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Randvere saab uue kooli.
Loe lk 4

Jäädvustage
kauneid hetki!

Loojang Tammneemes. Foto Raivo Kaare

Hea vallarahvas! Kaunis kevadloodus
ahvatleb seda fotokaameraga jäädvustama.
Kui tabate hurmavaid hetki oma kodukülast,
siis jagage neid jäädvustatud emotsioone ka
teistega – saatke neid looduspilte külavanemale
või külalisti! Osa neist jõuab siis ka vallalehte.

VT

Osalegem küsitlusel

Möödunud pühapäeval toimunud Viimsi Rattaretk – CO2 Vaba Viimsi kinnitas, et rattahuvilisi vallas jagub. Fotod Priit Estna

Viimsi Rattaretk 2012
Aastaring tagasi sai selle
toreda ettevõtmisega algust
tehtud ning nüüd võib öelda,
et ka teine samalaadne
retk on edukalt möödas. Sel
aastal sai valitud teine marsruut – suundusime Muugale,
et üles leida Baltimaade
suuruselt teine rändrahn:
Muuga kabelikivi.

Viimsi Huvikeskuse juurest saatsid meid rõõmsalt teele ViiKerKoor ning huvikeskuse juhataja
Ita-Riina Pedanik. Avasõnad vallavanem Haldo Oravaselt ning retke giidilt Jaan Tagavälilt ja – teele!
Igas läbitud külas ja ajaloolises paigas said retkelised külavanema või meie giidi suu läbi
kuulda mõndagi huvitavat, mis
selle paigaga ja lähikonnaga seotud. Peatused ja puhkepausid olid
Pärnamäel Viimsi esmamainimise
mälestuskivi juures, Metsakasti
külas Riiasöödi tamme juures ning
siis – nii mõnelegi veel käimata
paigas – Muuga kabelikivi juures. Tagasiteel oli kosutav peatus
Randvere keskuses – aitäh Randvere lasteaia kokatädidele maitsva
supi eest!

Muuga kabelikivi otsa andis ronida.

Randveres olles sõitsime läbi
ka peatse juubilari juurest – Randvere kirik saab tänavu ju 160-aastaseks. Edasi suunduti mööda
matkarada samuti juba ajalooks
saanud Tädu kuuse juurde.
Tammneeme külas Randvere
tee ääres asuv Tädu kuusk on omapärane loodusnähtus, kus puu on
haaranud oma juurtega suure kivi
oma embusse ja kasvanud suure
kivi peale. Kahjuks on kuusk viimaste aastate jooksul looduslikel

Selle aasta rattaretke
muutsid meeldivaks
l Viimsi Kultuuriloo Seltsi
juhendaja ja rattaretke giid
Jaan Tagaväli
l Rajameistrid Hjalmar Konno
ja Marko Soone spordiklubist
CFC koos klubikaaslastega
l Viimsi Huvikeskus koos noortekeskusega
l MLA Viimsi Lasteaiad juhataja Margery Lilienthal
l Randvere lasteaiast Jane
koos oma abilistega
l USS Security turvameeskond
l Hawaii Express
l Pärnamäe külavanem Annika
Valkna
l Metsakasti külavanem Toivo
Urva
l Muuga külavanem Andrus
Pihel
l Randvere külavanem Priit
Robas
l Tammneeme külavanem
Raivo Kaare
l Leppneeme külaseltsi juhatuse liige Alar Mik
l Lubja külavanem Raimo Tann
l Noortevolikogust Helen Link
l Fotograaf Priit Estna ja filmimees Jaan Kolberg

põhjustel kuivanud ja tänaseks on
alles vaid kivi peal kasvava puu
võimas juurestikuosa. Tädu kuuse
juurest algab RMK loodus- ja õpperada.
Tammneeme külas nauditi kaunist kaldapealset vaadet ning Leppneemes tehti peatus lasteaia juures.
Kõige raskem lõik sellel retkel
päädis Lubjamäel tuletorni juures.
Kel jalad veel kandsid, võis ronida
ka tuletorni tippu ja nautida kõike
seda, mida sombune taevaalune lubas.
Kes tuule ja mõne vihmapisara kiuste Viimsi kõige kõrgemasse
punkti välja jõudis, sai ka ühispildile.
Rattaring sai vallamaja juures
taas täis ning Viimsi Vallavalitsuse
kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott
Kask tänas lõppsõnas retkelisi ning
kõiki abilisi kaasalöömise eest.
Järgmisel aastal oleks taas tore
sadulasse istuda ja sõita…
Tänusõnu väärivad loomulikult kõik 150 ja enamgi rattaretkel
osalenud tublit viimsilast! Aitäh
teile toreda ürituse eest!

Viimsi Vallavalitsuse
kultuuri- ja spordiamet
Loe ka lk 2 ja vaata pilte lk 8.

Suve algus läheneb ja mõtted on juba
puhkusel. Vahel on ilmad vihmased ja
siis on mõnus hea raamatu seltsis aega
veeta.
Teie paremaks
teenindamiseks
pöördume Teie poole Viimsi Raamatukogust palvega loovutada veidi oma
väärtuslikku aega,
et vastata valla raamatukogude (Viimsi
ja Prangli) teenuste
kättesaadavust ja
kvaliteeti puudutavatele küsimustele. Vajame iga vallaelaniku ja/või raamatukogu kasutaja hinnangut teenuse kvaliteedi analüüsimiseks ning arendamiseks
– see aitab meil tulevikus pakkuda Teile
parimat teenust. Vastajate vähesuse tõttu palume, et leiaksite aja ja vastaksite kindlasti meie küsimustikule.
Uuring toimub netikeskkonnas connect.
ee, kus vastaja anonüümsus on tagatud.
Küsimustele saab vastata veebiaadressil
http://connect.ee/uuring/265938646,
aega vastamiseks kulub 15–25 minutit.
Kui Te ei soovi seda internetis täita, tulge
palun raamatukokku (Kesk tee 1) ja küsige
paberkandjal küsimustikku meie töötajate
käest või Viimsi vallamajja (Nelgi tee 1),
kus küsimustiku saab 1. korruse infolauast.
Samuti on võimalik paberkandjal küsimustiku fail saada e-posti teel. Selleks kirjutage e-posti aadressile jane@viimsivald.ee,
printige saadud faili sisu välja, täitke ära ja
tooge Viimsi või Prangli raamatukokku või
Viimsi vallamaja 1. korruse infoletti.
Küsimustikule vastajate vahel loosime
välja DVD “Viimsi saared”.
Ette tänades,

Viimsi valla raamatukogude
töötajad
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Jalgrattahooaeg on alanud
Viimsis avatakse sel nädalal ametlikult Pärnamäe kergliiklustee, mis
valmis Euroopa Liidu rahastuse abiga.
Viimsi vald osales koos 10 teise Harjumaa
omavalitsusega “Harjumaa kergliiklusteede
võrgustiku rajamise” projektis. Valminud on
2,2 kilomeetrit uhiuut kergliiklusteed koos
vajaliku turva- ja puhkeinventariga, maksumusega 1,1 miljonit eurot. Tööd algasid
eelmise aasta sügisel ja on nüüd jõudnud
lõpule. Jäänud on veel vaid haljastustööd.
Kuigi Tallinna piiril, Ecolandi-poolses teeotsas tuleb ratturitel praegu veel minna üle
Pärnamäe tee ja seigelda mõnisada meetrit
kitsaskohtades, on Pirita linnaosa lubanud
veel käesoleval aastal lahendada jalgrattatee edasise kulgemise Mähe tee suunas. Siit
hargnevad juba edasi Randvere tee, Pärnamäe tee ja Muuga tee, samuti Vana-Narva
maantee üsnagi kvaliteetsed kergliiklusteed.
Seda, et jalgrattasõit on Viimsis populaarne, näitab möödunud pühapäeval toimunud järjekordne jalgrattaüritus Viimsi
Rattaretk – CO2 Vaba Viimsi. Üritus toimus
juba teist aastat ning osavõtt on üle ootuste
aktiivne. Tänud kõigile tublidele osalejatele!
Eelmisel aastal alustatud üritusega tähistasime 770 aasta möödumist Viimsi esmamainimisest. Teine eesmärk oli tutvustada
elanikele Viimsi loodusväärtusi, külasid ja
meie tublisid külavanemaid ning kodukandi
kultuurilugu, samuti põnevamaid jalgrattamarsruute. Kolmandaks osales Viimsi mullu Euroopa Liidu keskkonnaprojektis koos
Portsmouthi ülikooliga Inglismaalt ning
Krakowi ülikooliga Poolast, mille käigus
analüüsiti ka Viimsi transpordiprobleeme,
korraldati liiklusuuring Tallinna suunal liikuvate transpordivoogude kohta ning kavandati kergliiklusteede võrgustikku. Põhiliseks järelduseks oli vajadus parendada
ühistransporti, muuta seda mugavamaks ja
kasutatavamaks, laiendada “pargi ja sõida”
põhimõtet ning siduda paremini Viimsi ning
Tallinna kergliiklusteede võrgustikud.
Viimsi on küll roheline linn, peamiselt
aedlinn, kuid “ökoloogiline jalajälg”, mille
jätavad üle 8000 hommikuti Tallinna suunduvat ning õhtul naasvat autot, on siiski märkimisväärne.
Viimsi Rattaretke – CO2 Vaba Viimsi
eesmärk on meelde tuletada loodussäästlikku, rohelist mõtteviisi, liikumist jalgrattal ja
kutsuda üles inimesi rohkem mõtlema oma
füüsilisele heaolule.
Käes on juunikuu ja see on paljudele
koolilõpetamise aeg. Aga just praegu käib
vallavalitsuses kibe töö järgmise, Randvere
kooli ehitamise ettevalmistusel.
Viimsi sai viimati uue koolimaja aastal
2009, kui avasime Karulaugu õppehoone.
Neli aastat hiljem, 2013. aasta septembris,

vajab Viimsi tingimata veel üht kooli. Randvere kooli arhitektuurikonkurss toimus juba
2005. aastal.
Nüüd on kooli rajamine lõpuks tõsiselt
ette võetud. Randverest on vahepeal saanud
üks kõige suurema elanikkonnaga Viimsi
külasid, mis on kujunemas keskuseks poolsaare idarannikule. Projekteerija on kooli
lahenduse tänapäevaseks kujundanud, täiendades seda energiasäästlike lahendustega
ning 2013. aastal peaks kool kõigi eelduste
kohaselt vastu võtma esimesed selle piirkonna õpilased.
Omaette probleemistik kaasneb Muuga
sadama transiidiettevõtete laienemisega.
Naftaproduktide transiit on võrreldes
2007. aasta aprilli eelse ajaga aeglustunud.
Samas kavandavad transiidiettevõtted suuremaid mahutiparke kauba pikemaajaliseks
ladustamiseks. Viimasel kuul on meediakajastusi tekitanud Vopak EOS kavandatav
tegevus Muuga Sadama lähistel Lonessa
kinnistul. Ekslikult on meedia sadama laiendamise huviga seostanud erinevaid erakondi
ja nende juhtpoliitikuid. Peamine küsimus
on hoopis Viimsi elanike julgeoleku ja turvalisuse kindlustamises Eesti suurima sadama laiendamisel. Siin ei tee kindlasti ükski
erakond järeleandmisi.
Muuga Sadama laienemisega kaasnevaid
riske ümbritsevate asumite elukeskkonnale
ei ole kompleksselt varem uuritud. Nüüd on
Tallinna Sadam koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga alustanud Muuga sadama kumulatiivsete ehk seal tegutsevate ettevõtete koosmõjuriskide hindamist.
Üksikute ettevõtete laienemise plaanide
võimalikkusele annavad vastuse eelkõige
keskkonnamõjude ning suurõnnetuse riskide
põhjalikud hindamised. Ootame elanike aktiivset osavõttu aruteludest!

Püünsi külal on juba aastaid
Ülase tee ääres metsatuka sees
mänguväljak, kus külaelanikud saavad mängida erinevaid
pallimänge (korvpall, jalgpall,
tennis). Nüüdseks on sinna
lisandunud ka mänguväljak
lastele, et spordi- ja mänguväljakul saaksid lõbusalt ja aktiivselt aega veeta kõik Püünsi
ja Rohuneeme küla elanikud
lastest vanavanemateni. Mänguväljaku rajamist rahastati Leader Eesti Põhja-Harju
koostöökogu meetmest ning
omafinantseeringu lisas Viimsi
vald.
Mänguväljak sai esimese
hoo sisse lastekaitsepäeval,
mil Püünsi Kooli ning küla
lapsed tulid lõbusalt aega veetma. Kokku oli mänguväljakul
umbes 130 last, toimusid pallimängud ning õhinaga katsetati ka uut väljakut. Tore on

Mänguväljak sai esimese hoo sisse lastekaitsepäeval.

näha, et pered on juba aktiivselt mänguväljakut kasutama
hakanud.
Soovin tänada kõiki toetajaid, kes on kaasa aidanud
mänguväljaku rajamisele, ja
naabritädi, kes on istutanud
mänguväljaku servale imeilusa lillepeenra, ning 1. mai
talgulisi, kes puhastasid platsi
talve jooksul tekkinud sodist!

Armsad
mänguväljakulised, palun hoiame väljakul
puhtust ja korda, ei kasuta
ebaviisakaid sõnu, ei karju ja
mängi valjult muusikat ning ei
too kaasa alkohoolseid jooke
ega viibi platsil ebakaines olekus! Austame naabreid! Soovin Teile sportlikke ja lõbusaid
hetki ning toredat mängulusti!

Mailis Alt

Esimene üle-eestiline eelkooliealiste tantsupidu “Kodupäike”
meie koduõuel
Juba sel laupäeval, 9. juunil toimub Viimsi Vabaõhumuuseumis esimene
üle-eestiline eelkooliealiste laste tantsupidu
“Kodupäike“.
Väikseid tantsulisi on kokku 350, lisaks juhendajad ja
pealtvaatajad. Peo ettevalmistused algavad juba varastel
hommikutundidel ning seoses
sellega paluvad peo korraldajad Viimsi elanikel ja külalistel
kõrgendatud tähelepanelikkust
ja kannatust Viimsi Vabaõhumuuseumi kandis liiklemisel
terve laupäeva jooksul.
Tantsupidu algab kell 15.00
rongkäiguga Randvere Pasunakoori saatel Rannarahva Muu-

seumi juurest Viimsi Vabaõhumuuseumisse, kus läheb kohe
suureks tantsupeoks. Peo raames astub üles ka Viimsi Huvikeskuse noortekapell. Eeldatav
peo lõpuaeg on kell 17.30.
Tantsupeo algne idee tekkis
pereemal-pereisal Kristi Sinimetsal ja Ants Kuristil pärast
toredat 2011. aasta suvist tantsupidu. Kristile ja Antsule tundus,
et eelkooliealistel lastel puudub
väljund rahvakultuuriga tegelemiseks ja neil võiks olla samuti vahva tantsupidu, kus nad
saaksid aastaga õpitut näidata.
Tantsupeo
korraldamise
laiem eesmärk on võimalus eelkooliealistel lastel tegelda lasteaias pärimuskultuuriga, mis
hõlmab liikumist, muusikat, pil-

le, traditsioone ja riietust. Kuna
laps õpib kõige paremini tegevuse kaudu, siis rahvatants on
selleks väga hea võimalus, sest
hõlmab kõike eelpool mainitut.
Korraldusmeeskonna suurim unistus on rajada lasteaialastele tee suurele koolinoorte
tantsupeole.
Lisaks eeltoodule on esimese tantsupeo missiooniks propageerida ka vabatahtlikku tegevust ja kodanikualgatust ning
tutvustada külalistele viimsilaste kui põlise rannarahva kultuuri, eluolu ja traditsioone.
Tantsupeo kunstiline juht
on Märt Agu ja peo korraldaja MTÜ Laste Aeg. Lisainfo:
Kristi Sinimets, tel 55 37 717.

Annika Valkna

22. juunil toimub Lubja tuletorni juures
Lubja küla ja Pärnamäe küla ühine

JAANIPIDU

vallavanem

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Ajalehe järgmine number ilmub 22. juunil

Püünsis rajati laste mänguväljak.

Haldo Oravas

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.

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

Püünsi spordi- ja mänguväljak

Tammneeme küla jaaniõhtu
ajaloolisel sadamaalal
Mereääre teel 22. juunil algusega
k 17.30.
Tantsuks mängib “Alibi duo“.
Mängud lastele ja täiskasvanutele.
Parimatele auhinnad. Lastele batuut.
Ajalootund. Toitlustamine.
Oodatud on kõik Tammneeme
endised ja praegused elanikud ning
Viimsi valla rahvas.

Avatud on sashlõkibaar ja Vinoteek.
Toimuvad külade vahelised jõukatsumised
ja palju muud jaanipäevalist ja põnevat.
Lastele on oma lõbusad tegemised Tiia
Tamme juhendamisel ja hüppamiseks on
üles pandud suur batuut!
Toimub õnneloos!
Tantsuks mängib ansambel Prominent.
Peo algus on 18.00.
Korraldajad soovitavad pidulistel tulla
jalgsi, siis saab peale pidu nautida ka
jalgsimatka läbi öise küla koju.
Autodega tulijad, palun jälgige liikluskorraldust parkimisel tee äärde.
Lisainformatsioon:
Raimo Tann, Lubja küla külavanem, mob 5172941,
Annika Vaikla, Pärnamäe küla külavanem,
mob 56647630

Tule ja veedame koos meeleoluka
jaaniõhtu!
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Planeering algatati uuesti
Margus Talsi
abivallavanem

Eesti suurim kütuse transiidiettevõte Vopak E.O.S.
AS pöördus 23. septembril 2011. aastal detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega Viimsi
Vallavalitsuse poole.
Planeeringuala asub Muuga
sadamas endise Lonessa naftaterminalide planeeringualal,
mille osas on Viimsi vallavolikogu kehtestanud kütusemahutite ning muude naftaterminali teenindavate ehitiste ja
rajatiste püstitamist võimaldavad planeeringud juba 13.
veebruaril 2001. aastal, 12.
veebruaril 2002. aastal ja 10.
detsembril 2002. aastal.
Uue planeeringu koostamise algatamise taotlus lähtub
soovist laiendada kehtivate
planeeringutega lubatud mahutiparki 150 000 kuupmeetrilt
460 000 kuupmeetrini. Vopak
E.O.S AS plaanib detailplaneeringu koostamise algatamise taotluse kohaselt vähendada
heledate naftasaaduste käitlemise ulatust ning suurendada
ohutuma masuudi käitlemise
mahtu. Planeeritav ala ei suurene, küll aga võib suureneda
ala, kus kavandatavad kütusemahutid paiknema hakkaksid.
Kogu investeeringu maht on
ca 200 miljonit eurot.
Viimsi Vallavalitsus tellis
detailplaneeringu algatamise
taotlusele põhjaliku juriidilise analüüsi, mis näitas, et otstarbekas on detailplaneeringu
koostamine algatada. Esmajoones on planeeringu koostamise

algatamine vajalik, sest seni läbiviidud planeerimismenetluste
käigus ei ole koostatud asjakohast suurõnnetuse ohu riskianalüüsi. Seetõttu eksisteerib avalik huvi, mis nõuab kehtivate
planeeringute ja kavandatava
planeeringulahendusega kaasneda võivate riskide täiendavat
analüüsi. Selle analüüsi, tulemuseks võib olla ka seni kehtivate planeerimislahenduste
sobimatuse tuvastamine.
Täiendavaks argumendiks
planeerimismenetluse läbiviimise kasuks on asjaolu, et seni
kehtivaid planeeringuid ei ole
hoolimata pikast kehtimise
perioodist ellu viidud. Planeerimismenetluse algatamine võimaldab hinnata, kas seni valitud planeeringulahendused kajastavad avalike ja erahuvide
kompromissi kõige elujõulisemal ja tasakaalukamal moel.
Kümne aasta jooksul on karmistunud seadusandlus ja täienenud keskkonnanõuded kütuste ladustamise ja käitlemise
valdkonnas. Edasi on arenenud
tehnilised lahendused ja keskkonnakaitse meetmed, mida planeeringumenetluse käigus rajatavatele kütuseterminalidele
kehtestatakse. Uue planeerimismenetluse läbiviimine võimaldab anda värskeimatest
nõudmistest lähtuva hinnangu
planeeringualale sobivaima planeeringulahenduse kohta.
Vallavalitsus pöördus ka
Harju maavanema poole taotlusega algatada kavandatava
naftasaaduste terminali tarbeks olulise ruumilise mõjuga
objekti asukohavaliku maakonnaplaneering, et selgitada
välja niisuguse naftasaaduste
terminali jaoks sobivaim asukoht maakonna tasandil, kuna
Muuga sadamas planeeritavad
kütuseterminalid on keskkon-

na ja ruumiliste mõjudega, mis
ületavad ühe valla territooriumi ning neile võib leiduda sobivam asukoht mujal. Sellise
menetluse algatamisest Harju
maavanem oma vastuskirjas
10. aprillil 2012. aastal keeldus.

