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Viimsi on rahvaarvult kuues 
omavalitsus Eestis. Loe lk 2  

Karl Koost.

Viimsi Vallavalitsus otsustas 
anda tänavu Viimsi valla 
autasu “Viimsi vaalapoeg“ 
neljale õpilasele – need on 
Henry Härm, Karl Koost, Paul 
Silm ning Marta Vunši.

Autasu koos tänukirjaga andsid 
tunnustuse pälvinutele kooli lõ-
puaktustel üle vallavanem Alvar 
Ild ning abivallavanemad Margus 
Talsi ja Mati Mätlik.

Henry Härmi tunnustati auta-
suga silmapaistvate õpitulemuste 
(kuldmedal) ja kooli esindamise 
eest õpilasvõistlustel, aktiivse osa-
lemise eest noortevolikogus ning 
valla ürituste korraldamisel. Viim-
si Kool tunnustas Henryt Aasta te-
gija 2015 tiitliga.

Klassijuhataja Alge Ilosaare sõ-
nul on noormees arukas, kohuse-
tundlik ja sihikindel. “Gümnaasiu-
mi alguses, kui rääkisime tulevi-
kust, rääkisime keskkooli medali-
ga lõpetamisest. Nüüd on see reaal-
sus ning kuldmedal abiturendile üle-
antud,” sõnas Ilosaar. 

“Õppetöös on Henry edasipüüd-
lik, ta ei karda võtta riske ja katse-
tada midagi uut, olgu selleks siis 
prantsuse keele eksam või keeruli-
ne uurimistöö. Henry on väga mit-
mekülgne: tema tegevused variee-
ruvad taipoksist lingvistikaolüm-
piaadini. Minu jaoks käib Henryga 
kaasas märksõna viisakus. Ta ei 
unusta hetkeski lugupidavat suhtu-

mist vestluspartnerisse,” lisas klas-
sijuhataja.

Karl Koosti tunnustati autasu-
ga aktiivse osalemise eest Viimsi 
Kooli õpilaselus ning Viimsi val-
la noortevolikogus. Noormees on 
noortevolikogu haridus- ja noor-
sootöö komisjoni esimees.

Viimsi Kool tunnustas Karli 
Aasta tegija 2015 tiitliga.

Klassijuhataja Alge Ilosaare sil-
mis on Karl tõeliselt särav, intelli-
gentne, ettevõtlik ja südamlik noor-
mees. “Meenub 10. klassi esimene 
klassijuhataja tund, kui määrasin 
ülesandeid, mida keegi enda kan-
da võtab. Karl tõusis püsti ja ütles, 
et ta võib võtta kõik need ülesan-
ded, mida teised ei taha. Aastate 
jooksul pole olnud üritust või pro-
jekti, milles Karl poleks kaasa löö-
nud, olgu selleks siis mõni klassi 
ettevõtmine, kooliüritus või Viim-
si valla sünnipäeva korraldamine,” 
sõnas Ilosaar.

Karl on olnud hea klassivend, 
kes abistab ja toetab klassikaasla-
si, vajadusel lahendab meisterli-
kult konflikte ja motiveerib süti-
tavalt.

Paul Silma tunnustati autasuga 
silmapaistvate õpitulemuste ja koo-
li arvukate esindamise eest õpilas-
võistlustel. 9. klassi noormehe õpi-
tulemused on aastaid olnud märki-
misväärsed. 

Viimasel kahel aastal on Paul 
saavutanud väga häid tulemusi piir-

kondlikel ja üleriigilistel olümpiaa-
didel. 2013/2014 õppeaastal tunnus-
tati noormeest üleriigilise füüsika-
olümpiaadi piirkonnavoorus I ko-
haga, loodusteaduste olümpiaadi 
piirkonnavoorus II kohtaga, ülerii-
gilise matemaatikaolümpiaadi piir-
konnavoorus III kohaga ning li-
saks osales Paul füüsikaolümpiaa-
di lõppvoorus.

2014/2015 õppeaasta parima-
teks tulemusteks saab lugeda Tea-
duslahing 2015 III kohta, üleriigi-
lise matemaatikaolümpiaadi piir-
konnavooru II kohta, üleriigilise 
keemiaolümpiaadi piirkonnavoo-
ru III kohta ja üleriigilise füüsika-
olümpiaadi piirkonnavooru IV koh-
ta. Lisaks veel osalemine üleriigi-
lise matemaatikaolümpiaadi lõpp-
voorus. Viimsi Kool tunnustas Pau-
li Aasta tegija 2015 tiitliga. 

Marta Vunši tunnustati väga 
heade õpitulemuste ja aktiivse pa-
nustamise eest väljaspool õppetööd. 

Püünsi Kooli direktori kohuse-
täitja Jekaterina Tšerepannikova sõ-
nul on Marta Püünsis õppinud ala-
tes 1. klassist. “Läbi aastate on 
Marta olnud väga hea õpilane, kes 
suhtub õppetöösse kohusetundli-
kult, töökalt ning hoolsalt,” kirjel-
das Tšerepannikova õpilast. “Ta 
on väga aktiivne ka koolivälisel 
ajal, organiseerides sündmusi või 
esindades kooli. Marta tegeleb ak-
robaatika ja tantsimisega ning on  
saavutanud häid tulemusi,” lisas 
Tšerepannikova.

Möödunud aastal saavutas ta ak-
robaatikavõistlusel Talveakro 2014 
I koha. Tänavu on neiu aga saavu-
tanud tantsuga Spring Cup 2015 duo 
II koha, Tallinn Cup 2015 duo III 
koha, Dance Until U Drop battle 
I koha ning Lithuanian Cup 2015 
duo III koha. Marta lõpetas Püünsi 
Kooli 9. klassi kiituskirjaga.

Liina Rüütel

Neli uut Viimsi vaalapoega

VIIMSI VAALAPOEG
“Viimsi vaalapoeg” on väikeskulptuur, dolomiidist alusel on pronksist vaa-
lapoja kuju. “Viimsi vaalapoja” võib statuudi järgi anda igal aastal valla 
kuni 26-aastastele noortele, kes on eriliselt silma paistnud kultuuri, 
spordi ja noorsootöö alal ning valla parimatele põhikooli, gümnaasiumi 
ja huvikooli lõpetajatele. “Viimsi vaalapoja” võib saada ka ühekordse 
silmapaistva saavutuse või teo eest.

Pronksist väikeskulptuuri autor on Simson Seakülast. Skulptuuri idee 
põhineb tõsilool, kus kalurid Viimsi vetest püüdsid koguka vaala. 

“Viimsi vaalapoega” on antud üle kümne aasta. Vaata tunnustuse 
pälvinute nimekirja www.viimsivald.ee.  

Hea Viimsi ettevõtja!
Viimsi vallavalitsusel on koostamisel 
vallas tegutsevate ettevõtete andme-
baas.  Ootame sinna informatsiooni kõi-
gi Viimsi vallas tegutsevate ja valda re-
gistreeritud ettevõtjate kohta.

Andmete põhjal koostame valla kodu-
lehele kohalike ettevõtete andmebaasi. 

Viimsi Teatajas hakkas aga ilmuma uus 
rubriik “Viimsi ettevõtted ja ettevõtjad“, 
kus soovime tutvustada valla ettevõtteid.

Soovime ettevõtete kohta saada järg-
mist informatsiooni: ettevõtte nimi, tege-
vusala, kodulehe aadress, esindaja nimi, 
telefon, e-posti aadress.

Palume info edastada hiljemalt 22. juu-
niks märksõnaga “Ettevõte“ e-posti aad-
ressile liina.ryytel@viimsivv.ee.

Vallavalitsus

Külaresto kutsub 
muuseumi sööma 
Juuni algul tabas külarestorani RootS 
hirmus õnnetus: elektrikilbist alguse 
saanud tulekahju rikkus restorani 
tagumised ruumid.

Oleme end ajutiselt sisse seadnud Rannarahva 
muuseumis, aadressil Nurme tee 3. Muuseumis 
on menüü küll veidi lühem kui tavapäraselt, 
kuid see-eest muutub igal nädalal. Pakume töö-
päeviti päevapakkumisi ja võõrustame erapidusid! 

Oma majas loodavad rootSukad tagasi olla 
juba juuli alguses! 

RootS

Teadaanne
Ajavahemikul 1.–10. juulini ei toimu sündi-
de ja surmade registreerimist Viimsi Valla-
valitsuses, selleks palume pöörduda Harju 
Maavalitsuse rahvastiku toimingute tali-
tusse (Tallinn, Roosikrantsi 12, B-korpus), 
tel 6118 761, 6118 765. Vastuvõtuajad: E, 
T 9 –12 ja 13–17, K 10–12 ja 14–18, N 9–12 
ja 13–16, R 9–12.

Vallavalitsus

Henry Härm. Marta Vunši.

Paul Silm. Fotod Kadi Bruus
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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: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 7. augustil

Tervitan teid teie elu ühel kaunimal 
kevadel. Lõputunnistused teie käes 
tunnustavad kooliaja pingutusi.

Olete aastaid vaeva näinud, omandades teiste 
loodud väärtusi ning kujundades väärtuseid ise-
endas. Olete kasvanud ja  muutunud ning maailm 
teie ümber on muutunud. Õpinguid  jätkates saa-
vad teist loojad, kelle arengust ja tööst tunnevad 
rõõmu ka kõik teised. Unustage muinasjutt ava-
tud ustest ja teadke, et teid ootab võimalus neid 
ise avada. Teadke, et ainult uudishimulikena saate 
targaks ja kahtlejatena kindlameelseks. Olge hak-
kajad ja innukad, ent ärge hoolimatult trügige! 
Hoidke sõpru ja armastage lähedasi, aga püüdke 
mõista ka neid, kes on teist erinevad! Mõelge häid 
mõtteid ja tehke need headeks tegudeks! 

Kallid lõpetajad, te olete teel ja teelolemine on 
teie eelis! Soovin teile head teed!

Margus Talsi
abivallavanem 

Viimsi vald on juba teist kuud rahvaarvult Eesti kuues omavalitsus.
Rahvastikuregistri andmetel elab Viimsi vallas 1. juuni seisuga 18 268 elanikku, seega seljatasi-

me Viljandi linna 35 inimesega. Lisaks elab vallas u 3000 elanikku, kes ei ole end rahvastikuregistri 
andmetel Viimsi elanikuks registreerinud. 

Vallavanem Alvar Ildi sõnul võib aastatega valla elanike arv kasvada kuni 30 000-ni.
“Hinnanguliselt elab Viimsi vallas praegu u 21 000 inimest ja elanike arv on püsivalt kasvutren-

dis. Ajapikku on vallas kehtestatud hulgaliselt detailplaneeringuid, nende realiseerumisel võib val-
laelanike arv tõusta 30 000 elanikuni,” sõnas Ild.

Samas ei ole karta, et Viimsis häviks rannarahva kultuur. “Kujundame valda teadlikult ja kohaliku 
kultuuri säilimist silmas pidades. Täiustame valla infrastruktuuri ja kaubandusvõrku, et kujundada 
Haabneeme alevikust tõmbekeskus viimsilastele ja lähinaabritele. Valda arendades on oluline säilitada 
meile omane kultuur, looduskaitsealad ja vältida omavalitsuse ülerahvastumist,” täiendas vallavanem.

“Viimsisse on elama asunud peamiselt noored pered. Meie koalitsioonilepingus on suur rõhk 
haridusvõrgu tugevdamisel, riigigümnaasiumi asutamisel ning uute lasteaiakohtade loomisel. Sa-
muti on arendamisel mitu kergliiklusteed turvalisemaks liikumiseks külade vahel,” sõnas Ild.

Rahvastikuregistri andmetel on 1. juuni seisuga Tallinnas 435 972, Tartus 96 991, Narvas 60 782, 
Pärnus 41 146, Kohtla-Järvel 37 174, Viimsi vallas 18 268, Viljandis 18 233, Rakveres  16 108, Maardus 
15 741 ja Rae vallas 15 455 elanikku.

Liina Rüütel

Viimsi on kasvanud kuuendaks omavalitsuseks

Head 
koolilõpetajad!

VALLAVOLIKOGUS

16. juunil võttis Viimsi Vallavolikogu vastu 
järgmised otsused:

Otsusega nr 38 kinnitati Viimsi valla 2014. 
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aru-
anne. 

Otsusega nr 39 nõustuti laenu andmisega 
OÜ-le Viimsi Haldus Viimsi valla 2015. aasta eel-
arvest.

Otsusega nr 40 jäeti algatamata Pärnamäe 
küla Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise vee-
hoidlaga piirneva ala osalise detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline hindamine, lähtu-
des otsuse lisas toodud keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise eelhinnangust.

Otsusega nr 41 jäeti algatamata Sepa II ja Se-
pa V maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamine.   

Otsusega nr 42 anti volitused kinnistute 
omandamiseks Leppneeme külas Sepa II ja Sepa 
V maaüksustel.

Otsusega nr 43 kehtestati Rohuneeme kü-
la Rohuneeme tee 148 kinnistu detailplanee-
ring, millega tehti ettepanek kehtiva Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse 
juhtotstarbe muutmiseks tootmismaast väikeela-
mute maaks ja üldplaneeringu teemaplaneeringu 
“Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määrami- 
ne. Elamuehituse põhimõtted“ peatüki 4.1 osali-
seks muutmiseks planeeritava ala ulatuses, kui-
võrd viidatud peatüki kohaselt peavad kõik ela-
mud Viimsi vallas asuma üldplaneeringuga mää-
ratud elamumaal, ning jagatakse kinnistu kaheks 
üksikelamu maa krundiks (1536 m2 ja 1639 m2), 
üheks sideehitise maa krundiks (276 m2) ja üheks 
tee ja tänava maa krundiks (414 m2) ning refor-
mimata riigimaale moodustatakse lisaks üks tee 
ja tänava maa krunt (428 m2). Ühtlasi määratak-
se elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja 

kuni kahe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud 
ehitusaluse pindalaga 300 m2 ja põhihoone kõrgu-
sega 8,5 meetrit, abihoonete kõrgus on kuni 4,0 
meetrit. Põhihoonetele on lubatud ka üks maa-
alune korrus.

Detailplaneeringu kohase tee katastriüksuse 
kohustub arendaja vallale tasuta üle andma vas-
tavalt notariaalsele lepingule (5.11.2013.a nr 
1968.).

Otsusega nr 44 võeti vastu ja esitati avalikule 
väljapanekule detailplaneering Haabneeme ale-
vikus Bastioni ja osaliselt Linnaku VII maaüksu-
sel, millega tehakse ettepanek üldplaneeringu 
kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks 
kaitsealusest maast üldkasutatava hoone maaks, 
parkimisehitise maaks ja haljasala maaks, sa-
muti üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Mil-
jööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ määratud 
rohevõrgustiku koridori asukoha osaliseks muut-
miseks, ning määratakse krundi ehitusõigus kuni 
3 maapealse korruse ja 2 maa-aluse korrusega 
õppe- ja innovatsioonikeskuse ehitamiseks. Hoo-
ne suurim lubatud absoluutkõrgus on 28,0 meet-
rit, suurim lubatud ehitusalune pindala on 3800 m², 
krundile on lubatud ehitada 1 hoone.

Otsusega nr 45 otsustati Metsakasti külas 
asuvate kinnistute omandamine.

Otsusega nr 46 otsustati Eesti Vabariigi oman-
dis oleva Naissaare raudtee R7 kinnisasja tasuta 
omandamine Viimsi vallale.

Otsusega nr 47 otsustati Miiduranna külas 
kinnistu osaline kasutusse andmine MTÜ-le Mii-
duranna Külaselts mänguväljaku rajamiseks.

Otsusega nr 48 taotletakse Pringi küla Kingu 
tee L1 maaüksus munitsipaalomandisse.

Otsuse nr 49 sisuks on vallavolikogu ja valla-
valitsuse esindajate tagasikutsumine ja uute esin-
dajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu 

volikogusse. Vallavolikogu esindajaks Harjumaa 
Omavalitsuste Liidu volikogus nimetati Kristina 
Kams ja tema asendajaks Enn Sau ning vallava-
litsuse esindajaks Mati Mätlik ja tema asendajaks 
Oliver Liidemann.

Otsuste nr 50–58 sisuks on vallavolikogu re-
visjonikomisjoni esimehe, revisjonikomisjoni liik-
me, noorsoo- ja hariduskomisjoni esimehe, maa- 
ja planeerimiskomisjoni esimehe, eelarve- ja aren-
gukomisjoni aseesimehe, kultuuri- ja spordiko-
misjoni aseesimehe, sotsiaalkomisjoni aseesime-
he, maa- ja planeerimiskomisjoni aseesimehe ning 
keskkonna- ja heakorrakomisjoni aseesimehe va-
limine.

Otsus nr 59 muutis ära Viimsi Vallavolikogu 
12.11.2013 otsuse nr 72 “Vallavolikogu alaliste 
komisjonide moodustamine“.

Otsustega nr 60–64 kinnitati vallavolikogu 
noorsoo- ja hariduskomisjoni, maa- ja planeeri-
miskomisjoni, keskkonna- ja heakorrakomisjoni, 
sotsiaalkomisjoni liikmed ning eelarve- ja aren-
gukomisjoni täiendav liige.

Otsusega nr 65 muudeti Viimsi Vallavolikogu 
fraktsiooni Viimsilane koosseisu. Fraktsiooni esi-
mees on  Märt Vooglaid, liikmed on Mailis Alt, 
Aarne Jõgimaa, Kristina Kams, Jüri Kruusvee, And-
rei Lepihhin, Atso Matsalu, Ain Pinnonen, Jaak 
Salumets, Sten Sarap, Madis Saretok, Enn Sau, 
Oksana Šelenjova, Raimo Tann.

Viimsi Vallavolikogu võttis 16. juunil vastu 
järgmised määrused: 

määrus nr 9 Viimsi valla 2015. aasta lisaeel-
arve;

määrus nr 10 Viimsi Vallavolikogu 11.03.2014 
määruse nr 7 “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoe-
tuste määramise ja maksmise kord“ muutmine;

määrus nr 11 Viimsi Vallavolikogu 09.12.2014 

määruse nr 26 “Eluruumi alaliste kulude piirmää-
rade kehtestamine toimetulekutoetuse määra-
miseks“ muutmine.

NB! Otsuste ja määruste terviktekstidega saa-
te tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel 
www.viimsivald.ee, määrustega täiendavalt Riigi 
Teataja võrguväljaande veebilehel.

Viimsi Vallavolikogu komisjonide uued koos-
seisud (vastavalt 2.06 ja 16.06 volikogu ot-
sustele):

Revisjonikomisjon: Priit Robas (esimees), Jü-
ri Kruusvee (aseesimees), Toomas Tõniste, Märt 
Vooglaid, Aarne Jõgimaa.

Eelarve- ja arengukomisjon: Enn Sau (esi-
mees), Jan Trei (aseesimees), Andrei Lepihhin, 
Aivar Sõerd, Illar Kaasik, Madis Saretok, Kristjan 
Mark.

Kultuuri- ja spordikomisjon: Ain Pinnonen (esi-
mees), Jaak Salumets (aseesimees), Atso Mat-
salu, Lauri Viikna, Ene Lill, Raivo Tammus, Aarne 
Saluveer.

Noorsoo- ja hariduskomisjon: Mailis Alt (esi-
mees), Oksana Šelenjova (aseesimees), Raivo 
Vetik, Janis Riisalu, Katre Eljas-Taal, Marika Saul, 
Marju Mik, Mari-Ann Kelam.

Maa- ja planeerimiskomisjon: Märt Vooglaid 
(esimees), Raimo Tann (aseesimees), Atso Mat-
salu, Kaarel-Mati Halla, Madis Saretok, Kristina 
Kams, Aavo Mägi, Rein Madissoon.

Keskkonna- ja heakorrakomisjon: Jüri Kruus-
vee (esimees), Raimo Tann (aseesimees), Jü-
ri Martin, Fred Lainjärv, Andres-Jaak Riit, Valdur 
Kahro, Relo Ligi, Kristjan Mark.

Sotsiaalkomisjon: Kristina Kams (esimees), Too-
mas Tõniste (aseesimees), Maria Sepper, Lauralii-
sa Mark, Hans Riismaa, Kairi Uuk.

Palju õnne, medalistid!
15. juunil toimus Viimsi vallavanema Alvar Ildi pidulik vastuvõtt kuld- 
ja hõbemedaliga lõpetanutele.

Käesoleval aastal lõpetas viis Viimsi noort 12. klassi medaliga. Kuldme-
daliga lõpetas Viimsi Kooli Henry Härm ning hõbemedaliga Triin Trempi ja 
Merit Lauri. Gustav Adolfi Gümnaasiumi lõpetas hõbemedaliga Martin Mel-

nikov ja Tallinna Laagna Gümnaasiumi lõpetas hõbemedaliga Dajana Sai.
Viimsi Vallavalitsuse 4. juuni korraldusega premeeriti kuldmedalisti 

1000 ning hõbemedaliste 500 euro suuruse stipendiumiga.
Fotol on abivallavanem Margus Talsi, Triin Trempi, Henry Härm, Dajana 

Sai, Martin Melnikov, Merit Lauri ja vallavanem Alavar Ild.
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Tammneeme külast tuli 
pika aja jooksul teateid 
kasside võimaliku väär-
kohtlemise kohta. Samuti 
kaebasid kohalikud ela-
nikud, et kassid jaluta-
vad naaberkinnistutel ja 
teevad pahandust. 

Saabunud info koguti kokku, 
teostati paikvaatlus (visuaal-
selt fikseeriti kinnistu halb hea-
kord ning asjaolu, et kassid on 
väikeses suvemajas luku taga). 
Ja 30. aprillil saatis Viimsi Val-
lavalitsus pöördumise võima-
liku loomade väärkohtlemise 
kohta Veterinaar- ja Toiduame-
tile, Keskkonnainspektsiooni-
le, Eesti Loomakaitse Seltsile, 
Kasside Turvakodule (valla le-
pinguline partner) ning Polit-
sei- ja Piirivalveametile. Pöör-
dumise eesmärk oli teostada ühi-
ne paikvaatlus, mille käigus vaa-
datakse kinnistu ja hoone üle, 
et tutvuda kasside olukorraga 
ja selle vastavusega seadustele.

11. mail toimus ühine paik-
vaatlus, kus osalesid viie amet-
konna esindajad ja kinnistu oma-
nik. Pilt, mis kinnistule ja hoo-
nesse sisenedes avanes, oli ker-
gelt öeldes õõvastav. Esimese 
korraga ei tahtnud hoonesse 
sisenedagi – lehk, mis ukselt 
vastu tuli, oli lihtsalt lämma-
tav. Mitmed inimesed ei sisene-
nudki hoonesse. Pikapeale 
harjus selle väljaheidete ja 
umbse õhuga ära ning majas 

Õudus Tammneemes

sai teostatud paikvaatlus. Seal 
oli tõenäoliselt üle 50 kassi, 
kuna kassid jooksid kõikjal 
ringi, siis jäi täpne arv määrat-
lemata. Kõik need kassid ela-
sid elutoas ja ühes kõrvaltoas 

– kokku ligi 30 m2 suurusel 
pinnal. Nendes väikestes ruu-
mides olid põrandal liivakas-
tid, toidunõud – kõik üksteise 
kõrval. Nii sattus väljaheite 
kastist saastet toidunõusse ja 
vastupidi. Toidunõud ja vee-
nõud olid saastunud ja räpa-
sed, perenaine käib kassidele 
üle päeva toitu toomas ja söö-
giks on peamiselt tangupuder, 
vahel ka kassikonservid. Üle 
päeva said kassid välja, ülejää-
nud aja olid nad majas luku taga. 
Toas olevad asjad olid kaetud 

väljaheidetega, kassid magasid 
roojastes kastides ja olid määr-
dunud, ruumides leidus rohkelt 
ämblikuvõrke, isegi hallitust, 
õhk polnud hingatav. Kassidel 
esines mitmeid tervisekahjus-
tusi: osadel on silmad haiged 
(herpesest kahjustunud) ning 
vajavad opereerimist, osad kas-
sid on pimedad, esines karvaka-
du ja hooldamatusest tekkinud 
raskeid nahakahjustusi. Mitme-
tel on kõrvadega probleemid 
(tükid väljas, vigastused), paljud 
on alakaalus ja apaatsed. Oli ka 

Kassi kehal karvu peaaegu polegi. 

