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Tuult tiibadesse!

Uus perearstikeskus
Viimsisse. Intervjuud
dr Ivo Saarmaga loe lk 5
Kooli tee ehitus

Alates juulikuust kuni aasta lõpuni
viiakse Viimsi vallavalitsuse tellimusel
läbi ehitustööd Püünsi külas Kooli tänava piirkonnas.
Vastavalt ehitusprojektile rajatakse uus
tänav olemasolevast laiem. Sellest tulenevalt palume Kooli tee naaberkinnistute
omanikel üle vaadata oma kinnistu piirded ja kui need jäävad kinnistupiirist väljapoole, siis palume piirded paigaldada
kinnistu piirile. Vastasel juhul on vallavalitsus sunnitud teemaale jääva piirdeaia
eemaldamise töö (aeda ei taastata) tellima ehitustöövõtjalt ning töö maksumuse
eest esitatama arve tasumiseks kinnistuomanikule.
Vastavalt asjaõigusseaduse §-le 151 lõikele 2 ei tohi piirirajatise (müür, kraav,
peenar, aed jne) kasutamine olla vastuolus
asja otstarbega ega tekitada kahju naabrile. Vastavalt nimetatud seaduse § 155
lõikele 2 peab kinnisasja omanik avalikult
kasutatava tee äärses ribas järgima seadusjärgseid kitsendusi. Väljaspool kinnistu
piiri rajatise omamine ilma reaalservituudi
isikliku kasutusõiguseta on keelatud.
Vabandame ebameeldivuste pärast!
Lisainfo telefonil 6028 829 ja e-postil
kommunaal@viimsivv.ee.

Kommunaalamet
Palju õnne medalistid! Fotol (vasakult) Sandra Ruul, noorsoo- ja haridusameti juhataja Janek Murakas, Helen Noor, abivallavanem Jan Trei, Brigitta Rosin,
abivallavanem Margus Kruusmägi, Kadri Orumaa. Pildilt puuduvad Maria Helena Vallikivi, Robert Pikmets, Kertu Aer, Jaan Erik Pihel, Paula-Johanna Viilop.
Foto Liina Rüütel

Eksamitulemuste, klassiekskursioonide ja lõputunnistuste ootuse vahel
püüdsime mõned medalistid kinni, et jagada nende mälestusi kooliajast,
vaadata tulevikku ja saada teada, kust on pärit see motivatsioon, mis viib
medalini.

õpetajatega, kes on aidanud mul
olümpiaadideks valmistuda: Kaili
Kattai, Pilve Uussaar, Helen Kaasik, August Alop. Samuti olen õnnelik, et sattusin Eero Uustalu füüsika õpikotta.”
Noormees tegeleb ka spordiga,
malemängu, lugemise ja üldise eneseharimisega. “Minu jaoks on olulisel kohal olnud alati ka sport –
jooksime ja purjetamine Rein Ottossoni Purjespordi Koolis, kus
olen seilanud juba kümme aastat.
Tagasi vaadates oli mul siiski liiga
palju vaba aega, mida ma optimaalselt ära ei kasutanud,” sõnas noormees naljatledes.
Jaan Eriku plaanid tulevikuks
ei ole kõik veel täiesti paigas, kuid
siht on selge. “Alustan sel aastal
Tartus ja vahepeal soovin õppida
välismaal. Pikemas perspektiivis
on mulle väga tähtis, et ma suudaksin iseseisvalt edasi areneda ja
õppida.”

Jaan Erik Pihel

Kadri Orumaa

Gümnaasiumi lõputunnistuse saab lähipäevil 147 Viimsi
noort, kellest üheksa lõpetavad medaliga – kuus kuldse ja
kolm hõbedasega.

V

iimsi vallavalitsusel on traditsioon õnnitleda parimaid koolilõpetajaid. Kõiki 9. ja 12. klasside lõpetajaid õnnitleb vallavalitsus lõpuaktusel ning Viimsi valla noored, kes lõpetavad hõbevõi kuldmedaliga, on kutsutud vallavalitsuse vastuvõtule.
Sel aastal kutsuti parimad lõpetajad 14. juunil restorani NOA, kus
abivallavanem Jan Trei ning abivallavanem Margus Kruusmägi medaliste õnnitlesid. Kuldmedali said sel aastal Viimsi Kooli lõpetajad Kadri
Orumaa ja Brigitta Rosin, Tallinna 21. Kooli lõpetaja Robert Pikmets,
Vanalinna Hariduskolleegiumi lõpetajad Kertu Aer ja Jaan Erik Pihel
ning Jakob Westholmi Gümnaasiumi lõpetaja Paula-Johanna Viilop.
Hõbemedali said sel aastal Viimsi Kooli lõpetaja Maria Helena Vallikivi, Tallinna 21. Kooli lõpetaja Sandra Ruul ning Pirita Majandusgümnaasiumi lõpetaja Helen Noor.
Viimsi vallavalitsuse korraldusega premeeriti kuldmedaliste 1000 ning
hõbemedaliste 500 euro suuruse stipendiumiga.

Millest medalistid mõtlevad?

Vanalinna Hariduskolleegiumi kuldmedaliga lõpetav Jaan Erik õppis
varasemalt üheksa aastat Püünsi Koolis ning gümnaasiumi ajal
omandas teadmisi ka väljaspool
Eestit.
“Kõige põnevam aeg haridusteel oli suvi New Yorgis, mil ma
õppisin Columbia Ülikooli suvekursusel kolm nädalat matemaatikat, harjutasin programmeerimist
ning loomulikult tutvusin väga toredate ja andekate inimestega,” kirjeldas Jaan Erik.

Kuldmedalini viis Jaan Erikut
huvi, soov ümbritsevat mõista ja
head õpetajad. “Paljud minu õpetajad on hingega asja juures ja
see tegi tunnis keskendumise lihtsamaks. Samuti katsun ma alati
leida õpitule põhjust ja rakendust
– olgu selleks ajus uute seoste loomine, mälu treenimine, välismaa
ülikooli kandideerimine, tulevikus
töö otsimine või maailma parem
mõistmine. Ma tunnen, et minu
medalini jõudmiseni on kaasa aidanud paljud inimesed – mul on
vedanud matemaatika- ja füüsika-

Viimsi Kooli kuldmedaliga lõpetav Kadri alustas oma kooliteed Pelgulinna Gümnaasiumist ning Viimsisse tuli õppima 2. klassi. Medalini jõudmisel on Kadri jaoks kõige
olulisem olnud lähedaste toetus.
“Loomulikult oli olukordi, kus õpimotivatsioon puudus, aga üldjuhul
tänu sõprade ja pere innustavale
toetusele sain nendest hetkedest
ruttu üle. Ma usun, et kõige paremini saab motivatsiooni hoida, seades
endale kindlad eesmärgid, mille
poole püüelda,” sõnas medalist.

Suurimaks medalitakistuseks
peab Kadri aga iseend. “Kõige raskemaid takistusi seame me endile
ise. Medali poole pürgimisel mõistsingi, et asjasse tuleb suhtuda rahulikumalt ja võtta endale aega ka
puhkamiseks.“
12 aastat on möödunud kiirelt
ja selle ajaga on palju ka juhtunud.
“Väga raske on konkreetselt öelda, mis on olnud aastatega kõige
vingem, sest mälestusi on palju. Viimasele aastale tagasi vaadates mulle meenub, et saime lennuga ühe
vahva ürituse – jõulupeo – korraldamisega hakkama ning selle raames tehtud unustamatu video, mis
näitas, kuidas suudame tiimina töötada. Just viimasel aastal oleme hakanud lennuga rohkem ühiste eesmärkide nimel töötama,” sõnas Kadri.
Kes teeb, see jõuab. Kadril oli
kooliajal lisaks õppetööle ka palju
hobisid. “Alustades algkoolist, kus
oli aega tegeleda paljude asjadega,
sai käidud näiteringis, ujumas ja
korvpallitrennis. Hiljem tegelesin
põhiliselt tantsimisega ning õnneks on Viimsis väga palju vaba
aja veetmise võimalusi, nii et igav
ei tohiks hakata.”
Kadri sihid on täna juba selged. “Oma tuleviku soovin siduda
meditsiiniga, seepärast tahaksin
alustada õpinguid Tartus. Ilmselt
soovin näha ka maailma ja täiendada oma pagasit välismaal õppides, kuid kaugemas tulevikus tahan
olla seotud ja elada Eestis,” võttis
Kadri tulevikuplaanid kokku.
Jätkub lk 7

Jaanituled
22. juuni
n Kell 18 Lubja ja Pärnamäe küla ühine
jaanituli
Lastele batuudid, tantsuks ansambel, avatud on kohvikud.
Lubja küla lõkkeplatsil
n Kell 18.30 Kelvingi küla jaanipäev
Rahvuslikud mängud.
Kelvingi küla lõkkeplatsil
n Kell 18 Leppneeme küla jaanipäevapidu
Lõbusad mängud, meresõit kalalaevaga,
ansambel Kolumbus Kris.
Leppneeme sadamas
23. juuni
n Kell 19 Viimsi jaanituli
Folk Highlights Orchestra & Traffic, õhtujuht Mait Trink. Traditsiooniline jaanilaupäeva tähistamine mõnusa tantsumuusika
saatel. Kell 21 Jaanilõkke süütamine. Piletid Piletilevis ja tund enne algust kohapeal.
Viimsi vabaõhumuuseumis
n Kell 19 Randvere jaanipidu
Esineb Getter Jaani koos saatekitarristiga.
Tantsuks ansambel, toimuvad jaanipäevale kohased võistlused, lastele batuut. Kohal on “Rodeo härg“ ja toimub maailma
parima härjataltsutaja võistlus. Avatud on
puhvet ja müüakse suitsutatud angersäga.
Randvere külakeskuse juures
n Kell 20 Rohuneeme jaanituli
Mängud lastele ja suurtele, elav muusika
– Andrus Kalvet.
Rohuneeme jaaniplatsil Suur-Ringtee ääres
n Kell 22 Prangli jaanipidu
Ansambel Quvalda. Avatud on Prangli kaupluse puhvet. Tasuta!
Prangli saarel, Ülesaare lõkkeplatsil
25. juuni
n Kell 18 Jaanipäeva pidustused ja küla
525. aastapäev
Randvere pasunakoor, tantsuks mängib ansambel Wismari Poisid, DJ Heinz.
Tammneeme küla ajaloolisel sadamaalal
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DETAILPLANEERINGUD
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:

viklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.

alaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis
sobitub ümbritseva keskkonnaga.

1. 10.05.2016 korraldus nr 334 “Laiaküla küla, kinnistu Ees-Kaarle detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja konnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine“.
Planeeritava ala suurus on 2941 m2 ja see asub
Laiaküla külas Muuga põik tee ääres, ligikaudu
200 meetri kaugusel Muuga teest. Planeeringualal kasvab kõrghaljastus, kus domineerib lehtpuu,
kontaktvööndis asuvad ulatuslikud männikud. Planeeritavat ala ümbritsevad järgmised kinnistud:
põhjast Muuga põik, idast elamukrundid Muuga
põik 4 ja Muuga põik 4a, lõunast kinnistu Käspre ja läänest kinnistu Vana-Käspre. Maa-ala on
reljeefilt tasane, hoonestus puudub. Juurdepääs
kinnistule toimub Muuga põik teelt.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada kinnistu tee ja tänavamaa
krundiks ja üksikelamumaa krundiks ning määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni
kahe abihoone ehitamiseks. Planeeritav ala asub
Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga
küla üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus
ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse lisaks krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi
asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga
ja ümbritseva keskkonnaga arvestava ruumilise
terviklahenduse.

3. 10.05.2016 korraldus nr 336 “Metsakasti
küla, Taganiidu tee 32 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritava ala suurus on 3636 m2 ja see
asub Metsakasti külas Taganiidu tee äärsel alal.
Lõunast piirneb elamukrundiga Taganiidu tee 34,
läänest kinnistuga Uuesauna III ja põhjast ning
idast kinnistuga Taganiidu tee. Maa-ala on reljeefilt tasane, hoonestuseta ja haljastuseta looduslik
rohumaa. Juurdepääs krundile toimub Taganiidu
teelt.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb
eesmärgist muuta varem kehtestatud detailplaneeringuga kehtestatud krundi kasutamise sihtotstarvet üldmaast üksikelamumaaks ja tee- ja
tänavamaaks ning määrata üksikelamumaa ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone
ehitamiseks. Krunt asub Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi
ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise
põhimõtted, sh krundi asukohast lähtuvalt hoone
arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.

5. 31.05.2016 korraldus nr 386 “Randvere küla, kinnistu Karikakar detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritava ala suurus on 15 954 m2 ja see
asub Randvere küla lõunaosas, Muuga teest ligikaudu 100 meetri kaugusel idas. Planeeringuala puhul on tegu endise aiandusühistu Karikakar
territooriumiga, detailplaneeringusse on hõlmatud teedevõrk ja teemaa koosseisu jääv endine
puurkaevu alune maa. Puurkaevu krunt on reljeefilt tasane ja kaetud kõrghaljastusega, krundil
paikneb puurkaev-pumbamaja, mis pole enam
kasutusel ja likvideeritakse. Juurdepääs puurkaevu krundile toimub Ellerheina teelt.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb
eesmärgist moodustada üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt, üks haljasala maa
kasutamise sihtotstarbega krunt ja korrastada tänavavõrk, moodustades maakorralduse põhimõtetele vastavad tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundid. Lisaks määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, sh krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses
asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
Samuti määratakse tehnovõrkude asukohad ja
liikluskorralduse põhimõtted ning haljasala kujunduspõhimõtted, sh nähakse ette asukohad laste mänguväljaku ja spordiplatsi rajamiseks. Krunt
asub Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on
kehtiv detailplaneering.

2. 10.05.2016 korraldus nr 335 “Laiaküla küla, kinnistute Väike-Käspre ja Lilleoru tee 23
ning osaliselt Lilleoru tee detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritava ala ligikaudne suurus on 11 600 m2
ja see asub Laiaküla külas Lilleoru tee väljaehitatud lõigu lõpus, planeeritavad elamukrundid
piirnevad Lilleoru teega loodes. Planeeritavat ala
ümbritsevad järgmised kinnistud: Uus-Kaarle, Käspre, Muuga põik 2a ja Lilleoru tee 21. Maa-ala on
reljeefilt tasane, hoonestatud (mõlemal krundil
asuvad üksikelamu ja abihoone), üksikute puude
või puugruppidega. Juurdepääs kinnistule Lilleoru
tee 23 toimub Lilleoru teelt, kinnistule Väike-Käspre toimub juurdepääs Muuga põikteelt (ühendus
Lilleoru teega hetkel puudub).
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb
eesmärgist jagada kinnistud kuueks üksikelamumaa krundiks ning määrata krundi ehitusõigus
ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Planeeritav ala asub Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu
kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on
kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse lisaks krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise ter-

4. 10.05.2016 korraldus nr 337 “Metsakasti küla, Ploomi tee 14 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritava ala suurus on 2492 m2 ja see
asub Metsakasti külas endise aiandusühistu Kirss
territooriumil. Planeeringuala piirneb elamukruntidega Ploomi tee 16, Mäepealse tee 9, Mäepealse tee 7, Pirni tee 13, Pirni tee 11, Pirni tee 9 ja
Ploomi tee 12, edelast piirneb kinnistu Ploomi teega. Kinnistu on suhteliselt tasase reljeefiga ja kaetud kõrghaljastusega, kinnistul asub üks abihoone
ja kaks tiiki, mis enne ühisveevärgi rajamist oli kasutusel tuletõrjeveevõtu kohana. Juurdepääs krundile toimub Ploomi teelt.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb
eesmärgist jagada tootmismaa kasutusotstarbega krunt kaheks üksuseks ning moodustada üks
üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt
ja üks haljasala maa kasutamise sihtotstarbega
krunt. Ühtlasi määratakse üksikelamumaa krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone
ehitamiseks ning määratakse haljasala maa kujundamise põhimõtted, sh määratakse ala laste
mänguväljakule. Krunt asub Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus
ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse lisaks eelnevale krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja
krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed
tingimused, kujundades naabruses asuva elamu-

Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud alljärgnevad otsused:
1. 31.05.2016 otsus nr 65 “Viimsi alevikus,
kinnistu Vehema tee 5 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,5 ha,
hõlmates kinnistu Vehema tee 5 ja sellega lõunas ning läänes piirnevad alad. Kinnistul Vehema
tee 5 paiknes ASi Viimsi Vesi puurkaev, mis on
tänaseks kasutusest väljas. Maa-ala on reljeefilt
tasane, valdavalt looduslik rohumaa, kus asub
pumbamaja. Juurdepääs planeeringualale toimub
hetkel Vehema teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on territooriumi kruntideks jaotamine, tee ja tänavamaa ning korterelamute maa kasutamise sihtotstarvetega kruntide moodustamine, krundi hoonestamine korterelamuga, hoone tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine, sidusa
teedevõrgu ja liikluskorralduse planeerimine ning
krundi haljastuspõhimõtete määramine, kujundades ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.

2. 31.05.2016 otsus nr 66 “Tammneeme külas, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneeringu
algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritav 5108 m2 suurune kinnistu asub
Tammneeme külas Tammneeme tee ääres endise segusõlme territooriumi idaosas. Planeeritav
ala külgneb kinnistutega Tammeoru tee 7, Tammneeme pumpla, Pällu tee 4 ja Akinta. Planeeritav maa-ala on reljeefilt tasane, kuid on kaetud
kõrghaljastusega. Põhjas ja idas asub tihedama
krundijaotusstruktuuriga elurajoon, lõunapoolsele territooriumile on planeeritud ridaelamud, mis
on seni rajamata, läänes paikneb tootmisettevõte Akinta. Juurdepääs planeeringualale toimub
Tammneeme teelt.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb
eesmärgist, jagada kinnistu kolmeks üksuseks ja
moodustada üks kaksikelamukrunt, üks tee- ja
tänavamaa krunt ja üks loodusliku haljasmaa
krunt ning määrata elamukrundi ehitusõigus ühe
kaksikelamu ehitamiseks. Planeeritav ala asub
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel
tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv
detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse lisaks krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi asukohast lähtuvalt hoone
arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
3. 31.05.2016 otsus nr 67 “Pringi külas, kinnistu Uus-Jaani detailplaneeringu algatamine,
lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritav 0,65 ha suurune kinnistu asub
Pringi külas ligikaudu 160 meetri kaugusel Rohuneeme teest idas ja külgneb põhjast Rummu teega ning idast Saluveere teega. Planeeritav maaala on reljeefilt tasane, kuid on kaetud kõrghaljastusega. Põhjas ja idas asub tihedama krundijaotusstruktuuriga elamurajoon, lõunas asuv hoonestus on hajusam – tegu on väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnaga. Juurdepääs planeeringualale toimub Rummu teelt ja Saluveere teelt.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb
eesmärgist, jagada kinnistud üksikelamumaa krundiks, määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu
ja ühe abihoone ehitamiseks ning määrata sademevee ärajuhtimise toimimiseks kinnistut läbivale kraavile servituut. Planeeritav ala asub Viimsi
valla mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse lisaks krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses
asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.
Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Kui valesti, siis uuesti
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.

3. juuni Viimsi Teatajas (lk 2) ilmunud artiklis “Õppetasude muudatused muusika- ja kunstikoolis“ läksid Viimsi Muusikakooli ühe kuu õppetasude tabelis vahetusse tasude kirjeldused.
Õiged summad on:
õppetasu määrad kehtivas
määruses

õppetasu määrad alates
01.09.2016

huvi- ja vabaõppe õppekavade
alusel õppijatele

25,15 eurot

45 eurot

põhiõppe õppekavade alusel
õppijale

35,15 eurot

50 eurot

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 12. augustil.

Vabandame ebatäpsuse pärast!

Kultuuri- ja spordiamet
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Uus kaubanduskeskus
Pärnamäel avas uksed

Reoveed voolavad
Muuga puhastisse
Lõpule on jõudnud suuremahuline vee- ja reoveeprojekt “Viimsi veekorralduse IV etapp“, mille peamine eesmärk oli Viimsi valla mandriosast
kogutava reovee suunamine Jõelähtme vallas
asuvasse Muuga reoveepuhastisse.

Viimsis Pärnamäe tee
ja Vana-Narva maantee
ristumispaigas on avatud
Pärnamäe Keskus, mis
saab igapäevaseks toiduja esmatarbekaupade
ostukohaks tuhandetele
Pirita, Viimsi, Lasnamäe,
Maardu ja Muuga elanikele.
“Pärnamäe Keskus asub looduskaunis Lilleorus. Täna toimub siin vilgas elamuarendus,
mis tähendab, et lähiaastatel leiavad piirkonnas endale kodu sajad noored pered. Lisaks läbib
Lilleorgu iga päev tuhandeid
autoga tööle või koju suunduvaid inimesi, kelle jaoks paikneb keskus väga mugavalt tee
peal,” sõnas keskuse rajanud
MA Kinnisvara Arenduse OÜ
ja Kaveks Holding OÜ esindaja Mart Sillaots.
Ehitustööde käigus rajati
Pärnamäe Keskuse ette ringtee, et keskusesse tulek oleks
liiklejatele mugav ja ohutu ning
säiliks piirkonna aedlinnalikult
lihtne ja õdus keskkond.
3600 m2 pindala hõlmava
keskuse ankurrentnik on Rimi
ning keskuse teisel korrusel hakkab 400 m2 alal lastele elamusi
pakkuma Minilandi mängutuba.
Lisaks avavad keskuses uksed ka Tokyo Sushi, Drumsticks ning Cocodrillo restoranid
ning ehedat Eesti toitu hindavatele külastajatele pakuvad

Pärnamäe keskuse 2. korrusel asub suur Minilandi mängutuba, kuhu lapsevanemad saavad poodlemise
ajaks oma lapsed jätta. Vaata galeriid avamisest www.facebook.com/ViimsiVald. Foto Margus Johanson

kvaliteetseid toidutooteid Muhu Leib, Leoki Kala ja Jaani
Lihapood. Ühtekokku tegutseb
Pärnamäe Keskuses üle 20 ettevõtte, mis pakuvad külastajatele lisaks toidukaupadele ka
ilutooteid ja -teenuseid, lilli,
lemmikloomatarbeid, jalatsite
parandust ja rõivaste keemilist puhastust, tehnikakaupu ja
ravimeid. Tagatud on ka vajalikud teenused autoomanikele
– EURO Oil tankla ning Mündipesula, mis pakub selvepesu
teenust.

Viimsi valla abivallavanema Oliver Liidemanni sõnul
on Viimsisse viimastel aastatel
rajatud mitmeid tegevus- ja ostukeskusi, valla idapiirkonnas
on seni kaubanduspindu olnud
aga kesiselt. “Uue keskuse avamisega saavad ka Laiaküla,
Pärnamäe, Randvere ja Viimsi
naaberomavalitsuste elanikud
võimaluse teha igapäevaoste kodule lähemal, samuti tekib valda juurde uusi töökohti,” lausus Oliver Liidemann.
Liideman tõi välja ka as-

jaolu, et kaubanduskeskuse rajamisega korraldati liiklemine
Laiaküla piirkonnas ohutumaks.
“Tänu ringristmikule avatava
kaubanduskeskuse ees saab Pärnamäe teel nüüd turvalisemalt
sooritada nii vasak- kui ka parempöördeid,” lisas ta.
Pärnamäe kaubanduskeskus
avas uksed 15. juunil. Keskuse
ehitas Kaveks Holding OÜ ja
MA Kinnisvara Arenduse OÜ
tellimusel Maru Ehitus AS.

