11-a.); 
11.–15.06.2012 (7–11-a.); 20.–24.08.2012 (7–11-a.); 27.–
31.08.2012 (7–11-a). Laagrivahetus kestab E–R k 9–18.

Hind 65 eurot (1 laps 1 vahetus), igas vahetuses on kuni 
20 last. Tegemist on linnalaagriga ja igal õhtul minnakse 
oma koju. Kiirusta, kohtade arv on piiratud! See ei ole tant-
sulaager. Laagris on vähemalt 2 litsentseeritud kasvatajat, 
kes on läbinud nii kasvatajate kui ka esmaabi koolitused.

Lisainfo: marellevaino007@hot.ee, tel 551 1515, www.
jjstreet.ee

JJ Street korraldab 
linnalaagri



See kevad on näiterin-
gile EKSPERImENT olnud 
väga toimekas. Naasnud 
üheksapäevaselt festi-
valireisilt Newcastle`ist, 
osaleti iga-aastasel 
kooliteatrite festivalil 
maakonnavoorus, kus 
õnnestus napsata gRAND 
PRIX. Sellega toimetused 
veel ei lõppenud – 27.–28. 
aprillil esindatakse Harju 
maakonda Kuusalus, kus 
toimus põhikooliastme 
vabariiklik voor.

Festival Newcastle`is
Saime eelmisel kevadel teada, et 
saame osaleda Newcastle`is fes-
tivalil InterTWINed 2012, mis 
on alguse saanud aastaid tagasi 
Saksamaal, kus Ida- ja Lääne-
Saksa kahe linna koolid näite-
alast koostööd tegema hakkasid. 
Kuna idee oli hea, liitus sellega 
veel rida näitetruppe Poolast, Ii-
rimaalt ja Inglismaalt. Iga kahe 
aasta tagant toimuvat festivali 
korraldatakse erinevates kohta-
des üle Euroopa. Seekord, aastal 
2012 pidi see toimuma Inglis-
maal Newcastle`is, osavõtvaid 
truppe 8, esindatud 7 erinevat 
riiki: Itaalia, Saksamaa, Suurb-
ritannia, Norra, Iirimaa, Poola 
ja Eesti. 

Enne veel, kui meid fes-
tivali programmi lisati, käis 
Newcastle’i-poolne peakorral-
daja meiega Viimsis kohtumas, 
vaatamaks meie etendust ja 
rääkimaks korraldusest. Esi-
tasime näidendi “Oluline on 
otsustamine ehk Mitte ainult 
“Libahundist””, mis osutus stii-
lilt selliseks, et meie osalemine 
kiideti heaks.

Festivali toimumisaeg oli 
11.–18. märts. Ettevalmistusi 
tuli selleks teha palju. Lisaks 
reisi organiseerimisele pidime 
esituskõlbulikuks saama ka 
lavastuse, mida teistele näida-
ta. Mõtlesime kohe alguses, et 
juhul, kui meil tõesti mingeid 
mõtteid uueks näidendiks ei 
tule, saame esitada ka vana. 
Läks aga suisa vastupidi – 
ideid oli nii palju, et teemast 
kombineerus kaks lavastust. 
Ühega käisime Jõgeval Betti 
Alverile pühendatud luulefes-
tivalil “Tuulelapsed” ja teine 
sai esietenduskõlbulikuks kaks 
päeva enne suurt reisi.

Teekonda alustasime Tal-
linna lennujaamast, lendasime 
Easyjetiga Londonisse. Usun, 
et selle reisi ühed kõige meeli-
ülendavamad emotsioonid pä-
rinevad just sealt: rütmietendus 
STOMP, ilus kevadine ilm, par-
gi- ja linnajalutuskäigud, hostel 
kesklinnas ja kümneid võima-
lusi vaba aega veeta.

Hanna-Stina: Londonis 
vaatasime kõik “kohustusli-
kud” vaatamisväärsused üle: 
Big Ben, Westminster Abbey, 
Buckinghami palee, Hyde 
Park. Noh, nii palju, kui ühe 
päevaga jõudis. Pilte jõudsime 
muidugi väga palju teha.

Greta Liisa: See oli mu 

kolmas kord Inglismaal. Nalja-
kas, aga kõik oli ikkagi uus ja 
huvitav. Hoopis teistmoodi oli 
ööbida backpackerite hostelis, 
mis on täidetud noortega erine-
vatest maailmanurkadest. Sa-
muti oli uskumatult mõnus käia 
sõpradega Londoni tänavatel ja 
lihtsalt nautida meile usaldatud 
vabadust. Viimasel Londoni 
õhtul käisime teatris STOMP-
i vaatamas. See oli minu üks 
võimsamaid teatrikogemusi. 
Rütmid olid uskumatult naka-
tavad ja nendega käis käsikäes 
ka mõnus huumor. 

Kaisa: STOMP oli tõesti 
lihtsalt vapustav, mul ei olnud 
selle jaoks mingeid erilisi ootusi 
ja ei olnud väga ekstaasis selle 
vaatamamineku üle, kuid kui 
see läbi sai, oli keha energiat täis 
ja... jah, vapustav oli lihtsalt.

Oliver: London ületas kõiki 
minu ootusi. Eriti lahe oli õhtu-
pimeduses tuledest valgustatud 

linn, kui jõe ääres käisime.
Elis: Kohe, kui lennuki pealt 

maha tulime, oli nii hea tunne, 
et lund ei olnud ja muru oli igal 
pool roheline. Parkides olid ora-
vad ja linnud, nii mõnus oli liht-
salt jalutada.

Kristin: Kirsiks tordil olid 
inimesed, kes tänaval kõndisid, 
sest võrreldes Eestiga ei näe sa 
kunagi niivõrd isikupäraseid, 
stiilseid ja huvitavaid isendeid 
korraga ühes kohas. Oleksin 
tahtnud aja seisma panna ja 
neid kõiki lähemalt uurida, aga 
kahjuks või õnneks ei ole selli-
sed asjad võimalikud. 

* * *
Londoniga ühel pool, võt-

sime suuna Newcastle’i poole, 
alustuseks varahommikune ja-
lutuskäik Piccadilly hostelist 
Kings Crossi raudteejaama. 
Otsisime ka Harry Potteri fil-
midest tuntud platvormi, aga 
see oli paraku remondis (võib-

olla üritavad paljud pagasiga 
läbi seina joosta?).

Neli tundi rongisõitu möö-
dus kiirelt. Kõigepealt vaadati 
möödalibisevat maastikku. Ka 
oldi elevuses eesootava pärast, 
aga siiski üritasime emotsioo-
ne püüda oma blogi trükkides 
ja harjutada Greta ning Rauli-
ga nende ingliskeelset stseeni. 
Newcastle`is võtsid meid vastu 
jätkuvalt ilus ilm ja Thomas 
Freeth, korraldusmeeskonna 
liige. Koos liikusime Royal 
Theatre`sse infotunnile. Seal ei 
kuulnud me sugugi seda, mida 
oleks tahtnud. Nimelt selgus, et 
meie trupil polegi peresid ja öö-
bida tuleb teatri grimmiruumis 
põrandal. Algne hämmeldus oli 
seda suurem, sest ei mainitud, 
et keegi teine veel säärases sei-
sus oleks. Siiski, mida aeg õhtu-
poole, imbus ka informatsiooni 
– peredesse olevat saadud ma-
jutada vaid mõned trupid. Sel-

gusetus jäigi see, miks ootasid 
nad viimase hetkeni (lootus?), 
et sellist uudist teatada. 

Sellisest infost tekkinud 
mõtteid ei lastud aga kaua 
mõlgutada, meid suunati linna 
uudistama. Seda enam oli nuk-
ker saabuda oma asjade juurde 
tagasi, kusjuures korraldajad 
polnud suutnud esialgu ka va-
jalikku hulka matte, tekke ja 
patju muretseda.

Aga me pidasime tekkinud 
meelehärmile suhteliselt vap-
ralt vastu ja järgmistel päeva-
del käisime ikka järjekindlalt 
peale, et vähemalt ööbimistin-
gimused vastuvõetavad oleks. 

Raul: Inglaste ja paljude 
teiste rahvuste jaoks on vist 
normaalne, et kui midagi lu-
batakse, siis tuleb nendest lu-
badustest vähemalt pool maha 
võtta. Eestlane ootab seda, 
mida talle konkreetselt luba-
takse. Korralduse kohta poleks 

mingit nurinat, kui meile oleks 
lihtsalt reaalset olukorda selgi-
tatud. Tüütu oli pidev ootami-
ne, juba päevakavva olid pikad 
pausid sisse arvestatud.

Ott: Peredes oleks muidugi 
kõige lahedam olnud, kuid vii-
mastel päevadel polnud põran-
dal eriti viga midagi, kõik olid 
koos ja see oli lõbus. Pealegi 
sõbrunesime allkorruse saks-
lastega.

Greta: Kuigi korralduses oli 
tugevaid puudujääke, jään ma 
siiski seda festivali oma nostal-
gilisel moel igatsema ja hinge 
jäi hea mälestus. 

Festivalist endast
Festivali avamine toimus ebat-
raditsiooniliselt. Vähemalt meie 
jaoks küll. Kui meenutasime 
ka sügisel Limbažis toimunud 
festivali, panime piduliku poole 
puudumise lätlaste asjatundma-
tuse arvele, aga kui sama toimus 

Viimsi kooli näiteringi EKSPERI MENT teatrikevad

VIImSI KOOLI NÄITERINgI 
EKSPERImENT LIIKmED: 
Alex Paul Pukk, Ott Salla, 
Joosep Pajus, Lisanna Põl-
luaas, Gertrud Kaasik, Eliis 
Jõgioja, Pia Kai Sild, Elis-
Marii Viltsin, Taavi Pleiats, 
Hans-Joosep Hanson, 
Kaisa Junninen, Oliver 
Keller, Hanna-Stina Lepik, 
Greta Liisa Grünberg, 
Kristin Västra, Brigit Arop, 
Nora Laukse, Raul Gross 

EKSPERImENT esines suure rahvahulga ees.

