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Viimsi valla 95. sünni-
päeva tähistamine 
algas 10. mail sport-
liku osaga ning kõik 
need, kes Haabneeme 
kaunites kohtades 
kulgenud 10kilomeet-
rise raja kas joostes 
või kõndides läbisid, 
võivad end kindlasti 
parimate hulka arvata.

Traditsiooniline Viimsi Jooks 
toimus juba 28. korda. See-
kord jäi silma, et põhikoo-
liealisi osalejaid (54 võist-
lejat) oli vähem kui natuke 
vanemaid pikema distantsi 
läbijaid (169). 

Päev algas 0,23 km til-
lujooksuga ja siis olid 
7–9aastased 0,62 km pik-
kusel rajal. Nendel distant-
sidel paremusjärjekorda ei 
selgitatud – kõik osalejad 
olid võrdselt tublid.

10–13aastased poisid 
ja tüdrukud läbisid 1,24 
km raja. Poistest oli parim 
Erki Hein, teiseks jäi Hugo 
Andre Kivi ja kolmandaks 

Uku Jürgenson. Tüdruku-
test olid sama distantsi 
kolm paremat Cristell Val, 
Emilie Strus ja Eliise Luks. 

1,86 km jooksul oli ai-
nult viis 14–16aastast osa-
lejat, nende paremusjärje-
kord kujunes selliseks: 

Hannagreth Luks, Paula 
Müik, Viktorian Antibova, 
Paavel Antibov, Kiur Palu. 

10 km distantsil oli re-
bimine palju tihedam. Ku-
ni 18aastastest noormees-
test olid parimad Marti 
Meidar, Mark Abner ja Juri 
Kovaljev. Meeste grupis 
sai esikoha Jaanus Kallas-
te, teiseks jäi Roman Hva-
lõnski, kolmandaks Sander 
Jurs. 

Naistest olid 10 kilo-
meetril kolm kiireimat 
Kaisa Kukk, Margit Mäl-
ter ja Marge Nõmm; nei-
dudest aga vastavalt Eliza-
beth Truve, Beatrice Mar-
lene Metsaorg ja Nika Brett 
Udras.

Pärast distantsi läbi-
mist said kõik jooksul osa-
lejad ja muidugi ka kepi-
kõndijad soovi korral sau-
nas oma jõuvarusid taasta-
da.

Päeva sponsoriteks olid 
OÜ Viimsi Sport, OÜ Puu-
keskus, Sportland, Viimsi 
SPA, OÜ TecCen, Comar-

Sportlikul sünnipäeval olid 
kõik osalejad parimad 

ket, OÜ Viimsi Keevitus ja 
Oriflame. 

Õhtul oli Viimsi Koolis 
heategevuslik sünnipäeva-
pidu, mille korraldamisel 
tegi suure töö ära õpilas-
firma EventSells. Noored 
kutsusid peole esinema 
praegu oma menu tipus 
oleva ansambli Kõrsikud, 
tellisid valla vappidega 
ehitud tordid, korralda-
sid oksjoni ja tegid kõike 
muudki, mis on tarvilik 
hea peo õnnestumiseks. 
Noored soovisid eelkõige 
aidata Tallinna Lastehaigla 
Toetusfondi haigla inten-
siivraviosakonnale hinga-
misaparaadi soetamisel. Õh-
tusel peol sai heategevu-
seks annetada, kuid palju 
raha koguti ka oksjonil, 
samuti läksid heategevu-
seks kõik jooksuürituse 
osavõtumaksud ja sponsor-
summad. Peol saadi sedasi 
kõigist annetustest kokku 
1900 eurot. 

VT

Perega oli seal tore ka kepikõndi harrastada.

Pika distantsi läbis 169 harrastussportlast. Fotod Enn Teimann

Euroopa 
Parlamendi 
valimised
25. mail kell 9–20 saate Euroopa Par-
lamendi saadikuid valides hääletada 
üksnes oma elukohajärgses valimis-
jaoskonnas.

Viimsi vallas töötab neli valimisjaoskonda. 
Valimisjaoskond nr 1 asub Viimsi vallama-

jas aadressil Nelgi tee 1. Seal saavad hääletada 
Viimsi aleviku, Kelvingi, Lubja, Miiduranna ja 
Püünsi küla ning Naissaare elanikud.

Valimisjaoskond nr 2 on Haabneeme ale-
vikus Viimsi Koolis, aadressil Randvere tee 8. 
Seal saavad hääletada Haabneeme aleviku ja 
Pringi küla elanikud.

Valimisjaoskond nr 3 on Randvere külas 
Randvere Koolis, aadressil Schüdlöffeli tee 
4. Seal saavad hääletada Laiaküla, Leppnee-
me, Metsakasti, Muuga, Pärnamäe, Randvere, 
Tammneeme ja Äigrumäe küla elanikud.

Valimisjaoskond nr 4 on Prangli saarel 
Prangli Põhikoolis. Seal saavad hääletada Ida-
otsa, Kelnase ja Lääneotsa küla elanikud.

VT

Pärnamäe küla 
üldkoosolek
Pärnamäe küla üldkoosolek algab 29. 
mail k 18.30  lasteaed-pereklubis Väike 
päike (Kraavi tee 1).

Päevakorras on: külavanema aastaaru-
anne (sh teede teema); Pärnamäe külaselt-
si 2013. aasta majandusaruande arutelu ja 
kinnitamine; sõnavõtud.

Lisateave: Pärnamäe külavanem Annika 
Vaikla, annikavaikla@gmail.com.

Hooli oma kodust ja tule kohale!

Annika Vaikla
Pärnamäe külavanem 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.

Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 

74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 602 8833, annika@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 6. juunil

Viimsi vallavolikogu opo-
sitsioon kutsus 13. mail 
kokku vallavolikogu era-
korralise koosoleku, et 
arutada vallavolikogu ja 
vallavalitsuse juhtkonna 
sobivust oma ametikoh-
tadel jätkamiseks. Põhju-
se umbusalduse algata-
miseks andis Reformiera-
konna valitsemisstiil. 

Umbusalduse põhjus
Opositsiooni hinnangul tegeles 
vallavõim eelmise vallavalit-
suse tegevuse laimamise ning 
skandaalide tekitamise, mitte 
aga tegeliku valla juhtimisega. 
Ka kujunes opositsioonil mul-
je, et koalitsioonil puudusid 
selged visioonid ja arusaamad 
valla juhtimisest ning arenda-
misest. 

13. mail kutsus opositsioon 
kokku erakorralise koosoleku, 
kus avaldati umbusaldust val-
lavolikogu aseesimehele, Re-
formierakonda kuuluvale Märt 
Vooglaiule, revisjonikomisjoni 
aseesimehele Jaak Raiele, val-
lavanem Alvar Ildile, abival-
lavanem Margus Kruusmägile 
ja abivallavanem Oliver Liide-
mannile.

Volikogu jõujooned olid 
13. maiks selgelt muutunud:  
IRLi  ja kahe valimisliidu ena-
mus volikogu koosseisus tä-
hendas eeldusi uue koalitsioo-
ni loomiseks. Volikogu liik-
med lähtusid oma tegevuses 
KOKSist (kohaliku omavalit-
suse korralduse seadus), põhi-
määrusest ja valla ning Harju 
maakonna valimiskomisjoni ot-
sustest.  

Volikogu esimees Ain Pin-
nonen loobus istungi juhtimi-
sest ning lahkus ruumist. Is-
tungit asus juhtima volikogu 
aseesimees, kes esitas kirjali-
ku protesti, mida oleks tulnud 
volikogu istungil ette lugeda 
ja arutada. Seda aga Vooglaid 
ei teinud. Ootamatu haamri-
löögiga lõpetas Märt Vooglaid 
istungi, mille järel osa voliko-
gust, s.o võimu esindanud koa-
litsiooni liikmed, 10 inimest, 
lahkusid. Volikogu istungil ot-
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sustatakse küsimus hääletami-
se teel, otsuseid ei saa teha 
keegi ainuisikuliselt, nagu üri-
tas seda teha Märt Vooglaid. 

Istungi õiguspärane 
jätkumine 
Õiguspärane oli istungit jät-
kata ning seda tehtigi. Vasta-
valt valla põhimäärusele asus 
istungit juhtima vanim voli-
kogu liige Mari-Ann Kelam. 
Kõigepealt valiti volikogu ase-
esimees, kelleks sai valimis-
liitu Parteivaba Viimsi kuuluv 
Kristina Kams. Edasi juhatas 
istungit uus aseesimees. Vali-

ti vallavanem ja kinnitati uued 
abivallavanemad. Viimsi valla-
vanemaks valiti Isamaa ja Res 
Publica Liitu kuuluv vallavoli-
kogu liige Jan Trei, kes on töö-
tanud Viimsi abivallavanemana 
aastatel 2007–2009 ja 2011–
2013. Ta on vastutanud valla 
ehitus- ja kommunaalvaldkon-
na eest ning juhtinud hariduse, 
spordi, kultuuri ja sotsiaalvald-
konda. Jan Trei on lõpetanud 
Tartu Ülikooli õigusinstituudi 
õigusteaduse erialal.

“Meil on tugev meeskond, 
selge visioon ja arusaamad 
valla juhtimisest ning vallaelu 

arendamisest. Eeskätt kesken-
dume Viimsi kitsaskohtadele ja 
väljakutstele. Need on lasteaia 
ja koolikohtade juurde loomi-
ne, vaba aja veetmise võima-
luste avardamine, huvihariduse 
kättesaadavuse suurendamine 
ning sportimisvõimaluste laien-
damine. Samuti eakatele mõel-
dud mitmete sotsiaalteenuste 
kättesaadavamaks tegemine. 
Olulised on meile ka kvaliteet-
ne ja turvaline elukeskkond, 
korras teed ning edasiarendatud 
valla ühistranspordivõrk,“ sel-
gitas Trei.

“Valla tasemel ei ole vaja 
suurt poliitikat ajada,” ütles 
vallavolikogu aseesimees Kris-
tina Kams Viimsi Teatajale. 
“Teemasid ja valdkondi on pal-
ju, mis vajavad tähelepanu. 
Tuleb keskenduda viimsilaste 
heaolule ning paremale elu-
kvaliteedile. Peaks olema uhke 
tunne öelda, et oleme Viimsist 
pärit.” 

Tugev ja hästi töötav vald 
on Kamsi sõnul ka asjalik part-
ner riigile. “Edukas vallavalit-
semine lähtub kogukonna huvi-
dest, mitte isiklikest soovidest. 
Selle tagavad vallas töötavad 
spetsialistid, kes on võimeli-
sed vastutama oma tehtud töö 
eest ja pole lihtsalt kohatäit-

jad.” Head ametnikud lähtuvad 
Kamsi sõnutsi oma ülesanne-
test ja valla huvidest ega tohiks 
peituda poliitiliste otsuste taha. 
“Kogu valla juhtimisstruktuur 
töötab Viimsi valla elanike 
heaks, mitte vastupidi,” jätkas 
Kams. “Ma tegutsen selle ni-
mel, et meie valla valitsemine 
oleks avatud, tõhus ja kaasav. 
Kutsun viimsilasi märkama 
murekohti, avaldama arvamust 
või kiitma tublimaid. Nagu üt-
leb vanasõna – kus viga näed 
laita, seal tule ja aita.”

“Juhtimises lähtub valla-
valitsus meeskonnatöö põhi-
mõtetest. Valitsemismudel saab 
olema tasakaalukat arengut toe-
tav, kusjuures iga valdkond saab 
tähelepanu,” sõnas vallavanem 
Jan Trei. “Kindlasti kavatsen 
kaasata volikogu ja valla koda-
nikud valla juhtimisse,” lisas 
Trei. 

Kokku kutsutud volikogu 
oli õiguspärane ning järgitud 
oli kõiki protseduurireegleid, 
mis tulenevad kohaliku oma-
valitsuse korralduse seadusest 
ja valla põhimäärusest. “Me 
ei pea tõestama volikogu õi-
guspärasust,” sõnas Jan Trei.  
Toimunud volikogu istung oli 
legitiimne, kuivõrd istungist 
võttis osa koosseisu enamus. 

“Demokraatia olemus seisneb 
enamuse tahte elluviimises ja 
seda me tegimegi,” lausus Trei. 
Kõik volikogu päevakorras ol-
nud otsused võeti vastu vasta-
valt seaduses nõutud häälteena-
musega. 

Vallavanem tegi ettepaneku 
kinnitada vallavalitsuse liik-
meteks ja ühtlasi abivallava-
nemateks hariduse, kultuuri, 
spordi ja sotsiaalalal Andres 
Kaarmanni (IRL), abivallava-
nemaks ehitus-, keskkonna- ja 
maaküsimustes Andres Tolli ja 
vallavalitsuse palgaliseks liik-
meks Tähve Milti. Kommu-
naalvaldkonna abivallavanem 
jäi sel volikogu istungil kinni-
tamata.

Viimsi uue koalitsiooni osa-
pooled on Isamaa ja Res Publica 
Liit, valimisliit Parteivaba Viim-
si ning valimisliit Rannarahvas. 
Koalitsioon plaanib luua kol-
me partneri ühendfraktsiooni, 
mida hakkab juhtima Mari-Ann 
Kelam, kes on ka varem olnud 
koalitsiooni esimees. Kelami ju-
hitavasse ühendfraktsiooni kuu-
lub 7 IRLi, 3 Parteivaba Viimsi 
ja 1 Rannarahva valimisliidu 
esindaja.

“Me tahaks, et Viimsi oleks 
tuntud rohelise ja sõbraliku elu-
keskkonnana,” ütles Mari-Ann 
Kelam. “Pidev võimuvõitlus 
põhjendamatute süüdistuste kau-
du ongi see, mis rikub palju-
de inimeste jaoks arusaamise 
Viimsist. On kurb, kui inimes-
te äri- ja isiklikud huvid ületa-
vad soliidset juhtimist ja üldist 
hoolivust.” 

Normaalseks peab Kelam 
opositsiooni ja koalitsiooni koos-
tööd valla huvides.  Opositsi-
oon ei peaks tema sõnul teki-
tama pidevalt põhjendamatuid 
skandaalseid olukordi selleks, 
et juhtimist haarata, vaid hoid-
ma silma peal ja pakkuma 
konstruktiivset kriitikat, kui 
vaja. “Asju tuleb volikogus 
läbi vaielda, opositsioon peaks 
näiteks eelarve suhtes aktiiv-
sem olema, pakkudes parandu-
si ja soovitusi,” lisas Mari-Ann 
Kelam.