Selles toas resideerus u 35 kassi. Fotod Alar Mik

Randvere tee 6 esine 
jalg- ja jalgrattatee
Viimsi Kaubanduskeskuse ees 
valmis jalg- ja jalgrattatee lõik. 
See sai teoks tänu OÜ Viimsi 
Kaubakeskuse, AS-i Nexilis ja 
Viimsi Vallavalitsuse rahastuse-
le. Teelõigu pikkus on 100 meet-
rit, laius 3 m. Kokku läksid ehi-
tus ja parkla markeerimine maks-
ma ligi 30 000 eurot, millest li-
gi 7700 eurot maksis Viimsi vald
ja ülejäänu kaubanduskesku-
sed. Projekt on näide sellest, 
kuidas omavalitsus ja eraette-
võtjad saavad koos elukeskkon-
da paremaks muuta. Vallavalit-
sus tänab mõlemat ettevõtet.

Kahe kooli vaheline 
jalg- ja jalgrattatee
Vallavalitsusel ja Maanteeame-
til on plaanis rajada Viimsi ja 
Haabneeme kooli vahele alates 
Ravi teest kuni Karulaugu tee-
ni jalg- ja jalgrattatee. Viimsi 
vald tellis projekti, valla kanda 
on ka sademevee osa ehitus. 
Maanteeamet osaks on tee-ehi-
tus. Vallavalitsus viib juulikuus 
läbi hanke ja plaanib torutööd 
lõpetada augustiks. Maantee-
amet alustab töödega augustis, 
eeldatavasti on kõik valmis sep-
tembri alguses.

Asfaldiaukude 
lappimine
Valla teedel lapib tänavu asfal-
diauke riigihanke võitnud OÜ 

Kommunaaluudised

N&V. Juunis alustati kuumase-
guga remonti: asfaldiaugud ja 
võrgud freesitakse välja ja lao-
tur laotab kuuma asfaldisegu 
maha. Kõik asfalteerimistööd 
ei eelda freesimist.

Kokku on plaanis lappida 
5630 m2 auke, sügiseks on ka-
vandatud lisamahtu kuni 200 m2, 
täiendavalt on kavas asfalteeri-
da 970 m2 teid (sh bussipeatus-
te taskud, teelõigud). Mullu lapi-
ti auke kokku 5185 m2, 2013. 
aastal aga 3792 m2. Koos talvise 
mahuga (222 m2) on selle aasta 
tööde maht kokku 6822 m2. Su- 
vel on parandustööd kavas lõpe-
tada  29. juuniks, sügisene lisa-
maht 30. septembriks.

Jooksvad teetööd
Käib ka asfaldidefektide re-
mont pigikillustikuga, tööd on 
plaanis lõpetada jaanipäevaks 

(sõltub ilmastikust). Kasuta-
takse Blow-Patcher masinat.

Niitmisega alustas AS Tee-
de REV-2 mai keskel, tööd on 
plaanis lõpetada jaanipäevaks. 
Esmalt niidetakse masinaga, see-
järel käivad teemaa üle trimmer-
dajate brigaadid. Kokku niide-
takse 60 tee ümbrus. Nii nagu 
muud teehoiutööd, sõltub ka niit-
mine eelarvest ja kõigi teede 
jaoks raha ei ole. Niidutöid te-
hakse põhi- ja kogujateedel, re-
monditud ja suurema liikluskoor-
musega teedel.

Riigimaanteedel korraldab 
hoolet ja niitmist Maanteeamet 
ja nende lepinguline partnet 
OÜ Üle. Riigimaanteed on: 
Rohuneeme tee, Randvere tee, 
Leppneeme tee, Leppneeme sa-
dama tee ja Muuga tee. Tee-
hooldaja on kahel korral niit-
nud puhtaks teepeenrad, ohu-

tussaared ning kergtee ja sõi-
dutee vahelise ala.

Markeerimistööd
Juulis on kavas jätkata teede 
markeerimisega. Uuendatakse 
puuduvat või kulunud teekatte-
märgistust. Erilise tähelepanu 
all on ülekäigurajad, jalgteede 
ning jalg- ja jalgrattateede ris-
tumised sõiduteega. Värsken-
damist vajavad pöörde suuna 
nooled ja tee andmise tähistuse 
nn “haihambad” (näiteks Aian-
di tee ja Pärnamäe tee ristmi-
kul). Töö tegija leidmiseks 
kuulutame suvel välja hanke, 
töö on kavandatud augustiks. 

Soolatamine
Kevadel kulus aprilli ja mai-
kuu jooksul soola 5 tonni. Su-
vel teeme vastavalt vajadusele 
tolmutõrjet teedel, kus teekatte 
peenosise sisaldus on suur ning 
tolm tekkib ka rahuliku (aegla-
se) sõidu puhul. Viimsi vallas 
on “tolmavaid teid” kokku 47 
km. Kõigi teede tolmutõrjeks 
ei ole vahendeid. Ettevalmis-
tamisel on viie aasta pikkune 
valla teedehoolde hange. Selles 
suureneb oluliselt tolmutõrje 
maht. 

Kuna püsikatete ehitus on 
kulukas ja võtab aastaid, enne, 
kui kõik valla teed saavad tol-
muvaba katte, on otstarbekas 
teha seni suurema liikluskoor-
musega teedel soolatõrjet. 

Pärnamäe teest
Pärnamäe teel plaanime tõsta 
lubatud piirkiirust senise 50 km/h 
asemel 70 km/h-ni. Seda nõuab 
liiklustihedus. Enne, kui saab 
tõsta piirkiirust, tuleb teha et-
tevalmistusi, et ei kannataks 
liiklusohutus. Planeerime ehita-
da Pärnamäe tee ja Soosepa tee 
ristmikule ülekäigukoha, bus-
siooteplatvormi, jalgtee ning 
bussitasku, Pärnamäe tee ja Pär-
naõie tee ristmikule aga üle-
käigukoha ja jalgtee. Mõlema 
töö kohta on valminud ka töö-
projektid. Jäänud on veel hin-
napakkumiste võtmine ja ehi-
taja leidmine. Kui tööde mak-
sumus kujuneb kallimaks kui 
prognoositud, ehitatakse Pärna-
mäe teel üks objekt.

Ringristmiku 
haljastamine
Randvere tee ja Rohuneeme 
tee ristmikule kerkisid Selveri 
ja Rimi kaubanduskeskused, 
üks on juba uksed avanud. 
Tehti ka ringristmiku haljas-
tustöid. Viimsi Vallavalitsus 
on tellinud ringristmiku haljas-
tamise Akesto Trading OÜ-lt, 
kes võitis pakkumismenetlu-
se. Ringristmiku haljastamine 
läheb maksma ligi 5000 eurot. 
Selverit ehitav Tallinna Kau-
bamaja Kinnisvara AS katab 
haljastustööde kuludest ligi 
veerandi. Suur tänu Viimsi val-
lalt abi ja koostöö eest!

Kelnase tee ehitus
5. juunil alustati Prangli saare 
Kelnase teel ettevalmistustöö-
dega. 1,58 km pikkune teelõik 
pinnatakse kruuskillustikuga, 
tee laius on 3,5–4,0 m. Kasu-
tatakse kruuskillustikku frakt-
siooniga 8–16 mm ja 4–8 mm 
ning bituumenemulsiooni, töö 
maht on ligi 7000 m2. 

Killustik veeti Leppneeme 
sadamasse, sealt toimetati see 
saarele merepargasega Säde. 
Ülevedu saab teha vaid rahu-
liku merega. Heitlike ilmade 
tõttu ongi tööd veninud. Saare-
le veeti sünkroonpindaja, rull, 
ekskavaator, bituumeniveduk, 
teehöövel. Pindamistööd said 
alata 16. juunil. 

Töid rahastatakse 78 625 
euro ulatuses väikesaarte prog-
rammist, Viimsi vald panustab 
37 670 eurot. Kokku maksab 
Kelnase tee pindamine 116 295 
eurot. Kelnase sadamas kulub 
pindamisele veel 12 200 eurot. 
Lepingu tähtaeg on septemb-
ris, kuid põhitööd peaksid kõik 
jaanipäevaks valmis saama. 

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja

metsikuid kasse, kes mööda sei-
na üles ronisid ja eest ära jook-
sid. Kassid olid vaktsineerimata, 
kiibistamata ja steriliseerimata.

Majaperenaine on need kas-
sid aastatega kokku korjanud 
ning loomi on pidevalt juurde si-
ginenud. Oma hinnangul ei tei-
nud naine midagi valesti, loo-
maarmastus ei lasknud tal näha 
reaalsust. Armastusest oli aga 
saanud aastatega väärkohtlemi-
ne. Vaatluse tulemusena fiksee-
riti loomakaitseseaduse rikku-
misi, lemmikloomade pidamise 
nõuete rikkumisi ja lemmikloo-
made pidamise eeskirja rikku-
misi. Juhtumit hakkas menetle-
ma Veterinaar- ja Toiduameti 
Harjumaa Veterinaarkeskus. 
Kontrollaktiga fikseeriti Loo-
makaitseseaduse § 3 lg 2 punk-
tide 1-4, § 51 lg 1 § 52 lg 2-4 ja 
Põllumajandusministri määruse 
nr 76 § 7 lg 1-3, § 8 lg 1, § 15 lg 
1-2 nõuete rikkumised. 20. mail 
2015 tehti kontrollakt teatavaks 
loomade omanikule ning Har-
jumaa Veterinaarkeskuse otsuse 
alusel otsustati vastavalt loo-
makaitseseaduse § 64 loomad 
omanikult ära võtta ning anda 
üle Viimsi vallale uute omanike 
leidmiseks.

Viimsi valla lepingupart-
ner, kes tegeleb nii hulkuvate 
kassidega kui ka kassidega ül-
disemalt, on MTÜ Kasside Tur-
vakodu. Antud juhtumi puhul ja 
tuginedes Veterinaar- ja Toidu-
ameti otsusele alustati perenai-

selt loomade äravõtmisega. Tä-
naseks on ära toodud 38 kassi. 
Kasside Turvakodu eesmärk 
on kõik kassid terveks ravida 
ja leida neile uued kodud. Suur 
osa kassidest on lumivalged või 
siiamilaadsed. Kasside Turva-
kodu töötajad tegid Facebookis 
pöördumise, mida on lugenud 
ligi 210 000 inimest ja mida on 
jagatud üle 2400 korra. Ka vald 
on eraldanud vastavale eelar-
vereale lisavahendeid, et katta 
kasside ravi- ja hoiukulud.  

 Kasside Turvakodu ootab 
jätkuvalt abi nii vabatahtlike 
tegevuse kui ka rahalise anne-
tuse näol, et kõik kassid kenas-
ti terveks ravida ja neile uued 
kodud leida. Annetada saab ka 
kassidele vajalikke asju – pat-
ju, pesasid, kratsimispuid, män-
guasju, kassitoitu ja -liiva.

Lisainfot saate: info@kassi-
deturvakodu.ee. Kui saate aida-
ta, on Kasside Turvakodu mees-
kond  südamest tänulik: MTÜ 
Kasside Turvakodu, Swedbank: 
EE712200221035355855, selgi-
tus: “Viimsi 50 kassi”.

Vallavalitsus ei suhtu ker-
gelt loomade väärkohtlemis-
se ja kui selliseid juhtumeid 
peaks vallas veel aset leidma, 
siis sekkutakse otsustavalt. Loo-
mad ei saa enda eest seista, nen-
de eest tuleb seista! Loodame 
siiski, et taoliste juhtumitega ei 
pea me enam kokku puutuma.

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja

Asfalteerimistööde raames tehakse korda ka Nelgi tee jalg- ja 
jalgrattatee. Foto Liina Rüütel

Tööd Pranglil. Foto Siim Jürima
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STAADIONI.
Viimsi vald ehitab kergejõustiku ja jalgpalli

Ka Sina saad staadioni ehitamisse panustada: 

Swedbank a/a EE782200221026597017, märgusõna “Staadion”.

Meie kõigi panus on oluline!

Randlaste kohvikute-
päevale on esimese 
kuuga registreeritud 40 
kohvikut kahest alevist, 
kümnest külast ja ühelt 
saarelt. 

Randlaste kohvikutepäeval saa-
te ringi peale teha tervele Viim-
si vallale: kohvikuid on Metsa-
kastis, Pärnamäel, Kelvingis, 
Lubjas, Pringil, Püünsis, Muu-
gal, Randveres, Miidurannas, 
Rohuneemes, Viimsi ja Haab-
neeme alevis ning Prangli saa-
rel. Lisaks kodukohvikutele on 
oma pakkumised teinud mit-
med tavakohvikud ning uksed 
avavad ka ettevõtted.  

Kuid on ka külasid, kust al-
les ootame kohvikutepidajaid. 
Tammneeme, Äigrumäe, Lepp-
neeme, Laiaküla ja saarte ela-
nikud – kutsume teid üles kor-
raldama kohvikuid ka teie ko-
dukandis!

Kohvikutepäevaga saate lii-
tuda kuni 24. juulini, oma soov 
koos kohviku nime ja lühikir-
jeldusega edastage e-posti aad-
ressile kohvikutepaev@viim-
sivv.ee, telefonile 5277 437 või 
aadressile Rannapere pansio-
naat, Kesk tee 1 või Viimsi val-
lavalitsus, Nelgi tee 1.

Viimsi alevikus
Nelgi tee 1 ootab kõiki külla 
Vallamaja kohvik. Võtke valla-
valitsusse kaasa oma küsimu-
sed. Vallamajast minge Prii-
mula teele, kus on samuti üks 
kohvik. Leidke see üles!

Miiduranna 
Miiduranna tee 11 ootavad teid 
koduköögi hõrgutised ja maa-
liline kilukarbivaade Tallinna-
le. Ehk on sellest saamas Kilu-
karbi kohvik?

Miiduranna tee 8 avab vä-
ravad ajalooline Külavanema 
suitsuahju kohvik. Seal elab oma 
perega Teele, Miiduranna kü-
lavanem, Lulli ja Veltsi tütar. 
Lull ja Velts olid Miiduranna 
küla ühed esimesed majaehita-
jad nõukaajal 1960ndatel. Loo-
mulikult on sellest ajast saati 
ka oma aias suitsukala tehtud. 
Kuigi kala on Tallinna lahes 
kordi vähem ning Viimsis on 
elu meeletult muutunud, tos-
sab suitsuahi külavanema juu-
res edasi. Head kala ja suutäie 
magusat peab saama! Viisakalt 
käituvad koerad võib külava-
nema juurde ikka kaasa võtta, 
sest külalisi ootavad kaks iiri 
setterit – printsess Miia ja lõh-
verdis Puntsel.

Haabneeme 
Melba tee 1 on avatud kohvik 
Grüüne. 

Lumemarja tee 14 on ava-
tud põnev kohvik Lumemarja. 

Kesktee 1 on avatud mitu 
kohvikut. Teiste seas Kreemi-
kohvik, kus tutvustatakse koh-
vikultuuri, pakutakse kohvi, 
maitsvat ja tervislikku kohvi-

Valmis Lepp-
neeme sadama 
kaitsemuul

Kaitsemuuli avamisel lõikasid linti abivallavanem Mati 
Mätlik, OÜ WWR SYSTEMS-i juhatuse liige Raimo Vahur ja 
Kalandusühingu Räim esindaja Kalev Aasma. Foto Liina 
Rüütel

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

Püünsi Kool otsib 
oma tegusasse kollektiivi:
• lasteaia õpetaja (1 koht)
• õpetaja abi lasteaia osas (1 koht)

Tööle asumine august 2015.

Avaldus ja CV saata aadressile Püünsi Kool, 
Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või 
e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Randlaste kohvikutepäeval 
avatakse 40 kohvikut

kõrvast ning turgutavaid ter-
visekokteile. Kreemitada saab 
ka keha. Sellest kohvikust võib 
lahkuda kauni jumestuse või 
lõbusa näomaalinguga. Samal 
aadressil asub ka kogupere-
kohvik Memme juures, kus 
kõik on nii nagu memmel on 
alati olnud.

Taluranna põik 1 avavad 
head naabrid kohviku Head 
Naabrid, pakkudes koduseid 
võileibu ja küpsiseid. 

Heki tee 4 on omanäoline 
Savikoja kohvik ehk Karin Kal-
mani keraamikaateljee. Kõik 
huvilised saavad seal süm-
boolse tasu eest ka ise meister-
dada! Ateljee riiulitel on auto-
rikeraamika. 

Pihlaka tee 19 avab uksed 
kodune Pihlaka tervisekohvik, 
kus pakutakse tervislikke snäk-
ke, värskeid toormahlu, smuu-
tisid, tervsilikke magusaid amp-
se, ökokohvi ja teed.

Loodetavasti on kohvikute-
päeval õige suveilm, sest Kesk 
tee 20 asub erimenüüga Root-
Su Rannabaar. 

Pringi
Pringis on põnevad kohvikud. 

Tuulepesa tee 6 ootab koh-
vik Pringid Pirukad. 

Kimsi tee 2 avab uksed aga 
Maria kohvik ning Rannaväl-
ja tee 10 on samuti kohvik. 

Rohuneeme tee 40 võõrus-
tab teid Viimsi vabakoguduse 
kohvik ning Nurme tee 2 Ki-
rikukohvik. 

Kirikukohviku õuelt üle tee, 

Nurme tee 3, ootab klassika-
line Rannarahva kohvik, kust 
minge edasi aadressil Rohu-
neeme tee 51 Vabaõhumuu-
seumi kohvikusse.

Rohuneeme tee 57b ehk 
täpselt enne uude külasse mi-
nekut saab peatuda värsken-
duskuuri teinud RootSu Küla-
restoranis, menüü on teistmoo-
di, ent siiski eriti kohvikuline!

Püünsi
Püünsis avab uksed Kommuu-
ni kohvik, kes on kommuunis 
elanud või käinud, see teab – 
igav juba ei hakka.

Rukkilille tee 1 ootab kü-
lalisi sõbralik Perekohvik. 

Püünsi kahes kohvikus on 
nimekonkurss veel läbi viima-
ta: need asuvad Vesiroosi tee 
16 ja Kasesoo 10. 

Kasesoo 16 ootavad küla-
lisi aga Õed Tihedad ja vend. 

Meremärgi tee 21 on koh-
vik Portselanimamslid, kohvi pa-
kutakse portselantassist, maiad 
maiustavad ja soolalembelised 
saavad soolase ampsu. On ka 
üllatavaid suveroogasid. Näeb 
harrastuskunstnike  loomingut, 
näiteks Hinge Jürgensoni maa-
le ja portselanimamslite nõu-
sid. Kõik lapsed saavad ikka  
memme musi! Õnnerattas on 
iga number võidunumber.

Rohuneeme
Suur-Ringtee 28 ootab külali-
si kohvik Meri mu meri! 

Kelvingi
Kogukonna kiigeplatsile on oo-
datud kõik printsessid ja print-
sid, sest mänguväljaku lähistel 
töötab Printsesside Puhvet. 

Koidu tee 12 ootavad ko-
duses kohvikuaias sõbralikke 

külalisi ema ja tütar. 
Kelvingi Eha teed võib ni-

metada lausa kohviku täna-
vaks! Eha tee 29 on Kott ja 
Kook ning Eha tee 37 Kook 
ja Kala. 

Prangli
Kohvikupäeva plaanid seadke 
nii, et jõuaks ka saarele. Prang-
li saarel ootab sadamakuuri kol-
lektiiv koos soojade pirukatega.

Kiviviske kaugusel on päi-
keselise terassi ja uksed avanud 
RootSu Saare-resto. Menüü tõo-
tab olla saareliselt ehe. 

Pranglilased teavad, et sel 
päeval võib saarel rohkemgi 
kohvikuid olla. 

Lubja
Tagasi maismaale astudes oo-
tab Lubja külas kõiki Perekoh-
vik.

Pärnamäe
Väike Kaare 29/1 avab kodu-
värava Maarja & Mona kohvik. 

Metsakasti
Angervaksa tee 1 on kohvik 
Kõik müügiks, see on peaae-
gu “kirbukas”, aga mitte päris. 
Nimelt toob pererahvas müüki 
ka käsitööna valminud portse-
lani ja keraamikat. Pakutakse 
suviseid suupisteid ja marja-
kooke, taimeteed ja kohvi. 

Kohvik on ka Lootuse tee 
12. 

Raudrohu tee 17 on koh-
vik 7 TEIST. Seda, mida see tä-
hendab, näeb kohvikutepäeval! 

Randvere
Numenuku tee 1 ootab külali-
si Nurmenuku suvekohvik.

Muuga
Küla kogunemiskohas ehk Oja-
kääru platsil ootab Muuga Kü-
la kohvik. 

Täpsustamisel
Kohvik Summer Sushi on sa-
muti liitumas kohvikutepäeva-
ga, ent asukoht on alles kinni-
tamisel. 

Kristina Kams

Peagi hakkame kõiki 
kohvikuid tutvustama 
Randlaste kohvikutepäe-
va Facebookis! Liitu kogu-
konnaga ja ole uudistega 
kursis! Vaata lisa: www.
facebook.com/randlaste-
kohvikutepaev.

Kohvikutepäev on mõnule-
miseks. Foto Fotolia

Juulis Viimsi Teataja 
ei ilmu. Järgmine 

lehenumber 
ilmub 7. augustil.

12. juunil tähistati Viimsis Leppneeme muulil 
ehitustööde lõppu. Leppneeme kaitsemuuli ehi-
tusega alustati 2013. aasta suvel, kui riigihan-
ke võitis OÜ Raua Ehitus, alltöövõtjana teostas 
muuli ehitustöid OÜ WWR SYSTEMS.

Leppneeme kaitsemuuli näol on tegemist Viimsi valla vii-
maste aastate ühe suurprojektiga.  

“Koostöös partnerite ja rahastajatega jõudsid 30. mail 
Leppneeme sadamas lõpuni kaks aastat kestnud ehitus-
tööd 140 meetri pikkuse kaitsemuuli ehitamisel ja kalasa-
dama kai rekonstrueerimisel. Valminud kaitsemuuli maht 
koos täidise ja kividega on kokku 15 000 m3 ning kõige 
sügavamas kohas ulatub muuli kõrgus 7,5 meetrini,” sõ-
nas abivallavanem Mati Mätlik. 

Leppneeme sadam jaguneb reisijate sadamaks ning 
kalasadamaks. Tänavu teostati ka kalasadamakai pealis-
katte rekonstrueerimistööd, mille käigus sai vana puidust 
kärgkastidel ning betoonplaatidel kai uue betoneeritud 
pealiskatte ja äärised.

“Kaitsemuuli ehitamise ja kai uuendamise tööde ko-
gumaksumuseks kujunes ligikaudu 600 000 eurot, mida 
rahastas osaliselt PRIA,” täiendas abivallavanem. Tema 
sõnul ei lõpe tööd Leppneeme sadamas kaitsemuuli ehita-
mise ja kaluritekai uuendamisega. 

“Kahtlemata on tänaseks valminud tööd oluline osa 
terve sadama arengus, ent sellega meie tööd veel ei piir-
du. Käesoleval aastal on plaanis ka sadamaala muutmine 
tolmuvabaks ning sadamahoone ja külastuskeskuse hoo-
nete projekteerimine. Järgmisel hooajal tahame aga avada 
Leppneeme sadama ka huvialustele,” sõnas Mati Mätlik. 

Viimsi Vallavalitsus tänab kõiki koostööpartnereid ja 
ehitajaid tehtud töö eest!

Liina Rüütel
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Võtame kokku Viimsi 
Kooli Fondi tähtsamad 
ettevõtmised äsjalõppe-
nud õppeaastal.