Soojendusharjutused. Hetk etendusest.
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Punutud soengute õpituba
26. mail kell 12.00
Punutud soengud igapäevaseks ja piduli-
keks sündmusteks!

Jagame näpunäiteid ja punu-
me koos erinevaid soenguid 
nii pikkadesse kui ka lühema-
tesse juustesse. Kuidas valmib 
inglise-prantsuse või vilja-
pea pats, seda kõike ja palju 
enamat saate õppida Viimsi 
Huvikeskuse töötoas. Saate 
ideid, mil moel muuta pikad 
juuksed pidulikuks soenguks 
erinevate punutiste abil ning 
millist soengut on kerge vae-
vaga võimalik iseendale teha.

Kaasa võtta juuksehari, pikajuukseline modell, kohapeal 
olemas kaks mannekeeni ja vahendid soengute kinnitami-
seks.

Koht: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
Hind: 5 €
Korraldaja: Isemoodi Loovustuba

Registreerimine ja info: loovustuba@gmail.com, 
tel. 51 04 400

www.huvikeskus.ee

ka Newcastle InterTWINed fes-
tivali avamisel, tundub, et nii vist 
ongi. Kõige suurem erinevus on 
see, et kui Eestis midagi säärast 
toimuks, oleks programm kõik 
läbimõeldud-lavastatud-seatud. 
Avamistseremoonia tähendas 
aga seda, et linnapea pidas kol-
meleheküljelise kõne, mille ta 
maha luges, ja korraldajad ütle-
sid: “Welcome to Newcastle!” 

Kuna selleks hetkeks oli 
meid korraldusliku poole ole-
matus kõvasti šokeerinud, 
otsustasime keskenduda po-
sitiivsele, lastes kogu nega-
tiivse endast lihtsalt mööda 
voolata. Sest inimesed, nemad 
olid meie ümber väga vahvad. 
Truppide juhendajad, kes sõb-
ralikult õlale patsutasid, edu 
soovisid ja kallistasid, tundes 
huvi, kuidas meil, uustulnuka-
tel, läheb. Teiste truppide noo-
red, vahetud ja aktiivsed suht-
lejad, kelle eeskujul meiegi 
vabadel tüütutel ootamispau-
sidel üheskoos mänge mängi-
sime. Ja muidugi etendused, 
mida igal õhtul ja hommikul 
ärveuses oodati.

Vahepealne aeg oli sisusta-
tud tagasiside, söögipauside ja 
töötubadega. Viimaseid viisid 
läbi erineva teatrikogemusega 
inimesed. Kõik trupid olid jao-
tatud umbes 25-inimeselisteks 
gruppideks. Niimoodi istuti 
koos pärast etendust tagasisi-
det andes ja ka juhendajatega 
workshoppides töötades.

Nora: Minu töötuba viis 
läbi Itaaliast pärit Stefano. 

Mulle meeldis väga, tegelesi-
me terve nädala karakteri üles-
ehitamisega. Kohtusime uute 
inimestega ja väga huvitav oli 
tunda teisi kultuure, arvamusi 
ja mõtteid enda ümber. Muidu 
oli Stefanol väga huvitav lähe-
nemine lõpuetendusele. Haa-
rasime publiku sisse ja tegime 
etendusest mängu.

Greta: Mina olin rühmas, 
keda juhendas Marcel. Töötu-
ba oli tõesti väga huvitav ja ma 
tunnen, et õppisin palju väga 
lühikese aja jooksul. Iga töö-
toa alguses võtsime me kõik 
oma “konteinerid”, nagu me 
neid kutsusime, ja sulgesime 
oma hääled nendesse. Tegime 
erinevaid harjutusi ja impro-
stseene, ilma et keegi mida-
gi räägiks. Võis küll naerda, 
nutta, karjuda, häälitseda, aga 
Marceli eesmärk oli lõigata ära 
parema ajupoolkera pidev töö-
tamine keele ja loogika alal. 
Keskendusime vasakule aju-
poolkerale, mis on kujutlus-
võime ja fantaasiaga seotud. 
See oli uskumatu kogemus ja 
ma olen õnnelik, et just tema 
töötuppa sattusin. 

Eliis: Minu töötuba viis 
läbi Tim. Ta sai olla meiega 
kaks päeva ja ülejäänud päe-
vad asendas meid teine näitleja. 
Olen väga rahul meie näidendi-
ga ja muidugi ka juhendajate-
ga, sain rääkida inglise keelt ja 
leidsin uusi sõpru. Töötoad olid 
lahedad.

Gertrud: Minu töötuba 
juhendas Donna. See oli päris 

põnev – me mängisime erine-
vaid mänge ja saime suhelda 
teistega. Vahepeal olid meil 
asendajad. Nädala lõpuks tegi-
me veel näidendi, mis põhines 
sõnal divide. Sain sealt endale 
uusi sõpru ja kogemusi.

Etendused
Eks muidugi oli üks küsimusi 
ka see, kui tasemel ise oleme, 
sest pooled truppidest olid näi-
testuudiod. Esinesime õnneks 
kohe esimese päeva õhtul – 
võimalikult vähe pabistamist, 
kuigi enne lavaleminekut oli nii 
mõnelgi närv nii sees, et süda 
läks pahaks. Etenduste toimu-
mine oli planeeritud nii, et üks 
esinemine hommikul ja teine 
õhtul, tagasisidet andsid osale-
jad gruppides, kuhu töötubade 
tegemiseks oli jagatud. Pärast 
igat etendust toimus arutelu, 
vastamaks etteantud küsimus-
tele: mis meeldis ja mida sellest 
õpiti, kommentaarid kostüümi, 
kujunduse, vahendite kohta, 
arusaamine teemast ja mõttest. 

Kuigi esinesime oma ema-
keeles (peale selle ühe stsee-
ni), saadi kõigest aru ja üle-
üldine arvamus meie esitusest 
oli väga hea. Enim ovatsioone 
pälvis muidugi ingliskeelne 
stseen, kuid vaimustuses oldi 
muustki, eriti stiilist. 

Teiste riikide etendustest 
meeldisid enim Iirimaa ja Norra 
näidendid. Üldiselt aga polnud 
pabistamiseks põhjust, olime 
teistega võrdväärsed küll. Mis 
lavastuste puhul silma jäi, oli 
see, et stseenide üleminekuid 
praktiliselt polnud, kasutati 
lihtsalt lava-pimedaks-tehnikat.

Viimasel õhtul lõputsere-
moonia ajal esitasid kõik trupid 
oma paroodiaetendusi vastavalt 
sellele, millise trupi nad algu-
ses loosiga said. Nalja jagus 
väga palju. Kõikide vaieldama-
tud lemmikud olid britid. Nende 
huumoris lihtsalt on see “miski”.

Taavi: Briti huumor on lau-
sa uskumatult võimas. Nad võt-
sid publikult viimase jõuraasu 
oma naljadega ja kõik aplodee-
risid püstijalu.

Joosep: Jagan Taavi arva-
must. Nad olid oma paroodiaga 
tabanud just seda, mida vaja. 
Geniaalne.

Lisanna: Mulle meeldis 
väga Norra etendus. See rääkis 
supervõimetega teismelistest. 
Nende etenduse juures meeldis 
mulle see, et algus oli pooleldi 
ekraanil filmina. 

Reis kestis kokku üheksa 
päeva ja kuigi juhtumisi oli 
igasuguseid, oli kahju lahkuda. 
Väsimus andis küll tunda, aga 
festivalimelu on midagi sellist, 
mida igatsema jäädakse.

Pia Kai: Minu arvates oli 
see Eksperimendile suure tä-
hendusega reis, sest me saime 
esineda nii suure rahva ees 
ning vähemalt mul ei ole enam 
hirmu Eestis esineda. Ka sai-
me sealt uusi tuttavaid ja huvi-
tava ning arendava kogemuse 
näitlemise alal.

Harjumaa kooliteatrite 
festival
Siiski ei läinud kaua, kõigest 
paar nädalat, kui algas selle-
kevadine festival Eestis – tra-
ditsiooniline kooliteatrite mõõ-
duvõtt Harjumaal Jüris. Kahe 
väga pika päeva jooksul esitati 
kokku pea 30 lavastust. Žüriil, 
mille kooseisu kuulusid Jüri 
kooliteatri asutaja Irene Pukk, 
Harrastusteatrite Liidu esimees 
Kristiina Oomer ja Jüri kooli-
teatri vilistlane Kaire Tamm, oli 
vaatamist-otsustamist küllaga. 

Viimsi Koolist võttis igas 
vanuseastmes osa üks trupp: 
algklassid – parim muusikaline 
kujundus “Vintsel vantsel va-
naema” (juhendajad Elle Toper, 
Age Toomsalu, Maido Saar); 
põhikool – näitering EKSPE-
RIMENT “Ilus hetk, oh viibi 
veel...” (juhendaja Külli Täht), 
Grand Prix, parim kostüüm, 
parim meeskõrvalosa Taavi 
Pleiats. Lavastus esindas Har-
jumaad vabariiklikul kooliteat-
rite festivalil Kuusalus; güm-
naasium – näitering K.O.K.K. 
“Anna” juhendaja Merli Kes-
küla – II laureaat, parim mees-
kõrvalosa Daniil Merkuriev, 
parim naiskõrvalosa Kairi Luik.