VT 

KES ON KES
l Abivallavanem Andres Tolli on Randvere küla elanik alates 
2005. aastast. Hariduse on ta omandanud Tallinna Tehnikaüli-
koolis, kus kaitses 2008. a doktorikraadi logistika valdkonnas. 
Andres Tolli on töötanud peamiselt ettevõtlusvaldkonnas, aren-
dades kaubanduse ja teenindusvaldkonna ettevõtteid. Dotsen-
dina peab ta üliõpilastele loenguid Tallinna Tehnikaülikoolis ja  
Eesti Mereakadeemias. 
l Abivallavanem Andres Kaarmann (IRL) on omandanud ma-
gistrikraadi õigusteaduses ning oli märtsi lõpuni ametis haridus- 
ja teadusminister Jaak Aaviksoo nõunikuna. Varasemalt on ta 
olnud Loksa linnavolikogu ja Kuusalu vallavolikogu liige. Aasta-
tel 2005–2007 oli Andres Kaarmann Loksa linnapea. 
l Vallavalitsuse palgaliseks liikmeks asunud Tähve Milt hakkab 
tegelema arenduse, strateegiate, s.h finantsstrateegia ja aren-
gukavadega. Tähve Milt oli Viimsi vallavalitsuse rahandusameti 
juhataja aastatel 2007–2012. 

Vallavalitsuse liige Tähve Milt (vasakult), vallavanem Jan Trei, abivallavanemad Andres Tolli ja Andres Kaarmann. Foto VT 
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Turvafirma Securitas Eesti AS 
pakub tööd

TURVATÖÖTAJATELE
Nõudmised: vanus alates 19. a, põhiharidus, 
kohtulikult karistamata, 
eesti keel A2 tasemel.
Lisainfo Tallinn, tel 613 9273, 
personal@securitas.ee, www.securitas.ee

Alates laupäevast, 
24. maist töötab Viimsis 
oma kino. 

Homme Haabneeme aleviku 
keskel Viimsi SPA juures ava-
tav kino on väga modernse 
heli- ja projektsioonitehnikaga 
ning annab sellega silmad ette 
Tallinna kinodele. 

Kinoruumid ehitas AS Har-
ju Ehitus, projekti tegi arhitekt 
Tõnu Oppi arhitektuuribüroost 
Luhse &Tuhal, sisekujundusla-
henduse autor on Taavi Aunre.  

Nelja saaliga kino (saalides 
vastavalt 82, 86, 112 ja 135 koh-
ta) on avatud hommikust hilis-
õhtuni ja filmivalik on selline, 
et midagi meeldivat leiavad 
vaadata nii suured kui väikesed 
pereliikmed. Kinokava leiate ko-
dulehelt www.viimsikino.ee. Ki-
nos saab tööd ligi 30 inimest.

Tehnilistest lahendustest on 
kõige erilisem Eestis ainulaad-
ne Auro 11.1 heli, mida saab 
varsti nautida suurimas kino-
saalis. Sellist helilahendust, 
kus heli jõuab kuulajani nii 
mitmes reas saali külgedel kui 
ka lae all paiknevatest kõlari-

test, rakendati esimest korda 
2010. aastal ühes Belgia kinos. 
Kuna tegu on nii uue asjaga, 
siis ei liigu Auro heliformaadis 
veel kuigi palju filme. Viimsi 
kinos saab kõiki sellise heli-
lahenduse nüansse ja eriefekte 
kogeda juulis, kui linastub film 
“Kuidas taltsutada lohet 2”. 
Teistes Viimsi kinosaalides on 
7.1 helisüsteem. 

Kinosaalides kasutatavad 
hübriidekraanid ühendavad val-
ge ja hõbedase ekraani pari-
mad omadused ning tagavad 
selge ja nüansirohke tasakaa-
lustatud valgusjõuga pildipee-
gelduse nii 2D kui 3D filmide 
vaatamisel. 

Väga hea pildikvaliteedi ta-
gab Sony 4K pildiresolutsioon, 
mis pakub vaatajale rohkem 
värvitoone ning senisest neli 
korda teravamat ja selgemat 
pilti. Kõik filmid ei ole seni 
veel tehtud 4K formaadis. Kuid 
loodetavasti tuleb neidki üha 
juurde ja Viimsi kino investee-
ringud tulevikutehnoloogiaisse 
tasuvad end ruttu ära.

Eestis on uudne ka Sony 3D 
tehnoloogia, mida saab nautida 

mugavate 3D-prillidega. Esi-
mest korda 3D filmi vaatama 
tulles peab lisaks piletiostule 
kaheksakümmend senti kuluta-
ma ka kergete 3D prillide soe-
tamiseks, kuid need jäävadki 
ostjale ja on taaskasutatavad, 
järgmist filmi naudite juba oma 
prillidega. Väikelastele on saa-
daval väikesed 3D prillid.  

Ühes kinosaalis on ka 5D-
elamuskino tehnoloogia, mis li-
sab ekraanil jooksvale 3D pildi-
le veel mitmeid eriefekte: vee-
pritsmed, vibratsioon, mitmes 
suunas liikuvad istmed jm. 

Kolmes kinosaalis on ka 
moodne konverentsitehnika, see-
ga saab neid ruume kasutada 
konverentside, seminaride jt 
firmaürituste korraldamiseks. 
Kolmes saalis annab ekraani 
ette lisada lava, et nautida ka 
teatrietendusi. Otsa teeb lahti 
ühendus R.A.A.M., pakkudes 
Mait Malmsteni monoetendust 
“Fenomen” ja Hendrik Toom-
pere mängitavat “Soolot”. 

Esimesed filmid on valitud 
nii, et igaühele on midagi. Nai-
si võlub kindlasti äsja Cannes’i 
filmifestivalil esilinastunud Oli-

ver Dahani “Grace: Monaco 
vürstinna” Nicole Kidmaniga 
peaosas. Mehi võiks erutada 
märulifilmid ja muidugi 3D 
“Godzilla”. Vene komöödia aus-
tajail tasub vaadata Dmitri 
Djatšenko “Vene kööki Parii-
sis”, kõige väiksemaile meel-
dib kindlasti “Ninasarvik Otto” 
ja ka muinasjutufilm “Kaunitar 
ja koletis”. Filmisõbrad saavad 
liituda V-Klubiga, mis pakub 
oma liikmeile mitmeid soo-
dustusi ja üllatusi. 

Äsja avati samas hoones 
Pauligi kohvinurk ja inglise 
stiilis pubi “Black Rose”, mis 
pakub ka elavat muusikat ja 
spordiülekandeid. Kinol ja pu-
bil ongi ühine sissepääs. Viim-
sis kinos käimise tõotab eriti 
mõnusaks teha see, et siin saab 
meelelahutaja liita ühe komp-
leksi eri võimalusi. Osa selts-
konnast läheb näiteks kinno, 
teised rassivad spordisaalis või 
ujulas või naudivad hoopis spaa 
mõnusid, lastekeskuse võima-
lusi või pubis pakutut. Kõik 
saabunud mahutab ära avar ta-
suta parkla.

VT 

Tulge laupäeval Viimsi kinno

Viimsi kino ahvatleb külastama kaunis kostüümidraama “Grace: Monaco vürstinna“, mis põhineb Grace Kelly elulool. Foto Andre Altjõe   

Joobes juhtidest tuleks 
viivitamatult teatada 
politseile. Reguleerimata 
ülekäigurajal teed ületa-
val jalgratturil pole auto 
ees eesõigust. Alaealised 
ei või öösel omapead 
väljas olla. 

Olen Politsei- ja piirivalvekol-
ledži kolmanda kursuse po-
litseikadett ja kahel viimasel 
kevadel käinud praktikal Piri-
ta-Viimsi konstaablijaoskon-
nas. Järgnevalt soovin juhtida 
tähelepanu minu arvates pea-
mistele probleemidele Viimsis.

Kõige suuremat muret te-
kitavad viimasel ajal tabatud 
alkoholijoobes või selle jääk-
nähtudega autojuhid. Need ini-
mesed seavad ohtu enda ja 

Politsei juhib tähelepanu
teiste liiklejate ja, mis eriti ka-
hetsusväärne, ka oma laste tur-
valisuse. Näiteks on viimastel 
nädalatel politseioperatsiooni 
“kõik puhuvad” raames taba-
tud alkoholi tarvitanud juhte, 
kellega koos on autos väike-
sed lapsed. Selline käitumine 
on äärmiselt vastutustundetu 
ning annab lastele halba ees-
kuju. Kutsun kõiki üles joobes 
juhtidest julgelt teada andma 
politsei lühinumbril 110, sest 
õigeaegne sekkumine võib ära 
hoida õnnetuse. 

Tähelepanu jalgratturid ja 
kergliiklejad! Liiklusseadus lu-
bab küll jalgrattaga sõites sõi-
duteed ülekäigurajal ületada, 
kuid tuleb meeles pidada, et 
sellisel juhul ei ole autojuhil 
kohustust teile teed anda. Mul-

le on silma jäänud, et  jalgrat-
turid ületavad sageli sõiduteed 
reguleerimata ülekäigurajal  suu-
re kiirusega ja veendumata, kas 
sõidutee ületamine on ohutu. 
Enne sõidutee ületamist hoo 
maha võtmine või seisma jää-
mine ei võta palju aega, küll 
aga võib see päästa liiklusõn-
netusest. 

Lisaks liiklusele on problee-
me alaealistega. Peagi saabuval 
koolivaheajal hakkavad lapsed 
veetma rohkem aega väljas just 
õhtusel ja hilisõhtusel ajal. Soo-
vin lapsevanematele meelde 
tuletada, et vastavalt Eesti Vaba-
riigi lastekaitse seadusele on alla 
16aastasel alaealisel keelatud 
viibida ilma täiskasvanud saat-
jata avalikes kohtades k 23–6. 
Ajavahemikus 1.06–31.08 on 

sama keeld k 24–5. Kui alla 
16aastasel noorel on siiski soov 
keelatud ajavahemikul väljas 
viibida, peab temaga kindlasti 
kaasas olema üks täiskasvanud 
saatja, seda ikka nooruki enda 
turvalisuse huvides.

Lapsevanemad, pöörake sa-
muti rohkem tähelepanu oma 
lapse käitumisele. Sageli on 
esimesed märgid sellest, et 
laps suitsetab või tarvitab al-
koholi, nähtavad ka vanema-
tele, kuid nendele ei pöörata 
piisavat tähelepanu. Problee-
me õigeaegselt märgates ning 
nendega tegeledes on neid ker-
gem lahendada.

Turvalist ja ilusat kevadet!
Egon Roosimägi

politsei- ja piirivalvekolledži 
kadett

Linde ei tohi 
häirida
Kuna 31. juulini kestab lindude pesitsusperiood, 
palume sellel ajal Pandju laiul linde mitte häirida. 

Pandju laid Viimsi vallas on lindudele väga hea elupaik. 
Looduskaitsealustest linnuliikidest pesitsevad seal näiteks 
liiva- ja väiketüll, rand- ja jõgitiir. Ka hulk teisi liike on 
laiul endale mõnusa pesitsuspaiga leidnud.

Inimtegevuse tagajärjel jääb maailmas lindudele sobi-
vaid pesitsus- ja toitumispaiku järjest vähemaks. Samasu-
gune oht ähvardab ka Pandju laidu, kuna see, kui inimesed 
aktiivselt laidu külastavad, häirib tugevalt lindude pesit-
susrahu. Näiteks luikede arvukus ongi seal aasta-aastalt 
langenud.

Tuletame meelde, et vastavalt looduskaitseseadusele 
((§ 55 lg 61 p 1 ja 2) on keelatud lindude ja munade taht-
lik hävitamine, kahjustamine või pesade kõrvaldamine, 
samuti on keelatud lindude tahtlik häirimine pesitsemise 
ja poegade üleskasvatamise ajal. Palun austage lindude 
pesitsusrahu!

Viimsi Vallavalitsuse keskkonnaamet

Palume abi
Viimsi valla kommunaalamet palub kõigi viim-
silaste abi, teavitamaks kommunaalametit, kui 
satute nägema või olete näinud veoautosid eba-
seaduslikult kaevist kallamas mõnele kinnistule, 
platsile, metsaalusele, heinamaadele vms.

Infot võite saata AnnaTeada rakenduse kaudu, SMS-iga 
numbrile 5623 2830 või e-postiga taavi@viimsivv.ee 
(kommunikatsioonide spetsialist), henry@viimsivv.ee 
(heakorraspetsialist) või mart.neppo@viimsivv.ee (järele-
valveinspektor) või helistades numbril 602 8818. 

Kui keegi nägi, kes kallas kaevise Pärnamäe tee äärde, 
Kirsi ja Pärnamäe tee ristmikule, siis ootame selle kohta 
igasugust infot. Mööda Pärnamäe teed Viimsisse sõites 
jääb see koht, kuhu kaevis ebaseaduslikult ladustati, kohe 
pärast raudteeülesõitu paremat kätt. 

Taavi Valgmäe
kommunikatsioonide spetsialist

Pandju laiul pesitsevad tüllid ja tiirud. Foto Viimsi 
Vallavalitsus.

Kaevisehunnik Pärnamäe tee ääres. Foto Viimsi 
Vallavalitsus
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Valla sünnipäevapidu ja Viimsi Jooks

10. mail tähistati valla 
95. sünnipäeva Viimsi 
Jooksu ja heategevusliku 
peoga. 

10. mai hommikupoolik Viim-
si vallas sobis väga hästi kok-
ku tänavuse liikumisaastaga 
– igas eas vallakodanikud said 
jooksurajal mõõtu võtta. Õhtul 
oli Viimsi Koolis heategevus-
lik pidu: oksjoni, annetuste ja 
loosiga koguti 1900 krooni 
Tallinna Lastehaigla Toetus-
fondile. Maitsvat torti jätkus 
kõigile ja sünnipäevameeleolu 
hoidsid Kõrsikud. 
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1)Torte vääristas valla vapp.

2) Kuni 16 aastased neiud 
stardis.

3) ja 9) Meeste 10 km võitis nii 
nagu mullugi Jaanus Kallaste. 
Teise koha sai Roman Hvalõnski  
ja kolmanda Sander Jurs. 

