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President Lennart Meri 
90. sünniaastapäeva tähistati 
kontserdi ja näitusega
29. märtsil tähistati suure 
pidulikkusega EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus Viimsi 
valla aukodaniku president 
Lennart Meri 90. sünniaasta-
päeva traditsioonilise mäles-
tuskontserdiga. Kohalviibi-
misega austas armastatud 
presidenti ka EV president 
Kersti Kaljulaid.

President Lennart Meri auks kor-
raldatud koosviibimist austas oma 
kohalolekuga Eesti Vabariigi Pre-
sident Kersti Kaljulaid. Oma Püha 
Jaakobi kirikus peetud kõnes mee-
nutas ta Lennart Meri püüdlusi 
viia Eesti Euroopa rahvaste sekka. 

“Tema relvaks olid väärtused, 
ei midagi muud. Juba siis tuletas ta 
meelde, et demokraatlikud väärtu-
sed ei püsi iseenesest, vaid nende 
säilimise nimel peame iga päev te-
gema tööd ja nägema vaeva. Me 
peame võitlema ja seisma demo-
kraatia eest, eriti praegustel kee-
rulistel aegadel. Lennart Meri nägi 
just seda suure tööna. Vaba Eesti 
püsimine oli ja on meile kõige täht-
sam,” ütles Kersti Kaljulaid oma 
kõnes.

President Kaljulaid andis kok-
kutulnutele teada ka vahvast ette-
võtmisest, et samal päeval, vaid mõ-
ned tunnid enne, olid Kadriorus ise-
seisvuse taastanud Eesti esimese 

presidendi, kirjaniku ja filmilooja 
Lennart Meri 90. sünniaastapäeva 
tähistamiseks lugenud EMTA lava-
kunstikooli esimese kursuse tuden-
gid presidendi kantselei ees 90 mi-
nutit ette tema loomingut. Peami-
selt loeti lõike 1976. aastal ilmu-
nud raamatust “Hõbevalge: Reisi-
kiri tuulest ja muinasluulest”.

Traditsiooniliselt kuulutati enne
kontserdi algust välja ka Lennart 
Meri iga-aastane stipendiumisaaja. 
Viimsi vallavanema Laine Rand-
järve ja Mart Meri poolt anti 2019. 
aasta stipendium suurusega 3200 
eurot üle Doris Kristina Raavele, 
kes on Tartu Ülikooli romanistika 
eriala bakalaureuseõppe üliõpilane 

ja kellele määrati stipendium tema 
uurimustöö tegemiseks. Doris Kris-
tina Raave uurimistöö teemaks on 
“Esimese ja teise keele taju mõju 
kolmanda keele omandamisel”. Sti-
pendiumikomisjonil on uurimis-
tööle kõrged ootused.

Mälestuskontserdil EELK Viim-
si Püha Jaakobi kirikus esinesid 
Eesti Filharmoonia Kammerkoor 
ja Tallinna Kammerorkester eesot-
sas dirigent Tõnu Kaljustega. Ka-
va oli igati mehine: Veljo Tormise 
“Raua needmine”, Veljo Tormise / 
Tõnu Kõrvitsa “Tasase maa laul”, 
Veljo Tormise / Tõnu Kõrvitsa “Vii-
mane laev”, Erkki-Sven Tüüri “Pas-
sio”, Lepo Sumera kontsert keel-
pillidele ja koorile, Arvo Pärdi “Für 
Lennart in memoriam“.

Lennart Meri mälestuskontsert 
kujunes võimsaks elamuseks, kus 
erinevate jõuliste eesti heliloojate 
loomingu toel ei antud au mitte 
üksnes auväärsele sünnipäevalap-
sele, vaid tervele Eestile ja eestla-
seks olemisele, meie kultuurile ja 
ajaloole. Võiks isegi küsida, et kas 
Lennart Meri on ikka teispoolsu-
se taevastes kõrgustes või elab ta 
tegelikult mälestuste, meenutuste, 
tema mõtteid täis raamatute kaudu 
meis edasi. Me ei ole oma taasise-
seisvunud Eesti esimest presidenti 
unustanud, vastupidi – temast ma-
hajäänud pärand saab hoolega hoi-

tud ja järeltulevate põlvedeni vii-
dud.