SA Viimsi Kooli Fond (VK 
Fond) asutati 2001. aastal, et 
toetada Viimsi Kooli õpilasi ja 
õpetajaid nende õppekavajärg-
ses ning -välises tegevuses. VK 
Fondi tegevusampluaa on kii-
resti kasvanud, 14 tegutsemis-
aastaga oleme jõudnud rah-
vusvaheliste haridusprojektide 
läbiviimiseni. Kui esialgu oli 
VK Fondi eesmärk peamiselt 
rahaliste ja mitterahaliste vahen-
dite kogumine Viimsi Kooli 
arenguks ja õppetöö paremaks 
korraldamiseks, siis nüüd viib 
VK Fond ise läbi projektide 
taotlusvoore ning rahastab Viim-
si Kooliga seotud projekte, kor-
raldab ja majandab nii eelkoo-
li kui ka huviringide tegevust 
ning osaleb rahvusvahelises ha-
ridusprojektis.

VK Fond toetab huvi-
tegevust
Õppeaastal 2014/2015 tegutses 
VK Fondi egiidi all 19 kaunite 
kunstide ringi (malering, trum-
miõpe, rahvatants, showtants, 
kunstiringid, näitering jpt) ja 
15 teadmiskeskuse Collegium 
Eruditionis  huviringi (teadus-
ring Taibu, robootikaring, ma-
temaatikaring, Rebase Ruudi
loodusring, arhitektuuring, prog-
rammeerimine, hiina keel ja 
kultuur, hispaania keel jt). 

Teadmiskeskuse ringid te-
gutsevad seitsmes koolis, need 
on: Viimsi, Randvere, Haabnee-
me, Püünsi ja Merivälja kool, 
Peetri Lasteaed-Põhikool ning 
Nõmme Põhikool. Teadmiste-
põhistes huvialaringides osales 
eelmisel õppeaastal 630 õpi-
last. Lisaks teadushuvi tekita-
misele korraldas teadmiskeskus 
leiutajate konkursi, Viimsi val-
la 3. klasside matemaatikavõist-
luse, robootikavõistluse, prog-
rammeerimisvõistluse Viimsi 
progeja 2015 jne. 

Kõik huviringid on üli-
malt populaarsed ning ringide 
arv on iga aastaga üha kasva-
nud. Alates 2012. aastast on 
VK Fondi tiiva all ka Püünsi 
kooli huviringid. VK Fond on 
olnud teadmiskeskuse tegevu-
sega neljal aastal (2011–2014) 
koostööpartneriks SA Eesti 
Teadusagentuurile ning haridus- 
ja teadusministeeriumile, seda 
siis teaduse populariseerimise 
projektikonkursi raames. Tead-
miskeskuse tegevust teaduse po-
pulariseerimisel on riiklikult 
tunnustatud. 2013. aastal päl-
vis teadmiskeskuse Collegium 
Eruditionis tegevus nii Harju-
maa aasta teo tiitli kui ka va-
bariigi aasta teo laureaadi tiitli 
noorsootöö valdkonnas. Mullu 
tunnustas haridus- ja teadus-
ministeerium teadmiskeskuse 
tegevust laureaadi tiitliga aasta 
tegu hariduses 2014. 

Fondi vahendusel toimu-
vad ka õpilasvõistlused, festi-
valid ja teatriprojektid: olüm-
piaadide piirkonnavoorud, mä-
lumängumeistrivõistlused, Viim-
si Kooli kooliteatri projektid jne.

Lõppenud õppeaastal toi-
musid Fondi vahendusel näi-
teks Harjumaa algklasside et-
luskonkurss “Muusika sõnades
– sõna helin” Püünsi koolis, 
emakeeleolümpiaadi, füüsika-
olümpiaadi, geograafiaolüm-
piaadi ja loodusteaduste olüm-
piaadi piirkonnavoor, kooli-
noorte mälumängumeistrivõist-
luste eel- ja lõppvoor.  

Suurprojektiks oli kooli-
teatri muusikal “Helisev muu-
sika”, 11 etendust käis vaata-
mas ligikaudu 2800 inimest. 
Kahevaatuselises etenduses te-
gid lisaks õpilastele kaasa ka  
vilistlased ning praegused ja 
endised Viimsi Kooli õpetajad. 
Laval sai näha Viimsi Kooli 
noortekoori, lastekoori ning õpe-
tajate rahvatantsurühma, kõlas 
elav muusika Viimsi Muusika-
kooli orkestri esituses.

Osalus välisprojektides
VK Fondis tegutsevad koge-
nud inimesed, kes oskavad juh-
tida projekte, meeskondi ja 
protsesse. VK Fondi siseriik-
likke ja ka rahvusvahelisi pro-
jekte viivad ellu Viimsi Kooli 
õpetajad, eesotsas arendusjuhi-
ga, kes vastutab ka Viimsi 
Kooli rahvusvaheliste projekti-
de elluviimise eest. 2014/2015
õppeaastal osales VK Fond rah-
vusvahelises projektis “Trea-
sureBooks” (2013–2015 Archi-
medese Elukestva õppe prog-
ramm). 

Projekti “TreasureBooks” 
eesmärk on tõsta lugemise ja 
kirjutamise populaarsust põhi-
kooli õpilaste hulgas, kasuta-

des erinevaid IKT vahendeid. 
Projekt koosneb neljast suure-
mast tegevusest: õpilaste top 
10 raamatute uuring ja selle 
tulemuste põhjal e-raamatu 
koostamine; traditsioonilise ju-
tustuse moderniseerimine ja sel-
lest näituse kokkupanek; Frank-
furdi raamatumessi külastus 
ning sellest teavitamine; ühis-
jutustuse kirjutamine ja selle 
näidendiks lavastamine. Nüüd-
seks on kõik need tegevused 
ellu viidud. 19. mail toimus lõ-
puüritus kõikidele projektis 
osalenud Viimsi Kooli õpilas-
tele ja õpetajatele, külas oli 
kirjanik Jürgen Rooste. Vestlus-
ringis hinnati ka projekti mõju 
osalejatele. 

Projekti õppereisidel osa-
les kokku 38 õpilast ja 12 õpe-
tajat. Moderniseeritud juttude 
ja ühisnäidendi Eesti vaatuse 
kirjutamises osalesid kõik eel-
mise õppeaasta  8. klassid (135 
õpilast)  ja selle õppeaasta 8. 
klassid (146 õpilast). Lisaks te-
gid kaks 8. klassi õpilast Frank-
furdi raamatumessi külastami-
sest loovtöö. Projekti tulemus-
test annab hea ülevaate projek-
ti kodulehekülg http://treasure-
books2013.wordpress.com/. 
(Seal on Eesti kohtumise e-raa-
matud http://treasurebooks2013.
wordpress.com/results-and-
outcomes/e-books/, Taani koh-
tumise näituse pildid http://trea-
surebooks2013.wordpress.
com/meetings/meeting-in-den-
mark/ ja Saksamaa kohtumise 
jaoks valminud video https://
treasurebooks2013.wordpress.
com/meetings/meeting-in-ger-
many/. Soome kohtumise kok-
kuvõte ja kohtumise käigus val-
minud ühisnäidendi video jõua-
vad projekti kodulehele lähi-
ajal.)

VK Fond jagab 
tegevustoetusi
Alates 2012. aastast jagab VK 
Fond tegevustoetusi projekti-
de elluviimiseks. Taotlusvoor 
korraldatakse kord aastas sü-
gisel, toetust saavad taotleda 
kõik Viimsi Kooli töötajad, õpi-
lased, nende vanemad ning vi-
listlased. Kõik projektid pea-
vad toetama kas õppekava ra-
kendustegevust või sporti, ter-
vist või kultuuri. Toetusi jaga-
des jälgitakse, et projekt hõl-

maks võimalikult laia sihtrüh-
ma (vähemalt ühte klassiastet), 
oleks läbi viidud kooli õpeta-
jate, õpilaste, vanemate või vi-
listlaste poolt ning oleks või-
malikult suure õppe-kasvatus-
liku kasuteguriga. 

2014/2015 õppeaasta taot-
lusvooru raames toetas VK 
Fond täies mahus või osaliselt 
järgmisi projekte:

1. “Giidiga ja giidina vana-
linnas“ Viimsi Kooli 10. klas-
side õpilastele. Projekt pakkus 
õpilastele kokkupuudet giidi-
tööga ning võimalust rakenda-
da ingliskeelset aktiivse kuula-
mise ja õppimise oskust. Kor-
raldasid Viimsi Kooli inglise 
keele õpetaja ja professionaal-
sed giidid.

2. Moeaken 2015. Sihtgru-
piks 8.–12.klassid, korraldas 
Viimsi Kooli Õpilasesindus.

3. Viimsi Kooli kooliteatri 
etendus “Helisev muusika” ja 
vilistlasõhtu Kooliteater 20.

4. OÜ Verge Eesti koolitus 
“Käitumisprobleemidega laps 
koolis – ennetus- ja sekkumis-
strateegiad” Viimsi Kooli õpe-
tajatele oktoobris 2014. 

5. Võimlemisvõistlus Miss 
Graatsia 7.–11. klassi neidude-
le. Läbiviijad Viimsi Kooli ke-
halise kasvatuse õpetajad.

6. Seksuaaltervise loeng 
Viimsi Kooli 8. klassidele, lä-
biviijaks Eesti Seksuaaltervise 
Liit. 

7. Viimsi Kooli näiteringi 
Eksperiment laager. Seal toimu-
sid lavalise liikumise töötoad 
laste kehaliseks eneseväljendu-
seks ja ette valmistamaks füü-
silise teatri lavastust “Vaba(n)-
dust!“.

Kokku toetati 2014/2015 õp-
peaastal projekte 2150 euro ula-
tuses (eelmisel õppeaastal oli väl-
jamakstud summa 1500 eurot). 

VK Fond jagab 
stipendiume
Motiveerimaks ja tunnusta-
maks väljapistvaid noori, otsus-
tas VK Fondi nõukogu anda 
2012/2013 õppeaastal esimest 
korda välja stipendiumi põhi-
kooli ja gümnaasiumi välja-
paistvale lõpetajale. Stipendium 
antakse välja lõpetajale, kes on 
olnud aktiivne nii koolis kui ka 
kooliväliselt, osalenud võistlus-
tel, olümpiaadidel või muudel 
haridus-, sportlikel- kultuurilis-
tel üritustel, olnud oma käitumi-
se ja ellusuhtumisega eeskujuks 
kaasõpilastele, samal ajal olnud 
austatud ka õpetajate poolt ning 
kõige selle juures suutnud hoida 
kõrget taset õppeedukuses.

2014/2015 õppeaasta stipen-
diumide kogusumma on 350 
eurot ning stipendiaadid on güm-
naasiumi lõpetaja Karl Koost 
(150 €) ning põhikooli lõpe-
tajad Stenver Pärn ja Mikael 
Ristmets (100 €). 

Margit Võsu
Merike Hindreus
Peeter Sipelgas

Viimsi Kooli Fond 
2014/2015 õppeaastal

Tublide 
tunnustamine 
Viimsi Noortekeskus avati 2001. ja Randvere 
Noortekeskus 2007. aastal. 14 aasta jooksul on 
keskused pakkunud sadadele noortele võimalust 
teostada oma ideid. 

Selle aja jooksul on toimu-
nud väga eriilmelisi sünd-
musi ja projekte, mis on 
inspiratsiooni saanud noorte 
ideedest või mille noored on 
ise korraldanud. Noori ja noor-
sootöötajaid on selle eest 
tunnustanud nii Viimsi Val-
lavalitsus kui ka Harju Maa-
valitsus. 

Varem pole aga toimunud 
tunnustusüritust, kus tähele-
panu pööratakse vaid Viimsi 
ja Randvere noortekeskustes 
aktiivselt tegutsenud noorte-
le. Selline tunnustamine on

väga vajalik noorte innustamiseks ja motiveerimiseks, et 
jätkata aina suuremate ettevõtmistega.  

Noorte algatusel on toimunud võistlusmängud “Me 
armastame Viimsit” ja “Su nägu kõlab tuttavalt”. Samuti 
viktoriinid, väljasõidud, noorte- ja lasteööd, paljud töö-
toad ja spordimängud, valmis ka noortekeskuse tegevusi 
tutvustav video. Noortel on väga suur huvi ise korraldada 
ja otsustada. 2014/2015 hooajal on noored ise korralda-
nud 3–4 tegevust või sündmust kuus. Noorsootöötajad on 
sealjuures olnud nii sõbra kui ka õpetaja rollis, kes noori 
nende tegemistes suunavad ning aitavad saadud kogemusi 
mõtestada. 

2. juunil olid Viimsi Noortekeskusesse kutsutud eriti 
silma paistnud noored. Neid tunnustati kas aktiivse osale-
mise või suure panuse eest noortekeskuse tegevuste kor-
raldamisel. 

Aktiivse osalemise eest pälvisid auhinna Kadi Mürgi-
mäe ja Kristo Laul. Suure panuse eest innukate korralda-
jatena pälvisid auhinna Tene Kaljuvee, Helle-Mai Vinni, 
Mark Martin Kaalma, Ronja Voog, Andra Haagma ja Lin-
da-Lovise Pavelson. Aktiivse osalemise eest said tänukirja 
Carolina Sildam, Janis Tõnisson, Helina Kase, Susanna 
Vihlver, Kaspar Aava, Mia Liisa Mäepea, Fiona Victoria 
Murrut ja Egert Riisalu. Tunnustusüritus oli osa noorte-
projektist “Tunnusta, väärtusta, innusta”, mida rahastab 
Harju Maavalitsus. 

Eveliis Samberk 
Viimsi Noortekeskuse noorsootöötaja  

“Tunnusta, väärtusta, innusta“ projektijuht 

Meeskonnapäev  
Projekti “Tunnusta, väärtusta, innusta“ teise osa-
na toimus 4. juunil Viimsi Noortekeskuses Viimsi, 
Randvere, Jüri ja Lagedi noortekeskuste aktiivse-
te noorte motivatsiooni- ja meeskonnapäev.

Siis valmis sündmuste kor-
raldamise koolituse tulemu-
sena ka kaks noorteürituse 
plaani. Rae valla noortekes-
kused plaanivad korraldada 
ürituse, kus tehakse sega-
meeskondades ühiselt süüa, 
mängitakse mänge ja süüak-
se valminud toit koos ära. 

Viimsi valla noortekesku-
sed plaanivad kutsuda Rae

noored külla ning korraldada neile vahva maastikumängu 
koos fotojahiga. Noorte oma ürituse korraldamiseks on 
projektis ette nähtud 100 eurot. 

Meeskonnapäev oli väga lõbus. Noored leidsid uusi 
sõpru ning noorsootöötajatel tekkis uusi koostööideid. Ka 
noorsootöötajad osalesid meeskonnamängudes ja nautisid 
päeva koos noortega tegutsedes. 

Projekti kolmanda osana lähevad Viimsi ja Rae valla 
noortekeskuste noored külla Kuusalu, Saue ja Keila noor-
tekeskustesse, et tutvuda sealsete noorte tegemistega.    

Eveliis Samberk 

Fotol saab kiita Linda-Lovise
Pavelson. Foto Viimsi 
Noortekeskus

VK Fondi üks tänavusi suurprojekte oli kooliteatri muusikal “Helisev 
muusika“, mida käis vaatamas ligi 2800 inimest.

Meeskonnapäeval mängu-
hoos. Fotod Viimsi Noorte-
keskus
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17. juunil avati vana 
Viimsi Marketi asukohas 
moodne kaubanduskes-
kus, mis on varasemast 
hoonest kordades suurem. 

Viimsi abivallavanem Mati Mät-
lik ütles avamisel, et uus kau-
banduskeskus on valla ajaloos 
märgilise tähendusega. “Ringi 
vaadates on näha, et Viimsi 
Marketi ümbrusest on kujune-
mas keskpaik, süda kogu Viim-
si vallale.”

Randvere tee 9 avatud kau-
banduskeskuses on kasulikku 
pinda üle 8500 m2. Äripindade 
arendaja esindaja Margus Puis 
OÜ-st Lugosta loodab, et viim-
silased võtavad uue keskuse 
ruttu omaks. “Viimsi Marketi 
suurimad rentnikud on Rimi, 
ehitus- ja sisustuskauplus Deco-
ra koos suvekaupade terrassiga, 
BENU apteek, lillepood Orhida-
lia, kontoritarvetepood Charlot, 
prillipood Efect Optika, Peetri 
Pizza ja aasiapäraseid toite pak-
kuv Bollywood,” sõnas Puis.

Kaubanduskeskuse all on 
170 kohaga parkla. “Juuli esi-
meses pooles avatakse parkla-
korrusel ka autopesula,” lisas 
Puis. 

“Viimsi Rimi hüpermarke-
ti teeb veel eriliseks suitsuahi, 
mida ei ole üheski teises Rimis. 
Viimsilased on rannarahvas ja 
loomulikult peab rannaäärsest 
poest saama värsket suitsuka-
la,” sõnas Rimi turundus- ja 
kommunikatsioonijuht Andrija
Lilleoja. “Tuntud headuses te-
gutseb siin Rimi soojatoidu lett, 
valmistatakse pagaritooteid. Kat- 
setame ka segusalatibaari, kus 
klient saab ise koostada sobiva 
salativaliku. Rimis on end sisse 
seadnud  ka Talupood,” rääkis 
Lilleoja.

“Decora kett sai alguse juba 

Viimsis avati Viimsi Market

Endine Viimsi Marketi apteek 
avas taas uksed
Viimsi Marketi apteek koos rahvale juba tuttavate tööta-
jatega on taas avatud.

“Meil olid Viimsis väga toredad kunded, aga kui Viim-
si Market läks lammutamisele, siis olime sunnitud oma ap-
teegi sulgema,“ rääkis BENU Apteegi jaemüügidirektor Kaidi 
Kelt. “Nüüd, kus samas kohas on valminud kaubanduskeskus, 
saame koos samade apteekritega tööd jätkata. Apteek on se-
nisest suurem, müügipinda on üle 100 m2, ka ligipääs on mu-
gavam, sest asume esimesel korrusel.“

Viimsis 19 aastat töötanud apteegi juhataja Moonika Mar-
kovi sõnul on apteegis tegutsevad inimesed viimsilastele tut-
tavad. “Oleme kõik enne Viimsi Marketi apteegis töötanud. 
Ma ise olin nii alustamise juures 2003. aastal kui ka sulgemi-
se juures 2014. aastal. Nüüd on taas uus algus, ootame kõiki 
Viimsi inimesi uues kuues tuttavasse apteeki,” rääkis Markov. 

17. juunil taasavatud apteegis on kättesaadavad kõik va-
jalikud kõik vajalikud ravimid ja proviisori nõuanded, lisaks on 
sortimenti kokku pannes arvestatud piirkonna elanikkonnaga 
ning eraldi rõhku pandud  lastele ja noortele.

BENU-l on Viimsis nüüd taas kolm apteeki: vastavatud kes-
kuses, vallamajas ja Kaluri teel. Eestis tegutseb BENU kauba-
märgi nime all 126 apteeki, mis annavad tööd 432 inimesele. 
Mullu tehti BENU apteekidest Eestis üle nelja miljoni ostu.

Annika Vilu

Muuga sadama 
riskianalüüs
4. juunil avalikustas Tallinna Sadam Muuga 
sadamas tegutsevate ettevõtete summaarse 
riskianalüüsi tulemused kohalikele omavalitsus-
tele, ametkondadele, külavanematele ja 
elanikele. 

Analüüsi läbiviimise eesmärgiks oli Muuga sadamaalal 
asuvate ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete tege-
vusest tulenevate riskide hindamine ja summaarse riski-
analüüsi koostamine, kus kajastuvad võimalikud koos- ja 
vastasmõjud suurõnnetuste toimumisel Muuga sadamas. 
Uuringu koostas konsultatsioonifirma E-Konsult.

Analüüsi avalikustamise järgselt kogunesid valla kü-
lavanemad ning koostasid kogukonna pöördumise Taavi 
Rõivasele, Eiki Nestorile, Urve Palole, Marko Pomerant-
sile ja Tarmo Soomerele seoses jätkuvate lahendamata 
probleemidega Muuga sadama ja selle kavandatavate 
arendustega.

Avaldame kogukonna pöördumise täies mahus: 

Hr Taavi Rõivas, 
Eesti Vabariigi peaminister 
Hr Eiki Nestor, 
Eesti Vabariigi Riigikogu esimees
Pr Urve Palo, 
minister, EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Hr Marko Pomerants, 
minister, EV Keskkonnaministeerium
Hr Tarmo Soomere, 
akadeemik, Eesti Teaduste Akadeemia president

VIIMSI VALLA KOGUKONDADE PÖÖRDUMINE 
seoses jätkuvate lahendamata probleemidega Muuga sa-
dama ja selle kavandatavate arendustega 

4. juunil toimus Muuga sadama peahoones sadamast läh-
tuvate riskide summaarse hindamise aruande avalik esitlus. 
Kuna kuulajatel oli võimalik kuulata vaid üldisi probleeme ja 
metoodikaid käsitlevat ettekannet (E-Konsult), siis ei  olnud 
võimalik esitada asjakohaseid sisulisi ja kogukondi huvitavaid 
küsimusi ning tegelikult ei saanudki arutelu tekkida. Või õi-
gemini, me ei saanud ammendavaid vastuseid ka vähestele 
kohalolijate esitatud küsimustele. Kuna avalikustamiseks esi-
tatud materjal on piiratud juurdepääsuga dokument (Tallinna 
Sadam), siis on kujunenud olukord kahetsusväärne. 

1. Ettekandest selgus tõsiasi, et Eestis ei ole seadusandlik-
ku kohustust läbi viia tööstusalade summaarse riski analüüse 
(tuvastada doominoefekti võimalust). Seega jäävad sedalaadi 
hinnangud subjektiivselt spekulatiivseks. Selleks, et taotleda 
seadusandlikku edasiminekut, on vajalik esitatud summaarse 
riskianalüüsi kompetentne teaduslik ekspertiis (võimalik, et 
Eesti Teaduste Akadeemia kaasabil).

2. Summaarse riski analüüs ei käsitlenud tööstusalalt läh-
tuva keskkonnahäiringute tervisemõju. Teatavasti taolisi me-
toodiliselt usaldusväärseid uuringuid seni tehtud ei ole. See-
tõttu ei piisa nii-öelda tehniliste või tehnoloogiatest pärine-
vate riskide puhttehnilisest hinnangust (doominoefekti kui 
füüsilise nähtuse võimalikkuse tuvastamisest).

3. Summaarse riski analüüs ei käsitlenud müraprobleeme, 
mille allikaks on nii maismaatransport, sadama tegevused kui 
ka laevad reidil. Viimased eriti ankrupaigas Aegna saare lähistel.

4. Summaarse riski analüüs ei käsitlenud sotsiaalseid prob-
leeme, sh tööstusala läheduses paikneva kinnisvaraga seon-
duvaid riske – kindlustuse kahjukäsitluse erinevaid variante 
lähtuvalt eeldatavalt võimalikust kahjust.

5. Summaarne riskianalüüs küll fikseeris teatud tehnoloo-
gilisi probleeme, kuid ei pakkunud nendele lahendusi. Eeskätt 
on kogukondi häirivaks teguriks naftasaadusi käitlevatest et-
tevõtetest lähtuv ebameeldiv ja tervist kahjustav lõhn (ve-
siniksulfiid, lenduvad orgaanilised ühendid, ülipeen tolm jt). 

6. Summaarne riskianalüüs ja mõningad varemtehtud kok-
kuvõtted küll fikseerisid tehnoloogiliste uuenduste vajaduse, 
kuid ei andnud garanteeritud seisukohti konkreetsete objekti-
de projekteerimise, finantseerimise ja realiseerimise perioo-
dide kohta.

7. Summaarse riskianalüüsi taustal on selgunud vajadus 
analüüsida kohalike omavalitsuste õigusi, kohustusi ja päde-
vust riskidega seotud arendusprojektide detailplaneeringute 
menetlemisel eesmärgiga juhtida riske arvestades kogukon-
na huve.

Võttes arvesse eeltoodud probleemide ulatust ja lahen-
duste leidmise keerukust, teeme kodanike algatuse korras 
ettepaneku moodustada ametkondadevaheline piirkonna ko-
halikke omavalitsusi kaasav kogu.