Põhikooli ja gümnaasiumi 
etendusi on võimalik näha 16. 
mail Viimsi Kooli teatriõhtul 
suure kooli aulas algusajaga 
18.30. 19. mail Muuseumiööl 
Rannarahva Muuseumi prog-
rammis “Ilus hetk, oh viibi 
veel...“ ja gümnaasiumitrupi 
luulepõimik lauludega.

Täname oma kooli, valda, 
vanemaid, sõpru-tuttavaid, kes 
on meid toetanud ja aidanud 
kaasa elada!

 Näiteringi EKSPERIMENT nimel
Juhendaja 

Külli Täht

Toimetuselt: Vabariiklikult koo- 
liteatrite festivalilt toodi samu-
ti preemiad: parim lavastaja – 
Külli Täht; etenduse eripree-
mia; näitlejapreemia – Alex 
Paul Pukk.

Viimsi kooli näiteringi EKSPERI MENT teatrikevad
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Lahtiste uste päevad
Viimsi Kunstikool (madise tee 2 miiduranna küla) on ava-
tud kõikidele huvilistele 8. juunil k 11–15.

Võimalus joonistada, maalida ja voolida.

Nargenfestivali 
piletid saadaval
Alates 8. maist saab tutvuda suvel Eesti mere-
äärsetes paikades toimuva Nargenfestivali kava-
ga veebileheküljel www.nargenfestival.ee ning 
soetada pileteid Piletilevi müügikohtadest.

Nargenfestivalile omaselt toimuvad festivali sündmused 
merele võimalikult lähedal ja kavas leidub alati Eesti au-
torite uudisloomingut, nii ka sel aastal. Nargenfestivali 
avapauguks on traditsiooniliselt juunis algavad Kreegi 
päevad Haapsalus. Juulis esietendub Naissaarel Omari 
küünis Urmas Lennuki poolt spetsiaalselt festivali tarvis 
kirjutatud ning Hendrik Toompere jr poolt lavastatud eten-
dus “Naissaare Wabariigi Referendum”. Lõpetame festi-
vali Pärdi päevadega ja teeme kummarduse tema õpetajale 
Heino Ellerile, kelle 125. sünniaastapäeva tähistamiseks 
on programmis kontsertidesari pealkirjaga ELLER 125.

ELLER 125 raames toimuvad mitmed kammermuusi-
ka kontserdid, Indrek Hirve mononäidend “Pauluse kiri-
ku kellad” Heino Ellerist ning kinos Artis linastub heli-
loojast muusikaline dokumentaalfilm  “Quinta essentia”. 
Sarnaselt 2011. aastal Pärdi päevade raames toimunud 
Arvo Pärdi nelja sümfoonia kontserdile on ka ELLER 125 
krooniks helilooja kolme sümfoonia ettekandmine 1. sep-
tembril Noblessneri valukojas. Elleri sümfooniad jõuavad 
kuulajateni Tõnu Kaljuste juhatamisel Eesti Riikliku Süm-
fooniaorkestri esituses.

Pärdi päevade raames etendub 7.–9. septembrini valu-
kojas Arvo Pärdi vaimulikele heliteostele loodud unikaal-
ne ja vaatemänguline kontsertetendus “Passio”. 2011. aas-
tal Turu katedraalis Euroopa kultuuripealinna Turu 2011 
programmi raames esmakordselt lavastunud etendus on 
Nargenfestivali programmis Arvo Pärdi isiklikul soovitu-
sel. Pärdi päevad ning Nargenfestival 2012 lõppevad 11. 
septembril Tallinnas, Jaani kirikus Arvo Pärdi sünnipäe-
vakontserdiga.

Nargenfestival on 2006. aastast olnud üks meeldejääv 
meretagune ja mereäärne suvepidu, mis peab oluliseks 
Eesti muusika ja näitekunsti algupärandi esiletoomist.

Kadri Tikerpuu
Nargenfestivali projektijuht
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Tule suvel tsirkuselaagrisse
OmAtsirkus paneb taas 
tsirkuselaagri karuselli 
keerlema.  Suvelaagrisse 
on oodatud kõik väikesed 
ja suured tsirkusehuvilised. 

Kes meist poleks tahtnud olla 
kas või korraks tsirkuseartist 
ja žongleerida või hularõngast 
keerutada. Tsirkuselaagris on 
see võimalik. Sageli tulevad 
lapsed laagrisse veel teist, 
kolmandat ja neljandatki kor-
da, sest neile meeldib esineda 
või õppida uusi tsirkustrikke. 
Lapsed, kes näiteks ühel su-
vel õppisid akrobaatikat suur-
te pallidega, saavad järgmisel 
harjutada õhuakrobaatikat 
trapetsil või õpivad hoopis 
monorattaga sõitma. Poisid ja 

tüdrukud tuuakse akrobaatika 
ja tsirkuse juurde läbi loovlii-
kumise ja mängude. Laps saab 
kasutada oma kujutlusvõimet 
ja loomingulisust, õppides 
seeläbi oma keha tunnetama, 
kontrollima ja suunama. Väga 
suur rõhk on asetatud just 
koostööle, liikumisele koos 
partneriga ja sõbra toetamisele 
ning valmidusele ise sõbrale 

toetuda. Lapsi köidavad tsir-
kuselaagri juures uued asjad, 
mida nad eelnevatel suvedel 
proovinud ei ole: rullikud, 
trampoliin, monoratas, rõngad

Tsirkuselaagris on lõbus
Tsirkuselaagris on alati lõbus 
seltskond ja palju tegevust.
Kõiki tsirkusehuvilisi lapsi oo-
tame TSIRKUSELAAGRISSE 
esmaspäevast reedeni alates 
kella üheksast. Päevad on täis 
treeninguid, mänge ja puhke-
hetki, samuti süüakse üheskoos 
lõunat. Laagripäev lõpeb kell 
viis õhtul. 

Laagrisse saab registreeruda 
e-posti aadressil laager@
omatsirkus.ee, info www.
omatsirkus.ee.  

OmA TSIRKUSELAAgER 
VIImSIS
l Koht: Viimsi Kooli akro-
baatikasaalis
l Aeg: 5–14-aastaste laste 
laager 11.–15. juuni 2012

Suvi tsirkuselaagris. 

Laagris õpitakse lisaks 
tsirkusetrikkidele ka lavakoge-
must ja esnemisjulgust. 

Laagri eesmärk ei ole saa-
vutada kuue päevaga mak-
simaalset taset, vaid näidata 
lastele tsirkusekunsti mitme-
külgsust ja võimalusi. 

Rohkem infot tel 515 2159 
ja www.omatsirkus.ee. 

Kohtumiseni laagris!
Heidi Kann 

tsirkuselaagri juhataja

23. aprill on Püünsi Kooli 
jaoks igal aastal oluline. 
Koos sõprade, lasteva-
nemate ja õpetajatega 
tähistatakse nii raamatu 
ja roosi päeva kui ka 
jüripäeva. 

Sellel aastal lisandus teiste-
le vahvatele sündmustele veel 
üleskutse see päev autovabaks 
kuulutada. Tore, et ka selle ilusa 
ja rohelise mõttega oli ühinejaid.

Raamatu ja roosi päeval 
võivad kõik Püünsi Kooli sõb-
rad ja lapsevanemad tulla las-
tele oma lemmikraamatuid ette 
lugema. Ka sel aastal oli palju 
toredaid lapsevanemaid, kes 
leidsid aega oma töises päe-
vas teha väike paus ja põigata 
Püünsi Kooli või lasteaeda, et 
lugeda seal ette üks vahva lugu 
või lõik mõnest toredast raa-
matust. Tänapäeva kiires elus, 
arvutite ja interneti teel kirju ja 
sõnumeid vahetades jääb meil 
tihti väga vähe aega lihtsalt 
omavahel suhelda, rääkimata 
juttude vestmisest või raamatu 
ettelugemisest. Püünsi Koolis 
toimuvad ettelugemise päevad 
aga näitavad, et õnneks meie 
vanematel ja lastel seda taht-
mist siiski veel jagub. 

Kuna meie õpilased on ka 
ise väga usinad lugejad, siis 
raamatu ja roosi päeval saavad 
kõik raamatusõbrad kinkida 
ka Püünsi Kooli õpilastele uut 
vahvat lugemisvara.  Raamatu 
ja roosi päevale kohaselt saab 

Head jalgsi- ja kepikõndijad! 
Selle hooaja viimane matk toimub 27.05.12. Buss V1 väl-
jub kell 9.56 Viimsi haigla kõrvalt ja alustame 10.20 Ro-
huneeme kabeli juures.

Seekord tutvume Kuusiku neeme ja lahe vaatamisväärsus-
tega. Tähtsam osa matkast on osaleda koos jooksuklubi Joo-
su esindajatega rannaala koristustalgutel. Tänuks pakub Joosu 
sooja suppi, grillime ja joome raviteed. Osavõtust palume tea-
tada tel 601 2354. Korraldavad VPÜ ja Joosu.

Jüripäev Püünsis
kingi tegija vastu kingiks roo-
siõie. Roosiõie said ka kõik to-
redad ettelugejad.

Ära ei saa unustada ka meie 
vahvat traditsioonilist jüripäe-
va jalutuskäiku. Sel aastal olid 
meil ka külalised – Lonkava 
Hundi Kojast. Selle sõpruskon-
na inimesed on seltskond aja-
loost huvitatud inimesi, kes on 
endale eesmärgiks võtnud va-
nade teadmiste ja oskuste ellu-
äratamise ja tundmaõppimise. 