Kontserdi jätkuna toimus foto-
näituse “Kohtumised Lennart Me-
riga” avamine Rannarahva muuseu-
mis, kus Peeter Langovits esitles 
oma presidendist tehtud nüüd juba 
ajaloolisi fotosid. 

Avamisel tutvustas Peeter Lan-
govits külalistele näitust ja meenu-
tas, kuidas tal oli olnud õnn saata 
presidenti tema arvukatel üritustel 
ja sündmustel nii kodu- kui ka vä-
lismaal, tehes fotosid ja nähes kõr-
valt suurmehe toimetamisi.

Viimsi vald on Viimsi valla au-
kodaniku president Lennart Meri 
sünniaastapäeva tähistanud alates 
80. sünniaastapäevast alates, mil 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
toimus mälestuskontsert ning Ran-
narahva muuseumis avati Lennart 
Meri mälestusnäitus. 28. märtsil 
2014 avati EELK Viimsi Püha Jaa-
kobi kirikus president Lennart Meri 
85. sünniaastapäeva tähistamise pu-
hul mälestusbareljeef ning Ranna-
rahva muuseumis püsinäitus “Hõ-
bevalgeim. Rävala hiilgeaeg”. Tä-
naseks on Lennart Merile kui EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kiriku pat-
roonile pühendatud iga-aastasest 
sünniaastapäeva tähistavast mäles-
tuskontserdist saanud ilus tradit-
sioon.

Ülo Siivelt

EV president Kersti Kaljulaid 
tervitamas Lennart Meri lähedasi.

Selle aasta Lennart Meri stipendiumi andis Mart Meri üle Tartu Ülikooli romanistika üliõpilasele Doris Kristina Raavele. Fotod Annika Haas

Pärnamäe külaseltsi 
koosolek 1. mail
Pärnamäe külaseltsi koosolek toimub 
1. mail kell 20–21 lasteaias Väike Päike 
(Kraavi tee 1).

Päevakorras on 2018 majandusaastaaru-
ande kinnitamine, põhikirja muudatuste kin-
nitamine,2019. aasta eelarve ja liikmemaksu 
kinnitamine, ülevaade 2019. aastal toimu-
vatest üritustest ja muud päevakajalised 
küsimused. Lisainfo: info@parnamaekula.ee, 
tel 501 2517.

Siiri Visnapuu
Pärnamäe küla külavanem

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse aasta-
koosolek 14. aprillil
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse üld-
koosolek toimub pühapäeval, 14. april-
lil algusega kell 12  Viimsi huvikeskuse 
ruumides aadressil  Nelgi tee 1.

Päevakorras on 2018. aasta tegevus- ja 
majandusaastaaruande esitamine ning kin-
nitamine, juhatuse, volikogu ja revisjoni-
komisjoni valimine aastateks 2019–2022 ja 
vaba mikrofon. 

Toimub kontsert. Saab tasuda liikme-
maksu. Volitusi on võimalik vormistada 
Viimsi Pensionäride Ühenduse ruumis aad-
ressil Haabneeme, Kaluri tee 5, tuba 233. 
Ootame aktiivset osavõttu!

MTÜ Viimsi Pensionäride 
Ühenduse juhatus

Ettevaatust tulega!
Alguse on saanud kulupõlengute hoo-
aeg. 

Päästeamet tuletab meelde, et põleng 
võib kiiresti levida ning tuua endaga kaasa 
väga suuri kahjusid, ohustades nii ülejää-
nud loodust, hooneid kui ka inimesi. Kuiva 
aja saabudes tuleb eriti ettevaatlik olla, 
kuna suurte kahjudega tulekahjud võivad 
alguse saada ka suitsukonist või tikust.