Pöördumine on heaks kiidetud Viimsi valla külakogukon-
dade esindajate-külavanemate nõupidamisel 10.06.2015.

Viimsi külavanemad R. Kaare, J. Kruusvee,  
A.-H. Lindeman, V. Saluste, J. Martin, A. Pihel, P. Robas

17. juunil oli just külastajatele avatud Viimsi Market õhupalliehtes. Foto Liina Rüütel

Karulaugu teel Haab-
neeme klindiastangu 
alal paiknev Viimsi seik-
luspark tähistas tänavu 
kevadel kolmandat 
sünnipäeva. 

Viimsi seikluspargi töötaja Vil-
jar Raidmetsa sõnul kulub seik-
luspargi ühe raja läbimiseks 
keskmiselt 1,2 tundi. “Kõik on 
kinni selles, kui kiirelt ja ekst-
reemselt soovitakse rada läbi-
da. Mingil määral mängib rolli 
ka füüsiline võimekus, ent kõi-
ki meie radasid on võimalik 

Viimsi seikluspark kutsub seiklema

läbida ilma eelnevalt spetsiaal-
selt treenimata.”

Seikluspargi radade läbi-
jaile pole seatud vanusepiiran-
guid, ent oluline on pikkus. Esi-
mese seiklusraja läbimiseks 
peaks olema pikkust vähemalt 
115 cm. Lähiajal plaanib seik-
luspark avada ka spetsiaalse 
mudilaste seiklusraja, et pak-
kuda elamusi ka alla 115 cm 
pikkustele külastajatele.

Seikluspargis on täna ka-
sutusel 42 atraktsiooni, mis on 
jaotatud viiele rajale. “Võime 
täna öelda, et meie seikluspar-

gis on vähe erinevaid radasid, 
ent atraktsioonide poolest ole-
me Eestis esirinnas. Oleme siin 
ainus seikluspark, kus soovija-
tel on võimalus teha 14 meetri 
kõrguselt vabalangemishüpet. 
Seega kõik, kel soov teha su-

1993. aastal. Tegeleme ehi-
tus- ja viimistlusmaterjalide, 
kodu- ja aiakaupade müügiga. 
Suhtleme oma klientidega või-
malikult personaalselt, et pak-
kuda parimaid lahendusi,” sõnas 
ettevõtte turundusjuht Grete 
Allik. “Uues Viimsi kaupluses 
on tähtsal kohal värvid, tapee-
did, vaibad, parketid, valgustid, 
sanitaartehnika ja tööriistad. 
Taimehoovist leiavad kõik va-
jaliku aiahuvilised,” lisas Allik.

Mati Mätliku sõnul on viim-
silaste jaoks olulised ka kodu-
lähedased töökohad. “Keskuses 
on enam kui 80 töökohta viimsi-
lastele ning meie lähinaabritele. 
Teisel korrusel on aga büroo-
pindasid, mis soodustavad ette-
võtluse arengut Viimsis,” sõnas 
Mätlik. 

Kaubandus- ja ärihoone ehi-
tas Astlanda Ehitus, hinnanguli-
selt on ehitustööde maksumus 6 
miljonit eurot, koguinvesteerin-
gu suurus 9 miljonit eurot.

Liina Rüütel

VIIMSI SEIKLUSPARK
l Seikluspark on avatud iga päev: E–R k 11–19 ja L–P k 10–19.
l Seikluspark asub Karulaugu teel.
l Kui soovid pidada sünnipäeva, koosolekut, poissmeeste- või 
tüdrukuteõhtut, firmapidu või hoopis meeldivat õhtut sõprade-
ga, siis võta ühendust seikluspargi perenaise ja peremehega! 
Lisainfo: tel 5627 1777, info@viimsiseikluspark.ee.

vel julgustükki, on oodatud! 
Pakume teile kindlasti korra-
likku adrenaliinilaksu,” sõnas 
Raidmets.

Ekstreemsust pakuvad ka 
kiired laskumised trossteedel 
ehk nn ahviraudtee, ronimis-
sein vanal kütusemahutil ja 
BMX-rattaga õhus sõitmine. 
“Kõige ekstreemsema koge-
muse saab, kui tulla seiklema 
klassikalise Eesti suveilmaga, 
mil on piisavalt tuult ja natuke 
vihma,” täiendas Raidmets. 

Lisaks ekstreemsusele ta-
sub Viimsi seiklusparki külas-
tada ka seepärast, et koht on 
eriline – seikluspark paikneb 
Haabneeme klindiastangu rel-
jeefsel maastikukaitsealal.

Viimsi Teataja

Kõik, kel soov teha suvel julgustükki, on oodatud Viimsi seiklusparki. Foto Meelis Toom
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Suvehooaeg sai Viimsi 
SPA Black Rose pubil 
Margus Vaheri katuse-
kontserdi ja tuleteatri 
hoogsa tuletangoga 
5. juunil avatud.

Meeleolukaid kontserte jätkub 
siin kõigiks nädalalõppudeks 
ning uut grillimenüüd ja suit-
sukala võib proovima tulla iga 
päev.

Spaa ja kino hoone tekita-
tud varjav kolmnurk peab suu-
rema tuule kinni, purskkaevu-
sulin summutab Randvere tee 
liiklusmüra ja laudu äärista-
vad kenad lillekastid toetavad 
omaetteolekut.

Kui ennelõunal terrassi-
laudade ääres juba keegi istub, 
lisandub rahvast ruttu. Suur 
väligrill ja suitsuahi levitavad 
õuel ahvatlevaid lõhnu. Värs-
ket kala ostetakse Viimsi Tõn-
nilt ja suitsuahju läheb tema 
igahommikune saak, süüa saab 
seda, mis ta just püüdis. Jutu-
ajamise päeval näiteks tuule-
haugi.

Suvehooaja grillimenüüd 
tutvustades ütleb spaa toitlus-
tusjuht Erik Zirnov, et pakutu 
on maitsev ja suvine, kuid liht-
ne. Liiga peeneks pole midagi 
aetud, rahvas tahab oma port-
sud terrassil ruttu kätte saada. 
Uutest eelroogadest soovitab 
ta proovida näiteks kreveti-

Pubi terrassil algas kontserdi- ja grillihooaeg

kokteili, kus krevette täiendab 
mädarõika-tomatikaste. Mäda-
rõika ja õrna kreveti maitse 

sobivad üllatavalt hästi kokku. 
Väga suvine ja taimetoitlaste-
legi sobiv roog on grillitud su-
vikõrvits adžikakastme ja par-
mesaniga. Suvine on ka külm 
tomatisupp e gazpacho. Suve 
edenedes tuleb värsketest aia-
viljadest toite kindlasti juurde. 

Burgerisõpradel on valida 
kolme burgeri vahel, kõik need 
on nii toekad, et kõhu saab täis. 
Nii veise-, pardi- kui ka talle-
burgerit täiendab ameerikapä-
rane coleslaw salat, milles on 
peaosalisteks valge peakapsas 
ja porgand. Pardiburgeri lisan-
diks on veel ka apelsini-sibula-
moos. Pearoogadest võiks aga 
proovida grillitud tiigerkrevet-
te, grillitud lõhefileed sparg-
liga, kana- või seašašlõkki ja 

veise marmor steaki. Neil, kel-
lel selja taga väsitav peoõhtu, 
soovitab Erik Zirnov keha ko-
sutada hilise hommiksöögiga. 
Seda pakutakse pubi terrassil 
kella 12-st 15-ni, võtke näi-
teks munad Benedicti moodi: 
röstsaial on praetud peekon ja 
kooreta keedetud muna Hol-
landi kastmega.

Uuendusi on ka joogivali-
kus, sealt leiab näiteks pubi ni-
mele vihjavad musta ja punase 
roosi kokteilid, esimeses täien-
dab rummi ja punast veini vii-
namarjamahl, teises on õuna-, 
laimi- ja grenadilli- e kanna-
tuslille vilja mahla seltsiliseks 
õunabrändi e kalvados. 

Oma õueterrass on teisel 
pool maja nüüd ka Viimsi SPA 
restoranil. Kes tahab vaikse-
mat olemist, istub seal, pubi 
terrassil on melu rohkem. Kuid 
restoranimenüüst saab roogi tel-
lida ka pubi terrassile ja vastu-
pidi. Viimsi SPA kliendikaar-
di ja sama päeva kinopiletiga 
saab pubi pakkumistelt 10% 
soodustust. 

Säravad ja alles 
süttivad tähed
Terrassilaudadel on kolmnurk-
setel plastist alustel ühises rek-
laamtrükises koos toidu- ja joo-
gifotodega menüü ja suveüri-
tuste tutvustus. Need trükised 
on parajasti nii lahti keeratud, 
et vaatad kolmelt laualt korra-
ga tõtt kolme kena ja hea hää-
lega publikumagnetiga: Koit 
Toome, Kristjan Kasearu ja Uku 
Suvistega. Tasuta kontsert on 
pubi terrassil igal reedel ja lau-
päeval, pidu jätkub DJ toel nii 
kaua, kui rahval huvi. 

Väike katus, kus need su-
veõhtuisse sobivad akustilised 
kontserdid toimuvad, on spaa-
hoonest eenduval madalal 
juurdeehitisel, just Tervisekes-
kuse sõna all. See omapärane 
kontserdipaik õnnistati sisse 
mais Viimsi kino 1. sünni-
päeval. Terrassilaudade ääres 
on kontserdi nautimiseks 84 
kohta. Pubis ja restoranis saab 
kohti reserveerida, terrassil 
paraku mitte, sest pole ju tea-
da, milliseks keerab õhtul ilm. 
Lausvihmaga kolib kontsert 
pubisse, väikse sabina eest 
kaitsevad päevavarjud.  

Programmijuht Maris Rei-
manni sõnul oli esinejaid üsna 
kerge leida. “Viimsisse tahetak-
se esinema tulla ja meil on väga 
head helitehnilised võimalused. 
Pool aastat võimutses pubis 

Prangli kool sai juuni 
algul heategevuse korras 
uueks värvitud.

Aasta tagasi juuni algul sai 
värvimistalgute korras kauniks 
1848. aastal ehitatud Prangli 
Püha Laurentsiuse kabel. Nüüd 
võtsid samad inimesed ette ja 
katsid 5.–7. juunil 1869. aas-
tal rajatud Prangli koolihoone 
värske värvikihiga. Mõlemad 
hooned on muinsuskaitse all ja 
loomulikult on värvimistööd 
kooskõlastatud Muinsuskaitse-
ameti ja Viimsi Vallavalitsusega.  

Täname südamest kõiki tal-
gulisi, värvimistööde korralda-
jaid: Egon Erti firmast Expolio 
OÜ, Tõnis Kadarikku Värvikes-
kuse Grupp OÜ-st, Argo Ots-

1980ndate muusika. Valdavalt 
saab suvekuudel kuulata akus-
tilist jazzi mõjutustega lounge-
muusikat. Vaatame, kuidas see 
kuulajatele sobib. Suure koossei-
suga bändide jaoks on katusela-
va liiga väike,” ütleb Reimann. 
Lisaks juba nimetatud tähtedele 
esinevad katusel juulis Taavi 
Peterson koos Tajo Kadajase-
ga ning tänavusest Superstaari 
saatest meelde jäänud Jana Lii-
sa Johansson. Augustis saab 
kuulata Rolf Roosalu ja Daniel 
Levi akustilist kava. Jaanipäeva 
ümber on pubi kontserditerrass 
noorte ja mitte veel väga tuntud 
daamide päralt: tulge ja kuulake 
jaani eel Viveli Maari duot ja 
Linda Kanterit, jaani järel aga 
Jana Abzaloni ja Reelika Rani-
kut. Osa noori esinejaid on lei-
tud ka pubi kevadise Rising 
Stars konkursiga ja nemad või-
vad kõige rohkem üllatada.

“Usun, et tuleb põnev suvi. 
Inimesed on sooja ja valget aega 
nii kaua oodanud. Väljas olemi-
se teevad mõnusamaks soojad 
pleedid ning elava tulega gaa-
sipõletid. Välihooaeg kestab 1. 
septembrini ja kui ilm lubab, siis 
kauemgi,” lubab Reimann.

Pärast jaanipäeva peaks kõigi 
nutiseadmetega kasutatav olema 
ka Viimsi SPA uus kodulehekülg, 
sealt leiate ka pubi menüü ja täie-
liku suvise meelelahutuskava. 

Meeli Müüripeal 

Prangli kool uues kuues

mad Akzo Nobel Baltics OÜ-st 
(Sadolin), samuti firmasid Ade-
lante Tellingud OÜ ja Fere OÜ. 
Suurim tänu ka Taavi Linhol-
mile, kes mõlema värvimistöö 
juures on Pranglis nõu ja jõuga 
abiks olnud ja talgulistele oma 
Mardi Puhkemajas majutust 

pakkunud. Suur tänu koolijuhile 
Tiina Piirisaarele, kes majutas 
osa talgulistest Praaga Talu Puh-
kemajja. Suur aitäh abi eest ka 
Kihnu Veeteedele! 

Ott Kask 
Viimsi valla kultuuri- ja 

spordiameti juhataja

Esimene Prangli jooks 
avas saare sündmuste 
suve ja turismihooaja. 

Prangli jooksust võttis osa üle 
70 inimese. Jooksutrass kulges 
läbi saare, otse sadamast saare 
kirikuni ja tagasi, distantsi pik-
kus oli viis kilomeetrit. Lap-
sed võistlesid distantsidel 250 
meetrit ning kolm kilomeetrit. 
Võistlejaid oli nii saarelt kui 
ka mandrilt. 

Täname kõiki toetajaid, kes 
meie võitaid majutuse, restora-
ni või spordiklubi kinkekaarti-
dega varustasid. Esimese Prang-

Prangli avas turismihooaja
li jooksu võitis meeste klassis 
ja sponsoreid esindanud Sparta 
spordiklubi jooksutreener Ahto 
Tatter, naistest oli kiireim Kristel 
Tukk. Kuni 12-aastastest pois-
test osutus võitjaks Christopher 
Palvadre ning tüdrukutest Mei 
Margaret Tatter. Noorim osaleja 
oli 1,5-aastane Mihkel.

Prangli suvi jätkub puulae-
vade regatiga 27. juunil. Sada-
mapidudele on oodata nimekaid 
esinejaid nagu The Tuberkuloi-
ted (4.07), Tanel Padar and The 
Sun (14.08) ja VLÜ (29.08). 

Suve sisukaimaks ja huvi-
tavamaks ürituseks tõotab tulla  

augusti teisel poolel sadama 
kultuurikuuris Noor Kaardivä-
gi mängitav suveteatri lavastus 
“Mereplekid”, mis räägib piiri-
tusevedajate elust kahe maail-
masõja vahelisel ajal. See sünd-
mus andis meile koostöös teat-
riprojekti toetaja, Eesti vanima 
ja väärikama viinatööstuse Es-
tonian Spirit (Moe viina tootja) 
võimaluse müüa just selleks pu-
huks toodetud Rannarahva nap-
su. Erilist jooki müüakse Prang-
li sadamakuuris ning Rannarah-
va muuseumis. Iga ostuga toe-
tate Viimsi suveteatri projekti!

Annika Prangli

Värskelt värvitud Prangli koolimaja.

Vaade kontserdipaigast kuulajatele.

Hetk 5. juuni tuleshowlt. 

 Grillitud kitsejuustu salat.
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Iga kInnIstu 
on oma peremehe 

nägu!
Raietööd. Ohtlike puude 

langetamine. Okste äravedu. 
Puidukäitlus. 

Tormimurdude likvideerimine. 
Võsalõikus. 

Puiduhake.com. OÜ 
Teave 5033 567 või 

puiduhake@puiduhake.com, 
www.puiduhake.com

Noviti nõustamis ja koolituskeskus korraldab koo-

liks ettevalmistava psühholoogia linnalaagri  “Õpi-

me suhtlema ja probleeme lahendama” 24.–28. 

augustil Viimsis (õhtupoolikul kell 13.00-16.00). 

Laagrisse on oodatud 1.–4. klassi lapsed (k.a koo-

liteed alustavad lapsed). Laagris viiakse läbi eri-

nevaid suhtlemisega seotud mänge ning harjutusi, 

mis arendavad laste emotsioonide märkamist ja 

nendega toimetulekut, kuulamisoskust, võimalus-

te rohkust, järeldavat mõtlemist jpm. Täpsem info: 

www.huvikeskus.ee või www.noviti.ee

Randvere reisi-
klubi suvesõidud
Klubilastel on juba käidud Vormsi saarel ja Rae 
vallas, ees ootavad Piirissaar, Obinitsa ja Poola.

Vormsil uuriti 30. mail rannarootsi mõjusid saare eluolus, 
ilm oli ilus ja meri vaikne, ainult uus mugav liinilaev Orm-
sö jäi proovimata, saarel käidi veel parvlaev Reedaga. 

Mullu vaatas reisiklubi naabrite juures tehtut Jõeläht-
me vallas, selle tutvumissarja jätkuks oldi 10. juunil Peeter 
Böckleri juhatusel Rae vallas. Selle tasuta sõidu korraldas 
Viimsi Pensionäride Ühendus. Septembrini VPÜ puhkab. 

31. juulil ja 1. augustil sõidavad reisiklubilased Pii-
rissaarele ja Seto kuningriigi päevadele Meremäel. Reisi 
hind on 160 eurot. Väljasõit on reedel, 31. juulil kell 6.20 
Mähe aedlinna bussipeatusest ja kell 6.30 Haabneemest 
busside lõpp-peatusest. Esimese päeva naelaks on laeva-
sõit Emajõel ja Peipsi järvel huvitava looduse ja vanausu-
liste kultuuriga Piirissaarele. Öömaja on Värska järve ääres. 
Järgmisel päeval tutvutakse Räpinas aianduskooli juures 
uhke Sillapäe pargi ja lossiga ning siis Võõpsu ja Lüüb-
nitsa külaga. Õhtupoolik aga möödub Obinitsas Seto ku-
ningriigi päevadel.

5.–10. septembrini saavad huvilised sõita Põhja-Poola, 
reisi hind on 310 eurot. 5. septembril on väljasõit Randve-
rest kell 7.15. Esimese päeva õhtuks jõutakse Wigry rah-
vuspargis endisesse kloostrisse. Järgmine päev möödub 
endise Ida-Preisimaa keskosas Masuurias ja Warmias, õh-
tul jõutakse kunagise Saksa orduriigi pealinna Malborki, 
kus on alles keskaegne orduloss. Järgmine päev pühenda-
takse Gdanskile ja ülejärgmine Torunile. Olsztyni ja Kau-
nase kaudu jõutakse 10. septembri hilisõhtuks koju tagasi. 
Piirissaare ja Põhja-Poola reisi korraldab reisibüroo Com-
tour (vt www.comtour.ee).

Reiside kohta saate lisateavet Aime Salmistult tel 5188 
125, randvere.pk@mail.ee või salmistuaime@gmail.com.

Meeli Müüripeal 

Pärnamäe küla 
lastepäev
7. juunil kogunesid kõik teadmis- ja seiklushimu-
lised Pärnamäe lapsed  lasteaia Väike Päike hoovi.    

Pärnamäe küla lapsed oma 
sõpradega üle Viimsi juba tea-
vad, et suve alguse puhul kor-
raldab Pärnamäe külaselts tra-
ditsioonilise lastele mõeldud 
päeva, milles osalemine on 
ühel lõbusal lapsel peaaegu 
et kohustuslik.

Seekordsel üritusel oota-
sid osalejaid õhupalliloomade meisterdaja ja näomaalin-
gute tegijad. Üles oli seatud pop-up kohvik ja joonistus-
nurk. Kohvikus pakuti kõigile tasuta maitsvaid Reval Cafe 
kaneelisaiakesi, Haabneeme kohviku kringlit ja Saare ko-
hukesi. Kristiina Sillaste Põnnipesa lasteaiast valmistas 
külalistele taaskord maitsvaid pannkooke.  

Kui lapsed, keda sel aastal oli umbes 80 ringis, olid 
koos oma vanematega üritusele saabunud ja avakõne pee-
tud, astus lavale Viimsi Naabrivalve koordinaatori Inga 
Kuusi jääkaru Tommy. Karuke rääkis lastele hea käitu-
mise tavadest meie igapäevaelus. Näiteks sellest, kuhu 
läheb prügi ja kuidas käituda võõraste koertega. Seejärel 
sai vaadata põnevat teadusetendust Kolmelt Põrsakeselt. 
Kõigi silme ees toimusid efektsed teadustrikid ja põnevad 
keemilised katsed. Julgemad osalesid ka ise katsetes.  

Pärast teaduskatseid olid lapsed valmis rattaralliks. 
Põneval Soosepa mänguväljakul oli raja eelnevalt valmis 
seadnud meie rattaralli juht Riho Ever. Ralli toimus kahes 
vanuseklassis ja rebimine oli tihe nagu alati. Kuna iga ral-
lil osaleja oli võitja, said kõik uhke diplomi, šokolaadist 
medali ja liiklusteemalisi värvimisraamatuid. 

Pidu lõpetati üheskoos head-paremat süües. Laste sä-
ravad silmad ja rõõmus meel andsid korraldajatele tunnis-
tust igati kordaläinud üritusest.

MTÜ Pärnamäe Külaselts tänab  Viimsi Vallavalitsust, 
Maanteeametit, lasteaeda Väike Päike, esinejaid, korral-
dustiimi ja kõiki toetajaid. Kohtumiseni järgmisel aastal!

Kärol Tohver
MTÜ Pärnamäe Külaselts

Viimsi Päevakeskusesse 
tulevad eakad rõõmuga 
ja lahkuvad siit energia-
laenguga.

Viimsi Päevakeskuses näen iga 
päev südikaid, rõõmsameel-
seid ja tegusaid inimesi. Ke-
vadel hakkavad meie ringide 
read vaikselt hõrenema, sest 
võimlemisharjutusi ja venitu-
si, mida treener Elina-Lehta 
Kaasiku käe all harjutatud, te-
hakse kodus peenarde vahel või 
lilleaias. 

Möödunud hooaeg oli te-
gus. Päevakeskust külastas igal 
nädalal üle 170 huvilise, poo-
led käisid vähemalt kaks korda 
nädalas, mõned veel sageda-
mini. Kõige menukamad on  
liikumisringid: kaks tervise-
võimlemise rühma ja aeroo-
bika. Seeniortantsuringi juhib 
rõõmsameelne Eve Jänes. Koos 
esineti Tallinna päevakeskus-
tes, suurel Harjumaa peol ja 
Soomeski. Lauatennise ringis 
käib rohkesti mehi, seda ju-
hendab südikas Helgi Sard.

Kõigi käelise tegevuse nau-
tijate rõõmuks saime Kohaliku 
Omaalgatuse Programmilt toe-
tust keraamikaahju ostmiseks, 
nüüd pole enam pikka põletus-
järjekorda ja keraamikaringi 
töö Karin Kalmani juhendusel 
on nauding. Alustasime ka väga 
huvitava klaasikursusega, õpe-
tab Sofi Arsas. Kevadnäitusel 
paistis, et oleme ka portselani-
maalis osavamaks muutunud.

Meie käsitööring alustas ju-
ba 15 aastat tagasi Rannapere 
Pansionaadi juures. Pansionaa-
di direktori Peeter Saare innus-
tusel ja Sirje Saksa eestveda-
misel saigi päevakeskus algu-
se ja sel talvel tähistasime oma 
15. sünnipäeva. 

Käsitöö ja õmblusringi ju-
hendavad Anneli Mataloja ja 

Lea Pärna. Selles ringis õpi-
takse palju uut. Tänavu tehti
päevakeskuse seinale ühistöö-
na optilise muljega lapivaip. Lau-
luklubis lauldakse kolmapäe-
viti meel rõõmsaks. Maitseela-
musi pakub kokaring Lea Lau-
si juhatusel. Menüü on huvitav 
ja pensionärile taskukohane.