Eeltoodust lähtuvalt
otsustaski Viimsi vallavolikogu:

Algatada detailplaneering Viimsi vallas Muuga külas kinnistutel Allika I, Allika II, Allika,
Muuga, Muuga I, Hansumäe 1,
Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I. Planeeringu koostamise eesmärk
on kinnistute ehitus- ja kasutusõiguse määramine kaaludes
omaniku, hoonestaja, naabrite,
puudutatud kohalike omavalitsuste, riigi ning üldisi avalikke
huve. Planeeringu algatamine
ei anna õigustatud ootust, et
mahutipargi kogumahud ja käideldavate naftasaaduste mahud
võivad suureneda või et need
säilivad vähemalt senises mahus. Detailplaneeringu menetluse tulemusena võib ka selguda,
et kõnealusele territooriumile ei
sobi naftasaaduste käitlemine
üldse.
Detailplaneeringu menetluses tuleb läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Hinnata tuleb
võimalikku olulist negatiivset
mõju, välja pakkuda konkreetsed mõju vältimis- ja leevendusmeetmed ning hinnata
tuleb nende kasutamise eeldatavat efektiivsust. Erilist tähelepanu tuleb pöörata välisõhu
saastele ja mürale. Samuti esitada konkreetsed ettepanekud
seireks, pöörates erilist tähelepanu välisõhu seire tõhustamisele ning Muuga sadama
õhusaaste jälgimise keskkonnajuhtimissüsteemi tõhustamisele.

Lisaks tuleb hinnata planeeritavale alale menetluse algatamise taotlusest nähtuvast
suurõnnetuse ohuga ettevõttest
ja sellisele ettevõttele ümbruskonnast tulenevaid riske, sealhulgas alternatiivseid ja kumulatiivseid riske koostoimes
teiste Muuga sadama piirkonnas paiknevate ja teadaolevalt
kavandatud suurõnnetuse ohuga ettevõtetega.
Seoses sellega, et Muuga
sadam paikneb elamualade vahetus läheduses ja kavandatav
tegevus on suurõnnetusohuga,
on vajalik detailplaneeringu ja
KSH koostamisel ning avalikustamisel elanikkonda tavapärasest efektiivsemalt kaasata. Selleks tuleb luua koduleht
või eraldada valla kodulehel
eraldi lehekülg, kuhu koondatakse kõik kavandatava tegevuse detailplaneeringuga ja
KSH-ga seotud materjalid. Otsepostituse korras teavitatakse
kõiki 1 km raadiuses elavaid
elanikke detailplaneeringu ja
KSH materjalide avalikustamisest ja avalikest koosolekutest.
Säilitada tuleb Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu
teemaplaneeringus “Miljööväärtuslik ala ja rohevõrgustik” määratud rohevõrgustiku
koridori laius ning kaaluda
rohekoridori laiuse suurendamist, kuna rohekoridor on
puhveralaks sadama ja elamuala vahel.
Kütuseterminali rajamise
võimalikkus või võimalik laienemise maht võrreldes kehtiva detailplaneeringuga sõltub
keskkonnamõju strateegilise
hindamise, sh riskianalüüsi tulemusest. Elukeskkonna kvaliteet ei tohi halveneda ning
suureneda ei tohi oht ümbritsevatele elamualadele.

Koostööleping Eesti Kunstiakadeemiaga
Kolmapäeval, 30. mail
2012 allkirjastasid Viimsi
Kooli direktor Leelo
Tiisvelt ja Eesti Kunstiakadeemia rektor Signe Kivi
kahe õppeasutuse vahelise koostöölepingu.
Eesti Kunstiakadeemiast sai
sellega seitsmes kõrgkool, kellega on sõlmitud koostöö arendamiseks raamleping. Poolte
koostöö eesmärkideks on:
a) rikastada põhi- ja gümnaasiumihariduse kvaliteeti, kaasates üldhariduskooli õppetöösse akadeemia õppejõude,
üliõpilasi (sh doktorante, magistrante), kasutades selleks
üldhariduskooli ja akadeemia
tehnilist baasi;
b) populariseerida kunsti- ja
disainiharidust, visuaalkultuuri valdkonda ja sellega seotud
elukutseid Eesti ühiskonnas;
c) populariseerida kunstiõpetaja elukutset;
d) pakkuda harjutuskooli võimalust üldhariduskoolis kuns-

Viimsi Kooli direktor Leelo Tiisvelt ja Eesti Kunstiakadeemia rektor Signe Kivi kahe õppeasutuse
vahelisele koostöölepingule allkirju andmas.

tipedagoogika õppekaval akadeemias.
Õppeasutused teevad eesmärkide saavutamiseks koostööd
järgmistes valdkondades:
a) õpilastele töötubade ja praktikumide korraldamine, kasutades sealhulgas akadeemia intellektuaalset ressurssi ja mõlema
poole materiaalseid võimalusi;
b) akadeemia õppejõudude ja
üliõpilaste (eelkõige magistrantide ja doktorantide) külalis-

loengute, näituste, seminaride
ja valikkursuste korraldamine;
c) õpilaste loov-, uurimis- ja
teadustööde juhendamise abistamine;
d) huviringide juhendamine;
e) õpilaste kaasamine akadeemia koostööprojektides, mis
tegelevad keskkonna kunstilise
kujundamise ja mõtestamisega;
f) akadeemia õppekavu ja vastuvõtutingimusi tutvustavate infoja teemapäevade korraldamine;

h) akadeemia üliõpilastele üldhariduskoolis praktikavõimaluste loomine;
i) üldhariduskooli kaasamine
akadeemia teadus- ja sihtrühma uuringutesse;
j) üldhariduskooli loovaineõpetajate kaasamine akadeemia kunstipedagoogika projektidesse.

Peeter Sipelgas

Viimsi Kooli
Õpilasteaduse koordinaator

Viimsi pakub
Euroopa IT-agentuurile krunti
Viimsi vald otsustas osaleda Riigi Kinnisvara AS-i
korraldatud hankel ning pakkuda IT-agentuurile
peakontoriks ühe otse mererannas asuva tühja
krundi, millele saaks rajada ka Euroopa õppekavaga kooli.
“Ehkki hanke tingimustes on öeldud, et otsitakse Tallinna kesklinnas asuvat krunti, otsustasime siiski pakkumise
teha, sest kui 2003. aastal otsustasid EL-i liikmesriikide
juhid, et uued agentuurid rajatakse hajutatuna uutesse liikmesriikidesse, on see ka Viimsi argument – miks peaks
kõik Eestile olulised asutused just Tallinna kesklinnas olema?” ütles Viimsi vallavanem Haldo Oravas.
Oravas nendib, et paljud Eestis elavad välisriikide kodanikud eelistavad elamiseks Pirita–Viimsi–Merivälja piirkonda, IT-agentuuri ja Euroopa Kooli paigutamine nende
inimeste elukoha lähedusse ning samas looduskaunisse
asukohta on argumendiks välismaalt siia tööle suunduvatele peredele. Pealegi pakkus Eesti riik Oravase sõnul algselt
IT-agentuuri asukohaks krunti Kose vallas, mis asub 36 kilomeetri kaugusel Tallinnast: “Sellega võrreldes asub meie
pakutav krunt sisuliselt kesklinnas,” märkis Oravas.
“Euroopa Kooli eesmärk on võimaldada ühtset haridust
Euroopa ühenduste, sh IT-agentuuri teenistujate lastele,”
ütles abivallavanem Jan Trei. “Vabade kohtade olemasolul
võivad Euroopa Koolides õppida ka teised lapsed. Need
võiks olla just Viimsi lapsed. Euroopa Kooli rajamisel Viimsisse näeme valla õpilastele lisavõimalusi rahvusvahelise
hariduse omandamiseks. Ühtlasi tähendaks Euroopa Kooli
rajamine Viimsisse kindlat sünergiat meie olemasolevate
koolide ja haridusvõrguga,” ütles abivallavanem Jan Trei.
Oravas tõi esile, et eks olnud ju üks argumentidest,
millega Eesti IT-agentuuri püüdis, just see, et Eestisse
luuakse ka Euroopa õppekavaga kool – valitsus lubas rahvusvahelise hariduse omandamise võimalustesse panustada 3,2 miljonit eurot.
IT-agentuuri ülesanne on Euroopa Liidu sisejulgeoleku IT-süsteemide operatiivjuhtimine ja arendamine ning
sidetaristu haldamine. Agentuuri peakorter hakkab asuma
Tallinnas ning andmekeskused Prantsusmaal Strasbourgis
ja Austrias Sankt Johann im Pongaus.
Euroopa Kool on ametlik haridusasutuste süsteem,
mida ühiselt kontrollivad EL-i liikmesriikide valitsused,
koolide tegevust rahastavad Euroopa Komisjon ja liikmesriigid. Euroopa Kooli lõputunnistust tunnustavad kõigi EL-i liikmesriikide ja paljude teiste riikide kõrgkoolid.

VT

Viimsi Raamatukogu hakkab
korraldama raamatuesitlusi
Üritustesarjaga teeme algust 13. juunil kell 16.00, kui oma
teost “Minu teine miljon. Sõda, spioonid, seks, AK47 & piraadid” tuleb tutvustama raamatu autor Martin Plaser.
Olavi Ruitlane ütleb selle
raamatu kohta järgmist: “Minu
teine miljon” kujutab endast
tahtlikult segi pööratud päevaraamatulehti, sõjaväelasliku
rutiini võtmes pakutavat täpset, võigast ja halastamatut
reaalsust. Tapamasina kohta kirjutab ja komponeerib Plaser
liiga hästi, kirjaniku kohta tunduvad kirjeldused jällegi liiga
ehtsad.
Tutvustus toimub Viimsi Raamatukogu ruumides.
Eelnevalt on võimalus saata kirjanikule küsimused e-posti
aadressile jane@viimsivald.ee.
Samuti soovib kirjanik saada lugejatelt ja üritusel osalejatelt
tagasisidet oma raamatu kohta.
Kosutuseks katame kohvilaua, mille mitmekesistamiseks
võite soovi korral ka ise midagi kaasa võtta.
Ootame rohket osavõttu!
Kohtumiseni raamatukogus!
Võimalusel palume oma osavõtust teatada e-posti aadressil jane@viimsivald.ee või telefonidel 606 6934 või 606 6936.
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Valdavalt ühepereelamute piirkonda kerkib igati sobilik ja lapsesõbralik koolimaja.

Hakkame rajama Randvere kooli
Jan Trei
abivallavanem

Vastavalt Eesti Vabariigi haridusseadusele (§ 4) on kohalikul
omavalitsusel kohustus tagada
koolikohustuslikele õpilastele
võimalused koolikohustuse täitmiseks ja pidevõppeks õigusaktides ettenähtud tingimustel
ja korras ning võimalus omandada avalikes haridusasutustes
eestikeelne haridus kõigil haridustasemetel. Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadus (§ 10 lg 1)
sätestab kohaliku omavalitsuse
kohustuse tagada koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht
asub selle valla või linna haldusterritooriumil, võimaluse
omandada põhiharidus.
Viimsi vald on seadusekuulekas ning arvestades kogukonna ootusi asutas 15. mail
käesoleval aastal Randvere Põhikooli, mis hakkab asuma
Randvere külas Gustav Heinrich Schüdlöffeli teel 4.
Kooli rajamise ettevalmistamisega alustasime juba 2011.
aastal, kui moodustasime Randvere kooli rajamise ettevalmistamiseks töögrupi. Töögrupi
koosolekutel
kaardistasime
valla haridusvajadused ning rahalised võimalused uue kooli
rajamiseks. Samuti arutasime
läbi koolihoone ruumiprogrammi, arhitektuurilised lahendused, haljastuse ja projekti eriosad.
Tänaseks on valminud
Randvere Kooli põhiprojekt,
mis on kooskõlastatud Terviseameti, Päästeameti ning valla vastavate ametkondadega.
Lähiajal kuulutame välja
Randvere Kooli ehitushanke
ning plaanime kooli avada juba 2013. aasta septembris.

Randvere Põhikool oleks
elukohajärgseks munitsipaalpõhikooliks eelkõige seitsmes
valla idaranniku külas (Leppneeme, Tammneeme, Randvere, Metsakasti, Äigrumäe,
Laiaküla ja Muuga) elavatele
õpilastele.

Miks on vaja Randvere
kooli?

Viimsi sai viimati uue koolimaja aastal 2009, kui avasime kahe paralleelklassiga 288
õpilasele mõeldud Karulaugu
õppehoone. Tänaseks on sellest möödas pea kolm aastat. Kolme aasta jooksul on
valla elanike arv suurenenud
ligi 1600 elaniku võrra ning
Viimsi kasvanud rahvastiku
suuruse järgi 7. kohalikuks
omavalitsuseks Eestis. Elanike
koguarv valla idaranniku külades on 01.01.2012 seisuga ligi
4200 elanikku ning piirkonnas
elab tänaseks üle 300 koolikohustusliku lapse, kes õpivad
suuremalt osalt Viimsi Kooli
algklassides. Rahvastikuprognoosi kohaselt on Leppneeme,
Tammneeme, Randvere, Metsakasti, Äigrumäe, Laiaküla
ja Muuga küla piirkondadest
peale kasvamas ja kooliküpseks saamas igal aastal täiendavalt ca 70 algklassi last,
kellele vald peaks tagama
kodulähedase kooliskäimise
võimaluse. Koolikohustuslike
laste arv ja rahvastikuprognoos näitab, et Randvere kooli
rajamine on meie haridusvõrgus muutunud vajalikuks ning
põhjendatuks.
Teine oluline põhjus Randvere kooli ehitamiseks on vältida eelkõige Viimsi Koolis ja
Karulaugu õppehoone algklassides koolikohtade puudujäägi
tekkimist. Kindlasti ei soovi
lapsevanemad olemasolevate
koolide kahte vahetusse minemist või koolialguse aegade

“libiseva graafiku” kasutusse
võtmist.
Täna on olemas valla
koolid Haabneeme keskuses,
Püünsis ning Prangli saarel.
Randvere külla kooli rajamine
tasakaalustaks geograafiliselt
tänast koolivõrku ning tooks
kodulähedase kooli ka valla
idaranniku külade lastele ja
peredele lähemale.

Milline tuleb Randvere
kool?

Randvere kool on plaanis rajada kolme paralleeliga 1–6-klassilisena 432 õpilasele I–II
kooliastmel põhinevaks põhikooliks. Koolihoone ise tuleb
2-korruseline ning suure spordisaaliga – hoone netopind on
kokku 5772,8 m². Koolihoone
on projekteeritud funktsionaalse ja praktilisena.
Kuna vallas on pidevalt kasvanud erivajadustega laste arv,
siis on koolihoonesse planeeritud rajada ka õppeklassid neljakümnele erivajadusega lapsele.
Erivajadustega laste õppeplokk
planeeritakse eraldi sissekäiguga ning võimalikult paindliku
ruumide programmi ja sisekujundusega, et luua kaasaegsed
võimalused Viimsi valla erivajadusega lastele. Koolihoonesse on planeeritud raamatukogu
ning muusika- ja kunstiklassid,
tööõpetuse ruumid (kodundus,
õppeköök, metalli- ja puidutöökoda). Spordikompleks on
planeeritud
pallimängudeks
sobiva võimlaga, mida saaks
väljaspool kooliaega kasutada
ka spordiklubid ning kohalik
kogukond.
Hoone õppeplokid on jaotatud eraldi pesadena hoone
kolmele teljele, mida läbib
siduv koridor. Õppeplokkide
vahelised alad on lahendatud
kooli üldaladena, nagu näiteks söögiala, raamatukogu ja
aula. Spordisaal on projektee-

ritud suurema mahuna ühele
kolmest teljest. Klassid jaotatud astmete kaupa pesadesse
(klassiastme kaupa – 3 paralleeli ühes pesas). Pesa suuruseks on planeeritud ca 350 m².
Pesades on 3 klassiruumi, garderoob, ühisruum ühisõppeks
või vahetundideks ning tualetid. Lisaks on pesadesse planeeritud õpetajatele tööruum,
et võimaldada õpetajatel olla
õpilastega kogu koolipäeva
vältel. Igal pesal on oma sisehoov, kus on võimalik viia läbi
õuesõpet. Erivajadusega laste
plokki on planeeritud 5 väiksemat klassiruumi (valmidusega
paigaldada vajadusel õppekabiine autistidele), individuaalõppe võimalusega puhkeruumid
ning teraapiaruumid. Lisaks erivajadusega laste plokile on planeeritud eraldi ruumid psühholoogile, sotsiaalpedagoogile,
kooliarstile, logopeedile ja eriteraapiale.
Randvere kooli projekti
autorid on Inga Raukas, Mart
Kadarik ja Matthias Klitzsh.
Projekteerija on OÜ Arhitektuuriagentuur. Projekti koostamisel on olnud aluseks
Randvere algkooli arhitektuurivõistluse tingimused ja selle
alusel koostatud eskiisprojekt
2005. aastal, mida on täiendatud ja muudetud vastavalt
täpsustatud vajadustele ning
tingimustele. Sisearhitektuurse projekti autorid on Allianss
Arhitektid OÜ. Siseruumis on
rõhutatud “pesa loogikat”, mis
kandub koolimaja eri osadesse. Pesad on kujundatud erinevate graafikatega – andes igale
pesale oma individuaalsuse.
Graafika on kujundatud mängulises ja naivistlikus käekirjas kaasates õpilasi lõbusatesse
tegevustesse. Väikestest pesadest kasvavad välja suured pesad, mis seovad pesakondlapsed üheks.

Maastikukujunduse idee
autoriteks on Katrin Koov ja
Evelin Reimand OÜ-st Kavakava. Maastikukujunduse üldkontseptsioon on maastikku
vajutatud vormid-heinavaalud
ning “maakooli” idee – palju õueala, kus lapsed saavad
mängida. Hoone ümbruse rajad ja platsid planeeritakse katta asfaldiga, mujal sõelmetega.
Läbivaks kujundusvormiks on
ring/silinder – erineva diameetri ja kõrgusega silindrid
annavad mustri ning täidavad
istmete funktsioone. Asfaldist
pindadele joonistatakse värviliste joonte ja sümbolitega
mängud.

Kuidas plaanitakse
ehitust finantseerida?