Päästjad tuletavad meelde lõkkepõle-
tamise peamised ohutusnõuded:
n Kulupõletamine on keelatud!
n Vähegi tugevama tuulega lõket teha ei 
tohi. Tuule kiirus peab olema alla 5,4 meetri 
sekundis, millega liiguvad ainult puude pee-
nemad oksad.
n Lõkkeaseme ümbrus tuleb rohust ja ku-
lust puhastada ja piirata mittesüttiva pin-
nase ning kividega.
n Lõkke juures peavad olema esmased kus-
tutusvahendid – ämber veega, kustuti või 
kasutusvalmis veevoolik.
n Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke te-
gemisel peab lõkkekoht paiknema hoone-
test või põlevmaterjali hoiukohtadest vä-
hemalt 8 meetri kaugusel.
n Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke te-
gemisel peab selle tegemise koht paikne-
ma hoonetest või põlevmaterjali hoiukoh-
tadest vähemalt 15 meetri kaugusel.
n Enne lahkumist peab veenduma, et lõke 
on täielikult kustunud.

Päästeamet
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RIIGIKOGU 100

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti 
aadressil vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka 
otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi 
tee 1, 74001 Viimsi, Harju maakond. Toimetusel 
on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel 602 8840, 
e-post: ylo.siivelt@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, 
e-post: yks@ajakiriyks.ee

Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, 
e-post: tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 26. aprillil.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodu-
lehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast 
www.facebook.com/ViimsiVald

Toompeal Kuberneri aias 
saab tutvuda parlamendi 
sajandale aastapäevale 
pühendatud rändnäitusega 
“Riigikogu 100“. Näitus 
avatakse 22. aprillil kell 13 
ning see jääb avatuks 
27. maini. Kõik huvilised 
on oodatud!

Väljapanek annab ülevaate Ees-
ti esinduskogu sajandipikkusest 
ajaloost ning kajastab Eesti Aju-
tise Maanõukogu, Asutava Kogu 
ja Riigikogu koosseisude tege-
misi.

ÜLEVAADE RIIGIKOGU SÜNDMUSTEST APRILLIS JA MAIS
n 5. aprillil möödus 100 aastat esimese rahva valitud esinduse ehk 
Asutava Kogu valimistest ja sel puhul toimusid austustseremooniad 
120 Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadiku sünnikohtades.
n 22. aprillil kell 13 avatakse Toompeal Kuberneri aias parlamendi 
100. aastapäevale pühendatud rändnäitus “Riigikogu 100“.
n 23. aprillil möödub 100 aastat Asutava Kogu kokkutulemisest ja 
sel puhul toimub kell 12 riigikogus pidulik istung, millest saab vaa-
data otseülekannet.
n 24. aprillil esitletakse rahvusraamatukogus parlamendi ajaloost 
raamatut “Eesti parlament 1917–1940”, mille autor on Jaak Valge. 

Parlamendi 100. aastapäevale 
pühendatud näitus on kujunda-
tud tänavana, mille kahel pool 
asetsevad majapaarid tähista-
vad esinduskogude läbitud aasta-
kümneid. Väljapanek on stili-
seeritud ajakohaste tekstide ja 

Rändnäitus riigikogu ajaloost Toompeal
piltidega. Akende ja uste vahelt 
vaatavad vastu ajaloolised suur-
kujud ja tähtsündmused.

Väljapanek hõlmab kahte 
suurt perioodi aastatel 1917–
1940 ja 1991–2018. Nende aas-
tate vahele jääb poole sajandi 
pikkune katkestus, mil Eesti esin-
duskogu ei saanud kokku tulla 
ja mida näitusel tähistavad tüh-
jad majad.

23. aprillil 1919 tuli Tallin-
nas kokku esimene iseseisvas 
Eestis rahva poolt valitud esin-
dus – Asutav Kogu. Iseseisvus-
deklaratsiooni, põhiseaduse ja 

Riigikogu Valges saalis esitletakse parlamendi 100. aastapäevale 
pühendatud postmarki. Samuti toimub riigikogus nimetseremoo-
nia, kus nõupidamisruumid nimetatakse ümber riigimeeste Otto 
Strandmani, August Rei ja Jaan Tõnissoni auks.
n 26. aprillil etendub Estonia teatris riigikogu 100. sünnipäevale 
pühendatud “Eestimaa hääled”, mida näeb samal õhtul Eesti Te-
levisioonis.
n 25. mail algusega kell 11 toimub traditsiooniline riigikogu lah-
tiste uste päev ja kontsert ning avatud on ka Pika Hermanni torn. 
Sissepääs, üritused ja tegevused on tasuta.