Inglise keele ringi juhenda-
ja Kaitel Poobus oskab tundi-
desse tuua mõnusaid üllatusi. 
Moodsad nutitelefonid, foto-
aparaadid ja arvutid vajavad 
harjutamist. Meil on Viimsi Koo-
liga väga hea koostöö, kooli 
arvutiklassis juhendab eakaid 
pedagoogisoonega õpilane Gro-
Dagny Õitspuu. Enn Teimanni 
eestvedamisel tegutseb agaralt 
meesteklubi. Meie majas neid 
eriti palju ei näe, meestel on oma 
huvid ja tegemised.

Käivitasime koos Viimsi ki-
noga eakate kinohommikud. 
Kino tuleb soodsalt koju kät-
te, pärast on hea filmi muljeid 
jagada. Sama on teatrielamus-
tega. Viimsi Huvikeskuse eten-
dustele saavad eakad soodus-
piletiga.

Paljud Viimsi kultuurisünd-
mused saavad teoks ka päeva-
keskuse eestvedamisel. Suure-
pärased on koostöös Pille Lille 
Muusikute Fondiga sündinud 
klassikamuusika kontserdi sar-
jad, mille teevad eriliseks EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kiriku ja 
Viimsi mõisa akustika ning in-
terjöör. Paar korda kuus on ise-
tegemislustiga sündmusi päe-
vakeskuses: näiteks naljapäe-
vad, pidulikud kontserdid nais-
tepäeval, isadepäeval ja ema-
depäeval jpm. 

Vestlusklubis on meiega koh-
tunud poliitikud, kultuuriini-
mesed ja oma valla ametnikud. 
Nii hoiavad ka eakad end elu-
ga kursis ja probleemid jõua-
vad otsustajateni. 

Kevadine huvireis viis meid 
Ida-Virumaale. Kuremäe nun-
nakloostri külastus pani mõt-
lema, et kas me ei ela liiga 
priiskavalt, ehk kanname oma 
hinge eest liiga vähe hoolt. Põ-
nev oli Sinimägede muuseu-
mis, seda enam, et olime just 
vaadanud filmi “1944”. Üle 
said vaadatud ka nii Narva, 

Narva-Jõesuu kui ka Sillamäe. 
Päevakeskuse huviringide 

töö teevad nauditavaks ringiju-
hendajad ja valitud rühmava-
nemad. Koos ei jää ükski idee 
ellu viimata. Isetegemise lust 
annabki elule sära ja vürtsi.

Hooaja lõpu õuepeo idee 
rikkus ilmataat ära, pidutsesi-
me päevakeskuse saalis. Kõik 
õpetajad ja rühmavanemad said 
tänatud. Tublisid õpetajaid ma 
juba nimetasin, tänan ka kõiki 
rühmavanemaid, kellega tegi-
me juba ka plaane sügishoo-
ajaks. Aime Krupkin, Tiia 
Ormus, Ülle Landra, Eha Pih-
lakas, Helle Tomingas, Hinge 
Jürgenson, Helve Toose, Rais-
sa Stepanova, Enn Teimann, 
Marje Tamm ja Helgi Jaanus 
– täname teid, et aitate päe-
vakeskusel toimida! Lõpupeol 
näitasid oma oskusi võimlejad 
ja tantsuring, vaadata oli hoo-
ajal valminud tööde näitus. 
Tuju hoidis üleval Viimsi Hu-
vikeskuse rahvapilliansambel 
Pirita.

Lehte Jõemaa

Viimsi eakate elujõu ja 
rõõmupesa

Ilm tõrjus hooaja lõpupeol pidulised õuest tuppa ja saal sai elurõõmsat rahvast täis. Foto Enn Teimann

Ettevalmistused rattaralliks. 
Foto Kärol Tohver
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Hoiate käes järjekordset 
Võrgutajat, mis paar 
korda aastas kodukandi 
ajalehe vahele poeb, et 
jagada Rannarahva muu-
seumi ja Viimsi vabaõhu-
muuseumi uudiseid. 

Muuseumitesse ei tule publik 
juba ammu ainult selleks, et vai-
kuses näituseid ja ajaloo puu-
dutust nautida. Kuigi me soo-
vitame väga ka neid hetki en-
dale aeg-ajalt lubada ja võtta. 
Mitmed suurepärased näitused 
ootavad teid Rannarahva muu-
seumis ja vabaõhumuuseumis-
ki on tore jalutada, kiigata uk-
se- ja nurgatagustesse, kuhu va-
rem ei ole veel sattunud. Muu-
seum uueneb pidevalt, kindlas-
ti leiate midagi uut ja üllatavat. 
Veel juunikuus avame vabaõhu-
muuseumis hoone, mis siiani 
külastajatele suletuks on jää-
nud. Kalur Rein Krügeri endi-
ses elamus hakkame koostöös 
Eesti Kulinaaria Instituudiga 
pakkuma rannaküla maitseela-
musi. Hooajaline kala leiab ka-
sutust eri roogades, külastajale 
pakutakse nautimiseks täiesti 
kaasaegset tänavatoitu aga ka 
arhailisemaid maitseid. Väike 
kalurimaja ei mahuta palju ini-
mesi, sestap on rõhk  pandud 
võimalusele viia maitseid ja 
muuseumielamusi endaga koju 
kaasa. Muidugi saab ka otse 
merekaldal, kibuvitsa kaitsvas 
varjus, kalaampsu ja kaasnevat 
merevaadet nautida. 

Suvehooaja sündmustest 
leiate järgnevatel lehekülgedel 
korraliku ülevaate. Valgete Ööde 
Festival toob kauneid kontser-
te vabaõhumuuseumi taluhoo-
vile. Eriti põnevaks tõotab ku-
juneda lastefestivali päev, kus 
peaesinejaks on räppar Genka. 
Kevadisel Jazzkaarel osutus 
Eesti lastelaulude räpikontsert 
nii populaarseks, et müüdi 
täismajale välja. Meie õuele 
mahuvad kindlasti kõik räpi- 
ja tantsuhuvilised ning mahub 
veel muidki põnevaid tegevusi 
terve päeva jooksul. Jazzkaa-
rega koostöös korraldame sel 
suvel ka Rannarahva festivali 
raames toimuva Paatide karne-
vali 12. juulil. Muusika-aastale 
kohaselt liiguvad paadid ja pur-
jekad Tallinna Sadamast Viim-
si vabaõhumuuseumi juurde 
mööda muusikamerd, mis on 
täis põnevaid muusikalisi ül-
latusi merel, sadamates ja lae-

Muuseumimere pärl asub Viimsis

vade pardal. Rannarahva festi-
val toimub sel aastal kalurite 
päevaga ühel nädalavahetusel, 
pühapäevasele Paatide karne-
valile eelneb hommikul töine ja 
õhtul lustakas laupäev, mis saab 
alguse kala- ja merekraamilaa-
dast ning lõpeb kalurite päeva 
simmani ja suure saunaõhtuga 
vabaõhumuuseumis. 

Ühe väga erilise koostöö-
projekti tulemusel toome koos 
KOKK teatri ja Prangli reisi-
dega ajaloohämarusest lava-
laudadele Eestimaa rannarah-
va ajaloo ühe loo – kahe sõja 
vahelise salapiiritusevedajate 
loo. Ei jäänud see teema puu-
dutamata ka viimsilasi, sestap 
ongi Viimsi suveteatri lavastu-
se “Mereplekid” toimumisko-
haks Viimsi vabaõhumuuseum 
ja Prangli saar. Augustikuus 
kasutage kindlasti võimalust 
ja tulge seda omanäolist teat-
riprojekti, kus on koos palju 
põnevaid tegijaid, ise vaatama. 
Teatri toetuseks on suvekuu-
de jooksul võimalik soetada 
Prangli saarel ja muuseumides 
väga erilise väega jooki, Põh-
jaranna napsu, millesse on li-

satud mitme väega rannataime 
kuldjuurt. Lisaks teatritegemi-
se toetamisele tõstvat see ka 
napsutaja töö- ja suguvõimet. 
Seda muidugi vaid väikeste ko-
guste juures.

Veel palju teisigi ettevõt-
misi on muuseumi kalendris 
kirjas, tulge ja nautige!

Lisaks suveprogrammi ette-
valmistamisele tegelesime ke-
vadtalvel jõudsalt muuseumi 
strateegia uuendamise ja suu-
remate plaanide pidamisega. 
Aitäh kõigile neile, kes meiega 
kaasa mõtlesid ja häid ettepa-
nekuid saatsid. Eriti suur tänu 
kärajatel osalenutele, nii mõni-
gi sealt lendu läinud mõttekild 
sai uude strateegiasse kirja pan-
dud. 

Mis on siis järgmiseks 10 
aastaks plaani võetud? Täpse-
malt saavad huvilised lugeda 
meie kodulehelt, aga peamine
on kindlasti see, et kõnnime eda-
si juba vaikselt sissetallatud 
rada – seome ajalugu jõudsalt 
tänapäevaga ning proovime aja-
lugu kasutada inspiratsiooni-
allikana tänase ja homse pare-
maks muutmisel. Juba sel aas-

tal alustame Naissaare muu-
seumi uuendamisega, et ku-
jundada sellest üks sama oma-
näoline ja eriline muuseum 
nagu on Naissaar ise. Eelseis-
vate aastate jooksul on meil 
plaan Viimsi vabaõhumuuseu-
mi hooned korrastada ja välja-
panek kaasajastada, et kinkida 

Eestile ja meie rahvale 100. 
sünnipäevaks üks ehe kaluri-
küla koos oma traditsioonide, 
kommete ja toimetustega. 

Enam ei tule tagasi need 
ajad, kus Euroopa rahasid ja-
gati muuseumide arendami-
seks üsna lahkelt. Nüüd tuleb 
investeeringuraha meil endal 

leida, oma tööga välja teenida. 
Rannarahva muuseum suudab 
täna oma tegevuskulusid pea 
60% ulatuses ise rahastada. 
Teeme seda selle nimel, et iga 
muuseumikülastus oleks erili-
ne. Meie poolt korraldatud üri-
tused – festivalid, kontserdid, 
laagrid, haridusprogrammid, 
jutuõhtud – ei kanna tulutee-
nimise eesmärki ja neid on 
võimalik korraldada vaid tänu 
sellele, et muuseume külastab 
aastas u 50 000 piletiga külas-
tajat. Muidugi tahaks meiegi 
elada nii, nagu on mõnedes 
Euroopa suurlinnas kombeks 
– muuseumid on tasuta ja rii-
gi poolt doteeritud. Teisipidi 
oleme aga tänu kohustusele 
iga päev pingutada ja oma töö 
tulemuse nimel vaeva näha 
kindlasti palju atraktiivsemad, 
ehedamad ja kaasaegsemad. Ja 
kindlasti oskab viimsilane aas-
tate jooksul tehtud tööd hinna-
ta. Viimsi vabaõhumuuseum 
on ju ainuke sel kujul säilinud 
rannaküla terves piirkonnas. 
Kadunut ja hävitatut tagasi ei 
too, mererand on jalutamiseks 
pikk, aga autentseid rannakü-
lasid enam ei ole. Lubagem 
siis Kingu rannakülal ja Pringi 
vanal koolimajal seda vastu-
tust väärikalt kanda ja suhtu-
gem kodukoha ajaloopärandi 
hoidmisesse lugupidamise ja 
mõistmisega. Tasub olla uhke, 
et suure ja värvilise muuseu-
mimere pärl asub siinsamas 
Viimsis. 

Pärituult, 
Riina Aasma

Rannarahva muuseumi juhataja

Kodurannas loksub 12. juulil muusikameri. Foto Rannarahva muuseum
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Enam kui sajand suvitamist 
rannakülades

sa ja vaikust. Nemad suundusid 
suveks rahulikesse rannaküla-
desse ja üürisid perele puhkuse 
veetmiseks toad rannatalus. Eri-
nevalt külarahvast, kellele suvi 
oli kõige töisem aeg, võis suvi-
taja istuda päevade kaupa jõu-
de talumaja verandal ja kuulata 
merekohinat. Elutingimised olid 
maal lihtsad, isegi askeetlikud. 
Aga ehtsust ja võlu siia otsima 
tuldigi. 

Nõukogude perioodi algu-
ses seoses piiritsooni kehtes-
tamisega suvitajate arv ranna-
külades vähenes, kuid hakkas 
tasapisi taas kasvama. Hakka-
sid kerkima asutuste suvila-
kooperatiivid, ehitati puhkeko-
dusid ja lastelaagreid. 

Piiritsooni tingimustes tuli 
rannikule pääsemiseks mui-
dugi luba saada. Kuigi liiga 
suuri takistusi suvitajaile ei 
tehtud, seati siiski kitsendusi, 
näiteks tuli õhtul hiljemalt kell 
22 rannast lahkuda. Kuid piiri-

valvurite valvsa pilgu all randa 
peesitama lubati.

Kogumisaktsioon
Rannarahva muuseum kutsub 
inimesi appi talletama suvitus-

Kunagi kaluriküladest 
koosnenud Viimsi on 
nüüd linna mõõtu. 
Õnneks on veel alles ka 
neid, kes vanu traditsioo-
ne au sees hoiavad ja 
merd künnavad. Toiduko-
hast, kus pakutakse head 
kohalikku kala, tunnevad 
viimsilased aga puudust. 

Maitseid koduvetest hakkame 
sel suvel pakkuma Viimsi va-
baõhumuuseumis asuvas endi-
ses kalur Rein Krügeri elamus, 
mis on olnud siiani külastaja-
tele suletud. Värskenduskuuri 
läbi elanud kalurielamust saab 
Eesti Kulinaaria Instituudi ja 
Rannarahva muuseumi koos-
töös Krügeri kalaköök. Lisaks 
maailma vallutanud koosluse-
le Fish & chips pakub kala-

Suvi rannakülas
Randlaste kiirkursus
Rannarahva festivali esimesel päeval, 10. juulil ootame lap-
si Viimsi vabaõhumuuseumisse osalema Randlase kiirkur-
susel. Uurime koos mererahvaks olemise rõõme ja proovi-
me need ka järele. Rannaküla pererahva käe all äratame ellu 
vanad tavad ja viime läbi müstilisi rituaale, et kala võrku 
meelitada. Õpime tundma randlaste keelt ja mõistatame ka-
lade salajasi jutte. Saame sinasõbraks Eesti vetes elutsevate 
kaladega ning valmistame kõhutäiteks mahlakaid räime-
burgerid. Mängime koos randlaste seiklusmänge ja uurime, 
milliste nippide abil randlane merel ega maal ära ei eksinud 
ning proovime kompassi kasutada. Iga osaline meisterdab 
endale kaasa ühe õnnemärgi. Kiirkursuse läbinuid autasus-
tame tõelise randlase tunnistustega. 

Kiirkursusele ootame lapsi vanuses 5–11, kursus kes-
tab kella 11-st 14-ni. Kiirkursus on tasuta, kuid kursusele tu-
leb registreeruda: hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee.

 
Noore suvitaja ABC
19. augustil ootame lapsi Noore suvitaja ABC teemapäe-
vale, kus kordame koos üle suvitamise põhitõed ja teeme 
seda ikka randlase võtmes. Uurime, millised on Kingu talu 
suvised tegemised ja aitame isegi kaasa. Suvitamise ohu-
tuks õnnestumiseks vaatame üle, mida vee ääres teha to-
hib ja mida mitte. Proovime mänge, mida vanasti mängiti, 
ning ka neid, mis on populaarsed praegu. Augustiõhtuses 
hämaruses vaatleme, kuidas laevad kaugelt koju jõuavad 
ning katsetame ka ise erinevaid orienteerumismeetodeid, 
mis seenemetsas hiljem kindlasti kasuks tulevad.

Ootame lapsi vanuses 5–10, kursuse hind on 5 eurot. 
Lisainfo ja registreerimine: hariduskeskus@rannarahva-
muuseum.ee.

 

Merelaste suvituslaager
Augustikuus toimub ka Merelaste suvituslaager. Põne-
val nädalal kehastuvad kõik osalejad rannaküla noorteks, 
kelle iga laagripäev on omaette seiklus. Esimene päev on 
traditsiooniline rannaküla päev, millest kirjutavad kirjani-
kud oma raamatutes. Rändame ajas tagasi ja kogeme 100 
aasta taguse rannapõngerja argipäeva. Jookseme paljaja-
lu murul, valmistame ise võid ja leiba, saadame salajasi 
sõnumeid plekkpurktelefonidel ja uurime, kuidas vanasti 
rannakülas suvesid veedeti.

Teine päev on mere- ja loodusepäev – külastame Viim-
si looduskeskust, teostame merevaatlusi ja meisterdame 
randa uhutud materjalidest kunstiteoseid.

Kolmandal päeval seikleme Viimsi poolsaarel. Mängi-
me geopeitust ja lahendame ridamisi ülesandeid. Neljan-
dal päeval vaatame seiklusi kino ekraanilt ja viime läbi 
fotojahi.

Viienda päeva päeva veedame lõõgastudes. Supleme ja 
mõnuleme randlaste spaas. Sinna kõrvale õpime ka vee-
ohutusega seotud tarkusi.  

Laager toimub: 10.–14. augustini kella 10- st 16-ni. 
Hind 85 eurot. Lisainfo ja registreerumine: hariduskes-
kus@rannarahvamuuseum.ee.

Rannarahva muuseum

Rannarahvas saab oma kalamaja
köök koduvete teada-tuntud ka-
lu ja kalasaadusi, tulevikku ar-
vestades ka maailma kalakööki. 

Inglismaal 1860ndatel aas-
tatel söögibaaridest levima ha-
kanud Fish & chips on lihtsast 
keedetud kalast ja kartulitest 
muutunud kultusroaks, mida ai-
nult Inglismaal serveeritakse mil- 
joneid portsjone umbes kümne 
tuhandes restoranis. Võrdluseks: 
MacDonaldseid on seal pea küm-
me korda vähem. Oomegarasv-
hapete sisaldusega kalarooga 
loetakse üheks tervislikumaks 
tänavatoiduks maailmas. 

Meie Krügeri kalamajas 
saab kuulus brittide tänavatoit 
eestilikuma näo. Olenevalt hoo-
ajast kasutame parimat valget 
kala, olgu see siis tursk, heik, 
lest või koha.

Lisaks hakkavad Krügeri ka-

lamaja köögis peegelduma Viim-
si sõpruslinnade ja maakonda-
de parimad kalamaitsed ja val-
mistamisviisid. Nii saate tutvu-
da kalaköökidega Saksamaalt 
Barlebenist, Soomest Porvoost, 
Norrast Skiist, Poolast Sule-
jöwikist  ning  Rootsist Täbyst. 

Nii  Eesti Kulinaaria Insti-
tuut kui ka Rannarahva muu-
seum on ühteaegu nii rahvali-
kud kui ka arenevad akadee-
milised ühendused. Maitse kui 
muuseumielamus ei ole sugugi 
uus algatus. Põhjamaades on 
ranniku- ja vabaõhumuuseu-
mides loodud terve võrgustik 
kohalikke maitseid ja maitse-
suveniire pakkuvaid kööke.

Kalasöömise traditsioonide 
elluäratamisel ja loomisel püüa-
me koos Rannarahva muuseu-
mi ja tänulike kalasööjatega 

leida Viimsis vastuse küsimu-
sele, milline on Eesti kalade 
jutustatud lugu ning keda see 
lugu kõnetab. Kuidas vastavad 
sellele küsimusele räim toma-
tis, suitsuangerjas või röstitud 
silmud? Vastuseid peate tulema 
juba ise taldrikult lugema.

Ja muide, Krügeri kalama-
ja drive-in ja sail-in teevad teile 
maitsvaid kalaampse ka teele 
kaasa!

Dimitri Demjanov
Eesti Kulinaaria Instituut

Teemapäeval saab suvitamine selgeks. Foto Kertu Vahemets

Suvi tuleb vääramatu 
jõuga. Olgu siis või kehva 
suusailmaga, aga suve 
oodatakse pikisilmi – see 
on mõnusaim aeg puhka-
miseks. Rannarahva muu-
seum hõikas välja kogu-
miskampaania, mille käi-
gus kogume suvitajatelt 
ja nende võõrustajatelt 
mälestusi ja esemeid ran-
nakülades suvitamisest. 

Enam kui 100 aastat on Ees-
timaa rannakülad pakkunud 
pelgupaika linnakärast põge-
nejaile. See teema on seni ehk 
tänamatult varju jäänud. Ome-
ti on suvivõõrad toonud ranna-
rahvale juba 19. sajandi lõpust 
alates lisateenistust ja nüüd-
seks on paljudest kaluriküla-
dest kujunenud suvituskülad. 

Puhkusele sõitmise tradit-
siooni juured ulatuvad Eestis 
19. sajandisse, mil see oli aga 
härrasrahva privileeg. Puhkuse 
veetmiseks ehitati merekaldale 
kauneid suvemõisu. Lugedes 
baltisakslaste suvitusmälestusi 
jääb mulje, et terve suvi oli kui 
üks pikk ja muretu pühapäev. 
Päevad möödusid keha ja vai-
mu turgutades. Aega veedeti 
rannas ratsutades, supeldes 
või sportlikke mänge mängi-
des. Käidi väljasõitudel, vähi-
püügil ja piknikul, korraldati 
tantsuõhtuid ja seltskondlikke 
koosviibimisi.

Lihtrahval selliseid võima-
lusi polnud, vaid vähesed eest-
lased sõitsid kodust kuhugi kau-
gemale. Alles 1920–1930ndatel 
tegi puhkekultuur läbi olulise 
arengu. Nüüd hakkasid ka laie-
mad linlaste hulgad suvemõnu-
sid nautima. 

Kui rahakott lubas, võis vee-
ta suve mõnes ajaloolises kuu-
rortlinnas. Leidus aga neidki, 
kelle ainsaks sooviks oli linnast 
pääseda ning nautida merd, met-

Kogumisaktsioon kestab 
2015. aasta lõpuni. Lisa-
info ja kontakt: Kadi Karine, 
kogude ja näituste osakon-
na juht (kadi@rannarahva-
muuseum.ee, tel 5625 
2517).

mälestusi rannaküladest 20. sa-
jandi algusest tänase päevani. 

Ootame nii suvitajate kui 
ka nende võõrustajate fotosid, 
postkaarte, kirjavahetust, muid 
kirjalikke mälestusi ning ese-
meid ja kõike muud, mis on 
otseselt või kaudsemalt seotud 
rannakülades suvitamisega. 

Esemetest on oodatud en-
disajast ja lähiminevikust pärit 
ranna- ja suvitustarbed ning 
rõivad (nt supelkostüümid või 
suvised kleidid), jalanõud, ak-
sessuaarid, mänguasjad, spor-
ditarbed jms. 

Oleme väga tänulikud, kui 
olete nõus need muuseumile 
annetama. Fotode ja kirjalike 
materjalide puhul saame ka-
sutada koopiate tegemise või-
malust. 

Kadi Karine 

Suvitajad Viimsi vallas. Foto Rannarahva muuseum
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Viimsi suveteatris eten-
dub augustis salapiirituse 
veo teemaline algupära-
ne näidend “Mereplekid“. 

Selle lavastab Eva Kalbus, näit-
lejatena astuvad oma tuntud hea-
duses üles Ene Järvis ja Külli 
Reinumägi koos Viimsi ja Tal-
linna 32. Keskkooli teatriõpi-
laste ning vilistlastega. Lavas-
tuse muusika lõi Jarek Kasar. 

1920.–1930. aastate sala-
piiritusevedu Eesti ja Soome 
ning teiste Skandinaavia riiki-
de vahel on üks põnevamaid 
peatükke meie lähiajaloos. Sa-
lapiirituse vedamine merel ula-
tub vähemalt 19. sajandi algus-
kümnendisse, kuid selle kõrg-
punkt saabus Soome keelusea-
duse ajal.

Rannarahva muuseum on 
juba 2011. aastast salapiirituse 
temaatikat põhjalikult uurinud 
ja materjali kogunud. Näitekir-
janik Piret Saul-Gorodilov põi-
mis dokumentaalsed lood dra-
maturgiliseks tervikuks.