Randvere kooli asutamist ja
ehitamist on plaanis finantseerida Viimsi valla eelarvelistest
vahenditest. Kooli projekteerija arvestuste kohaselt kujuneks kooli ehituse maksumuseks 6,2 miljonit eurot. Lõplik
koolihoone ehitushind selgub
riigihanke tulemusena.
Esialgsete plaanide kohaselt soovisime Randvere kooli
ehitust finantseerida ligikaudu
50% ulatuses laenuvahendite
arvelt, jäädes 2013. aastal seadusega lubatud maksimaalse
netovõlakoormuse piiridesse,
kuid “Riigi eelarvestrateegia
2013–2016” piirab KOV-ide
maksimaalselt netovõlakoormuse määra 60%-ni eelarve
põhitegevuse tulude mahust.
Rahandusministeerium on andnud soovituse Randvere kooli
ehitust finantseerida eelarve
likviidsete varade arvelt, mis
tähendab, et uusi kohustusi Viimsi vald juurde ei võta,
kuid osade kohustuste osas
võetakse põhiosa maksepuhkus 13 kuuks. Läbirääkimised
suurimate võlausaldajatega ehk
pankadega on toimunud ja

nende poolt on põhimõtteline
valmisolek laenupuhkuse andmiseks olemas. Sellisel viisil
on võimalik koguda 2,78 miljonit eurot ehk jämedalt ligi
poolt koolihoone maksumusest kooli ehituseks.
Teiseks on suuremad vahendid, 2,06 miljonit eurot
plaanis kokku hoida 2012. ja
2013. aasta eelarvetest, millest
2012. aastal juba 1,1 miljonit
eurot. Eesmärgiks on, et 2013.
aasta augustiks oleks vabu
vahendeid arveldustel kokku
2,06 miljonit eurot.
Ülejäänud 1,36 miljonit
eurot plaanime moodustuda
väiksematest vahenditest, millest:
-200 000 eurot on valla tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus
poolt ostetav inventar koolihoonesse;
-400 000 eurot arvestatakse lisavahendeid maamaksu
määra tõstmisest 2013. aastal;
-60 000 eurot on loodetav
tulude ülelaekumine 2013. aastal;
-600 000 euro ulatuses võtab vald käibekrediiti 2013.
aastal, mis tuleb tasuda 2013.
aasta lõpuks;
-100 000 eurot on 2013.
aasta eelarve kokkuhoid augustiks 2013.
Randvere Põhikooli rajamisega täidab vald paljude
lapsevanemate ning laste ootuse alustada turvalist kooliteed
kaasaegses ja innovaatilises
kodukoolis ning Viimsi valla
haridusvõrk on kasvanud rikkamaks veel ühe omanäolise
ja tugeva kooli võrra. Vallavalitsus planeerib alustada
Randvere Põhikooli õpilaste
vastuvõttu 2013. aasta märtsis
ning avada vastvalminud kool
1. septembril 2013. aastal.
Seniks soovin lastele ja
vanematele tegusat ja kaunist
suvepuhkust!
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Viimsi Suveteater mängib
August Gailiti “Ekke Moori”
Küsimustele vastab Viimsi
Suveteatri looja ja juht
Andres Dvinjaninov.

Miks valisite tänavuseks lavastuseks just Gailiti “Ekke
Moori”?
“Ekke Moor” on valitud kolmel põhjusel. Esiteks seetõttu,
et August Gailiti “Ekke Mooriga” on tegu ühe ilusama ja
puhtama armastuse definitsiooniga, ühe suurepäraseima kirjandusliku materjaliga, mis lavale sobib. Tegu on väga hea
looga. Ja suvesse sobivaga.
Teiseks on Viimsi Vabaõhumuuseum suurepäraseks mängukohaks, kuhu “Ekke Moor”
sobib kui valatult. On ju ka selles tegu rannakülaga, Ekke isa
laevakapten jne.
Kolmandaks avaldas materjali valikul lavastaja Tiit Palu
ise soovi just “Ekke Moor” pärast kümneaastast pausi taas lavale tuua. Ja teha seda uues
võtmes, rääkides seekord armastuse lugu.
Olles lugenud tänaseks Tiidu dramatiseeringut, võin öelda, et tegu on tõeliselt helge ja
vaimuka looga, mis Kingu talu
õuel suurepäraste näitlejate ja
muusikute esituses lahti rullub.
Pea kõik osatäitjad on Pärnu Endlast. Lavastaja Tiit Palu on “Ekke Moori” varem
Endlas lavastanud. Kas mõni
näitlejaist on ka Palu eelmises lavastuses osalenud?
Kindlasti pole osalenud Sten
Karpov, Liis Laigna, Terje Pennie. Sepo kohta jään vastuse
võlgu. Igal juhul, nagu öeldud,
olen äärmiselt rõõmus, et õnnestus kokku tuua sedavõrd hea
trupp.
Eelmisel suvel mängis Viimsi Suveteater lustakat koguperelugu. Millist publikut seekord ootate?
Eelmisel ja eelnevatelgi suvedel oleme tõeti mänginud

Vahel kõneldakse elust kui merest, millel me
inimestena sõidame ja seikleme. Mõni meist
on kiirpaat, mis lõikab end läbi lainete, ja mõni
purjekas, mis rahulikult liugleb lainetel.

Möödunud suvel Rannarahva Muuseumi õuel. Andres Dvinjaninov tervitab vaatajaid enne suveteatri
etenduse algust.

rohkem laste- või koguperelugusid. Sel suvel oleme siis
saamas n-ö täiskasvanuks, ette
võtnud Eesti kirjandusklassika.
See ei tähenda aga kindlasti, et
pere peaks koju jääma. Vaatama kutsume loomulikult kõiki,
kes heast teatrist lugu peavad
ja osa tahavad saada. Kui veidi täpsemalt üritada sihtgruppi
määratleda, siis võib öelda, et
kõigepealt on oodatud kõik
Gailiti sõbrad, need, kellel tema
“Nipernaadi”, “Ekke Moor” ja
teised teosed on ühel või teisel
kombel hinges. Aga ka kõik,
kellele sume suveõhtu väga hea
teksti ja näitlejatega suurepärases keskkonnas – Kingu talu
õuel – rõõmu teha võiksid, naerule ja pisaratelegi kutsuksid.
Tiit Palu on öelnud, et
näitlejail tuleb üle rääkida
tuulest ja merekohinast. Kas
see on põhimõtte küsimus
mitte kasutada mikrofone?

Mikrofone kasutasime eelmisel suvel, seega pole nende
mittekasutamine niivõrd põhimõtteline otsus. Kuid mida
naturaalsem on etendus, seda
parem. Mida vähem kuuleme
n-ö tehnilist heli kusagilt kõlaritest, seda elusam ja ehedam
on tulemus. Loomulikult on
õhtuid, mil tekib oht kuuldavusele. Siis tuleb muidugi aidata
tehnikaga. Kuid eks me kõik
soovime ju kanda naturaalseid
materjale, süüa puhast toitu
jne ning vaadata etendust, kus
tekib tunne, see olekski nagu
päris. Elus, ehe.
Viimsi Suveteater on nelja
suve jooksul mänginud kahes
mängupaigas – Kingu talu ja
muuseumi enda õuel. Kas olete ka selle pilguga vallas ringi
vaadanud, et kus veel võiks
etendusi lavale tuua, või on
pigem nii, et Kingu talu on
parim paik, mis oma ehtsa-

Talgud Laanelinnu majas

Heki istutamine oli üks uue lasteaia haljastustöödest.

siis talgusuppi mekkima. Abilisi kogunes nii palju, et 100 istiku istutamine läks mängleva
kergusega ning hiljem kohalejõudnutele jäi ainult kastmise
ja uudistamise rõõm.

te dekoratsioonidega annab
vihjeid, mida seal võiks mängida?
Eks ole ikka vaadatud ja
mõeldud. Ühe mängukohana
olen vaadanud isegi enda maja
Randveres, lähinaabritegagi läbirääkimised peetud.
Kuid täna võib öelda, et
nelja aastaga on muuseumi
mängukohad justkui juba tuttavaks saanud nii meile kui ka
publikule. Et hetkel siis vaatame tulevikku ikka Viimsi Vabaõhumuuseumis ja koos vabaõhumuuseumiga. Ja muidugi
materjale, mida Kingu talu õuel
mängida, on päris palju.
Kas mõtted liiguvad juba
ka järgmisesse suvesse?
Mõtted liiguvad ikka. Aga
kõiki mõtteid ei ole hea ka ära
anda. Las jäävad ootama õiget
aega. Ja kohtumisi Viimsi Suveteatris. Kohtumiseni!
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Talgud Rohuneemes

29. mail istutasid lapsevanemad koos võsudega
ja vabatahtlikud talgu
korras Viimsi Lasteaedadele kuuluva uhiuue Lille
teel asuva Laanelinnu
maja aia äärde kuuseheki.
Heki istutamine oli üks osa
uue sügisel avatava Laanelinnu maja ümbruse haljastustöödest. Appi tulid lapsevanemad,
kelle lapsed alustavad järgmisest õppeaastast oma lasteaiateed just selles hoones. Abikäe
ulatasid ka Avon Eesti OÜ
vabatahtlikud, kes selle ilusa
ettevõtmisega näitasid, et nad
hoolivad meie laste rohelisemast tulevikust.
Kaunis päikesepaisteline
ilm aitas rõõmsatel abilistel
töö kiirelt lõpetada, et asuda

Karid elumeres ja
majakad kaldal

Siinkohal täname Hundi
tee maja hoolekogu, kes talgud
korraldas! Aitäh kõigile, kes
leidsid võimaluse tulla ning aidata kuusehekki rajada!

Viimsi Lasteaiad

Ühised talgud Rohuneeme puhkealal toimusid
27. mail taas koos klubi
Joosu sportlastega.
Alustuseks jagunesime
kahte rühma ja tööks anti
puhkeala enim külastatavad kohad – Rohuneeme
kivi ja sellest 400 meetri
kaugusel asuv kaunis rohelise samblaga kaetud
mitmetahuline kivi. Oksakesi ja puujuppe seal ikka
jagus – nii, et võta või jäta!
Edasine töö käis sedapidi, et partnerid olid ei
tea kust toonud aiakäruga kohale grillahju ja grillvorstid. Lõpuks ei jäänud
ära ka jalgsimatk.
Juba sügisel kohtume
taas matkaradadel.

Volli Kallion

Kuid sõltumata meie olemusest on selles meres ikka karisid, mis meid ohustavad. Pole vahet, milline on veesõiduk
– kui see põrkub kariga, on kannatajaks ikka laevuke.
Ja eks meie eludeski on palju karisid, millest soovime
mööda saada, mida püüame vältida. Kuid mis aitab inimesel leida teed karidest mööda? Merenduses on selleks majakad, tuletornid, mis tähistavad ohtlikke kohti, suuremaid
karisid, ja näitavad juba kaugelt, et sealt tuleb eemale hoida. Samas on majakad ka meremärgid, mis nii mõneski
paigas näitavad merel seiklejale, et maa on lähedal. Nii
on ühel lihtsal tulel mitu ülesannet: näidata koduteed ja
samas ka hoiatada, et randumine võib ohtlik olla.
Inimese elumeres aga on palju keerulisem leida neid
asju, mis oleks meile majakad. Mis hoiataks meid karide
eest, kuid mis näitaks meile kätte kalda, kus võime ka tormivarju leida.
Juba inimsoo algusaegadest peale on inimeste jaoks
elumerel majakaks olnud religioon. See on olnud vahendiks ja võimaluseks elada oma elu selliselt, et ei põrkutaks
karidele, kuid samas on andnud see sihi paljudele eludele,
mis muidu suurtes lainetes oleksid hukkunud.
Veetsin pool aastat maakera teisel küljel, kuid seal,
Põhja-Ameerika mandri läänekaldalgi on mere ääres täpselt samuti majakad ja samamoodi otsivad inimesed seda,
mis võiks olla majakaks nende elus. Meie siin Eestimaal
arvame sageli, et kusagil kaugel maal on elu parem ja lihtsam kui siin, kuid tegelikkuses varitsevad karid inimest
igal pool, kui inimene ei oska leida abi. Kui puudub selge
siht ja oskus lugeda märke oma elumerel, siis on karidele
sattumise võimalus väga suur.
Seepärast on ikka endiselt oluline inimeste jaoks religioon, sest ka tänapäeval võib selle kaudu leida abi elumere lainetega toimetulemiseks. Põhiväärtused religioonides
on olnud läbi aegade ühed ja needsamad ning need on aidanud paljusid inimesi hoiduda karidest eemale.
Vaatamata sellele tikub ikka pähe mõte sellest, et tänapäeva inimene ei vaja abi. Arvame, et meil on moodsad
navigaatorid, mis viivad meid imeväel kohale. Kuid kui
torm liig võimsaks kasvab, siis kipuvad sellised moodsad
abilised kiirelt järele andma. Siis ei tea me, kus on maa ja
kus kaljud. Kui aga näeme mõnd majakat, siis tekib taas
selgem pilt, kuhu tasub sõita ja kuhu mitte.
Majakad on väga olulised abilised igale inimesele elumerel seilates ja oskus neid märgata annab tihti ka oskuse
ohtudest eemale hoida.

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja

Eestimaa pastoraal

Viimsi Püha Jaakobi kirikus on 03.06.–01.08. 2012 üleval
Malle Leisi isiknäitus “Eestimaa Pastoraal“.
Selle väikese siiditrükki, õlimaali ja akvarelli sisaldava näituse pildid on valitud kirikusse näituse kui visuaalse terviku taotlusest lähtudes. Peale selle on need pildid pastoraalne ülistus
meie Eestimaa loodusele, rida lähivaateid tema taimeriigile.
Näituse juhatab sisse kaks Malle Leisi siiditrüki tehnikas
valminud tööd 1978. aastast. Need on ühed kõige suuremad
ja töömahukamad tema siiditrükkidest. Järgneb rida kuuest
õlimaalist, millest neli on esimesed uuest suuremast maalisarjast töönimetusega “Üheksavägiste maailm” – selline roheline taimede maailm. Peale nende on väljas kolm suurt
akvarellimaali autori originaaltehnikas – akvarell mustal paberil, mis on samuti osa suuremast sarjast.

Villu Jõgeva
näituse korraldaja
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Jagagem kodu- ja aiaideid!
Võistlus Kodu Kauniks
kutsub osalema! Ajakiri
Kodu & Aed asub taas
selgitama tänavusi huvitavamaid ja kauneimaid
kodusid ning aedu.

Ajakirja Kodu & Aed võistlusel Kodu Kauniks tunnustatakse Eesti parimaid kodu- ja
aiakujundusi, ajakirja kaudu
tutvustatakse laiemalt nende
järgimist väärivaid ideid. Peale kodude ja aedade tunnustatakse võistluse Kodu Kauniks
raames ka erialast panust mugava ja kauni elukeskkonna
kujundamisel.
Võistlusele saadetud kandidaatide hulgast valitakse
välja finalistid, keda külastab
žürii. Külaskäigu põhjal selguvad Aasta Kodu ja Aasta Aia
peapreemia pälvivad kodu ja
aed, aga ka mitmed hinnalised
eripreemiad: Noore Pere kodu,
Noor Aed, Ökokodu, Stiilne
Kodu, Parim Värvilahendus,
Parim Vannituba ning Parim
Õueruum. Tiitliga Aasta Kodu
kaasneva 2500-eurose peapreemia annab juba 12. korda
välja Swedbank. Aasta Aia tiitlit premeerib tänavu reisifirma
Germalo kahele inimese mõeldud reisiga Madeirale.
Koostöös Lutheri stuudioga antakse teist korda välja
ideeauhind parimale tarbeese-

Perekond Keinasti aed oli 2011. aastal võistluse finalist.

Perekond Taltsi triiphoone pälvis 2009. aastal Parima Õueruumi preemia. Fotod Tiina Tammet

Perekond Rižski koduaed oli
2010. aastal finalist.

Kuidas võistlusel Kodu Kauniks kandideerida?
l Võistlusel osalemiseks saada vähemalt viis fotot kodust või
aiast, grilli- või puhkealast, väliköögist, mängunurgast jne (ideepreemiale kandideerides esemedisainist) e-posti aadressile
kodukauniks@forma.ee või paberkandjal ajakirja Kodu & Aed
aadressile Sakala 18, Tallinn 10141, lisades märksõnaks “Kodu
Kauniks“.
l Lisa fotodele tutvustav kaaskiri, ära unusta aadressi ega telefoninumbrit!
l Aiavaldkonnas on kandideerimise tähtaeg 15. juuli, koduvaldkonnas 15. august 2012.
l Lisaküsimuste korral helista toimetuse telefonil 667 6087 või
saada e-kiri forma@forma.ee.

me kujundusele või lahendusele. Toimetus ootab ka üldsuse ettepanekuid Eesti ainsale
aiandus- ja haljastusprofessionaale tunnustavale auhinnale,
Aiakultuuri Edendamise preemiale, mille annab välja aianduskeskus Hansaplant.
Kõiki võistlusel osalejaid
oodatakse hilissügisel toimetuse pidulikule vastuvõtt-auhinnatseremooniale Tallinnas. Kõiki osalejaid ootab kingitus; lisaks pea- ja eripreemiate väljaandmisele tunnustatakse eraldi
kõiki finaliste. Võistluse tänavune auhinnafond on 18 300 €.
Žürii töös ja toimetuse ringsõitudel osalevad oma ala parimad professionaalid: sisekujundaja Sirje Kadalipp, aiandusala
edendaja Mihkel Saar, taime-

kaitsespetsialist Eneli Käger,
Eesti Aiaklubi esindaja AnuKristin Tara jt. Sageli juhtub,
et inimesed saavad küllatulnud
žüriilt ka professionaalset nõu,
millises suunas lahendada mõni
tulevikuprojekt või senine kitsaskoht. Värske kõrvalpilk paneb mõtted alati liikuma!
Ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Piret Veigel: “Võistluse Kodu Kauniks eesmärk on
ühiselt arendada meie kodu- ja
aiakultuuri. Nauditav ja toimiv
elukeskkond on meie elukvaliteedi ning igapäevase võimekuse võtmeks! Leiame üles
kõige ilusamad ja töötavamad
lahendused – neid eeskujuks
tuues võidame kõik.”

Inger Saar

ajakiri Kodu & Aed
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Pansionaadi personal väärib kiitust
Viimsi pansionaadis
töötab alates 1. märtsist
vanemõena Ülle Falkenberg, kes võrdleb meie
hooldekodusid Soome
omadega ja kiidab meie
hooldustöötajaid.

Meditsiiniõde Ülle Falkenberg
läks 1990ndatel Soome tööle,
kaasas õe ja vanemõe töökogemused. Soomes töötas ta
hooldekodudes ja taastusraviasutustes ning viimased aastad Helsingi ülikooli haiglate
laborites. 2007. aastal otsustas
naine kodumaale tagasi pöörduda.
“Palk oli hea,” ütleb Ülle
Falkenberg. “Ent soomlaste
eluviis ei sobinud. Siin elu
toimib, seal aga on see väga
rutiinne,” tõdeb ta. Kuna sugulased olid siin, oli seegi tagasituleku põhjuseks. Teine ja samuti oluline kojutuleku põhjus
oli soov, et nooremast tütrest
saaks eestlane, kes Eestimaal
üles kasvab. Seetõttu pöördutigi 2007. aastal, kui tütrel
tuli kooli minna, kodumaale
tagasi. Hiljem olnuks tütrel
veelgi raskem tagasi tulla, arvab ema. Seega sai see otsus
tehtud õigel ajal. “Mõtlesin sedagi Soomes, et miks peaksin
seal hoidma inimesi, kui teeksin sama tööd parema meelega
kodumaal,” lisab naine.

Töö kahel pool lahte
on sarnane

Soome on tema sõnul täis
45–55-aastaseid eesti naisi, kes
palga ja pensioni pärast peavad
seal meditsiinitöötaja ja hooldaja ametit. Töö on mõlemal
pool lahte neis ametites sarnane. Patsiendid ning nende haigusedki ühesugused – diabeet,
südame-veresoonkonna haigused, artroosid, reumad jm.
Oleme soomlastele järele
jõudnud ravimite ja hooldusteenustega. Kuid Falkenbergi

Miks nii kallis?