Viimsi Teataja

Projekteerimistingimuste andmine
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi
vald Pringi küla aiandusühistu Männi maa-ala detailplaneeringu alal Kasteheina tee 30 kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.
Kasteheina tee 30 kinnistu omaniku esindaja Edward Ekker esitas omaniku Lembit Laasi soovil Viimsi vallavalitsuse ehitusametile Kasteheina tee 30 krundile (Pringi küla, Viimsi vald) üksikelamu
püstitamiseks projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu olemasolul. Vastavalt taotlusele ja selle juurde lisatud eskiisile
soovib omanik suurendada detailplaneeringus ette nähtud hoonestusala ca 10 m2. Kasteheina tee 30 kinnistu asub alal, kuhu
Viimsi Vallavolikogu 08.04.1997 otsusega nr 106 on kehtestatud
aiandusühistu Männi maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringuga on määratud ehituskeeluala (detailplaneeringu sõnastuses
tuletõrjekuja) 7,5 m ulatuses naaberkinnistute piiridest ja ehitusjoon 5 m kaugusel teepoolsest kinnistu piirist. Projekteerimistingimuste taotluse juurde esitatud eskiisist nähtuvalt soovitakse
üksikelamu püstitada olemasoleva lammutatava hoone asukohale. Perspektiivne hoone ei järgi täpselt olemasoleva hoone gabariite, vaid arvestusega, et säiliks Kasteheina tee 30 kinnistu
looduslik eripära (kõrghaljastus ja suured kivid), on hoonestusala
kavandatud suurendada Kasteheina tee 28 kinnistu poolsele piirile 2,5 m lähemale kui olemasolev hoone. 1997. aastal kehtestatud detailplaneering arvestas tol hetkel kehtivaid tuleohutuse
nõuded, mis määrasid kahe hoone vaheliseks kauguseks 15 m.
Praeguseks on nõuded muutunud ja tuleohutuse seisukohalt
peab eri kinnistutel paiknevate majade vaheline kaugus olema

vähemalt 8 m. Kavandatav paigutus vastab tuleohutuse nõuetele, kuna naaberkinnistu elamu on kinnistupiirist 7 m kaugusel ja
Kasteheina tee 30 kinnistule kavandatakse elamu 5 m kaugusele
piirist. Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi,
sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist
või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Antud juhul projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringuga määratud hoonestusala muutmiseks
ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja
ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid.
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena EHS § 28 ja 31 lg 1 alusel.
1. Projekteerimistingimuste eelnõu on huvitatud isikutele kättesaadav Viimsi vallavalitsuse veebilehel ja administratiivhoones
Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul,
alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et
arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta
arvamust avaldada.

Kaja Kuldkepp
arhitekt

Volikogu teatab
Juhime tähelepanu, et 21. juunil 2016 toimuva Viimsi Vallavolikogu istungi otsustega saate tutvuda Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee/12044/ ning määrustega www.viimsivald.ee/12043/ ning täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

Vallavolikogu kantselei

AS Viimsi Vesi soetas Muugal asuva puhasti juba 2008.
aasta lõpus. Kuni 2012. aastani osutati puhastusteenust ka
Maardu linnale. Kuna puhasti oli amortiseerunud ja puudus
toruühendus Viimsiga, vajas see olulisi investeeringuid ning
siiani ei saanud seda Viimsi reovee puhastamiseks kasutusele võtta. Puhasti omamine on AS-ile Viimsi Vesi oluline,
et tagada sõltumatus teisest vee-ettevõttest ning vähendada väga suuri reo- ja sademevee ärajuhtimise kulusid, mis
omakorda on seni avaldanud suurt mõju ka tarbijale osutatavate teenuse hinnale. Samuti ei olnud Tallinna Vee liitumispunkt valmis vastu võtma kogu Viimsist tulevat heitvee
hulka suuremate vihma- ja sulaperioodidel, millega kaasnes
omakorda oluline keskkonnareostuse oht. Liitumispunkti
vastavusse viimine Viimsi poolt tulevate vooluhulkadega
oleks nõudnud märkimisväärseid investeeringuid, seega otsus rekonstrueerida Muuga puhasti osutus ainuõigeks.
Projekti rahastas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.
Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas AS-i Viimsi Vesi
rahatustaotluse summas 12,24 miljonit eurot. Omaosalus
kaeti Viimsi valla abiga suurusjärgus ca 3 miljonit eurot. Kogu
investeeringu suuruseks oli ca 15 miljonit eurot, mis on läbi
aegade üks suurimad üksikinvesteeringuid Viimsi valla avalikus taristus. Projekti elluviimist on toetanud ka Nordic Investment Bank läbi Baltic Sea Action Plani 170 000 euroga.
Saadud finantseeringuga renoveeriti Muugal asuv reoveepuhasti ning lisaks rajati ka kanali- ja veetorustikke,
ehitati ja rekonstrueeriti pumplaid, et juhtida kogu Viimsi
reovesi uude puhastisse ning tagada vee varustuskindlus
ja kvaliteet kõikides piirkondades. Lõpuks sai lahendatud
ka Laiaküla reovee ärajuhtimise probleem. Äärmiselt töömahukas projekt oli terve 2015. aasta vältel AS-ile Viimsi
Vesi olulisimaks prioriteediks.
Projekti ametlik lõpuüritus toimus 16. juunil. Sellest ja
kõigest pikemalt saab lugeda 12. augusti Viimsi Teatajast.

Pille Arula

Ehitus- ja kasutuslubade taotlemine
Alates 04.04.2016 toimub ehitusprojektide, projekteerimistingimuste ja kasutuslubade menetlus riiklikus ehitisregistris (www.ehr.ee).
Esmakordsel ehitisregistri avamisel ja taotluse esitamisel
võib tekkida arusaamatusi ja vigu taotluste täitmisel. Vajadusel on ehitisregistri klienditugi kättesaadav telefonidel
6256 352, 6256 445 (e-post ehr@mkm.ee).
Ehitusamet püüab ka omalt poolt Viimsi elanikke igakülgselt aidata ja kui ikka kuidagi ei õnnestu, siis palun
pöörduge julgelt vastuvõtule. Lihtsamaid probleeme on
võimalik lahendada ka telefonitsi. Iga algus on raske ja ka
ehitusameti ametnikel endal tuleb ette küsimusi, mida siis
jõudumööda registri haldajaga lahendatakse.
Paneme projekteerijatele südamele, et ehitusloa taotlemiseks esitataks digitaalselt korrektsed ehitusprojektid vastavalt majandus- ja taristuministri 17.07. 2015 määrusele
nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”, kuna ehitisregister ei lase
vigaselt koostatud projekti sisestadagi. Niimoodi väldime
projektide mitmekordset läbivaatamist ja kõigi osapoolte
ajakulu. Ehitusprojektide esitamisel läbi ehitisregistri saadab vallavalitsuse ehitusamet ise projektid seisukoha saamiseks Päästeametile, projekteerijatel pole vaja seda teha.
Kasutusloa ja kasutusteatiste esitamisel läbi ehitisregistri võib tekkida vastuolu, kuna ehitisregister võib nõuda digitaalset ehitusprojekti, mida varasemalt pole nõutud.
Sel juhul palume sisestada taotlus koos skaneeritud lisadega digitaalselt ehitisregistrisse ja projekt vajadusel tuua
paberkandjal ehitusametisse (Nelgi tee 1, tuba 125).
Hoolimata võimalikest probleemidest soovime julgustada siiski ehitisregistri võimalusi kasutama ja oma ehitiste dokumentatsiooni korrastama. Suvepuhkus on selleks
just õige aeg.

Jüri Kurba

Ehitusameti juhataja
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Algas rannahooaeg
Kevadel paigaldas Viimsi Vesi Haabneeme rannaaladele uued kanalisatsiooni- ja veetrassid.
Kuna kaevetööd olid ulatuslikud ja järelhooldus
venis pikale, jõudsid vallavalitsusse elanike
murelikud küsimused, kas suveks jääbki rand
rääma. Rannahooaja alguseks on aga ka ehitusjärgsed tööd lõppenud ning Haabneeme rand
suveks valmis.
Viimsi peamine ja ainus avalik vetelpäästega rand asub
Haabneemes. Ilusal suvepäeval veedab Haabneeme rannaalal aega u 4000–5000 inimest. Viimsis on ka mitteametlikke ujumiskohti (nt Randvere rand, Niinepuu muul
jt) ning mööda kallasrada saab liikuda ka siis, kui mere
ääres on eramaa, ujumine väljaspool ametlikku vetelpäästega randa toimub aga omal vastutusel.
Haabneeme randa ja teisi avalikke maid, mis asuvad
rannas ja kuuluvad vallale, hooldab Viimsi valla kommunaalamet. Haabneeme rannas niidetakse, koristatakse
prügi, sõelutakse liiva ja viiakse ära adru jne. Nagu varasemalt enne rannahooaja algust soetab kommunaalamet
vajadusel lisaprügikaste ja vahetab vanu välja, samuti
värvib pinke ja tribüüne. Enne hooaja algust pannakse
ka riietuskabiinid kohtadele. Rannahooajal valvab randa
vetelpääste, regulaarselt seiratakse suplusvee kvaliteeti
(seda tehakse ka Randveres). Rannas on ka välikäimlad.
Eelarve rannaala hoolduseks on aastas u 20 000 eurot (sellest 9000 vetelpäästeteenus).

Rannahooaeg algas 15. juunil ja kestab
15. septembrini

Tänavu on senises Rootsu kohviku majas Haabneeme
rannas on uus üürnik – 15. juunil avas uksed rannaresto
Puri. Kuna rendileping senise teenusepakkuja Rootsuga
sai läbi, siis vastavalt valla põhimäärusele korraldati uus
rendikonkurss. Toimus avalik enampakkumine ja uueks
rentnikuks sai enampakkumise võitja Alley Cat OÜ. Rannahooaja avapäevaks on rannamaja üldilme ja sisustus
saanud värskenduse ning loodame, et koht muutub sama
menukaks kui seda on olnud varasematel suvekuudel
Rootsu rannabaar.
Lisaks valla kommunaalametile saavad ka kõik elanikud ise hoolt kanda selle eest, et puhkus Viimsi rannaalal
oleks meeldiv, käitudes mõistlikult ja järgides igapäevaselt häid tavasid üldises heakorras (st rannas ei ole lõkke
tegemise koht, koerte ujutamiseks on spetsiaalsed kohad,
inventar on lõhkumise asemel mõeldud kasutamiseks,
prügi käib vaid prügikasti jne).
Kui rannas on midagi korrast ära, saab sellest teatada
kommunaalametile: kommunaal@viimsivv.ee, infotelefon 14 455 ja nutirakendus Anna Teada.
Ilusat suve ja päikselisi päevi rannas!

Kommunaalamet

OÜ Viimsi Haldus kuulutas välja ehitustööde
kontsessiooni, millega soovitakse leida hoonestaja Viimsi vallas Haabneeme alevikus
Karulaugu spordihoone rajamiseks. Riigihange “Karulaugu spordihoone ehitustööde kontsessioon” on avaldatud e-riigihangete keskkonnas, viitenumbriga 175371.

Mänguväljakute
hetkeolukord Viimsis
Vallavalitsus tellis aprillis
OÜ-lt Tommy Play auditi,
et uurida, millistes tingimustes on valla senised
avalikuks kasutamiseks
mõeldud mänguväljakud.

Viimsi valla kommunaalameti
juht Alar Mik, heakorraspetsialist Henry-Edward Aimre ja
abivallavanem Oliver Liidemann tutvustavad tulemusi.
Miks mänguväljakute audit
läbi viidi ja mida uuriti?
Alar Mik (AM): Auditi
eesmärk oli kaardistada ohud
ja puudujäägid valla mänguväljakutel, anda ülevaade, mida on vaja teha, et mänguväljakud vastaksid nõuetele, ja kui
palju raha see nõuab.
Henry Edward Aimre
(HA): Viimsi vallas on kokku
14 avalikku mänguväljakut (vallale kuuluvad ja külaseltside
rajatud väljakud), sinna lisanduvad ligikaudu 20 mänguväljakut korteriühistute maadel
ning lasteasutustes (lasteaiad).
Suur enamus mänguväljakutest Viimsi vallas on mõeldud
väikelastele, teatud elemendid
sobivad ka kasutamiseks noorukitele, vähestel väljakutel on
ka spordirajatised.
Kuna kortermajade ja lasteaedade mänguväljakud on kinnised ja üldiselt ei ole mõeldud
avalikuks kasutamiseks ning lasteaiad auditeerivad oma väl-

jakuid ja seadmeid eraldi, valis vallavalitsus auditiks välja
need mänguväljakud, mis on
avalikus kasutuses.
Mis tulemuseni jõuti?
HA: Audit tõi välja hinnangud neljas kategoorias: hea, rahuldav, halb ja ohtlik, sealjuures ohtlikud vead tuleb kohe
kõrvaldada.
AM: Üldpilt Viimsi valla
mänguväljakute osas ei ole kuigi hea. Paljud mänguväljakud
ei vasta EN ja EVS standarditele. Mõned mänguväljakud vajavad lihtsamat hooldust (värvimine, liivavahetus, detailide
asendamine jms), mitmed aga
ka tõsisemaid remonttöid (lauad
on mädanenud või purunenud,
konstruktsioonid kahjustunud,
kinnitused purunemas jms).
Hetkel vajavad valla 14 avalikus kasutuses olevat väljakut
60 000 eurot, et kõik auditis
viidatud puudused kõrvaldada.
See summa ületab mänguväljakute hoolduseks ja rajamiseks planeeritud eelarvet.
HA: Seetõttu teeme Viimsi
valla enda hallatavate mänguväljakute hooldus- või remonditööd etapi kaupa. Esmalt kõrvaldame ohtlikud vead, seejärel siirdume rahuldavas seisus
detaile jm puudusi kõrvaldama.
Mänguväljakute auditi tulemused edastasime ka külaseltsidele.
Elanikel on suur huvi, et
ka Viimsi keskuses oleks üks
korralik mängu- ja noorte-

väljak. Millised on vallavalitsuse plaanid ja kuidas kogukond saab kaasa aidata, et
plaanid saaks teoks?
Oliver Liidemann (OL):
Korraliku ja tänapäevase mänguväljaku rajamine, kus on olemas elemendid nii väikelastele kui ka noorukitele, maksab
koos projekteerimisega u 100 000
eurot. Noortelinnaku rajamine
koos projekteerimisega maksab u 300 000 eurot. Kindlasti
vajab Viimsi vald noorteväljakut, kuid esmalt peame ka olemasolevad mänguväljakud korda tegema.
AM: Ajaloolises Mõisapargis, mis on nii loodus- kui ka
muinsuskaitse all, on praegu
plastikust ja kirevate värvidega atraktsioonid, mis ei ühti detailplaneeringu ja miljööga. Samuti puudub sellel Muinsuskaitseameti luba. Plaan on rajada praeguse Mõisapargi mänguväljaku asemel uus mänguväljak, mis sobiks mõisapargi
keskkonda ja oleks rõõmuks
kõigile pargi külastajatele. Vana
väljakut ei võeta aga maha enne, kui on olemas rahastus ja
projekt uue väljaku rajamiseks.
OL: Ka kogukondlikud algatused mõne suurema mängu- või noorteväljaku rajamiseks on väga oodatud, kuid arvestada tuleb sellega, et lisaks
hankimisele ja paigaldusele,
millele eelneb detailplaneeringu algatamine ja kooskõlasta-

mine valla ehitusametiga, vajab iga mänguväljak ka regulaarset hooldust, et atraktsioon
püsiks ohutuna. Ka fondidest
saab toetust küsida, projektide
koostamine eeldab küll MTÜ
olemasolu. Samas mitmed valla külaseltsid on taotlenud EL-i
struktuurfondide toetusi ja saanud ka vallast abi mänguväljakute rajamisel.
AM: Valla avalikel mänguväljakutel on korrashoiu kohustus valla kommunaalametil. Korterühistud ja külaseltsid
(kui ei ole vallaga teisiti kokku lepitud koostöö, ühishoole
vms) peavad ise tagama oma
väljakute korrasoleku, regulaarse kontrolli ja hooldustööd, et rajatised oleks kasutajatele ohutud. Kindlasti vajavad
ka praegused korteriühistute ja
aiandusühistute mänguväljakud
auditeerimist, kui seda pole varasemalt tehtud – see võimaldab kavandada remonti, planeerida väljaku uuendamist vms.
HA: Ohutust saaksid inimesed eelkõige tagada probleemidest teavitamise abil ja samas
ka mänguväljakute korrektse kasutamisega. Probleemidest võib
teada anda e-posti aadressil kommunaal@viimsivv.ee ja infotelefonil 14 455.
A.M: Igapäevases hoolduses ja korrashoius saab kogukond samuti kaasa aidata.
Küsis

Liia Ringo

Viimsis tehti tänavakunsti
Tänavakunsti tehti seekord liivast ja teemaks oli
Viimsi 775 ja merekultuuriaasta.
Projektijuhiks oli Indrek Leht,
kes kaasas kunstniku Madli
Luuki. Kavandi järgi tehti liivast valmis suur ringikujuline
taies, kus kujutatud meri, purjekad ja kohanimi Viimsi.
Aktiivselt lõid kaasa Viimsi huvikeskuse Isemoodi isetegijate Loovustoa juhendajad
Eveli Apri ja Airi Voitk koos
lastega. Viimsi Kunstikoolist
osalesid õpetajad Anne SoopTohver ja Eda Kommitz, õpilased Kertu Saul, Elis Savisaar,
Carmen Meinson, Katariina Saretok, Agnes Milla Berezcki,
Annely Nõomaa kujundasid sisemise ringi, Saamuel Leinstrop ja Mike Mägi aitasid värve segada. Teised kunstikooli
lapsed ja õpetajad kujundasid
välimise ringi.
Lasteaedadest lõid oma hoovides ja mujal kaasa MLA Viimsi Lasteaiad Amarülluse maja,
Astri maja (3–7-aastased), Randvere maja Liivaterade rühm
(5–6-aastased), Pargi maja Sinilille (4–5-aastased) ja Meelespea (6–7-aastased) rühmad
ning Püünsi lasteaia Misse rühm
(5–7-aastased), Tibu lasteaed,

Tänavapärasest hallist ringist sai u 50 inimese abil värvikirev kunstiteos. Foto Remo Merimaa

Püünsi lasteaia Misse rühma
laste (5–7-aastased) lastekaitsepäeval tehtud liivakividekunst
“Rõõmus laps“.

Põnnipesa lasteaia Mere ja
Rannapõnni rühm (3–6-aastased). Suur tänu kunstnikele!

Viimsi Teataja

Aitäh ekspertidele ja kõikidele osalejatele! Fotod Aime Estna,
erakogu. Vaata galeriid www.facebook.com/ViimsiVald
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Fertilitas plaanib Viimsisse uut
perearstikeskust

ne lõppenud ja saaks ehitama
hakata, aga välja me ei saa kolida. Peame edasi töötama ja
paralleelselt ehitame uut korrust. Seega ehituse alguse oleme ikka plaaninud kevadesse
ja sügisel 2018 saaks valmis.

Septembris selgub, kas
Viimsi elanikud saavad
paari aasta pärast käia
uues perearstikeskuses.
Erahaigla Ferilitas, mis
asub endises Viimsi haiglas (Kaluri tee 5a), soovib
hoonele juurde ehitada
kolmanda korruse, et
luua ruumi uuele perearstikeskusele.

“

Ma arvan, et
meie taastusravi
on valdkonnas
üks paremaid.

Fertilitas on esitanud projekti
toetuse saamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest
“2.4.2 Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“.
AS-i Fertilitas juhatuse esimees Ivo Saarma, miks te selle projekti ette võtsite?
Ruumikitsikus on suur, meil
pole perearstidele ruume pakkuda, kaks perearsti on juba
seetõttu ära läinud. Riik on tänaseks perearstide rolli muutnud, neile on lisandunud õigused ja kohustused, mis eeldavad rohkem personali ja suuremaid ruume. Meil õnnestus
perearstid ühe eesmärgi nimel
koondada. Viimsis on praegu 8
perearsti, kellest 5 töötab Fertilitases, ja meiega liituvad ka
Mähel töötavad perearstid –
praegu kaks, üks on juurde tulemas. Samuti on meile lubatud veel üks nimistu. Kokku
tuleb siia 12 perearsti, mis ongi tegelik tänane vajadus. Ka
osa Pirita inimesi, kellele Viimsi lähedal, saavad hakata siin
käima.
Kui tõenäoliseks hindate,
et saate rahastuse?
Arvan, et meil on konkurentsivõimeline projekt. Oleme
sellele ise üsna tõhusalt õla alla pannud. Põhimõtteliselt on
abikõlbulik kuni 75% ja omafinantseering 25%, aga komisjon vaatab üle ja omaosalus
võib tulla ka suurem. Väga täpselt on paika pandud, mis on
abikõlbulik ja mis ei ole. Eks
meil jookseb ka kuskilt piir –
kui abikõlbulikkus on nt 50%,
siis peame vaatama, kas see
üldse on jõukohane. Konkurents on muidugi ka tugev.
Kui suur on kogu investeering?
Kogu investeering on ligi
3 miljonit eurot. Praegu saame
lähtuda üksnes ilma projektideta antud hinnangutest ja ehitusturg ka kogu aeg muutub.
Loodame, et omaosalus tuleb
võimalikult väike. See ei ole
teenimise projekt, on sätestatud, et üür perearstidele jääb
vahemikku 1–3 eurot ruutmeetrilt, kuid mitte rohkem. See
sõltub omafinantseeringu suurusest, oleksime rõõmsad, kui
see jääks 25% piiresse, kuid
oleme vajadusel valmis ka rohkem investeerima, kui selgub,

AS Fertilitase juhatuse esimees Ivo Saarma loodab, et 2018. aastal saab Viimsi uue perearstikeskuse.
Pöidlad pihku, et nii läheks! Foto Annika Koppel

FAKTE
n 2016. aasta andmete kohaselt tegutses Haabneeme tervisekeskuse piirkonnas (Viimsi vallas ja Pirita linnaosas) 19 perearsti. Kokku kuulus piirkonna perearstide nimistutesse 34 425
isikut, kellest oli kindlustatud 31 151 isikut. Haabneeme tervisekeskusesse koonduvate perearstide kahe nimistu piirsuurus
on 2400 isikut, ülejäänutel 2000 isikut. Nimistute täituvus on
keskmiselt 90,6%. Keskmine nimistu suurus 2016. aasta jaanuari alguse seisuga oli 1795 inimest.
n Kümnest tervisekeskusesse koonduvast perearstist kahe juures töötas kolm pereõde, nelja juures kaks pereõde ja nelja juures ainult üks pereõde. Tulevikus on plaanis kõigil perearstidel,
kelle nimistu juures on täna ainult üks pereõde, tööle võtta ka
teine pereõde.
n Vastavalt “Peremeditsiini arengukavale 2011–2105“ on optimaalne perearstipraksise suurus 1400–2000 inimest. Väikestes,
alla 1400 nimistuga praksistes on perearstil keeruline kuluefektiivselt tegutseda, suurtes, üle 2000 inimesega praksistes on
perearstide töökoormus liiga suur ja seeläbi kannatab teenuse
kvaliteet.

et ehitise tegelik maksumus tuleb suurem.
Ruumiprogrammis oleme
lähtunud perearstide soovidest,
mingit üleliigset pinda praktiliselt ei jää. Iga perearsti kohta
tuleb pereõde, kes vajab samuti tööks oma kabinetti. Nii et
kui räägime 12 perearstist, siis
lisanduvad ka õed, lisaks veel
abipinnad, protseduuride toad.
Sünergia tekib, kui arstid omavahel koopereeruvad. Kindlasti teeb patsiendi elu mugavamaks see, et samas kohas on
ka eriarstid.
Kaluri tee 5a puhul on tegemist arhitekt Ado Eigi loodud Kirovi NKK kunagise
haiglaga. Kas sellele majale
saab korruse peale ehitada?
Hoone tõi arhitektile 1980.

“

Sünergia
tekib, kui arstid
omavahel
koopereeruvad.
aastal Kristjan Raua preemia.
Majas sees on uhke aatrium ja
talveaed. Skulptuurid on senini
alles, taimestik muidugi uus,
palmid tuli maha saagida, sest
ei mahtunud siia enam ära. Nägin kohe, et seda on võimalik
arendada ja see erineb tüüpilisest haiglahoonest.
Ado Eigi õigusjärglase, tema poja Tanel Eigiga on meil
koostöö hästi sujunud. Eeltöö
tegime ära juba 2008. aasta
buumi ajal, kui meie oma tegevused kasvasid ja arvasime, et
tuleb juurde ehitada. Tollal sai

tellitud ekspertidelt analüüs, mis
ütleb, et siia on võimalik lausa
kaks korrust peale ehitada. Ka
välisfassaadi visand sai tehtud
ja arhitekt aktsepteeris selle lahenduse. Lähtumegi nendest materjalidest.
Kui septembris tuleb rahastamisotsus, mis saab edasi?
Siis tuleb veel üks voor, milles otsustatakse, mis summa ja
kui palju sellest on abikõlbulik. Seejärel tuleb välja kuulutada projekteerimine ja otsida
ehitajad, vastavalt riigihanke
seadusega peab see toimuma
vähempakkumise korras. Teatavasti alguses tuleb ju endal
maksta ja alles mõne aja pärast
saab raha tagasi. Kuna Fertilitas on ainurahastaja, keegi
teine ei osale, siis meie jaoks
on risk suur. Igatahes on see
meile väljakutse, aga heas usus
loodame, et kõik laabub. 2017.
aasta suveks on projekteerimi-

Kuidas Fertilitasel üldiselt praegu läheb?
Täna läheb meil normaalselt. Aga elame keerulisel ajal,
tervishoiumaastikul on käsil suur
reform. Tsentraliseeritakse, kuni sinnamaani, et on kuulutatud, et eriarstiabi jääb ainult
nelja piirkonda. Pole teada, kuidas haigekassa kavatseb lepingulist raha jagada. On palju küsimusi, millele pole vastuseid.
Täna pakume suures mahus
teenust ka nendele erialadele,
mis töötavad ravikindlustuspõhimõttel. Ma arvan, et meie
taastusravi on valdkonnas üks
paremaid. Kui peame konkureerima nendega, kes saavad
haigekassa lepingu, siis see ei
ole võrdne seis.
Mis on suurimad meditsiinis toimunud muutused?
Dilemma on selles, et tehnoloogia ja võimalused arenevad kiiremini kui suutlikkus
seda pakkuda. Meditsiinitehnika on nagu kosmos, masinaid
on palju ja igaüks on piltlikult
öeldes nagu Mercedes. Kui
tööstur ostab robotliini, siis ta
tõstab töö efektiivsust töötajaid koondades. Meditsiinis on
vastupidi – kui ostad ühe ägeda masina, pead palkama tiimi,
kes seda töös hoiab. Ja ikkagi
tuleb viie aasta pärast juba uus
tehnoloogia.