Näidendi sünd
Prangli saar ning Viimsi on sel-
lise lavastuse väljatoomiseks 
parimad paigad. Sageli seostub 
salapiirituse vedu  inimestel Ju-
minda poolsaare küladega, kuid 
aktiivselt tegutseti kogu põh-
jarannikul. Teine silmapaistev 
piirkond oligi just Tallinna ümb-
rus ja eriti Viimsi, siit pärine-
vad mitmed salapiirituse veo 
korraldamisega seotud kontra-
bandistid. Siin oli hulga põne-
vusfilmi väärilisi juhtumeid, näi-
teks piirivalvuri hukkumine tu-
levahetuses Leppneemes, end 
öö läbi vees varjanud salapii-
ritusevedaja või õudne mõrtsu-
katöö Prangli saarel, ajendiks 
salapiirituse eest saadud rahad.

Teksti autor Piret Saul-Go-
rodilov tõdeb, et teema tundus 
talle esimesest hetkest väga 
köitev ja isiklikult puudutav. Ta 
töötas üheksakümnendate algu-
ses Rakvere Piiritusetehases, 
sealt edasi sisemaal tollipunk-
tis ning maksuametnikuna. Rii-
giteenistujal tuli salakauban-
dust taunida, kuid Piret tõdes, 
et nii mõnigi hilisem suurette-
võte alustas oma tegevust sea-
dustest mööda hiilides. Näi-
dendi teemale lähenedes püü-
dis ta mõista nii piirituseveda-
jaid kui ka seadusekaitsjaid.

Kirjutamine avardas silma-
ringi. Palju põnevat sai Piret 
teada Raimo ja Risto Pullati 
mahukast teosest “Viinameri” 
ja Vikerraadio arhiivist vanu 
memuaare kuulates. Palju tänu 
tuleb öelda Maivi Kärginenile 
Rannarahva muuseumist, kes 
saatis vanu ajalehti.

Läbitöötatud materjalidest 
leitud inspireerivad juhtumid 
said näidendis kokku pandud 
nii, et oleks nii mõtlemisainet 
kui ka huumorit. On ka armas-
tusliin ja näeb olukorda vastas-
kaldalt vaadatuna. Piret tunnis-
tab, et Soome ajalugu ja kuiva 
seaduse vastuvõtmise põhju-

sed olidki tema jaoks suurim 
uus teadasaamine.

Näitekirjanik usub, et la-
vastus on meeleolukas ja igav 
ei hakka. Kui lavalolijatel on 
lusti mängida, siis saavad pealt-
vaatajad sellest oma osa.

Kaks näitlejannat
Külli Reinumägi pole varem 
Eva Kalbusega koostööd tei-
nud, kohtumine uue lavastaja-
ga on alati põnev. Näitlejanna 
tahtis ka piiluda, kuidas noor-
tega töötatakse.

Küllil on lavastuses lausa 
neli rolli. Reinumägi tunnistab, 
et proovis vaatab ta pigem lap-
si tegutsemas – jälgib nende 
elurõõmu ja tõsidust rollide 
harjutamisel. “Olen unustanud, 
kuidas ise kooliajal näidendit 
harjutasin ja näitlemist mõist-
sin, mulle on see nagu lapse-
põlve tagasiminek. Kooliajast 
on mu suhe laval olemisse pal-
ju muutunud, tore on võrrelda 
ja meelde tuletada.”

Trupp ongi Külli jaoks sel-
les töös kõige huvitavam. “Loo-
dan väga, et noorte kohtumi-
ne publikuga on õnnelik. Et 
publik võtab nad armastusega 
vastu ega ole liiga kriitiline. 

Kriitikat on elus niigi palju, 
noortel on vaja end proovile 
panna ja püüda pugeda teise 
inimese sisse. Laval esineda 
pole kerge, müts maha noorte 
ees, kes julgevad ning tahavad 
seda teha.“

Külli Reinumägi on algu-
pärandite fänn, talle meeldivad 
lood Eesti elust või ajaloost. 
“Selliseid näidendeid luua, neid 
lavastada ja neis mängida on 
minu meelest meeldiv kohus-
tus. “Mereplekkide” teema on 
põnev, selleteemalisi näiden-
deid rohkem meelde ei tulegi.”

Ene Järvist huvitab Eesti 
ajalugu samuti ja piirituse sa-
lakaubandus on oluline etapp 
rannarahva elus. Ene sõnul on 
huvitav see, et võimude jaoks 
oli piiritusevedu kuritegu, aga 
inimeste jaoks mitte. Ranna-
rahvale oli see sissetulekualli-
kas, tänu millele sai elu aren-
dada ja lapsi koolitada, selle-
pärast mindi ka riskile välja. 
Oli ohvreid, vahi alla võtmisi, 
aga ikka kaubitseti, sest see ta-
sus ära.

Ene võttis memme rolli rõõ-
muga vastu. Memm kannab la-
vastuses kõiki rannarahva väär-
tusi ja on vastuoluline tege-
lane, keda iseloomustab hästi 
tekst: “Mis meil seadustest, ran-

narahval on alati oma õigus 
olnud!”

Ene Järvisele meeldib noor-
tega olla. “Ma saan neilt head 
energiat, nad ei virise ega vin-
gu. Tunnen, et saan uue hin-
gamise – tervis läheb heaks ja 
aastad kaovad turjalt. Toredad 
noored! Ei ole noorus hukas!”

Liikuv energia
“Mereplekkide” lavastuses ko-
reograaf Kristina-Maria Hein-
salu paneb noored liikuma ning 
aitab leida lahendusi stseeni-
des, kus tundub, et just vindi-
ga nüke seob tegevuse ja keha 
orgaaniliseks tervikuks. Ta ot-
sib lavastuses üles kohad, mis 
vajavad lisaks tekstile füüsilist 
väljendust. Inspiratsiooni an-
navad eelkõige näitlejad oma 
kohaloluga.

Heinsalu arvates on noor-
tesse raske mitte kiinduda, sest 
neid vaadates näed ja tunned 
liikuvat energiat, mis raputab 
üles ja tõmbab käima. Pro-
fessionaalsete näitlejate ning 
noorte sünergia toimib! Tore-
dad on momendid, kus proovi-
saalis keegi spontaanselt väära-
tab, kuid sellest ebakõlast tekib 
uus hingamine, loovam lahen-
dus. Hea on ära tunda hetki, kui 
miski toimiv välja murrab ja 
tööle hakkab!  Meenub proov, 
kus külapidu lavastades koreo-
graaf kihistavate tüdrukute käes 
olevad pudelid keha suhtes tei-
se asendisse nihutas – see andis 
stseenile teise intensiivsuse ja 
kelmikuse astme.

Värske Eesti Kunstiaka-
deemia stsenograafia osakonna 
lõpetanu Kaia Tungal, lavastu-
se kunstnik, üritab visuaalis 
luua uut ja erilist maailma liht-
sate vahenditega. Kaasaegse läh-
tepunktiga tahab ta anda publi-

kule võimaluse siduda isiklik-
ke kogemusi nähtuga. Eks sar-
nased mured vaevavad meid 
tänagi. Kaia loob võimalikult 
palju ise oma kätega, võtab as-
ju lahti  ja paneb uuesti kokku, 
lisades igal võimalusel mingi 
väikse kiiksu, et oleks põnev 
teha ja põnev ka vaadata. Tru-
piga liitumine oli noorele kunst-
nikule tore tagasijõudmine oma 
kunagisse kooli – teatrikalla-
kuga Tallinna 32. Keskkooli. 

Selle kooli teatriharu õpila-
ne Marta Leen Volar tõdeb, et 
meeskond on väga pühendu-
nud. Mõeldakse kaasa ja püü-
takse pakkuda parimaid lahen-
dusi. Kui tarvis, panevad kõik 

ise käe külge. Õhkkond on ääre-
tult sõbralik ja koostöö profes-
sionaalsete näitlejatega huvi-
tav. “Enelt ja Küllilt olen õp-
pinud, kui palju  tööd  tuleb ko-
dus teha. Ei saa loota vaid la-
vastajale. Ene ja Külli ideed on 
inspireerivad  ja panevad en-
nastki rohkem  pingutama. Nen-
de tööd on väga põnev jälgida 
– see annab julgust juurde ise 
midagi uut katsetada.”

Seidi Preitof on viimsikas. 
Koostöö Evaga algas tal põ-
hikoolist teatriringis KOKK. 
“On olnud palju projekte, su-
ve- ja talveteatrit, nõnda sattu-
sin ka “Mereplekkide” truppi. 
Proovi minna on rõõm. Eva lä-
henemine lavastustele arvestab 
väga trupi seisukohtadega. Ta 
kuulab alati ka meie noorima 
– Mattiase (10) – tähelepane-
kuid. Selline kaasamine paneb 
kõigil silmad särama ning toob 
igasse proovi mängulusti ja 
uut hingamist. Meie, õpilaste-
ga, on pundis kutselised näitle-
jad, see koostöö on hindamatu 
väärtusega. Nende professio-
naalne lähenemine paneb pin-
gutama. Kumbki näitlejanna ei 
pelga meile soovitusi jagada 
või küsida, et kas ma ikka tean, 
miks ma mõnd lauset ütlen või 
just nõnda rollis käitun. Lavas-
tajal on kaks silmapaari juures. 
Isegi rohkem, sest proove on 
agaralt külastanud koreograaf, 
kelle nutikad seaded annavad 
lavastusele suure lisaväärtuse. 
Muidugi on liikumise aluseks 
muusika, Jarek Kasari looming 
on talle omaselt krutskeid täis 
ja meeleolukas.”

Selline on suvise mereple-
kilise lavastuse sünni- ja aren-
gulugu. Siin on palju positiiv-
set energiat ja koostööd. Loo-
dame väga, et see kõik kandub 
augustikuu õhtutesse, mil ter-
vik saab kokku pandud.

Rannarahva muuseum

August uhub Viimsi randa “Mereplekid”

Külli Reinumägi, Eva Kalbus ja Ene Järvis. Foto Hannes Egmond

Etendused Viimsi 
Vabaõhumuuseumis
3., 4., 6., 7., 8. augustil 
(algus kell 19.00)
Etendused Prangli 
saare sadamakuuris 
Noor Kaardivägi
14. augustil kell 19.00
15. augustil kell 13.30
21. augustil kell 19.00
22. augustil kell 13.30
29. augustil kell 13.30

Lavastuse kunstnik Kaja Tungal  
Foto Sofi Viik. 
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Keset Muuga lahte on 
vaikne maalapike kuju-
nemas turismimagnetiks. 
Pranglil on väikesed 
majad külatee ääres, 
mõne juures võib aimata 
kunagist toredust, mõni 
särab pärast euroremonti 
nagu prillikivi. 

Mootorsõidukipark pole suur, 
kuid varieerub uhketest maas-
turitest turistideveoks kohan-
datud veoautode, turtsuva La-
da ja kastiga mootorrattani. Saa-
re karmimat palet näevad kü-
lastajad alles siis, kui sinna tor-
mivangi jäävad.

Paadimeeste saar
Tänapäeval on Pranglit ehk ras-
ke paadimeeste saareks pida-
da, kuid kauged paadiretked 
on sajandeid kuulunud saare 
eluviisi juurde. Prangli elu sai 
Nõukogude piiritsooni tingi-
mustes mõnes mõttes merest 
eemale kallutatud. Kuid Prang-
li oli üks väheseid paiku Ees-
tis, kus rahvas puhtal kujul ka-
lapüügist elatus. Just kalapüük 
ja meresõit on need, milles siin-
sed inimesed põlvest põlve eri-
ti tugevad on olnud. Vanemal 
ajal pidid saare mehed küllap 
ise hakkama saama nii igapäe-
vaste kalapaatide kui suurte tu-
gevate viislaidude ehitamisega. 
Ajalooliselt on Pranglil ja Soo-
me lahe põhjaranna saartel pal-
ju ühist, tänapäeval torkab aga 
silma ka üks erinevus: Pranglil  
puuduvad  talusadamad paati-
dega. Nõukogudeaegne mere-
lemineku keeld mõjutab sedasi 
saare tänast nägu.  

Meri ühendab
Põhja-Eesti rannikut eraldab 
Soome lõunarannikust üsna 
kitsas laheriba ja vanasti oli si-
depidamine üle lahe elav. Pal-
judel oli teisel rannal sugulasi 
ja sõpru. 1710. aastal põge-

Reet Rohesalu ja 
tema hõbedane 
kalakuningriik
Tallinnas ja selle ümbruses pole kalasõpra, kes 
ei tunneks Pepe Reeta ja tema poolt müüdud 
maitsvat kala. Reeda pärisnimi on hoopis Rohe-
salu, kuid OÜ Pepekala omanikku teavad paljud 
just Pepe Reeda nime all. Maitsvat kala on ta 
pakkunud juba üle kahekümne aasta.

Olete juba 23 aastat kala müügiga tegelenud. Kuidas 
kõik alguse sai?

Üheksakümnendate alguses sattusin kokku Pertti Ter-
voneni nimelise soomlasega. Ta oli just oma Eesti äriga 
alustanud ja kutsus mind kampa. Sellest ajast saadik te-
gelengi kalamüügiga. Päris algusaastatel käisin paar kuud 
ka Soomes tööl, kuid see mulle ei istunud. Kodune Viimsi 
rand oli mulle selle jaoks liiga armas, tulin õige pea Ees-
tisse tagasi.

Kuidas algusaastate äri edenes?
Eks üheksakümnendad olid keerulised. Müüsime oma 

kaupa keskturul ja seal juhtus nii mõndagi. 1998. aastal 
sulgesime oma sealse müügiputka. 

Mis edasi sai?
Mis ikka sai, ajasin oma kalaäri edasi ja nüüdseks võin 

päris rahul olla. Pepekalal on müügipunkt nii Viimsis kui 
ka Mustamäel ning palju lojaalseid püsikliente. Me puhas-
tame, fileerime ja soolame kalu ning koostööpartnerid ka 
suitsutavad ja töötlevad kulinaarselt. Olen õnnelik, sest 
suudame pakkuda kliendile nii laias valikus kala ning mul 
on suurepärane meeskond. Mul on abiks kalamüüjad, kes 
on töötanud Pepekalas juba 21 ja 12 aastat. Samuti ei tee 
me eriti reklaami – hea kala toob kliendid ise meie juurde.

See on ju suurepärane. Aga miks just kala? 
Eks võib-olla natuke lööb välja minu randlase veri. 

Meie perekond on Viimsist pärit ja minu isa oli kalur. 
Minu vanaema on elanud Prangli saarel, kuid ta tuli hiljem 
mandrile Rohuneeme. Kala on meie peres ikka laual olnud 
ja seda on hea süüa. 

On teil endal mõni lemmik kalatoit ka?
Eks ikka. Kala maitsebki enamasti suurepäraselt, kuid 

minu armastus kuulub tule peal grillitud forellile. Selle 
vastu ei saa ükski muu maiuspala.

Kas oskate välja tuua huvitavaid fakte eestlaste ka-
lasöömisharjumuste kohta?

Ega siin midagi ennekuulmatut ole. Süüakse palju pu-
nast kala. Tänapäeva inimene tahab kalu, kus on võima-
likult vähe luid sees. Klassikalised kilu ja räim lähevad 
muidugi ka alati ning lest. Vene rahvusest kliendid lesta 
eriti ei söö, nad eelistavad muid kalu. Viimsi rahva kohta 
võib öelda, et õnneks meie inimesed armastavad veel väga 
kala süüa.

Kuhu edasi?
No eks mul omad väikesed plaanid ja unistused ikka 

ole. Hetkel nõuab kalaäri palju tähelepanu ning ka mu lap-
sed on sellesse kaasatud. Tulevikuplaane praegu veel pal-
jastada ei tahaks, las see jääb üllatuseks. Olen heas mõttes 
tegudeinimene, niisama passima jääda ei taha.

Lõpetuseks klassikaline küsimus: mida soovite kuld-
kalakeselt?

Mul oleks talle üks õige lihtne soov – sooviksin endale 
leida toimeka abilise oma kalaärisse, siis oleks lihtsam ka 
oma unistusi täide viia.

Aitäh Reet! 
Maivi Kärginen

Rannarahva muuseum

nesid Prangli elanikud sõja ja 
katku eest oma kodudest Soo-
me ja Ihasalusse, 1716. aastal 
tuldi tagasi. 1774. aastal kaebas 
Haljava mõisnik Stackelberg, 
et Prangli saarelt on 10 aasta 
jooksul 27 inimest Soome või 
Rootsi põgenenud. Pirtti, Lill-
saar, Eestinluoto ja Krämari 
saartel Sibbo saarestikus elas 
ammusest ajast peale eestlasi. 
Prangli inimesed olid vanemal 
ajal kraami ostmiseks nii sage-
li Loviisa linna purjetanud, et 
Loviisat oli pranglimeeste tei-
seks pealinnaks nimetatud.

Meresõiduvabadus
Pikki sajandeid ei olnud me-
resõidu üle mingit kontrolli. 
Kõik teed olid lahti, sõida kuhu 
tahad. Randlaste jaoks oli ran-
nakaubandus alati hea tulualli-
kas. Kuid üle mere veeti salaja 
ka kaupu, mille vedu oli keela-
tud või ei tasunud kõrgete tol-
lihindade pärast ära. 19. sajan-
dil tegid Põhja-Eesti randlased 
üle Soome lahe loendamatuid 
soola-, kohvi- ja viinareise. 
Soomest tulles toodi kindlasti 
kaasa tuletikke. Hiljem veeti 
Soome kartuleid ja 1920. aas-
tatest piiritust. Piirivalvurite 
võitlus salakaubaveoga eriti 
edukas ei olnud. Vana rannaõi-
guse alusel arvasid randlased, 
et hoopis riik oma tollireeglite-
ga trügib nende pärusmaale ja 

ületab oma võimupiire.
Võib-olla mõtlesid sama-

moodi ka mereröövlid – kes 
teab? Legendides seostatakse ka 
Prangli saart mereröövlitega. 
Saar paikneb iidsel ida-lääne 
kaubateel ja piraadijuttudel 
võib tõepõhi all olla. Keskajal 
võimutsesid siinsetel vetel han- 
hansalaevu jahtivad vitaaliven-
nad ja arvatakse, et 23–30% 
Põhja-Euroopa vetes liikunud 
kaubalaevu langes röövide ohv- 
riks. Sageli juhtus ka laevaõn-
netusi ja randlasi on kahtlusta-
tud nendele omakasu eesmär-
gil kaasaaitamises. Kirjutama-
ta reegel oli see, et kodu lähe-
dal hätta sattunuile tuli appi 
minna, ent kui õnnetus juhtus 
kaugemal, võis ka röövida. 

Kala- ja hülgepüügi-
reisid 
Iga-aastane suur reis oli keva-
dine sõit Soome rannikule räi-
mepüügile. Pranglist mindi ta-
valiselt Mustaviiri või Pirtti 
saarele – viimane oli Kerist ot-
se põhja pool. Kaasa sõitis ko-
gu elujõuline elanikkond, ka nai-
sed väikeste lastega. Soome sõi-
deti sellepärast, et sealsete saar-
te vahel olid eriti head räime-
kudemiskohad. 19. sajandil li-
sandus veel üks põhjus – soola 
hind oli Soomes 4–5 korda ma-
dalam kui Tallinnas ja nii sai 
räimed kohapeal ära soolata. 

Seejärel purjetati  mõnele am-
mutuntud saarekesele püügile. 

Soome kalastusreisid lõp-
pesid alles 19. sajandi lõpul, mil 
kilu Eestis nii hinda läks, et see 
kalamehed rikkaks tegid.

Hülgeid püüti oma saare 
ümber aasta ringi. Varakevadel 
sõideti aga kaugetele püügiret-
kedele. Prangli mehed rääkisid 
Gustav Vilbastele, et vanasti oli 
purjepaatidega sõidetud ka Ta-
gaidasse – Soome lahe idaotsa 
kuni Krunstati laheni, kus meri 
varem kinni külmus. Sinna 
sõideti suurema purjepaadiga, 
millel oli eistuk taga. Oli ol-
nud ka juhtumeid, kus Prangli 
hülgekütid tormiga Suursaarde 
ja Tütarsaarele või koguni Oja-
maale ja Rootsi randa jõudsid. 

Mootorpaatide aeg
Vabadussõja järel oli Eestis väga 
vaene aeg, kuid Prangli mehed 
leidsid siiski raha paadimooto-
rite ostuks. Prangli kala hakati 
Tallinna turule vedama suurte 
mootorpaatidega. 1920. aasta-
te lõpul oli parimaks paadiks 
kalameeste ühingu mootorpaat 
Viigar. 1935. aastal ostis Länne 
Kusti Soomest suure mootor-
paadi ja lasi selle Aksi paadi-
töökojas nõnda ümber ehitada, 
et paat ka kala vedamiseks so-
biks. Aksil tehti paat lausa kol-
mandiku võrra suuremaks ja 
ka kiiremaks. Hiljem ostis Kus-
ti Soomest veel teisegi paadi ja 
viis ka selle ümbertegemiseks 
Aksile. Mõne aja pärast valmis 
seal 14 m pikkune ja 3,2 m laiu-
ne paat, millele pandi nimeks 
Elsa.  

Jaanikuu soe tuul teeb mee-
le lahedaks ja jälle on käes head 
paadisõiduilmad. Prangli pole 
ammu enam piiritsooni raud-
ses haardes. Jääb soovida tuult 
purjedesse uutele Prangli paa-
dimeestele! 

Külvi Kuusk
Rannarahva muuseum

Prangli saar ja paadimehed

Paat Elsa saarerahva ja külalistega Kelnase sadamas. Foto Laine 
Piirissaare kogust 

Reeta ja tema maitsvat kala võib näha ja osta igal laupäeval 
ja pühapäeval ka Viimsi taluturul.
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15. juunil avas abivalla-
vanem Margus Talsi 
Viimsi Õpilasmaleva esi-
mese vahetuse. 51 noort 
töötavad neljas heakorra-
rühmas, lasteaias, raama-
tukogus ja muuseumis.  

Sellel aastal on noori malevas 
rohkem kui eelmistel aastatel 
ja osalejate arv on suurenenud 

Algas Viimsi Õpilasmaleva 
esimene vahetus

eelkõige heakorrarühmades. 
Lisaks tööle pakub malev 

ka ühiseid vaba aja veetmise 
võimalusi. Esimesel päeval oli 
Viimsi Noortekeskuses tutvu-
misõhtu, kus pärast lõunasöö-
ki korraldati tutvumismänge. 
Lisaks toimub karjääripäev 
koostöös Rajaleidja ekspertide-
ga, külastatakse Viimsi Seik-
lusparki, malevategevused jääd-

Malevasuve algus Viimsi Huvikeskuse juures. Foto Liina Rüütel 

vustatakse fotodele ning ühise-
le videole.

Suur tänu õpilasmaleva töö 
ja vaba aja veetmise korralda-
mise eest kommunaalametile, 
Viimsi lasteaedadele, raamatu-
kogule, Rannarahva muuseu-
mile, huvikeskusele, noortekes-
kustele ja kõikidele teistele, kes 
kaasa aitasid.

Kui leidub veel koostööpart-

nereid, kes tahavad õpilasma-
levlastele sobivat tööd pakkuda, 
võtke palun meiega ühendust – 
teine vahetus alustab 3. augustil. 

Lisainfo: noorsoo- ja hari-
dusamet, tel 6028 862 ja 6028 
868, malev@viimsivv.ee.

Ilusat malevasuve!
Kadi Bruus

noorsoo- ja haridustöö 
koordinaator

Kordame üle jalgrattasõi-
du põhitõed, sest elu näi-
tab: seda on väga vaja!  

1 Jalgrattur peab enne sõitu 
veenduma, et  jalgratas on 

töökorras st töötavad pidur ja 
signaalkell, ees on valge ja ta-
ga punane helkur ning vähe-
malt ühe ratta mõlemal küljel 
kollane või valge helkur. Pime-
dal ajal ja halva nähtavuse kor-
ral peab jalgrattal põlema ees 
valge ja taga punane tuli.

2 Silma jäävad noored jalg-
ratturid, kes ei kanna kiiv-

rit. Alla 16-aastane rattur peab 
liigeldes peas kandma rihmaga 
kinnitatud jalgratturikiivrit, mui-
du võib teda liiklusnõuete rik-
kumise eest karistada kuni 40-
eurose rahatrahviga. Vanemad, 
palun jälgige, et laps  kannaks 
rattaga sõites kiivrit – õnnetu-
se korral võib see päästa elu!