4) ja 5) Oksjonilt sai enam-
pakkudes osta nii jalgratta kui 
kirjasõna.

6) Õnneloosi saba oli õnneks 
päris pikk.

7) Armastatud Kõrsikud.

8) ja 11) Väsinud võistlejad 
taastusid nii saunas kui Ranna-
rahva SPAs ja ema süles. 

10) Õpilasfirma EventSells 
kogus annetuseks 1900 eurot.

12) Õnnepisik on Viimsi SPA 
maskott.

13) HC Viimsi käsipallimees-
kond jõudis sama üksmeelses 
rivis ka jooksu finišisse. 

Fotod Enn Teimann ja VT
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18. mail sai Viimsi valla 
vanim kodanik Salomia 
Puusepp 100 aastaseks.

“Olen nagu paradiisiaias hea-
de inimeste ja ilusate lillede 
keskel. Ma pole siin kordagi 
kellegi kurja nägu näinud ega 
halba sõna kuulnud,” kiidab 
Salomia, kes elab juba kahe-
teistkümnendat aastat õnne-
likult Haabneemes Kolhoosi 
teel oma vennatütre Linda 
Laane peres. Salomial ehk ko-
duses pruugis Salmel on seal 
teisel korrusel armas omaette 
tuba. Ilusa ilmaga tuleb ka-

destusväärse tervisega juubilar 
kepi toel kiiresti trepist alla ja 
istub, roosiga kübar peas, aias. 
Tal on seal kaks lemmikkohta: 
kas pinkkiik või varjuline ter-
rass. 18. mail oli ilus õiekül-
lane aed rahvast täis, sõpradel 
ja suurel suguvõsal oli topelt 
põhjust kokku tulla, sest samal 
päeval oli 86. sünnipäev ka pe-
renaisel Linda Laanel.

Salomia Puusepp sündis 
Häädemeestes kuuelapselise 
pere pesamunana. Peagi jäid 
lapsed aga isata ja kõigil tuli 
varakult tööle hakata. Suurem 
osa Salomia elust möödus Vil-

jandimaal Abija kandis, seal 
töötas ta taludes ja talitas hil-
jem majandi lüpsikarja. Pika 
lesepõlve (mees jäi juba 1942. 
aastal sõjaväljale) või raskus-
te üle Salomia ei kurda, kuigi 
kolhooside algusaastail tuli ju 
kõik rasked laudatööd naistel 
käsitsi ära teha. Ta jaksas üksi 
üles kasvatada tütre, nägi ära 
kahe tütrepoja kasvamise ja 
rõõmustab nüüd eriti selle üle, 
kui külla tulevad lapselapse-
lapsed. Sugulastega armastab 
ta ajaviiteks malet mängida 
ning kui teistel mahti pole, 
siis mängib ka üksinda. Abja 

kandis elab Salomial sõbran-
na, kellega ta kuuldeaparaadi 
ja telefoni abil siiani uudiseid 
vahetab. Talvel kudus Salomia 
sugulastele jõulukingituseks 
mitu paari pitsimustrilisi sõr-
mikuid ning oma lemmikse-
riaali Õnne 13 vaatab ta alati 
ära.

Salomial on ka oma lem-
mikroog – igal hommikul sööb 
ta ära neli kilu. Võib-olla aitab 
just see rannarahva roog tervi-
se tugeva ning meele rõõmsa 
ja rahuliku hoida. 

VT

Salomia Puusepp 100

Vallvanem Jan Trei kinkis juubilarile kauni roosikimbu ja Viimsi 
valla raamatu.  Nad leppisid rõõmsasti kokku, et kohtuvad aasta 
pärast jälle. Foto VT

Konverentsil „Aktiivsena 
eluteel“ jagati kogemusi, 
kuidas muuta eakate elu 
tegusamaks ja rõõmsa-
maks.

14. mail olid Viimsi Päevakes-
kuses koos päeva- ja sotsiaal-
keskuste ning eakate ühen-
duste esindajad Harjumaalt ja 
Tallinnast. Räägiti, milliseid 
häid võimalusi on leitud sel-
leks, et keegi ei kurvastaks 
üksi kodus ja eakadki saaksid 
elust innukalt osa võtta.

Hästi soojalt võeti vastu 
sotsiaalminister Helmen Küti 
tervitus Viljandi 80+ klubilt, 
kellega sotsiaaltööd läbi ja 
lõhki tundev H. Kütt kunagi 
Viimsi Päevakeskuses külas 
käis. Minister leidis, et tal pole 
küll iga päev midagi ilusat ette 
näidata nagu tema puusepast 
mehel, kuid on väga suur asi, 
kui saad ühegi inimese päeva 
paremaks muuta. See teebki 
sotsiaaltöö ilusaks ja üksteist 
toetades saavad kõik innustust.

Keegi ei lähe noore-
maks
Sotsiaalministeeriumi eakate 
poliitika komisjoni juht Mo-
nika Haukanõmm tutvustas 
ühiskondlikel alustel koos käi-
va komisjoni tööd ja Aktiivse 
vananemise arengukava aas-
taiks 2013–2020 (selle leiate 
sotsiaalministeeriumi kodule-
helt).

Haukanõmme sõnul on 
eakaisse suhtumine meil õn-
neks muutumas, sellele aitas 
kaasa ka 2012. aastal peetud 
põlvkondade solidaarsuse ja 
aktiivse vananemise aasta. Ste-
reotüüpe on aga raske muuta 
ning vananemist ei võeta meil 
veel kui elukaare loomulikku 
osa ja protsessi, mis toimub 
kogu meie elu: kohe pärast 
sündi hakkame kõik vanane-
ma. Meist kõigist sõltub, kui 
vananemist toetav ja võrdseid 
võimalusi kindlustav on meie 
ühiskond. Arengukava annab 
ka aktiivse vananemise defi-
nitsiooni: see tähendab inimese 
vananedes tema tervise, turva-
tunde, elukvaliteedi ja ühiskon-
nas osalemise kindlustamist.

Inimese teeb õnnelikuks 
mõtestatud tegevus, igaüks ta-

Elukaare tegus sabaots

hab end tunda vajaliku ja täis-
väärtusliku ühiskonnaliikmena. 
Eakate sotsiaalne tõrjutus on 
vähenenud, kuid vanemaealiste 
panust ja rolli tuleb ka väärtus-
tada ja tunnustada. Iga inimene 
on väärtus. Eakas saab kogu-
konnale anda kogemusi, oskusi 
ja elutarkust, mida noortel veel 
pole. Seetõttu tuleb riiklikul 
tasemel igati toetada eakate 
võimalusi elus, täiendõppes, 
tööturul jm kaasa lüüa, sedasi 
püsivad inimesed kauem terved 
ja saavad endaga ise hakkama.

Eesti ole veel ka ratifitsee-
rinud kahte eakatele olulist 
Euroopa Sotsiaalharta artiklit, 
meie majandus pole vist veel 
nii tugeval järjel, et kaitsta 

kõiki vaesuse ja tõrjutuse eest. 
Väga valus teema on meil kas 
või vähene toetus omaste hool-
dajaile.

Harju maavanem Ülle Ra-
jasalu meenutas Pirita linna-
osavalitsuses töötatud aega: 
eakale on lihtne midagi huvita-
vat välja pakkuda, kui mõtled, 
mida tahaksid ja vajaksid sinu 
vanemad.

Seda, kui elavat huvi tun-
nevad eakad Eesti arengu vas-
tu, kinnitas Pärnu Väärikate 
Ülikooli esindaja Mari Suur-
väli ettekanne. Ühiskonnas 
toimuvat tahetakse mõista ja 
selles osaleda. Uued teadmised 
aitavad muutustega kohaneda. 
Väärikate ülikoolis on kõigil 

õppureil varasemad oskused, 
mida teistega jagada, end natu-
ke täiendades on hõlpsam töö-
turule naasta. Viie aastaga on 
Pärnus tunnistuse saanud 1910 
enesetäiendajat.

Kohvihommikust 
prahiringini
Päeva- ja sotsiaalkeskuste juh-
tidele oli selline kokkusaami-
ne esmakordne. Võõrustajaina 
tutvustasid Viimsi ja Randve-
re Päevakeskuste tööd nende 
tegevjuhid Lehte Jõemaa ja 
Aime Salmistu. Päevakeskuse 
moto on: “Rõõmus meel tagab 
edu eluteel!” Lehte Jõemaa 
sõnul nõuab kuuluvusvaja-
duse rahuldamine ka natuke 
pingutamist. Pinguta kas või 
nii palju, et tuled kodunt välja 
teiste hulka. Kui julged midagi 
teistele pakkuda ja võtad näi-
teks ringi juhendada, siis võib 
sellest saada isegi väike tööots.

Keskused töötavad ju-
riidiliselt natuke eri alustel, 
priiskaval järjel pole keegi ja 
nad kõik on toetuste eest tä-
nulikud. Esinejailt kuuldus, et 
kuigi paljud huviringid kordu-
vad paigast paika (tants, laul ja 
reisimine on kõikjal hinnas), 
on leitud ka üllatavaid koos-
käimisvõimalusi, millest tasub 
eeskuju võtta.

Viimsis on väga menukad 
näiteks koduloolised matkad 

Vello Kallioni juhtimisel. Piri-
ta linnaosa korraldab aga Kose 
eakaile, kes enam ringidesse 
tulla ei taha, kord kuus kohvi-
hommikuid, kus saab lihtsalt 
juttu ajada. Kiilis selgus, et 
portselanimaal ei ole eakale 
see kõige kohasem ala, gobe-
läänvaibad tulevad aga väga 
uhked ja lõngajuppe, millest 
neid teha, on kõigil. Keilas on 
lisaks kunsti- ja  käsitööringile 
ka prahiring. Tiiu Jalakas oli 
kaasa võtnud kotitäie ringi töid: 
taaskasutus on au sees, kõike, 
mis meisterdatud, ei ole kind-
lasti hädasti vaja. Aga mitmes 
tehnikas kaunistustega uue elu 
saanud kampsunid, saapad, ka-
lossid, baretid, kotid, taburetid 
jpm on lahedad, need pakkusid 
tegijaile rõõmu ja prahiringi-
liikmeil pole kunagi muret, 
kust leida ainulaadne kingitus. 
29. maist on ringi tänavuste 
tööde näitus vaadata Keila Sot-
siaalkeskuses.

Eakaid mehi on ringides vä-
he. Nõmme Vanameeste Klubi 
eeskujul on aga mitmel pool 
tekkinud meesteklubid. Klubi 
juht Urmas Lepik rääkis, et 
töölt koju jäänud mehel tekib 
kergesti tarbetu olemise tunne. 
Mehed on halvemad tutvujad, 
klubi täidab nii suhtlus- kui 
kuuluvusvajadust, aitab püsida 
ajakohasena ning laseb igaühel 
midagi teiste jaoks korraldada. 

Vananemise juures on väga 
hea see, et mehed ei tüki enam 
omavahel võistlema. Klubiga 
pääseb kohtadesse, kuhu üksi 
ei saa: käidud on lennujuhti-
mistornis, prügipõletusjaamas 
jm. Teiste heaks saab palju 
teha ka vabatahtlikuna: klubi 
on arvutiasjandust õpetanud 
rohkem kui 100 Nõmme ea-
kale.

Tallinna Kesklinna Sotsiaal-
keskuses on huvilistele arvuti-
õpetust andnud noormehed, kes 
sõjaväe asemel valivad asen-
dusteenistuse. Mäluhäiretega 
eakaile on seal päevahoiutee-
nus, omaste hooldajaid toeta-
takse riiklikel pühadel ja näda-
lavahetustel koduhooldusega. 
Kõige menukam teenus on 
soodsa hinnaga lõuna: söömas 
käib u 150 inimest. Keskuse 
juhataja Jane Hiibuse sõnul on 
töö eakatega suur vastastikune 
andmine: noor pakub entusias-
mi ja lootust, vana annab vastu 
mõistmist ja tasakaalukust.

Heino Hankewitz Vanurite 
Eneseabi ja Nõustamise Ühin-
gust tegi hästi selgeks, kui olu-
line on vabatahtlik töö. Kui 
neile Poska tänava majja tuleb 
liikmeks uus inimene, siis kü-
sitakse talt kohe, mida tahaksid 
teistele endast anda. Ühingul on 
u 500 liiget, 200 neist täidab pi-
devalt mingit ülesannet. Midagi 
on aga anda igaühel: kes peseb 
aknad, kes küpsetab pirukaid, 
kevadel teeb aiandustoimkond 
Virve Roosti juhatusel korda 
oma aia jne. Hankewitz pakkus 
välja, et järgmine samalaadne 
kohtumine võiks ollagi Poska 
majas.

Mõttevahetus jätkus lõu-
napausi ajal, mil sai maitsta 
tublide Viimsi naiste tehtud 
räimehõrgutisi.

Päeva lõpetas uhke kont-
sert. Üles astusid: Viimsi see-
niortantsuring “Tuti-Triinud”, 
Randvere sõnakunstiring, Piri-
ta tantsurühm “Merelaine”, Loo 
tantsuring “Pihlakobar”, Rae 
naisansambel “Lustilised”, Tal-
linna Kristiine linnaosa rahva-
tantsurühm “Kristiina”, vähe-
musrahvuste tantsurühm, kesk-
linna naisansambel “Miraaž” ja 
Randvere tantsurühm “Koba-
rake”.

Meeli Müüripeal

Esineb Pirita Sotsiaalkeskuse seeniortantsurühm “Merelaine“. Fotod Enn Teimann.

Helmen Kütt, Ülle Rajasalu ja Monika Haukanõmm said kaela Viimsi 
Päevakeskuse käsitööringis valminud sallid. Ringi selle hooaja 
tööde näitus on avatud 30. maini.
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21.–23. juunil Viimsi Vaba-
õhumuuseumis toimuv 
Valgete Ööde Festival 
tähistab sel aastal viien-
dat sünnipäeva ning toob 
taas Viimsisse elamusi 
heast muusikast ja kau-
nist miljööst.