“Oleme soomlastele hooldusteenustega järele jõudnud,“ ütleb vanemõde Ülle Falkenberg.

arvates oleks meil hooldekodudes vaja rohkem selliseid
abivahendeid, mis Soomes
olemas, nagu näiteks lift, mis
tõstab inimese seisma, et ta
pääseks edasi liikuma või istuma ning et hooldajal oleks
kergem.
Erineme Soomest selle poolest, et meil on hooldajaid sama
arvu patsientide jaoks mitu
korda vähem kui seal, ka abivahendeid on vähem, sest need
on väga kallid. Ülle Falkenberg toob näiteks voodihaigete
tõstmiseks spetsiaalsed linad.
“Meie mõtleme, kuidas odavamalt saada, ja hakkame neid ise
õmblema,” ütleb ta. Tema sõnul
püüavad meie hooldekodud välismaa tingimustele järele jõuda, kuid see pole kerge, sest välismaal nagu ka Soomes toetab
riik vanurite hooldust.

“Olin väga hämmastunud,
kui nägin siin töötajate arvu,
kes peavad hooldama 60 inimest,” räägib Ülle Falkenberg.
“Tundus uskumatu.” See suurendas tema austust nende vastu, kes hooldajatööd teevad.
Kuid ka meditsiinitöötaja koormus hooldekodus on
suur: jagada iga päev tablette, suhelda perearstiga, käia
patsiendiga perearsti juures,
tuua apteegist ravimeid. “Meie
meeskond on tubli,” ütleb Falkenberg ja kiidab pansionaadi
õde-perenaist, kellest on palju
abi.
Kui mitmel pool Eestis asuvad hooldekodud selleks kohandatud endistes haiglahoonetes, siis Viimsi pansionaat
on Kirovi kolhoosi ajal selleks
kohe ehitatud. “Maja on kena.
Juba sisse tulla on nii meeldiv,

nagu tulla koju,” räägib vanemõde Falkenberg ja toob võrdluseks taas Soome, kus on seadusega nõue, et kõik hooldekodu
elanikud peavad päeval toolil
istuma, tahavad nad või ei.
Meil on tema sõnul inimlikum:
kes tahab, seda aidatakse istuma, kes tahab, jääb voodisse,
vägisi ei sunnita kedagi midagi
tegema..
Ülle Falkenberg on tähele
pannud, et kes tuleb kodunt,
kus ta enam ise toime ei tulnud,
see hakkab siin majas ennast
peagi paremini tundma – siin
on kindlad söögiajad, hea toit,
vanainimene hooldatud ega
tunne ennast üksi. Hooldekodu
pole ammu enam valla vaestemaja, nagu oli eelmise sajandi
alguses. “Kui inimene on eluaeg tööd teinud, makse maksnud, aga enam kodus hakkama

ei saa, on tal õigus saada hooldust,” arutleb vanemõde.
Eluiga tõuseb, inimesed
elavad vanaks ja hooldust vajavate arv kasvab. Viimsi pansionaadis on eakaimad 1915.,
1918. ja 1919. aastal sündinud.
Kokku on siin elanikke 60 ja
kõik kohad on täis. Kuutasu
sõltub elanike arvust toas –
üksi toas elades tuleb tasuda
945 eurot, kahekesi olles 735
eurot kuus. Selle hinna sees on
hooldus ja toit, pampersid ja
retseptita lühiajalised ravimid.
Järjekorras on kümmekond inimest, eelisjärjekorras saavad
siia koha oma valla elanikud.
Falkenberg kiidab ka pansionaadi asukohta – tähtis on, et
külalised pääseksid kohale liinibussiga, samuti on oluline, et
kauplused oleksid lähedal samuti arstiabi – perearstid.

“Inimesed ei saa aru, millest
koosneb hooldekodu koha
hind,” ütleb Rannapere pansionaadi direktor Peeter Saar
ja lubab, et edaspidi avaldame
sel teemal Viimsi Teatajas selgitava loo.
“Hooldekodudel pole rahalist katet,” tõdeb Saar, kelle
sõnul Rannapere pansionaat
vastab Saksamaa standarditele
oma sisekujunduselt, sanitaartingimustelt jmt tingimustelt,
kuid mitte hooldajate arvu ega
palga poolest. See ei kannata
võrdlust ei Saksamaa ega Soomega.
Kui Soomes on hooldekodu
töötaja palk riigi keskmisel tasemel, siis Eestis saab enamik
hooldajaist vaid miinimumpalka. Rannaperes aga lähenevad
hooldajate palgad juba riigi
keskmisele tasemele. “Parema palga puhul on võimalik
inimesi valida ja inimene on
ka huvitatud oma töökohast,”
ütleb Peeter Saar, kes tunneb
rõõmu, et uute abivahenditega läheb neil töö kergemaks.
Tähtsaks peab direktor seda,
et hooldekodu oleks hubane.
“Saksamaal on hooldekodudes kalad ja linnud,” räägib
Saar, kes on välismaal kolleegide tööga tutvumas käinud.
Rannapere pansionaadiski on
linnupuur lindudega ja kamina
juures kõige õdusam istuda.
“Inimesed paranevad siin,”
ütleb Peeter Saar. “Meil on
korralik toit ja hooldamine
ning inimlik suhtumine”. Ent
personalil on temagi sõnul töökoormus piiri lähedal. Rõõmu
tunneb ta Viimsi õpilasmaleva
noortest, kes suviti siin aiatööd
teevad, muru niidavad ja lillede
eest hoolt kannavad ning vanuritega aega veedavad, nendega
jalutamas, poes või rannas käivad.

Annika Poldre

Viimsi Päevakeskus lõpetas hooaja
Viimsi Pensionäride
Päevakeskus lõpetas
hoogsalt oma hooaja ja
läks suvepuhkusele.
Elevil saali ees sai tervituseks sõna vallavolikogu ja
sotsiaalkomisjoni liige MariAnn Kelam, kellel oli vanaemadele-vanaisadele oluline
sõnum. “Millistele väärtustele me ehitame Eestit?” küsis
Kelam. Ja vastas: “Eesmärk
on hoida oma kultuuri, kaitsta oma keelt, olla iseseisvad.”
Mari-Ann Kelami sõnul teeb
teda murelikuks statistika, mis
näitab, et meie noorte seas
kasvab ostlemine ja tarbimine.
Kui veel 15 aastat tagasi arvas
1/3 noortest, et elu eesmärk on
aina rohkem tarbida, siis nüüd
arvab nii juba 2/3.
Teine tõsisekstegev statistikanäitaja on Kelami meelest
meie negatiivne esikoht reli-

Tantsivad Tuti-Triinud.

Saal oli viimase pingireani täis.

giooni suhtes – meie maal on
teiste riikidega võrreldes kõige
vähem usklikke. “Kas täidame
tühjust hinges asjadega?” küsis
Kelam murelikult. Tema sõnum vanaemadele-vanaisadele
oli järgmine: võtke lastelaste
jaoks aega! Kui vanematel on
nende jaoks aega napilt, siis

Valik kaunist käsitööd.

seda lünka saavad täita vanaemad-vanaisad. “Kutsun teid
seda mõtet tõsiselt võtma,”
rõhutas Kelam. “Oleme oma
lastelastele mängukaaslased ja
sõbrad. Nii kerge on neile anda
häid ideid, rääkida perekonnamälestusi. See on oluline tulevikuks, et lapsed leiaksid muid
väärtusi peale šoppamise.”
Tõsisele teemale järgnes
päeva pidulikum osa. “Päevakeskuse ringide read on tühjenenud nii, nagu ilm on võimaldanud aiatööd nautida,” ütles
päevakeskuse tegevjuht Lehte
Jõemaa.

Hooaeg möödus tempokalt.
Jõemaa loetles tehtut ja loetelu
oli üsna pikk: teatrietendused,
kontserdid, tähtpäevade tähistamised, kohtumised huvitavate inimestega, meeleoluõhtud
reisimuljetega, tervisepäev jm.
Suurim ettevõtmine oli äsja
peetud Harjumaa seenioride
tantsupidu. Ja muidugi ringide töö. Välja oli pandud näitus kaunitest esemetest, mida
hooaja jooksul selles majas on
loodud: keraamilised esemed,
maalitud portselannõud, vilditud prossid, sussid, käsitöökotid jm, heegeldatud vaibad
ja maalitud siidisallid, kootud
esemed, kangastelgedel valminud kaunid vaibad, sõbad, ehted, mütsid, padjad jne – suur
hulk kauneid asju, tehtud enda
ja teiste rõõmuks.
Lehte Jõemaa luges üles
kõik tegutsevad ringid ja kutsus ette juhendajad ning rin-

givanemad, et neid tehtu eest
tänada.
Oma liikumisrõõmu ja tantsuoskust näitasid aeroobikaringi liikmed ja uus tantsurühm
Tuti-Triinud. Inglise keele ringi
liikmed esitasid emotsionaalse
laulu, seda loomulikult inglise
keeles. Viimase seltskonnaga
tuli esinema ka kaks meest,
kuid Lehte Jõemaa märkis,
et mehi käib majas tunduvalt
vähem kui naisi. Vaid lauatennises ja inglise keele ringis on
mehi naistega pea võrdselt või
rohkemgi.
“Nii lõbusalt ja hästi me
elame terve talve,” võttis Lehte Jõemaa hooaja tegemised
kokku. Pidu jätkus piknikuga
õues.
Päevakeskuses jääb nüüd
suvekuudel vaikseks, kuid sellega kogu ühistegevus ei rauge
– ees ootavad väljasõidud.

VT
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Rattaralli läbi kaamera
1

2
1) Rattaretkel osalenute ühispilt Viimsi valla kõige kõrgemas
punktis Lubja mäel tuletorni
juures.
2) Rattaretke üks tähtsamaid
sihtpunkte – Baltikumi suuruselt
teine rändrahn Muuga Kabelikivi.
3) Tammneeme rannal said
ratturid nautida lummavat
vaadet.

3

4

4) Kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott Kask, vallavanem Haldo
Oravas ja Lubja külavanem
Raimo Tann juttu puhumas.

6

8

5) Rõõmsalt edasi liikudes.
6) Rattareke algus vallamaja
juures.
7) Kehakinitus.
8) Selles grupis võib leiduda
mõni tulevane tipprattur.
9) Puhkehetk Metsakasti külas
Riiasöödi tamme juures.

7

Fotod Priit Estna. Rohkem pilte
vaata www.fotograafid.ee
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Paatide paraad
taas tulemas
Möödunud aastal said meresündmused ühe omapärase ettevõtmise võrra rikkamaks – Rannarahva Muuseumi eestvedamisel toimus Tallinna
lahel suurejooneline paatide paraad, mis viis
alused Tallinna moodsast tsentrumist vanasse
kalurikülla Viimsis.
Ka sel suvel, 29. juulil ootame kalapaate, lõbusõidualuseid, vanalaevu ja kõiki muid
aluseid paatide paraadile, et
koos see lustakas teekond
jälle ette võtta. Saladuseloori
tõstes võin öelda, et seekord
Teel Pirita jahisadamasse.
üllatavad meil paraadi marsruudil tsirkuseartistid, trikimehed ja trummishow.
Kogunemine ja aluste pidulik teelesaatmine toimub
Tallinna Vanasadamas Admiraliteedi basseinis. Järgmine
peatuspaik on Pirita jahisadamas, et saada osa Pirita jõel
toimuvast lõbusast karnevalist. Edasi sõidetakse Viimsi
Vabaõhumuuseumi vetesse, et ühineda Rannarahva Festivali viimase päeva – suure külapeoga.
Kutsume osalema nii meresõitjaid kui ka pealtvaatajaid, kes saavad toimuvat jälgida Vanas jahisadamas, Pirita teel, Pirita rannas, Meriväljal, Miidurannas, Haabneeme
rannas, Pringis ja Viimsi Vabaõhumuuseumi juures. Lisainfo ja registreerimine festival@rannarahvamuuseum.ee.

Riina Aasma
Rannarahva Muuseum
Muuseumi maaliline mererand ja ajalooline miljöö pakuvad külastajatele meeldejäävaid hetki.

Hoiate käes järjekordset
Võrgutajat, mis juba päris
mitmendat korda on end
kodukandi ajalehe vahele
mahutanud, et tuua vallarahvani Rannarahva Muuseumi ja Viimsi Vabaõhumuuseumi uudiseid.
Ees on suvi, mis muuseumi
jaoks tähendab kõige töömahukamat perioodi aastas. Kontserdid, etendused, tantsu-, laulu- ja
turupäevad vajavad ettevalmistamist, kõige keerulisem on
muidugi ilmataadiga kokkulepete sõlmimine.
Suvehooaja avaakordi annavad seekord lasteaialapsed
– 9. juunil toimuv tantsupidu
Väike Päike, mille lavastaja
on Märt Agu ja peakorraldajad
meie oma Viimsi tublid naised,
toob loodetavasti tervesse suvesse palju päikest, energiat ja
rõõmsaid silmi. Valgete Ööde
Festivali esinejad Ott, Lenna,
vennad Johansonid ja ansambel Zetod annavad kauneid
kontserte vabaõhumuuseumi
taluhoovis. Jaaniõhtul tantsime
lõkke ääres koos Kukerpillide,
2 Quick Stardi ja poppi kantri-

punki mängiva Legshakeriga.
Viimane nimetabki ennast ise
Kukerpillide punkversiooniks
ja külmaks küll ühtki kuulajat ei jäta. Suve tähtsündmus
Rannarahva Festival leiab aset
juulikuu viimasel nädalavahetusel – need päevad soovitame
kohalikel kalendris punaseks
värvida. Pühapäeval, 29. juulil
toimub ka paatide paraad Tallinna lahel, mille me möödunud
aastal kindlasti mereürituste
top kolme sisse tõstsime. Saladuseloori tõstes võin öelda, et
seekord üllatavad meil paraadi
marsruudil tsirkuseartistid, trikimehed ja trummishow, Pirital
muidugi lõbus karneval ja lõpetuseks Viimsi Vabaõhumuuseumi rannas lõbus külasimman.
Suvele väärika ja kauni lõpu
paneb nagu alati Muinastulede
öö, mis juba mitmel viimasel
aastal on Eestimaa randadesse
toonud tuhandeid inimesi ja
lõkkeid. Meie vabaõhumuuseumis läidavad muinastuled
luuletades Contra ja Wimberg –
kaks kanget sõnaseppa, kes midagi sellist ka ise varem teinud
pole. Ka sellest ja veel paljudest erinevatest suvesündustest

lähemalt Võrgutaja järgmistel
veergudel.
Paljud on kindlasti juba
märganud, et väravas tervitab
külastajaid juba pool aastat
vahva teremaja, kus leidub ohtrasti toredaid kingitusi ja merelist kraami. Samuti saab seal
soetada ka pääsme muuseumisse sisenemiseks. See muuseum
loodi 1980. aastal selleks, et
Kingu talukompoleks, mis tänaseks on muinsuskaitse all,
säiliks samasugusena ka 100
ja 200 aasta pärast. Et säiliks
hooned, mis on selsamal rannal seisnud juba paar sajandit,
et rookatused saaks harjatud ja
parandatud, majad võõbatud,
aknad kititud, muru niidetud,
põnevad ekspositsioonid koostatud. Viimsi Vabaõhumuuseumi külastamiseks on ikka
tulnud pilet soetada, nii nagu
teisteski Eestimaa muuseumites. Siiani on pileti soetamiseks
lihtsalt olnud vajadus külastada
ühte hoonetest, sellest hooajast
on piletiost võimalik sooritada
väravamajas. Tasuta pääsevad
muuseumisse hetkel need, kes
saabuvad meritsi ning Viimsi
koolide ja lasteaedade lapsed.

Rannaalale pääseb muuseumi ja restoran Paadi vaheliselt
alalt. Selgituseks ütlen, et meie
eesmärk ei ole piletitulu abil
kasumit teenida, vaid meie esimene ja seadusega pandud kohustus on tagada ajalooliste
hoonete säilimine, koguda ajaloopärandit ja seda võimaluste
piires vahendada. Paraku eeldab see kõik rahalisi ressursse.
Hästi korrashoitud territoorium
ja miljöö ongi ju tegelikult see,
mida inimesed Viimsi Vabaõhumuuseumis juures naudivad. Piletitulu tagab meile väikese osa
muuseumi korrashoiukuludest.
Kindlasti oskab viimsilane aastate jooksul tehtud tööd
hinnata. Viimsi Vabaõhumuuseum on ainuke sel kujul säilinud rannaküla terves piirkonnas. Mererand on jalutamiseks
pikk, aga autentseid rannakülasid enam praktiliselt ei ole.
Lubagem siis Kingu rannakülal seda vastutust väärikalt kanda ja suhtugem kodukoha ajaloopärandi hoidmisesse lugupidamise ja mõistmisega!
Pärituult!

Riina Aasma

muuseumi juhataja

Valgete Ööde
Festival
Juba kolmandat aastat järjest leiab Viimsis aset
Valgete Ööde Festival, kus põimuvad kaunid taluõue kontserdid, head Eesti filmid ja iidne rannarahva kultuur. Kontsertprogrammidega esinevad
armastatud artistid Ott Lepland, Lenna, Zetod ja
Johansonid. Suurel vabaõhuekraanil näidatakse
Eesti hittfilme “Üksik saar“ ja “Uus maailm“.
Kahepäevane festival toimub
15. ja 16.juunil. Esimese
päeva kontsertprogrammis
astuvad kell 21 ühiselt üles
Eesti viimase aja edukaimad popartistid Ott Lepland
ja Lenna. Mõlemad lauljad
esinevad koos bändidega ja
seda festivali atmosfääriga
sobiva akustilise kavaga.
Lisaks nende läbi aegade
parimatele lugudele kuuleb
kontserdil Oti poolt ka tänaMõnus õhtu vabas õhus.
vust Eesti eurolaulu “Kuula”
ning Lenna viimast hitti “Mina jään”. Esitusele tuleb ka
ühislugusid, millest tuntuim on nende paari aasta tagune
menuhitt “Sinuni”. Kontsertprogramm kestab kokku 90
minutit.
Pärast kontserti, kell 23 näidatakse samas kohas suurel
ekraanil Eesti tänavust hittfilmi “Üksik saar”, kus teiste
seas astub kinolinale ka Lenna Kuurmaa. Lüürilis-groteskne film on mosaiikportree üksildasest linnakeskkonnast, kus inimesed elutsevad kui isoleeritud saared, mis
kaugemalt vaadates moodustab suure arhipelaagi. Vana
mustlase surm, raudteerööbastel lamav tütarlaps, poja
vaen isa vastu ja ratastooli jäänud tüdruk. 72 tunni jooksul
põimuvad võhivõõraste ja vanade sõprade saatused, meie
kangelased tõugatakse olukordadesse, kuhu keegi vabatahtlikult ei satuks. Filmi režissöör on Peeter Simm ning
osatäitjad Lembit Ulfsak, Juhan Ulfsak, Lenna Kuurmaa,
Gert Raudsep jt.
Festivali teine päev on täis kaunist rahvamuusikat ja
hoogsaid folgirütme. Kell 21 esinevad Eesti populaarseim
folkansambel Zetod ning legendaarsed Johansonid. Need
kaks rahvamuusikakollektiivi kohtuvad laval esmakordselt ning mis sellest välja kukub, tuleb ise kohapeale kaema tulla! Zetod on Viljandi Kultuuriakadeemia rahvamuusika eriala vilistlase Kristjan Priksi juhendamisel Värskas
noortebändina sündinud muusikanähtus. Idee panna noored setu poisid nende omakultuuri võtmes poprokki tegema oli toona põnevust tekitav ning on selle seltskonna
tänaseks välja viinud menuni, mida ei ole saanud nautida
ükski teine pärimusmuusikat arranžeeriv Eesti kooslus.
Vaata Zetode kontsertvideot “Kergotamine”!
Johansonid – Kärt, Jaak, Mart ja Ants – astuvad ettevaatlikult mööda sõnade ja viiside piire, laulavad kordamööda ja koos ning proovivad erinevaid pille. Vahel omavahel, vahel koos sõpradega. Nende lauludes ja lugudes
saavad kokku autorilaul ja rahvalaul, Tallinn ja Tartu, meri
ja mets, soe ja külm… Kontsertprogramm kestab kokku
90 minutit.
Pärast kontserti, kell 23 näidatakse väliekraanil põnevat dokkfilmi “Uus maailm”. Selle 2011. aastal Eesti
parimaks filmiks tunnistatud dokumentaalfilmi keskmes
on Tallinnas asuva Uue Maailma linnaosas tegutseva Uue
Maailma Seltsi elu viie aasta jooksul. Mis jääb järele hullusest, kui see on vaja ühel hetkel projekti pakendada?
Kuidas hoida aastate jooksul elus loovat kaost? Mida teha
inimsuhetega, mis ei allu projektiloogikale? Film “Uus
Maailm” jälgib ühe idealistliku liikumise sündi, selle elu
ja valu viie aasta jooksul. See on ühe revolutsiooni anatoomia: lugu inimestest, suhetest ja suurest muutumisest.
Seikluslik draama, kus põimuvad armastus ja anarhia. Filmi režissöör on Jaan Tootsen.
Festivali piletid on saadaval Piletilevis ning Rannarahva Muuseumi ja Viimsi Vabaõhumuuseumi kassades.
Pileti hinnad eelmüügist kuni 15.06: täispilet 13 eurot,
sooduspilet 12 eurot (õpilased ja pensionärid), 2 päeva pilet kõigile 22 eurot. Kohapeal maksab täispilet 15 eurot
ja sooduspilet 13 eurot. Alates kella 22.30-st on kinopilet
5 eurot. Kahe päeva piletit kohapealt osta pole võimalik!
Kohtumiseni festivalil!