“

E-retsept,
e-diagnoos,
e-ravi – aga
surm on reaalne.
Mida arvate e-meditsiinist?
E-teenus ei asenda arsti, ent
see võib olla abiks, kui arstiabi
kättesaadavus on halb. Doktor
Mardna on tabavalt öelnud: “Eretsept, e-diagnoos, e-ravi – aga
surm on reaalne!”
Tsentraliseerimisega kaasneb võõrandumine patsiendist.
Kunst kaob ära. Kas arstitea-

Abivallavanem Margus Talsi: Viimsi vallavalitsus on avaldanud toetust perearstikeskuse rajamiseks Haabneeme alevikku
Kaluri tee 5a asuva hoone III korruse juurdeehitusena Fertilitas AS-i poolt. Rajatava tervisekeskuse teeninduspiirkonnaks on
Viimsi vald ja Pirita linnaosa. Praegused ruumid on perearstidele kitsad. Väga positiivne on see, kui perearstid saavad kaasaegsed ja piisava suurusega tööruumid ning seda väga soodsatel
tingimustel. Perearstikeskuse lähedale saab luua suuremas mahus vajalikke tugiteenuseid. See on väga oluline projekt, mis võimaldab pikas perspektiivis tõsta nii pakutava perearstiteenuse
kvaliteeti kui ka mahtu.

dus on teadus või kunst? Mõlemale vastusele leidub võrselt
pooldajaid. Mida noorem ollakse, seda suuremaks teadlaseks ennast peetakse. Mida kauem
praktiseerida, seda enam tekib
mõistmine, et see on kunst. Me
teame ju ainult väikest osa sellest informatsioonist, mida inimene tervikuna sisaldab. Inimorganismi keerukuse kõrval on
arvutid tühiasi!
Ometi on tänastel arstidel palju rohkem võimalusi
kui veel paarkümmend aastat tagasi, kas see aitab kaasa
eluea tõusule?
Inimese tervisest arstiabi korraldus ja tase määrab ainult
10%. Ülejäänu on kõik seotud
sellega, kus sa sünnid, mida
sööd ja jood, kuidas liigud.
Hulk probleeme on tõesti vajunud ajalukku. Ehkki kõik käib
mööda spiraali. Näiteks vaktsineerimisvastased liikumised
ajavad hirmu nahka. Kas siis
tahetakse jõuda jälle keskaega
tagasi, kus katk tapab ära mitu
miljonit inimest? See näitab, et
hullumeelsus pole kuskile kadunud.
Meie, arstid, oleme sarnased advokaatidele, anname nõu.
Aga kui nõuandeid ei järgita,
siis kulbiga tervist anda ei saa.
See on paljus inimese enda
teha.
Võrreldes varasema ajaga
on arstid tõesti võimekamad
kriitilises seisundis inimesi aitama, aga see ongi 10%. Kriitilised valdkonnad, mis kindlasti mõjutavad suremusnäitajaid,
on kardiokirurgia, sünnitusabi
ning vastsündinute abi. Võime
uhked olla, täna on need väga
head.
Kui Fertilitase projekt raha ei saa, mis siis edasi saab?
Ärevusega ootame, mis juhtub. Ega alternatiivi ei ole, piirkonnas elab palju inimesi ja
riigil on siis probleem, mis vajab lahendamist. Inimesed võidaksid palju, kohalik kogukond
on meie jaoks oluline. Eestis
pole just palju valdasid, kus
on olemas haigla. Müts maha
Kirovi inimeste ees – kolhoos
ehitas haigla! Seetõttu ehk on
tervishoiuteenused Viimsis tulevikus paremini lahendatud ja
kättesaadavamad kui mujal.
Ka Fertilitas ootab tuge ja
toetust. Seda oleme leidnud –
tänane vallavalitsus on meie
projektile toetuskirja andnud,
samuti on meid toetanud Harju
maavanem.
Tunneme valla huvi ja toetust, olgu selleks siis kooli tervishoid või tugiteenused erivajadustega lastele, mida pakume laias valikus. Saame kogu
valla elanikkonnale oma teadmiste ja oskustega abiks olla,
arendades haiglat. Mida paremaks me selle saame, seda
enam suudame pakkuda. Nii et
loodame parimat!

Annika Koppel

6

17. juuni 2016

Prangli kiriku
katus sai uue värvi
1848. aastal ehitatud Prangli Laurentsiuse kabel
on viimaste aastate jooksul saanud uue kirikusaali katuse (2012), seejärel heategevuslikus
korras hoone värske välisvärvi (2014) ning eelmisel (2015) suvel ka restaureeritud tornikiivri.
Selle aasta juunikuu alguses sai aga uue rootsipunase värvikihi kiriku katuse saaliosa.
Mõned aastat tagasi paigaldatud tsingitud plekk-katus pidi mõned aastad “laagerduma”, et tuleks maha plekki kattev õlikiht ja katust oleks võimalik värvida. Uuendatud sai
ka kirikukalmistu kaevu luuk.
Nüüd on Prangli kiriku katus
Suurimad tänud heategeüleni ilusti punane. Foto Ott
vuse korras värvimistööde korKask
raldajatele Egon Ertile firmast
Expolino, Tõnis Kadarikule Värvikeskusest ja Argo Otsmale Akzo Nobel Baltics AS-ist ja tublidele talgulistele.
Samad inimesed korraldasid 2014. aastal kirikuhoone välisfassaadi värvimise ning 2015. aastal Prangli koolihoone
värvimise. Suurimad tänud AS-ile Kihnu Veeteed ja koguduse juhatuse liikmele Taavi Linholmile, kes värvimistööde talgulisi aitas majutada ja toitlustada. Edaspidi on
kavas korda teha kiriku interjöör.

Ott Kask

Kultuuri- ja spordiameti juhataja

Raamatukogud on suvel avatud
Alates 1. juunist kuni 31. augustini kehtivad Viimsi valla
raamatukogudes suvised lahtiolekuajad.
n Viimsi raamatukogu:
E, K, N, R k 10.00–17.00
T 10.00–19.00
L, P suletud
n Prangli raamatukogu:
E, T, K, N k 10.00–16.00
R, L, P suletud
Töötaja korralise puhkuse ajal 8.08–26.08 on raamatukogu
avatud E, K 10.30–15.30.
Juhul, kui laev ilma või muude ettearvamatute asjaolude tõttu
ei välju, jääb Prangli raamatukogu suletuks. Kui laev ei välju
sama nädala jooksul ei esmaspäeval ega kolmapäeval, siis on
raamatukogu avatud reedel.
n Randvere raamatukogu:
T, K, N 9.00–16.30 (lõuna 11.30–12.00)
E, R, L, P suletud
11.–31. juuli on Randvere raamatukogu suletud seoses töötaja korralise puhkusega.

Helsingi Ülikooli pearaamatukogu – Kaisa-talo: raamatukogus on mugav ja hubane olla! Fotod erakogu

Viimsi raamatukogutöötajad
käisid Helsingis raamatukogusid vaatamas
Soome raamatukogudest
on ikka olnud midagi
õppida. ´Viimase 20 aasta
jooksul on seal muutunud
kogu raamatukogu kontseptsioon. Tänane Soome
raamatukogu on nagu
hubane elukeskkond.

Seda uuendust tasub tundma õppida, et teha täispööre ka meie
raamatukogudes (või õigemini
öeldes muutuda inimestele omasemaks).Viimsi raamatukogutöötajate Helsingi raamatukogude õppekava aitas kokku panna paljudele eestlastele tuttav
Kristina Virtanen Helsingi linnaraamatukogust, kes teab hästi, milline on meie raamatukogude olukord. Ühte päeva mahtus parajalt: Helsingi Ülikooli
pearaamatukogu – Kaisa-talo,
Kallio raamatukogu ja Kirjasto
10 külastamine. Kõik nimetatud raamatukogud on eripalgelised, aga kõigis on lugeja kuningas ja ta peab saama teha
raamatukogus, mida soovib, ja
rohkemgi veel.
Helsingi Ülikooli pearaamatukogu www.helsinki.fi/kirjasto on küll eelkõige avatud
humanitaarteaduste üliõpilastele ja teadlastele, kuid nagu kõik
Soome ülikooliraamatukogud
teenindab seegi tavainimesi seitse päeva nädalas. Kaisa-talo,
kus raamatukogu asub, valmis

VIIMSI RAAMATUKOGU VEEBIS
Alates juunist on Viimsi raamatukogul uus veebileht –
www.viimsiraamatukogu.ee.
Veebileht on kaasaegne ning vastab varasemast paremini
raamatukogu vajadustele. Esilehel tuuakse välja kasutajale enim
huvi pakkuvad elemendid ning lehel on lihtne navigeerida, see
kohandub erinevates seadmetes ja on seotud sotsiaalmeediakanalitega, mis võimaldab veebilehele lisatavaid raamatukogu
sündmusi või artikleid jagada ka näiteks Facebookis. Kodulehe
valmistas Aara disainibüroo.

2012. aastal ja on tänaseks saanud mitmeid nii Euroopa kui
ka Soome arhitektuuri auhindu. Kahtlemata mõjub hoones
tervikuna eelkõige avarus, sisekujundus nii värvilahenduse
kui ka raamatukogule sobiva
disainmööbliga. Lugejatele on
loodud kõikvõimalikud mugavused: võib töötada individuaal- või rühmaruumis, seistes,
istudes või lamades ükskõik missuguses raamatukogu osas, otsida ja laenutada/tagastada teavikuid ja palju muud. Lugeja
võib käia ise keldrihoidlate
riiulitelt raamatuid otsimas ja
võib need sealsamas ka laenutusautomaadis laenutuseks vormistada. Kokkuvõttes on Kaisatalo inimsõbralik kaasaegne raamatukogu 16 000 ruutmeetril
enam kui 2 miljonile lugejale.
Kallio raamatukogu, vastupidi on, üks vanimaid avalikke
raamatukogusid Helsingis. Hoone on pärit 1912. aastast, mida

renoveeriti viimati 2009–2010.
Raamatukogu pindala on 2200
m2. Kallio on 37 000 elanikuga
üks Helsingi tihedama asustusega linnaosi. Raamatukogu on
avatud nädala kõik päevad nagu kõik Helsingi avalikud raamatukogud. Aastas korraldatakse keskmiselt 450 üritust
(osavõtjaid u 8000), sellest pooled täiskasvanutele. Umbes 50%
raamatukoguüritustest korraldavad inimesed ise. Tähelepanuvääriv on, et esinejaid (ka kirjanikud, lektorid jt) ei tasustata. Raamatukogust saab laenutada muusikainstrumente (nt
ukulele, kannel jm). Ka selles
raamatukogus saavad vaikuse
nautijad eralduda individuaalruumidesse (kus on mõned arvutid ja hulk tühje laudu, kuhu
saavad lugejad asetada oma süle- või tahvelarvuti) või siis
rühmiti minna koos omi asju
arutama. Inimesed on vabad seistes, istudes või lamades üks-

kõik missuguses raamatukogu
osas lugema, otsima ja laenutama/tagastama ise teavikuid.
Kui esialgu tundus selline raamatukogu harjumatu ja ehk korratugi, siis järgmises raamatukogus hakkas see meile juba meeldima, sest oli näha, et lugejad
nautisid seda, mida neile pakuti.
Jah, tõepoolest, Kirjasto 10
on eriline, sest seal “katsetatakse” erinevaid raamatukoguprojekte tegevustest (muusikasündmused, maalimine, õmblustööd jpm). Raamatukogu asukoht Helsingi kesklinnas raudteejaama vastas soosib seda, et
sinna on lihtne möödaminnes
sisse astuda. Muuseas, me ei
märganud raamatukogus ühtegi keelavat silti. Veendusime,
et selliseid raamatukogusid, kus
saab end vabalt tunda, inimesed soovivadki. Kindlasti meelitab Kirjasto 10-sse sisse astuma ka suur toidukauplus hoone esimesel korrusel. Maailma
erinevates paikades on see tänapäeval tavaline, et leib ja vaimutoit hangitakse ühest ja samast hoonest.
Külaskäik Helsingi raamatukogudesse kinnistas mõtet, et
ka Viimsi vajab raamatukogu,
mis oleks inimeste elukeskkonna lahutamatu osa – selle loomine on võimalik aga ainult
uutes ruumides.

Tiiu Valm

Riigikogu liikmed saavad kuuluda volikogusse
Riigikogu võttis vastu seaduse, millega kaotatakse parlamendiliikmete keeld kuuluda valla- või linnavolikogusse.
Seaduse poolt hääletas 58 ja vastu oli 29 saadikut.
Põhiseaduskomisjoni algatatud riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise
seadus sätestab riigikoguliikme õiguse kuuluda kohaliku omavalitsuse volikogusse ja täita volikogu liikme ülesandeid. Seadus

kaotas piirangud, mille järgi riigikogu liikmed ei või osaleda valla- ja linnavolikogude töös. Riigikogu liikmest volikogu liikmetele töötasu ei maksta, küll aga on võimalik hüvitada nende tööga
seotud kulutused. Riigikogu liikmed saavad asuda täitma valla- või
linnavolikogu liikme ülesandeid 2017. aasta kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste valimistulemuste väljakuulutamise järel.

Viimsi Teataja
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Tuult tiibadesse!
Algus lk 1

Brigitta Rosin

Viimsi Kooli tänavune kuldmedalist Brigitta alustas kooliteed Tallinna 37. Keskkoolis
ning tänasesse kooli tuli 4. klassis.
Brigitta arvab, et kõik on
enda teha. “Need stressirohked
nädalad, kui pea iga päev oli
1–2 kontrolltööd ja koduülesanded teistes ainetes, võtsid nii
emotsionaalselt kui ka füüsiliselt läbi ja oli hetki, kus tõepoolest olin valmis kõik nurka
viskama…Vahel mõtlen, kuidas küll leidsin endas selle tahtejõu. Iga aasta lõppedes, kui
tunnistusel olid aastahinneteks
ainult viied, tekkis teatud võistlushimu ja tahe olla veel parem ning lõpuni välja minna.
Seega olen kindel, et üldiselt
toob edu positiivne suhtumine
ja sihikindlus. Minu suurteks
toetajateks on mu ema ja isa,
kes mulle kaasa elasid ja head
sõbrad, kes uskusid minusse
ka siis, kui ma ise seda enam
ei suutnud.”
Oluline on ka ühiselt veedetud aeg ja hetked. “On olnud
põnevad aastad, meelde jäävad
mitmed lennukaaslastega ettevõetud projektid, Norras käik
ning sealne virtuaalse ajalehe
tegemine ja peatoimetajana eestvedamine. Mäletamisväärseks
sündmuseks oli loomulikult ka
hetk, kui hüüti välja Maskiballi kuninganna – tiitel, mille

Viimsi Kooli lõpetab sel aastal 61 õpilast ning 86 Viimsist
pärit õpilast saavad lõputunnistuse teistes gümnaasiumites: Audentese Erakool, Audentese Spordigümnaasium, Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal, EBS Gümnaasium, Eesti
Rahvusvaheline Kool, Eurogümnaasium, Gustav Adolfi Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium, Keila Kool, Kuressaare Gümnaasium, Lasnamäe Vene
Gümnaasium, Lähte Ühisgümnaasium, MTÜ Kool 21. sajandil
Haabersti Vene Eragümnaasium, Pirita Majandusgümnaasium,
Rocca al Mare Kool, Saaremaa Ühisgümnaasium, Tallinna 21.
Kool, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž,
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene
Lütseum, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Reaalkool, Tallinna Sikupilli Keskkool, Tallinna Tehnikagümnaasium, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium,
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium, Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium, Vanalinna Hariduskolleegium.

auga endale sain,” vaatas medalist toimunule tagasi.
Kooliga paralleelselt olid
alati ka treeningud. “Algklassides käisin ujumas, siis 9 aastat
tantsutrennis DanceAct, seejärel mitmete õpetajate juures joogatundides, lõpuks aga leidsin
ennast Tallinna Vanglas enesekaitsekursustel. Viimasel kooliaastal võtsin n-ö tuure maha
ja hakkasin Viimsis jõusaalis
käima.”
Täpsem plaan edasiseks selgub Brigittal pärast puhkust.
“Olen otsustanud, et võtan vaheaasta, kuna ei ole erialavalikus
veel täiesti kindel. 10. klassis
sain Tallinna Ülikooli filosoofia erialale üht eksamit tehes
juba sisse, aga ma ei ole kindel, kas antud eriala oleks õige

valik. Vaheaastal plaanin reisida ja võimalikult palju oma
silmaringi avardada. Loodan
ja usun, et aasta jooksul saan
selgeks, mis mu silmad särama
paneb, ning juba järgmise aasta
sügisel lähen taas koolipinki,”
sõnas Brigitta. “Kõigile, kel tulevikus on lootus, võimalus ja
soov lõpetada medaliga, ütlen, et kõik on teie enda teha,
te saate sellega hakkama. Õppisin 12 aastat nii, et kõik mu
aastahinded olid viied. Nüüd
finišis seistes olen äärmiselt õnnelik ja rahulolev, et sain sellega hakkama. Selle najal sirgusin enesekindlaks, tahtejõuliseks ning ambitsioonikaks nooreks naiseks ja seda kogemust
ei vahetaks ma eal,” julgustas
Brigitta tulevasi abituriente.

Helen Noor

Pirita Majandusgümnaasiumi
kuldmedaliga lõpetav Helen õppis põhikoolis Püünsi Koolis.
Medalini jõudmine tuli läbi raske töö. “Kogu koolitee jooksul
oli mitmeid õpetajaid ja aineid,
mis muutsid heade hinnete
saamise raskemaks, kuid rohkem oli siiski neid inimesi, kes
toeks olid ja aitasid ning loomulikult tuli see läbi enese töö
ja tahtmise õppida. Olen alati
leidnud, et mida rohkem teed,
seda rohkem jõuad, nii et hobisid on mul olnud üsna mitmeid,
alates muusikakoolist ning lõpetades kergejõustikutrennidega.”
Helen plaanib õppima jääda sel aastal veel Eestisse. “Hetkel olen oma sihi suunanud Tartu poole ning eriti pakub huvi
matemaatika. Pikemas plaanis
on raske veel ette kujutada, mida elu toob, kuid muidugi on
minu kindel soov ka ringi käia
ja maailma näha, sest see annab väga palju elus juurde.”

Sandra Ruul

Tallinna 21. Kooli hõbemedaliga lõpetav Sandra omandas põhihariduse Viimsi Koolis.
“Täna lõputunnistuse kättesaamist oodates olen ma olen
väga rahul, et kooliteel toimunud muutused ja erinevad valikud andsid mulle väga suure
pagasi ja palju ilusaid mälestusi. Olen nii Viimsi Koolist kui
ka Tallinna 21. Koolist saanud
sõbrad kogu eluks, kogemusi

ja mälestusi. Gümnaasiumiajale
tagasi vaadates oli meie klassi
möödunud aasta reis Londonisse pehmelt öeldes awesome,”
sõnas Sandra.
Medalini ei jõua silmapilgust, vaid vaja on pingutada.
“Mind motiveeris täielikult pilt
sellest, et medalistide vanemad
kutsutakse meie koolis lõpetamisel aula ette ja tahtsingi oma
emale head meelt valmistada
sellega, et ta saaks lõputult uhke olla. Lisaks sellele oli pingutamine ning õppimisel endast kõik andmine oluline mu
eneseteostusele – nii tuli ka motivatsioon.
Ikka tuli ette olukordi, kus
õpetajad ei tunnustanud pingutusi ning subjektiivset hindamist
leidub igal pool, see on paratamatu. Muidugi on ka neid, kes
tulevad vastu, kui näevad, et õpilane ise tahab pingutada ja midagi saavutada. Kokkuvõttes tuleb pingutada ja ise enda eest
seista,” on medalist veendunud.
Sandra teab, et üheks võtmeks elus on ajaplaneerimine,
sest lisaks koolile käib ta graafiku alusel ka alates 11. klassis
lõpust H&M-is tööl.
Kindlad plaanid saavad selgeks pärast viimaste riigieksamite tulemuste saabumist. “Üldiselt õpilased enne midagi
suurt ei planeeri, kui eksamitulemused käes, sest sellest oleneb, milliseid erialasid välistada. Olen vaadanud Tartu Ülikooli stomatoloogia ja Tallin-

na Tehnikaülikooli matemaatikaga seotud erialalasid.”

Kertu Aer

Kertu lõpetab kuldmedaliga Vanalinna Hariduskolleegiumi.
“Kogu oma senise koolitee
olen õppinud Vanalinna Hariduskolleegiumis ja minu jaoks
oli oluline teha kõik asjad õigeks ajaks ära – see hoidis motivatsiooni õppimiseks, tööd ei
kuhjunud ja koolistressil ei lasknud ma seetõttu tekkida. Täna
saan öelda, et medal ei olnud
mu otsene eesmärk, vaid pigem loomulik jätk ning õpetajad mulle kaikaid kodarasse ei
loopinud,” sõnas Kertu.
Lisaks õppimisele oli olulisel kohal ka ühistegevused
ja hobid. “Kooliaja mäletamisväärseid hetki on palju. Koheselt meenuvad mulle esimesena korrad, kui koolijuhataja
keset tundi klassi astus ja meid
kõiki välja kutsus, ühine kuuse
ehtimine ja raamatute edasiandmiseks inimketi moodustamine. Nagu kõigil, on hobid
ajaga muutunud. Olen tegelenud iluuisutamise, ratsutamise, tantsimise, laulmise, klaverimängu, kontrabassimängu
ja joogaga. Tulevikusihiks on
muusika. “Tahan minna Viljandi Kultuuriakadeemiasse rütmimuusika kontrabassi õppima,” võttis Kadri kokku õpiplaanid.

Liina Rüütel

Rannarahva festival – meie kõigi ühine pidu – tuleb taas!
Vabaõhumuuseum

30.–31. juulil toimub
Viimsis Rannarahva
festival. Seekord aga
tavapärasest erinevalt –
festival laieneb üle kogu
Viimsi poolsaare. Ootame
Viimsi kogukonda kaasa
lööma nii võõrustaja,
kaupleja, külastaja kui ka
niisama uudistajana!

30. juuli –
laada- ja kohvikutepäev
Viimsi poolsaar

Laupäeval, festivali esimesel
päeval avanevad Viimsi valla
külades ja alevikes kodu- ja
hoovikohvikud, aga mitte ainult. Kutsume viimsilasi üles
tutvustama kõike seda, millega viimsilased ise tegelevad ja
oma kätega loovad. Olgu kohvikutepäev üks suur Viimsi avatud uste päev, kus saame rohkem teada oma üleaedsetest.
Avanegu sepikojad, paadikuurid, käsitöötoad, keraamikastuudiod, kodused pagarikojad
ja õllekeldrid, ürdiaiad ja rosaariumid, kirjandusklubid ja
jututoad, korraldagem garaažija sahvrimüüke, oksjoneid ja
kirbuturge. Igas külas on looduskauni koha, ajaloopärandi
või tegevusena midagi, mis on
just sellele külale iseloomulik
ning mida on põnev avastada
ka teistel viimsilastel.

Festivali avapäev pakub ainulaadset kohvi, küpsetisi ja kultuuri kogu Viimsi poolsaarel.
Fotod Rannarahva muuseum

Külade mõõduvõtmine tuleb ka seekord – kogukonna päeval.

Vabaõhumuuseumi ja Rohuneeme sadamaga koostöös
saab korraldada ka merekohvikuid, väljasõite avamerele või
avastusretki väikestele Viimsi
saartele, kuhu ka viimsilane igapäevaselt ei sattu.
Et saaksime kõik võõrustajad ühisele kaardile kanda, palume kohvikutest ja kõikidest
muudest toredatest tegevustest
teada anda e-posti aadressil info
@visitviimsi.com hiljemalt 30.
juuniks.