• Pisut enne maagilist jaaniööd, 
21. juuni õhtul, toimub Lää-
nemere kargel põhjarannikul, 
Viimsi Vabaõhumuuseumis 
2014. aasta olulisim klassika-
sündmus. Nagu kõikepurustav 
rahetorm põrkaks vastu granii-
dist Klaveripoega, nii kohtuvad 
valguse ja pimeduse, armas-
tuse ja vihkamise igikestvas 
heitluses Winny Puhh ja Rein 
Rannap. Klassikalises kontsert-
kavas “Parem kajakas... kaanel 
kui klaver põhjas” Viimsi Va-
baõhumuuseumi mererannale 
rajatud eriliselt imposantsel la-
val musitseerivad:

- ornitoloogiliselt korrekt-
sel tiibklaveril maestro Rein 
Rannap; 

- ebasobilikel instrumenti-
del Põlva akadeemiline kroon-
juveel Winny Puhh.

• kontsertetendus “Maade-
avastaja Pipi” 22. juunil on pe-
repäeva mõõtu suursündmus. 
Rooliratast keerab kapten Pipi 
– Nele-Liis Vaiksoo, abiks tüü-
rimees Blom – Venno Loosaar 
ning madrused Margus Kappel, 

Toomas Vanem, Henno Kelp 
ja Andrus Lillepea. Tuult aita-
vad purjedesse puhuda Meero 
Muusiku laululapsed. 

• Enne ja pärast etendust 
saab osaleda toredates mere-
listes tegevustes, kätt proovi-
da meisterdamises ja osavust 
võistlusmängudes. Lapsi sõi-
dutavad ponid ja lustida saab 
vanaaegsetel kiikedel-karus-
sellidel.

• Festival kulmineerub aasta 

kõige pikema ja valgeima ööga 
– jaaniõhtuga Viimsi Vabaõhu-
muuseumis 23. juunil. Suurel 
külapeol mängivad tantsuks an-
sambel Justament, James Werts 
World Project ja Koit Toome 
bändiga.

Lisaks ametlikule program-
mile toimub Valgete Ööde Fes-
tivali raames mitmeid väikse-
maid kontserte ning filmiõhtuid 
mitmes kohas Viimsis.

Rannarahva Muuseum

Viimsi Valgete Ööde festival ja 
jaanituli 2014

Meie randadest on möö-
dunud Läänemere iidsed 
kaubateed ja kahtlemata 
on see vorminud sajan-
dite jooksul siinse rahva 
ajalugu. 

1060. aasta paiku on siitkan-
di mehed arvatavasti ka ise 
agaralt kaubitsema hakanud 
ja sellest ajast on kaubateede 
naabrusesse jäänud hulgaliselt 
hõbeaardeid.  

Paadid, sõjaretked, 
kaubarahu
Ida-Euroopa veeteed olid ka-
sutusel ammu enne viikingeid. 
Läänemerel ja jõgedel seilasid 
mitmed Ida-Euroopa rahvad, 
nende hulgas ka läänemere-
soomlased. Maanteid veel ei 
olnud, maismaa oli täis läbi-
pääsmatuid tihnikuid ja soid. 
Kogu liiklemine käis merd ja 
jõgesid pidi ning paat oli täht-
saim liiklusvahend. Kohapeal 
valmistatud lamedapõhjaliste 
paatidega sõideti kiviajast pea-
le. Viikingiaegseid paate Eestist 
seni leitud ei ole, kuid rauast 
paadineedid põletusmatustega 
kalmetes annavad alust arvata, 
et siin kasutati viikingilaeva-
dele sarnaseid paate.

Vana aja kaupmehe elu oli 
täis ohte. Laevasõit kärestiku-
listel jõgedel nõudis suurt meis-
terlikkust. Jõgede ääres elasid 

vaenulikud hõimud ning viikin-
gikaupmees pidi olema ühtae-
gu nii äri- kui sõjamees. Tege-
likult käisidki rüüsteretked ja 
kauplemine käsikäes. Selleks, 
et ohutult läbi võõra territoo-
riumi pääseda, oli vaja kauba-
rahu ja see oli peamine põhjus, 
miks strateegiliselt tähtsates piir-
kondades elavate hõimude vas-
tu sõjaretki korraldati. Kaugem 
eesmärk oli piirkonna püsiv 
maksustamine, millega kaas-
nes vaba läbipääsu garanteeri-
mise kohustus. 

Viikingiretked
Skandinaavlased olid oma 
aja parimad meresõitjad, kelle 
rüüste- ja kaubaretked ulatusid 

sõna otseses mõttes omaaegse 
maailma äärteni ja kaugema-
legi – peeti ju üle taldrikuku-
julise maailma ääre kukkumist 
suureks ohuks. Viikingid, kes 
avastasid oma retkedel Islandi, 
Gröönimaa ja Ameerika, tõm-
basid maailma piire tublisti laie-
male. Nad asutasid kaugetele 
maadele kolooniaid ja kauba-
teede äärde tugipunkte. Kui 
praeguse Norra ja Taani laev-
nikud sõitsid rohkem lääne- ja 
põhjasuunal, siis Skandinaavia 
idaosa mehed pöörasid pilgud 
itta. Seal panid nad aluse prae-
gusele Vene riigile ning jätsid 
jälgi ka Eestimaale. 

Viikingid nimetasid läbi 
Läänemere itta suunduvat teed 

Austrvegriks ehk Idateeks. Liik-
lemine elavnes seal eriti pärast 
seda, kui Idateele ilmus 8. sa-
jandi keskel uus kaup – hõbe. 
Vene kroonikates nimetatakse 
skandinaavlasi varjaagideks, Lää-
nemerd Varjaagi mereks ja 
viikingite teekonda Musta või 
Kaspia mere taha teedeks Var-
jaagide juurest kreeklaste või 
araablaste juurde. 

Laevateed Eesti vetes
Muistse Rävala põhjapiiril 
ristusid kaks suurt ajaloolist 
veeteed, mis ühendasid Skan-
dinaavia viikingiaegseid kes-
kusi praeguse Loode-Venemaa 
omadega. Ojamaalt tulnud 
meresõitjad suundusid esmalt 
Kuramaa rannikule ja võtsid 
sealt suuna põhja poole. Nad 
läbisid rannikulähedastes vetes 
liikudes Suure-Väina ja seila-
sid seejärel Rävalasse. Teine 
kaugkaubandustee sai alguse 
Birkast, kuid peatumata otse 
Soome lahe idaotsa tollal veel 
ei sõidetud. Arvatavasti püüti 
Soome lahe kariderohket põh-
jarannikut vältida ja pöörduti 
pärast Ahvenamaa ja Edela-
Soome sadamate läbimist lõu-
nasse. Pirita jõe suudmes oli so-
biv randumiskoht, Iru linnus ja 
kaubakeskus. Edasi liiguti piki 
Põhja-Eesti rannikut itta. Nii et 
mis marsruut ka valiti, läks see 
läbi tänase Eesti või Läti ala. 

Idatee põhiharu suundus 
Soome lahe idaotsa ja Laa-
dogale, kuid kasutati ka teist, 
Narva jõe ja Peipsi trassi. Va-
hepeal sõideti piki Emajõge 
ja teisi tollal laevatatavaid jõ-
gesid, et peatuda linnuste juu-
res ja täiendada kaubavarusid. 
Edasi läks tee läbi Peipsi ja 
Pihkva järvede ja mööda Veli-
kaja jõge Pihkvasse. Polotskis 
ühineti Lääne-Dvinaa ja Dnep-
ri kaubateega. 

1000 aastat hiljem: 
eksperimendid jõgedel
Ida-Euroopa jõgedel on soori-
tatud eksperimentaalseid paa-
diretki viikingiaja paatide ja 
laevade eeskujul ehitatud sõi-
dukitega. Need eksperimendid 
on aidanud revideerida vaateid 
viikingiaja jõetranspordi kohta 
ja seadnud küsimuse alla kabi-
netiteadlaste väited Loode-Ve-
nemaa jõgede kerge läbitavuse 
kohta. 

Rootsis ehitatud paat Aifur 
oli 9 m pikk, 2,2 m lai ja kaalus 
ca 800 kg. 1994. ja 1996. aastal 
püüti selle paadiga läbida tee 
varjaagide juurest kreeklaste 
juurde, nagu seda kirjeldatakse 
Nestori kroonikas. Sõideti Mä-
lari järvelt Musta mereni ja tee-
konna teine pool läbiti mööda 
jõgesid. 1996. aastal läbis Aifur 
2950 km Novgorodist Musta 
mereni, milleks kulus 113 päe-

va. Päevas liiguti keskmiselt 
26,1 km, keskmine kiirus oli 
4,1 km/h. 42% ajast purjetati, 
53% aerutati ja 5% lohistati 
laeva maismaal. Selgus, et aja-
loolise meretee põhjapoolne 
osa oli läbitav ainult suhteliselt 
väikese paadiga. Lovati jõel sai 
sõita ainult kevadise suurvee 
ajal ja ka siis nõudis tugeva 
vooluga kärestikulisel jõel pur-
jetamine suurt meisterlikkust. 
Jõgede raske läbitavus tõstatas 
küsimuse taliteede laiemast ka-
sutamisest viikingiajal – ehk on 
just see põhjus, miks Novgoro-
dist on leitud väga palju kelke. 
Eksperimendi käigus selgus, 
et Läänemere ületamisel vajati 
sõjameeste ja suuremate kau-
bakoguste veoks kindlasti suuri 
merepaate, mis aga ei sobinud 
jõgedel liiklemiseks. Sellised 
keskused nagu Vana-Laado-
ga asula Volhovi jõel ja paljud 
teised pidid kindlasti olema ka 
ümberlaadimispaigad, laolin-
nad ning suvise ja talvise trans-
pordi vahetamise kohad. Need 
olid sõlmpunktid, kus sai vahe-
tada mere-, jõe- ja maismaasõi-
dukeid ja merelaevad talveks 
kaubapartnerite hoole alla jätta.

Põhjalikumalt käsitlevad se-
da teemat Rannarahva Muu-
seumi näitused Hõbevalgeim 
ja Kaupmeeste jäljed. 

Külvi Kuusk
Rannarahva Muuseum

Veetee ukse eest maailma äärele

Viikingite kaubalaev. 

Aga kindlasti tuleb ka Jaanituli.
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31. mail peame Viimsi 
Vabaõhumuuseumi talu-
turul suurt kalapäeva, 
mille teema on seekord 
“Räim – Soome lahe hee-
ringas?”

Meeleoluka laadapäeva jooksul 
tuleb palju juttu mõlemast kalast. 
Kas räim on heeringa väiksem 
õde? Kas räime võib nimetada 
ka heeringaks? Kus püütakse 
heeringat? Millal püütakse räime 
ja heeringat? Mis vahe on hee-
ringal, räimel ja kilul? 

Loomulikult valmistame räi-
mest ja heeringast palju maits-
vaid toite, mida saab kohapeal 
mekkida ja ka koju kaasa osta. 

6. juunil kell 12–17 
toimub Viimsi Vabaõhu-
muuseumis esimene Eesti 
muuseumihariduse mess. 

Messil avaneb suurepärane 
võimalus saada ülevaade muu-
seumide poolt pakutavast, et 
teha plaane suveks, järgnevaks 
hooajaks ja õppeaastaks. 

Tutvustatakse erinevaid ha-
ridus- ja meelelahutusprog-
ramme, millega rikastada koo-
liprogrammi, tuua vaheldust 
lasteaiapäeva, sisustada koo-
litusi, väljasõite ja tähtpäevi. 
Osaleb üle 35 muuseumi, tea-

- Müügil palju värsket kala, 
kalatooteid ning head ja värsket 
kalakõrvast.

- Kalatelgi peakokad on Vla-
dislav Koržets ja Hanno Kask, 
kes mahlaka kalamehehuumori 
saatel räime- ja heeringaroogi 
serveerivad.

- Toimub mitu kalatöötle-
mise õpituba, huvilised saa-
vad osaleda räimesuitsutamise 
meistriklassis. 

- Avatud on tuntud toidu-
blogijate Kalapuhvet. 

- Vigri kalakoolis annavad 
Vigri-Migrid lastele teadmisi 
erinevatest kaladest, räägitak-
se kalasöömise kasulikkusest 
ja kalapüügist, proovitakse ka-

latoite ja mängitakse lõbusaid 
mänge.

- Meremuuseum on Kala-
päeval väljas telgiga “Kiika 
kilukööki”. 

Kalapäev on tasuta!
Müüjatel, kes soovivad tu-

rule registreeruda, palume ühen-
dust võtta Helen Kruusveega, 
helen@rannarahvamuuseum.ee.

Rohkem infot Kalapäeva 
kohta leiate muuseumi kodule-
hel www.rannarahvamuuseum.
ee, või kontaktidel 606 6941 ja 
info@rannarahvamuuseum.ee.

Viimsi Taluturg – hää toi-
dukraam, värske õhk ja põne-
vad külajutud!

Rannarahva Muuseum

duskeskuse ja teemapargi üle 
Eesti, toimuvad vahvad näitli-
kud õpitoad, põneva valikuga 
on kohal ka muuseumipoed. 
Sissepääs tasuta.

Õpetajad, õpilased, reisi-
korraldajad, ürituste korralda-
jad, giidid, muuseumisõbrad: 
võtke kaasa hea sõber, pere 
või kolleeg, kindlasti ka pikni-
kukorv ning tulge suve algust 
meeleolukalt ja kasulikult tä-
histama. Kaasa saate korvitäie 
häid ideid, pakkumisi ja kon-
takte järgnevaks hooajaks.

Keerleb loosiratas, kus on 
võimalik võita toredaid auhin-

du ja gruppidele tasuta muu-
seumide haridusprogramme. Li-
saks on sellel päeval ja järg-
neval nädalal messilt saadud 
parooliga paljude muuseumide 
külastamine tasuta.

Kohale toovad Tallinna kesk-
linnast buss 114 ja marsruut-
takso 260. Käima paneme ka 
Rannarahva retrobussi, mille 
sõidugraafiku leiate Rannarah-
va Muuseumi kodulehelt.

Mess toimub ilusa ilma kor-
ral Viimsi Vabaõhumuuseumis, 
tormise ilma puhul kolime Ran-
narahva Muuseumi peamajja.

Rannarahva Muuseum

Taluturul suur räimepäev

Mess “AjaVõit”
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24.–27. aprillil toimusid 
Hollandis Euroopa Meist-
rivõistlused rulluisutami-
ses, kus klubil Rullest läks 
igati hästi.

Meistrivõistlustel osales 59 
rulluisuklubi üheksast riigist: 
Eestist, Taanist, Saksamaalt, 
Hollandist, Iisraelist, Prantsus-
maalt, Itaaliast, Hispaaniast, 
Portugalist.