Mõtisklusi muuseumist

Muuseum on üks veider
paik. Täis vanu asju, mis
veidi tolmunud, ja üksiku
valvuritädiga nurgas, kes
vaikselt oma lastelastele
sokki koob. Kuid kas
muuseum on ikka selline?

Eelpool toodud kujutluspilt
kajastab seda, mida sõna muuseum inimeste jaoks tavaliselt
sümboliseerib. Ometi on tänapäeva muuseumid hoopis teistsugused: külastajatele avatud,
sõbralike inimestega ning täis
elu. Vanad stereotüübid on
siiski kahjuks visad kaduma.
Käesoleval aastal toimuvad üle Euroopa arutlused
selle üle, milline peaks õigupoolest olema muuseumi roll
tänapäeva ühiskonnas. Oleme
mingis mõttes teelahkmel. Kas
muuseumidest saavad meelelahutuskeskused, kus esmatähtsad on mõnusad elamused
külastusest? Kas muuseum
peaks eelkõige olema akadeemiline teadusasutus, mille esmane funktsioon on säilitada
meie ajalugu? Äkki õnnestub
kuidagi need mõlemad pooled
ühendada?
Rannarahva Muuseum koos
Viimsi Vabaõhumuuseumiga
on kindlasti suutnud täita meelelahutusliku kriteeriumi. Meie
vahvad turundus- ja pedagoogilised töötajad on teinud ära
suure töö, et meie muuseumid

pakuksid võimalikult meeldivat
elamust kõikidele külastajatele.
Vabaõhumuuseum täitub suvel
muusikaga, Rannarahva Muuseum on täis laste sebimist.
Meie, muuseumi teadurid,
üritame omalt poolt tagada, et
täidetud saaks see teine oluline
muuseumi funktsioon, nimelt
ajaloo kogumine ja talletami-

ne. Hiljuti sai valmis uurimus
erinevatest paatidest randlaste arhitektuuris ning näitus
“Paadi elu”. Väikesaarte ajaloo uurimise kroonijuveeliks
võib aga täie õigusega pidada
raamatut “Aksi – mereriik Tallinna külje all”. Praegu oleme
sukeldunud Kirovi kolhoosi
ajaloo sügavustesse ja juuni-

kuu teises pooles avame uue
ja parema näituse kolhoosi
ajaloost. Kuid see ei tähenda,
et me rohkem materjali vastu
ei võtaks. Ajaloo uurimine on
pidevalt jätkuv protsess, seega
ei saa see ka kunagi valmis.
Lisaks Kirovi kolhoosile on
meil praegu prioriteetseteks
uurimissuundadeks ka Prangli
ajalugu ning piiritsooni temaatika, valmimas on raamat Naissaarest. Lisaks avame sügisel
Richard Uutmaa maalinäituse
tema mere- ja rannateemalistest töödest, et näidata, kuidas
meie igapäevaelu on inspireerinud kunstnikke looma imekauneid töid. Loomulikult, kui
teil on mõnda muud randlaste
temaatikaga seotud infot, võtame sellegi alati suure aitäh
saatel vastu.
Kui teil on aga oma arvamus sellest, milline peaks üks
hea muuseum olema, siis jagage seda palun ka meiega. Koos
saame muuseumi teha veelgi
paremaks! Ja mis peamine, kui
sinu koduvärava taha tulevad
entusiastlike nägudega ja natuke imelikud inimesed, siis
ära aja neid ära. Need on suure
tõenäosusega agarad muuseumitöötajad, kes tahavad sind
ja sinu teadmisi ajaloo jaoks
talletada.

Maivi Kärginen

Rannarahva Muuseumi
teadusjuht

Hüva rooga mudilast
Kalurite seas on kala nimega mudil olnud nuhtluseks juba pikka aega.
Leivaraha ta ei anna ning
enamik sellest kalast läheb põllurammuks. Ometigi on mudilal imehea ja
pehme valge liha, millest
üsna hõrgu kalaroa saab
valmistada.
Kalurid ise on mudilast paistekala teinud ehk kalaresti vahel
selle ära küpsetanud (süsteem
sama mis räimegi puhul). Kui
aga kalaresti käepärast ei juhtu
olema, saab mudilat väga edukalt praadida ka pannil.

Mudil, mis maitseb õige hää.
Foto Külli Jaakon

Ürtidega praetud mudil:
umbes 7–10 mudilat,
veidi ürte (näiteks poes
müügil olevad Eesti ürdisegud
kalale),
soola,
oliiviõli (võib asendada rapsiõliga).

Kõigepealt tuleb mudilad
ära puhastada, eemaldades
pea. Seda peaks tegema üsna
suure varuga, sest sellisel juhul saab ühe hoobiga kätte ka
suurema osa sisikonnast. Seejärel tuleb veenduda, et kõik
siseorganid välja said. Eemaldada tuleb veel saba-, kõhu- ja
seljauim. Kes viitsib rohkem
vaeva näha, võib ka mudila
naha eemaldada, kuid see on
üsna vaevanõudev ettevõtmine, sest mudila keha on üsna
limane ning oma kuju tõttu
kipub ta käte vahelt köögipõrandale liugu laskma lipsama.
Edasi on asi lihtne. Mudila

liha tuleb kergelt soolaga sisse hõõruda ning mõned minutid seista lasta. Seejärel kala
pannile ning maitse järgi ürte
peale. Praadida seni, kuni liha
tundub visuaalselt küps. Tulemuseks peaks olema hõrk valge kalaliha. Arvestada tuleb,
et puhastamisel läheb kaotsi
suur osa mudila massist ning
saadav toidukogus on küllaltki
väike, kuid kui midagi kõrvale
süüa (näiteks kartuleid või rohelist salatit), peaks kümnest
mudilasest jätkuma kahele inimesele.

Maivi Kärginen

Rannarahva Muuseum

Rannarahva Muuseumi fotokogu on
nüüd kõigile kättesaadav
Rannarahva Muuseumi
fotokogu avalikkusele
kättesaadavaks tegemisel ulatas abikäe Eesti
Rahvusarhiiv.
Nüüdsest on randlaste fotopärandiga võimalik tutvuda Eesti
Rahvusarhiivi fotode infosüsteemi FOTIS vahendusel veebiaadressil www.ra.ee/fotis.
Rannarahva Muuseumi fotopangas on randlaste elu kajastavaid fotosid ning ranna- ja

Kirovi kalurikolhoosi traallaevastik Miiduranna sadamas 1973. a.

sadamavaateid. Ulatuslikult on
kajastatud elu S. M. Kirovi nimelises Näidiskalurikolhoosis.
Rannarahva
Muuseumi
fotod leiab FOTIS-est, kui
päringut tehes valida arhiiviasutuste loetelust Rannarahva
Muuseum. Otsida saab fotosid
loomulikult ka sisu kirjelduse
järgi. Tasub ka meeles pidada, et Rannarahva Muuseumi
kogudesse kuuluvate fotode
viitekoodid algavad täheühendiga IKMF.

Mis paat see on – väiketraalpaat
Oma paatide seerias
oleme rääkinud mitmetest erinevatest paatidest
– ruhedest, haabjatest,
erinevatest kala- ja piiritusepaatidest, reisipaat
esitukist, naljaka nimega
künadest, nahast paadist
ja erinevatest plangutustest. Nüüd teeme juttu
paatidest kõige suuremast, mida tahaks õigupoolest välimuse järgi
juba laevaks nimetada.
Väiketraalpaadid on suured,
ligi 13 meetri pikkused, 3
meetri laiused inimesest kõrgemad alused. Selle eeskujuks
olid suured puitkerega mootorpaadid, mis traalpüügiks
ümber kohaldati. Põhiliselt
kasutatakse neid kilu, räime ja
tursapüügil, kuid ka lestapüügiks. Levinumaks püügimeetodiks on kaksiktraalpüük,
mille puhul veetakse võrku
kahe väiketraali vahel ning
lõpuks tõmmatakse ühe laeva
juures suure kalapallina üles.
Tavaliselt oli väiketraalil 3
meeskonnaliiget, kes vanemal
ajal pidid käsitsi võrgu paati
tõmbama, sest esialgu puudus
vintsimise süsteem. Hiljem,
kui vints olemas oli, nõudis
väiketraaliga merel käimine

Kalapüük kahe väiketraalpaadiga.

Kilupüük väiketraaliga 1985. aastal. Fotod perekond Ranna kogust

juba väiksemat pingutust.
Nõukogude ajal hakati väiketraalpaate ehitama esialgu
Tallinna Laevaremonditehases
ning nende valmistamise kõrgaeg langes 1960. aastatesse.
Hiljem ehitati neid ka Kolhoosidevahelises Laevatehases.
Veel tänapäevalgi kasutatakse
püügil sageli väiketraalpaate ja neid ehitatakse juurde.
Samas tänu kalakvootidele ja
püüginormidele on kalurite arv
võrreldes varasemaga hakanud
vähenema ning seetõttu langes

Väiketraalpaat Rukkirand klaasist ujukite merel seilamas.

21. sajandi esimesel kümnendil kasutusest välja suur hulk
väiketraalpaate, millest enamik hävitati. Osa nendest alustest leidsid siiski uue kasutuse
dekoratsioonilemendina inimeste aedades.
Väiketraalpaadid olid Viimsis Kirovi kolhoosi ajal väga
populaarseks kalapüügivahendiks. 1988. aastal kuulus Kirovi
kolhoosi laevastikku näiteks 49
väiketraalpaati. Paljud kohalikud said nendel tööd kaluritena. Väiketraalide laevkonnad
olid ka Prangli saarel.
Tänapäeval on vanad väiketraalpaadid Viimsi aedades
väga populaarsed. Osadel seisab vana alus õuel, sooviga see
veel merekõlbulikuks muuta,
kuid mõnedes aedades on väiketraalpaat ennast juba lõplikult maale ankurdanud. Perekond Tunderite väiketraal on
saanud nii uue välimuse kui ka

sisu. Omanik rajas paati mõnusa toakese, kus pehmel lavatsil
hea aeg-ajalt lõõgastuda. Teine
kenasti korda tehtud väiketraalpaat kuulub perekonnale
Rand, kelle aias klaasist võrguujukitest moodustatud päikese käes sillerdaval kuivamaa
merel seilab kaunis väiketraalpaat Rukkirand.
Paate tutvustavate lugude
seeriale paneme väiketraalpaatidega punkti, kuid kellel
paatide vastu suurem huvi on
tekkinud, võivad jätkuvalt külastada Rannarahva Muuseumis näitust “Paadi elu”, mis on
üleval oktoobrini. Ühtlasi võib
muuseumi õuel 24/7 imetleda meie muuseumi päris oma
väiketraalpaati, millel nimeks
Püüton. Rohkem infot muuseumi veebilehel www.rannarahvamuuseum.ee.

Maivi Kärginen

Rannarahva Muuseum

Mälestused, unistused ja tulevikuplaanid
Seekord olen toppinud
nina Harald Aksbergi sõnavõttude mustanditesse.
Kirja on need pandud
1978–1980 ning koostatud
Kaberneeme, Neeme,
Koipse ja Rammusaare
kodukohapäevadel peetud kõnede jaoks.
Harald Aksbergi kõnemustanditest võib aimata, kui tihedalt
on olnud omavahel seotud Põhja-Eesti saared ja rannakülad
– oli ju eluviis neis paigus üsna
sarnane. Rohkem või vähem
oldi seotud ka Tallinna, Helsingi ja Lõuna-Soome saartega.
Aksbergi unistuslikes mälestustes kerkib silme ette kadunud maailm, pildid nõukogude-eelse vaba randluse ajast.
Harald kuulus nende Eesti inimeste hulka, kes rajasid endale
pärast sõda teiselpool Läänemerd uue kodu. Esialgu arvatud aastasest eemalolekust oli
saanud juba keskeltläbi 35 aastat. Lapsed olid suureks kasvanud ja nõukoguvärgi lõpust
Eestis võis ainult fantaseerida.
Kogu Eesti vanem rannakultuur tundus eksisteerivat veel
ainult vanemate inimeste mälus ja see oli kurb. Kuid selle
asemel, et jääda minevikku
taga nutma, võttis seltskond
välismaal elavaid Eesti vanemaid kalandustegelasi asja parandamiseks midagi ette, hakkas mälestusi koguma ja neid
paberile panema. Kogutud materjali põhjal koostati ja anti
1984.–1985. aastatel välja mahukas kaheköiteline koguteos
“Eesti kalanduse minevikust”.
Tänased tekstid on kirjutatud
ajal, mil mälestustekogumine
oli juba täies hoos.
...Kui elasime oma kodukohtades veel poisikeste ja
tüdrukutena, kuulasime suure
huviga vanade külameeste jutte, kõrvad laiali – minul jäidki
niimoodi. Ja külatädid-jututantad olid nagu eluülikooli lektorid tütarlastele, andes edasi
vanu elutarkusi ja põnevaid
juhtumisi.
Mõtleme möödunud aegadele – vanad eluviisid ja tegevus, elumajad, saunad, laudad,
võrgumajad, paadid, võrgud,
noodad, eistukid, püssid, linnud, hülged, purjekad – oi-oioi, nimekiri oleks pikk, kõigest
on rääkida. Ja kohalikud keelemurded! Suvel kuulsin kirjandusloolaselt, Koipse noormehelt, toreda Koipse jutu:
“Poisid tegid kiige, täismees
läks ka proovima, aga kukkus
kiigelt maha. Siis ütles: “Selle
mädane kiige mina lohun, se
tappab minut ja minu lapset!”
Ise olin nii 7–8-aastane poiss,
olin Rammus külas ja onupoeg
Uustalu Hjalmar ütles: “Tule,
Aaralt, kivirüsisse vahtima,
küll Kaarle masinal on hirmus
suured siived!” Kaarle suur
mootorpaat oli veel kaldal, suveks merre ajamata ja oli õige,

Siin ta on, unistuste rand 1930. aastal: meremõõtjad on paadiga Aksi-Madise sadamas, kividel istub pererahvas. Fotod August Luusmann

Neeme mehed oma paadiga Aksil kala kokku ostmas, u 1930.

Harald Aksbergi sulejoonis Rammu paadist.

mida Hjalmar arvas: nende
kole suurte siibedega, rootsi
keeles propelleriga, tegi paat
meres head kova vaarti või
sõitu. Siibedele ei olegi eesti
keeles minu arvates õiget nime
leitud, kuigi soome siived on
ju eesti tiivad.”
Veel üks jutt Koipsest, asjaosalise enda jutustatud. Küsisin Koipse Hildalt: “Kuidas
sul on nii palju laule, söögi eel
ja teistel juhtudel laulmisks?”
Vastus oli tõsine ja näitas saare
elu nii selle dramaatilisest kui
ka kaunist küljest. Hilda jutustas: “Meri võttis meie isa, ema
oli sunnitud edasi kalu püüdma
nii Koipses kui ka vahel Rammus – seal olime meie, lapsed,
ka kaasas. Kodus, Koipses magasime meie, kolm last ja ema
ühes ja samas voodis, tuba oli
juba pime, enne uinumist ema
jutustas ja õpetas pimedas
piiblilugusid ja katekismuse
sisu. Eks ema tegi tööd varahommikust õhtuni. Kaladest
sai raha, olid lehm, lambad,
siga, ketramine, kudumine ja
võrguparandamine. Oli toidu
muretsemine ja valmistamine
ning elutarkuse õpetamine.”
Nüüd tulevad lastelapsed
ja küsivad: “Kuidas siis oli,

...See oli 1952. aasta sügisel, kui aeti ära viimased
Rammu ja Koipse elanikud,
et asustada nad ümber Kaberneeme ja Neeme. Mind keegi
kodunt lahkuma ei sundinud,
hoopis vastupidi. Põgeniku
teele asumine oli vaba enesetunde vajadus. Selle kõrval
jäid vähem tähtsaks materiaalsed väärtused, esivanematest
pärandatud kodud, isegi Kaberneeme suured purjekad,
mis jäeti ankru peale, mida ei
saanud kaasa võtta, rääkimata kallist kodumaast. Katsuks
võrdluseks võtta noore tütarlapse, kes põgeneb vastiku
kavaleri eest, kes teda oma
haardesse püüab võtta. Nii ei
olnudki muud teha, kui hirmuga plehku panna – ära, kaugemale, tundmatusse tulevikku.
Ja siin me nüüd oleme –
materiaalselt ei saa küll enamus nuriseda, aga südamest
ei kao lapsepõlve ja nooruse
soe tunne ja kodukohaigatsus.
Unistame oma sünnikodudest,
nagu need siis olid ja mitte
nii, nagu need saartel praegu
on – majade aluskivid, ahervaremed või nagu Rammu
Kaarle katuseta maja, mis on
siiski püsti. Need on Soomest,

kui sina, vanaisa, laps olid?“
Mis sa oskad öelda? Hakkasin paari nädala eest jutustama
tiiru munadest Aksis, aulidest,
kosklatest, vartidest, partidest,
saare rannast ja kividest, noore jääga loikudest, kus oli tore
liugu lasta, laste mängudest,
vanaisadest ja vanaemadest –
ja varsti leidsin, et kuulaja laps
oli magama jäänud, teinekord
räägin edasi.
Saime hiljuti kirja Rammu saare Kaarlerahva endiselt
koduabiliselt. Ta oli pannud
kaasa kaks fotot – ühe Aksist,
kus meie rannas on 1930. aasta
paiku meremõõtjad, minu isa,
ema, õde, kaks venda, tagaplaanil ranna suured kivid – kas
võib inimene ilusamat pilti saata?! Teine pilt oli võetud Rammu rannas umbes 1932. Ülestoa paat oli rannaliivale üles
veetud, puri kuivamas. Ja paat
– ehtne aegade jooksul välja
arenenud Rammu purje-kalapaat. See tegi südame soojaks,
pöörane huvi tuli peale teha
sellisest paadist mudelpaat.
See paaditüüp on hävinenud
ja näha veel ainult vanal fotol.
Eks samasugused paadid olid
ka Koipses ja Kaberneemes
(Göteborg, 1978).