Vabaõhumuuseumis toimub festivali avapäeval suur portselani-, vanakraami ja disainilaat.
Ootame kauplema antiigimüüjaid ja vanavarakogujaid, käsitöölisi ja disainereid antiigi,
vanavara, vintage-kauba, portselani ja lauanõude, tekstiili,
kodumaise käsitööga jne. Eriti
ootame kauplema merelise ja
merest inspireeritud kaubaga!
Mereäärses muuseumis toimetavad ka kalakokad, tegevust
pakub Viimsi raamatukogu lugemismaja, lasteloomaaed jpm.
Väikeseid hobikokkasid (vanuses u 6–12 aastat) ootame
kell 12–15 oma küpsetisi ja keeduseid pakkuma Viimsi vabaõhumuuseumi lastealal, kus toimub laste oma kohvikutepidu.
Vabaõhumuuseumi turuplatsil
on kalateemaline turupäev – müügil on väärt kodumaine toidukraam. Ootame kõiki väikeseid ja suuri kauplemissoovist
märku andma! Lisainfo ja eelregistreerimine 15. juulini festival@rannarahvamuuseum.ee.

31. juuli –
kogukonna päev
Viimsi vabaõhumuuseumis

Festivali teisel päeval toimuvad
Viimsi
vabaõhumuuseumis
Viimsi külade mõõduvõtmised
randlaste võistkondlikus seits-

mevõistluses – humoorika, hariva ja pisut sportliku sisuga võistlusmängud. Proovile pannakse külade meeskonnavaim ja
ramm, humoorikus ja talendikus, lisapunkte saavad parim
võistlusvorm ja mitmehäälseim
kisakoor jne. Igast külast saab
osaleda üks võistkond, suurusega 4–6 liiget. Võistkond saab
lisapunkte, kui vähemalt üks
tiimi liige on noorem kui 16 ja
üks liige vanem kui 60 eluaastat. Kiiremad, meeldejäävamad
ja leidlikumad saavad kõrgelt
premeeritud! Registreerimine
ja lisainfo: peakohtunik Andre
Tammelaan, andre@rannarahvamuuseum.ee (kuni 15.07).
Päeva lõpuks kütame sauna
ja naudime rannarahva spaamõnusid. Õpime vihta tegema ja
vihtlema, räägime rannarahva
saunakultuurist.
Kell 14 toimub Rannarahva festivali lõputseremoonia,
mil tunnustame külade mitmevõistluse võitjaid ja meeldejäävamaid-omapärasemaid osalejaid kohvikutepäeval. Saab ka
pisut jalga keerutada.
Koostööpartnerid: Viimsi vald,
Vistviimsi.com, Kalanduse teabekeskus, Viimsi raamatukogu,
Rannamõisa laevaselts.
Kohtumiseni festivalil!

Rannarahva muuseum
Viimsi vallavalitsus
Visitviimsi.com
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Viimsi laste
laulupäev
31. mail toimus kuuendat korda Viimsi laste
laulupäev, millest võtsid osa MLA Viimsi Lasteaedade 3–7-aastased lapsed.

Aitäh lastele ja kõikidele panustajatele! Foto erakogu

Laulud olid valitud lähtudes aasta teemast “Läbi muusika
ja mängu erinevate maade ja rahvaste kultuuride tutvustamine“. Laste laulupäev algas rongkäiguga Viimsi Kooli
juurest Laidoneri parki Randvere muusikaõpetaja ja laulupäeva juhi Helina Ardeli torupillimängu saatel. Laulud valisid Viimsi lauluõpetajad Helina Ardel, Kaia Kattai, Riina
Halliki, Ingi Killing Ja Eve Kulbusch.
Laulupäeva kontsert algas Karin Muldma “Laulupai
läks rändama” luuletusega. Kava alguses kõlas kaks Eestit
tutvustavat regilaulu õpetajate kandlemängu saatel: “Lähme, lähme, käime, käime” ja Riine Pajusaare “Laevuke
läks merele”. Veel kõlasid Riine Pajusaarelt kolm laulu:
“Kauge maa mäng”, Hiinat tutvustav “Ühel kuuvalgel ööl”
ja “Tumba-Jumba”. Viimane laul on kirjutatud väljamõeldud keeles ning on laste suur lemmik. Lisaks olid kavas
Lapimaad tutvustav “Huua-luua”, Rootsi helilooja “Haldjad“, Inglise rahvalaul “Meeril oli talleke”, Austraalia rahvalaul “Ho-ho Watanay”, indiaani rahvalaul “Mängurõõm” ja Taani lastelaul “Mamma Maraka”. Kava lõpetasid Eesti rahvalaul “Kooreke” ning Kersti Kuuse “Eesti
naljalaul”.
Täname kõiki õpetajaid, laululapsi ja rõõmsameelset
publikut kordaläinud päeva eest!

Eve Kulbusch

MLA Viimsi Lasteaiad Leppneeme maja muusikaõpetaja

Maailm algab minust
Päev pärast jaanipäeva saavad Viimsis kokku nelja riigi noored, et erinevate praktiliste tegevuste ja arutelude käigus
saada teada, kas ja mil määral agab maailm neist endist.
Tegemist on Erasmus+ rahvusvahelise noortevahetuse projektiga, mis toimub Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti ning Viimsi noortekeskuse koostöös. Partneriteks on Rumeenia, Hispaania ja Prantsusmaa noorteorganisatsioonid. Rumeenia ja Prantsusmaa organisatsioonidega oleme olnud seotud ka varem – möödunud
aasta suvel, mil Viimsi noortegrupp osales Prantsusmaal noortevahetusel. Just sealt saime motivatsiooni sarnane projekt ka
Viimsis korraldada. Lisaks leidsime toreda organisatsiooni Hispaaniast Ibiza saarelt. Viimsist osaleb projektis 8 noort.
Noortevahetuse tegevused keskenduvad noorte hobidele
ning hobide kaudu omandatavatele oskustele ja kogemustele.
Lisaks püüame teada saada, kas ja mil määral saab oma hobiga tööd teha või tulevast tööelu karjääri planeerida.
Projekt toimub 25. juunist kuni 4. juulini, mil Viimsis võib kohata rahvusvahelist noortegruppi. Noorteprojekti tegevused
on väga mitmekesised: tehakse kunsti kunstikoolis, käsitööd
Viimsi Koolis, matkatakse Prangli saarel, tehakse animatsiooni
ehk multikaid ning toimuvad mitmed arutelud ja diskussioonid.
Lisaks toimuvad õhtud, kus noored oma koduriiki ja selle traditsioone tutvustavad, rahvustoitu pakuvad ja mänge mängivad. Noortevahetuse lõpetab näituse avamine Viimsi Keskuses.
Oleme ääretult põnevil saabuva noortevahetuse üle ja täname juba ette kõiki häid koostööpartneireid, sest viimasest
Viimsis toimunud noortevahetusest on nüüdseks möödas 9
aastat. On aeg teha ajalugu!

Poole sajandi jagu
emotsioone
50. sünnipäeva tähistamiseks korraldab õpilasmalev 27. augustil Tallinnas Kadriorus kontsertkokkutuleku, kuhu on
oodatud kõik, kes kasvõi
korragi õpilasmalevas
käinud. Tulge, tulge kõik,
suvi kutsub teid…
“See oli 1986. aasta malevasuvi, kui…” meenutavad paljud,
kes tol suvel õpilasmalevas käisid. Aegade jooksul on õpilasmaleva töös osalenud u 250 000
inimest, mis meie rahvaarvu
juures tähendab iga neljandat
inimest.
Taasloodud maleva kogemus on nüüdseks juba kümnetel tuhandetel noortel. Malevatraditsioon elab ja areneb. Augustis tähistame poole sajandi
möödumist Eesti õpilasmaleva esimesest malevasuvest. Hoolimata ajast ja korrast tuli tööd
ikka teha ja suviti oli maal lisatööjõudu hädasti vaja. Võrreldes tänasega olid tolle aja
malevlaste tööpäevad küll pi-

kemad, ent siiski jäi aega ka
isetegevuseks. Just isetegevus,
laulud ja malevarituaalid teevad noorte suved väga emotsiooniderohkeks ning seeläbi kasvab ka maleva populaarsus.
Tulge, tulge kõik, suvi kutsub teid… Nii kõlab malevlastele tuttav laulusalm, mis loodetavasti taaselustab poole sajandi jagu emotsioone ja toob

meid sel suvel taas kokku.
Juubelikontsert on otsekui
rännak moodsa õhulaevaga vanade malevakokkutulekute laagriplatside kohal, kus taaselustuvad vanad malevalaulud, mis
aegade jooksul legendidena kaustikutesse talletatuna oma aega
on oodanud. Nüüd saavad nad
kõik tänapäevase ja moodsa
kuue selga. Laval on mitmed

Tiit Terik

SA Õpilasmalev nõukogu
esimees

Pärnamäe küla lastepäev
Pidu lõpetati üheskoos headparemat süües. Laste säravad
silmad ja rõõmus meel andsid
korraldajatele tunnistust igati
kordaläinud üritusest.
MTÜ Pärnamäe Külaselts
tänab Viimsi vallavalitsust, lasteaeda Väike Päike, Politsei- ja
Piirivalveametit, Päästeametit,
esinejaid, korraldustiimi ja kõiki toetajaid.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

4. juunil kogunesid
Pärnamäe küla lapsed
ja nende sõbrad lasteaia
Väike Päike hoovi lastepäeva pidama.
Pärnamäe küla lapsed ja nende sõbrad juba teavad, et suve
alguse puhul korraldab Pärnamäe külaselts traditsioonilise
lastele mõeldud päeva, milles
osalemine ühel lõbusal lapsel
on peaaegu et kohustuslik.
Seekordsel üritusel ootasid
kõiki osalejaid tore õhupalliloomade meisterdaja ja näomaalingute tegijad. Üles oli
seatud pop-up kohvik. Kirssideks tordil olid mustkunstnik
Marko, Lõvi Leo, Pirita päästekomando tuletõrjeauto ja rattaralli.
Kohvikus pakuti kõigile tasuta maitsvaid Reval Cafe kaneelisaiakesi, Haabneeme kohviku kreemikringlit ja Saare
kohukesi. Kui lapsed, keda sel-

Annika Orgus
“Maailm algab minust“ projektijuht
Viimsi noortekeskus

Juubeliaasta kontsert-kokkutulek
EÕM 50 kontsert-kokkutulek toimub 27. augustil Kadrioru pargis. See on otsekui rännak moodsa õhulaevaga vanade kokkutulekute laagriplatside kohal, kus taaselustuvad malevalaulud,
mis aegade jooksul legendidena kaustikutesse talletatuna oma
aega on oodanud. Laval on mitmed kuulsad ansamblid ja bändid, kel kõigil on EÕM-iga kauge ja salajane suhe. Lisaks suur
malevataustaga segakoor ja laulupidudel karastunud armastatud dirigendid. Oodatud on kõik vanad malevlased! Otsi oma
rühmakaaslased andmebaasist üles! Vaata www.eom50.ee!

kuulsad ansamblid ja bändid,
keda esmapilgul malevaga seostada ei oskaks, kuid kel kõigil
on EÕM-iga kauge ja salajane
suhe. Lisaks suur malevataustaga segakoor ja laulupidudel
karastunud armastatud dirigendid.
Juubeliaasta koduleheküljel www.eom50.ee/eom/malevad on avatud malevarühmade
andmebaas, mille eesmärk on
saada ülevaade 50 aasta malevarühmadest ja malevlastest. Paras aeg tagasi vaadata ning koguda kokku seni veel laiali olevad infokillud. Registreerimiskeskkonna ülesehitus on lihtne: esmalt tuleb valida aasta,
millal malevas oldi, ning seejärel kuvatakse juba süsteemi
sisestatud malevarühmad. Kui
õiget rühma ei ole veel sisestatud, saab selle sisestada ise.
Õpilasmaleval täitub pool
sajandit – otsige oma malevasõbrad üles ja tulge kohale!

Rattaralli tõi rõõmu nii
suurematele kui ka pisematele!

Mustkunstnik Markol ei ole miski võimatu, ka kahvli “sulatamine“.
Fotod Kärol Tohver

lel aastal oli umbes 100 ringis, koos oma vanematega olid
üritusele saabunud ja avakõne
peetud, esines mustkunstnik Marko. Kõigi silme ees toimusid
põnevad trikid, kuhu kaasati
ka lapsi. Mustkunstnik Marko
kavas esines ka jänes, keda
lapsed said etenduse lõpus paitada.
Peale mustkunstniku trikitamist tutvustasid Pirita päästekomando mehed lastele lähemalt tuletõrjeautot. Seejärel
rääkis Lõvi Leo lastele turvalisest liiklemisest.
Pärast tarkuseterade kuulamist olid lapsed valmis meie
legendaarseks rattaralliks. Põneva Soosepa mänguväljakul
oleva raja oli eelnevalt valmis
seadnud meie rattaralli juht
Riho Ever. Ralli toimus erinevates vanuseklassides ja rebimine oli tihe nagu alati. Kuna
iga rallil osaleja oli võitja, said
kõik kaela kuldse medali ning
lisaks maiustamiseks šokolaadist medali.

Kärol Tohver
MTÜ Pärnamäe Külaselts

Head Viimsi Kooli vilistlased ning endised ja
praegused töötajad!
Olete oodatud tähistama Viimsi Keskkooli 35. aastapäeva ajavahemikul 14.–21. oktoober 2016 Viimsi Kooli.
Ajakava:
14. oktoober
Hommikupoolikul on vilistlased oodatud külalisõpetajateks tundidesse.
kell 13–15 Vilistlaskonverents
15. oktoober
kell 19 Kontsert-vilistlaspidu
Jooksvalt täiendame infot ajakava osas kooli kodulehel www.viimsi.edu.ee
ja kooli Facebooki lehel.
Lisainfo saamiseks kirjuta e-posti aadressil margit@viimsi.edu.ee
(Margit Võsu).

Kohtumiseni Viimsis!
Viimsi Kool
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Püünsi lasteaia kivilood

VIIMSI KINO

Uued filmid

Kogu Püünsi Kooli lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub erinevaid
valdkondi integreerides
läbi teema- ja projektiõppe. Projektõppe eesmärk
on mingi teema uurimine
sügavuti.

Meie lasteaia süvaõppesuunaks
on keskkonnaõpetus. Aastate
jooksul on meil olnud erinevad
projektid: “Merelood”, “Metsalood”, “Lindude lood”, “Pärimuslood”, “Muusikalood”. Selle õppeaasta teemaks olid “Kombu ja Misse kivilood“. Kombu
ja Misse on lasteaia uudishimulikud kaheksajalgadest maskotid, kes mänguliselt ergutavad
laste uudishimu ja suunavad neid
uurima, kogema ja avastama.
Projekt “Kivilood” pani lapsi märkama kive meie ümber.
Aru saama, kui palju erinevaid
tähendusi võib kividel olla ja
kui palju erinevaid kasutusvõimalusi on inimesed kividele
leidnud. Septembrikuu juhatas
sisse kivimuinasjutu hommik
“Ants ja veskikivid”. Nii rääkisime septembris veskikividest,
osalesime Rannarahva muuseumi programmis “Põllult põske”,
kus saime käsikiviga vilja jahvatamist proovida. Oktoobris
avastasime ohvri- ja hiiekivisid
ja saime teada, kuidas meie esivanemad neid kasutasid. Ohvrikivist ja hiiest rääkis samuti
muinasjutuhommiku muinasjutt
“Kivilt leitud naine”. Silmaõpikojas ekskursioonil käies saime
ohvrikivi ka oma silmaga näha.
Novembris rändasime mälestuste ja esivanemate maailma ning

Kinosuve täidavad komöödiad, põnevikud ja
loomulikult leidub head vaatamist ka lastele.

Näitusel võib näha lisaks Viimsi kohalikele kividele ka Saaremaalt, USA-st ja teistest kaugetest
kohtadest toodud kive. Foto erakogu

tutvusime mälestuskividega.
Muinasjutuhommik “Kuidas
loomad lõid inimese” tegi lastele humoorikalt selgeks, mis
on mälestuskivi. Külastasime
pargis Laidoneri mälestuskivi
ja tutvusime selle läbi meie kodukoha ajalooga. Isadepäeval
leidsid isad aega ning jutustasid meile muinasjutte. Isad pidid olema nutikad ja kivi muinasjuttu ära peitma ning lapsed
omakorda selle sealt üles leidma. Detsembris otsisime väärtusi, mis on meie elus olulised
ja nendeks said lahkus, viisakus, hoolimine, heatujulisus
ja virkus. Ja nii leidsime seose
vääriskividega. Sellest kõigest
jutustas ka meie jõulupeo muinasjutt “Kuninga kalliskivid”.
Jaanuarist sai rändrahnude
kuu. “Muinasjutt lamavast kivist, mille alla vesi ei voola”
rääkis sellest, kuidas kivid saavad rännata. Paljud lapsed olid
reisinud päikest otsima soojadesse maadesse ning tagasi tulles toodi päikesekillud kaasa
väikestes kivides. Sellest sai

ka meie kivinäitus endale nime
“Veerevale kivile sammal ei
kasva“. Näitusel oli palju kive
erinevatest Eesti ja maailma
nurkadest. Saime ka õppefilme
vaadates teada, kuidas suured
rändrahnud läbi jääaja meie metsadesse ja randadele on sattunud.
Veebruaris süvenesime meie
rahvuslikku sümboolikasse. Tutvusime eeposega “Kalevipoeg”,
millest selgus, et meie eepos
lausa kubiseb kivi muistenditest. Leidsime oma rahvuskivi.
Märtsis sukeldusime muinaskivide aega. Tutvusime mõistetega kiviring, kivispiraal. Vaatasime filmi Stonehengest ja
tutvusime koopamaalingutega.
Muinasjutu hommik “Lugu sellest, kuidas Tallinn endale nime sai” andis teada, kui palju muinaskivisid meil endal
Eestiski on. Teatrikuu raames
valmisid kiviteemalised etendused “Lugu sellest, kuidas loomad endale sabad said” ja
“Lugu sellest, kuidas siil ja karupoeg hundi ära päästsid”.

Aprillis algas ehituskivide
kuu koos muinasjutuga “Karu
maja”. Looduses asusid linnud
ehitama pesitsuspaiku. Ja meie
uurisime, kuidas kivisid ehituskunstis kasutatakse ja mida
kõike on kividest ehitatud nii
vanal ajal kui ka tänapäeval.
Mai oli merekivide kuu.
Emadepäeval meisterdasime
soovikive, millega ainult häid
soove saab soovida. Lasteaia lõpupeol osales tarkade kivi. Külastasime Käsmu matkarada, et
näha Eesti suurimat kivikülvi,
Matsikivi ja soovikivide mäge.
Meie lõputööks oli laste pildistatud kivifotode näitus, millest peagi köidame kokku lasteaia kiviraamatu. Õpetajatel valmis põnev kivimängu keskus,
kus sai kividega erinevaid mänge mängida ja ülesandeid lahendada.
Oli põnev kiviaasta.

Triinu Puidet
Püünsi Kooli lasteaia
õppealajuhataja

Viimsi õpilasmaleva suvi on alanud!

Ilusat malevasuve! Foto Liina Rüütel

9. juunil avas abivallavanem Jan Trei õpilasmaleva suve esimese vahetuse, kus alustas tööd 47 noort vanuses 13–17.
Tänavu suvel töötavad malevlased neljas heakorrarühmas, lisaks on 8 noort Viimsi lasteaedades, 2 noort Rannarahva muuseumis ja 2 noort Viimsi raamatukogus.
Malevlasi juhendavad kvalifitseeritud rühmajuhid ning tööpäev kestab 4 tundi, kokku on 10 tööpäeva. Lisaks tööle toimuvad ka ühised vaba aja tegevused.

Filmimaailmas kipuvad asjad ikka nii olema, et kui film
edukaks osutub, siis on ka järg tulemas. Kolm aastat tagasi
linastunud põnevik pealkirjaga “Nüüd sa näed mind” kõlistas kassadesse piisavalt, et see õigus kätte võidelda ning
nii saamegi alates tänasest kaeda teost, mis nimele lisanud
koolipoisi numbri 2. Esimesest osast tuttavad mustkunstnikud on tagasi ning seekord peavad nad kõik oma trikid
ja oskused käiku panema, et astuda vastu vägagi kahtlase agendaga IT-rikkurile. Kes muuseas sarnaneb kangesti
ühele tuntud lapsvõlurile.
Vene filmidel on meie kinos täiesti arvestatav vaatajaskond – siiani edukaimat katastrooffilmi “Ekipaaž” vaatas
pea 1000 silmapaari. Selle nädala uudis – “Klassikaaslased” – klassifitseerub küll märksa kergemasse komöödiažanrisse. See on lugu kolmest sõbrannast, kes suunduvad
prassima kunagise klassikaaslase tüdrukuteõhtule. Kui aga
tulevane pruut oma peiu rinnaka blondiini kaisust leiab,
on kolmikul hetkega uus ülesanne – leida uus ja noobel
mužik, kellega järgmisel päeval abieluranda purjetada.
Mnjaa, võimalik vaid Venemaal.

Järgmine maleva vahetus alustab tööd augustis.
Viimsi õpilasmaleva korraldab vallavalitsus koostöös MTÜ Viimsi Huvikeskuse noortekeskustega.
Lisainfo e-posti aadressil malev@viimsivv.ee ja telefonil 5646
2962.

Kadi Bruus
Noorsoo- ja haridustöö koordinaator

Raks ja Kolks. Galaktika kaitsjad. Foto kaader filmist

Nii nagu paar nädalat tagasi esilinastunud “Warcrafti”
puhul, on ka uue animaseikluse “Raks ja Kolks: Galaktika kaitsjad” tegelased näinud esimesena ilmavalgust just
arvutimängus. Üks on uljas seikleja lombaksite planeedilt,
teine aga terase mõistusega tilluke robot. Ja nagu arvata
võib, peavad just need kaks vastandlikku tegelinskit ühendama jõud, et astuda vastu kurjamile, kel koletu plaan tervele universumile tuul alla teha.
Klassikokkutulek on teemaks ka järgmise nädala uudises – actionkomöödias “Luurespetsid”. Nimelt on koolis
pilkeobjektiks olnud ülekaalulisest Bobist 20 aastat hiljem saanud CIA überagent, kes kokkutulekule saabudes
otsib üles Celvini, omal ajal kooli popima kuti. Viimasest
on nüüdseks saanud igav finantsist ning uus sõber tõotab
mehikese halli argielu märksa reipamaks muuta. Ja reipamaks see ka muutub. Võiks öelda, et isegi lausa eluohtlikult reipaks.
Kuidas reageerida olukorrale, kui kellahelina peale ust
avama minnes leiad eest plikatirtsu, kes väidab end olevat
su tütar? Variante on mitmeid... Reklaamibüroo loovjuht
Aleksandr valib neist vast loomulikuima eituse. Kangekaelne tirts aga alla anda ei kavatse ning nii ongi mees
üsna pea olukorras, kus peab arvestama lapsega, kelle olemasolust tal hetk tagasi veel aimugi polnud. Komejandi
pealkirjaks on “Tere Issi!”.
Lõpetuseks ametlik teadaanne. Jaanilaupäeval on kino
suletud. 24.06 oleme avatud alates kella 12-st, nii et neil,
kel soov lõke uuesti läita puudub, saavad täiesti pingevabalt meelt lahutada. Juuli tuleb kinos eriti tegus. On
rammukatsumist tulnukatega filmides “Iseseisvuspäev:
uus rünnak” ja “Star trek tundmatusse”. Džunglis seikleb
legendaarne Tarzan ning muinasjutumaal toimetab Suur
Sõbralik Hiiglane. Märulisõpradele pakub pinget Jason
Bourne, koomuskit saab jandis “Tondipüüdjad” ning loomulikult ei saa me unustada Scrati ja tema kamraade animaseikluses “Jääaeg: kokkupõrge”. Kena kinosuve!

Viimsi Kino
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Delicato – gurmeesõprade lemmik
Juba 8 aastat on viimsilaste elu väga maitsev
– seda tänu kohalikule
Delicato gurmeepoodkohvikule, mis nüüd juba
ligi aasta Viimsi Keskuse
I korrusel asub.