Püünsi Kooli lastele ja va-
nematele tutvustati jüripäeva 
ajalugu, näidati ajastule vasta-
vaid rõivaid ja relvi. Lisaks toi-
mus Püünsi Kooli hoovil näit-
lik jüriöö võitlus. Peale võitlust 
oli võimalus kõigil huvilistel ka 
endal võitlusvarustusega tutvu-
da. Kõik huvilised said osaleda 
teatejooksus ja tõrvikute valgel 
jalutati ka traditsioonide koha-
selt külale ring peale. Liikuda, 
värskes õhus olla ja koos sõpra-
dega tervislikult aega veeta on 
mõnus, tõdesid kõik osalejad. 
Vapraid jalutajaid ootasid ta-
gasi jõudes võileivad, saiake-
sed ja tee. Tore, et ka ilmava-
na meiega sel ilusal õhtul ühte 
meelt oli. 

gea Radik
Püünsi KoolJüripäevaline tõrvikuga.

Näitlik jüriöö võitlus.

Traditsiooniline jüripäeva jalutuskäik. 

Seekordne matk, mis 
toimus 29. aprillil, viis 
osavõtjad Randvere tee 
äärsesse klindipealsesse 
metsa.

Matkajad kogunesid endise 
S. M. Kirovi nimelise Näidis-
kalurikolhoosi lõkkeplatsi-
le, kus meid taas võttis vastu 
Tammneeme külavanem Rai-
vo Kaare. Matka eel rääkis ta 
rannarootslaste sisserändest ja 
nende hilisematest asumitest 
Viimsi poolsaare idakaldal. 
Mitmesuguste pinnavormide 
tekkest rääkis matkade eestve-
daja Volli Kallion.  

Edasi siirduti metsa. Mat-
karada kulges mööda vanu 

metsateid, mis olid küll üsna 
kinni kasvanud, kuid siiski lei-
tavad. Väga palju oli metsas 
tuulemurdu. Neist mõne suu-
rema juurekavaga murdunud 
kuuskede juures olid meie fo-
tograafid usinasti ametis. 

Edasi mindi mööda klin-
dipealset vana teerada metsas 
olevate allikateni. Ka need 

olid üsna kinni kasvanud, kuid 
ühes olid säilinud veel rakise 
jäänused ajast, mil allikas oli 
aktiivses kasutuses.

Mis häiris ilusat loodus-
matka? See, et mitmes kohas 
olid metsa all suured prahihun-
nikud. Head inimesed, puhas 

loodus on ju meie ühine vara 
– hoidkem seda! 

Ka seekordne matk lõppes 
lõkkeplatsil vorstide grillimise-
ga. Lahkudes olid kõik saanud 
paraja sõõmu kevadvärskust.

Henno mõtus
matkahuviline

Seeniorite matk metsaradadel

Reibas matkaseltskond. 
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Tere tulemast!
l Kristi Luigel ja Jaanus Soonistel sündis 5. aprillil tütar 
Hannaloore.
l Kristiina Kõivul ja Aivo Sepal sündis 6. aprillil poeg Robin 
Julius.
l Tiina Neemojal ja Martin Pihlakul sündis 21. aprillil tütar 
Lisette.
l Marili ja Risto Kummil sündis 22. aprillil tütar mirtel.
l Kristel Kääramehel ja Madis Ratassepal sündis 22. aprillil 
poeg Tõnis.

Püsiekspositsioon “Eesti sõja-
ajalugu muinasajast tänapäe-
vani”
Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20”
Eesti Ajaloomuuseumi koosta-
tud rändnäitus “Hüvasti 
Charlie! 20 aastat kommunismi 
kokkuvarisemisest Euroopas“ 
Näitus “1809–1815 Napoleoni 
ajastu lõpp gravüüridel”
Avatud K–L k 11–18 
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid ranna-
rahva elust-olust muinasajast 
tänapäevani, näitused kala-
püügivahenditest, hülgekütti-
misest, Kirovi kalurikolhoosist 
jpm
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Viimsi 
Vabaõhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Mudilaste kunstiprogramm 
“Kunstiköök“ 
(lapsed vanuses 1,5–3 aastat) 
N  k 10
Info ja registreerimine: katrin.
mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis 

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja 
käsitööpood külastamiseks 
avatud E–R k 12–18, L–P 
k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korralda-
da sündmusi, pidusid, semi-
nare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

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

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

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

Kuni 15. mai 
Alari Kivisaare fotonäitus 
“Islandi lummuses“
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Kuni 31. mai
Tartu Anne Noortekeskuse 
fotoringi fotonäitus
Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus ja kunstikooli õpetaja 
Tõnis Soobi maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Kunstikooli 28. lennu 
õpilastööde näitus Viimsi Koolis

Kuni oktoober 2012
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis

Emadepäeva jutuvõistlus 
“Ema, kallis ema“
Info: jane@viimsivald.ee
Viimsi Raamatukogus

Kuni 24. mai
Raamatunäitus “Sinu unistuste 
aed ja kodu“
Lastele “Loodus meie ümber“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 13. mai
Raamatunäitus “Ema, kallis 
ema“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 17. mai
Raamatunäitus “Heino Kiik 85“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 31. mai
Raamatunäitus “Tunne 
Euroopat“
Prangli Raamatukogus

11. mai k 13
Emadepäeva kontset
“Emadele ja vanaemadele 
mõeldes…”
Esinevad Viimsi Huvikeskuse 
laululapsed
Black & White tantsustuudio
Viimsi Päevakeskuses

12. mai k 9.15 
Perematk
Registreerumine ja info: Arvo 
Raja, arvoraja@hot.ee, 
tel 52 14 680
Korraldaja: Viimsi Vaba-
kogudus

12. mai k 10
Viimsi III JazzPopFest
Jazz- ja popmuusikafestival 
kooridele ja vokaalansamblitele
k 10 Tulevikukoorid ja 
B-kategooria
k 13 A-kategooria koorid
k 16.30 Vokaalansamblid
k 19.30 Lõppkontsert – pilet 
5/3 € müügil kohapeal
Lisainfo www.viimsivald.ee/
jazzpopfest
Viimsi Kooli aulas  

12. mai k 11
Välishooaja avaturniir tennises 
– Igamehe paarismäng
Registreerimine 11. maini: 
kristjanpakk@gmail.com 
Viimsi mõisaplatsi tennise-
väljakutel

12. mai k 12
Emadepäeva kontsert
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

12. mai k 12
Emadepäeva tähistamine 
Külalisesineja Artjom Savitski, 
Eesti Otsib Superstaari 2011 
2. koht
Kohvilaud
Kõigile tasuta!
Prangli Rahvamajas

12. mai k 21
Kurvits ja Krall – mehed 
kitarridega
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

13. mai k 17
Muusikaline lasteetendus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Huvikeskuse Harrastus-
teatri esituses
Pilet 5/3 €, müügil enne 
etendust kohapeal
Info: tel 50 59 043, 606 6838
Viimsi Huvikeskuses

13. mai k 11
Jumalateenistus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

13. mai k 11  
Emadepäeva perejumala-
teenistus
Jutlus Karin Raja 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

13. mai k 12
Viimsi 3:3 turniir korvpallis
Korraldaja: Korvpalliklubi 
Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis

13. mai k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

15. mai k 14
Viimsi Päevakeskuse huvi-
ringide näituse avamine
Näitus avatud kuni 31. mai 
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

15. mai k 18
Smuutivalmistamise õpituba
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

16. mail k 13.30
Viimsi Päevakeskuse seenior-
tantsuringi Tuti – Triinud 
esinemine & ühislaulmine
Viimsi Päevakeskuses 

16. mai k 19
Teatriõhtu
Viimsi Kooli Teatrirühmad
Viimsi Kooli aulas 

17.–20. mai
Krokodillide Show – liikuv 
loomaaed ja reptiilide näitus 
Saksamaalt!
Eesti entomoloogi Allan Selini 
putukate ja liblikate näitus
Täpsem info: www.suvetuurid.ee
Viimsi Kaubanduskeskuse 
parklas

18. mai k 18
Eesti Maaülikooli näituse 
“Rohevöö“ avamine
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee 
Rannarahva Muuseumi 
pööningul

18. mai k 19
Rakvere Teatri etendus 
“Elu ja kuidas sellega toime 
tulla“
Pileti hind 11 €
Broneerimine: tel 606 6838 
või viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

18. mai k 19 
Misjonigrupp
Viimsi Vabakoguduse kirikus

19. mai k 11
Harjumaa Laste Tantsupäev e 
Koduõue simman
Osalevad 1.–5. klassi õpilased
Viimsi Kooli õuel

19. mai k 17
Muusikaline lasteetendus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Huvikeskuse Harrastus-
teatri esituses
Pilet 5/3 €, müügil enne eten-
dust kohapeal
Info: tel 50 59 043, 606 6838
Viimsi Huvikeskuses

19. mai k 18–23
Muuseumiöö
Viimsi Kooli näiteringi etendus 
“Ilus hetk, oh viibi veel...“, 
luulepõimik, öökino
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

19. mai k 18–23 
Muuseumiöö Eesti Sõja-
muuseumis 
Militaartehnika mudelite eri
Sissepääs muuseumisse kuni 
k 22.30
Lisainfo: www.esm.ee
Sissepääs tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

19. mai k 19
Muuseumiöö tähistamine
Kohviõhtu koos Rauno Pehkaga
Kõigile tasuta!
Prangli Saarte Muuseumis

19. mai k 21
Üllar Jörberg
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

20. mai k 11
Jumalateenistus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. mai k 11  
Jumalateenistus 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

20. mai k 12 
Harjumaa IV seeniortantsupidu 
“Tantsuga rõõmsaks ja terveks“
Viimsi Vabaõhumuuseumis

20. mai k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

21. mai k 19
Punutiste õpituba
Töötoa hind 5 €
Registreerimine õpituppa: 
loovustuba@gmail.com või 
tel 51 04 400
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis

21. mai k 19 
Soosepa külaseltsi üldkoosolek
Oodatud on kõik Pärnamäe 
küla elanikud 
Lisainfo: Annika Vaikla, 
tel 56 647 630, 
annikavaikla@gmail.com
Lasteaed-pereklubis Väike Päike 
(Kraavi tee 1, Pärnamäe küla)

22. mai k 19
Muusikaline lasteetendus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Huvikeskuse Harrastus-
teatri esituses
Pilet 5/3 €, müügil enne 
etendust kohapeal
Info: tel 50 59 043, 606 6838
Viimsi Huvikeskuses

23. mai k 18
Mahekosmeetika nõiaköök
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

24.–25. mai
Veeohutusalane lasteprogramm 
“Suveks valmis”
Lisainfo ja registreerimine: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

26. mai k 21
Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

27. mai k 10
Viimsi valla meistrivõistlused 
sulgpallis
Korraldaja: Viimsi Sulgpalliklubi
Viimsi Spordihallis

27. mai k 11 
Ordineerimisega jumala-
teenistus
Jutlus EEKB Liidu president 
Dr Meego Remmel ja 
Dr Ingmar Kurg
Viimsi Vabakoguduse kirikus

28. mai – 1. juuni  
Veeohutusalane lasteprogramm 
“Suveks valmis”
Lisainfo ja registreerimine: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

30. mai
Kodugruppide lõpupidu
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
hoovis

31. mai k 13
Hooaja lõpetamine
Esinevad huviringid
Viimsi Päevakeskuses

31. mai k 16.30
Viimsi Lasteaiad 
Laulupäev, rongkäik
Viimsi mõisa pargis

31. mai k 18
Jäätisevalmistamise õpituba
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

2.–3. juuni
Viimsi valla lahtised meistri-
võistlused tennises
Registreerimine 1. juunini: 
kristjanpakk@gmail.com
Viimsi mõisaplatsi tennise-
väljakutel

3. juuni k 10
Viimsi Rattaretk 2012
Viimsi poolsaarel

3. juuni 
Pärnamäe küla lastepäev
Kogupere üritus
Lisainfo: Annika Vaikla, 
tel 56 647 630, annikavaikla@
gmail.com

marje Plaan 
valla kultuuritöö koordinaator

tel 606 6866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 

l Salomia Puusepp ...... 98 
l Linda mäepea ............ 93
l Lembit märks ............. 85
l Laine-Benita Veikesaar ..
......................................... 85
l Edgar Ääro .................. 80
l Ago Leht ..................... 80
l Kaljo miljand .............. 80
l Alma Sepp .................. 80
l Evi Palu ....................... 80
l Lehte Tihkan .............. 80
l Aino Promm ............... 80
l Luule-maigo Järv ....... 80
l mai Nigulas ................ 80
l Raivo Sikemäe ........... 75

l Eduard Kohv ............... 75
l Silvi Lõhmus ............... 75
l Hilja Sommer ............. 75
l Leida Daum ................ 75
l Urve Roo ..................... 75
l Arne malmström ........ 70
l Jaan Ots ....................... 70
l Väino Tamm ............... 70
l Helgi Lehtpuu ............. 70
l Laine Edesi .................. 70
l maire Selgis ................ 70
l Viivi-mai Kärk ............ 70
l mare mandri ............... 70
l Tiiu meetua ................ 70
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Palju õnne!
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sport

5. mail lippasid kõik Viim-
si jooksul osalejad Viimsi 
Kooli ümbruses võidu 
vihmapilvedega ja võtsid 
looduselt võidu.

 
Omavahelistes jõukatsumistes 
võis mõne noorema jooksja 
põsel ka pisarat märgata, aga 
see kadus sealt sama kiirelt kui 
tekkis. Spordiselts Marathon 
viis läbi Viimsi jooksu juba 26. 
korda ning selgi aastal kulges 
üritus tavapäraselt heas tem-
pos ja korralduses. Osalejaid 
– kokku 291 jooksusõpra – oli 
taas juurde tulnud. 

Lisaks osavõtumedalile said 
iga vanuseklassi kolm nobeda-
mat ka karika omanikeks.

Autasustamispoodiu-
mile kutsuti
Tillujooksu tüdrukud 0,23 
km – 1. Karoliina Liiv (Viim-
si) 0,41; 2. Victoria Kooser 
(Viimsi) 0,44; 3. Darja Kissel-
jova (Tallinn) 0,45.

Tillujooks poisid 0,23 km 
– 1. Markus Keridon (Viimsi) 
0,40, 2. Rihard Treial (Tallinn) 
0,41; 2. Toomas Kaasik (Viim-
si) 0,41.

D tüdrukud 0,62 km – 1. 
Stella Reinumägi (Saue) 2.10; 

12. Viimsi Jooks

2. Brita Peerna (Viimsi) 2.21; 3. 
Ksenia Oleinik (Tallinn) 2.24.

D poisid 0,62 km – 1. Mar-
kus Kivistik (Viimsi) 2.26; 2. 
Uku Jürgenson (Viimsi) 2.30; 
3. Andreas Proos (Viimsi) 2.30. 

C tüdrukud 0,62 km – 1. Lii-
na Valk (Tallinn) 2.00, 2. Berit 
Kivisaar (Tallinn) 2.02; 3. Zari-
na Netsiporuk (Tallinn) 2.04.

C poisid 0,62 km – 1. Alek-
sander Simovart (Tallinn) 2.05; 
2. Tanel Vooglaid (Tallinn) 2.10; 
3. Martin Hermlin (Kurtna) 2.15.

B tüdrukud 1,24 km – 1. 
Elis-Helen Starkaps (Tallinn) 

4.44; 2. Hannagret Luks (Tal-
linn) 4.45; 3. Valeria Radajeva 
(Tallinn) 5.02.

B poisid 1,24 km – 1. Mark 
Oskar Laur (Marathon) 4.17; 2. 
Dmitri Kondratjev (Tallinn) 4.26; 
3. Arthur Kooser (Viimsi) 4.33.

A neiud 2,86 km – 1. Diana 
Halla (Viimsi) 6.56; 2. Jelena 
Korobjova (Tallinn) 8.34; 3. 
Ursula Väliste (Viimsi) 9.12.

A noormehed 1,86 km – 1. 
Vladislav Guzov (Tallinn) 6.24; 
2. Mark Mendel (Tallinn) 6.29; 
3. Mikk Laanes (Viimsi) 6.37.

Juuniorid, naised 1,86 km 
– 1. Ariadna Golubenko (Tal-
linn) 6.53; 2. Ljudmila Griske-
vitsh 8.07; 3. Jevgenia Shpiljo-
va (Tallinn) 9.13.

Juuniorid, mehed 1,86 km 
– 1. Edvin Skomarovski (Tal-
linn) 6.18.

Naised 10 km – 1. Liina 
Kivi (Viimsi) 43.09; 2. Lilian 
Raspel (Viimsi) 43.55; 3. Ag-
nes Mägi (Tallinn) 44.42.

Mehed 10 km – 1. Ser-
gei Tsherepannikov (Viimsi) 
33.40,9; 2. Rainis Tiits (Tal-
linn) 34.14; 3. Anton Puzõrjov 
(Tallinn) 34.30.

Naisveteranid I, 10 km – 1. 
Marge Nõmm (Harjumaa) 46.27, 
2. Evelin Peial (Viimsi) 56.21; 3. 
Kadi Bruus (Viimsi) 59.14.

Meesveteranid I, 10 km 
– 1. Urmas Põldre (Järvekü-
la) 35.11; 2. Margo Siimumäe 
(Viimsi) 38.17; 3. Andres Laast 
(Viimsi) 39.13.

Naisveteranid II, 10 km – 1. 
Ülle Kummer-Leman (Tallinn) 
47.25; 2. Milja Tätte (Tartu) 
1.05,32.

Meesveteranid II, 10 km – 
1. Peeter Vennikas (Harjumaa) 
38.45; 2. Margus Rein (Tal-
linn) 40.26; 3. Alec Nyiri (SK 
Sarma) 43.05.

Kogu perega läbis 10 km 
perekond Luks – ema-isa, kaks 
tütart ja vankris 6-kuune pe-
repoeg. Tubli tegu sportlikult 
perelt! 

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö 

koordinaator

Spordivõistlustest 
tulemas
12. mai k 11 Välishooaja avaturniir tenni-
ses – Igamehe paarismäng / Viimsi mõisa-
platsi tenniseväljakud / Registreerimine 11. 
maini: kristjanpakk@gmail.com

12. mai k 16 Meeste esiliiga finaalmäng 
käsipallis HC Viimsi 2 – ViaCon/Kehra / 
Viimsi Kool / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit

13. mai k 12 Viimsi 3:3 turniir korvpallis 
/ Viimsi Kool / Korraldaja: Korvpalliklubi 
Viimsi

22. mai TV 10 Olümpiastarti Harjumaa fi-
naalvõistluste 2. võistlus / Kose / Korralda-
ja: Harjumaa Spordiliit

23. mai k 17–19 Harjumaa meistrivõistlu-
sed valikorienteerumises / Padise / Korral-
daja: Harjumaa Spordiliit

27. mai k 10 Viimsi valla meistrivõistlused 
sulgpallis / Viimsi Spordihall / Korraldaja: 
Viimsi Sulgpalliklubi

Püünsi Kooli lahtised hooaja avavõistlused tennises

IGAMEHE PAARISMÄNG
PÜÜNSI KOOLI TENNISEVÄLJAKUTEL 

20. MAIL, KELL 10.00
Osa võtma on oodatud: õpilased, õpetajad, vilistlased ning kõik teised Viimsi 

tennisehuvilised.
Eelregistreerimine kuni 17.05.2012 Valdur Aksim

5666 4183              
Registreerimine lõpeb 20.05.2012, kell 9.30

Osavõtumaks: 5 EUR mängija. 
TULE ÜKSI VÕI SÕBRAGA NAUTIMA KEVADIST ILMA JA TENNISEMÄNGU

!!! vihma korral toimub 26. mail, kell 10.00

Püünsis algas 
spordisuvi
14. korda tuli Püünsi külarahvas talgutele 
spordiplatse ja nende ümbrust koristama. 