Sibbost toodud mädanematud
palkseinad, mis veel võitlevad
ajahamba vastu ja olemasolu
eest. Ka Vanatoa ja Uude maja
alused on ühel pildil näha.
Eks meie isegi võitleme ajahamba vastu. Tulime
kodunt ära noortena, nüüd
ei julge enam hästi peeglisse vaadata – vanataat vaatab
vastu. Aga nii kaua, kui jalul
oleme, teeme, mida suudame,
et elus hoida meile armsaks
jäänud traditsioone. Eelmistel
aastatel on olnud rohkem juttu Kaberneemest, Koipsest ja
Rammust, aga nüüd on uued
naelad ehituses – neemlased.
Meil oli neemlastega tihe side.
Väikese poisikesena mäletan
Neeme aluksemehi. Neil oli
kümmekond purjekat ja kaks
suuremat mootorpaati – Sass
ja Juss. Ühes oli osanikeks mitu Sassi, teises mitu Jussi.
Mäletan ka merepaatidega jäänoodalisi, mehi ja naisi. Nimepidi ei jõua loetleda,
mäletan rohkem Laagri Aabramit, Pärtli Jüri ja Pihlaka
Johannest. Eriti paistsid välja
kalaostjad-suitsutajad, keegi
ei ole kuulnud, et neemlased ei
jaksanud ära osta saartelt sinna
toodud kala. Kalaostjad olid

juba poolest ööst mootorpaatidega Rammus, Koipses ja Aksis, et varuda värsket kala, mis
andis suitsukuurides tööd osavate naiste kätele ja tõstis kogu
küla elatustaset. Muidugi olid
neemlased ise ka head kalurid.
Öösel sõitsid mootorpaadid
kuldsete suitsukaladega Tallinna. Siis ostis edukalt tegutsenud Kalurite Ühingu kauplus
kaubaveoks veoauto ja see tegi
kala Tallinna vedamise lihtsamaks. (Göteborg, 1979)
Helsingborgis tuli Helmi
sugulase juurde üks 75-aastane daam. Püüdsin leida sobivat
jutuainet, millest vanema naisterahvaga rääkida, aga õiget
jutuhoogu ei saanud. Küsisin
viimaks, et kas sul oli ka mees,
kui olid noor, ja mis ametimees
ta oli. – Elektriala mees, tegeles ka Seileri mootorivabrikus
mootorimagnetitega. – No siis
läks magneetojutuks. Vanatädi
tuhmunud silmad lõid särama
ja jutul ei olnud enam mingeid pidureid. Lahkudes võttis
ta mul kaelast kinni ja ütles:
“Ometi kord üks õnnelik ja
ilus õhtu, leidsin jutusõbra, kes
oskab magneetojuttu ajada!”
Alati see nii ei õnnestu, ei
tea, kas magneetojutt sädemeid
lööb või hoopis midagi muud,
aga nooruseaja meenutamine
teeb ikka südame soojaks. Kui
räägiks veel ühe magneetojutu, sest eks meil oli kalapaadi
mootori niiskunud magnetiga
mitmeid probleeme.
Jutt on nüüd juba otsaga
Pranglis. Sõidan oma kalapaadiga Prangli ja annan tursad vastuvõttu. Kelnasi suurel
sillal on trobikond mehi, nii
paarikümne ringis, ja hüüavad:
“Aksi-Harald, tule siia meie
ei saa mootorit käima.” Lähen
vaatan sillalt alla paati: UKU
mootor, kahetaktiline pöörleva magnetiga petroolimootor.
Soovitan tugevamini vändata.
Paadis on mitu tugevat tursket
poissi, kes on juba väntamisest
väsinud. Mina ei oleks julgenud nendega jõudu proovida
– ütlevad, et on terve tunni vändanud, midagi ei aita, ei tee sutsugi ja küsivad, mis sina arvad?
Mis sa siin oskad eemalt vaadataes arvata, no ronisin ka paati,
vaatan – magneeto kaabel ilusti
küünlale kruvitud, küünal puhas, proovin eelsüüte nuppu
magneetol – kes teab, kus see
peab seisma, peaasi, et vändates tagasi ei viruta. Kas mootor
õhku peab – räägin ja arutlen
ümberseisjatele. Võtan kahe
käega vunkratta servast kinni –
vaja ju kompressiooni kontrollida, kas õhku peab – ja keeran
ratast. See kargab käte vahelt
lahti ja mootor hakkab rõõmsa
podinaga käima – mis sa veel
väntamisest räägid! Ja 20 meest
sillal naeravad vägevat naeru.
Ükski teine näitemäng ei oleks
nendele nii lõbus olnud! (1980.
aasta septembris Koitjärvel)

Külvi Kuusk
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Kuidas mürakarudest
said merekarud

Peretoetuste
maksmisest
16-aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast kuust.

Püünsi Kooli lasteaia
lapsed käisid merel seilamas.
Sel õppeaastal oleme koos
oma vahvate kaheksajalgadest
maskottide Kombu ja Missega merelugude kaudu merega
tutvust teinud ning püüdnud
teadvustada ennast rannarahvana. Oleme käinud mere erinevat iseloomu ranna äärest
imetlemas ja pildistamas, mereliiva ja kividega mängimas,
meretaimedega tutvust tegemas ning merd maalimas. Aga
nüüd otsustasime merele minna, et sealt rannaäärt uudistada
ja merega sinasõbraks saada
– ega merega sinasõbraks ju
ainult kaldalt saa.
Nii juhtuski, et ühel ilusal
maikuu hommikul muutusid
Püünsi Kooli lasteaia mürakarud merekarudeks. Heiskasime purjed ja alustasime
mereteed, et lõpetada oma
merelood Tallinna lahel. Meid
ootasid sadamas vahvad purjelaeva meeskonnad, kes jagasid teadmisi mereohutusest
ning aitasid meile selga päästevestid.
Oma teekonda alustasime
suurte reisilaevade sadama
kõrvalt, mis oli hoopis teistsugune, kui väike Leppneeme
kalasadam, kus kalur Kalev
meile aprillis oma tegemisi
tutvustas.
Mereteekonnal Lennusadamasse nägime kai ääres seismas aurik-jäälõhkujat Suur
Tõll, mida veebruaris külasta-

Püünsi Kooli lasteaia lapsed Tallinna lahel.

sime. Seekord nägime jäälõhkujat merelt.
Tallinna lahelt nägime vilkumas pealinna majakaid. Merelt tuletorne nähes mõistsime
nende vajadust väga selgelt.
Lubja majakat, mida aprillis
külastasime, me küll ära ei
tundnud.
Teekonnal Viimsi poolsaarele nägime merelt tuttavaid
ehitisi – see oli nii rõõmustav
ja kodune. Jõudes Miiduranna sadama juurde, viskasime
merre oma pudelikirjad ja
jäime lootma, et nad ka kusagil endale koduranna leiavad.
Tänaseks on meieni jõudnud

kuuldus, et üks pudelikiri ongi
juba randa jõudnud. Andke
meile oma leiust märku!
Tagasiteel tundsime rõõmu
koduste kaasapandud moonakotist ja selle sisu jagamisest
sõpradega. Nii jõudsime ootamatult ruttu tagasi sadamasse.
Lapsed olid rõõmsad toredast
meresõidust ja kurvad, et need
tunnid merel nii ruttu möödusid. Paistab, et meresõidupisik
on meie rannarahva noorimatel
liikmetel tõesti veres. Suured
tänud supervahvatele kaptenitele ja meeskonnaliikmetele!
Meie põnev õppeaasta
koos Kombu ja Misse merelu-

gudega on lõppemas. 25. mail
istus kogu lasteaia meeskond
Püünsi Kooli aulas paati ja
seilas merele, kandes vanematele ette vahvaid mereteemalisi laule ja tantse. Jäime kurvalt
järele lehvitama oma tublidele
lõpetajatele. Kenneth, Katarina, Mila, Anna Marie, Markus,
Susanna, Tannar, Laura Leandra, Erik William ja Anna –
soovime teile vahvat kooliteed
hoopis suuremas paadis, mille
nimeks on kool! Püsige ikka
õigel kursil!

Kristi Leppmets

Püünsi Kooli lasteaia Misse
rühma õpetaja

Unistused ellu!
Laste ja noorte ettevõtlikkuse toetamiseks on
ellu kutsutud ettevõtete
koostöövõrgustik “Unistused ellu!“.
Ettevõtlikkus on ühiskonda
edasiviiv omadus. Ettevõtlikud
inimesed märkavad, mis vajab
muutmist, ja asuvad asja parandama. Erinevalt virisejatest
märkavad nad just enda võimalusi olukorra muutmiseks.
On paslik märkida, et ettevõtlikkus ja ettevõtlus on erinevad mõisted. Ettevõtjad on küll
tavaliselt ka ettevõtlikud inimesed, kuid viimased ei tegele
kaugeltki mitte alati ettevõtlusega. Ettevõtlikud inimesed
saavad hakkama nii enda kui ka
kogukonna elu korraldamisega,
oskavad töötajana oskuslikumalt märgata ja haarata võimalusi ning just selliste inimeste

eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus kas ärilistes või
sotsiaalsetes valdkondades.
Ettevõtlikku hoiakut on
vaja kujundama hakata juba
varasest lapseeast. Austades ja
mõistes väikese lapse suuri tahteponnistusi, julgustades noort
oma unistuse nimel pingutama
ja samal ajal andes ise eeskuju julge ja avatud suhtumisega
probleemide lahendamisse, saame panustada sellesse, et kasvaks üha rohkem noori, kes
julgevad ja tahavad muuta
maailma nii iseenda kui ka
teiste jaoks paremaks paigaks.
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on ellu kutsunud ettevõtete koostöövõrgustiku “Unistused ellu!”, mis on suunatud
Eesti laste ja noorte ettevõtlikkuse toetamisele. Võrgustiku
asutajaliikmed on lisaks kaubanduskojale Eesti Energia,

Silberauto, Sampo Pank, Swedbank, Jõhvi Kontserdimaja ja
Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus.
Võrgustiku igapäevatööd koordineerib kaubanduskoda ning
sellega kaasnevate kulude katmist toetab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.
Nüüdseks on võrgustikuga
liitunud juba üle 50 ettevõtte
ja organisatsiooni. Kõige parema ettekujutuse sellest, kuidas
võrgustiku liikmed noorte ettevõtlikkust toetavad, saab kodulehelt www.unistusedellu.ee.
Üksteisega kogemusi jagades
ja teemakohast infot vahetades
on igal võrgustiku partneril
võimalik oma toetustegevusi
üldiste arengutega paremini sidustada ning ühiskonnas suuremat lisaväärtust luua.
Ootame võrgustikuga liituma ka kõiki neid ettevõtteid,
kes tahavad panustada noorte

ettevõtlikkuse
edendamisse
Eestis, kuid ei tea veel, kuidas seda teha, või pelgavad
tegevuse kulukust. Panustada
saab ka näiteks osaledes noore
inimese või õpetaja juhendajana, tutvustades oma ettevõtte
tegevusvaldkonda või võimaldades koolilastel tulla oma
ettevõttesse õppekäigule. Nii
saamegi paljudest väikestest
headest tegudest kokku suure
ja toimiva koostöövõrgustiku,
mis aitab luua paremat tuleviku Eestit.
Kutsume ettevõtteid liituma väärt algatusega, saamaks
osa ühistegevusest ettevõtliku
hoiaku edendamisel ja infost
ettevõtlikkuse teemal!
Unistused ellu!

Merele Tiigisoon
ettevõtlusõppe projektijuht,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses
õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele,
siis makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamise või 19-aastaseks saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16-aastaseks
saamiseni. Toetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele
on 2012. aastal 19,18 € kuus ning pere kolmandale ja igale
järgmisele lapsele 57,54 € kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele
kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni.
Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole
tal ka õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse
maksmine alates juulikuust väga paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud
16-aastastele ja vanematele lastele. Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine
annab õiguse peretoetustele, siis pärast Eesti Hariduse
Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist
makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis peretoetuse saamiseks peab lapse Eestis elav perekonnaliige
esitama pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse
tõendi, millest selguks, et laps jätkab õpinguid.

Sotsiaalkindlustusamet

Miks lapsetoetus mõnikord
väheneb?
16–19 aasta vanustele lastele säilib õigus
lapsetoetusele üksnes õppimise korral ja toetust
makstakse õppeaasta kaupa.
Pensioniametid kontrollivad iga uue õppeaasta alguses
õppimistingimuse täitmist haridusameti õppurite registri
alusel ja toetuse maksmisperiood määratakse antud õppeaasta lõpuni.
Teatavasti kestab õppeaasta üleminekuklassides (-kursustel) 1. septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini.
Kuid kui laps lõpetab põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine kooli
lõpetamisele järgnevast kuust (valdavalt on see juulikuu).
2012. aastal on lapsetoetuse suuruseks iga lapse kohta
19,18 € kuus, kui peres on üks või kaks last. Kui peres on
kolm või enam last, siis kolmanda ja iga järgneva lapse
kohta makstakse lapsetoetust 57,54 € kuus.
NB! lastetoetuse suuruse määramisel ei saa iga kord
aluseks olla laste sünnipärane järgnevus – pere esimene,
teine, kolmas jne laps, vaid toetuse suuruse iga lapse kohta määrab asjaolu, mitu lastetoetusele õigust omavat last
parajasti peres on.
Selgitame järgmise näite varal: peres on kolm last,
kaks esimest last saavad lastetoetust 19,18 € ja kolmas
laps 57,54 € kuus. Pere esimene laps sai 16-aastaseks ja
lõpetab juunikuus põhikooli. See tähendab, et alates juulikuust on peres kaks lapsetoetusele õigust omavat last ehk
alates juulikuust saavad pere ülejäänud lapsed (nii teine
kui ka kolmas laps) mõlemad lapsetoetust 19,18 € kuus.
Kui pere vanim (16–19-aastane) laps, kes juunikuus lõpetab kooli, jätkab õpinguid sama kalendriaasta sügisel uuel
õppeaastal, jätkatakse talle lapsetoetuse maksmist ja tal on
õigus tagasiulatuvale lapsetoetusele ka juuli- ja augustikuu
eest. Sellest tulenevalt on taastatud olukord, et ka juuli- ja
augustikuus oli peres kolm lapsetoetusele õigust omavat
last ning pere kolmandale lapsele makstakse välja vaheraha
38,36 € (57,54 – 19,18) juuli- ja augustikuu eest.

Sotsiaalkindlustusamet
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See ei ole minu
nägu, selle vist on
teinud kägu
Käo laulu on kuulnud enamus, kuid kui paljud on
kukulindu näinud? Kas teame, millised linnukesed kasvatavad käopoegi? Kirjutan põgusalt oma
kohtumisest käo isaslinnuga, kägude ja ühena
tema poegi kasvatava tiigi-roolinnu elust.

Kägu kibuvitsal. Fotod Kilvar Kessler

Kägu on tuvist veidi väiksem hallikas lind. Tegelikult kägude värv on erinev: esineb pruunikirjuid ning noori musta seljaga isendeid. Esialgu meenutab ta raudkulli.
Käod saabuvad Eestisse aprillis-mais. Siis kuuleme
esimest korda isaslinnu laulu: “Kuku! Kuku! Kuku!” Nõnda kuulutatakse oma territooriumit ja kutsutakse emaslindu. Kohtasin kägu Viimsis just sellel ajal.
Talvistel fotoretkedel hakkas peas kumama mõte, et
kevadel näen kägu. Rõõmustasin aprillis kägu esmakordselt kuuldes väga, kuna lootsin temaga kohtuda. Kord tavapärast rada jalutades silmasin metsa veerel “raudkulli”
männi otsas. Objektiivi silma ette tõstes selgus, et tegu
käoga, tõenäoliselt isaslinnuga.
Sammusin lähemale. Ka kägu ei olnud papist poiss,
vaid lendas mulle vastu hoopis paremale kohale kibuvitsapõõsal, taustaks ühtlane roheline mets. Poseeris ta seal
piisavalt kaua. Pärast seda kohtumist käis kägu kaks korda
juba päris aia taga puu otsas laulmas.
Käod paare ei moodusta ja alaliselt koos ei ela. Emaslinnud valivad munemiseks sama linnuliigi pesa, kes teda
ennast üles kasvatas. Käo muna peab olema võimalikult
sarnane peremeesliigi munaga. Emane kägu jälgib küllalt kaua potentsiaalsete kasuvanemate tegemist, enne kui
nende pessa muneb. Pärast munemist võtab ta võõrast pesast paar muna kaasa, et seal muudatusi tähele ei pandaks.
Kui kasuvanemad pettusest aru ei saa, siis areneb käopoeg teistest tibudest kiiremini. Kohe pärast koorumist
alustab tõuklemist, et võimalikud toidu pärast konkureerivad pojad üle pesa ääre lükata.
Kägu kasvab oma kasuvanematest suuremaks. Mingil
hetkel hülgab ta laastatud pesa ja oma kurnatud toitjad.
Seejärel valmistub kägu äralennuks lõunasse, mis toimub
septembris.

Põnevad sõjaajaloolised
huvireisid Eestis
Eesti Sõjamuuseum
korraldab ka tänavu suvel
kord kuus väljasõite sõjaajalooga seotud paikadesse.
Jaan Kross on “Wikmani poistes” kirjutanud järgmist: “Lihtsalt veider, kuidas mõni loomult ja ametilt kõige tsiviilsem
mees napakaks muutub, kui
sõjaväest jutt on!”
Eesti Sõjamuuseumi poolt
eelmisel suvel korraldatud sõjaajaloolistel väljasõitudel võis
samuti täheldada, kuidas nii
mõnigi militaarvaldkonnaga tavaelus mittekokkupuutuv reisiline näiteks Peeter Suure merekindluse kaitserajatistega tutvudes vaimustunult ringi liikus
ja imetles sajandivanuse militaararhitektuuri vastpidavust.
Sõjamuuseum jätkab ka sel
aastal suvist hooaega kord kuus
toimuvate väljasõitudega, mille
eesmärk on erialaspetsialistide
vahendusel tuua Eesti sõjaajalugu oma mitmepalgelisuses
laiemale huviliste ringile lähemale. Suvised matkad viivad
seekord tutvuma metsavendade
radadega, Läänemaa muinaslinnustega ning plaanis on ette
võtta ka üks merereis mõnele
väikesaarele. Siinkohal saavad
reisihuvilised sihtkoha valikul
ettepanekuid teha, selleks palume muuseumi Facebooki lehele
vastavsisuline soovitus jätta.
Esimene väljasõit leiab
aset 16. juunil koostöös Oku-

Tõenäoliselt 11.–13. sajandil rajatud Karuse ehk Vatla maalinn. Foto Kristjan Luts

patsioonide muuseumiga, mil
ajaloolase Martin Andrelleri
juhtimisel tutvutakse mitmete
metsavendlusega seotud objektide ning punkrikohtadega,
mida kasutas 1940ndate teises pooles Eesti üks suurim
vastupanuorganisatsioon Relvastatud Võitluse Liit. Lisaks
Relvastatud Võitluse Liidule
ja igat külastatavat punkrikohta
puudutavale infole saab huviline ülevaate ka metsavendlusest
üleüldiselt, sellest tegevusest ja
eluolust. Samuti külastatakse
ühte punkrikohta, mille leidis

reisi juhendaja 2011. aasta sügisel ja mida ei ole läbi uuritud
ega looduses tähistatud. Huvilised saavad vaadelda, mis on
säilinud kunagiste traagiliste
sündmuste paigas, ja mõista,
et Eestimaal on selliseid unustatud või leidmata kohti veel
sadu.
Tuntud arheoloogi Mati
Mandeli juhtimisel on 21. juulil võimalik tutvuda tänapäeva
Läänemaa alale jäävate muinaslinnustega. Reisi raames
külastatakse näiteks muinasaja
lõpuperioodist pärinevate Kul-

lamaa ja Vatla muinaslinnade
kõrval ka hoopis varasemat,
ilmselt I aastatuhandesse eKr
jäävat Salevere muinaslinnust,
mis kujutab endast madala valliga piiratud ala, mille puhul
pole päris selge, kas selle näol
on üldse tegemist kaitseehitisega või hoopis staatusliku
(kultusliku) valliga.
Lisainformatsiooni väljasõitude kohta ning reiside kavad leiab Eesti Sõjamuuseumi
veebilehelt www.esm.ee.