Eestit esindas rulluisuklubi 
Rullest 26 sportlasega vanuses 
10—22 eluaastat. Viimsi val-
last võistles 17 rulliluuisutajat: 
Kadi Kukk, Brigitta Randveer, 
Anu Valkna, Gertrud Ots, 
Eeva-Laura Lõoke, Laura Lii-
sa Katariina Jürgenson, Saskia 
Lii Bergmann, Lisanne Sini-
väli, Elis Lemberg, Mia-Mat-
hilda Savila, Hanna-Stiina 
Kivinurm, Anne-Grete Aljas, 
Loora Mulenok, Kaia Mia 
Kalda, Caroline Varak, Kaisa 
Jasmiin Kasekamp ja Elis 
Ronk.

Euroopa Meistrivõistlused 
toimusid seitsmes kategoorias. 
Rullest osales Cadettide nel-
jaste kavade kategoorias ning 
täiskasvanute kujunduisutami-
se kategoorias.

Cadettide neljaste kava-
de kategoorias oli 16 osaleva 
võistkonna tase tugev ja väga 
ühtlane.

Rullesti rühma “Step by 
Step” kava “Queen poisoned 

Apple” (koosseisus Mia-Mat-
hilda Savila, Hanna-Stiina Kivi-
nurm, Anne-Grete Aljas ja Loo-
ra Mulenok) saavutas 8. koha; 
rühma “Little Step” kava “Pi-
rates of the Caribbean” (Kaia 
Mia Kalda, Caroline Varak, 
Kaisa Jasmiin Kasekamp ja 
Elis Ronk) tuli 10. kohale ning 
kava “Cowboy” (Saskia Lii 
Bergmann, Lisanne Siniväli, 
Elis Lemberg ja Jaanika Kio-
lein) saavutas 11. koha. Kõi-
kidel meie rühmadel õnnestus 
võistlus väga hästi, Hispaania 
ja Itaalia kohtunikud asetasid 
meie kava koguni 5. kohale.

Enne Euroopa Meistri-
võistlusi treenisid neljaste ka-
vade koosseisud 5—9 tundi 

nädalas ning  tüdrukud osale-
sid ka kaks korda nädalas ilu-
võimlemistreeningutes, kuna 
rulluisutamises on väga suur 
tähtsus kaunil rühil ja paindu-
vusel.

Rullesti kujunduisutami-
se rühm tuli EM-il viienda-
le kohale. Kujunduisutamise 
kavas on väga olulised sünk-
roonsus, kõrge tehniline tase, 
elementide ja kujundite kiire 
vaheldumine, läbipõimumised 
ning hea hoog ja kiirus. Kui-
gi meie treeningusaal oli EM 
esinemisväljakust neli korda 
väiksem, õnnestus kava suure-
päraselt. 

Rullesti kujunduisutajad 
treenivad nädalas kokku hul-

ga tunde. 2006. aastal tuldi 
Cadettide rühmakava Euroo-
pa meistriks, 2007. aastal jäädi 
EM-il juuniorite kujunduisuta-
mise kategoorias kolmandale 
kohale. Rullesti kujundirühm 
on esinenud ja võistelnud Ka-
nadas, Maltal, Prantsusmaal, 
Türgis, Šveitsis, Hispaanias, 
Portugalis, Rootsis, Horvaatias, 
Saksamaal, Itaalias, Taanis, 
Hollandis ja Belgias. 2013. aas-
tal avasid Rullesti 32 uisutajat 
Maoaasta pidustused Hong 
Kongis, televiisorist nägid seda 
miljonid inimesed üle kogu 
maailma.

Viimsi uisutajad on sel 
hooajal edasi astunud suure 
sammu nii individuaalselt kui 
ka võistkonnana. EM nõudis 
rühmalt erakordset eneseületa-
mist ja keskendumist, saadud 
kogemus ja hea tulemus an-
navad aga jõudu püüelda uute 
eesmärkide poole.

Rulluisuklubi Rullest tänab 
Viimsi valda ja tublisid lapse-
vanemaid, kelle abiga EMil 
osalemine teoks sai.

1. juunil toimub Viimsi 
Kooli võimlas rulluisuvõistlus 
Viimsi Cup, kõik huvilised on 
oodatud vaatama ja kaasa ela-
ma.

Lisateavet  Rullesti esine-
miste ja võistluste kohta leiate 
kodulehelt: www.rullest.ee.

Piret Rink 
Rulluisuklubi Rullest treener

Võistulugemine
15. maist 25. augustini toimub Viimsi Raamatu-
kogus III suvine võistulugemine.

Nagu eelneval kahel suvel, toimub lugemine ka sel kor-
ral kolmes vanuserühmas: 1.–3. klass, 4.–6. klass ja 7.–9. 
klass. Igale vanuserühmale on välja valitud kümme raama-
tut. Mida rohkem raamatuid osavõtja läbi loeb, seda parema 
tulemuse ta saab. Pärast raamatu lugemist tuleb vastata raa-
matukogus kohapeal viiele raamatu kohta käivale küsimu-
sele. Lõpuüritusele kutsume need osavõtjad, kes on lugenud 
ja vastanud vähemalt viie raamatu kohta käivatele küsimus-
tele. Osavõtja saab raamatukoguhoidjalt võistulugemise 
passi, kuhu tehakse märge raamatu lugemise kohta ja kuhu 
lugeja saab panna loetud raamatule hinde.

Traditsiooniliselt lõpeb üritus septembris kokkuvõtete 
tegemise, koogisöömise ja osavõtjate ning võitjate auta-
sustamisega. Loodame kohtuda kõigiga, kes on juba üri-
tusest kahel eelneval suvel osa võtnud ja ootame rohkelt 
uusi osavõtjaid. 

Raamatute nimekiri 1.–3. klass: Hinrikus, K. “Et head 
haldjad sind hoiaksid”, Tungal, L. “Hernetont Hernestiine”, 
Gahrton, M. “Kaevame vanaema üles”, Pervik, A. “Kirja-
tähtede keerukas elu”, Woje, S. “Maailma väikseim isa”, 
Kolu, S. “Meie, Rööbelid”, Rand, H. “Nimeks Nipsutera”, 
Soans, K. “Olivia ja esimene maailm”, Karm, H. “Robot 
Robin saab südame”, Vyner, S. “Viimane võimalus”; 4.–6. 
klass: Priilinn, K. “Armastusega fännidelt”, Besson, L. “Ar-
tur ja minimoid”, Kästner, E. “Emil ja salapolitseinikud”, 
Pervik, A. “Kersti sõber Miina”, Dicamillo, K. “Kõik Winn-
Dixie pärast”, Lindo, E. “Manolito prillipapa”, Webster, J. 
“Pikkjalg – isa”, Tolkien, J.R.R. “Roverandom”, Reinla, A. 
“Teofrastus”, Turovski, A. “Vabaneeme esimene reis”; 7.–9. 
klass: Fülscher, S. “Hei, Lilli!”, Priilinn, K. “Igavesti sõb-
rad”, Mazetti, K. “Jumala ja minu vahel on kõik läbi”, Ott, 
A.-M. “Katriin!”, Thydell, J. “Laes säravad tähed”, Cross, 
H. “Minu armastuse suvi”, Gaarder, J. “Mängukaartide sa-
ladus”, Wolf, K.-P. “Nohik”, Raet, M. “Surnud liblikad”, 
Stirling, J. “Viin su endaga, Phoenix”.

Viimsi Raamatukogu

Meie rulluisutajate edu

EM-il võitsid 8. koha Mia-Mathilda Savila, Hanna-Stiina Kivinurm, 
Anne-Grete Aljas ja Loora Mulenok. Foto Piret Rink
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24. mail ootame kultuuri-
loohuvilisi Viimsi Raama-
tukokku, et saada roh-
kem teada meie saartest. 

Rannarahva Muuseumi tea-
dusjuht Maivi Kärginen räägib 
kell 12 raamatukogus (Kesk 
tee 1) Soome lahe väikesaarte 
maailmast, keskendudes just 
Viimsi saartele. 

Saared on Viimsi valla ühed 
ilusamad kohad ja hea on tea-
da midagi nende ajaloost ning 
elust-olust. Naissaar ja Aegna 
on eri aegadel olnud Tallinna 
väravateks; Keri on maailma-
kuulus oma tuletorniga, mis 
ehitatud Peeter I ajal, Aksit tea-
takse jälle harmooniumide ja 
Prangli saart pranglimise tõttu. 
Kõigil saartel (s.h väikesaared 
Kumbli, Kräsuli, Keri, Seina-
kari, Tiirlood, Pandju, Vulli-
krunn, Sillikrunn, Sepakari, 
Hanekari, Lookari, Lahesaar 
ja lisaks Tallinna haldusalasse 
kuuluv Aegna) on oma lugu. 

Maivi Kärginen on ka üks 
raamatute “Kourdumehed, pits-
kleidid ja meremiinid – mitme-
palgeline Naissaar” ja “Stopp! 
Piiritsoon” koostaja. 

Randvere Päevakeskuse 
reisiklubi liikmed käisid 
Läti suurimalt aiandus-
laadalt — Sigulda Taime-
paraadilt — oma iluaeda-
desse täiendust toomas. 

Mai algus oli meil külm ja lört-
sine, Lätis aga õitsesid juba kir-
sid ja toomingad.  Läti Taime-
kasvatajate Seltsi korraldatud 
aiandussündmus on 11 aastaga 
nii suureks ja tuntuks saanud, 
et sinna teatakse sõita Eestistki. 

Laata peetakse Siguldas 
Svetku väljakul, platsi keskel 
püüab alati pilku näidisaed, 
kus saab asjatundjailt ka nõu 
küsida. Paraadile annab lisa-
väärtust see, et kõik seal paku-
tavad taimed on Lätis paljun-
datud ja üles kasvatatud. Oma 
toodangut müüb üle saja puu-
kooli ja väiksema taimekasva-
taja, laata täiendab läti meist-
rite käsitöö. Mõne teadlikuma 

Viimsi saared ootavad avastamist

Ta on avaldanud artikleid 
Viimsi Teatajas ja mitmetes 
ajakirjades ja kogumikes: “Maas-
tik Rannarahva Muuseumis” 
(Muuseum), “Eesti merendus – 
on’s viimane mohikaanlane sur-
nud?”, “Piirituseveo aegu mee-
nutades” (Paat), “Naissaar – pit-
kä matka kotiin” (Viro.nyt), “Paa-
did randlaste arhitektuuris” (Eesti 
Meremuuseumi toimetised), 
“Randluse alased mõisted vaja-
vad avamist“ (Meremees) jm. 
Samuti on ta esinenud telesaa-
tes Maahommik jt, tutvustades 
ikka rannarahva elu ja olu ning 
igapäevase tööga seonduvat. 

Ta on giidina korraldanud 
retki Naissaarele, rääkides selle 
ajaloost ning salapiirituseveost. 
Maivi Kärginen on ka Ranna-
rahva Muuseumi näituste üks 
koostajaid, viimati valmis tal 
koos Külvi Kuuse ja paljude 
teistega näitus „Hõbevalgeim“.

Maivi on lõpetanud ajaloo-
lasena Tallinna Ülikooli, prae-
gu omandab ta Tartu Ülikoolis 
magistrikraadi kunstiajaloos. 
Tal on mitmeid huvitavaid ho-
bisid: ta armastab joonistada, 
luuletada, kollektsioneerib Bar-
bie nukke ning laulab Tallinna 
Ülikooli naiskooris. Pool tema 

Barbie nukkude kollektsioonist 
on praegu väljas Tallinna Las-
temuuseumis Barbie näitusel, 
mis on avatud juulikuu lõpuni.

Usun, et 24. mail avab 
Maivi kuulajatele hulga uusi 
tahke Viimsi saarte elu-olust. 
Randlased on läbi aegade ol-
nud välismaailmale ikka kõige 
avatumad. Oma eluringiga jäid 
nad aga rängalt raudse eesriide 
vahele. Nii ongi suur osa rand-
laste kultuurist muutunud aja-
loomälestiseks. Viimane aeg 
on end kurssi viia nende elu-
oluga, kes panid aluse tänasele 
Viimsile. Maivi on rääkinud, et 
pärast Eesti okupeerimist jäid 
kõik saared, suurem osa Põh-
jarannikkust ja Lääne-Eestist 
u 20 km ulatuses merest range 
militaarkontrolli all. Vaba me-
releminek keelati. Paate võis 
kasutada ainult piirivalve loal. 
Luku taga pidid seisma ka ae-
rud, tullid ja purjed. Rannakü-
ladesse kerkisid kordonid, ehi-
tati piiluripunkte ja vaatetorne. 

Ootame kõiki, kelles teema 
ja esineja huvi tekitasid, 24. mail 
Viimsi Raamatukogusse. Koh-
tumine on tasuta.

Jane Palu 

Metsarahva talu Pranglil. Foto VT

taimekasvataja kaubal on tea-
besildid juures nii läti, ladina, 
vene kui eesti keeles. 

Päevakeskuse tegevjuhi 
Aime Salmistu sõnul tuli idee 
lätlaste paraadil ära käia rei-
siklubi liikmeilt, sõidu aitas 
3. mail teoks teha reisifirma 

Mainedd OÜ. 50 klubilast viis 
Siguldasse GoBusi lahe bussi-
juht Eldat Pensa, kes on grup-
pidega varemgi taimeparaadil 
käinud. Ka nüüdne sõit läks 
bussijuhi hinnangul täie ette: 
kõik bussi panipaigad olid ju 
naastes taimi täis. 

Laadal püüdsid pilku ema-
juured ja kolmiklilled, pojen-
gi-, siberi iirise ja roosisortide 
valik oli väga suur. Viimsisse 
toodi püsikkrüsanteemi taimi, 
liiliasibulaid jm. Lisaks lil-
ledele tasub Lätist koduaeda 
osta maitse- ja maasikataimi 

ning kartuliseemet, meile sobi-
vad hästi sealsed õunapuu- ja 
viinapuusordid ning tüvele ku-
jundatud marjapõõsad; eksoo-
tika otsija leiab ka Lätis areta-
tud virsiku- ja aprikoosisorte. 