3 Sõiduteed peab jalgrattur 
ületama ülekäigurajal ning 

takistamata seejuures jalakäi-
jate liiklemist. Liiklusseadus 
lubab küll sõiduteed ülekäigu-
rajal jalgrattaga sõites ületada, 

Ohutut jalgrattasõitu kõigile

kuid tuleb meeles pidada, et 
siis ei ole autojuhil kohustust 
ratturile teed anda. Enne tee 
ületamist peab hoogu vähenda-
ma või vajadusel seisma jääma 
veendumaks, et sõidutee ületa-
mine on täiesti ohutu. Ohutuse 
mõttes on parem, kui jalgrattur 
ületab sõiduteed jalgsi, lükates 
jalgratast käe kõrval. Nii on 
palju ohutum!

4 Jalgrattaga tuleb sõita jalg-
rattatee või jalgrattaraja puu-

dumisel sõidutee parema ääre 
lähedal. Sõiduteel võib iseseis-

valt jalgratast juhtida vähemalt 
10-aastane laps, täiskasvanu va-
hetu järelevalve all vähemalt 
8-aastane laps. 10–15-aastasel 
ratturil peab olema sõiduteel sõi-
tes kaasas jalgrattajuhiluba. 

5 Kõnniteel võib sõita vaid 
alla 13-aastane jalgrattur ja 

tema kuni kaks saatjat. Samuti 
tohib kõnniteel sõita väikelast 
rattatoolis sõidutav jalgrattur. 
Väiksemad lapsed võivad jalg-
rattaga sõita vaid kõnniteel, jalg-
rattateel ja õuealal. 

6 Jalgrattaga ei tohi sõiduta-
da inimest, kes ei istu sõit-

jale ettenähtud istmel. See tä-
hendab, et ka pakiraamil ei to-
hi kedagi sõidutada. 

Jalgrattavargused
Koos rattasõiduhooaja alguse-
ga on sagenenud jalgrattavar-
gused. Enamasti varastatakse 
jalgrattaid, mis on jäetud jä-
relevalveta ja lukustamata või 
ööseks välja. Et vargusi ära 
hoida, pange ratas enne selle 
juurest lahkumist alati lukku ja 
ärge jätke oma sõiduriista öö-
seks õue. Paraku varastatakse 

rattaid ka kortermajade kori-
doridest ja keldritest, ka seal 
tuleb seepärast jalgratas lukus-
tada. Iga võõra puhul uurige, 
kellele te koridori välisukse 
avate. Vargad valivad tihti ju-
husliku korteri numbri ja he-
listavad, lootes, et keegi neile 
avab. Kahjuks seda ka tehakse, 
võimaldades sedasi vargale li-
gipääsu koridoris olevale vara-
le. Julgustame inimesi liituma 
uue jalgrattaregistriga Bike-ID 
(www.bike-id.eu), tänu millele 
on leitud jalgratta ning selle 
omaniku kokkuviimine liht-
sam, sealt saab jalgratast ostes 
kontrollida, ega see pole mär-
gitud varastatuks.

Alates 25. juunist alustab 
Viimsis tööd uus piirkonna-
politseinik Eret Elen Viidakas 
(eret.viidakas@politsei.ee, tel 
6028 855).

Turvalist suve!
Egon Roosimägi 
Jelena Polkopa

Viimsi noorsoopolitseinik 
Marina Aleksejeva 

Liiklusjärelevalvekeskuse 
noorsoopolitseinik 

Vabaõhu noortekeskus vol 2  
Eestimaa suvi on lühike ja ilusate ilmadega peab tegutsema 
õues. Viimsi noortekeskused plaanivadki seda. Viimsis toi-
mub selgi suvel projekt Vabaõhu noortekeskus. 

Kui eelmisel suvel vandersellitasime mööda Viimsit mitmetes 
kohtades, siis nüüd oleme pikemalt paigal Haabneeme rannas, 
Kelvingi külas ja Pärnamäe külas Soosepa elurajooni mängu-
platsil. Lisaks toimuvad võistlused Viimsi Skatepargis ning Viimsi 
noortepäev. 

Vabaõhu noortekeskus on 1.–3. ja 27.–31. juulini Haabneeme 
rannas, 17.–19. augustil Kelvingi külaplatsil (mere ääres) ning 24. –
28. augustil Pärnamäe külas (Soosepa elurajooni mänguväljakul). 

Ilusate ilmadega oleme kohal iga päev kell 12–17. Igal täistun-
nil algab uus mäng või võistlus ning tegevust jagub igas vanuses 
noortele. Lisaks saab laenutada mänge, spordivahendeid või küsi-
da infot sügisel noortekeskustes alustavate projektide kohta.   

Viimsi Skatepargis on neli võistluspäeva: 16. juunil tõuke-
rataste võistlus, 25. juunil rulavõistlus, 5. augustil BMX-i võist-
luspäev ja 21. augustil taas tõukerataste võistlus. Tõukerataste 
võistlused algavad kell 14, teised kell 17. 

Vabaõhu noortekeskus vol 2 sai toetust Harju Maavalitsuse 
Avatud Noortekeskuste projektikonkursilt. 

Annika Orgus  

Sõitma tohib minna korras 
rattaga. Foto Fotolia
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Ülikooli Apteegi Viimsi apteek pakub 
suveks tööd klienditeenindajale ning püsivat 
tööd proviisorile või farmatseudile.
Tööülesandeks on apteegikülastajate nõustamine ja teenindamine.

Nõudmised kandidaadile 
• hea suhtlemisoskus
• positiivne ellusuhtumine
• tahe aidata inimesi  
Ettevõte pakub 
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
• konkurentsivõimelist töötasu
• paindlikku töögraafikut  

Proviisoril ja farmatseudil on nõutav erialane haridus.

CV koos palgasooviga palume saata aadressile viimsi@ya.ee
Kontaktisik: Kalli Kasepõld, lisainfo tel  600 0495 

14. juulil peeti Muuga 
küla turvalisuspäeva. 
Vaatamata vihmasele 
ilmale oli kokku tulnud 
väga palju lapsi Muugalt, 
Viimsi teistest küladest ja 
ka Maardu linnast. 

Kohalolijaid tervitasid Viimsi 
abivallavanem Margus Talsi ja 
vallavolikogu esimees Mailis 
Alt. Oma asutust ja tehnikat 
tutvustasid Kaitseliit, Pääste-
amet, Politsei- ja Piirivalve-
amet ning Eesti Otsingukoerte 
klubi. 

Kaitseliit näitas tänase sõ-
duri varustust ning võimaldas 
huvilistel teha ka näomaskee-
ringut. 

Muuga küla turvalisuspäev

Eriti põnev oli vaadata, kuidas koerad inimesi otsivad. Fotod Andrus Pihel

Päästeamet tutvustas pääs-
tetehnikat ning jagas infovol-
dikuid.

Eesti Otsingukoerte Klubi 
näitas, kuidas koerad iniesi ot-
sivad, hiljem said kõik lapsed 
sõbraliku koeraga ka lähemalt 
tutvust teha.

Politsei- ja Piirivalveamet 
näitas välitööde bussi ning 
kõik huvilised said lahendada 
liiklustesti. Lapsed said samal 
ajal mängida lõvi Leoga.

Kokkuvõtteks oli tore päev 
täis laste naeru ja kilkeid. Suur 
tänu korraldajatele ning kõiki-
dele osalejatele!

Turvalist suve!
Mati Mätlik
abivallavanemLähem tutvus lõvi Leoga. 

Ühe hädaabinumbri 
112 kasutuselevõtt on 
muutnud abi kutsumise 
lihtsamaks, sest kriitilises 
hädaolukorras on vaja 
meeles pidada ainult üht 
numbrit. Ühel numbril ja 
ühe kõnega saab kutsuda 
kiirabi, päästjaid ja polit-
seid või mitut abiosutajat 
korraga. 

Üleminek ühele hädaabinumb-
rile 112 loob eeldused, et Häi-
rekeskuse töösaalis muutub kõi-
gi kolme valdkonna – kiirabi, 
pääste ja politsei – hädaabikõ-
nedele vastamine, abivajaduse 
ja abivajaja asukoha väljasel-
gitamine ning abi väljasaatmi-
ne kiiremaks ja täpsemaks. See 
kiirendab ka abi kohalejõud-
mist.

Ühel numbril 112 arenda-
takse hädaabiteenust üle Eesti 
ühetaoliselt ja kvaliteetselt.

Abi kutsuda on lihtsam. Krii-
tilises olukorras on inimesel 
vaja meeles pidada vaid numb-
rit 112. Õnnetuses ei kulu aega 
mõtlemisele, millist abi ja mil-
liselt numbrilt kutsuda. Ei pea 
tegema mitut kõnet eri numb-
ritel, kui on vaja appi näi-
teks kiirabi ja politseid. Ühel 
numbril 112 ja ühe kõnega 
saab kutsuda kõiki abiosuta-
jaid nii eraldi kui ka korraga.

Eestis on kasutusel üks hädaabinumber 112

Kõnele vastatakse 
kiiremini
Numbril 112 vastab Häirekes-
kus igale hädaabikõnele üks-
kõik kust Eestimaa paigast 
kiiresti. Numbril 112 ei ole ta-
vaolukorras ootejärjekorda, sest 
töötab kõnede ülevoolu süs-
teem: kõnele vastab esimene va-
ba päästekorraldaja ükskõik mil-
lises Häirekeskuse piirkondli-
kus keskuses. Hädasolija ei 
pea liinilepääsu ootama olu-
korras, mil iga sekund võib 
maksta elu.

Numbril 112 positsioneerib 
Häirekeskus helistaja asukoha 
kohe kõne ajal uue töövahendi 
– geoinfosüsteemi – digikaar-
dil. Lauatelefonilt helistaja asu-

kohta näeb päästekorraldaja 
aadressi täpsusega, mobiiltele-
fonilt helistajat piirkonna täp-
susega. Helistaja lisainfot ja di-
gikaardi otsinguvõimalusi ka-
sutades määrab päästekorralda-
ja abivajaja võimalikult täpse 
asukoha.

Kõik Häirekeskuse pääste-
korraldajad on välja õpetatud 
ühtviisi hästi teenindama nii 
kiirabi, pääste kui politsei hä-
daabikõnesid. Häirekeskus võ- 
tab kõik hädaabikõned vastu ja 
töötleb neid üle Eesti ühetao-
liselt, kindlate reeglite alusel 
ja kvaliteetselt. Politseikõnede 
lisandumine numbrile 112 ei 
halvenda kiirabi- ja päästekõ-
nede teenindamist.

Infovahetus ja abi 
saatmine paranevad
Kõigis neljas Häirekeskuse piir-
kondlikus keskuses töötavad 
nüüd ühises töösaalis pääste-
korraldajad, kes võtavad vastu 
kõik  hädaabikõned ja saada-
vad välja kiirabi, päästjad ja 
politseijõud. Ühises töökesk-
konnas ja inforuumis kiireneb 
infovahetus, paraneb abi saat-
mise kiirus ja kvaliteet ning 
abi jõuab rutem kohale. Vaja-
duse korral saab kiiremini väl-
ja saata kõik tarvilikud jõud.

Parem ja kiirem infovahe-
tus ühises inforuumis, täpsem 
abivajaduse väljaselgitamine, 
kasvav meeskonnatunne ja pa-
rem koostöö – kõik see muudab 
appi sõitva ressursi kasutamise 
asjakohasemaks. Eriti tõhus on 
operatiivressursside kasutami-
ne komplekssündmuste korral. 

MEELESPEA
l Helista 112, kui vajad KIIRET abi (info saamiseks ja andmiseks 
on infotelefonid)!
l Helista kõigepealt 112-le, mitte pereliikmele või sõbrale! 
l Ütle, mis juhtus ja kas keegi on viga saanud.
l Ütle aadress või kirjelda asukohta, kuhu abi on vaja.
l Kui sa ei asu ise sündmuskohal, anna sellest teada.
l Kuula päästekorraldaja küsimusi, vasta täpselt ja lühidalt.
l Kui elu ja vara on ohus, saadetakse abi välja juba kõne ajal.
l ära katkesta kõnet enne, kui abistamiseks vajalikud asjaolud 
on välja selgitatud.
l Hoia oma telefoniliin vaba, et lisateabe saamiseks või nõuan-
nete andmiseks saaks sulle tagasi helistada.
l Kui olukord sündmuskohal muutus – läks halvemaks või pare-
maks –, helista 112 ja anna sellest teada.
l Kõik hädaabikõned salvestatakse.

Näiteks kui pääste või kiirabi 
jõuab enne politseid sündmus-
kohale ja selgub, et politseid ei 
olegi vaja (nt on abivajaja lah-
kunud või viidud haiglasse), 
annab Häirekeskus kohe taga-
siside politseile, kes annullee-
rib patrulli väljakutse. Sama 
skeem toimib ka vastupidiselt, 
kui politseipatrull jõuab enne 
kiirabi või päästet sündmus-
kohale.  

Kutsu politseid häda-
abinumbril 112
Number 110 kaob pärast üle-
minekuaega kasutusest. Kuid 
veel pika aja jooksul suunatak-
se numbrile 110 helistajad au-
tomaatselt numbrile 112 ning 
keegi ei jää abita, kui ta helis-
tab 110. Inimestele jääb ühele 
hädaabinumbrile üleminekul 
mõistlik aeg ühe numbri 112 

teadvustamiseks. Alles siis, kui 
numbrit 110 peaaegu enam ei 
valita, kaob see kasutusest.

Üleminek seniselt kahe hä-
daabinumbri süsteemilt ühele 
võimaldab hädaabiteenust eda-
si arendada ühtlaselt kogu Ees-
tis. Jätkuvate arenduste tule-
musena hakkavad hädaabitee-
nust osutavad ametkonnad üha 
enam kasutama ühiseid tööva-
hendeid, nagu näiteks häda-
abiteadete ühised andmebaasid, 
helistaja asukoha positsionee-
rimine, lähima abistaja ja kii-
reima teekonna nägemine digi-
kaardil ning kiire elektroonili-
ne andmevahetus.

Abi saadetakse ka kaame-
rapildi põhjal ja ilma hädaabi-
kõneta. Avalike valvekaame-
rate reaalajas jälgimise õigus 
on lisaks politsei operatiivtea-
beteenistusele nüüd seadusega 
antud ka Häirekeskusele. Ühi-
ses töösaalis ekraanidel jälgi-
vad valvekaamerate pilti ka 
Häirekeskuse päästekorralda-
jad. Abivajajale tähendab see, 
et kaamerapildi kasutamine abi 
saatmiseks laieneb. Nii polit-
sei, kiirabi kui ka päästjad saab 
välja saata, kui kaamerapildilt 
paistab sekkumist vajav juh-
tum. Kriisiolukorras suudab Häi-
rekeskus kiiresti mobiliseerida 
täiendavad jõud. 

Häirekeskus

TEISED TäHTSAD INFOTELEFONID
l Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 saad edastada 
teateid keskkonnareostuse ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste 
kohta.
l Kohaliku omavalitsuse infotelefon 1345 tegeleb elektri-, 
vee-, kanalisatsiooni-, küttesüsteemide-, heakorra-, teede kor-
rashoiu jt kommunaalmajanduse küsimuste lahenduste vahen-
damisega Viimsi vallas. 
l Päästeala infotelefonile 1524 helista siis, kui vajad nõuandeid 
oma kodu turvalisemaks muutmisel, soovid päästeala ametni-
ke kontakte, kui sul on päästealaga seotud küsimusi ja sa ei tea, 
kelle poole pöörduda vms.  

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

k–r 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
tühjendusmüük: 

palju kaupa hinnaga 1.00 eur

Aasia restoran Bollywood 
Viimsi otsib avatavasse 
restorani (Randvere tee 
9) töökat personali:
koristajat, nõudepesijaid, 
abikokkasid, klienditeenin-
dajaid.
Soovijatel palun ühendust võtta: 
viimsi@bollywood.ee, tel: 5624 2607.
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6. juunil toimus Viimsi 
valla ajaloo viies ratta-
retk.

Esimesest Viimsi rattaretke toi-
mumisest möödub tänavu viis 
aastat. Et seda pidulikku sünd-
must ära märkida, kulgesid 
viimsilastest rattaretkelised ko-
duvalla teedel ja külades ning 
tutvusid ühtlasi kodukandi aja-

230 ratturit tutvusid 
koduvallaga

looga. Teel uurisime vaatamis-
väärsusi, ronisime Lubja tule-
torni, käisime sadamates ja nau-
tisime mõnusat suvepäeva. Rat-
taretke teekond läbis Pringi, 
Püünsi, Rohuneeme, Kelvingi, 
Leppneeme, Tammneeme ja 
Lubja küla. 

Meil on hea meel, et retkest 
võttis osa mitmeid inimesi, kes 
osalesid ka 2010. aastal toimu-

nud sõidul. Vähem või rohkem 
staažikaid rattureid julgustas 
hommikul koos sportlikult ae-
ga veetma abivallavanem Mar-
gus Talsi.

Täname rattaretke õnnestu-
mise eest OÜ-d Saaremaa De-
lifood, Rannarahva muuseu-
mi, spordiklubi CFC Hjalmar 
Konno ja Marko Soonet, Rimi 
Baltic Eestit, USS-ist Artjom 

Rekordhetkel sõitis kaasa enam kui 230 ratturit. Vaadake rattaretke fotogaleriid www.facebook.com/viimsivald. Fotod Aime Estna

Lofitskit ning külavanemaid 
Jüri Kruusveed (Püünsi), Jüri 
Martinit (Rohuneeme), Ants-
Hembo Lindemanni (Kelvin-
gi), Raivo Kaaret (Tammnee-
me), Raimo Tanni (Lubja) ja 
giid Jaan Tagavälja, kes meile 
kodukanti tutvustasid. 

Remo Merimaa 
sporditöö koordinaator

Suvi tuleb Viimsi Tennise-
keskuses kiire, sest alates 
augustikuust on keskus 
pühendunud vaid tenni-
semängule ning laste ja 
täiskasvanute tennise-
koolile.

Keskus avab kaks uut väljakut. 
Harrastajate, võistlejate ja Fre-
di Vöörmani Tenniseakadee-
mia kasutuses on siis kokku 
neli suurepärast siseväljakut.

“Septembris avatud Viim-
si Tennisekeskus on korraliku 
hoo sisse saanud, külastajatest 
on saanud klubiliikmed. Mõte 
pakkuda country-club tüüpi ter-
viklikku ajaveetmise paketti 
hakkab ilmet võtma,” sõnab 
klubi juhataja Keit Sikk. Ten-
nist toetavad MyFitnessi stuu-
dio, mängunurk lastele ja sau-
nad. 

Halli tasub tulla kogu pere-
ga, siin ei pea piirduma vaid 
tennisega – äsja valmis tree-
ning- ja venitusstuudio. “Ruu-
mis on võimalusi kindlatele li- 
hasgruppidele suunatud jõu-
treeningust ja venitusest kuni 
jooga ja bodyartini,” kirjeldab 
klubi juht. Keha-meele tree-
ningud parandavad keskendu-
misvõimet, rahustavad ja en-
netavad vigastusi. Sellest on ka-
su nii tennisevormi paranda-

Viimsi Tennisekeskus avab uued väljakud

miseks kui ka lihtsalt hea ene-
setunde jaoks.

Kenasti on käivitunud ka 
Fredi Vöörmani Tenniseaka-
deemia noortele tennisesõpra-
dele, regulaarselt korraldatak-
se nii laagreid kui ka võistlusi. 
Juuli lõpus toimub suur tasuta 
perepäev, kus tutvustatakse kõi-
ki tennist puudutavaid võimalu-
si. Täiskasvanutele jaoks alus-
tame koostöös Alar Milkiga, 
kes tenniseringkondades tut-
vustamist ei vaja, Tennis-Cli-
nicuga. Nädalavahetuste hom-
mikutel toimub intensiivõpe 
ringtreeningu põhimõttel nel-
jal väljakul. Intensiivtrenn on 
hea variant nii “arengupla-
toos” vaevlejatele kui ka neile, 
kes naasevad tennise juurde 
pärast pausi. 

Meie hinnapoliitika vastab 
turuhinnale. Kahele püsiajaga 
eratreeneriga tunnile kulub har-
rastajal kuus u 200 eurot, suvi-
sel on hind mõnevõrra sood-
sam. Ökonoomsemad on näi-
teks neljased täiskasvanute tree-
ning- ja mängugrupid. 

Suvel tahame käivitada 
Viimsi rahvale ka mõnusa õh-
tuse seltskonnatennise, kuhu 
kõik harrastajad on väga oo-
datud.  

Kui liitute Viimsi Tennise-
klubiga, siis on platsi hinnava-
he prime-time’il 4 eurot, ehk 
siis kahe õhtuse püsiajaga või-
date kuus 32 eurot ja teenite 
liitumise tagasi kolme kuuga, 
edasi säästate ligi 300 eurot 
hooaja kohta. Liikmelisusega 
kaasnevad ka muud soodustu-

SUVEÜRITUSTE KALENDER
Vt ka www.tenniseklubi.ee
Juuni
l R, 19. juuni MyTennis 
(tennis + kardio = võistlus)
l P, 28. juuni Pereturniir
Juuli
l R, 17. juuli MyTennis 
(tennis + kardio = võistlus)
l P, 19. juuli Pereturniir
l K, 29. juuli algusega kell 
12.00 SUUR TENNISE PERE-
PäEV (kõigile tasuta)
l L–P, 25. ja 26. juuli Ten-
nisClinic
l Kolmapäeviti, kell 18.30-
20.30 seltskonnatennis 
(Tiina Parmas, registreeri 
viimsi@tenniseklubi.ee)
August
l L–P, 1.,2., 8. ja 9. august 
TennisClinic
l Kolmapäeviti, kell 18.30-
20.30 Seltskonnatennis 
(Tiina Parmas, registreeri 
viimsi@tenniseklubi.ee)
l P, 23. august Pereturniir

sed: eraldi riietusruum, klubi-
üritused, pere- ja üksikmängu 
turniirid ning pakkumised koos-
tööpartneritelt.

Viimsi Tennisekeskus oo-
tab iga päev toredaid ja spordi-
huvilisi külalisi!

Viimsi Tennisekeskus

Viimsilasel ilmus 
pilatese raamat
Põlisel viimsilasel Eva Pettinenil ilmus juunis 
juba teine mahukas pilateseraamat “Tervis pila-
tesest”. 

Raamatus pakub kaasajastatud ja selgelt struktureeritud 
infot pilatese kohta, leiate sealt  nii matipilatese originaal-
programmi kui ka harjutusti algajatele, kesk- ja edasijõud-
nute tasemele. 375 fotot koos põhjalike kirjeldustega aita-
vad ka iseseisvalt treenida.

Eva on nii Eestis kui ka Inglismaal treenerina töötanud 
19 aastat, sellest 9 aastat pilatesetreenerina. Flexus Pilates 
Studio, mis oli Eestis esimene omataoline, asutas ta Viimsis 
2006. aastal. Stuudio on pühendunud matipilatese treenin-
gute juhendamisele ja arendamisele ning treenerite koolita-
misele. Raamatu autor on 9 aasta jooksul juhendanud eesti, 
soome, inglise ja rootsi keeles ligikaudu 200 pilatese kursust 
ning u 10 000 pilatese trenni nii tavaharrastajatele, olümpia-
võitjale, eri rahvustest diplomaatidele, füsioterapeutidele, 
taastusraviarstidele kui ka näitlejatele. Tema koostatud ja 
juhendatava 6-kuulise matipilatese treeneriõppe on edukalt 
läbinud juba 14 uut matipilatese treenerit.

VT

Toetus noorkorv-
pallureile
Tänavu toetab MTÜ Korvpalliklubi Viimsi noor-
korvpalluri stipendiumi maksmist ettevõtja 
Kaido Simmermann koos sõpradega.

KK Viimsi kuulutas välja konkursi noorkorvpalluri sti-
pendiumile, mille eesmärk on tunnustada ja toetada loo-
tustandvaid korvpallureid nende karjääri kõige raskemal 
hetkel – üleminekul noorteklassist täiskasvanute sporti.