Viimsis tähistati 100 aasta möödu-
mist Asutava Kogu valimistest
Viimsi vald tähistas 5. aprillil 100 aasta 
möödumist Asutava Kogu valimistest. 
Selleks koguneti Viimsi mõisa endise 
moonakamaja (Aiandi tee 15) juures, 
kus on sündinud Asutava Kogu liige 
Johannes Lehtmann. 

Ürituse avasõnad ütles taasiseseisvunud Ees-
ti Vabariigi Riigikogu (X, XI, XII, XIII koos-
seisu) endine liige ja tänane Viimsi vallava-
nem Laine Randjärv. Pikema sõnavõtuga esi-
nes mitmete parlamendi koosseisude (VIII, 
IX, XIV) liige ja riigikogu värske kooseisu 
liige ning vastvalitud riigikogu aseesimees, 
Viimsi vallavolikogu liige Siim Kallas. 

Tema sõnul on seni vähe kirjutatud, miks 
ja kuidas Eesti poliitiline eliit valis oma ise-
seisvuse saavutamiseks demokraatliku riigi-
korralduse idee ja kuidas see teoks tehti. Kal-
lase sõnul oli üllatav, et seadusandliku kogu 
valimised üldse korraldati. Oli sügav sõjaaeg, 
Vabadussõda oli poole peal, võitu polnud nä-
ha ja selleni läks tegelikult ka veel ligi aasta. 
Tõsi on see, et Asutava Kogu valimistel või-
dutsesid vasakpoolsed, kelle suhtumine sõtta 
Nõukogude Venemaaga oli üsna vastuoluline 
ja mitmetahuline. “Asutava Kogu esimeheks 
valitud sotsiaaldemokraat August Rei küll 
tänas oma kõnes vapraid sõjamehi, aga ei 
maininud sõnagagi sõjavägede ülemjuhata-

jat Johan Laidoneri. Ajutist Valitsust ta mitte 
ainult ei austanud ühegi tänusõnaga, vaid ei 
maininud üldse, nagu polekski seda asutust 
olemas olnud,” meenutas Siim Kallas selle 
aja ajaloosündmusi. “5. aprillil alanud valimi-
sed polnud esimesed Asutava Kogu valimi-
sed Eestis. Esimesed korraldati bolševike 
võimu all jaanuaris 1918. Enamlased said tu-
lemuseks 37% häältest, aga kuna see ei ra-
huldanud võimulolijaid, siis valimisi ei lõpe-
tatud ja Asutav Kogu kokku ei tulnud,” rää-
kis Kallas kokkutulnutele.

“Vastus, miks valimisi oli vaja korraldada, 
on Asutava Kogu pooleteiseaastases tegevu-
ses. Just Asutava Kogu otsused tõid rahva kind-
lalt iseseisva riigi loomise poolele. Eelkõi-
ge oli see muidugi 10. oktoobril 1919 vastu 
võetud maaseadus, mille radikaalsus paneb 
veel tänagi jahmuma. See ja ka demokraat-
liku vabariigi esimene põhiseadus andis Va-
badussõjale tarviliku legitiimsuse. Ja sellega 
oli iseseisev Eesti Vabariik loodud,” ütles 
Kallas.

Sõnavõttudega esinesid ka Eesti sõjamuu-
seumi direktor Hellar Lill ja Viimsi gümnaa-
siumi õpilane Ranno Sõnum, kes tutvustas 
viimsilasest Asutava Kogu liikme Johannes 
Lehtmani elulugu. Pärast sõnavõtte asetati 
Lehtmani sünnikodu juurde pärjad ja küünlad.

Viimsi Teataja

maaseaduse vastu võtnud ning 
Eesti riigi jaoks üliolulisi kü-
simusi lahendanud esindus te-
gutses kui parlament. Asutava 
Kogu otsused lõid vundamendi 
Eesti riigile.

“Riigikogu 100” eksposit-
siooni kogupikkus on 10,5 meet-
rit ja kõrgus 3 meetrit. Näitus on 
teisaldatav ja valgustatud. Näi-
tuse autorid on Identity ja Ruu-
milabor ning teostajad Ruutu6 
ja Red Hat. Väljapaneku ku-
raator on Eesti Rahvusraama-
tukogu parlamendiinfo keskus.