Lisaks laadale uudistati 
Sigulda kandi kaunist loodust. 
“Meie grupi liikmed jõudsid 
nii suure vaaterattaga sõita kui 
köisraudteega üle Gauja jõe 
ürgoru vuhiseda ja Gutmani 
koobast vaadata. Üks Rand-
vere mees käis ka Mairoosi 
haual nutmas, Turaida lossi ja 
varemed jätsime siiski järg-
mist Läti reisi ootama. Koju-
sõit läks nagu niuhti: RAMi 
bass Endel Valkenklau mängis 
kitarri ja vedas soovikontserti 
reisijate lemmiklauludest, mil-
lega kõik ühinesid,“  meenutab 
Aime Salmistu.

Kui mõnel taimehuvilisel 
jäi nüüd Lätis käimata, siis 
21. septembril on suur taime-

laat Jurmalas Bulduri aiandus-
kooli juures. 

Randvere Päevakeskuse rei-
siklubi sõidukava on sel hoo-
ajal üpris tihe. 20. ja 21. mail 
oli klubi Haapsalus ja Matsalu 
looduskaitsealal. Nauditi ilu-
sasti korrastatud Haapsalut, tei-
ne päev möödus linde vaadel-
des ja põnevas roostikus Kasari 
ja Suitsu jõel paadisõitu tehes.

16.–18. augustil on reisi-
klubi Hiiumaal: Kõrgessaare 
sadamas osaletakse lestafes-
tivalil, vaadatakse ka Kärdla 
kena aedlinna, Vaemla villa-
veskit, Reigi kirikut, Kõpu tu-
letorni, kurikuulsat Eiffeli tor-
ni jm. Praegu on see reisigrupp 
küll täis, kuid mõni koht võib 
ju veel vabaneda, seetõttu ta-
sub end alati varumehena kirja 
panna. Kui on huvi, helistage 
Aime Salmistule tel 686 4055 
või 518 8125. 

Meeli Müüripeal

Sigulda taimeparaadilt taimi toomas

Niisugusena paistab Sigulda Taimeparaad vaaterattalt. Foto Gerli Tooming.
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Kuupäev Kellaaeg Toimumiskoht Üritus Lisainfo

01.06.–25.08.2014 Viimsi Raamatukogu III suvine võistulugemine 2014 (1.–9. klasside õpilastele) www. viimsiraamatukogu.ee

1.06.2014 Tallinna Teletorn Lastekaitsepäev – Avatakse laste mänguväljak www.teletorn.ee

1.06.2014 8.00–22.00 Pirita Spordikeskuse Velodroom XVI Kalevi Tallinna Võimlemispidu “Käsikäes” www.piritaspordikeskus.ee

7.06.2014 14.00  
20.00

Prangli sadamakuur “Noor Kaardivägi” Prangli Suveteater – “Prangli lood ehk kõik on trois”. Näitus “Kirovi aegne kalatööstus Prangli saarel”  
Kirovi stiilis pidu. Ansambel “Regatt”

www.pranglireisid.ee

7.06.2014 14.00 Lubja küla plats Rannarahva piknik www.viimsivald.ee

8.06.2014 10.00 Randvere-Maardu-Jõelähtme IV Viimsi Rattaretk 2014 www.viimsivald.ee

9.–13.06.2014 11.00–14.00 Viimsi Huvikeskus Kunsti- ja loovuslaager www.huvikeskus.ee

9.–13.06.2014 10.00–17.00 Randvere Noortekeskus Linnalaager Randvere Noortekeskuses www.huvikeskus.ee

11.06.2014 19.00 Viimsi Kino, Randvere tee 11 Viimsi Kino suures DNB saalis monoetendus “Soolo”. Laval Hendrik Toompere www.spatallinn.ee

12.06.2014 10.00–12.00 Viimsi Kunstikool Lahtiste uste päev www.viimsiart.edu.ee

12.06.2014 19.00 Viimsi Kino, Randvere tee 11 Viimsi Kino suures DNB saalis monoetendus “Soolo”. Laval Hendrik Toompere www.spatallinn.ee

12.06.2014 21.00 Tallinna Teletorn Päikeseloojangu kontsert Ain Agan ja Andre Maaker www.teletorn.ee

14.06.2014 20.00 Prangli sadamakuur “Noor Kaardivägi” Pidu “Vanakooli Retro”. Dj Heiko Merikan www.pranglireisid.ee

16.–20.06.2014 10.00–16.30 Viimsi Huvikeskus Hea Tuju lastelaager www.huvikeskus.ee

21.-23.06.2014 Viimsi Vabaõhumuuseum “Valgete ööde festival” www.rannarahvamuuseum.ee

21.06.214 21.00–23.00 Viimsi Vabaõhumuuseum “Valgete ööde festival” Winni Puhh ja Rein Rannap www.rannarahvamuuseum.ee

22.06.2014 13.00–14.00 Viimsi Vabaõhumuuseum “Valgete ööde festival” kogupere kontsertetendus “Maadeavastaja Pipi” www.rannarahvamuuseum.ee

22.06.2014 15.00 Prangli sadamakuur “Noor Kaardivägi” Prangli Suveteater “Prangli lood ehk kõik on trois” www.pranglireisid.ee

23.06.2014 19.00-01.00 Viimsi Vabaõhumuuseum “Valgete ööde festival” Jaaniõhtu. Justament, James Werts, Koit Toome bänd www.rannarahvamuuseum.ee

23.06.2014 Prangli, Ülesaare lõkkeplats Jaanipäev, ansambel “Säde”. Tasuta! www.prangli.ee

27.06.2014 Naissaar, Omari küün, Püha Maarja kabel Nargenfestival 2014. Naissaare I Laulupidu: eelõhtu ööülikooli ja öökontserdiga www.nargenfestival.ee

28.06.2014 17.00  
16.00

Naissaar, Omari küün, Hellerella aed  
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Naissaare I Laulupidu “Paadi puudutus”  
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

JUULI

3.07.2014 19.00 Pärnamäe küla, Viimsi 750 kivi Laulupeotule saabumine Viimsi valda www.viimsivald.ee

3.07.2014 18.00–23.00 Viimsi Vabaõhumuuseum Laulupeotule simman. Esinevad rahvamuusikakollektiivid ja ansambel “Regatt” www.rannarahvamuuseum.ee

4.07.2014 9.00 Viimsi Vabaõhumuuseum Laulupeotule teelesaatmine. Esinevad rahvamuusikakollektiivid www.rannarahvamuuseum.ee

4.07.2014 10.00 Viimsi mõisa ees Laulupeotule üleandmine Tallinnale www.viimsivald.ee

04.-06.07.2014 Tallinna Botaanikaaed Mee-ja lõhnataimed www.botaanikaaed.ee

5.07.2014 14.00  
20.00

Prangli sadamakuur “Noor Kaardivägi” “Prangli Suveteater “Prangli lood ehk kõik on trois”  
Südasuvine saarepidu. Ansambel “The Tuberkuloited”. Kõhutantsu grupp “Yaarian”

www.pranglireisid.ee

7.-11.07.2014 10.00–16.00 Viimsi Huvikeskus Inglise keele laager www.huvikeskus.ee

09.-12.07.2014 Tallinna Teletorn Teletorni sünnipäev, Base jump, perepäev www.teletorn.ee

09.07.2014 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

10.07.2014 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

11.-13.07.2014 Tallinna Botaanikaaed Roosipäevad www.botaanikaaed.ee

12.07.2014 Prangli Rahvamaja Kaluritepäev. Kalasuitsetamise õpituba, parima kalaroa võistlus, eistukiga sõudmise võistlus jpm. Ansambel “Audru Jõelaevanduse Punt” www.pranglireisid.ee

14.-18.07.2014 10.00–16.00 Viimsi Huvikeskus Elulahe loovkunsti laager www.huvikeskus.ee

16.07.2014 20.00  
17.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Etendus “Pung” 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

17.07.2014 20.00  
17.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Etendus “Pung” 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

19.07.2014 14.00 Prangli sadamakuur “Noor Kaardivägi” Prangli Suveteater “Prangli lood ehk kõik on trois” www.pranglireisid.ee

19.07.2014 15.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

20.07.2014 15.00 ja 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

20.07.2014 13.00 Naissaar, Püha Maarja kabel Naissaare kiriku- ja surnuaiapüha www.eelk/rootsi-mihkli/

21.07.2014 Rannarahva Muuseum Vana Baskini Teater “Nädal aega kolmekesi” www.rannarahvamuuseum.ee

23.07.2014 20.00  
17.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Etendus “Pung” 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

24.07.2014 20.00  
17.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Etendus “Pung” 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

25.07.2014 20.00  
16.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Etendus “Pung” 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

26.07.2014 19.00  
16.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Singer Vinger – Omari küüni 119. aastapäeva kontsert. 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

26.-27.07.2014 Viimsi Vabaõhumuuseum Rannarahva Festival www.rannarahvamuuseum.ee

26.07.2014 Viimsi Vabaõhumuuseum Rannarahva Festival. Suur laadapäev www.rannarahvamuuseum.ee

27.07.2014 10.00–16.00 Pirita kloostri varemed Pirita Kloostripäev ja laat www.piritavak.ee

27.07.2014 12.00–16.00 Tallinna laht Rannarahva Festival. Paatide karneval www.rannarahvamuuseum.ee

27.07.2014 11.00–18.00 Pirita Spordikeskuse Velodroom Lauri Ausi mälestusvõistluste lasteprogramm www.piritaspordikeskus.ee

27.07.2014 Rannarahva Muuseum Vana Baskini Teater “Kanuumatk algajatele” www.rannarahvamuuseum.ee

27.07.2014 20.00  
16.00

Naissaar, Omari küün 
Tallinna Lennusadam

Nargenfestival 2014. Etendus “Pung” 
Väljub laev Monica 

www.nargenfestival.ee

28.07.2014 Rannarahva Muuseum Vana Baskini Teater “Kanuumatk algajatele” www.rannarahvamuuseum.ee

AUGUST

2.08.2014 14.00  
20.00

Prangli sadamakuur “Noor Kaardivägi” Prangli Suveteater “Prangli lood ehk kõik on trois”  
Mereröövlite teemaline stiilipidu. Ansambel “Kihnu Poisid”

www.pranglireisid.ee

2.08.2014 15.00 ja 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

4.–8.08.2014 10.00–16.00 Viimsi Huvikeskus Loovus- ja põnevuslaager www.huvikeskus.ee

4.–8.08.2014 10.00–16.00 Viimsi Huvikeskus Inglise keele laager www.huvikeskus.ee

6.08.2014 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

7.08.2014 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

08.08.2014 18.00 Tallinna Teletorn Kogupere etendus “Dara-Bara” www.teletorn.ee

08.-09.08.2014 Prangli Rahvamaja Prangli Spordipäevad. Ansambel “Kukerpillid” www.prangli.ee

11.-15.08.2014 10.00–16.30 Viimsi Huvikeskus Hea Tuju lastelaager www.huvikeskus.ee

15.-17.08.2014 Tallinna Botaanikaaed Elulõngad,viinamarjad ja püsililled. www.botaanikaaed.ee/

16.08.2014 14.00 Prangli sadamakuuris “Noor Kaardivägi” Prangli Suveteater “Prangli lood ehk kõik on trois” www.pranglireisid.ee

18.-22.08.2014 11.00–14.00 Viimsi Huvikeskus Pärlilaager www.huvikeskus.ee

20.08.2014 Tallinna Teletorn Eesti vabariigi taasiseseisvumise ja Teletorni kaitsmisepäev. www.teletorn.ee

20.08.2014 Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäevale pühendatud kontsert “Kõrsikud” www.tallinn.ee/pirita

20.08.2014 Prangli, Ülesaare laululava Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäevale pühendatud kontsert. Esineb orkester www.prangli.ee

30.08.2014 20.00–23.00 Viimsi Vabaõhumuuseum Muinastulede öö. Ansambel “Noorkuu” www.rannarahvamuuseum.eeV
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Eesti Rahvusarhiivi dokumendi-
näitus “Kaks algust”
Fotonäitus 1. jalaväepolgu 
lahinguteest Vabadussõjas
NB! UUS! Maarit Murka maali-
näitus “Operatsioon”
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
UUS Näitus “Hõbevalgeim“
UUS Näitus “Veelinnurahvas“
Näitus “Kirovist Kuulini“ 
Näitus “STOPP! Piiritsoon“ 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–18
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
Külastamiseks avatud E–P 
k 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet sisal-
dab ka sissepääsu Rannarahva 
Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 9–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada 
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud nõudmisel, 
tel 5694 4238 või 
info@prangli.ee
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:

Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Ampri tee 7, Lubja külas
NB! UUS – Viimsi Huvikeskuses

Kuni 29. mai
Raamatuväljapanek täis-
kasvanutele.
“Kasvatades kasvame. 
Valik pedagoogikakirjandust”
Raamatuväljapanekud lastele 
“Muinasjutumaagia” ja 
“Mõeldes suvele”
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

Kuni 25. august
Raamatuväljapanek lastele 
“II Suvise võistulugemise 
raamatud”
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

Kuni 30. mai
Raamatuväljapanek 
“Emadepäev”
Prangli Raamatukogus

Kuni 30. mai
Viimsi Päevakeskuse huvi-
ringide näitus
Viimsi Päevakeskuses (E–N, 
k 12–16)

Kuni 1. juuni
Raamatuväljapanek 
“Kodukandi lood ja rannarahva 
romaanid”
Viimsi Raamatukogus

Kuni 25. august
1.–9. klasside õpilastele 
III suvine võistulugemine 2014
Rohkem infot
www.viimsiraamatukogu.ee
Viimsi Raamatukogus

Kuni 4. juuli
Kunstinäitus: Marje Üksine 
“Seisundid”
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Alates 21. maist k 18.30–20 
(kolmapäeviti)
Mereäärsed joogatunnid
Kaasa matt ja pleed
Tasu 8/6 € (õpilased, pensio-
närid)
Juhendaja Pille Tali 
lisainfo www.pilletaliyoga.com
Tugeva tuule ja vihmaga 
toimuvad tunnid Rannarahva 
Muuseumis
Viimsi Vabaõhumuuseumis, 
Pulmaplatsil

23.–25. mai
Euroopa noorte Korvpalli Liiga 
finaalturniir

Korraldaja: MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi
Lisainfo www.kkviimsi.ee
Viimsi Kooli Spordikompleksis

24. mai k 12
“Soome lahe väikesaarte 
maailm. Viimsi saared”
Ettekande teeb Rannarahva 
Muuseumi teadusjuht Maivi 
Kärginen
Viimsi Raamatukogus