Talgulisi oli kolmkümmend, kõige noo-
remad sülelapsed. Kaks buldooserit, ATV, 
mulla- ja killustikukoorem, pirukad ja joo-
gid andsid tööle hoogu juurde. Kahe ja 
poole tunniga sai istutatud kuusehekk ja 
sinilillepeenar uue laste mänguväljaku äär-
de. Tasandatud jalgpalliväljak ja sissesõidu-
tee. Soe ilm ja päike lisas päevale sära.

Tennises jõudsid finaali Püünsi Kooli 8. 
klassi õpilane Kaspar Nõu ja alatine talguli-
ne Karl Ottas. Kuigi koolipoiss käib tennise-
trennis, jäid peale Karl Ottase kogemused 
tulemusega 6:3. Jalgpallis kohtusid Püünsi 
kaks meeskonda – pingelise mängu võitis 
esimene meeskond 12:10.

Korras spordiväljakutel jätkub tegevust 
hommikust õhtuni. Järgmise aasta spordi-
suvi avatakse traditsiooniliselt 1. mail.

mati Eliste

10 km stardipauk on kõlanud.

Perekond Luks läbis 10 km täies koosseisus.

meeste klassi parimad, vasakult 
Rainis Tiits (II koht), Sergei 
Tšerepannikov (I koht) ja Anton 
Pusõrjov (III koht).
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VIIMSI PARGI TENNISEVÄLJAKUTEL
TOIMUB 12. mail 2012

Välishooaja avaturniir 
Igamehe paaris-
mängus
1. Koht: Viimsi Laidoneri pargi väljakud
2. Aeg: Laupäev 12.mai 2012, algusega 
kell 11.00
3. Registreerimine: Ainult eelregistree-
rimine tel. 56 226 004 või kristjanpakk@
gmail.com  11. maini kella 19.00´ni
4. Kohtunik: Peakohtunik Kristjan Pakk tel. 
56 226 004
5. Osavõtjad: Osa võivad võtta  kõik ten-
nisehuvilised, kel vanust 18 ja rohkem 
6. Võistlussüsteem: Mängime oma tra-
ditsioonilist turniiri, kus paarid moodusta-
takse eeldatava tugevusrea alusel – “tuge-
vam + nõrgem”                                                  
7. Osavõtumaks: 20.- EUR
8. Autasustamine: Karikad kolmele pari-
male paarile 
NB! Vihmase ilma korral lükkub turniir edasi. 

VIIMSI VALLA 
LAHTISED MEISTRI-
VÕISTLUSED TENNISES 
HARRASTAJAILE
1. Koht: Viimsi Laidoneri pargi väljakud

2. Aeg: 02.-03. juuni 2012

3. Registreerimine: Ainult eelregistreerimine tel. 56 226 
004 või kristjanpakk@gmail.com 1. juuni kella 12.00-ni

4. Kohtunik: Peakohtunik Kristjan Pakk tel. 56 226 004

5. Osavõtjad: Oodatud on tennisesõbrad alates 16. elu-
aastast. Turniir toimub naistele ja meestele. 

6. Võistlussüsteem: Mängitakse mees- ja naisüksik-
mängud ning võimalusel ka paarismängud. Võistluse 
formaat selgub peale registreerimist.                                       

7. Osavõtumaks: 20.- EUR

8. Autasustamine: Autasustatakse finaliste ja poolfinaliste 
medalite ja diplomiga. Võitjatele karikad.

Rullesti rulluisuta-
jad olid Prantsus-
maal edukad
13.–15. aprillil toimusid Lõuna-Prantsusmaal mezes 
rahvusvahelised rulliluuisutamise üksiksõidu- ja 
rühmakavade võistlused Trophee Herault 2012. 

Kokku osales Prantsusmaal 
360 rulluisutajat 26 rulluisu-
klubist Eestist, Hispaaniast, 
Andorrast ja Prantsusmaalt. 
Võistlused kestsid kolm päe-
va. 26 rulluisuklubi seast saa-
vutas Viimsi rulluisuklubi 
Rullest üldarvestuses teise ko-
ha. Viimsi valda esindasid: 
Kirke Marta Süld, Elis Lem-
berg, Lisanne Siniväli, Saskia 
Lii Bergmann, Hanna-Stiina 
Kivinurm, Mia-Mathilda Sa-
vila, Melissa Savila, Loora 
Mulenok, Anne-Grete Aljas, 
Caroline Varak, Emily Kahro, 

Rebecca Pärtel, Kaia Mia Kalda, Kristina Jelõkova, Maria 
Helena Seppik, Kaisa Kasekamp, Liis Saarepere, Kätriin 
Kurjamaa, Anette Kurjamaa, Simone Viidas, Chiara Viidas, 
Kätriin Siling, Kristiina Gusseva ja Erica Laureen Reppo.

Anne-Grete Aljas saavutas kategoorias Reg 2 Mini 2 
kolmanda koha. Konkurets Reg 2 Mini 2 klassis oli väga tu-
gev ning ühtekokku võistles selles kategoorias 15 tüdrukut. 

Häid tulemusi oli veelgi. Üksiksõidu kategoorias Reg 
1 Super-Mini saavutas Kätriin Siling kolmanda koha ning 
Chiara Viidas neljanda koha. Kaisa Kasekamp saavutas 
kategoorias Reg 2 Super-Mini kolmanda koha ning Loora 
Mulenok Reg 3 Super-Mini klassis teise koha.

Neljaste rühmakavade kategoorias tuli Rullestile kolmik-
võit. Seitsme võistkonna seast saavutas kava “Cotton Eye Joe” 
(Kirke Marta Süld, Elis Lemberg, Lisanne Siniväli, Saskia Lii 
Bergmann) esimese koha, kava “Vampiirid” (Jaanika Kiolein, 
Hanna-Stiina Kivinurm, Mia-Mathilda Savila, Melissa Savila) 
teise koha ning kava “Käsi” (Loora Mulenok, Anne-Grete Al-
jas, Caroline Varak, Emily Kahro) kolmanda koha.

Rulluisuklubi Rullest võtab mais vastu uusi tüdrukuid 
vanuses 6–16 eluaastat. Eelnev uisutamisoskus ei ole vaja-
lik. Registreerimine: piret@rullest.ee. 

Piret Rink 
Rulluisuklubi Rullest treener

9-aastane Anne-grete Aljas 
– III koht võistlusel Trophee 
Herault 2012.

34 Viimsi ujujat osales 
21. aprillil Keilas peetud 
Harjumaa meistrivõistlus-
tel ujumises.

1998 ja hiljem sündinud tüdru-
kutest olid tublimad TOPi Uju-
misklubis treenivad Mai Riin 
Salumaa (I koht 100 m vabalt 
1.08,29, III koht 100 m rinnu-
li 1.39,22, II koht 100 m selili 
1.20,92) ning Maria Keridon 
(II koht 100 m vabalt 1.09,35, 
I koht 100 m rinnuli 1.28,91, 
III koht 100 m selili 1.22,50). 
Alina Kalle Viimsi Veeklubist 
võitis tüdrukute 100 m selili-
ujumise ajaga 1.20,84.

1996 ja hiljem sündinud 
poistest oli kõige edukam 
Mikk Laanes SPA Viimsi Ter-
vis klubist, tulles neljakord-
seks maakonna meistriks: 100 
m vabalt ajaga 59,90, 100 m 
rinnuli 1.16,14, 100 m selili 
1.12,50 ja teateujumises. Ar-
min Evert Lelle Viimsi Vee-
klubist saavutas III koha 100 
m vabaltujumises 1.03,80, II 
koha seliliujumises 1.14,68 
ning hõbeda ka teateujumises. 
Arthur Kooser SPA Viimsi 
Tervis klubist saavutas II koha 
vabaltujumises (1.01,72) ning 
I koha teateujumises. Klubi-
kaaslane Kert Kevin Lissmann 
– III koha seliliujumises ning I 
koha teateujumises.

1996.–1997. aastal sün-
dinud neidudest võitis kõik 
kavasolnud alad Karleen Ker-
sa (TOPi UK), 100 m vabalt 
1.01,52, 100 m rinnuli 1.16,91, 
100 m selili 1.13,09 ja teate-
ujumise. Marie Loreen Räni-
soo Viimsi Veeklubist saavutas 
II koha 100 m vabaltujumises, 
III koha 100 m seliliujumises 
ning II koha teatenaiskonnas. 
1994.–1995. aastal sündinud 

Harjumaa MV ujumises

noormeestest tuli kahekord-
seks maakonna meistriks Karl 
Taivo Kama (SPA Viimsi Ter-
vis), ujudes 100 m vabalt ajaga 
1.06,28 ja 100 m selili 1.20,37. 
SPA Viimsi Tervis noormees-
test saavutas Roland Engel II 
koha vabaltujumises 1.11,21 
ja II koha ka rinnuliujumises 
1.33,06. Lauri Visnapuu võitis 
omavanuste 100 m rinnuliuju-
mise ajaga 1.16,31. Naistest 
tuli Kaja Masing (SPA Viimsi 
Tervis) hõbedale 100 m rinnu-
liujumises ajaga 1.25,00 ning 
kuulus ka võidukasse teateuju-
mise naiskonda. Sander Parts 
(SPA Viimsi Tervis) saavutas 
II koha 100 m vabaltujumises 
ajaga 58,28 ning tuli Harjumaa 
meistriks teateujumises. Filipp 
Provorkov (Viimsi Veeklubi) 
võitis ülekaalukalt 100 m rin-
nuliujumise (1.02,41) oma klu-
bikaaslase Andrei Makarenko 
ees (1.11,47). Mõlemad me-
hed aitasid ka Viimsi Veeklubi 
meeskonnal teateujumises esi-
kohta püüda, mis seekord küll 
väga napilt saavutamata jäi.