Tunnustatud ettevõtja Kaido Simmermann koos oma 
sõpradega on otsustanud sellele KK Viimsi ellu kutsutud 
projektile õla alla panna, tasudes stipendiumitega seotud 
kulutused klubile tehtud annetustega.

KK Viimsi tegevjuht Tanel Einaste: “On tore, et meie 
algatust on märgatud ja sellega kaasa tuldud. Lisaks otse-
sele toele ja panusele Eesti sporti on see meile lisamoti-
vaator, näitamaks, et ajame olulist asja. Suur tänu Kaido 
Simmermannile, tema sõpradele ja perele!”

Sel aastal laekus stipendiumi saamiseks kolm avaldust, 
millest MTÜ Korvpalliklubi Viimsi juhatus otsustas rahul-
dada kaks. Stipendiumi makstakse stipendiaatidele igakui-
selt kindla summana 12 kuu jooksul. 

Korvpalliklubi Viimsi

Eesti Korvpallikohtunike Kogu (EKKK) juhatuse 
koosolekul valiti juhatuse esimeheks kogenud 
korvpallikohtunik Atso Matsalu.

Atso Matsalu asub vastutama kommunikatsiooni ja juha-
tuse töö juhtimise eest. Eelmine juhatuse esimees Tanel 
Suslov jätkab Eesti Korvpalliliidu (EKL) kohtunike ko-
misjoni ja EKL-i juhatuse liikmena. 

Atso Matsalu sõnul on tal tegu juba tuttava tööga. 
“Olin samal ametikohal 4–5 aastat tagasi. Probleemid on 
aja jooksul muutunud ja lahendusteed samuti. Tuleb liht-
salt otsast peale hakata,” lisas ta.

Matsalu kõrval alustavad uute liikmetena tööd Kirs-
ti Leppik ja Jegor Mitrofanski. Eelmisest juhatusest jät-
kavad Rain Rannamets ja Janek Saluse. Uus juhatus on 
seadnud oma esimesteks prioriteetideks EKKK identiteedi 
parendamise, täiendavate vahendite leidmise, väljaku- ja 
lauakohtunike tasude tõstmise ning koolituse tõhustamise.

Atso Matsalu karjäär korvpallis algas 1987. aastal. 
1989. alustas ta Eesti meistrivõistluste kohtunikuna, 1992. 
aastal sai ta rahvusvahelise kategooria kohtunikuks. Sel-
les rollis on ta osalenud kahel Euroopa meistrivõistluste 
meeste korvpalli finaalturniiril ja kahel universiaadil. Ala-
tes 2009. aastast on Atso Matsalu rahvusvahelise kategoo-
ria korvpallikomissar.

Eesti Korvpallikohtunike Kogu

Atso Matsalu valiti 
EKKK juhatajaks

Tulge kogu perega mängima! Foto Fotolia
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l Raino Nurmel ja Marie Loreen Ränisool sündis 15. aprillil tütar 
Mia-Lisandra.

l Vallo Lehtmetsal ja Elina Pihlakil sündis 19. aprillil tütar Stella 
Liisu.

l Mihkel ja Annela Nagelil sündis 28. aprillil tütar Emma.

l Tarmo ja Triin Kõrvel sündis 29. aprillil poeg Lukas.

l Lauri ja Marianne Beilmannil sündis 30. aprillil tütar Iris.

l Steven Stüfil ja Kaari Sillartil sündis 7. mail tütar Steliina 
Loreen.

l Tiina Vallastel ja Isaac Pascual Gutierrezel sündis 8. mail tütar 
Stella.

l Aleksandr Kopõtkinil ja Anna Kopõtkinal sündis 9. mail tütar 
Vasilisa.

l Silver Annimäel ja Mare Samõlinil sündis 10. mail poeg 
Kaspar.

l Maksim Moissejevil ja Jevgenia Moissejeval sündis 14. mail 
tütar Milana.

l Peter ja Erika Kuusil sündisid 14. mail kaksikud Krister ja 
Kristel.

l Kaivo Ehasool ja Silvia Tehveril sündis 15. mail tütar Britta.

l Andrei ja Polina Turovil sündis 15. mail poeg Timur.

l Panajotis Kacil ja Susan Robamil sündis 18. mail poeg 
Sebastian Rezian.

l Risto ja Annely Kruusmannil sündis 21. mail tütar Lisette.

l Meelis Mägil ja Kaja Koostil sündis 25. mail poeg Jan Markus.

l Egon ja Merlin Teeperel sündis 26. mail tütar Eliise.

l Frederig ja Daisy Roizil sündis 28. mail poeg Aaron.

l Andrus Juhalul ja Mariel Marian Elistel sündis 6. juunil poeg 
Christian.

l Olavi Aasmannil ja Eleri Mihašoval sündis 10. juunil tütar 
Loviisa.

l Priit Pihtil ja Christiin Pilistel sündis 12. juunil poeg Siim 
Sander.

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!

Kuni 27. juuni
Mare Vindi ja Andres Toltsi 
näitus “Ajalik ja ajatu“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus ja Rohuneeme 
kabelis

Kuni 14. august
IV suvine võistulugemine
1.–9. klasside õpilastele
Viimsi Raamatukogus

19. juuni k 14
9. klasside lõpuaktus
Püünsi Koolis

Valgete Ööde Festival 
19. juuni k 20
Elina Born & Stig Rästa – 
taluõue kontsert
20. juuni k 20
Tõnis Mägi & Jarek Kasar “Aias“
21. juuni k 12–15
Lastefestival: Genka & Bänd
Piletid: 12/13/15 €
Viimsi vabaõhumuuseumis

Õhtused katusekontserdid
19. juuni k 21
Viveli Maar Duo
20. juuni k 21
Linda Kanter
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi suveterrassil

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

21. juuni k 11
Jumalateenistus leivamurd-
misega
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

21. juuni k 14.30
Jumalateenistus armulauaga   
EELK Randvere kirikus

21. juuni k 17
Kelvingi jaanituli
Mänguväljaku avamine, 
lastele ratsutamine ja kohvik 
“Kelvingi küpsetajad“
K 20.30 jaanitule süütamine
Köievedu
Tantsuks ansambel Münt
Kelvingi küla lõkkeplatsil

Estonian Voices
Piletid Piletilevis ja 1 h enne 
etenduse algust kohapeal
30 € koos transpordiga/15 € 
ainult etendus
Lisainfo: www.nargenfestival.ee
k 16 väljasõit Lennusadamast
k 23 väljasõit Naissaarelt
Naissaarel, Omari küünis

Õhtune katusekontsert
26. juuni k 21
Jana Abzalon
27. juuni k 21
Reelika Ranik
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi suveterrassil

27. juuni k 10.30
Prangli puupaatide regatt
Ansambel Konterbant
Ülesaare laululaval

27. juuni k 12
60+ lõunasöök
Eelregistreerimine: 
tel 5513 614 või 
eliot.preisfreund@gmail.com
Viimsi Vabakoguduses

27. juuni k 16.30
Nargenfestival ja Ööülikool
Kadri Voorand Trio ja Avarus 
Ensemble
Piletid Piletilevis ja 1 h enne 
etenduse algust kohapeal
30 € koos transpordiga/15 € 
ainult etendus
Lisainfo: www.nargenfestival.ee
k 14 väljasõit Lennusadamast
k 22.30 väljasõit Naissaarelt
Naissaarel, Omari küünis

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

28. juuni k 11
Jumalateenistus leivamurd-
misega
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

28. juuni k 14.30
Surnuaiapüha jumalateenistus   
EELK Randvere kirikus

29. juuni – 3. juuli k 10–16
Hea tuju laager 7–11-aastas-

tele tüdrukutele
Viimsi Huvikeskuses

1.–3. juuli k 12–17
Vabaõhu noortekeskus
Võistlused ja mängud
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Haabneeme rannas

1. juuli – 31. august
Raamatunäitus “Mis maa see 
on? Reis ümber Eestimaa”
Viimsi Raamatukogus

1.–18. juuli k 14 ja k 18
Koguperelavastus “Saabas-
tega kass“
MTÜ Miksteater
Viimsi vabaõhumuuseumis

3. juuli k 21
Katusekontsert: Koit Toome
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi terrassil

3.–4., 9.–11., 16.–18. ja 
24. juuli k 19.30
Nargenfestival
Muusikaline komöödia 
“Tüdrukud ei nuta ehk 
Katharina lähetamine“
Piletid Piletilevis
k 17 väljasõit Tallinnast
k 22.30 väljasõit Naissaarelt
Naissaarel, Omari küünis

4. juuli k 11–15
Suvi maalides
RMK Viimsi looduskeskus kutsub 
avastama Tallinna ümbrust
RMK Meremõisa telkimisalal

4. juuli k 22
Pidu ansambliga 
The Tuberkuloited
Pilet 8 €
Prangli sadamakuuris Noor 
Kaardivägi

11. juuli k 10
Rannarahva festivali Laada-
päev
Viimsi vabaõhumuuseumis

11. juuli k 21
Katusekontsert: Taavi Peterson 
ja Tajo Kadajas
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi suveterrassil

11. juuli k 22
Kaluritepäev
Pidu ansambliga Justament
Pilet 10/12 €
Prangli Rahvamajas

12. juuli k 10
Rannarahva festivali Paatide 
paraad
Viimsi vabaõhumuuseumis

13.–17. juuli k 10–15
Inglise keele laager 
10–13-aastastele lastele
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

17. juuli k 21
Katusekontsert: Kristjan Kasearu
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubi terrassil

18. juuli k 22
Kesksuve süldipidu 
ansambliga Nõel
Pilet 10 €
Prangli sadamakuuris 
Noor Kaardivägi

19. juuli k 12–20
Avatud talude päev 
Harmoonikumi taluõue-
kohvikus

24. juulil k 15 ja 
25. juulil k 19 - kl 15   
Piip ja Tuut püstijalakomöödias 
“Elu õied“
Piletid Piletilevis 9–11 €
Rannarahva muuseumi hoovis

25. juuli k 19.30
Nargenfestival
Ultima Thule kontsert
Piletid Piletilevis
k 17 väljasõit Tallinnast
k 22.30 väljasõit Naissaarelt
Naissaarel, Omari küüni õuel, 
Hellerella publikuaias

25. juuli k 22
Suvine tantsupidu
Esinevad Toomas ja Tauri Anni
Pilet 10/12 €
Prangli Rahvamajas

26. ja 27. juuli k 20
Vana Baskini Teater “Me 
ootame Teid pikisilmi“

Piletid Piletilevis 12–14 €
Rannarahva muuseumi hoovis

27.–31. juuli k 12–17
Vabaõhu noortekeskus
Haabneeme rannas
Korraldaja: Viimsi Noortekeskus
Lisainfo: www.huvikeskus.ee

1. august k 22
Suvine tantsupidu ansambliga 
Miraaž
Pilet 10/12 €
Prangli Rahvamajas

3.–7. august k 10–16
Kunsti- ja loovuslaager 
7–12-aastastele lastele
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

3.–7. august k 10–16
Inglise keele laager 
6–10-aastastele lastele
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

3., 4., 6., 7. ja 8. august k 19
Viimsi Suveteater 2015
Lood piirituse vedamisest 
“Mereplekid“
Pilet 15 €
Viimsi vabaõhumuuseumis

3.–14. august
Viimsi Õpilasmaleva II vahetus
Viimsi poolsaarel

5. august k 17
Vabaõhu noortekeskus
Rula võistluspäev
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Skatepargis

5. august
Vallatute vestide kontsert
Viimsi vabaõhumuuseumis

8. august
Prangli spordipäev
Prangli saarel, Ülesaarel
k 22 pidu ansambliga 2 Quick Start
Prangli Rahvamajas

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
Tel 6028 866

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

19. juuni – 8. august     

Viimsi valla kultuurikalender
21. juuni k 18
Jaanimöll
Tantsuks ansambel Wismari 
poisid
Kaasa piknikukorv!
Tammneeme külaplatsil, 
ajaloolisel sadamaalal

22. juuni k 19
Lubja ja Pärnamäe küla ühine 
jaanituli
Bänd, rahvatantsijad, kiiking, 
mängud, lastele batuut
Üritus on tasuta!
Lubja mäel

22. juuni k 19
Jaanipäev
Randvere külaplatsil

22. juuni k 20
Jaanipäeva pidu
Tuli, muusika, tants
Leppneeme sadamas, Kalurite 
maja tagusel muruväljakul

23. juuni k 18–02
Viimsi jaanituli
Singer Vinger & Audru Jõe-
laevanduse punt
Piletid: 8/10/13 €
Viimsi vabaõhumuuseumis

23. juuni k 20
Rohuneeme küla jaanituli
Esineb Andrus Kalvet, mängud 
lastele ja suurtele
Rohuneeme rannas, Jaanikiige 
platsil

23. juuni k 20
äigrumäe küla jaanituli
äigrumäe ja Liivamäe teeristis 
oleval külaplatsil

23. juuni k 22
Prangli jaanituli
Tantsuks mängib Rain Polen bänd
Prangli saarel, Ülesaare 
lõkkeplatsil

25. juuni k 16–21
BMX-i päev
Korraldaja: Viimsi Noortekeskus
lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Skatepargis

26. juuni k 18.30
Nargenfestival ja Ööülikool
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KeLViNgi LasTeaed ootab 
uueks õppeaastaks lapsi (1,6–7a) 

oma lasteaiaperre 
Meil on:
• väikesed rühmad ja personaalne 
lähenemine;
• tasuta huvialaringid;
• 2 õpetaja ja õpetaja abi süsteem;
• looduskaunis koht mere ja metsa 
vahel;
• planeerimisel uus ruum robootika, 
inglise keele ja kokanduse jaoks.
Õppemaks 93.50 eurot kuus.

www.kelvingilasteaed.ee
info +372 5523 395

VIIMSI 
SUVEJOOGA

Teisipäeviti k 18.30
Viimsi vabaõhumuuseumi 

õuel
Info ja registreerimine: 

tel 5450 2384, 
e-mail: Avely@terveeluviis.com 
või Facebookis: Terve eluviis. 

Jaanituli Lubja mäel 
tuletorni juures

22. juunil k 18. 00
Mängud-võistlused väikestele ja suurtele. 

Kohal kiiking, suur inimpall, batuudid.
Esinevad rahvatantsijad, tantsuks ansambel. Keskööl saluut!

Pidu on tasuta!
lisateave:

Lubja küla, Raivo Tann, tel 5172 941
Pärnamäe küla, Kärol Tohver, tel 5665 1226 
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* pileti soodushind kehtiva pensionitunnistuse 
ettenäitamisel

spa@spahotellavendel.ee / tel 5880 1398 
Sõpruse tee 9, Haabneeme, Viimsi vald

Lavendel Spa 
sauna- ja 
lõõgastus-
keskuses
esmaspäevast 
neljapäevani 
9.00–16.00
SEENIORIDE 
SPAATUNNID 
SOODUSHINNAGA
5.50 €*/2 tundi

ERAKUULUTUSED

l Juba 13. augustil avab Viimsi Keskuses uksed 
uus restoran! BabyBack Ribs&BBQ pakub tööd kok-
kadele, teenindajatele, nõudepesijatele, koristaja-
tele. Lisainfo tel 5308 0804, inna@babyback.ee, 
www.babyback.ee.
l Müüa täiskeldriga garaažiboks Viimsis Katlamaja 
teel. Mõõdud 3,25 x 5,92 m / kõrgus 5,37 m / ka-
sulikku pinda 37,3 m2. Täpsem info tel 5646 5554.
l Otsin osalise tööajaga aiahooldajat Viimsis. Info 
tel 5077 303, Andres.
l Kõrgkuumus ahi 1265ºC, HobbyCeram, Milano, 
keraamika- ja klaaskäsitööhuvilistele. Hulga 
glasuure, abivorme. Tel 5691 1259, ulle.helen@
gmail.com.
l Terrasside ja puitaedade ehitus ning muud 
tisleritööd. Tel 5340 5027, info@aiamaania.ee.
l Ehitus- ja remonttööd. Kui teil on vaja midagi 
ehitada või remontida, palun helistage või kirju-
tage, tuleme kohale, vaatame töö keerukuse ja 
mahu üle ja teeme hinnapakkumise. Tagame kva-
liteedi ja anname garantii. Tel 5253 773, ehitus@
lares.ee.
l Müüa loomasõnnikut, mulda, killustikku, liiva ja 
freesasfalti. Tel 5697 1079, e-post taluaed@hot.ee.
l Pikaajalise kogemusega meistrid pakuvad kva-
liteetset köösneriteenust. Valikus on kõik, mida 
karusnahast vähegi teha saab: kasukad, vestid, 
mütsid, kraed, muhvid, sallid, keebid, kotid. Kor-
rastame ja teeme parajaks ka vanu või moest läi-
nud esemeid. Võid kaasa tuua oma materjali, aga 
saad valida ka meie juurest. Telli täitsa uus või 
lase vana uueks teha! Praegu on õige aeg tellida, 
et külmade tulekuks valmis olla. Teave tel 5645 
2623.
l Vee ja kanalisatsiooni paigaldus Teie kinnistul ja 
liitumine ühisveevärgiga. Kaevetööd, suur ja väi-
ke traktor (Roxsoni võimalus). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine, 
survestus. Aiateede ehitamine ja kivitamine, kee-
vitustööd. Mahutite paigaldus. Kontakt tel 5656 
7690 (Enno), wwbuilding.eu.
l Aia- ja terrassimööbli kevadsuvine hooldus, õli-
tamine  ja värskendus. Vajadusel parandan ja 
taastan. Töö tuntud headuses. Küsi infot ja pakku-
mist tel 5049 347.
l Kui soovida abi kodukoristus- või aiatöödes, siis 
helista tel 5630 8890.
l Hoonete seadustamine, mõõdistus- ja ehitus-
projektide koostamine, maamõõdutööd, hoonete 
mõõdistamine. Teave www.geodeesia24.ee, 
tel 5621 7960.
l Majade ja aedade värvimine. Hinnad soodsad. 
Tel 5013 386.
l Olen tervendaja, tegelen käe-, jala-, selja- ja pea-
valude, mälu, õppimise, keskendumise, väsimuse 
ning  töö-, kodu- ja maaenergiatega seonduvate 
probleemide lahendamisega. Tel 5558 6564, Rein.
l Otse tootjalt kvaliteetne preemium pellet 8 mm, 
16 kg kott. Puitbrikett, kütteklotsid. Vedu. Tel 
5068 501.
l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimis-
tööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228, 
snellson.madis@gmail.com.
l Niidan muru niiduki, raideri ja trimmeriga. Pügan 
hekki. Tel 5542 791,  Toivo.
l Muruniitmis- ja trimmeritööd. Info tel 5598 
7622, info@taunex.ee.
l Müüa väga soodsa hinnaga kvaliteetsed värava-, 
aia- ja tõstuste lahendused. Liugvärav avale kuni 
4,5 m 1500 eurot (liugvärav, automaatika, pai-
galdus). Liugväravad on tsingitud ja värvitud. Tel 
5895 8809.
l Lammutustööd koos äraveoga, samas pakume 
ka ehitustöid. Teave ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718, 
Renno.
l Kevadine musta mulla sooduspakkumine. Sobib 
ideaalselt haljastuse rajamiseks, kiviktaimlasse ja 
lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisal-
dusega, turbapõhine, väga hea toiteväärtusega ja 
ilma kivideta. Teie käsutuses on kuni 6 tonni (u 8 m3) 
musta mulda hea manööverdamise võimega väi-
kekalluril. Hind 80 € koorem. Tel 5252 632.
l Rae vallas Suuresta külas müüa suures koguses 
head haljastusmulda. Saadaval ka täitemuld, soovi 
korral ka transport. Info tel 5220 073, e-post 
muld@golfest.ee.
l Ostan Teie seisva või mitte töötava auto võib 
pakkuda ka tehnilise ülevaatuseta. Pakkuda võib 
kõike! Teave ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718, Renno.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 
hinnad. Tel 5220 321.

l Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, kütte-
süsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss 
tel 5807 2581, info@potipoiss.ee.
l Soovid unistuste aeda või väikest värskendust 
olemasolevas haljastuses? Aitame kujundada, 
rajada ja hooldada sinu aeda vastavalt vajadusele. 
Helista ja leiame koos lahenduse. Tel 5065 417, 
Gardinum OÜ, info@gardinum.eu.
l Tasuta äravedu: mööbel, kodutehnika, nõud, riided, 
raamatud jm, mis on korralik ja kasutuskõlbulik, 
kuid teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame 
keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie as-
jad uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.
 l Ehitus- ja remonttööd. Puitehitised, terrassid, 
puit- ja võrkaiad. Lamekatused ja remont. Tänava-
kividest teede ja platside ehitus, remont ja puhas-
tus. Akende ja uste paigaldus. Teave ehitusproff@
neti.ee või tel 5517 825.
l Soovin osta elamumaad või vana suvilat Haab-
neemes või Miidurannas. Müügisoovi korral ootan 
kõnesid telefonil 5137 013 (Merit).
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. Teave margus@
korvent.ee või tel 5526 281.
l Märjad ja kuivad küttepuud, head hinnad. Info 
tel 5349 2730, www.metsasoojus.ee.
l Teostame ehitus- ja remonditöid. Üldehitus: ka-
tused, räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, 
terrassid, palkmajad jooniste järgi. Siseviimistlus: 
plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põran-
dad. Helistage ja pakume Teile parima lahenduse! 
Tel 5897 6656, meelisehitus@gmail.com. 
l Ostan Teie seisva või mittetöötava auto. Pakkuda 
võib kõike. Teave martin.autoost@gmail.com või 
tel 5580 166, Martin.
l Renoveerime, vahetame välisvoodrit ja ehitame 
terrasse. Telli  kõik ehituspuussepa- ja maalritööd 
meilt! Tel 5695 0175.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
killustikku, liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa, 
täitepinnast, asfaldipuru ja freesturvast. Tellija 
materjalide vedu. Tel 5092 936.
l Akende pesu, veerennide puhastus, katuste 
süvapesu, ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd, 
ohtlike puude lõikus. Tel 5638 8994, Uve.
l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenu-
sed, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väl-
jastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Tänavakivide, munakivide ja paekivide paigaldus 
ja müük, aedade ehitus, haljastus ja asfalteerimis-
tööd. Lisaks teeme freesasfaldist teid ja platse ja 
parandame asfaldiauke. Oodatud on nii suured kui 
ka väikesed tööd. 12-aastane kogemus tänavaki-
vide paigaldusel, aedade ehituses ja haljastuses. 
Teave www.kivivennad.ee, henno.piirme@gmail.
com ja tel 5519 855 (Henno), 5588 842 (Jüri). 
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 
Piirdeaedade ehitus  ja üldehitustööd. Teave 
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Paigaldame tänavakive ning teeme ka haljastus-
töid. Pikaajaline kogemus. Tel 5216 037 ja 5648 
7738.
l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, kodu-
masinad (pesumasinad, pliidid, ahjud, tööriistad, 
boilerid, torud, kraanid, plekk, aiavõrk jne). Ise 
tassime, demonteerime, lõikame. Teave tel 5550 
5017.
l Santehnilised väli- ja sisetööd (veemõõdusõlme-
de montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. 
Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. Liiva, 
killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja transpor-
diteenused. Tel 5850 4300.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- 
ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Kontakttelefon 5074 178.
l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.
l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, 
müüte maja või korterit, siis helistage tel 5399 6098.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
vanu postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098, Rene.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-
jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
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Viimsi  Maxima X kauplus 
pakub tööd:

           

- PEAKAssAPiDAJATElE 
- MüüJA-KAssAPiDAJATElE
- lETTiTEEninDAJATElE
- sAAliTÖÖTAJATElE  
Ettevõte garanteerib:  
- stabiilset palka
- tasuta lõunasööke
- tööalaseid tasuta koolitusi
- MAXiMA laste pakett
- iga kutsutud sõbra eest ettevõtte töötajatele täiendav preemia 45 eurot 

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole tel: 5556 6850
saatke CV: personal@maxima.ee. Tel: 6023 147
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