Elina Krooni retsept: SUUSSULAV LAIMIKOOK
300 g Digestive küpsiseid, 150 g võid, 5 muna, 1 purk (400 g),
suhkruga kondenspiima, 100–150 ml laimimahla (maitse
järgi), 150 ml suhkrut
Purusta küpsised ja sega kokku sulatatud võiga. Suru lahtikäiva koogivormi (24 cm) põhja ja küljele (4 cm). Küpseta 180°C
juures ca 10 minutit ja jahuta.
Vahusta munakollaseid mikseriga, siis nirista juurde kondenspiim ja jätka mikserdamist. Lisa laimimahl ja mikserda väiksemal kiirusel, kuni mass on segunenud. Vala täidis koogipõhjale ja
küpseta ahjus 180°C juures ca 20 minutit – vaata, et täidis oleks
korralikult hüübinud, vajadusel küpseta veidi kauem.
Vahusta munavalged suhkruga keskmise tugevusega vahuks. Lisa mass ahjust võetud koogile ja küpseta 150°C juures ahjus veel 10 minutit. Eemalda jahtunud kook vormist ja
naudi!

Uurisime gurmeekoha perenaiselt Elina Kroonilt järele, kuidas Delicato tekkis ja mida ta
suvistele pidudele – sh jaanipäevalauale – kohviku hõrgutiste hulgast soovitaks valida.
Elina, kas oled ise viimsilane?
Ma olen siin elanud üle
kümne aasta. Viimased 8 aastat on minu igapäevaelu keerelnud ainult Viimsis, mis elukohana meeldib mulle väga.
Kui alustasime Delicatoga, siis
avastasin, et viimsilased on väga sõbralikud ja soojad. Mulle
meeldib külaelu, mis siin toimib – kõik teavad kõiki.
Milline on olnud sinu teekond gurmeetoitudeni?
Reisides sai ikka tutvutud
hea ja parema toiduga erinevates kohtades üle maailma.
9–10 aastat tagasi tekkisid Eestisse ka esimesed gurmeepoed
ning sealt arenes idee, et võiks
ka ise midagi oma kodule lähedale teha. Tingimuseks oli

Delicato gurmeepood-kohvik teeb viimsilaste elu magusaks. Fotod Delicato

Delicato tordid valmivad
naturaalsest toorainest.

õige asukoht, mis kindla peale
toimiks. 8 aastat tagasi avasimegi Delicato. See tekkis soovist luua endale töökoht kodu
lähedale ja et saaks teha tööd,
millest ise rõõmu ja rahuldust
tunnen. Selles osas aitaski palju kaasa just viimsilaste sõbralikkus.

Kuidas viimsilased on Delicato vastu võtnud?
Mul on suur rõõm näha, et
viimsilased on meid väga omaks
võtnud. Suurem osa meie klientuurist on püsikliendid, kes külastavad meid iga nädal.
Mida Delicatos pakutakse?
Kaheksa aastat tagasi alustasime gurmeekauplusena, kust
sai Vahemeremaade delikatesse. Peagi hakkasime ise valmistama pirukaid ja saiakesi.
Siis lisandusid koogid ja tordid. Eelmise aasta augustis kolisime Viimsi uude keskusesse, kus oleme saanud kaupluse
ühendada kohvikuga ja ka oma
tootmise siiasamasse tuua, mis

võimaldab klientide soovidele
kiiresti reageerida. Tänaseks on
meie omatoodangu valikus tortidele ja pirukatele lisaks küpsised, rukkileib, maitsevõid, pestokastmed. Samuti pakume süüa
– salatit, pastat, pannkooke,
smuutisid, lõunaks suppi või
praadi.
Meilt saab tellida ka laste
sünnipäevadeks torte. Meie kondiitrid on osava käega, joonistades tortidele väga ilusaid
pilte. Samuti saab sünnipäevalauale meilt tellida kerged toidud, näiteks viineripirukad köögiviljavalikuga. Kasutame ainult naturaalseid tooraineid tortide valmistamisel, ei mingeid

toiduvärve. Meie soov on pakkuda midagi maitsvat st kvaliteetsest toorainest parimat toodangut. Kõige populaarsemad
ongi valikust tordid, samuti
värske pesto. Viimasel ajal on
rohkem populaarsust kogunud
punane pesto.
Kas Delicato tooteid saab
osta ka mujalt?
Meie torte pakutakse mõnedes kohvikutes Tallinnas, Tallinna Kaubamaja toiduosakonnas ja suuremates Selveri kauplustes Tallinnas ja selle lähiümbruses.
Millised uuendused sel suvel plaanis on?
Tootevalikusse on meil ju-

ba lisandunud jahuvabad tordid. Avasime väikese suveterrassi, nii et meie juures saab
nüüd ka päikese käes kohvitada või lõunasööki nautida.
Mida jaanipäevaks ja muudeks suvisteks pidudeks teie
juurest tellida võiks?
Soovitan meie suviseid kergemaid kooke – Pavlovaid või
uusi jahuvabasid torte. Samuti
rabarberi-tosca sobib hästi suvisele peolauale. Meie rukkileib, maitsevõid ja pestokastmed sobivad külakostiks sõpradele. Randa või pinkikule
minnes saab meie juurest ka ahjusoojad pirukad kaasa haarata.

Helen Saluveer

Veekogu ääres puhates tuleb silmas pidada ohutust
Kuigi päikeselise ilmaga
on tore rannamõnusid
nautida, tuletab Päästeamet meelde, et rannas
peab õnnetuste vältimiseks olema ettevaatlik.

2
3

1

Kalastamise, ujumise või
muu veespordiga ei käi kokku alkohol. Alkohol vähendab
ujumisoskust ning koordinatsioonivõimet, samuti on alkoholijoobes vette minnes suu-

rem võimalus saada terviseriket.
Ära hüppa vette tundmatus
kohas. Eriti ohtlikud ning
traumasid põhjustavad on võõras kohas pea ees vettehüpped.
Kindlasti tuleb rannas hoida lastel silm peal. Reegel
peaks olema, et kui vees on
laps, on vees ka täiskasvanu.
Samuti on ilma järelevalveta
lapsel oht minna inimesi täis
rannas kaduma.

Naudi veemõnusid kaine peaga ja jälgiohutust. Foto Fotolia

4

Poodidest on müügil mitmesuguseid täispuhutavaid
lelusid, mis on mõeldud lastele
vee peal püsimiseks. Täiskasvanu peab arvestama, et sellisel juhul peab laps olema kogu
aeg haardeulatuses, sest väikseimgi tuulehoog võib avatud
veekogul lapse koos mänguasjaga püüdmatusse kaugusesse
viia.
Ujumas on ohutum käia
mitmekesi. Tegelikult tasub-

5

ki eelistada puhkamiseks just
valvega randu, nii on suurem
tõenäosus vajadusel abi saada.
Kui siia juurde veel lisada,
et mõistlik inimene kannab paadi või mõne muu veesõidukiga sõites päästevesti ning
jälgib, et seda teeks ka sõbrad,
võib turvaline puhkus veekogul, veekogus või selle kaldal
alata.

6

Päästeamet
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“Mereplekkide” uued varjundid

siin elanud inimeste kodu ja
armastuse lugu, kõnetab just
siin ja kuulub siia,” meenutab
Anu Valing.
Prangli saare etenduste koordinaatori ja korraldaja Annika Prangli arvates aitab teater
Pranglisse rohkem rahvast tuua.
“Teatripäevad on alati olnud
pranglilaste seas oodatud ning
annavad põhjust saart külastada ka mandrirahval. Lõppkokkuvõttes on ainult rõõm ja südamest hea tunne, kui lõpuks
saalid täis, sädemed vaatajate
ja tegijate silmist,” leiab Annika Prangli.

Rannarahva muuseumi
koostöö lavastaja Eva Kalbusega sai alguse aastaid
tagasi, kui muuseum palus tal midagi lavastada
talvise lasteprogrammi
jaoks. Eva oli siis Viimsi Koolis õpetaja, andis
sõna- ja väljenduskunsti
tunde ning juhendas näiteringi KOKK (Kunstiliselt
On Kõik Korrektne).

“Rannarahva muuseumi koostöö Eva Kalbuse ja tema teatriklassi õpilastega on olnud eriline. Ühiselt on sündinud just
muuseumile ja meie külastajale olulised lood. Näitlejad on
ajaloo elama pannud, puhunud
hinge sisse näitustele, raamatutele ja jutustanud lugusid, mis
just siia kuuluvad,” räägib Anu
Valing Rannarahva muuseumist.
Lavastajale pakuti välja idee
tegeleda Naissaare naiste lugudega. Eva Kalbus oli just läinud tööle Tallinna 32. Keskkooli, mis on tuntud oma teatriõppe poolest. Sealt leidis ta
oma truppi tublid näitlejad. Muuseumil oli hulgaliselt infot Naissaarel elanud inimestest – selle
põhjal pani muuseumi teadur
kokku Naissaare naiste monoloogid. Esialgu valmistati ette
neist vaid mõned – ühel pidulikul õhtusöögil esitamiseks.
Loosse lisati muusikat ja laule.
Esitus läks publikule väga
korda, kuna paljudel kuulajatel
oli isiklik side Naissaarega.
Publiku hulgas oli ka Nargenfestivali juht dirigent Tõnu Kaljuste. Tema tegi ettepaneku, et
Naissaare naiste lood võiksid
tulla esitusele 2013. aasta suvel Nargenfestivalil Naissaarel
Omari küünis. Loomulikult oli
trupp pakkumisega kohe nõus
ning terve lugu võeti suuremalt
ette. Kõik monoloogid said lavastatud, lisati muusika ja puuduvad näitlejad. Nii jõudsid
“Naissaare naiste” ilusad, aga
ka valusad lood 2013. aasta suvel Omari küünis publiku ette.
“Need naised said tänu näitlejatele tagasi oma hääle, näo,
õed-vennad, käsitöö- ja lauluoskuse, oma elu sünnist surmani. Nii mõnigi esitatud lugu
läks kuulajale nii hinge, et ka
suurel mehel pisara silma tõi,”
ütleb Anu Valing.

“Mereplekid“ ja
Prangli sadamakuur

Trupp kutsuti esinema ka Prangli saarele – sama aasta sügisel
anti Prangli rahvamajas etendus. Näitlejad said korralikult
sakutada sügistormilt ning tundsid omal nahal mere jõudu ja
looduse võimu. See oli trupile
hea õppetund – pärast tormi
räsimist näitlejad enam lihtsalt
ei rääkinud oma monoloogides
looduse võimust, vaid nüüd nad
teadsid oma kogemusest, milleks loodus võimeline on.
Nagu elus ikka viib üks asi
teiseni. “Naissaare naiste” lavastus andis tõuke Annika Pranglile, Prangli saare aktiivsele

Etendusi mängitakse 23.,
30., 31. juulil ja 6., 7. augustil Prangli saare kultuurikuuris
Noor Kaardivägi ning 11., 12.,
13., 15. ja 17. augustil Viimsi
vabaõhumuuseumis.
Täpsem teave Prangli Traveli, Rannarahva muuseumi
või Liigub ja Loob kodu- või
Facebooki lehtedelt. Piletid saadaval Piletilevis, Rannarahva
muuseumis ja vabade kohtade
olemasolul ka enne etendust
kohapeal. Prangli saare piletite
info: annika@pranglireisid.ee.

Ingrid Noodla

“Mereplekkide“ trupp Prangli sadamas. Foto erakogu

turismiedendajale. “Lavastust
“Naissaare naiste lood” vaadetes tekkis hullumeelne idee ka
Prangli lood lavale tuua,” meenutab Annika Prangli. Ta võttis
ühendust Eva Kalbusega, koos
vahetati mõtteid ning jõuti lavastuseni “Prangli lood ehk
keik on trois”. Selle jaoks kirjutas Annika Prangli näidendi,
kus oli kasutatud saare ajalugu
ja vahvaid lugusid. Sellest valmis humoorikas suvelavastus,
mida mängiti Prangli saare kultuurikuuris Noor Kaardivägi
2014. aasta suvel. Sellega puhuti ühtlasi Prangli vanale sadamakuurile elu sisse. “Mõte,
et vanast sadamakuurist lihtsalt peab asja saama, ei andnud
mulle giidina rahu. Idee leidis
toetajaid ning mitmete kohalike elanike, ettevõtjate, valla ja
suvesaarlaste abiga puhuti kuurile uue turismisuve alguseks
värvikas hing sisse,” meenutab
Annika Prangli.

Ideest teostuseni

Sama aasta sügisel mainis Rannarahva muuseumi endine direktor, väsimatu Riina Aasma,
et võiks teha salapiirituse teemalise lavastuse. Eva hakkas
mõtlema, kuidas jõuda ideest
lavastuseni. Ta hakkas otsima
näitekirjanikku, kes oleks huvitatud ajalooliste arhiivmaterjalidega töötamisest ning suudaks kirjutada põneva näidendi. Drakadeemia kaudu sai leitud Piret Saul-Gorodilov. Koos
tuli mõelda, keda näitlejatena
kasutada ja millised peaksid olema loo arendamise võimalused.
Piret Saul-Gorodilov sai mõne
kuuga valmis näidendi, mis hiljem pälvis peapreemia Eesti
2015. aasta näidendivõistlusel.
Samuti oli vaja leida hea

helilooja, kes kirjutaks lavastusele muusika, ning koostöö
sündis Jarek Kasariga, kelle helikujundus lisab lavastusele vajaliku vürtsi. Kunstnik Kaia
Tungal on Tallinna 32. Keskkooli vilistlane. Kalbuse teatriklassi ukse kõrval on üks pilt,
kus Jarek Kasari “Minu inimeste” sõnad. Selgus, et pildi
autoriks ongi Kaia.
Lavastuse kontseptsioon nõudis koreograafi abi. Varasemas
koolinoorte teatrilaagris Tarsil
oli Eva tutvunud koreograaf
Kristina-Maria Heinsaluga. Nende omavaheline koostöö klappis hästi ja nõnda saigi Kristina-Mariast “Mereplekkide” liikumisjuht.
Uues lavastuses tahtis Kalbus kasutada lisaks kooliteatri
näitlejatele ka paari professionaalset näitlejat – Ene Järvist
ja Külli Reinumägi. “Ma näen,
et koolinoored ja nn vanad kalad täiendavad teineteist suurepäraselt. Üheskoos tekib hea
energia ja mängida tahtmise
vaim – see miski, milleta pole
teatrit mõtet tehagi.”

Uus versioon
lavastusest

2015. aasta augusti alguses oli
esietendus Viimsi vabaõhumuuseumis ja hiljem Prangli sadama kultuurikuuris Noor Kaardivägi. Kokku mängiti 10 etendust. Kuna huvilisi oli palju,
siis otsustati, et väärtuslikku materjali tuleb veel publikule jagada. Lavastust on sel aastal
edasi arendatud. Juurde tuleb
kolm tegelast (viinakuraditkratti), keda kehastavad tantsuklubi Koit tantsijad. “Nad toovad lavastusse veelgi rohkem
liikuvust ja mängulisust. Eks
kratid ole läbi aegade eestlaste

lugudes olnud ja oma kratitempe teevad nad ka meie loos.”
Külli Reinumägi duublis astub
üles Riina Maidre, kes hiljuti
naasis Eestisse teatri magistriõpingutelt Amsterdamist.
“Ka siinsamas Viimsis, Pringi külas elanud Girardide suvemõisa aednik Kustav ja tema
armastatud naine Maria said
2015. aastal tänu näitlejate abile oma tunded häälega välja
rääkida “Ühe aia loos”. See on

Aita Prangli raamat üle koera saba!
1919. aasta sügis tuli Pranglil raskelt. Kalapüük
ei tasunud ära ja meri oli miine täis. Raha oli
vähe, lapsi palju ja kooli alustamisega muresid
rohkem kui tarvis – koolimaja katus sadas läbi,
vaja oli teist klassiruumi, uusi koolipinke ja õppevahendeid. Lastel puudusid riided ja jalatsid
ning tegelikult polnud ka õpetajat.
Koolivalitsus nõudis kooli jaoks kirjanduse
muretsemist, vallavanem aga teatas, et raamatute jaoks Prangli vallal raha ei ole. Kurvale
avaldusele järgnes rõõmustav kodanikualgatus:
volikogu liige Aleksander Aksberg avas rahakoti ja annetas 100 marka kasvatusteadusliku
ajakirja tellimiseks. Seepeale otsustas volikogu
tellida kooli jaoks ajakirja Kasvatus.
Mis edasi juhtus, saab lugeda septembrikuus ilmuvast Prangli raamatust. Kuid nii, nagu sadakond aastat tagasi Prangli saarel, on ka
2016. aasta juunikuus vaja otsustavat kodanikualgatust ja kaasabi, sest Prangli raamatu trükirahast on ikka veel suur summa puudu.
Ajal, mil paljude Eesti paikade kohta on avaldatud mälestusraamatuid ja uurimusi, leiab otsija Prangli saare kohta ikka ainult paar õhukest
trükist. Tegelikult on kõik juba päris hästi – oleme Rannarahva muuseumis mitu aastat Prangli
ajalooga tegelnud ja mitme eriala spetsialistid
on heal meelel kaastööd teinud. Töö on osutunud üsna mahukaks – oleme sadu tunde arhiivides tuhninud ning perekonnaalbumeid vaadates
ja mälestusi kogudes Prangli inimesi tüüdanud.
Pilt saarekogukonna elust ja ajaloost on aegamööda selginenud, konkretiseerunud ja sobitunud laiemasse konteksti. Esile on tulnud ka

ootamatult palju rõõmu, pisaraid ja nalja.
Rohkete illustratsioonidega 420-leheküljeline raamat “Prangli – ajaoaas Soome lahes“
peaks suve lõpul ilmuma. Et Prangli lugu kaante vahele saaks, on vaja veel väikest müksu.
Kuidas seda teha, saab teada veebiaadressil
www.hooandja.ee/projekt/raamat-prangliajaoaas-soome-lahes.
Kui on üle koera saadud, saab ka üle koera
saba! Nii arvas vanarahvas ja neil on alati õigus olnud.

Külvi Kuusk

Rannarahva muuseum

Võta lehe vahelt välja ja hoia alles!
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JUUNI
Kuupäev

Kellaaeg

Toimumiskoht

Üritus

Lisainfo

alates 17.06

Eesti Sõjamuuseumis

Külma sõja näitus. Relvanäitus

www.esm.ee

17.–23.06

Viimsi vabaõhumuuseumis

Viimsi Valgete Ööde Festival (VVÖF) ja jaanituli

www.rannarahvamuuseum.ee

17.06

20

Viimsi vabaõhumuuseumis

VVÖF – Jüri Pootsmann Bänd ja DAGÖ

www.rannarahvamuuseum.ee

18.06

20

Viimsi vabaõhumuuseumis

VVÖF – Mick Pedaja ja Mikk Tammepõld

www.rannarahvamuuseum.ee

19.06

13

Viimsi vabaõhumuuseumis

VVÖF – Perepäev ja lasteetendus “Kaks päeva maal”, erikülaline Meister Jaan

www.rannarahvamuuseum.ee

20.06

14

Viimsi skatepargis

BMX võistluspäev

www.huvikeskus.ee

22.06

18

Lubja küla lõkkeplatsil

Lubja ja Pärnamäe küla ühine jaanituli

www.viimsivald.ee

22.06

18.30

Kelvingi küla lõkkeplatsil

Jaanituli

www.viimsivald.ee

22.06

20

Leppneeme lõkkeplatsil

Leppneeme küla jaanipäeva pidu

www.viimsivald.ee

23.06

19

Viimsi vabaõhumuuseumis

Viimsi Jaanituli – Folk Higlights Orchestra ja Traffic, õhtujuht Mait Trink

www.rannarahvamuuseum.ee

23.06

20

Rohuneeme jaaniplatsil

Jaanipäev

fb.com/rohuneeme

23.06

22

Prangli saarel

Jaanipäev

www.huvikeskus.ee

25.06

18

Tammneeme küla ajaloolisel sadamaalal

Jaanipäeva pidustused ja küla 525. aastapäev

www.viimsivald.ee

Randvere Pasunakoor. Tantsuks mängib ansambel Wismari Poisid
27.06–1.07

10–16

Viimsi huvikeskuses

Hea tuju lastelaager

www.huvikeskus.ee

30.06

19

Prangli saare sadamakuuris Noor Kaardivägi

Tartu Spontaansusteatri etendus “Saare lood”

www.pranglireisid.ee

21

Black Rose Pubis

Helena Mäe – akustiline kontsert

www.spatallinn.ee

Tallinna botaanikaaias

Näitus “Värvi- ja lõhnataimed”

www.tallinnbotanicgarden.org

JUULI
1.07
2.–10.07
2.07

22

Prangli saare sadamakuuris Noor Kaardivägi

Pidu. Esineb Ines

www,pranglireisid,ee

3.07

16

Prangli saare sadamakuuris Noor Kaardivägi

Jan Uuspõllu teatriprojekt “Iloona ja Jussineni Huvitav Elu”

www.pranglireisid.ee

7., 8., 9., 14., 15., 16.

19.30

Naissaarel Omari küünis

Nargenfestival ja Kinoteater esitlevad: ”Tüdrukud ei nuta ehk Katharina lähetamine”

www.nargenfestival.ee

8.-10.07

Leppneeme sadamas

Viimsi valla lahtised MV purjetamises

www.ropk.ee

9.07

Prangli rahvamajas

Kaluritepäev. Esineb ansambel Karavan

www.huvikeskus.ee

10.–12.07

Tallinna teletornis

Teletorni sünnipäev

www.teletorn.ee

21. ja 22. 07

14.07

22

Kaitseväe kalmistul

Õhtused ekskursioonid Trivimi Velliste juhtimisel

www.esm.ee

15.07

21

Black Rose Pubis

Ithaka Maria – akustiline kontsert

www.spatallinn.ee

15.-16.07

Pirita rannas ja jõe kallastel

Tallinna Merepäevad

www.tallinnamerepaevad.ee

16.07

Prangli rahvamajas

Suvine tantsupidu. Ansambel Meie mees

www.huvikeskus.ee

16.-17.07

Tallinna botaanikaaias

Roosipäevad

www.tallinnbotanicgarden.org

22.07

21

Black Rose Pubis

Birgit Õigemeel – akustiline kontsert

www.spatallinn.ee

22.07

22

Prangli saarel sadamakuuris Noor Kaardivägi

Kesksuvine süldipidu. Esinevad Ivo Linna ja Anti Kammiste

www.pranglireisid.ee

23., 30., 31.07

L 13.30

Prangli saarel sadamakuuris Noor Kaardivägi

Suveteater “Mereplekid”

www.pranglireisid.ee

P 16.30
23.07

18

Naissaare Püha Maarja kabelis

Vesper

www.stmikael.ee

23.07

19.30

Hellerella aias Naissaarel

Nargenfestival 2016. Kontsert: Jarek Kasar

www.nargenfestival.ee

Rohuneeme külaväljakul

Lahtised meistrivõistlused grillimises, külapäev

fb.com/rohuneeme

Naissaare Püha Maarja kabelis ja kalmistul

Jumalateenistus ja surnuaiapüha

www.stmikael.ee

25.-26.07

Rannarahva muuseumi hoovis

Etendus “Minu pidu, teen mis tahan”

www.rannarahvamuuseum.ee

28. (esietendus),

Naissaarel Omari küünis

Nargenfestival ja Kinoteater esitlevad: “Aadama õunad”

www.nargenfestival.ee

23.07
24.07

12

29. ja 30.07
28.07

21

Kaitseväe kalmistul

Õhtused ekskursioonid Trivimi Velliste juhtimisel

www.esm.ee

30.07

12

Pirita Vaba Aja Keskuses

55. Pirita Kloostriturniir

www.piritavak.ee

Viimsi vabaõhumuuseumis

Rannarahva Festival

www.rannarahvamuuseum.ee

30.–31.07
30.07

12

Viimsi poolsaarel

Rannarahva Festival. Viimsi kohvikute päev

www.visitviimsi.com

31.07

10–16

Pirita Kloostri varemetes

Pirita Kloostripäev ja -laat

www.piritavak.ee

31.07

22

Prangli rahvamajas

Tantsupidu. Ansambel Smilers

www.huvikeskus.ee

1.–5.08

10–16

Viimsi huvikeskuses

EluLahe loovuslaager

www.huvikeskus.ee

1.–5.08

10–16

Viimsi huvikeskuses

Bumble inglise keele suvelaager

www.huvikeskus.ee

5., 6., 7., 10., 11.,

19.30

Naissaarel Omari küünis

Nargenfestival ja Kinoteater esitlevad: “Aadama õunad”

www.nargenfestival.ee

Prangli saarel

Prangli Spordipäev

www.huvikeskus.ee

Prangli rahvamajas

Pidu. Ansambel Hellad Velled

www.viimsivald.ee”