Seenioridest (naised sünd. 
1977 ja varem, mehed sünd. 
1972 ja varem) tuli kolme 

kullaga koju Ene Kivet (U-
klubi) 100 m vabalt 1.18,22, 
100 m rinnuli 1.37,09,100 m 
selili 1.34,09 ning Tiit Pappel 
(100 m vabalt 1.03,59, 100 
m rinnuli 1.22,00 ja 100 m 
selili1.17,09). Kolm pronks-
medalit teenis Milvi Vaiksaar 
(100 m vabalt 1.47,66, 100 m 
rinnuli 2.12,98, 100 m selili 
2.06,84). Rein Salumaa ujus 

III kohale rinnuliujumises aja-
ga 1.43,56.

4x50 m vabalt teateujumi-
ses võtsid Viimsi ujujad kõik 
kirkamad autasud. Naiste 4x50 
m I koht Viimsi 1 (Kaja Ma-
sing, Kirke Päss, Vanessa Mai-
baum, Karleen Kersa) 2.00,90, 
II koht Viimsi 2 (Mai Riin Sa-
lumaa, Maria Keridon, Marie 
Loreen Ränisoo, Alina Kalle) 
2.06,28.

Meeste I – Viimsi 1 koossei-
sus Sander Parts, Arthur Kooser, 
Mikk Laanes, Kert Kevin Liss-
mann – 1.48,62 , II koht Viim-
si Veeklubi (Filipp Provorkov, 
Silver Suits, Andrei Makarenko, 
Armin Evert Lelle) 1.48,82. 

Tänu kõikidele osalejatele 
ning meie väge basseini ääres 
juhendanud SPA Viimsi Tervis 
treenerile Enn Lepikule, õnne-
soovid medalistidele ja võitja-
tele!

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö 

koordinaator

Ujumine hoiab vormis. Foto matton

21.–22. aprillil toimusid 
Bukarestis Rumeenias teised 
Euroopa SKDUN Shtokan 
Karate meistrivõistlused, 
kus osales rohkem kui 750 
võistlejat 27 riigist. Eestist 
võttis osa Viimsi tüdruk Li 
Lirisman, kes võitis kol-
manda koha  tütarlaste 
kadettide hulgas kehakaalus 
kuni 52 kg. Li jaoks on see 
hea tulemus, kuna sel aastal 
läks ta järgmise vanuse-
klassi. Li kaotas poolfinaalis 
bulgaarlannale, kes pärast 
võitis esimese koha. 13. 
ja 14. oktoobril toimuvad 
maailmameistrivõistlused, 
kus Li tahab saavutada 
parima tulemuse.

Li Lirismanile kolmas koht



Hea Tuju Lastelaager
Tüdrukutele Viimsi Huvikeskuses (vanuses 6.–10.a.).

 

Sel suvel kahe vahetusega: I laagrinädal – 18. juuni – 22. juuni; 
II laagrinädal – 13. august – 17. august

Ühes grupis on 15 last.
Laagripäevad on esmaspäevast reedeni k 10–17. Iga päev 

soe lõunatoit ja tervislik õhtunäks.
Hind 80 €.
Teema: MINA TEATRIS, TEATER MINUS!
Nädal täis põnevat tegemist! Mängime, laulame, tantsime, 

näitleme, seikleme, meisterdame, õmbleme ja lõpuks mängi-
me maha ühe vahva etenduse päris laval!

 Registreerimine kodulehe www.heatuju.planet.ee kaudu 
või heatujustuudio@gmail.com.

Kontaktisik Piret Kõõra tel 55 634 784.

Isemoodi 
kunsti- ja loovuslaager
mTÜ Isemoodi Isetegijate Sõpruskond kutsub 

ISEmOODI KUNSTI- JA LOOVUSLAAgRISSE!

Ootame lapsi vanuses 6–12 aastat.

Toimumisajad:
25. juuni – 29. juuni
16. juuli – 20. juuli

6. august – 10. august
Päevalaager on esmaspäevast reedeni kell 10.00–16.00

Koht: Viimsi Huvikeskus (Nelgi tee 1)
Hind: 80 eurot

Igal laagripäeval on oma teema:
Kerge keraamikapäev, Toitev Teisipäev, Loominguline 

Looduspäev, Tee Ise Neljapäev, Rokkiv Reede

Lapsed õpivad iga päev mõne uue oskuse ja valmivad 
põnevad esemed.

Hullame saviga, loome ja maalime, punume ja hööveldame, 
külastame uusi kohti ja võtame vastu põnevaid külalisi. 

Sööme ja mängime.

KOHTUME LAAGRIS!

Rohkem infot:
www.isemoodiloovustuba.blogspot.com

Airi 51 27 131 või Eveli 51 04 400
loovustuba@gmail.com

www.huvikeskus.ee

- Teede ja platside ehitus
- Asfalteerimine
- Äärekivide ja tänavakivide paigaldus
- Haljastuse rajamine
- Haljasalade niitmine, trimmerdamine
- Bobcati rent

tel: 53 990 245, e-post: info@infraroad.ee
www.infraroad.ee

REKLAAMI ETTENÄITAJALE: 
Maikuu lõpuni!

*JUUSTE VÄRVIMINE/
TRIIBUTAMINE -25%
*JUUKSE LÕIKUS 6.- 

(naiste ja meeste)
*KAASAMÜÜGI TOOTED -20%

ILUKROON 2* Viimsi
(Viimsi Kaubanduskeskuse 

2. korrusel)
 NB! AVATUD 16.APRILLIST 

E–R 9–20, L–P 9–18

INFO & BRONEERIMINE: 
+372 588 966 27
www.ilukroon.eu

LASTELAAGRID SUVEL 2012
Puhke,- spordi- ja kergejõustikulaager kaunis Luuka 
Puhkemajas Karksi Nuias: 16.07.2012 - 22.07.2012 

Tuusiku hind: 154 eurot
Seikluslik ja meelelahutuslik suvine laager mere ääres
Kullo puhkebaasis Karepal: 01.08.2012 - 07.08.2012 

Tuusiku hind: 154 eurot
Vanus: 7–17 aastased lapsed

INFO JA REGISTREERUMINE: www.taimaut.ee
Tel. 52 04 057 info@taimaut.ee 

Kontaktisik: Taigur Tooming

VT Moodul OÜ on telekommunikatsiooni- ja energeetikasektorile 
välimooduleid valmistav ettevõte. 90% toodangust ekspordime vä-
listurgudele.
Tööd saab:
TOOTMISTÖÖLINE, EHITUSPLEKKSEPP 
Töö kirjeldus: Konteinerite ja moodulhoonete valmistamine.
Varasem töökogemus: Ehitusplekksepp, plekksepp või kogemus 
plekitöödes vähemalt 1 aasta või vastav kutseharidus.
Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda; häid töötingimusi; 
töötasu vastavalt toodangule; tööd sisetingimustes.
Kandideerimiseks vajalikud CV ja kaaskiri.
Asukoht: Reinu tee 7b, Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa, 74001 
Kontaktisik: Valeri. Lisainfo tel 56 214 416

AVATUd 
õMbLUSSALONg

Heki tee 6-61

tel: 52 98 020
tel: 60 91 490

-õmblusteenused
-parandustööd

Poes 
“Riietering” 

Viimsi Comarketis, 
II korrusel.

Ainult meilt laias valikus 
ja soodsa hinnaga 

madratseid ja voodipesu. 
Veel hea hinnaga naiste- 
ja lasteriideid, jalatseid, 

ehetid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

Püünsi Kool otsib alates uuest õppeaastast oma te-
gusasse kollektiivi 

matemaatikaõpetajat 
(ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks 1,0 ak), lasteaia-
õpetajat (1,0 ak), huvijuhti (1,0 ak) ja koristajat (1,0 ak).

Avaldus ja CV saata hiljemalt 21. maiks aadressile Püün-
si Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või 
e-posti aadressile birgit@pyynsi.edu.ee .

Viimsi Muusikakool võtab vastu 

uusi õpilasi 
klaveri, viiuli, tšello, akordioni, kitarri, saksofoni, flöö-
di, trompeti, eufooniumi ja löökpillide huvialale.

Lahtiste uste päevad ja konsultatsioonid 4. ja 5. juunil 
kell 17.30. Katsed 6. juunil etteregistreerimisega telefo-
nil 6066939 (kell 13.00–18.00) Täpsem info kooli kohta 
www. viimsimuusika.ee

PÄRLILAAGER
Ootame tüdrukuid alates 9 a. 
Laager toimub 20.–24. august
Kella 11.00–15.00
Viimsi Huvikeskuses 

See laager sobib tüdrukule kelle soov on olla ise 
oma ehete autoriks. Aksessuaaride maalim on 
põnev ja nende loomisviise mitmeid. 

Kohapeal valmivad keraamilisised, plastik, 
klaas- ja polümeerpärlid, kasutust leiavad ka 
metallhelmed, seemnehelmed, portselanhelmed, 
teokarbihelmed, suled jne.

Pisut traati, paela, pitsi ja loovust – ning oma-
näeoline ehe ongi valmis! 

Ootame Sind imelisse pärlimaailma !

5 päeva 40 eurot
4 päeva 35 eurot
3 päeva 30 eurot
2 päeva 20 eurot

Pakume ka väikest tervislikku näksi.