24. mai
Viimsi Kino avamine
Teravad filmielamused kogu 
päeva vältel, üllatused lastele
Randvere tee 11, Viimsi

24. mai k 19
Elava muusika õhtu: Absolute
Black Rose Pubis

25. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

25. mai k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

25. mai k 17
Juubelikontsert “Põlvkonnad“
VTK Keeris 30
Treener Ene Mets
Viimsi Kooli aulas

28.mai k 20
Elava muusika õhtu: 
Vessart & Eimel
Black Rose Pubis

29. mai k 16.30
Hooaja lõpetamine
Randvere Päevakeskuses

29. mai k 17
Lasteaedade Laulupäev
k 16.30 rongkäik Viimsi Kooli 
juurest 
Korraldaja MLA Viimsi Lasteaiad
Viimsi mõisa pargis

29. mai k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

29. mai k 18.30–20
Pärnamäe küla üldkoosolek
Lisainformatsioon: 
www.pärnamäeküla.ee, 
külavanem Annika Vaikla, 
tel 5664 7630, 
annikavaikla@gmail.com
Lasteaed-pereklubis Väike Päike

29. mai k 19
Hristo Boytchev “Fenomen”

Lavastaja Madis Kalmet
Kunstnik Ervin Õunapuu
Nimiosas Mait Malmsten
Piletid müügil Piletilevis ja 
Tallinn Viimsi SPA Hotellis
Viimsi Kino suures DNB saalis

30. mai k 13
Hooaja lõpetamine
Aiapidu
Viimsi Päevakeskuses 

30. mai k 21
Elava muusika õhtu: Sullivan, 
Eimel, Raudkats, Clint
Black Rose Pubis

31. mai k 9–14
Viimsi taluturu kalapäev – 
räim, Soome lahe heeringas
Viimsi Vabaõhumuuseumis

31. mai k 11
Viimsi valla 2014 Meistri-
võistlused lauatennises
Eelreg: raimond.einer23@
gmail.com; remo@viimsivv.ee 
(kuni 28. mai)
Viimsi Spordihallis

31. mai k 11
Laulupeo eelproovid valiksega-
kooridele
Viimsi Huvikeskuses

31. mai k 11.30–13.30
Pärnamäe küla Lastepäev
Lisainformatsioon: 
www.pärnamäeküla.ee,
külavanem Annika Vaikla, 
tel 5664 7630, 
annikavaikla@gmail.com
Lasteaed-pereklubi Väike 
Päike hoovis

31. mai k 21
Elava muusika õhtu: Margus 
‘MAKU’ Kulden & Peeter Ott
Black Rose Pubis

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

1. juuni k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

1. juuni k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

1. juuni k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

2. juuni – 3. august
Raamatuväljapanek 

“Raamatuga rändama“
Viimsi Raamatukogus

2.–30. juuni
Raamatuväljapanek täiskasva-
nutele “Lõõgastu lugedes!“
Raamatuväljapanekud lastele
“Seiklema fantaasiamaailma“ 
ja “Pööraselt põnev! Detektiivi-
lugusid lastele“
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

4. juuni
Teaduskonverents
Osalevad 7., 8. ja 10.–11. 
klasside õpilased
Viimsi Koolis

5. juuni
Lõpuaktused
1.–8. klassid ja 10.–11. klassid
Viimsi Koolis

5. juuni k 19
Hristo Boytchev “Fenomen”
Lavastaja Madis Kalmet
Kunstnik Ervin Õunapuu
Nimiosas Mait Malmsten
Piletid müügil Piletilevis ja 
Tallinn Viimsi SPA Hotellis
Viimsi Kino suures DNB saalis

7. juuni k 14
Rannarahva piknik
Korraldaja MTÜ Lubja Külaselts
Lubja küla platsil

7. juuni k 14
Prangli Suveteater
Esietendus “Prangli lood ehk 
kõik on trois“
Esietendus on tasuta!
Viimsi Kooliteatri K.O.K.K. 
esituses
Lavastaja Eva Kalbus
Stsenaariumi autor Annika 
Prangli
Kelnase sadamakuuri “Noor 
Kaardivägi“ avamine
näitusega “Kirovi-aegne 
kalatööstus Prangli saarel“
Näitus valmib koostöös Ranna-
rahva Muuseumiga 
Musitseerib Tiinamai Keskpaik 
sõpradega
k 20 Kirovi teemaline stiilipidu
Tantsuks mängib ansambel 
“Regatt“
avatud on baar
Piletiinfo: 10 € eelmüügist, 
pranglia@gmail.com, 
tel 5341 3109
või kohapeal
Lisainfo www.pranglireisid.ee
Kelnase sadamakuuris “Noor 
Kaardivägi“

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

8. juuni k 14.30
I Nelipüha jumalateenistus 
armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

8. juuni k 10
IV Viimsi Rattaretk 2014
Randvere–Maardu–Jõelähtme–
Maardu–Randvere

9.–13. juuni k 11–14
Loovuslaager
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

9.–13. juuni k 10–17
Linnalaager
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses

11. juuni k 19
Monoetendus “Soolo”
Laval Hendrik Toompere
Piletid müügil Piletilevis ja 
Viimsi Kinos
Viimsi Kino suures DNB saalis

12. juuni k 10–12
Lahtiste uste päev
Viimsi Kunstikoolis

12. juuni k 19
Monoetendus “Soolo”
Laval Hendrik Toompere
Piletid müügil Piletilevis ja 
Viimsi Kinos
Viimsi Kino suures DNB saalis

14. juuni k 20
Pidu “Vanakooli Retro“
Dj Heiko Merikan
Suured lemmikud 70-,80- ja 
90-ndatest
Piletiinfo: 10 € eelmüügist, 
pranglia@gmail.com, 
tel 5341 3109 
või kohapeal
Lisainfo www.pranglireisid.ee
Kelnase sadamakuuris “Noor 
Kaardivägi“

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

15. juuni k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 602 8866

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 

23. mai – 15. juuni

Viimsi valla kultuurikalender

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses 

tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

AvAtud 
õmblussAlong

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

VIIMSI 
TEATAJALE 

on reklaami 
eest võlgu 

firma 
Rostvalt OÜ

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – usAst.

Poes 

“Riietering” 
viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Väikesemahulised trans-
porditeenused erinevate 

järelhaagistega (Kuni 3T). 
Liiva, killustiku ja mulla 
müük; transporditeenus. 

Müüme väikeses koguses 
saematerjali ja võrkkotti-
desse pakitud saepin-

dasid, halupuid. Tel 525 
1989. info@haagisterent.
ee, www.haagisterent.ee
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HEA TUJU LASTELAAGER 2014
7.–11. aastastele tüdrukutele

“Suvi SõpRadega”
•meisterdame ja joonistame

• tantsime ja trallime
• peame maha fotojahi

• lahendame lahti sõprusesõlmesid
• sõidame rongiga ja matkame looduses

• fantaseerime moemaailmas ja korraldame moeetenduse
• mängime hästi palju

pesapaik: Viimsi Huvikeskus, Nelgi tee 1

i vahetus: 16. juuni – 20. juuni 2014
ii vahetus: 11. august – 15. august 2014

Hind: 90 € (millest broneerimistasu 25 €)

Iga päev hommikuamps ja soe lõunasöök!
Laagripäeva pikkus on 10.00–16.30

Registreerimine kodulehe kaudu: www.heatujustuudio.ee
Lisainfo: laager@heatujustuudio.ee, tel 5563 4784

Erki Kahro on 20aastane 
motosportlane, kellel 
on seljataga edukas hoo-
aeg.

 
Erki sai esimese mootorrat-
ta kolmeaastaselt. Treenima 
ja võistlema hakkas ta juba 
kuueselt. Poisi esimene sõidu-
riist oli 50 m3 KTM. Erki isa, 
Prangli mees Valdur Kahro, 
kes on kogu elu tegelenud mo-
tospordiga ning olnud elukut-
seline krossisõitja, on algusest 
peale olnud Erki treener. Füü-
silist trenni on aidanud teha 
kuulitõukaja Ants Kiisa, kelle 
abiga koostatud treeningplaani 
järgi noormees  trenni teeb.

Kogu kooliaja motosporti 
teinud Erki on harjunud pü-
hendama iga päev oma aega 
spordile, praegu treenib ta 
terve päeva: hommikuti is-
tub jalgratta sadulasse, päeval 
vahetab selle tsikli vastu ja 
õhtud veedab jõusaalis. Tema 
koduseks treeningpaigaks on 
ViimsiSport. See spordiklubi 
on ka noormehe sponsor. Erki 
Kahro on elukutseline moto-
sportlane ning iseenda tööand-
ja. Lõppenud talvel võistles ta 
Inglismaal tiimis, kes oli ka 
tööandjaks. Nii on sportlasel 
lihtsam – näiteks tehnika hool-
damine on tiimi mure, teisalt 
aga annab iseenda peremeheks 
olemine suurema otsustusva-
baduse. 

Positiivsed kogemused 
“Motosport ei ole odav ala,” 
tunnistab Erki. Aastas läheb 
tal vaja 4–5 mootorratast, sest 

mida kiirem on mees, seda vä-
hem peab masin vastu. Noor-
mees kiidab Eesti Husqvarnat, 
kes on väga heade mootorra-
taste maaletooja ning on ka 
motosportlase sponsor.

Motosport pole nii tulus 
kui näiteks tennis, ent Erki 
sõnul liiguvad ka selle ala 
suurvõistlustel suured rahad, 
eriti USAs. Ka Erki Kahro on 
korra, eelmisel aastal USAs 
võistelnud ja saanud sealt häid 
kogemusi. Erki osales maail-
ma kõige prestiižsemas AMA-
sarjas, kus tal õnnestus jõuda 
finaali ja koguda kaks punkti. 
Seda peab ta oma elu suuri-
maks saavutuseks. 

Mullu võistles Erki Kahro 
esmakordselt Rahvuste moto-

krossil Eesti rahvusmeeskon-
nas. Igat maad esindab seal 
kolm sõitjat ning võidab see, 
kelle võistlejad saavutavad pa-
rimad ajad. Eesti sai 10. koha, 
mis on Erki sõnul väga tugev 
tulemus, misjärel Eestist sai 
maailma 10. motokrossiriik. 
Rahvaste motokross ja AMA 
USAs ongi maailma moto-
krossi tippvõistlused. 

Erki on võistelnud paljudes 
riikides: Inglismaal, Saksa-
maal, USAs, Soomes, Hollan-
dis, Belgias, Tšehhis – loetelu 
pole täielik. Suurimate võist-
luspaikadena nimetab ta Sak-
samaad ja USAd. 

   
Mitte ainult jõusport
Motokrossi rajad, treening- ja 
võistluspaigad on erineva pin-
nasega ja seetõttu tuleb neil ka 
erinevalt treenida ning võis-
telda. “Sõidu ajal tuleb palju 
mõelda, vaja on tarka tegutse-
mist,” räägib Erki. 

Oma spordiala meeldibki 

talle seetõttu, et see pole ainult 
jõusport, vaid eeldab tarkust. 
Oluline on jaksata rada lõpuni 
sõita. “Kui väsid, teed vigu, 
siis võid kukkuda ning haiget 
saada,” tunnistab Erki. Kukku-
misi on peamiselt kahel põhju-
sel: kui ületad võimeid või kui 
väsid. 

Erki Kahro võitis april-
likuus Viljandis Balti mere-
maade etapi, olles ise nädal 
varem kukkumise tõttu haiglas 
tilgutite all lamanud, kus ta ei 
teadnud, kas saab etapil osale-
da. Erki võttis ennast kõvasti 
kokku ja jõudis nädalaga selli-
sesse vormi, et saavutas sõidul 
esimese koha. Võit Viljandis 
tuli talle üllatusena, tunnistas 
ta hiljem. 

Erik peab oluliseks harju-
tada erinevatel, nii pehme kui 
kõva pinnasega radadel. Ko-
dus olles treenib ta tihti Maar-
du krossirajal, kuid radu on 
rohkem Lõuna-Eestis – Tihe-
metsas üks parimaid – ja nii 

KOMMENTAAR
l Georgi Skorobogatov, spordiklubi ViimsiSport tegevjuht:  
ViimsiSport toetab nelja Viimsi noort krossisõitjat. Need on Va-
hur Kahro, Carl Mattias Räägel, Robin Sebastian Susi ja Erki Kah-
ro. Nad on kõik väga tublid, teevad edusamme krossisõidus ja 
osalevad edukalt  võistlustel. 

ViimsiSport pakub profisportlasele mitmekülgseid võimalu-
si: personaaltreenerit, jõusaali, rühmatreeninguid jm. Erki hin-
dab eelkõige CXworks treeningut, mis tugevdab kõhtu, selga ja 
tuharaid ning sisemisi lihaseid. Kasuks tuleb ka tennisemäng.         

Motospordile pühendunud  
kulubki noormehel tavaliselt 
trennipaigani jõudmiseks tund 
kuni poolteist autosõidule.

Krossisõitja seisab tihti sõi-
du ajal mootorrattal püsti. 
“Kogu keha saab mahvi,” üt-
leb Erki. Aasta jooksul puh-
kab motomees vaid sügiseti 
paar-kolm nädalat, sest hooaeg 
algab juba jaanuaris ja kestab 

septembri-oktoobrini. Kuna hoo-
aeg on pikk, tuleb osata koor-
must õigesti jaotada.

ViimsiSpordis treenib mo-
tosportlane jõusaalis ning va-
hel mängib tennist. “Viimsi-
Spordis on võimalus kodu lä-
hedal heas seltskonnas trenni 
teha,” ütleb ta. Sügiseni kavat-
sebki ta kodus treenida ning 
seejärel minna USAsse sõitma.  

Täielikku pühendumist mo-
tospordile pole Erki hetkegi 
kahetsenud. Vastupidi, ta on 
oma valikuga väga rahul. Ees-
märk on jõuda maailma tippu 
ja selleks on temal, väikese 
poisina alustanud noorel me-
hel, kõik eeldused olemas.

Annika Poldre

Erki võistlusrajal.

Erki Kahro treenib praegu kolm korda päevas. Fotod VT ja erakogu

Autode ringrajavõistlustel 
Pärnus oli Estonia vormel-
autode klassis jälle edu-
kas Viimsi mees Jaak Kuul, 
kes saavutas kahe võist-
lussõidu kokkuvõttes esi-
koha.