Prangli saare sadamakuuris Noor Kaardivägi

Suveteater “Mereplekid”

www.pranglireisid.ee

Viimsi vabaõhumuuseumis

Kontsert. Ott Lepland

www.rannarahvamuuseum.ee
www.huvikeskus.ee

AUGUST

12.08
6.08
6., 7.08

L 13.30
P 16.30

9.08
11.08

13

Viimsi staadionil ja skatepargis

Viimsi Noortepäev 2016

11.–13; 15; 17.08

19

Viimsi vabaõhumuuseumis

Suveteater “Mereplekid”

13.08

12

Kaitseväe kalmistul

Ekskursioon Trivimi Velliste juhtimisel

www.esm.ee

13.08

19

Pirita kloostri varemetes

Birgitta Festival. “Cosi Fan Tutte/Nii teevad kõik”

www.filharmoonia.ee/birgitta

14.08

12

Naissaare Püha Maarja kabelis

Jumalateenistus

www.stmikael.ee

Viimsi vabaõhumuuseumis

Kontsert. Jaan Tätte

www.rannarahvamuuseum.ee

Pirita kloostri varemetes

Birgitta Festival. Bizet’ flamenko-ballett “Carmen”

www.filharmoonia.ee/birgitta

14.08
14.08

19

11–14

Viimsi huvikeskuses

Pärlilaager

www.huvikeskus.ee

15.-19.08

10-16

Viimsi huvikeskuses

Hea tuju lastelaager

www.huvikeskus.ee

18.08

19

Pirita kloostri varemetes

Birgitta Festival. “Reekviem ... ja elu enne”

www.filharmoonia.ee/birgitta

19.08

19

Pirita kloostri varemetes

Birgitta Festival. “Reekviem ... ja elu enne”

www.filharmoonia.ee/birgitta

19.–21.08

Tallinna botaanikaaias

Näitus “Elulõngad, püsililled ja viinamarjad”

www.tallinnbotanicgarden.org

20.08

Prangli saarel

Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva tähistamine

www.huvikeskus.ee

20.08

Viimsi mõisa pargis

Rahvalik piknikupäev

www.harmoonikum.ee

20.08

Tallinna teletornis

Perepäev “25 aastat vabadust”

www.teletorn.ee

20.08

17

Tallinna teletorni hoovis

Eesti taasiseseisvumisele pühendatud kontsert, esineb Justament

www.tallinn.ee/pirita

20.08

19

Pirita kloostri varemetes

Birgitta Festival. “Jevgeni Onegin”

www.filharmoonia.ee/birgitta

21.08

19

Pirita kloostri varemetes

Birgitta Festival. “Romeo ja Julia”

www.filharmoonia.ee/birgitta

22.–26.08

11–17

Viimsi noortekeskuses

Linnalaager: Loodusega koos

www.huvikeskus.ee

22.–26.08

Pirita rannas, Mähe VAKis, Kose VAKis

Pirita noortenädal

www.piritavak.ee

24.08

Prangli saarel

Auriku Eestirand huku 75. aastapäev

www.viimsivald.ee

27.08

Viimsi vabaõhumuuseumis

Muinastulede öö

www.rannarahvamuuseum.ee

Prangli lähistel

Puupaatide regatt

www.pranglireisid.ee

Prangli saare sadamakuuris Noor Kaardivägi

Muinastulede öö. Svjata Vatra

27.08

22

28.08

11–14

Merivälja asumis

Merivälja I kodukohvikute päev

28.08

9–15

Pirita velodroomil ja terviserajal

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlus

www.ratas.ee

3.09

10

Viimsi vabaõhumuuseumis

Taluturg. Lihapäev

www.rannarahvamuuseum.ee

8.09

12

Naissaare Püha Maarja kabelis

Jumalateenistus

www.stmikael.ee

9.–11.09

Tallinna botaanikaaias

Näitus “Kodumaised viinamarjad”

www.tallinnbotanicgarden.org

10.09

Prangli saarel

Prangli Rannaretk

www.rannarahvamuuseum.ee

10.09

Naissaarel

Naissaare Raudtee Regatt

www.kjk.ee
www.viimsivald.ee

SEPTEMBER

17.09

11–14

Viimsi Kooli territooriumil

Viimsi Turvalisuspäev ja Kooli infolaat

21.09

19

Rannarahva muuseumis

Viimsi mälumäng. Küsimused koostab Andres Kaarmann

www.viimsivald.ee

Viimsi mõisa pargis

Kindral J. Laidoneri Olümpiateatejooks

www.eestikalev.ee

www.viimsi.edu.ee

22.09

www.laidoneriselts.ee
24.–25.09

10

Viimsi vabaõhumuuseumis

Taluturg. Ubinapäev

www.rannarahvamuuseum.ee

29.09

17

Viimsis

Viimsi Maastik

www.huvikeskus.ee

30.09

19

Viimsi huvikeskuses

Komöödiateatri etendus “Orav ja ilves”

www.huvikeskus.ee

Võta lehe vahelt välja ja hoia alles!
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Teistmoodi sünnipäevapidu Viimsis
Viimsi teenindus- ja turismisektori ettevõtted lõid 2015. aastal
veebiportaali Visitviimsi.com eesmärgiga tutvustada Viimsit. Seda
ka ennekõike kohalikele, et nad õpiks oma kodukohta paremini
tundma.

V

iimsilane tavaliselt töötab mujal ja ka tarbib mujal, puhkehetkedelgi
kipume kodust kaugemale sõitma. Aga meie oma kodukoha loodusel
on uskumatult palju pakkuda. Sisuliselt elame mere süles, aga samas
saame käia põlismetsas marjul ja seenel; silmapiiril paistavad imelised väikesaared, kuhu igapäevaselt sõidavad laevad; meil on mitu põnevat muuseumi ja
rohkelt restorane.
Teinekord, kui pea ideedest tühi, lööge Visitviimsi.com leht lahti ja vaadake, mida kodukandil teile pakkuda on! Seekord anname teile siinsamas häid
ideid, kus ja kuidas pidada laste sünnipäevi, kui traditsioonilised mängutoad on
läbi käidud või enam ei köida.

Isamaalised sünnipäevad
sõjamuuseumis

Eesti Sõjamuuseumis saab lastele korraldada toredaid isamaalisi sünnipäevapidusid.
• Sünnipäev “Sõjamehed” kuni
11-aastastele lastele
Peo käigus tutvustatakse külalistele eesti sõjameest läbi ajaloo, lapsed
võivad eksponaate (kiivrid, mütsid,
välitelefon jne) ise katsuda ja proovida. Üheskoos uuritakse esemete materjali ja funktsiooni ning räägitakse
muuseumi tegevusest ja olulisusest.
• Sünnipäev “Koos Jänku-Jussiga sõjamuuseumi avastamas” 4–8aastastele lastele
Koos vaadatakse multikat, mis räägib Jänku-Jussi perekonna seiklustest
sõjamuuseumis, ja uuritakse, mida huvitavat teada saadi. Külalised võivad
kehastuda halastajaõdedeks ja muinasaegseteks sõjameesteks, kõik saavad
selga proovida muinasaegseid sõjarüüsid matkivaid kostüüme ja katsetada kolmnurkrätikuga esmaabi andmist.
• Otsimismäng “Eesti ja sõda”
tervele perele
Otsimismäng nõuab kiiret taipu ja
seoste leidmise oskust, osalejate ülesandeks on leida etteantud aja jooksul
muuseumi ekspositsioonist küsimustele vastused. Tutvutakse Eesti territooriumil peetud sõdade ajaloo ning
relvaga, mida on kasutatud erinevatel
ajalooperioodidel.
2-tunnise peo hind on 60 eurot. Külalisi, kes programmis osalevad, saab
kutsuda kuni 10.
Sünnipäevalaud on võimalik katta
muuseumi I korrusel asuvasse kohvikusse.
www.esm.ee
tel 6217 410, e-post info@esm.ee

Sinu moodi sünnipäev
Viimsi ja Randvere noortekeskustes

Kui oled 7–12-aastane, siis just meie
juures on sul väga vahva ise üks sünnipäev korraldada! Noortekeskuste ruumidesse mahub palju lapsi ning on
rohkelt võimalusi lõbusalt aega veeta. Meil on olemas piljard, õhuhoki
(Randvere noortekeskuses), lauajalg-

pall (Viimsi noortekeskuses), pinksilaud, muusikakeskused ja lauamängud. Võimalus on peole tellida
mängujuhte või spetsialiste, kes peolistele midagi uut ja huvitavat õpetavad (nt juuksur, kunstiõpetaja, DJ).
Mõlemas keskuses saab kasutada ka
kööki.
3-tunnise sünnipäevapeo hind on
80 eurot.
www.huvikeskus.ee
tel 5146 072 (Annaliisa)
e-post synnipaev@huvikeskus.ee

lil on vaja meeskonda, kus leidub nii
julgeid vahimadruseid, nutikaid tüürimehi ning loomulikult vaprat kaptenit. Ka üks osav kondimurdja kuluks
ära! Meistriks saab nii silmaklappide
valmistamises kui ka ühel jalal hüppamises. Loomulikult proovime piraadi
tähtsaimat ametiülesannet – aarete otsimist. Legendid räägivad, et just Viimsisse on peidetud salajane aare!
• “Merineitside kuningriik”
Merede sügavustes elab üks kaunis
printsess, kes kutsub oma kuningriiki.
Merineitside sünnipäeval sukeldume
avastusretkele mere lummusesse. Kujundame endale merineitsisabad ning
meisterdame võlukepikese, millega asume merekarpide otsinguile, mis endis
avastamata saladusi peidavad. Salapärased sõnumid juhatavad merineitsid maagilisele retkele, mille käigus
avastame ka salajase aarde.
Sünnipäev kestab 2 tundi, umbes
1 h sellest mängujuhiga programm.
Ootame lapsi vanuses 4–8 aastat. Hind:
kuni 15 last ja 5 täiskasvanut – 170
eurot. Sisaldab peoruume, muuseumipileteid ja programmi.
www.rannarahvamuuseum.ee
hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee
tel 5184 998

Sünnipäev päikeses, vihmas,
tormis või tuules ehk vägev
pidu mererannas

Sünnipäevad koos metsaga

Sünnipäevi on hea pidada koos metsaga. Kui tavaliselt tulevad külalised
sulle külla, siis seekord tulete kõik
hoopis metsale külla. Tegusatele noortele ei jää ka metsas ruumi väheks –
palju on uurimist, palju on puurimist.
Metsaretkelistel tuleb grillima ja lõkke juurde sooja jõudmiseks läbida
maastikumäng. Retkelistele pakume
kaasa mängujuhiks kogenud metsatundja, kes ka kõige paksemast metsast suudab kõik seiklejad kenasti välja
tuua. Võidukas matk lõppeb lõkkeplatsi juures. Sünnipäevad metsas, Tädu loodusõpperajal kestavad 2–3,5 tundi. Sünnipäeva hind sõltub osalejate
arvust.
viimsi.looduskeskus@rmk.ee
tel 6767 842, 5340 7513

Sünnipäevad merede
kuningriigis

Rannarahva muuseumi mereteemaline
mängutuba on justkui võlumaa, kus
kehastumine merineitsiks või merede
hirmuks sujub märgatavalt paremini,
kui kodus katsetades.
• “Seitsme mere hirmud”
Hoogsas sünnipäevaprogrammis
saab igast jütsist mereröövel, kes ei tunne hirmu millegi ees. Igal mererööv-

Viimsi vabaõhumuuseum on justkui
loodud mõnusaks sünnipäevaseikluseks. Ruumi on nii palju, et kutsu kokku või terve küla! Ilm on alati hea,
lihtsalt riided tuleb õiged valida. Ühe
korraliku laste peo teeb vihm ja tuul
ju alati ainult lõbusamaks. Aga pirtsakamatele emmedele-issidele leiame
kindlasti ka ruumikese, kus tuulevarju otsida.
• “Maadeavastajad”
Seljakotid selga ja asume teele.
Uudishimu ja teadmistejanu on ammustest aegadest viinud inimesi kaugete paikadeni Vaiksest ookeanist Atlandini, Tansaaniast Polaarjooneni ja
Kingu talust Rannarahva muuseumini. Asume üheskoos kuulsate maadeavastajate jälgedesse. Uurime, mida on
enne meid leitud, kuidas kuulsad maadeavastajad sellega hakkama said ning
mis on veel avastamata. Kompass
kätte ja pilk teravaks, siit me tuleme!
• Seiklus randlaste moodi
Sünnipäevaprogrammis kehastume
randlasteks, kes on üheaegselt nii vaprad kaptenid kui ka osavad kalamehed. Iga nüüdane nagamann saab selga tõmmata kaluririided ning lennuta-

da kalurikummik kasvõi naabertaluni
ja lahendada salapärast morsekoodi.
Mis see nüüdane nagamann tähendab? Ka selle saab teada! Kummalised lõhnad Kingu talu sahvris, õnne
toovad märgid kalavõrgus on vaid killukesed eesootavast seiklusest, mida
koos ustavate kaaslastega Viimsi vabaõhumuuseumis ette võtta saab!
Ootame lapsi vanuses 6–12 aastat
Sünnipäeva kestvus on 2 tundi,
hind kuni 15 last ja 5 täiskasvanut
– 130 eurot (sisaldab piknikuplatsi
koos varjualusega, muuseumipileteid
ja programmi).
www.rannarahvamuuseum.ee
hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee, tel 5184 998

Noorte daamide peod

Harmoonikumis on eriti sobilik pidada noorte neidude sünnipäevasid, sest
just neile on meie repertuaaris kõige
tarvilikumaid oskusi ja daamiks sirgumiseks vajalikke näpunäiteid Harmoonikumi sünnipäevad on meelelahutuslikud, aga ka õpetlikud ning soovi korral saate tellida tervislikke ja
maitsvaid suupisteid.
Sünnipäevadeks pakume järgmisi
töötubasid:
• Smuutide valmistamine
• Tervislikud küpsised
• Jäätise valmistamine
• Trühvlite valmistamine
• Mahekosmeetika nõiaköök
Ootame lahkelt külla nii väiksemaid (3…10 inimest), kui ka suuremaid (10…50…) seltskondi.
www.harmoonikum.ee
info@harmoonikum.ee
tel 5308 1188, 6011 717

Sünnipäevad pärlite keskel

Kas tead, et Viimsis asub üks tõeline
pärliparadiis? Kauplus-salongis Piste
Viimsi Kaubanduskeskuse II korrusel saad koos sõpradega pärleid ritta
veeretada, poolvääriskividest ehteid
meisterdada, väga vajaliku ja kauni
helkuri valmistada. Juhendaja abil
valmivad kaunid ehted, mis jäävad
hea sõbra sünnipäeva veel pikalt meenutama!
Küsi pakkumist piste@piste.ee!
www.piste.ee

Sünnipäevaks Prangli
saarele!

Miks mitte kutsuda oma külalised seekord hoopis päevareisile Prangli saarele? Hommikul sõidame Leppneemest üheskoos laevaga välja ja õhtul
tagasi, vahepeal veedame aega Eesti
ühel erilisemal väikesaarel. Prangli
reiside lõbusad abilised aitavad kohapeal korraldada nii maastikumängu
kui ka veoautokastis ringsõitu saarel. Piknikukraam on võimalik endal
ühes võtta, ehkki Saare-Rootsu resto
suudab katta suurepärase sünnipäevalaua.
Prangli reisidelt ideid sünnipäeva
pidamiseks:
• Saareekskursioonid kastiautol, kestvus ca 2,5 tundi.
• Maastikumäng, kestvus 2–2,5
tundi. Mereröövlite aardejaht, kus
tuleb liikuda umbes 4–5 kilomeetrit
ning orienteeruda saare randades ja
metsas.
• Mereretked läheduses väikesaartele Kerile, Aksile, Rammule. Kestvus 3–4 tundi.
• Hülgevaatlusretked Malusile,
kestvus 4 tundi.
• Veesuusatamine, aerusurf.
www.pranglireisid.ee
annika@pranglireisid.ee

Telli teistmoodi sünnipäevatort!

Delicato kohviku tordimeistrid joonistavad tortidele peale šokolaadiga.
Ei kasuta toiduvärve ja valmistavad
ka jahuvabasid torte. Eritellimustortide hind on 21.-/kg.
Tellimine tel 5629 6946.

Lavendli kohviku kondiitrid valmistavad erinevaid torte vastavalt kliendi soovile. Kõik küpsetised taignast
täidiseni valmivad kohapeal, kasutatakse vaid parimat toorainet.
Küsi pakkumist catering@lavendlipood.ee

Riina Aasma
Visitviimsi.com
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Uued väljapanekud
sõjamuuseumis
Eesti Sõjamuuseumis avati neljapäeval, 16. juunil
Külma sõja näitus ja relvanäitus. Mõlemad näitused moodustavad osa
järk-järgult uuendatavast
püsiekspositsioonist.

Külma sõja näitus on jätkuks
Teise maailmasõja näitusele ja
käsitleb sealsest ekspositsioonist tuttavate meeste elusaatust
pärast sõja lõppu. Paljud eestlased põgenesid nõukogude repressioonide hirmus Eestist. Saksamaal teeniti USA ja Briti
okupatsioonivägede töö- ja vahiüksustes, samuti osaleti erinevate lääneriikide armeedes
Külma sõja erinevates “kuumades konfliktides”. Mõnest sai
metsavend ja paljud pidid kohanduma eluga Nõukogude Ees-

Muuseumis uued, aga see-eest
pika ajalooga.

Tule tutvu täienenud näitusega! Fotod Eesti Sõjamuuseum

tis. Nõukogude armees teenis
sundaega ühtekokku 300 000
eesti meest. Lisaks nimetatud
teemade kajastamisele saab näitusel tutvada ka argielu militariseeritusega nõukogude ajal,
näiteks tollaste põlvkondade laste militaarsete mänguasjadega

ja Nõukogude armee paiknemisega Eesti territooriumil ning
ronida metsavennapunkrisse.
Relvanäitus põhineb Eesti
Ajaloomuuseumi ja Eesti Sõjamuuseumi relvakogudel. Eksponeeritud on 130 tuli- ja külmrelva 18. sajandist kuni 20. sa-

Harjumaa XXI Maakaitsepäev
Traditsiooniline Harjumaa
maakaitsepäev toimub
tänavu 23. juunil Padise
vallas.
Maakaitsepäev on isamaaline
üritus, mis on pühendatud Võidupüha auks. Meie maakonnast
Harjumaalt alguse saanud maakaitsepäeva tähistamise komme on olnud eeskujuks kõikide sarnaste maakaitsepäevade
korraldamisele kogu Eestis ja
on muutunud üleriigiliseks traditsiooniks. Meile on oluline tähistada üheskoos meie vabadust, ühiseid väärtusi ja aateid.
Esimene maakaitsepäev toimus 1996. aastal Rae vallas Jüris. Isamaalise ürituse lipukirjaks sai “Mees, sa pead kodu
kaitsma!”. Maakaitsepäeva üldine eesmärk oli ja on tutvustada Eesti elanikele ja eelkõige

Harjumaa
kauneim eramu
asub Kelvingis

meie noortele eriteenistuste ja
kaitsejõudude ülesehitust ning
julgeolekualast kaitsevõimet.
Et olla oma rahvale lähemal,
viiakse Harju maakaitsepäeva
igal aastal läbi erineva omavalitsuse haldusterritooriumil. Maakaitsepäev on üheks võimaluseks näha ühtses rivis Kaitseliidu Harju ja Tallinna malevat,
naiskodukaitsjaid, kodutütreid,
noorkotkaid, Politsei- ja Piirivalveametit, Päästeametit ning
teisi jõustruktuure.

Päevakava

Kell 10.00–10.45 Pärgade asetamise tseremoonia Eesti vabaduse eest langenutele Padisel Harju-Risti kiriku juures oleva Vabadussõja mälestusmärgi
juures. Kõne ja palvus – koguduse õpetaja Annika Laats.
Mängib Tallinna Tuletõrjeühin-

gu Puhkpilliorkester, peadirigent Aigar Kostabi.
Kell 11.00–11.40 Operatiivja kaitsejõudude pidulik rivistus Padise vallamaja juures. Harju maavanem Ülle Rajasalu
Võidupühale pühendatud kõne; kaitseväeüksuste ja eriteenistuste paraad. Paraadi juhatab Harju malevapealik kolonelleitnant Gunnar Havi.
Kell 12.00 Harju XXI Maakaitsepäeva avamine Padise vallamaja juures. Päevajuht on Madis Milling. Kogu päeva jooksul saab külastada kaitseväeüksuste ja eriteenistuste tehnika, varustuse ja relvastuse väljapanekuid. Õpitoad. Eriteenistuste demonstratsioonesinemised, veekahur, Kalevi jalaväepataljoni soomukid, luurajad
ja snaiperid ning palju muud.
Isamaaline tervituskontsert Pa-

Kodukaunistamise Harjumaa Kogu hindas konkursi “Eesti kaunis kodu 2016“ raames omavalitsuste poolt esitatud objekte kolmes kategoorias:
eramud, maakodud ja ühiskondlikud hooned.

jandi keskpaigani. Esitletakse
ka Eesti oma relvatehases Arsenal toodetud relvi kahe maailmasõja vahel.
Sõjamuuseumil on plaanis
kogu püsiekspositsioon järk-järgult uuendada 2018. aastaks.
Eesti Sõjamuuseumi peahoone Viimsi mõis on külastajatele avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11–18 ja Vehema teel asuv rasketehnika angaar reedest pühapäevani.

Hellar Lill

Eesti Sõjamuuseumi direktor

dise vallalt. Sõdurisuppi pakub
Harju maleva naiskodukaitse,
avatud on müügipunktid.
Kell 12.20 Aastajooks 2016
m. Ekskursioon giidiga Padise
kloostrisse.
Kell 13.45–15.15 Demolahingud – tõelist märulit pakuvad PPA kiirreageerijad koostöös kopteri ja teenistuskoertega; lahingutegevus Harju maleva, Kalevi jalaväepataljoni
ja Päästeameti poolt; Õhuväe
ülelennud; Front Line Eesti ajaloohõnguline demolahing.
Kell 15.30 Vabariigi Presidendi poolt süüdatud Võidutule vastuvõtmine ja pidulik üleandmine Harju maakonna omavalitsusjuhtidele.
Kell 20 Padise valla jaanituli, esinevad Teele Viira ja
Kristjan Kasearu.

Harju maavalitsus

Perekond Saare kodu Kelvingi külas pälvis Harjumaa
kauneima eramu tiitli ning saab Eesti Vabariigi presidendi
tunnustuse. Foto erakogu

Tänavusele maakondlikule konkursile esitati kümne omavalitsuse poolt kokku 23 objekti.
Eramute kategoorias tunnistati võitjaks perekond Saare kodu Viimsi valla Kelvingi külas, teise koha pälvis perekond Raudi kodu Keila valla Kloogaranna külas ning
kolmandaks tunnistati Katriin Lille ja Margus Jõelaidi
kodu Harku valla Tiskre külas.
Maakodude hulgast hinnati parimaks perekond Kauli
kodu Veneküla külas Rae vallas. Järgnesid perekond Vaarmanni kodu Rasivere külas Anija vallas ja perekond Lääne
kodu Ruila külas Kernu vallas.
Kategoorias ühiskondlikud hooned ja ettevõtted oli parim Laitse Graniitvilla Kernu vallas. AS Hoolekandeteenused Kehra Kodu kompleksi Lehtmetsa külas Anija vallas hinnati teise ja Kõltsu mõisa Kloogaranna külas, Keila
vallas kolmanda koha väärilisteks.
Harjumaa konkursi võitjatest pälvivad Eesti Vabariigi
presidendi tunnustuse perekond Saare kodu Viimsi vallas,
perekond Kauli kodu Rae vallas ning Laitse Graniitvilla
Kernu vallas. Maakondliku konkursi parimaid tunnustab
Harju maavanem Ülle Rajasalu septembris toimuval konkursi “Eesti kaunis kodu 2016” tänuüritusel.