Eesti Sõjamuuseum

Püünsi Kool otsib
l täiskohaga

inimest, kes õpetab inglise keelt 2.–
4. klassile ja juhendab pikapäevarühma. Avaldus
ja CV saata hiljemalt 15. juuniks aadressil Püünsi
Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013
või e-posti aadressile birgit@pyynsi.edu.ee.

l eripedagoogi (soovitavalt klassiõpetaja erialaga,
1,0 ametikoht);
l koristajat

(1,0 ametikoht);

l maleringi juhendajat. Ühtlasi ootame uusi ideid ja
ettepanekuid teiste huviringide loomise ja juhendamise kohta. Avaldus ja CV saata hiljemalt 18. juuniks
aadressil Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla,
Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile birgit@
pyynsi.edu.ee.

Tiigi-roolind.

Roolind on käopojale üheks peremees-liigiks. Eve Mägi
andmeil on Eestis teisteks võimalikeks kasuvanemateks
linavästrik, punarind, hall-kärbsenäpp ja võsaraat. Näiteks
varblasesuurune tiigi-roolind on seotud kindla roostikuga.
Viimaseks võib olla väike pilliroolapp mere kaldal. Saabuvad need linnud mais ja lahkuvad juba augustis.
Tiigi-roolinnud elavad paaridena, kuid õige mitmekesi
ühes kohas koos. Sageli leiavad isaslinnud lauldes ühise
keele, kusjuures laulu kantakse ette kasvõi terve päeva.
Vahepeal loomulikult süüa otsides ja kõhtu täites.
Kägu ja enamik tema peremeesliike ei ole looduskaitse
all.

Kilvar Kessler

Viimsi Lasteaiad kuulutab välja konkursi
uute ametikohtade täitmiseks:
KOKK
KOKAABI
MAJAPERENAINE
ASENDUSÕPETAJA (vajalik vastav haridus;
osaline tööaeg)
ASENDUSÕPETAJA ABI (osaline tööaeg)
CV ning ennast tutvustav kiri saata aadressile: mirje@viimsilasteaiad.ee
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Viimsi valla kultuurikalender
8. juuni – 1. juuli
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani”
Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20”
Eesti Ajaloomuuseumi koostatud
rändnäitus “Hüvasti Charlie!
20 aastat kommunismi kokkuvarisemisest Euroopas“
Näitus “1809–1815 Napoleoni
ajastu lõpp gravüüridel”
Uus näitus! “Sõjatehnika miniatuuris”
Eesti Sõjamuuseumi rasketehnika ekspositsioon on
avatud aadressil Vehemaa tee
1a, Viimsi
NB! Ekspositsiooni külastamiseks
on vajalik eelregistreerimine!
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Püsiekspositsioonid rannarahva
eluolust muinasajast tänapäevani, näitused kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest,
Kirovi kalurikolhoosist jpm
UUS! Eesti Maaülikooli poolt
koostatud kakskeelne rändnäitus “Eesti Rohevöö/The
Estonian Green Belt“
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu vabaõhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
UUS! Harjumaa Muuseumite
näitus “Rehielamused“
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood külastamiseks avatud
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus ja kunstikooli õpetaja
Tõnis Soobi maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

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

SUVEKS FOTOVORMI
Fotograafia ABC ja välipraktika
Kursuse hind 20 €
Registreerimine e-posti
aadressil: viimsifoto@gmail.com
Viimsi Huvikeskuses

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
lõputööde näitus
MTÜ Noored toredate mõtetega
fotoringi fotonäitus “Hommik,
lõuna, õhtu. Öö“
Viimsi Huvikeskuse aatriumi
II korrusel

15. juuni k 12
Prangli Põhikooli lõpuaktus
Prangli Koolis

Kuni 31. oktoober
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis
Kuni 10. juuli
Raamatunäitus “Köök ja söök“
Kuni 17. august
Lastele “Suvevaheaeg raamatuga“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 1. august
Malle Leisi isikunäitus
“Eestimaa Pastoraal“
Siiditrükk, õlimaal ja akvarell
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. juuni k 11–15
Lahtiste uste päevad
Viimsi Kunstikoolis
9. juuni k 14–17
Harjumaa Memme-Taadi lustipidu
“Las jääda nii kuis oli…“
Sauel, Vanamõisa lõkkeplatsil
9. juuni k 15
Üle-eestiline mudilaste tantsupidu “Kodupäike“
Rongkäik Rannarahva Muuseumist vabaõhumuuseumisse
Viimsi Vabaõhumuuseumis
10. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
10. juuni k 11
Jumalateenistus
Lühisõnum Liia Saul
Jutlus Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus
10. juuni k 12–17
Rullest CUP 2012
Viimsi Kooli spordikompleksis
10. juuni k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
11.–30. juuni
Raamatunäitus
“Leelo Tungal 65“
Prangli Raamatukogus
11.–29. juuni
Viimsi Õpilasmaleva I vahetus
Viimsi poolsaarel
13. juuni k 16
Raamatu esitlussarja avaüritus
Martin Plaser “Minu teine
miljon“
Viimsi Raamatukogus
13. juuni k 18–21
Kiirkursused fotograafias –

15. juuni k 21
Valgete Ööde Festival
Ott Lepland Bänd & Lenna
akustilise kavaga
Hittfilm “Üksik saar“
Piletid 11–13 € müügil Piletilevis
Lisainfo www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis,
Kingu talu hoovis
15.–27. juuni
Raamatunäitus
“Leelo Tungal 65“
Viimsi Raamatukogus
16. juuni k 14
Püünsi Kooli 14. lennu
lõpuaktus
Püünsi Koolis
16. juuni k 11–14
Kiirkursused fotograafias –
SUVEKS FOTOVORMI
Fotograafia ABC ja välipraktika
Kursuse hind 20 €
Registreerimine e-posti
aadressil: viimsifoto@gmail.com
Viimsi Huvikeskuses
16. juuni k 21
Valgete Ööde Festival
Zetod & Johansonid
Hittdokk “Uus maailm“
Piletid 11–13 € müügil Piletilevis
Lisainfo www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis,
Kingu talu hoovis
17. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
17. juuni k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
17. juuni k 12–16
Eesti Takside Klubi Match Show
Viimsi mõisa pargis
17. juuni k 14.30
Kalmistupüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
18.–22. juuni k 10–17
Hea Tuju Lastelaager 6–10-a.
lastele
Viimsi Huvikeskuses
19. juuni k 18–21
Kiirkursused fotograafias –
SUVEKS FOTOVORMI
Fotograafia ABC ja välipraktika
Kursuse hind 20 €
Registreerimine e-posti
aadressil: viimsifoto@gmail.com
Viimsi Huvikeskuses,
Nelgi tee 1

19. – 22. juuni k 20 – 21.30
Viimsi Suveteater – “Ekke Moor“
Lavastaja: Tiit Palu
Osades: Sepo Seeman, Liis
Laigna, Sten Karpov ja Terje
Pennie
Kaasa teevad pärimusmuusikud
Eeva ja Villu Talsi
Piletid: 12–14 € müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja tund
enne algust kohapeal
Viimsi Vabaõhumuuseumis
21. juuni k 14
Viimsi Kooli 9. klassi lõpuaktus
Viimsi Koolis
22. juuni k 14
Viimsi Kooli 12. klassi lõpuaktus
Viimsi Koolis
22. juuni k 17.30–24
Tammneeme küla jaaniõhtu
Tantsuks mängib ALIBI DUO
Lastele meelelahutuseks batuut
Mänge viib läbi õhtujuht Õnnela
Kohal toitlustus
Tammneeme küla lõkkeplatsil
22. juuni k 18
Lubja ja Pärnamäe küla ühine
jaanipidu
Esinevad rahvatantsijad
Erinevad võistlused
Tantsuks ansambel Prominent
Kiiking ja batuut
Vinoteek ja toitlustus
Lubja majaka juures lõkkeplatsil
22. juuni k 18
Kelvingi küla jaanituli
Võistlused lastele ja täiskasvanutele
Tantsuks mängib ansambel
Rakverest
Kelvingi küla lõkkeplatsil
22. juunil k 18
Kirikukontsert: Villu Veski
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
23. juuni k 12
Randvere küla 615. aastapäev
– laat
K 15 Randvere küla lahtised
meistrivõistlused korvpallis
K 19 Rongkäik koos Randvere
Pasunakooriga
Tantsuks ansambel Bad Orange
Hiina laternad
Randvere keskuses
23. juuni k 20
Leppneeme küla jaanipäevapidu
Traditsiooniline tuli, muusika
ja tants
Kalurite maja tagusel muruväljakul
23. juuni k 18–01
Rannarahva jaaniõhtu
K 20 Viimsi vallavanem süütab
jaanitule
Külavanemad viivad jaanituled
Viimsi küladesse
Kukerpillid, Legshaker, 2 Quick
Start
Piletiinfo: eelmüügist üksikpilet 6 €, perepilet 12 €
Kohapeal üksikpilet 10 €,
perepilet 20 €
Seeniorid 6 €, koolieelikud
tasuta!
Viimsi Vabaõhumuuseumis

23. juuni k 22
Jaaniõhtu Prangli saarel
Mängib ansambel Defitsiit Duo
Ülesaare lõkkeplatsil

27. juuni k 19
Kirikukontsert: Pianist Yuri
Tulchinski
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

27. juuni k 19
Filter Temposõidu Karikasarja
etapp Viimsis
Korraldab MTÜ Aerobike Cycling
Agency

24. juuni k 11
Jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

30. juuni k 11–14
Kiirkursused fotograafias –
SUVEKS FOTOVORMI
Fotograafia ABC ja välipraktika
Kursuse hind 20 €
Registreerimine e-posti aadressil: viimsifoto@gmail.com
Viimsi Huvikeskuses

24. juuni k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
25.–29. juuni k 10–16
Isemoodi kunsti- ja loovuslaager 6–12-a. lastele
Viimsi Huvikeskuses
25.–28. juuni k 20.00–21.30
Viimsi Suveteater – “Ekke Moor“
Lavastaja: Tiit Palu
Osades: Sepo Seeman, Liis
Laigna, Sten Karpov ja Terje
Pennie
Kaasa teevad pärimusmuusikud Eeva ja Villu Talsi
Piletid: 12–14 € müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja tund
enne algust kohapeal
Viimsi Vabaõhumuuseumis
26. juuni 16.30–21.00
Tallinna terviseteisipäevak
orienteerumises
Korraldab MTÜ Orienteerumisklubi Nõmme
Rohuneeme ja Püünsi metsades

1. juuli k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
1. juuli k 13
Surnuaiapüha jumalateenistus
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis
1. juuli k 14.30
Kiriku 160. ja oreli 100. aastapäevale pühendatud jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel, jutlustab
piiskop Einar Soone
Osaleb Randvere pasunakoor
Muusika Jana Abzaloni triolt
EELK Randvere Peetri kirikus
Info:

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866,
e-post marje@viimsivv.ee
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Tere tulemast!
ja Alfred Hallikal sündis 13. mail tütar Anita
Aleksandra.
l Maris Salumäel ja Silver Tammel sündis 17. mail tütar Emily.
l Kaarin Raudpuul ja Kristo Liival sündis 20. mail poeg
Jakob Thomas.
l Margit ja Toomas Tootsil sündis 20. mail tütar Helene.
l Merilin Mahlapuul ja Edik Piirvel sündis 22. mail tütar
Maibrit.
l Laura Strandbergil ja Kristjan Koigil sündis 25. mail poeg
Kris Markus.
l Ruth Roodil ja Tarmo Kokal sündis 28. mail poeg Reigo.
l Evelyn
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Kas telefonilaadija võtsid pistikust?
Päästeameti statistika
järgi hukkus 2011. aastal
Eestis tulekahjude tagajärjel 73 inimest. Selle
numbri sees on ka Haapsalu lastekodus traagiliselt hukkunud 8 last ja 2
täiskasvanud hoolealust.
Nähes telerist või lugedes ajalehest järjekordset uudist kohutavast tuleõnnetusest, mõtleb
enamik meist, et temaga ei saa
nii juhtuda, sest tema kodus
on kõik kontrolli all. Me kõik
teame vanasõna, et õnnetus ei
hüüa tulles, aga selle tõeline
tähendus võib pärale jõuda paraku alles siis, kui on juba hilja.
Eestis enamlevinud tulekahjude põhjusi teades saab
suurt osa tuleõnnetustest vältida, kui kasutada kõigile kättesaadavaid tuleohutusvahendeid
ja järgida lihtsaid ohutuseeskirju.

Suitsuanduri puudumine

Eestis mullu tuleõnnetuses hukkunud inimestest kaotas 50 elu
hoones, kus ei olnud paigaldatud tulekahju signalisatsiooniandurit. Aga ka kõige moodsamatest turvalahendustest ei
pruugi kasu olla, sest need on
vaid pool teed tuleohutuse tagamiseks. Olen kuulnud inimeste
selgitusi, et neil on suitsuandur
olemas, aga just eelmisel päeval
sai selle patarei tühjaks... Kuid
suitsuandurist pole mingit kasu,
kui see patareita kapi peal seisab. Igas Eestimaa kodus peaks
aeg-ajalt üle vaatama vajalikud
seadmed ja värskendama teadmisi, et ennetada ootamatusi ja
traagilisi sündmusi.

Järelevalveta tuli

Peaaegu 38% hukkunutest kaotas eelmisel aastal elu lahtise
tule kasutamise tagajärjel. Päästeameti analüüsis on kirjas, et
enimlevinud lahtise tule allikas
on järelevalveta jäetud küünal.
Iga lapski teab, et põlevat küünalt ei tohi kunagi valveta jätta.
Aga kas me saame kätt südamele pannes öelda, et pole ise iial
põleva küünla juurest mõneks
hetkeks kõrvalruumi või teisele
korrusele läinud?

Elutoast alguse
saanud põleng

Elutuba on põlengu tekkekohaks 39% tulekahjudel. Tundub loogiline, et tulekahjud
saavad alguse pigem köögist,
kus pann suurel kuumusel pliidil säriseb. Kuid statistika näitab, et kõige enam tuleõnnetusi saab alguse hoopis elutoast
– sellistes õnnetustes hukkus
möödunud aastal koguni 28
inimest. Elutoas veedetakse
sageli pere ja sõprade seltsis
meeleolukalt aega, mekkides
veini ja tehes olemise küünaldega hubasemaks. Ent mõnusas seltskonnas võib tähelepanu kergesti hajuda ja tore pidu
võib lõppeda ootamatult valusate tagajärgedega.

nemate ja kasvatajate eeskuju
ning ohutuseeskirjade järgmine ja õpetamine oma lastele ja
hoolealustele on see, mis toimib tõhusa ennetustööna.
Juba iidsel ajal teati, et
tuli on hea sulane, aga paha
peremees. Päästjatele, kodu
kaotanud peredele ning meedia kaudu enamikule eestimaalastele on puust ja punaselt selgeks tehtud, kui kibe
tõde peitub vanasõnas „Varas
jätab varna seina, tuli ei jäta
sedagi“. Igaühel meist kodanikuna on vastutus iseenda ja
oma lähedaste turvalisuse ees.
Ehk ei peaks me selleaastase heateo tegemiseks ootama
harrast jõulumeeleolu ja heategusid eeldava aastalõpu lähenemist. Lisage näiteks täna
õhtul poes käies toidukorvi ka
üks suitsuandur ja kinkige see
lähinaabrusest perekonnale,
kes seda vajada võib. Nii mõnegi pere ja seal elavate laste
elu saab sedasi turvalisemale
alusele ja punane kukk jääb
vaid kõnekujundiks või koolitunnis paberile maalitud hoiatavaks sümboliks.
Turvalisi ja kauakestvaid
seinu soovides

Triin Lumi
SEB Heategevusfondi tegevjuht

Sa vist siiski ei võtnud telefonilaadiat pistikust. Foto Fotolia

Alkohol ja voodis
suitsetamine

Paljud hukkunutest on tulekahju puhkemise hetkel oletatavalt olnud alkoholijoobes ja
tulekahju tekkepõhjuseks olnud hooletu suitsetamine. Üks
levinumaid tulekahjus hukkumise põhjuseid on see, kui alkoholi tarvitanuna diivanil või
voodis suitsetatakse.
Võib ju mõelda, et kui mina
ise ei suitseta ja kodus on suitsetamine välistatud, siis ei saa
seda juhtuda. Aga võib-olla
on kõrvalkorteris naaber, kes
koos sõpradega otsustab kangemat kraami pruukides tugitoolis suitsetada ja nii võibki
olukord kontrolli alt väljuda...

Hooletu või mõtlematu käitumine

84% inimestest hukkus tulekahjus, mille põhjuseks oli
hooletus. Jõulukuuse süttimiseks on vaja vaid ühte tikku
– kuusk põleb maha vaid viie
minutiga. Ka prügikasti süttimine pole vaid filmis nähtud
võimalus tule vallapääsuks.
Paraku on vägagi levinud mõtlematu tegu, kus ahjusuu ette
pannakse iluloojaks kaltsuvaip
või visatakse vanade ajalehtede hunnik, et järgmisel korral
oleks tulehakatis käepärast. Nii
luuakse ahjusuust pudenenud
sädemele ideaalsed tingimused
tulekurja tuppatulekuks. Õnnetuse tagajärg ei olene hooletuse
suurusest, ka väike mõtlematu
liigutus võib lõppeda mõõtmatult suure kahjuga.

Elektri- ja kütteseadmete kasutus

Ka hooletus või rike elektri-

või kütteseadme kasutamisel
on õnnetuste põhjustajaks. Arvatakse, et korras elektriseade
ei saa ju tulekahju lähtepesaks
olla. Kuid aastas on mitmeid
väljakutseid, kus tulekahju on
alguse saanud seinas olevast
föönijuhtmest, ning kümmekond tulekahju, kus lühis on
tekkinud elektrivõrgus olevast
pesumasinast või kus kurja
juureks osutub elektripistikusse jäetud telefonilaadija.

Õppus hõlmas nii
teooriat kui ka praktikat

Oluline on tõsta eelkõige meie
endi ja laste teadlikkust, et ohuolukordade tekkimist vältida.
Asenduskodudes elavad enamjaolt lapsed sellistest peredest,
kus on puudunud lapsevanema
positiivne eeskuju. Seepärast
algatas SEB Heategevusfond
tuleohutuse projekti, mis sai
teoks koostöös siseministeeriumi ja päästeametiga. Jaanuaris
ja veebruaris toimus päästeameti ringsõit-õppus kõigisse
laste asendus- ja turvakodudesse üle Eesti, mille raames jagasid spetsialistid 1200 lapsele
teadmisi ja oskusi tuleohutuse
alal.