Rohkem infot:
www.isemoodiloovustuba.blogspot.com
Airi 51 27 131 või Eveli 51 04 400
loovustuba@gmail.com
www.huvikeskus.ee

ERAKUULUTUSED
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l Kui vajad abi aia koristamisel, puude ladumisel või on 
muud nipet-näpet teha, siis helista tel 55 935 863.
l Korteriühistu Viimsi alevikus vajab koristajat. 
Tel 56 644 510. 
l Müüa loomasõnnikut 7 t 140 €, 15 t 210 €, mulda 
15 t 130 €, killustikku ja liiva. Tel 54 575 873, 670 1290, 
e-post taluaed@hot.ee.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning kujunda-
mine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõhkumine, okste 
kärpimine, võra kujundamine. Kõrghaljastuse valikraie, 
muru ja haljasalade niitmine ja hooldus. Puude, põõ-
saste istutamine, muru rajamine. Piirdeaedade paigaldus 
ja hooldus. Väikesed remonttööd majapidamises. 
Tel 55 637 666, www.ifhaljastus.ee.
l Hulk soodsa hinnaga paate (kohapeal) Reinu tee 6, 
Püünsi küla, Harjumaa. Info tel 50 24 552, e-post 
epaat@epaat.ee.
l Oleme abiks kinnisvara müümisel või väljaüürimisel. 
Tel 56 686 616 või kairi@creo.ee.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided jm, mis 
on veel kasutuskõlblikud, kuid teie kodus enam kasutust 
ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, 
toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. 
Tel 53 226 290.
l Korteriühistu Viimsi alevikus (30 liiget) pakub tööd 
tegevdirektorile osalise koormusega. Kandideerimis-
avalduse koos CV ja palgasooviga palume saata hiljemalt 
30. maiks 2012 e-posti aadressil madiskal@hot.ee või 
ebekar@mail.ee. Täiendav info tel 55 34 832 (Madis) 
või 55 688 791 (Veera).
l Massöör Eha Muulmann võtab vastu vanu ja uusi 
kliente oma massaažisalongis Kaluri tee 3. Info ja 
broneerimine tel 58 090 796 või ehamuulmann@hot.ee, 
www.ehamassaaz.ee. 
l Soovin leida klaveriõpetajat naisterahvale, kellel 
kogemused puuduvad, on vaid suur soov. Tel 51 86 225.
l Otsin täiskohaga (esmaspäevast reedeni) lapsehoidjat 
1,4-aastasele poisile Viimsis Püünsi külas. Kiire! Tasu 
kokkuleppel. Kontakt: tel 52 16 558, kairitee@yahoo.com, 
Kairi. 
l Müüa hobusesõnnikut! Ilma allapanuta, puhtalt karja-
maalt. Kottidesse pakituna või kokkuleppel suurem 
kogus lahtiselt. 1 kott 2 €, 5 kotti 7 €, 10 kotti 10 €. 
Tel 55 30 110.
l Vajatakse lapsehoidjat/majahoidjat Viimsis 1x nädalas. 
Info tel 53 876 628.
l Kogenud koristaja pakub kvaliteetset koristustööd 
eramajades. Tel 53 314 587.
l Ostame tehnilist hõbedat ja nõukaaegsete elektrikil-
pide sisu. Tel 54 583 370.
l Korstnapühkija teenused. Küttekollete remont. 
Tel 56 900 686.
l Viimsi SPA pakub tööd tublile toateenijale nii põhi-
kohaga kui ka osalise tööajaga. Soovitav eelnev koristus-
töö kogemus. Info ja kontakt: Marika Amisepp, e-post 
marika@viimsitervis.ee, tel 56 992 106.
l Maja projektid. Ehitusluba, kasutusluba. Mõõdistamine. 
Tel 52 20 023, M. Mikk.
l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, klotsid, 
tulehakatus ning saepuru kotis, koos veoga. Tel 50 18 594.

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib 
ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse, kivik-
taimlale, aiamaa värskenduseks ning lillepeenrasse. 
Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turba ja sõn-
nikuga kompostitud ning väga hea toiteväärtusega ja 
ilma kivideta. Hind 110 €. mullavedu@hot.ee, 
tel 52 52 632. 
l Teeme: puitfassaadid, akende ja uste vahetus, puit-
aiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus, tänava-
kivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste ehitus, lam-
mutustööd. Küsi lisa tel 55 17 825, evaron@hot.ee, 
www.evaron.ee. 
l Soovime vahetada väiksema maja (130 m2) privaatsel 
krundil Viimsis suurema maja vastu. Võimalikud variandid 
– võib vajada remonti, kompensatsiooni võimalus. 
Tel 51 40 044.
l Keemiline puhastus Viimsis pakub tööd operaator-
viimistleja-klienditeenindajale. Väljaõpe kohapeal. Info 
tel 53 725 315, puhas.pirita@gmail.com. 
l Raamatupidaja, TTÜ majandusharidus, otsib lisatööd. 
Korraldan kogu raamatupidamise algdokumendist aasta-
aruandeni, programm HansaRaama. Uuele kliendile 
esimene kuu tasuta! Tel 51 19 966.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud ennusta-
jad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 24 h. Hind 
1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist www.ennustus.ee.
l Viin ära tasuta vanametalli, suuremate koguste puhul 
maksan ka, hind kokkuleppel. Pakkuda võib kõike, mis 
rauast, ka värvilist metalli. Äravedu tasuta Viimsis ja 
lähiümbrus. Utiliseerimiseks kõik vajalikud riistad ole-
mas! Külmkappe ja boilereid eriti ei soovi, neid on või-
malik viia ainult jäätmejaama! Võta ühendust ja saame 
kokkuleppele! Tel 58 912 522.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, orde-
neid, raamatuid, postkaarte, pakkuda võib ka paberraha-
de, kommipaberite, õllesiltide jms kogusid. Küsi lisainfot 
tel 53 996 098, Rene.
l Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa liiva, 
mulda, sõnnikut, asfaldipuru, kruusa ja täitepinnast. 
Tel 50 92 936. 
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 51 10 992.
l Paigaldame tänavakive ja teeme ka haljastust. Koge-
must üle 10 aasta. Tel 56 487 738 ja 52 16 037.
l Akende pesu. Vihmaveerennide puhastus. Ohtlike 
puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 56 388 994. 
Vt ka: puhastused – kpe.ee. 
l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy õhk-
soojuspumbad koos paigaldusega. Alates 869 €. Tel 666 
1355, www.kodukliima.ee.
l Keeleõpe: inglise, soome, rootsi. Individuaaltundide 
paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t. 1 ak t/al 16 €. Proovi-
tund soodushinnaga 2 ak t/2x14 €. Minigrupi kursused 
(2–4 õpilast) 20 ak t. 1 ak t/8.60 €, kursuse hind 172 €, 
tunniplaaniga: E 9.00–10.30 rootsi keel algajatele; N 
9.00–10.30 soome keel algajatele; N 17.30–19.00 inglise 
keel algajatele; R 9.00–10.30 inglise keel kesktasemele. 
J. Vilmsi 53 G, Tallinn. Tel 55 30 122, kajavahi@hot.ee, 
www.kajavahikoolitus.ee.
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YA Viimsi Tervisepood
(Viimsi kaubanduskeskuses, 
Randvere tee 6) 

pakub tööd klienditeenindajale.

CV palun saata viimsi@ya.ee
Lisainfo telefonil 51 87411.

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine 
tasuta!

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus 
tasuta!

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Mai alguses tuleb uut kaupa.

Vinnal Production OÜ 
valmistab tellimustööna vääris-

puidust välisuksi, siseuksi, treppe, ja 
mööblit. 

Lisainfo: www.vinnal.ee
e-mail: info@vinnal.ee

Mob. 545 01 377

Põnnipesa lastehoid ootab PESARÜHmA 
uusi lapsi 

vanuses 4-5 eluaastat.
16. mail, kell 18.00 ootame kõiki 

uusi lapsi ja lapsevanemaid 
AVATUD USTE PÄEVALE.
Kaluri tee 5, Haabneeme 

Registreerimine: 56 65 66 65 või 
pesa@pesa.ee
www.pesa.ee

JUDOLAAgER
5-8 aastastele poistele ja tüdrukutele

2. juuli – 6. juuli 2012
Laagripäeva pikkus 8.00 – 18.00 

Laagri maksumus on 65.-
Info ja registreerimine: 56 65 66 65

Lisainfo: www.pesa.ee

Põnnipesa lastehoiu uus SõImERÜHm
alustab augustis 2012.

16. mail, kell 18.00 ootame kõiki 
uusi lapsi ja lapsevanemaid 

AVATUD USTE PÄEVALE.
Kaluri tee 5, Haabneeme 

Registreerimine:  56 65 66 65 või 
pesa@pesa.ee
www.pesa.ee
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Kevad on käes!
Oma aiamööbli, terrassid, fassaadid 
ja põrandad saad korda Osmo Color 
õlivahadega.

Tallinna salong: Pärnu mnt 110
Ladu/pood:Laki 5b,Tallinn

tel. 684 4100, mob 56508307
Ruutmeeter@ruutmeeter.ee

www.ruutmeeter.ee

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

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia, 
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu 
esimesel neljapäeval kl 16
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 Viimsis ja 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

 Abistame konfliktidele lahenduse 
leidmisel
 Koostame vajalikud dokumendid, 
esindame kohtus
 Nõustame kõigis õigusvaldkondades

Võtke ühendust meie juristiga! 

 GSM: (+372) 53 477 636 
 E-post: info@claudiuslaw.com
 www.claudiuslaw.com 

Elu on mõeldud olema 
lihtne ja kerge!