Maret Välja

Harju maavalitsus
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Bowlingu kevadhooaja lõpetamine
Viimsi Pensionäride Ühingu (VPÜ) bowlinguklubi liikmed käivad harjutamas kaks korda nädalas Viimsi Keskuse Kuulsaalis. Kevadhooaja sisse
mahtus mitu bowlinguturniiri.
23. veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva Pirita sotsiaalkeskuse eakaaslastega sõprusturniiriga “KesKeda”. Seekord jäi rändkarikas Viimsisse.
5. aprillil korraldas Haabersti sotsiaalkeskus turniiri
“Habsotke 2016”. Turniiril osalesid Tallinna linna sotsiaalkeskused ja VPÜ. Meie klubi saavutas 3. koha.
9. mail sai teoks Viimsi Pensionäride Ühenduse bowlinguklubi võistlusreis Helsingisse. Küllakutse meile saatis Talin Keilahalli seeniorklubi. Klubi koosseisu kuulub
umbes 160 pensionäri, kes harjutavad 36-rajalises bowlingusaalis, mis rajatud 1956. aastal. Nende tasemest räägivad võidetud tiitlid – klubiliikmete hulgas on üks seeniorite maailmameister ja Euroopa meister. Võrdluseks
– Viimsi klubisse kuulub 32 mängijat ja mänguradasid
Viimsi Kuulsaalis on 8, rajatud 2015. Kohtumine kulges
soomlaste juhtimisel ja nende võit oli veenev. Talin Keilahalli poolt väljapandud rändkarikas jäi seekord Soome.
Meie kaotust leevendas teadmine, et meie vastu mängis
praktiliselt Helsingi linna seeniorkoondis bowlingus. Järgmine kohtumine soomlastega toimub juba sügisel Viimsi
Kuulsaalis.
11. mail toimus Tallinnas AMB Al-Mare Seenior Kap
2016 finaal. Kaks kuud väldanud eelvõistlus selgitas finalistid, 10 meest ja 10 naist. Finaali jõudsid seeniormehed
viimsilased Väino Tomingas, Rein Valkna, Tormi Teras ja
naised Lembi Tamm, Natali Lorup. Meeste esikoha ja karika võitis Rein Valkna, Väino Tomingas oli 4. ja Tormi
Teras 10. Naised Lembi Tamm 7. ja Natali Lorup 8.
12. mail toimus Pirita linnaosa sotsiaalkeskuse korraldatud võistkondlik seeniorite bowlinguturniir “Pirita Kevad 2016”, osales 10 kuueliikmelist võistkonda. Esindatud olid kõik Tallinna linnaosad, lisaks Viimsi PÜ Bowlinguklubi ja klubi Keskpäev. Rändkarika võitis Haabersti
sotskeskus, VPÜ bowlinguklubi jäi teiseks ja kolmas oli
Mustamäe sotskeskuse võistkond. Viimsi klubi koosseisus
mängisid seeniorid Helle Mõlder, Lembi Tamm, Saima
Kaarepere, Rein Maidla, Väino Tomingas ja Rein Valkna.
20. mail klubil oli kevadhooaja viimane treeningpäev. Peale mängu kogunesid klubi liikmed Lubja küla
lõkkeplatsil, kus koos grillisime, mängisime ja natukene
laulsime.
VPÜ bowlinguklubi 2016 kevadhooaeg lõppes edukalt. Peale suvist pausi ootame klubisse harjutama seeniore, kes on huvitatud mõõdukast füüsilisest koormusest
ja on VPÜ liige või tahab selleks saada.

VPÜ bowlinguklubi juhatus

Rattaretk viis Viimsi
idarannikule
Suvisel laupäeval, 4. juunil
tutvusid u 200 viimsilast
koduvallaga, osaledes
juba traditsiooniks saanud rattaretkel ja Rannarahva piknikul.

Tänavune rattaretk keskendus
peamiselt poolsaare idaranniku kaunitele vaatamisväärsustele – Lubja tuletorn, Viimsi esmamainimise kivi, Riiasöödi
tamm, Randvere kirik, Hundi
koobas – ja küladele – Tammneeme, Pärnamäe, Randvere,
Lubja, Kelvingi. Giid Jaan Tagaväli tutvustas lisaks ka loodust ja koduvalla ajalugu.
23-kilomeetrise rattaretke
avas Lubja tuletorni ees abivallavanem Jan Trei. Rattaretke lõpetas Lubja mäel toimunud Rannarahva piknik, kus
mõnetunnisel kontserdil esinesid Viimsi valla koorid, tantsijad ja orkestrid: Püünsi Kooli
rahvatantsijad, Ita-Riina Muusikastuudio solistid, JJ-Street,
Viimsi Muusikakooli kitarristide ansambel, laulusõprade ühendus Omal Viisil, Iiri tants, segakoor VIIMSI, Viimsi huvikeskuse rahvamuusikud, ViiKerKoor ja Randvere pasunakoor.
Viimsi vallavalitsus tänab
rattaretke giidi Jaan Tagavälja
ja külavanemaid, kes tutvustasid oma kodukohta – Raimo
Tann (Lubja), Siiri Visnapuu
(Pärnamäe), Priit Robas (Randvere), Ants-Hembo Lindemann

Rattaretkel sai lisaks uutele teadmistele läbitud ka 23 rattakilomeetrit. Fotod Priit ja Aime Estna.
Rohkem fotosid vaata www.facebook.com/ViimsiVald.

Rahvariided, piknik, hea muusika – just see ongi
Rannarahva piknik.

(Kelvingi) –, Riiasöödi hobusekasvatust, Randvere kogudust, Hjalmar Konnot ja Marko Soonet spordiklubist CFC,
Viimsi rattaklubi liikmeid, kes
tagasid turvalisust ja toetasid

Lisaks tavapärastele vaatamisväärsustele
külastati ka Randvere kirikut.

tehnilise abiga, turvafirmat USS
ja Artjom Lofitskit, Saarefoodi, kes kostitas rattureid kohukestega, ja Tampe Toitu, kes
pakkus suppi, AS-i Viimsi Vesi,
kes tagas päeva vältel puhta

joogivee, kõiki autojuhte mõistva suhtumise eest ning Rannarahva pikniku korraldajaid,
esinejaid ja pealtvaatajaid!

Kultuuri- ja spordiamet

Üheskoos joosti Pranglile tiir peale
Vaatamata tormisele
ilmale startis 11. juunil
kell 13 poolsada spordisõpra nii saarelt kui ka
mandrilt Prangli jooksule.
Teist aastat toimunud võistluse
põhidistants (5 km) kulges Prangli sadamakuuri juurest mööda
peateed kirikuni ja tagasi. Kuni
11-aastaste laste jooksurada oli
3 km pikk ning eelkooliealiste
distants 150 meetrit.
Osalejaid oli nii saarelt kui
ka mandrilt. Meeste esikolmik:
1. Mati Korrol, 2. Andrus Prangli, 3. Markus Maasing. Naiste
esikolmik: 1. Katrina Stepanova, 2. Katriin Mats, 3. Kairi Veere.

Lõpuks väike medal ja kingikott.

12–16-aastaste seas võitis
poistest Christopher Palvadre ja tüdrukutest Elina Meier.
7–11-aastaste seas olid tublimad Hermann Seire ning Iisabel Sirel.
Täname kõiki osalejaid ning
toetajaid ja abilisi!
Tähelepanu, valmis olla, start! Fotod Terje Lilleoks

Võimle terveks raamatuga!
Vastilmunud raamatu “Võimle terveks“ autor viimsilane Eva
Pettinen on töötanud treenerina Eestis ja Inglismaal 20 aastat. 2006. aastal asutas ta Eesti esimese Pilatese stuudio
Viimsis. Mais tähistas stuudio 10. sünnipäeva.
Raamat “Võimle terveks” sisaldab harjutusi nii jooga, Pilatese,
Hiina meditsiini kui ka üldfüüsiliste treeningute varasalvest. Raamatus on harjutuskavad igaks päevaks ja enesetundeks.
Eva Pettinen on aastate jooksul välja töötanud mitmeid uusi
treeningstiile: padjapilates, toolipilates ja Terve Keha Treening.
Alates 2012. aastast saab stuudios osaleda 6-kuulistel matipilatese treenerikursusel, mille on tänaseks edukalt lõpetanud 20 treenerit. Eva treeneritöö algas 1996. aastal aeroobikatreeningute juhendamisega, misjärel liikus ta edasi Pilatese ja 2013. aastal hat-

Annika Prangli

ha jooga treeningute juhendamise juurde. Joogani jõudis ta läbi
Hiina meditsiini aastatepikkuse õppimise Eestis kõrgelt hinnatud
dr Rene Bürklandi juures.
Stuudio põhitegevuspaik on alati olnud Viimsis, kuid Pilatese jt
trennid on aastaid toimunud ka mujal. Stuudio on pühendunud Pilatese algkursuste juhendamisele harrastajatele ning matipilatese
treeningute juhendamisele ja arendamisele.
Juunis saab liituda stuudio õuetreeningutega Terve Keha Treening, mis toimuvad Viimsis. Tegemist on intensiivsete rasvapõletus- ja lihastoonustreeningutega, milles teeme koos läbi paljusid
raamatus “Võimle terveks” toodud harjutusi.
Vaata ka www.flexuspilates.com.

Flexus Pilates Studio
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Indrek võtab kaalust alla / 13
www.myfitness.ee/Indrekublogi
Algus – novembri lõpp
2015: 90 kg. Juuni keskpaik 2016: 75,8 kg.
Tegemist on minu kaalukaotamise projekti
viimase raportiga Viimsi
Teatajas. Teile, kes loete
sellest väljakutsest esimest korda, teen põgusa
ülevaate.
Olen olnud üle kahe dekaadi
rahvatantsija ning püsinud sale
ja vormis. Kui perre hakkas
lapsi sündima, kasvas suurest
empaatiast ka minu kaal. Eelmise aasta lõpus kaalusin juba
üle 90 kilo ning otsa sai jaks
rasket keha ringi tassida. Vererõhk oli kõrge, treppidest liikuda raske ja üldse väsisin kiirelt. Sain aru, et edasi enam nii
ei saa ning tuleb ette võtta suur
muutus. Kuna mu individuaalsed katsed ebaõnnestusid, siis
otsustasin kutsuda sõbrad appi
ja püstitada ülesanne, mida pole võimalik pooleli jätta. Sündis koostööprojekt MyFitnessi
ja Viimsi Teatajaga.
Mulle pandi treeningute
jaoks pulsivöö ning igapäevaseks sammude lugemiseks Polari fitnesskell. Treeningu ajal
jälgisime mu südamelööke ning
nende aeglustumist pauside
ajal, mis aitas HIIT treeningute
juures. Igapäevaselt jälgisime
minu üldist aktiivsust, mille tulemused laadisin üles netilehele, kuhu oli ligipääs analüüsiks
ka treeneril.
Ma pole jõusaalidesse kunagi erilise vaimustusega suhtunud – suur tuba rauast asju
täis. Olin ju neis varem käinud
ja siiski loobunud. Aga nüüd
avanes hoopiski uus maailm.
Trenni järel rääkis personaaltreener Kaspar mulle erinevate
vahendite tööeesmärkidest ja
õpetas, kuidas neid õigesti ka-

Pool aastat ja 15 kilo vähem! Tubli tulemus, ja nüüd tuleb saavutatut hoida. Fotod erakogu

Projekt on sündinud koostöös Viimsi Teataja ja
MyFitnessiga. Indreku teekonda eesmärgi suunas
kajastati 6 kuu vältel. Aitäh,
Indrek, edu ja jõudu! VT

sutada. Sageli kasutatakse neid
valesti ja inimesed kipuvad
loobuma, sest efekti ei kaasne ja tekitatakse enesele suisa
traumasid. Õpetused, mismoodi ja missuguseid lihaseid treenida, milliste koormuste ja intervallide ja vaheldustega, on
hindamatu pagas.
Esimesed kolm kuud pakkusid palju uut teavet. See on
päris uskumatu, kui palju on
elementaarseid pisikesi tarkusi, mis avaldavad mõju väga
kiirelt. Kaalukaotamise osas tuleb endale selgeks teha, et see

ei toimu jõusaalis. Kaalu kaotatakse toitumisega. Jõusaalitrenn või sportlik liikumine
toetab keha muudatusi ja lihaste arengut ning kasvatab võhma ehk vastupidavust. Minu
jaoks olid mõlemad olulised,
sest lisaks kehakaalu kaotamisele tahtsin tagasi võita energia, mis minus varem pulbitses. Toitumisnõustajaks sai mulle MyFitnessi tiimist särav ja
rõõmus Galina Holmar, kellega vaatasime üle minu igapäevased menüüd, eelistused ja
soovid, vajadused ja välistused.
Näiteks ma armastan väga liha.
Selgus, et liha ei olegi mingi
probleem, kui seda mõistlikes
kogustes süüa. Lühidalt – olen
hakanud oluliselt rohkem kala
sööma. Olen loobunud nisujahust ja see ei olnudki eriline
kaotus. Pasta asendasin täiste-

ra pastaga ning kartulit söön
samuti harva. Kevadine värske
kartul on rikkaliku maitsega ja

seda soovitan süüa küll. Värsked salatid, aurutatud, vokitud
või ahjus küpsetatud köögiviljad erinevate maitsestustega ja
kastmetes sobivad liha juurde
ideaalselt. Hommikuks hakkasin paar korda nädalas putru
sööma, mille seas kujunes lemmikuks 8-viljapuder. Hommikusöögiks olen hakanud sööma nii omletti, munaputru kui
ka keedetud mune nii, et kollane kergelt vedel jääb.
Muutused toitumises võtsid aega, aga enam ma ei mõtle
sellele väga pingsalt ja valikud
kujunevad loomulikult. Loobusin suhkrurikastest jogurtitest ja segasin naturaalsesse
jogurtisse külmutatud või värskeid marju ning pisut mett.
Limonaadid ja pakimahlad on
suhkrupommid. Panen rohkem
rõhku veele ning maitsestan
seda enda rõõmuks ja vahelduseks erinevate puuviljade,
köögiviljade või maitsetaimedega. Täna premeerin end krevettidega salatipadjal. Niiii lihtne teha ja super hea!
Mu algne eesmärk oli jõuda 75 kiloni aprilli lõpuks. See

Grillitud krevetid salatipadjal
Arvesta ca 6–8 krevetti inimese
kohta. Otsusta suuruse järgi. Marineeri kergelt õlis, kuhu oled
purustanud küüslauku ja värske tšilli kauna. Küpseta kergelt
grillil või grillipanniga või suisa
kodus toas pannil selles samas
õlis, kus nad marineerusid. Krevett on õrn ehk siis jälgi kuumust ning kui toores krevett on
mõlemalt poolt juba roosa ja
enam läbi ei paista, on ta ka peagi valmis. Üle küpsetades muutub liha lihtsalt tuimaks. Natuke harjutamist (suvi alles ees) ja
varsti oledki krevetimeister!
Salatipadjaks kasuta kõike värsket, mida hetkel saada on.
Redis, kurk, tomat, salat, till, paprika. Kastmeks sega sidrumahla pisut soola, pipart ja mett. Soovi korral ka pisut palsamikastet. Lihtsuses peitub geniaalsus.
Head isu!

ei õnnestunud ja ma ei ole ka
täna veel täpselt 75, aga siiski
on tänaseks mu kaalunumbri
algus 75 ehk siis võin end uhkusega lugeda võitjaks. Ma
olen võitnud iseennast ja olen
veendunud, et lähimatel nädalatel on see “täpselt 75 kg” samuti käes. Suutsin Viimsi Jooksul isegi poolmaratoni läbi
joosta, mis veel mõni aeg tagasi kuulus minu elus kindlalt
ulme kategooriasse. See ongi
tõestus, et kui eesmärk püstitada, on seda võimalik ka saavutada. See on ikka päris äge, kui
jälle lähevad selga riided, mida
pole aastaid kandnud, ja peeglist vaatab vastu šikk sale inimene. Abikaasa tugi ja komplimendid edusammude osas inspireerivad samuti väga. Isegi
lapsed rõõmustavad, sest jaksan nendega koos rohkem möllata ja õues mängida.
Nüüd suundume suvepuhkusele, aga minu tegevusi saab
edasi jälgida www.myfitness.
ee/indrekublogi lehel, kuhu tuleb peagi uus videotervitus
ning uus eesmärk. Olen tänulik
selle võimaluse eest, mis aitas
mul teha midagi, mida ma üksi
ei suutnud. See tähendab mulle
palju. Loodan, et see inspireeris ka sind.
Kummardus teie ees: Annika Koppel, Liina Rüütel, Erkki
Torn, Marika Mäsak, Kadri Paat,
Eva Ottas, Galina Holmar ja minu personaalne treener Kaspar
Lannes!
Spetsiaalsed tänud: Viimsi
Teataja, MyFitness ja Pepekala!
Aitäh kõigile, kes mulle
sel teel kaasa elasid, toetasid,
nõustasid, innustasid ning ise
endale inspiratsiooni said!
Trennis näeme!

Indrek Kaing

Viimsi rulluisutajate edukas lõpp hooajale
11. juunil korraldas Viimsi
rulluisuklubi Rullest Randvere Kooli spordisaalis
ilu-rulluisutamise võistluse Corny Cup, millest võttis osa 64 rull-iluuisutajat
vanuses 5–14 eluaastat.
Corny Cupil võisteldi neljaste
kavade kategoorias ja kümnes
erinevas taseme- ja vanusekategoorias, mida hindasid EUL-i
iluuisutamise kohtunikud Malle Ratas, Julia Agerova ja Mare
Vanatoa.
Vanema vanuse edasijõudnute kategoorias saavutas esimese koha Relica Pullerits, teisele kohale tuli Anette Amanda
Brand ning kolmandale kohale
Mia Karoli Talvoja. Noorema
vanuse edasijõudnute kategoorias saavutas esimese koha Merit Mandre, teise koha Anneliis Aljas ja kolmandale kohale

Võistlusel Corny Cup 2016 osalenud. Foto erakogu

tuli Liz-Marie Skobolev. Kolmikhüppe klassis tulid erinevates vanuserühmades esimestele kohtadele Marie Laureen
Saluvee ja Pia Marii Leht ning
algajate kategoorias võitsid Mirjam Aasav, Jelizaveta Sidorok
ja Katariina Paasik.

Noorte neljaste kavade
kategoorias tulid võitjaks Anne-Grete Aljas, Hanna-Stiina
Kivinurm, Elis Ronk ja Kaia
Mia Kalda. Sama kavaga saavutati Eesti meistrivõistlustel
esimene koht ning sel aastal
Portugalis toimunud EM-il 12.

koht. Noorema vanuse neljaste kavade kategoorias saavutasid Corny Cupil esimese koha
Brit Marii Tomingas, Anette
Amanda Brand, Relica Pullerits ja Simone Ever. Võistlusi
toetas CORNY BIG.
Häid tulemusi saavutasid

Rullesti rull-iluuisutajad ka selle aasta EM-il. 29.–30. aprillil
toimusid Portugalis Matosinhoses Euroopa meistrivõistlused rull-iluuisutamises, millest
võttis osa üle tuhande rulluisutaja üheksast riigist – Eestist,
Andorrast, Saksamaalt, Hollandist, Iisraelist, Prantsusmaalt,
Itaaliast, Hispaaniast ja Portugalist.
Rullesti esindanud 27 rulluisutajat võistlesid viies erinevas kategoorias. 16-liikmeline
kujunduisutamise rühm saavutas täiskasvanute kategoorias
kavaga “Space Odyssey” 5. koha, kaotades neljandale kohale
Monza Precision Teamile vaid
1,0 punktiga. Rullesti kujunduisutamise kava hinded ulatusid kümne punkti süsteemis väga kõrge 9,2-ni ning õnnestusid kõik väga keerulised kujunduisutamise elemendid.

Rullesti juunioride rühmakava tuli 15. kohale. Rullesti
noorte neljane kava nimetusega “Ice-Cold” (koosseisus Elis
Lemberg, Jaanika Kiolein, Saskia Bergmann, Lisanne Siniväli) saavutas üheksanda koha,
kaotades kaheksandale kohale Saksamaale vaid 0,9 punkti. Kõrgeimad punktid andis
Prantsusmaa kohtunik, kes asetas kava “Ice-Cold” isegi 6. kohale.
Rullesti uisutajate osavõttu
EM-ist toetas ka Viimsi vald.
Rulluisuklubi Rullest ootab
treeningutega liituma uusi huvilisi vanuses 6–13 eluaastat.
Treeningud toimuvad Viimsis.
Täpsem info ja registreerimine: piret@rullest.ee, tel 5662
8180 ja www.rullest.ee.

Piret Rink
Rulluisuklubi Rullest treener
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Isamaaline
piknikupäev
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon (VEDA)
alustab uue toreda ettevõtmisega – pargipiknik
isamaalises meeleolus taasiseseisvumispäeval
20. augustil.
Piknikutava on ühte otsa pidi Eesti kultuuris sügaval sees
– pühades hiites kooskäimise juurde kuulub ka rituaalne
kehakinnitamine.
Pique-nique on prantsuskeelne väljend, mis tähendab romantilist väljasõitu looduskaunisse kohta. Piknikule mindi,
et muretult, pingevabalt ja seltskondlikult aega veeta. Prantsusmaalt levis piknikukultuuur kiiresti üle kogu Euroopa.
Piknikule andis kunstilise mõõtme Édouard Manet’ tuntuim
teos “Eine murul“, mis valmis aastal 1863. Sellest on saanud
lääne kultuuri tüvitekst, millele meie Priit Pärn pakkus oma
tõlgenduse aastal 1987. Kui läheneda piknikule seltskondlikust, kunstilisest, gurmee ja kultuuri aspektist, saame toreda
semiootilise sündmuse, mis pakub rõõmu ja rahulolu mitmel
tajutasandil. Eestlasele kangastuvad sellise väliürituse prototüübina ehk Teele, Toots ja Kiir Paunvere laadaplatsil.
Laadamiljöö loovad piknikupäevale käsitöötänav ja
kohvikute tänav. Seal saab osta huvitavaid piknikutoite,
kui ise ei soovi piknikukraami kaasa võtta. Prantslased panid piknikukorvi toite, mida oli mugav sõrmedega süüa.
Murule laotati lina või istuti otse maha. Inglased aga armastavad kaasa võtta kokkupandava laua ja toolid, nemad
ei armasta ka sõrmedega söömist.
Mida aga eestlased armastavad, saame näha 20. augustil piknikupäeval. Võtke kaasa vahvaimad piknikutekid,
mis teil on – tuleb piknikutekkide konkurss. Fotokonkursile “Eine murul” aga saatke pilte, mida teete piknikupäeval
oma seltskonnast või teistest – valime välja toredamad pildid ja teeme näituse, mida talvel südantsoojendav vaadata.
Ja parimatele ikka ka auhinnad!
Eestluse püsimine on üks selle pikniku ideedest. Mida
teha, kuidas olla, et Eesti kultuur ja rahvas edasi püsiksid? Lisaks parki püstitatud avalikule mõttetahvlile, kus
iga mõte on väärtuslik, kinnitame enestele üheskoos Eestis elamise olulisust, hindame seda kui saavutust ja annet!
Igale Eestisse jääjale auraha!
Teeme siis nii, nagu eestlastele kombeks – saades eurooplasteks jääme ka eestlasteks. Eestlase jaoks on loodus
püha, temasse ei või hoolimatult suhtuda. Seega, pargi
jätame eneste järel samasuguseks, kui see oli meie tulles
– puhtaks ja terveks. Eurooplaseks saamisega ei ole tänapäeval nii palju vaja vaeva näha, see meil sissetallatud tee
juba. Väärikamat sorti meelelahutust, mis muud. Natuke
head muusikat läbi juhtme ja kõlari, võimalus osta, ennast
ja teiste seltskonda nautida. Panna selga paremad riided,
mis just sellesse miljöösse harmooniliselt sobivad. Kõik
see kokku ongi siis peen Viimsi piknikukultuur.
Kohvikutetänavale ootame piknikutoitusid pakkuma
kõiki kohalikke toidutegijaid. Käsitöötänaval saavad käsitöölised ja kunstnikud oma valmistatud asju pakkuda.
Avatud ateljee on kunstnike päralt – siin saab oma teoseid
näidata, müüa ja uusi luua. Kel huvi ise teoseid luua, olete
oodatud pargivaadete töötuppa. Et tegemist on Põhja-Harju Koostöökogu Leaderi projektiga, ootame eriti just meie
kolme valla – Viimsi, Rae ja Jõelähtme – rahvast oma talenti näitama. Piknik on ka iseenda näitamise koht. Oodatud on kõik peened piknikutualetid, kübarad ja päevavarjud, kuid üle kõige kroonigu rahvuslik motiiv.
Isamaalise piknikupäeva avame Johan ja Maria Laidoneri monumendi juures kell 11 isamaaliste kõnede ja puhkpilliorkestriga. Kell 12 esineb pealaval Curly Strings, 13–16
on ühislaulmisi, ühistantsimisi, seltskondadevaheline viktoriin, kunstinäitus, kokkuvõte eestluse püsimise mõttetahvlilt
ja Eestisse jääjate autasustamine. Laulame igihaljaid laule,
jagame trükisooje laulikuid, millest hea sõnu meenutada.
Õhtul toimub Viimsi mõisa salongimiljöös kammerkontsert.
Kohvikute- ja käsitöötänaval ning avatud ateljeedes
osalemiseks palume auväärsetel meistritel meiega ühendust võtta e-posti aadressil lill.ene.lill@gmail.com või helistada Lehtele telefonil 5114 557.
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon on algatanud juba mitu kena traditsiooni. Viimsi Aasta naise austamistseremoonia tõstab igal kevadel aupaistesse võrratud
Viimsi naised ning Viimsi taluturg loodi samuti VEDA
eestvedamisel.