Turvatunne ja ohutus
algab meist enesest

Kuigi asjakohased ministeeriumid ja ametid tegelevad
pidevalt tuleohutusega seonduvate küsimustega ja korraldavad koolitusi, tuleb igal inimesel teha kõik endast sõltuv,
et tulekahjude valusat statistikat ohjeldada, nii et tulekahju
üldse süttida ei saakski. Vastutustundlik käitumine, lapseva-

lõket tee nii
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sport

Spordisuvi on täies hoos

Vaht. 40+ segapaarismängus:
I Leonid Sauh, Reet Vokk; II
Ago Tiiman, Irena Hamburg
Suur tänu läbiviijatele: Siiri Rajamägi, Aigar Tõnus, Jüri
Tarto!
		

Vaatamata väljas valitsevatele jahedatele kevadilmadele, on suviste
spordialade harrastamine
täies hoos.

Tennise välishooaja
avavõistlused peetud

20. mail mängiti Püünsi väljakutel viie osavõtjapaariga turniir. Võitjale välja pandud suurest rändauhinnast anti välja
kaks väiksemat koopiat ning
nende omanikeks said tänavu
Anzi Toom ja Püünsi Kooli
4. klassis õppiv Linda-Ellen
Toom. Teise koha medalid võitsid isa ja poeg Kert ja Kristofer
Jakobson ning kolmanda koha
eest said medali kaela SanderMartin Valgma ja Karl-Hendrik Muuga. Neljandale kohale
jäid Kätliin Vilbo ja Kirsika
Sild ning viiendale Laura Pärtin ja Liis Selder. Peakohtunikuna tegutses Valdur Aksim.
26. mail toimus Viimsi mõisaplatsi tenniseväljakutel igamehe paarismängu turniir. Ilmataat oli vastutulelik ning päikeselise kevadilmaga tuli kokku
kuus paari. Seekord võib öelda,
et tegu oli n-ö segapaarismängu turniiriga, sest naisi ja mehi
oli täpselt pooleks. Mängud
olid väga põnevad ning esikolmik oli veel lahtine kuni päeva
kõige viimase kohtumiseni.
Seekord olid tulemused ja paarid järgmised: I Jaanika Teras,
Peep Kallaste; II Margit Laksberg, Veiko Anvelt; III Katrin
Seemen, Arvo Saat. Järgnesid
Anu Maalt, Imre Saat; Teini
Vaher, Aivo Eevardi; Sigrid
Vilborn, Jüri Masing. Peakohtunik oli Kristjan Pakk

Viimsi valla lahtised
meistrivõistlused tennises

2.–3. juunil toimusid jahedat
ja vihmast ilma trotsides järjekorras 2. Viimsi valla lahtised meistrivõistlused tennises.
Viimsi mõisaplatsi väljakutel
võidutsesid seekord Alo Ojassalu Tennisekooli noormängijad, kuigi meeste finaalis
osutas visa vastupanu veteranmängija Arvo Saat, olles eelneval päeval pidanud pikad ja
väsitavad kohtumised.
Kahe päeva kokkuvõttes
olid parimad: meesüksikmän-

Harjumaa meistrivõistlused orienteerumises

Segapaarismängu parimad sulgpallis (vasakult): Sven-Erich Tamm
– Madli Vaht (II koht), Margit Raudsepp – Ain Pärnasalu (I koht),
Valdur Vaht – Mirjam Vaht (III koht).

SPORDIÜRITUSTEST
TULEMAS
l 10. juuni k 12–17 Rullest Cup 2012 / Viimsi
Kooli spordikompleks /
korraldaja SK Rullest
l 10. juuni k 11 Harjumaa meistrivõistlused
ning noorte A (1995–
1996) ja B (1997 ja
hiljem) vanuseklassi
meistrivõistlused kergejõustikus / Kose / korraldaja: Harjumaa Spordiliit
(www.harjusport.ee)

gus: I Mikk Taavi Lenter; II
Arvo Saat ja III Kaido Haamer. Naisüksikmängus: I Nele
Õnnis; II Merle Tamm; III
Kelli Ristal. Meespaarismängus: I Kaido Haamer, Fredi
Skobelev; II Mikk Taavi Lenter, Marek Kivi; III Imre Saat,
Henry Härm. Peakohtunikuna
tegutses Kristjan Pakk.

Viimsi valla meistrivõistlused sulgpallis

Maikuu viimane pühapäev oli
Viimsi Spordihallis pühendatud sulgpallile – selgitati valla
meistrid üksikmängus ja paarismängudes. Esmakordselt meie
meistrivõistluste ajaloos peeti
noortele algajatele sulgpalluritele osavusvõistlus, millel lõi
kaasa 6 poissi-tüdrukut. Esikohamedali said Marcel Povilaitis, Martin Metsküla ja Johanna Kaurson, teise koha Erik
Eduard Laht, Trevor Vaidla ja
Karolin Mägedik.
Meistrivõistluste arvestu-

ses olid parimad: U-11 poiste
üksikmängus: I Steven Pärnasalu; II Markus Kivistik; III
Marko Liiv. U-13 tüdrukute
üksikmängus: I Kristin Käsik; II Helen Käsik; III Aasa
Marta Kaasik. Paarismängus:
I Helen Käsik, Kristin Käsik.
U-13 poiste üksikmängus: I
Rando Stoltsen; II Paul Silm;
III Mathias Lill. Paarismängus: I Paul Silm, Rando Stoltsen; II Aleksander Lattik,
Mathias Lill. U-15 tüdrukute
üksikmängus: I Kriss-Stina
Vaidla; II Marie Elisabeth Jürimäe. Paarismängus: I Marie
Elisabeth Jürimäe, Kris-Stina
Vaidla. Naiste üksikmängus: I
Madli Vaht; II Mirjam Vaht; III
Helen Rosme. Paarismängus: I
Helen Rosme, Madli Vaht; II
Irena Hamburg, Kristina Lind.
Meeste üksikmängus: I Indrek
Tarto; II Vahur Kivistik; III
Robert Krikk. Paarismängus: I
Rauno Kristel, Ain Pärnasalu;
II Andreas Leimann, Toivo
Tammeri; III Mattis Kirsipuu,
Kaspar Taumann. 35+ naiste
üksikmängus: I Reet Vokk; II
Maire Tuul; III Regina Kari.
Paarismängus: I Maire Tuul,
Reet Varik; II Regina Kari,
Reet Vokk. 40+ meeste üksikmängus: I Leonid Sauh; II
Valdur Vaht. Paarismängus:
I Leonid Sauh, Valdur Vaht;
II Mart Kirsipuu, Arvo Vääna. U-15 segapaarismängus: I
Paul Silm, Kriss-Stina Vaidla.
NM segapaarismängus: I Ain
Pärnasalu, Margit Raudsepp;
II Sven-Erich Tamm, Madli
Vaht; III Valdur Vaht, Mirjam

Maakonna meistrid selgitati
23. mail Padisel valikorienteerumises ning 30. mail Linnamäel suundorienteerumises.
Viimsi vallast võitis Mati Preitof Harju KEK Rahvaspordiklubist M50 vanuseklassis
meistritiitli mõlemal alal. Samas vanusegrupis jooksis Jüri
Rokko suundorienteerumises
pronksmedalile, jäädes valikus
napilt esikolmikust välja. Arvo
Raja jäi valikorienteerumises
9. kohale. Nooremas veteranide vanuseklassis M40 jäi Lauri
Lahtmäe valikorienteerumises
5. kohale. M60 vanuseklassis
osalenud Vaabo Annus jäi valikus 4. ja suundorienteerumises 6.
kohale. Naistest osales Viimsist
ainsana Ülle Raudsepp, kes N45
klassis jäi valikjooksus 4. kohale
ja suundorienteerumises jõudis
üle lõpujoone 5. tulemusega.

XX Eesti valdade suvemängud tulekul

Juubelivõistlused peetakse sel
aastal 30. juunist 1. juulini Pärnumaal Paikusel. Aladest on
kavas kergejõustik, võrkpall
naistele ja meestele, orienteerumine, jalgrattakross, mälumäng,
köievedu, petank ja jahilaskmine. Viimsi on vahelduva eduga
osalenud seni kõikidel suve- ja
talimängudel ning ikka ja jälle
kisub teiste valdadega mõõtu
võtma, nii ka seekord. Plaanime
osa võtta kergejõustiku, naiste
võrkpalli, jalgrattakrossi, orienteerumise ja mälumängu võistlustest, poleks paha proovida
ka petanki ja jahilaskmist, kui
on huvilisi. Mängude juhendiga
saab tutvuda korraldaja Spordiliidu Jõud kodulehel www.joud.
ee. Registreerimisnimekirjad lähevad lukku 21. juunil, enne seda palun oma võistlemissoovist
teada anda telefonil 609 0980
või e-posti aadressil Tiia@viimsivv.ee.

Tiia Tamm

Viimsi valla
sporditöö koordinaator

Rullesti uisutajad saavutasid Euroopa meistrivõistlustel V koha
27.–28. aprillini toimusid Hispaanias rulliluuisutamise Euroopa meistrivõistlused kujunduisutamises ja rühmakavades.
Rullest saavutas seal viienda koha.
Esindatud oli üheksa riiki: Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Portugal, Iisrael, Holland, Taani ja Eesti. Võistlejaid oli kokku 1100 ligi 80 rulluisuklubist. Kokku kestis võistlus kaks päeva
ning võisteldi seitsmes võistlusklassis.
Viimsi valda esindasid Triinu Harro, Anu Valkna, Brigitta Randveer, Kadri Kukk, Eeva-Laura Lõoke, Kaisa Piirsoo, Laura Liisa Jürgenson, Annika Jõemägi ja Gertrud Ots. Tüdrukud võistlesid kahe
kavaga juunioride ja seenioride kujunduisutamise klassis.

Juunioride kujunduisutamise kava saavutas viienda ning seenioride kujunduisutamise kava kuuenda koha.
Rullesti uisutajad on edukalt esinenud paljudes riikides. 2006.
aastal Hispaanias toimunud EM-il tulid Rullesti kadetid rühmakavaga Euroopa meistriks, kahel korral on saavutatud II koht ning
2007. aasta EM-il saadi juunioride kujunduisutamises III koht.
Rullest ootab 6–16-aastaseid huvilisi klubiga liituma. Treeningutega on võimalik alustada juba augustis või septembris.
Täpsem info: piret@rullest.ee.

Piret Rink

Rulluisuklubi Rullest treener

Viimsi 3:3 Korvpalliturniiri võitis
meeskond Nike
Emadepäeval, 13. mail toimus Viimsi Kooli spordikompleksis eelsoojendus Sprite tänavakorvpalli suvisele hooajale. Viimsi 3:3 turniiri võitis
meeskond Nike, kes alistas finaalis Linnujalad
17:14. Nike mängis koosseisus: Mario Polusk,
Indrek Kaarlep, Remi Aare, Heiki Riives.

Viimsi 3:3 Korvpalliturniiri esikolmik.

Viimsis võtsid mõõtu 15 võistkonda, kelle ridades võis
näha mängumehi harrastajatest kuni G4S korvpalli meistriliiga mängijateni välja.
A-alagrupist läks võitjana edasi Nike, kuid alagrupi
teise koha nimel käis tihe rebimine. Kolme meeskonna
vahel tekkinud surnud ringis sai napi edu võistkond Rendžu, jättes Kalamehejutud ning Vermele play-offist välja.
B-alagrupi võitis meeskond Linnujalad, teine oli TTÜ SK.
C-alagrupi võitis Punt, teisena sai edasi Välk, kes omavahelises mängus alistas CitySlami 10:8.
Poolfinaalides alistas Nike 16:12 TTÜ SK ning Linnujalad said 16:14 võidu Pundi üle. Kolmanda koha mängus
võitis Punt 16:9 TTÜ SK-d.
1. koht: Nike (Mario Polusk, Indrek Kaarlep, Remi
Aare, Heiki Riives). 2. koht: Linnujalad (Andreas Velling,
Erik Riis, Andreas Märtson, Joonas Ollisaar). 3. koht: Punt
(Siim Raudla, Illimar Pilk, Kiur Akenpärg, Reimo Kuri).
Tulemused ja galerii: www.facebook.com/kkviimsi.
Viimsi 3:3 Korvpalliturniiri toetasid: Viimsi vald, Sportland, Nike, Eesti Kultuurkapital ja tanavakorvpall.ee.
Vt ka www.basket.ee!

Tanel Einaste

Korvpalliklubi Viimsi ootab aastaringselt
treeningule kõiki aktiivseid poisse!

EELREGISTREERIMINE on ALANUD!
Ettevalmistusrühmad:
• Lille lasteaias
• Karulaugu lasteaias
• Pargi lasteaias
• Randvere lasteaias
• Päikeseratta lasteaias

Uued treeningrühmad:
• Viimsi Algkoolis 2001/2002 poistele
• Viimsi Algkoolis 2003/2004 poistele
• Viimsi koolis 04/05/06 poistele (I ja II klass)
• Püünsi koolis ( I kuni III klass)
• Pirita Majandusgümnaasiumis ( I ja II klass)

Täpsem info ja
registreerimine:
kkviimsi@kkviimsi.ee
tel 50 48 422
www.kkviimsi.ee
Facebook / Korvpalliklubi Viimsi
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l Kui vajad abi puude ladumisel, aiatöödel või on

muud nipet-näpet teha, siis helista tel 55 935 863.

Punutud soengute õpituba
12. juunil kell 20.00

sega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga
hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Hind 110 €.
mullavedu@hot.ee, tel 52 52 632.

Näpunäiteid, kuidas valmistada
pikkadesse ja lühematesse juustesse ning inglise-prantsuse- ja
viljapeapatsi. Ideid, mil moel
muuta pikad juuksed pidulikuks
soenguks.

l Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, aedade

ehitus. Tel 58 292 266, ehitusmehed24@hot.ee.

l Teeme: puitfassaadid, akende ja uste vahetus,

tee 2. Kinnistu suurus 40 m2, sihtotstarve elamumaa. Tel 50 58 794, e-post martin@baltreal.ee.

puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus,
tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste
ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 55 17 825,
evaron@hot.ee, www.evaron.ee.

l Soovin endale osta 2–3-toalist korterit Haab-

l Raamatupidaja, TTÜ majandusharidus, otsib lisa-

neeme alevikus või Mõisa teel. Palun helistage
tel 52 06 386 või 666 0021 või kirjutage riina@
dominic.ee.

tööd. Korraldan kogu raamatupidamise algdokumendist aastaaruandeni, programm HansaRaama.
Uuele kliendile esimene kuu tasuta! Tel 51 19 966.

l Hulk soodsa hinnaga paate (kohapeal) Reinu

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud

tee 6, Püünsi küla, Harjumaa. Info tel 50 24 552,
e-posti aadressil epaat@epaat.ee, www.epaat.ee.

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist
www.ennustus.ee.

l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja

l Ilusalong Iiris ootab oma sõbralikku kollektiivi

tööle juuksurit. Sõpruse tee 9, Viimsi, hotell
Athena 0-korrusel. Info tel 56 953 482.

l Viin tasuta ära vanametalli, suuremate koguste

koha. Teen vitamiini- ja terviseteste. Puhastan
energiakanaleid. Tasu vaid testide eest. Tel 50
24 534. Kodude tohter ja pendlimees Aleksander
Brunfeld.

puhul maksan ka, hind kokkuleppel. Pakkuda võib
kõike, mis rauast, ka värvilist metalli. Äravedu
tasuta Viimsis ja lähiümbruses. Utiliseerimiseks
kõik vajalikud riistad olemas! Külmkappe ja boilereid eriti ei soovi, neid on võimalik viia ainult
jäätmejaama! Võta ühendust ja saame kokkuleppele! Tel 58 912 522.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine,
lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine.
Kõrghaljastuse valikraie, muru ja haljasalade
niitmine ja hooldus. Puude, põõsaste istutamine,
muru rajamine. Piirdeaedade paigaldus ja hooldus.
Väiksed remonttööd majapidamises. Tel 55 637
666, www.ifhaljastus.ee.

ordeneid, raamatuid, postkaarte, pakkuda võib ka
paberrahade, kommipaberite, õllesiltide jms kogusid. Küsi lisainfot tel 53 996 098, Rene.

l Määran voodile teie tervise heaks parima asu-

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa

liiva, mulda, sõnnikut, asfaldipuru, kruusa ja täitepinnast. Tel 50 92 936.

l Korstnapühkija teenused. Küttekollete remont.

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.

Tel 56 900 686.

Saunade ehitus. Tel 51 10 992.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided

l Akende pesu. Vihmaveerennide puhastus. Oht-

jm, mis on veel kasutuskõlblikud, kuid teie kodus
enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel 53 226 290.

like puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 56 388
994. Vt ka: puhastused – kpe.ee.
l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy

l Maja projektid. Ehitusluba, kasutusluba. Mõõdis-

õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates 869 €.
Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.

tamine. Tel 52 20 023, M. Mikk.
l Tallinn Viimsi SPA Hotell vajab oma meeskonda
l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, klotsid,

l Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander.

öökoristajaid. Pakume stabiilset tööd ning sissetulekut. Töö toimub 2–3 päevase intervalliga graafiku alusel kell 22.00–04.00. Soovitavalt isikliku
transpordi kasutamise võimalus. Kontakt Jelena
Lirisman, jelena@viimsispa.ee, tel 606 1019.

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib

l Otsime pikemaks ajaks usaldusväärset koge-

ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse,
kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldu-

mustega lapsehoidjat 7-kuusele poisile. Tel 53 068
028, Helena

tulehakatus ning saepuru kotis, koos veoga.
Tel 50 18 594.

Kaasa võtta juuksehari ning pikajuukseline modell, kohapeal olemas vahendid
soengute kinnitamiseks.
Koht: Viimsi Huvikeskuse saalis 1,5 h.
Hind: 5 €.
Korraldaja: Isemoodi Loovustuba
Registreerimine ja info: tel. 510 4400,
www.huvikeskus.ee

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
tel: 52 98 020
tel: 60 91 490
-õmblusteenused
-parandustööd

Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Ainult meilt laias valikus
ja soodsa hinnaga
madratseid ja voodipesu.
Veel hea hinnaga naisteja lasteriideid, jalatseid,
ehetid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

Laste õhkbatuutide rent
Viimsis ja
Tallinnas.
Soodsaimad
hinnad!

55 580 657
www.batuudirent.ee
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Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Mai alguses tuleb uut kaupa.

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine
tasuta!

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus
tasuta!

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

Nüüd avatud püsiv kirbuturg Viimsis
Second Hand Boutique
aadressil Rohuneeme tee 12
l Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme Sinu
kauba Sinu eest.
l Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
l Olete oodatud meie kirbukal tegema ainulaadseid leide!

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
Konsultatsioonivõimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600,
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine –
ämmaemanda vastuvõtud
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi,
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia,
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu
esimesel neljapäeval kl 16
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mammograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia,
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi
vastu

* teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel
Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee

Oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.peokeskused.ee

SENSEI JUDOLAAGER

5–8 aastastele poistele ja tüdrukutele
PÕNNIPESA LASTEKESKUSES
2. juuli – 6. juuli 2012
Laagripäeva pikkus 8.00–18.00. Laagri maksumus on 65.Info ja registreerimine: tel 5665 6665 või pesa@pesa.ee
Lisainfo: www.pesa.ee

Põnnipesa lastehoid ootab

PESARÜHMA

uusi lapsi
vanuses 4-5 eluaastat.
Kaluri tee 5, Haabneeme
Registreerimine: 56 65 66 65 või pesa@pesa.ee
www.pesa.ee
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Kevad on käes!

Oma aiamööbli, terrassid, fassaadid
ja põrandad saad korda Osmo Color
õlivahadega.

Tallinna salong: Pärnu mnt 110
Ladu/pood:Laki 5b,Tallinn
tel. 684 4100, mob 56508307
Ruutmeeter@ruutmeeter.ee
www.ruutmeeter.ee