11. mail läks ta esimeses sõidus 
kohe juhtima, kasvatas edu-
maad, kuid siis purunes esiratta 
piduriketas.  Vapralt sõitu jätka-
tes suutis Jaak siiski finišeerida 
teisena. Varuketast kaasas pol-
nud ja minna teise starti autoga, 
millel pidurdavad vaid kolm 
ratast, oli paras julgustükk.  

Teiselt kohalt startinud 
Jaak Kuul oli esimeses kurvis 
juba ees ja juhtis mitu ringi. 
Lõpuks sai ta teise koha ja 
kokkuvõttes etapivõidu.

Jaak Kuul on praegu Eesti 
võidusõitjatest ainuke, kes on 
osalenud juba mitmel aastal 
sakslaste poolt korraldatavas 
mitme etapilises võistlussarjas 

Jaak Kuul Pärnus parim

ja olnud seal pidevalt parimate 
hulgas, eelmisel aastal võitis 
ta sarja kokkuvõttes. Vormel-
autodest on seal valdavalt Es-
tonia vormelid — autod, mis 
tõid omal ajal palju tunnustust 
Eesti konstruktoritele ja meie 
võidusõitjad võitsid nendel 

palju kõrgeid tiitleid. Ida-Eu-
roopa parimaks vormelautoks 
tituleeritud autode tootmine 
lõppes kahjuks 1990ndate al-
gul, kui erastamise segaduses 
tehas valede inimeste valdusse 
sattus.

Mait Luha

Spordiüritustest tulekul
1. juunil k 11 1. juunil k 11 algavad Viimsi valla meistrivõist-
lused lauatennises. Korraldajad on Viimsi Vallavalitsus ja Nõm-
me spordiklubi. Registreerimise viimane tähtaeg on 28. mai, 
teatage endast aadressil raimond.einer23@gmail.com. Toi-
mumiskoht: vt valla koduleht või tel 602 8860.
8. juuni k 10 algab Viimsi Rattaretk 2014. Start on Randvere 
Kooli õuel. Korraldaja Viimsi Vallavalitsus.
7.–8. juunil toimuvad Viimsi mõisapargi väljakutel Viimsi val-
la lahtised meistrivõistlused tennises. Korraldaja on Kristjan 
Pakk.

Mullune Saksamaa Haigo sarja võitja jätkab edukalt kodumaal. 
Foto Mait Luha

Rulluisu-
võistlus 
Viimsi Cup
1. juunil toimub  Viimsi 
Kooli võimlas rulluisuvõist-
lus Viimsi Cup. Kõik huvi-
lised on oodatud vaatama
ja kaasa elama. Listeavet 
leiate www.rullest.ee.

Piret Rink

“      ViimsiSpordis 
on võimalus 
kodu lähedal 
heas seltskonnas 
trenni teha. 
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Viimsi Rattaretk 
2014
Pühapäeval, 8. juunil ootame taas kõiki rattahu-
vilisi osa võtma Viimsi Rattaretkest. 

Sel aastal ei piirdu marsruut 
vaid koduvalla teedega – lä-
heme külla ka oma naabritele. 
Tänavu on raja pikkus 42 km. 
Marsruudi koostamisel on 
lähtutud eesmärgist tutvus-
tada osalejatele Maardu linna 
ja Jõelähtme valla kauneid 
vaatamisväärsusi ja loodust 
ning ajalugu. Retke läbimi-
se muudavad lihtsamaks ja 
meeldivamaks iga 10 kuni 15 
kilomeetri järel tehtavad puh-
kepausid. Lõunapausil paku-
me kosutavat suppi.

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

Orienteerumist hõlbustab Viimsi rattaretke kaart, kuhu 
on märgitud retke marsruut ja vaatamisväärsused. Retkest 
osavõtjad saavad kaardi stardipaigas kohapeal. Viimsi 
rattaretke alguspunkt on Randvere kool,  kogunemine al-
gab kell 9.30. Lõpp-punkt on samuti Randvere kool, kuhu 
jõuame orienteeruvalt kell 19.

Kõigilt, kes ei saa osalema tulla, palume aga mõistvat 
suhtumist. Liiklus võib marsruudil olla kohati häiritud. 
Vabandame ebamugavuste pärast.

Viimsi rattaretkel osalemine on kõigile tasuta.
Rattaretk toimub iga ilmaga!
Lisateave: Viimsi valla kultuuri- ja spordiamet, Remo 

Merimaa tel 602 8860, remo.merimaa@viimsivv.ee; Mar-
je Plaan tel 602 8866, marje@viimsivv.ee; www.viimsivv.ee.

Korvpalliklubi Viimsi kuni 
15aastaste meeskond 
(U15) pääses Euroopa 
Noorte Korvpalliliiga 
II divisjonis finaalturniirile 
ja see toimub 24.–25. 
maini Viimsi Koolis.

Viimsikad teenisid põhitur-
niiril 13 võitu ja kaks kaotust 
ning said sellega kolmanda 
koha. Ainsad kaotused võeti 
vastu kuulsalt Moskva CSKA 
järelkasvumeeskonnalt ning üli-
napilt – vaid ühe punktiga lisa-
ajal – BS Valmieralt.

Põhiturniiri võitiski täisedu-
ga CSKA, järgnesid BS Valmie-
ra noortemeeskond ühe ja Viim-
si poisid kahe kaotusega. 

Meeskonna peatreener Val-
do Lips võttis hooajal tehtu 
kokku nii: “Tore on näha, et 
hoolimata mõnedest kahtlustest 
oleme õigel teel, kasutatav tree-
ningmetoodika, s.h võistlus- ja 
treeningkoormuste jagamine õi-
gustab ennast. Nii meeskond-
likult kui ka individuaalselt ei 
ole me olnud nii kõrgel tase-
mel. 99/2000 poisid mängivad 
Euroopa liiga finaalis, 98/99 
poisid said kodustel meistri-
võistlustel neljanda koha ning 
rekordarv poisse on kaasatud 
noortekoondistesse.“

Põhiturniiri parimate sekka 

mahtusid Viimsi liidrid Henri 
Sten Vainola (kogus mängus 
keskmiselt 20,5 punkti, 11,4 
lauapalli ja 2,5 söötu). San-
der Raieste ja Lauri Lehtineni 
numbrid olid vastavalt 14,7 
punkti, 8,1 laupalli ja 1,3  söö-
tu ning 12,1 punkti, 2 lauapalli 
ja 1,3 söötu.

Meeskond mängis sellises 
koosseisus: Marcus Villems, 
Gregor Rikberg, Kevin Sünd, 
Mikk Tali, Sander Jürgenson, 
Gregory Torger, Markus Kik-

katalo, Stenver Pärn, Hendri 
Andreas Hinno, Lauri Lehti-
ne, Sander Raieste, Henri Sten 
Vainola, Henri Särekanno. Pea-
treener Valdo Lips, esindaja Ta-
nel Einaste.

Tänu meeskonna edukale 
esinemisele ning kõrgetaseme-
lisele korraldusele anti ka liiga 
finaalturniiri ehk F4 korraldami-
se õigus Viimsisse, mis toimub 
24.–25. mail Viimsi Koolis.

„See on suur au, kuid ka 
vastutus, mis paneb meie or-

ganisatsiooni tõsiselt proovile. 
Eriti arvestades, et igasse mai-
kuu nädalavahetusse mahub 
üks n-ö eriüritus alates osale-
mistest Turu ja St Peterburgi 
välisturniiridel kuni Viimsi 3x3 
korvpalliturniiri ja Perepäeva 
korraldamiseni. Samas, kui 
vastav pakkumine tehti, ei saa 
me kuidagi ära öelda,” sõnas 
Korvpalliklubi Viimsi juhatuse 
liige Tanel Einaste.

KK Viimsi 

EYBL finaalturniir toimub 
Viimsi Koolis

Finaalturniir tuli Viimsisse tänu noorte edukale esinemisele. Foto KK Viimsi.
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ERAKUULUTUSED

l Pakume tööd usaldusväärsele ja töökale inime-
sele, kes aitaks suveperioodil Miidurannas asuvat 
aeda rohida ja korras hoida. Tasu kokkuleppel. 
Tel 523 0392.

l Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu (plekk, 
torud, vinklid, aiavõrk, pesumasinad, pliidid, van-
nid, tööriistad, masinad jne). Ise tassime, demon-
teerime, lõikame. Tel 5550 5017.

l Müüa soodsalt küttepuid ja küttepindu. Küsi 
pakkumist tel 5346 6680, info@hirvlisaeveski.ee.

l Otsime eesti keele õpetajat  täiskasvanule. 
Tel 5349 5777.

l Tänavakivide paigaldus, kiviteede puhastus, puit-
terrassid, puutööd, akende vahetus puitaiad, võrk-
aiad, lamekatused ja remont, hüdroisolatsiooni-, 
haljastustööd. Tel 551 7825, ehitusproff@neti.ee.

l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 502 9075.

l Müüa loomasõnnikut 7 t 150 €, 15 t 220 €, mul-
da 15 t 140 €, komposti 7 t 120 €, 15 t 180 €, 
sorteeritud paekivi 1 t hind on 20 €, killustikku ja 
liiva. Tel 5697 1079, 670 1290, taluaed@hot.ee.

l Lõhutud küttepuud kohaletoomisega lepp 35, 
kask 41 ja kuiv okaspuu 36 €/ruumimeeter. 
Tel 509 9598.

l Tänavakivide paigaldus, kaeve- ja planeerimis-
tööd rataskopplaaduriga. Tellimine: Veiko Tuurmaa 
, tel 5811 8322.

l Kevadised aiahooldustööd, istutusalade rajamine 
ja taimede istutamine. Tel 514 0524, landart@live.
com, http://landart.edicypages.com.

l Tasuta äravedu: mööbel, kodutehnika, riided, 
nõud jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, 
kuid teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame 
keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie 
asjad uute õnnelike omanikeni. Tel 5322 6290.

l Hekkide ja muru niitmine. Tel 5663 0024.
Müün mulda, kruusa, killustikku, liiva. Koos trans-
pordiga. Hind soodne! Tel 5608 1801.

l Niidame muru, trimmeriga ka pikemat rohtu. 
Info tel 5598 7622.

l Müüa kuiva küttepuud: lepp, kask 40 l võrkkotis 
ja lahtiselt. Erinevad mõõdud. Tel 512 0593, 
bbqpuit@gmail.com.

l Ostan ENSV ja EW aegseid rinnamärke, vanara-
ha, postkaarte, valikuliselt vanu dokumente ja trü-
kiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628 Tim.

l Litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. Kirjutage aaressil 
margus@korvent.ee, tel 552 6281.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857.

l Müüme lõhutud küttepuid kohaletoomisega: 
lepp 38 €/rm, kask 46 €/rm, metsakuiv okaspuu 
37 €/rm. Tel 509 9598.

l 29aastane töötav noormees üürib omanikult 
1–2toalise korteri Haabneemes. Hind kuni 250 €. 
Pakkumisi ootan tel 5839 1613 või ar24@neti.ee.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- ja 
kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Kontakt tel 507 4178.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Keeleõpe: inglise, soome, rootsi. Individuaal-
tundide paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t. 1 ak t/
al. 18 €. Proovitund soodushinnaga 2 ak t/2x18 €. 
Minigrupi kursused (2–3 õpil) 20 ak t. 1 ak t/ 9 €, 
kursuse hind 180 €. J. Vilmsi 53 G, Kadriorg, Tal-
linn. Tel 553 0122, kajavahi@hot.ee, www.kajava-
hikoolitus.ee.

l Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajami-
seks, kiviktaimlasse, lillepeenrasse. Kasvumuld on 
suure huumusesisaldusega, turbapõhine, väga hea 
toiteväärtusega, kivideta. Teie käsutuses on kuni 
6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea manööverdamis-
võimega kalluril. Hind 110 €. Tel 525 2632, mulla-
vedu@hot.ee.

l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimis-
tööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228, 
snellson.madis@gmail.com.

l Kõik küttesüsteemidega seotud teenused Kütte-
süsteemi Meistritelt: korstnapühkija- ja pottsepa-
tööd, küttekehade remonttööd, korstnate ja lõõri-
de remont ja renoveerimine. Tel 5807 2581, 
info@kyttesysteemimeistrid.ee.

l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja 
tee 2. Kinnistu suurus 40 m2 garaaž ca 18 m2, siht-
otstarve elamumaa. Hind 5000 €. Tel 505 8794, 
e-post martin@baltreal.ee.

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-
kut ja täitepinnast. Tel 509 2936.

l Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja liitumise ühis-
trassiga. Kaevetööd. Haljastus. Aia- ja tänavatee-
de kivitamine, äärekivide paigaldus. Majasisesed 
san-teh tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine. 
Keevitustööd. Kontakt: Enno, tel 5656 7690, email 
worldwidebuilding@gmail.com.

l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja 
remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride, 
aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine 
jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik. 
Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapakku-
mise. Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@
gmail.com.

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, 
lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning 
saepuru kotis, koos toomisega, tel 501 8594, 
www.kaminapuud.com.

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvi-
mine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. 
Tel 5196 9314, www.fassaadimeister.ee.

l Litsenseeritud korstnapühkija teenused, kütte-
kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-
ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning 
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.

l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, 
ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, 
põrandate vahatamine. Täpsem info 
www.puhastused-kpe.ee, tel 5638 8994.

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud en-
nustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist 
www.ennustus.ee.

MLA Viimsi Lasteaiad 
otsib oma perre uusi 

liikmeid!

Alates augustist vajame
• õpetajat

• õpetaja assistenti
• õpetaja abi
• logopeedi

Tööle asumise aeg on 
augustis–septembris.

CV ja sooviavalduse 
palume saata e-aadressil 
aivi@viimsilasteaiad.ee.
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tAImAut lAstElAAgRId suvI 2014 
Spordi- ja ujumise lastelaager Kloogaranna Noortelaagris 

14.06.2014 – 19.06.2014
Vabaaja- ja puhkelaager Karksi-Nuias 

25.06.2014 – 01.07.2014
Puhke-, spordi- ja kergejõustikulaager Karksi-Nuias 

14.07.2014 – 20.07.2014
Seikluslik puhke- ja vabaaja lastelaager Pärnumaal

03.08.2014 – 09.08.2014 
INFO JA REGISTREERUMINE: 

www.taimaut.ee, tel 520 4057, info@taimaut.ee
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