Ene Lill

VEDA president

Esimene tantsupidu Viimsi
staadionil
6. juunil tantsis 456
tantsijat Viimsi staadionil
toimunud tantsuetendusel “Sa tule nüüd…“.

Pealtvaatajad said kaasa elada
fantaasiaküllasele merereisile
meie oma Viimsi valla vahvatele saartele. Etenduses sai nautida kõigile teada-tuntud merelaule, millele enamus tantse
on loonud Maido Saar. Lisaks
Hele Pomerants, Agne KurikoffHermann, Anli Soosaar, kes
üheskoos on tantsud noortele
ka selgeks õpetanud.
Sõnalise poole olid loonud
Viimsi Kooliteatri lapsed ja noored, koos juhendaja Külli Talmariga. Projektijuhiks oli Merike Hindreus.
Peol sai esinemas näha Püünsi Kooli 1.–6. klasside tantsurühmi, Püünsi lasteaaia tantsijaid, Randvere Kooli rahvatantsuseltsi Pääsuke kolme rühma,
šõutantsurühma Vikerkaar Randvere Koolist, Viimsi Kooli 1. klasside tantsijaid, Viimsi Kooli
2.–3. klasside rühma, Viimsi
Kooli SÕPRUS lasterühma, tantsuansambli SÕPRUS noorterühma, Viimsi Kooli vilistlasrühma Sõbberid, Viimsi Kooli
õpetajate tantsurühma, Haabneeme Kooli 1.–2. klasside rahvatantsijaid, lasteaedade Põnnipesa, Tibu ja Väike Päike pisikesi tantsijaid, Viimsi Vallaaluste tantsurühma, Randvere
Kobarake seeniortantsijaid, Viimsi päevakeskusest Tutitriinude

Rätikud kaelas, valged ja sinised riided – just nagu tulevased meremehed ja -naised! Fotod Aime Estna.
Vaata galeriid www.facebook.com/ViimsiVald

Aitäh, Maido Saar!

rühma. Külalisrühmadena astusid üles tantsijad Tallinna Vaba
Waldorfkoolist, Loksa Gümnaasiumist, tantsuansambel Lee,
Kabud ja Kindakiri, rahvatantsuseltsi Pääsuke segarühm ning
Põnnipesa emmed ja beebid.
Kes suuremad, need üksi, kes pisemad, need emmedega!

Viimsi Teataja

Restoranide festival Lendkala

Restoranitoit vabas õhus ja hea muusikaga – just selline tuleb restoranide festival Lendkala! Fotod Meeli Laidvee. Vaata festivalist rohkem
www.facebook.com/lendkalafestival

Lendkala on restoranide
rändfestival, mis otsib
endale igaks suveks uue
vahva asukoha, kus end
lahti pakkida. Eelmisel
aastal lendasime Viimsisse Rannarahva festivalile,
sel aastal aga otsustasime maanduda Rae vallas
Peetri pargis.
Restoranide festival on Eestis
veel üsnagi uudne ettevõtmine,
kuid maailma mastaabis järjest enam populaarsust koguv
meelelahutus, kus kokku tulevad erinevad restoranid, et pakkuda külalistele parimaid palasid oma köögist. Külastajad
saavad välitingimustes nautida
ka meie Viimsi kohalike resto-

Eelroad, pearoad, magustoidud.

ranide ning teiste tuntud restoranide roogasid üle terve Eesti.
Igal restoranil on vabad käed
menüü koostamisel, kuid sel
aastal oleme pööranud oma pilgud ka ühe uue ja põneva kalaliigi poole, keda Eesti vetes
üha enam leidub – ümarmudil.
Igal restoranil on kohustus lisaks muudele enda poolt valitud toitudele pakkuda ka ühte
toitu, mis on valmistatud just-

nimelt ümarmudilast ning päeva lõpuks hindab nende saavutusi ka žürii, et nende seast see
parim roog üles leida.
Selle aasta Lendkala on väga eriline ja juubelihõnguline,
kuna tähistame 150. aastapäeva Rae valla asutamisest ning
25. aastapäeva taasasutamisest.
Selle sündmuse tähistamiseks
kirjutame end Eesti ajalukku vabariigi pikima küpsisetordi valmistamisega, meie eesmärgiks
on valmistada vähemalt 30-meetrine küpsisetort ning selleks vajame teie kõigi abikäsi – nii
suuri kui ka väikeseid!
Kuna meie rõhk on alati
olnud puhtal ja tervislikul eestimaisel toorainel, siis toimub
sel aastal festivali raames uudi-

sena ka Eesti toidu laat, kuhu
ootame kauplema kõiki kohalikke väiketootjaid, kes oma
toodangu kodumaisest ja puhtast toorainest valmistavad. Festival kestab küll vaid ühe päeva, kuid meie turult saab koju
kaasa soetada tooraine, millest
veel mitmel järgneval päeval
kodus erinevaid hõrgutisi valmistada.
Festival pakub tegevust terveks päevaks nii suurtele kui
väikestele ning õhtu lõpetame
kontserdiga ansamblilt Swingers, kus solistidena astuvad
üles Birgit Sarrap ja Mikk Saar.

Maria Sepper

Restoran RootS
Restoranide festivali Lendkala
peakorraldaja
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Viimsi valla kultuurikalender

19. juuni – 17. august
JUMALATEENISTUSED		
19. juuni kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Surnuaiapüha jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
26. juuni kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
3. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Surnuaiapüha jumalateenistus
armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Randvere kiriku 164. aastapäeva jumalateenistus
Kose koguduse pasunakoor
EELK Randvere kirikus
10. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
17. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
23. juuli kell 18
Vesper
Naissaare Püha Maarja kabelis
24. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Kai Lappalainen
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus ja surnuaiapüha
Naissaare Püha Maarja kabelis
ja kalmistul
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
31. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
7. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
MUUSIKA			
17.–23. juuni
Viimsi Valgete Ööde Festival
Viimsi vabaõhumuuseumis
17. juuni kell 20
Viimsi Valgete Ööde Festival
Jüri Pootsmann Bänd & DAGÖ

Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 21
Triin Niitoja & John4
DJ Sass Nixon
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
18. juuni kell 20
Viimsi Valgete Ööde Festival
Mick Pedaja ja Mikk Tammepõld
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 21
DJ Heiko Merikan
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
19. juuni kell 13
Viimsi Valgete Ööde Festival
Perepäev “Kaks päeva maal“,
külaline Meister Jaan
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis
24. juuni kell 21
DJ Allan Peramets
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
25. juuni kell 21
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
1. juuli kell 21
Helena Mäe – akustiline kontsert
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
2. juuli kell 22
Pidu – esineb Ines
Pilet 15 €
Lisainfo: pranglia@gmail.com,
tel 5341 3109
Prangli saarel, sadamakuuris
Noor Kaardivägi
9. juuli kell 22
Ansambel Karavan
Piletid müügil Prangli saarte
muuseumis
Info: info@prangli.ee,
tel 5694 4238
Prangli rahvamajas
15. juuli kell 21
Ithaka Maria – akustiline kontsert
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
16. juuli kell 22
Suvine tantsupidu
Ansambel Meie Mees
Piletid müügil Prangli saarte
muuseumis
Info: info@prangli.ee,
tel 5694 4238
Prangli rahvamajas
22. juuli kell 21
Birgit Õigemeel – akustiline
kontsert
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
kell 22
Kesksuvine süldipidu
Esinevad Ivo Linna ja
Anti Kammiste

Pilet 12 €
Lisainfo: pranglia@gmail.com,
tel 5341 3109
Prangli saarel, sadamakuuris
Noor Kaardivägi
23. juuli kell 19.30
Nargenfestival 2016
Live-kontsert: Jarek Kasar
Naissaarel, Hellerella aias
31. juuli kell 22
Suvine tantsupidu
Ansambel Smilers
Piletid müügil Prangli saarte
muuseumis
Info: info@prangli.ee,
tel 5694 4238
Prangli rahvamajas
6. august kell 22
Suvine tantsupidu
Ansambel Hellad velled
Piletid müügil Prangli saarte
muuseumis
Info: info@prangli.ee,
tel 5694 4238
Prangli rahvamajas
9. august
Kontsert: Ott Lepland
Viimsi vabaõhumuuseumis
TEATER
30. juuni kell 19
Tartu Spontaansusteatri
etendus “Saare lood“
Pilet 5 €, lapsed tasuta
Lisainfo: pranglia@gmail.com,
tel 5341 3109
Prangli saarel, sadamakuuris
Noor Kaardivägi
3. juuli kell 16
Jan Uuspõllu teatriprojekt
“Iloona ja Jussineni huvitav elu“
Naispeaosades Jan Uuspõld ja
Sepo Seeman
Pilet 15 €
Lisainfo: pranglia@gmail.com,
tel 5341 3109
Prangli saarel, sadamakuuris
Noor Kaardivägi
7., 8., 9., 14., 15., 16., 21. ja
22. juuli kell 19.30
Nargenfestival 2016
Nargenfestival ja Kinoteater
esitlevad:
“Tüdrukud ei nuta ehk
Katharina lähetamine“
Lisainfo: www.nargenfestival.ee
Naissaarel, Omari küünis
23., 30., 31. juuli ja 6.,
7. august
Etenduste algus L kell 13.30;
P kell 16.30
Viimsi Suveteater “Mereplekid“
Lood salapiirituse vedamisest
Pilet 15 €
Lisainfo: pranglia@gmail.com,
tel 5341 3109
Prangli saarel, sadamakuuris
Noor Kaardivägi
25.–26. juuli kell 20
Vana Baskini Teater
“Minu pidu, teen mis tahan
(suren või ära)“
Piletid müügil Piletilevis
Rannarahva muuseumi hoovis
28., 29. ja 30. juuli kell 19.30
5., 6., 7., 10., 11. ja
12. august kell 19.30

Nargenfestival 2016
Nargenfestival ja Kinoteater
esitlevad:
“Aadama õunad“
Lisainfo: www.nargenfestival.ee
Naissaarel, Omari küünis
				
11., 12., 13., 15., 17. august
kell 19
Viimsi suveteater “Mereplekid“
Lood salapiirituse vedamisest
Piletid saadaval Piletilevis ja
Rannarahva muuseumis
Viimsi vabaõhumuuseumis
NÄITUS 		
Näitus “Piirideta meri“
Kunstnik Anneli Akinde müüginäitus
Rannarahva muuseumis
Alates 17. juuni
“Külma sõja“ uuenenud
ekspositsioon
Uus relvanäitus
Avatud on lastetuba
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
Kuni 30. juuni
Raamatuväljapanek “Meri on,
meri jääb, meri olema peab“
Prangli raamatukogus
4.–28. juuli
Raamatuväljapanek
“Raamatuid kalastajatele“
Prangli raamatukogus
Kuni 6. juuli
Kunstnik Andrus Rõuki maalinäitus “Pööripäev”
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
10. juuli kell 12
Inna Koleanderi näituse
avamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 31. august
Stendnäitus “Kaart ja Kaart –
ajareis Tallinnas“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
Kuni 31. august
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus
Viimsi huvikeskuses
				
SPORT
Kuni 31. august
Joogatunnid
E ja K 18.30–20.00
Halva ilmaga toimub tund
Viimsi huvikeskuses
Lisainfo: www.pilletaliyoga.com
Viimsi vabaõhumuuseumis
3. juuli kell 19
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – Raasiku FC Joker
Viimsi staadionil
8.–10. juuli
Viimsi valla lahtised meistrivõistlused purjetamises
Leppneeme sadamas
16. juuli kell 13
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – JK Sillamäe Kalev II
Viimsi staadionil
3. august kell 19
Jalgpalli B esiliiga kohtumine

Viimsi JK – Tallinn FC Flora U 19
Viimsi staadionil

Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

6. august kell 12
Prangli spordipäev
Erinevad spordivõistlused ning
laskmine
Prangli saarel, Ülesaarel ja
Loo laskeväljal

11. august kell 13
Viimsi Noortepäevad 2016
Viimsi staadionil ja skatepargis

LASTELE JA NOORTELE		
Kuni 19. august
5. suvine võistulugemine 1.–9.
klasside õpilastele
Viimsi raamatukogus
Kuni 17. juuni
Üliäge suvine Muuuvi linnalaager
Laagrisse ootame lapsi vanuses 6–13 eluaastat
Kontakt: info@muuuv.ee või
tel 6051 100
Muuv seiklusmaal
Kuni 17. juuni kell 10–16
Kunsti- ja loovuslaager
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
Kuni 31. august E–R
Rõõmupisiku “Teen ise“ laagripäevad
Lastele alates 4. eluaastast
Lisainfo: www.spatallinn.ee/
suvelaager-lastele/
Tallinn Viimsi SPA lastekeskuses
17. juuni kell 16
Põhikooli lõpuaktus
Püünsi Koolis
20. juuni kell 14
BMX võistluspäev
Viimsi skatepargis
21. juuni kell 12
Põhikooli lõpuaktused
9a, 9b, 9f klass
Viimsi Koolis
kell 16
Põhikooli lõpuaktused
9c, 9d, 9e, 9s klass
Viimsi Koolis
22. juuni kell 16
Gümnaasiumi lõpuaktus
Viimsi Koolis
27. juuni – 1. juuli kell 10–16
Hea tuju lastelaager
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
1.–5. august kell 10–16
EluLahe loovuslaager
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
1.–5. august kl 10–16
Inglise keele laager

EAKATELE
12. juuli
Õppereis eakatele Virumaa –
Narva
Kell 6.40 buss väljub Mähe
aedlinna peatusest
Kell 7 buss väljub Viimsi haigla
juurest
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus
VARIA
18.–19. juuni kell 10–14
25.–26. juuni kell 10–14
2.–3. juuli kell 10–14
9.–10. juuli kell 10–14
16.–17. juuli kell 10–14
23.–24. juuli kell 10–14
Viimsi taluturg
Müügil eestimaine toidukraam!
Viimsi vabaõhumuuseumi
turuplatsil
9. juuli
Prangli kalurite päev
Eistukiga sõudmise maailmameistrivõistlused
Lisainfo: pranglia@gmail.com,
tel 5341 3109
Kaluritepäeva üritused sadamas
14. juuli kell 22
Õhtused ekskursioonid Trivimi
Vellistega
Kaitseväe kalmistul
23. juuli
Lahtised meistrivõistlused
grillimises, külapäev
Rohuneeme külaväljakul
28. juuli kell 21
Õhtused ekskursioonid
Trivimi Vellistega
Kaitseväe kalmistul
30.–31. juuli
Rannarahva Festival
Viimsi vabaõhumuuseumis
30. juuli Viimsi kohvikute päev
Viimsi poolsaarel
31. juuli kogukonna päev
Viimsi vabaõhumuuseumis
13. august kell 12
Ekskursioon Trivimi Vellistega
Kaitseväe kalmistul
info
Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
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REAKUULUTUSED

TEENUS
n Kogenud

puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad! Tel 5220 321.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Ohtlike puude/okste langetamine (litsentseeritud
meister). Muruniitmine trimmeriga, pisiremonditööd majas ja aias, kodumeistri teenused. Tel
5139 437, e-post igor@infinitas.ee.
n Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb
koju teile sobival ajal. Vastavalt vajadusele kombineerin parima mõju saavutamiseks erinevaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates 22 eurost.
Massööri tellimine: reedu48@hotmail.com või
tel 5092 4300, Reet.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!
n Akende pesu, katuste süvapesu, veerennide
puhastus. Tuleme appi puhastustöödes igasse
maakonda. Täpsem info tel 5638 8994, Uve.
n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked.
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja
transporditeenused. Tel 5850 4300.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Küttekollete ehitus ja remont. Korstnapühkimisakti väljastamine kindlustusseltside ja
Päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
n Fassaadide ja sokli soojustamine, viimistlemine
ja renoveerimine. Huvi korral julgelt helistada!
Tel 5155 788.
n Muru niitmine ja õhutamine, võsalõikus, hekkide
hooldus, tänavakivi puhastus, viljapuude hooldus,
ohtlike puude langetamine, lehtede koristus.
Tel 5886 6044, www.niidumeister.ee.
n Paigaldame teie kinnistule vee ja kanalisatsiooni
torustiku ja liitume valla veevärgiga. Majasisesed
santööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja survestamine. Keevitustööd. Kaevetööd väike ja suur
traktor, (Roxsoni võimalus). Platside ja aiateede
kivitamine, äärekivide paigaldus. Mahutite ja septikute paigaldus. Garantii 2 a. Tel 5656 7690, Enno.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu. Tasuta aiast,
garaažist: torud, plekk, pesumasinad, pliidid,
vannid, radiaatorid, kraanid, tööriistad, seadmed,
mootorid, kaablid jne. Korteritest, majast 10 €.
Külmkapid, boilerid 10 €. Tel 5550 5017.
n Tänavakivi, munakivi, paekivi paigaldus ja müük,
aedade ehitus ja haljastus. Tegeleme tänavakivide
ja munakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade
ehitusega ja haljastusega. 13 aastat kogemust antud valdkonnas. E-post henno.piirme@gmail.com,
www.kivivennad.ee. Tel 5519 855, 5588 842.
n Niidan muru niiduki, raideri ja trimmeriga. Pügan
hekki. Tel 5542 791, Toivo.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Tel 5540 865,
info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused,
konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja
välistööd, traktoritööd. Tel 5074 178.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Tel 5352 9476, e-post ehitus@miltongrupp.ee.
n Teostame ehitus- ja remonditöid: siseviimistlus
– plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad; üldehitus – katused, räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, terrassid, palkmajad jooniste
järgi. Helistage ja pakume teile parima lahenduse!
Tel 5897 6656, e-post meelisehitus@gmail.com.
n Aedade ja väravate valmistamine, paigaldus.
Tel 5249 034, www.iis.ee.
n Puutööd, aiad, soojustamine, majavoodrid,
terrassid, kiviteede ehitus ja survepesu, parandus.
Lamekatuste ehitus ja katmine rullmaterjalidega,
värvimistööd, haljastus. Tel 5366 4294, e-post
ehitusm@online.ee.
n Hekkide ja viljapuude lõikus, muru niitmine.
Tel 5663 0024.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 5526 28.
n Puutööd, aiad, soojustamine, majavoodrid, terrassid, kiviteede ehitus ja survepesu, parandus.
Lamekatuste ehitus ja survepesu, parandus. Lamekatuste ehitus ja katmine rullmaterjalidega, värvimistööd, haljastus. Tel 5366 4294, e-post ehitus@
online.ee.
n Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 5780 8203.
n Kingsepatööd! Kontsaplekid, pooltallad, liimimised, õmblused, lukuvahetus, kotiparandus.
Tel 5820 3820, e-post kingsepp@online.ee.

n Trimmeriga

pikema rohu ja heina niitmine, vajadusel ka kergema võsa niitmine. Tel 5554 7291.
n Kogenud puhastusekspert otsib Viimsis kodukoristusobjekte. Hooldus ja suurpuhastused, aknapesu,
kolimis- või remondijärgne puhastus. Kasuta koristamiseks kuluvat aega perega koosolemiseks, raamatu lugemiseks või lihtsalt puhkamiseks. Huvi
korral võib kirjutada e-posti aadressil jane.koristaja
@mail.ee.
n Pesu pesemine, keemiline puhastus, vaipade puhastus. Tel 5820 3820, e-post pesunaine@online.ee.
MÜÜK
n Küte: 3 m ja halg 30-60 cm, hind al 16 €/rm;
korralikult pakitud halud ja klotsid 40 l tr võrgus,
al 1.90 €/võrk. Transport hinnas. Halumasina
(EVO36) rent ja teenus. Tel 5620 8210.
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask
30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad
kodulehel. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae,
Viimsi valda tasuta. Tellimine tel 5198 9070,
www.unitedexpo.ee.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale veoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 5092 936.
n Aiad, väravad, tõstuksed ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt
(tsingitud ja värvitud värav + vundament + paigaldus + automaatika komplekt), hind 1500 eurot.
Tõstuks 2,5 x 2 m 450 eurot. www.finegarden.ee,
tel 5895 8809, info@finegarden.ee.
n Müüa puitbrikett alates 122 €/tonn, pellet premium 6 ja 8 mm 175 €/960 kg, turbabrikett, lepp,
kask, killustik, liiv, muld (alates 10T). Vana-Narva
mnt 9a laost saab osta ka paki kaupa al 1,4 €/10 kg!
Tel 5692 4924, www.leilibrikett.ee.
n Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajamiseks, kiviktaimlale ja lillepeenrasse. Kasvumuld on
suure huumuse sisaldusega, turbapõhine ja väga
hea toiteväärtusega ning ilma kivideta. Teie käsutusese on kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea
manööverdamise võimega kalluri hinnaga 80 eurot.
Tel 5252 632.
n Hall lepp al 35 €, sanglepp al 37 €, kask al 39
eurot, metsakuiv okaspuu (kuusk) al 37 €. Mõõdud
vastavalt tellija soovile 30-60 cm. Hinnad sisaldavad
vedu ja käibemaksu. E-post laanesaemees@gmail.
com või tel 5697 5216.
n Müüa paarismaja, krunt on 900 m2, või vahetada
uuema korteri vastu + kompensatsioon. Tel 5667
1098.
n Viimsis asuv firma teeb kaeve-, remondi- ja ehitustöid. Paigaldame tänavakive. Rajame nii kivist
kui ka puidust piirdeaedu, grillimisnurki ja terrasse, keevitame ja töötame survepesuriga. 25 aastat
kogemust Soomes ja Eestis ehitusvaldkonnas. Olemas tööriistad akutrellist ekskavaatorini, samuti
head koostööpartnerid. Tel 5691 0248, Jari (soome
keeles), 5609 2248, Andres (eesti keeles). Küsi
julgelt: lusttag@gmail.com.
n Tänavakivide paigaldus, teede ja platside ehitus,
vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus. Üldehitustööd.
Pikaajaline kogemus. Tel 5929 5944, e-post kuntateenused@gmail.com.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30-60 cm. Hind alates 33 €/rm. Kojuvedu. Tel 5227 345, e-post marek406@gmail.com.
TÖÖ
n Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidusega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised
saata norsk112@hotmail.com.
n 17-aastane keskkoolis õppiv noormees otsib suveks tööd. Sobivad kõik vähegi jõukohased tööd
(nt ehitus ja remont, aia-, põllu- ja majapidamistööd, lapsehoid). Tel 5903 2478.
n Haabneemes asuv pesumaja pakub tööd triikijale
kalandril, froteede kokkupanejale (sobib ka pensionäridele), pesumasina operaatorile, paketiautojuhile osalise tööajaga. Töö ühes vahetuses, võimalik osaline tööaeg, tasu progresseeruv. Info tel
5204 914, 5018 413.
n Viimsi Peetri Pizza ( Randvere tee 9 ) võtab tööle
nobeda kliendisõbraliku pitsameister-klienditeenindaja. Vajadusel väljaõpe kohapeal. Töösoov palume saata e-posti aadressil sirli@tehnovorm.ee,
info tel 5663 5651. Täiskohaga või osalise tööajaga.
OST JA MUU
n Puhtust armastav pere soovib üürida pikemaks
ajaks kahetoalist korterit või majaosa Haabneemes või Viimsi alevikus, koduloomi ei ole. Tel
5378 3333.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu
dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.
n Pere soovib üürida 3–4-toalist eluruumi Pärnamäe külas. Soov pikaajaline leping. Vaja koheselt.
Ei suitseta, ei piduste, ei oma koduloomi, pere
harjumus on puhtus ja kord. Tel 5566 2474, Andres.

AS Tamult otsib

koristajat

kontorisse Vanapere
tee 10, Püünsi.
Töö paaril korral nädalas.
Tööleasumise võimalus kohe ja tasu kokkuleppel.
Tel 5114 281, e-post
andrus.taal@tamult.ee.

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu.
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – kõik otse USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Aednikuteenus ja
konsultatsioon
Eraaedade rajamine
ja hooldus
Haljastusprojektid
ylle@aiaabi.com
5067 942

Otsid ägedat kohta, kus enda või oma
!
lapse sünnipäeva korraldada? Tule meile
vabata
hüpa
e,
stess
kõrgu
a
ronid
saab
Meil
da,
langemise hüppega puu otsast alla, grilli
at.
äged
muud
kõike
teha
ja
ida
mäng
a,
joost

Väike seiklus kulub
alati marjaks ära! aliin ja

Kirjuta meile ja broneeri aeg. Nali, adren
unustamatu pidu garanteeritud!
indlust.
Selle reklaami esitamisel -20% allah
Viimsi Seikluspark OÜ
info@viimsiseikluspark.ee
www.viimsiseikluspark.ee
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