Riigikogu Kantselei

Riigikogu rändnäitus. 
Foto Riigikogu Kantselei

5.–7. aprillini 1919 toimu-
sid Eesti Vabariigi esimese 
parlamendi Asutava Kogu 
valimised. See oli Eesti 
ajaloos erakordne, sest 
parlamendi valimised toi-
musid Vabadussõja ajal. 
Kokku valiti Asutavasse 
Kogusse 120 saadikut. 
Asutav Kogu tuli esimest 
korda kokku 23. aprillil 
1919 Estonia teatrisse ja 
hakkas vastu võtma meie 
riiklusele olulisi akte ning 
otsuseid. Nende aktide 
ja otsuste hulgas oli ka 
maaseadus ja Eesti esi-
mene põhiseadus. Asu-
tavasse Kogusse kuulus 
ka Viimsist pärit mees 
Johannes Lehtman.

Johannes Lehtman (Lehtmann)
sündis 21. detsembril (vana ka-
lendri järgi 8. detsembril) 1886. 
aastal Viimsi mõisa moonaka 
pojana. Tema haridustee algas 
Viimsi vallakoolis, sealt edasi 
Lagedi vallakoolis ning Aru-
küla kihelkonnakoolis. Alates 
1901. aastast õppis Lehtman 
Tallinna linnakoolis, mille lõ-
petas 1905. aastal. 1909. aastal 
sooritas ta eksternina gümnaa-
siumi lõpueksami Sankt-Peter-
buris ning samast aastast õppis 
ta ka Peterburi ülikoolis – algul 
õigusteadust, hiljem põlluma-
jandust. Õpingute ajal abiellus 
ta 15. juunil 1911 Lilli Adeele 
Roosiga. Sellest abielust sündis 
kolm tütart: Asta (sünd 26.10.
1912), Silva (sünd 23.10.1915) 
ja Ilme (sünd 20.05.1921). Pe-
terburi ülikooli lõpetas Johan-
nes Lehtman 1914. aastal agro-
noomina. Juba 1913. aastast oli
ta Eestimaa Põllumeeste Kesk-
seltsis põllutöö eriteadlasena 
kuni 1917. aastani. 

Peagi järgnes poliitiline elu. 

Johannes Lehtman, Viimsist 
pärit Asutava Kogu liige

1917. aastal valiti ta Tallinna 
linnavolikokku ja 1919. aasta 
aprillis Asutavasse Kogusse töö-
erakonna nimekirjas. Kui 23. 
aprillil esimest korda Asutav Ko-
gu Estonia teatris kokku tuli, 
oli 120 saadikust kohal 117, 
nende hulgas ka Johannes Leht-
man. Asutavas Kogus oli ta maa-
reformi-maaseaduse üks peami-
seid autoreid, selle innukas pool-
daja ja ka üks selle kävitaja-
test, sest samast aastast oli ta 
ka põllutööministri abi ja põl-
lutööministeriumi maakorraldu-
se peavalitsuse ülem. 

Pärast Vabadussõda oli Leht-
man aastatel 1921–1929 Eesti 
Tarvitajate Keskühisuse põllu-
tööosakonna juhataja. Lisaks 

avaldas ka mitmeid raamatuid 
ja artikleid põllumajanduse alalt. 
Põllumajanduse alalt avaldas ta 
järgmisi raamatuid: “Wäetisõpe-
tus: tarwitamiseks põllutöökoo-
lidele ja tegelikkudele põllu-
meestele” (1923), “Kunstwäetis-
te tarvitamisest” (1925), “Wäe-
tuse õpetus: tarwitamiseks põl-
lutöökoolidele ja tegelikkudele 
põllumeestele” koos K. Liide-
manniga (1927).  

Aastatel 1929–1931 oli  Jo-
hannes Lehtman Maapanga ju-
hatuse esimees. 1926.–1932. aas-
tani  kuulus ta III ja IV riigi-
kokku asunike koondise rüh-
mas. 1934. aastast oli ta Eesti 
Tõuloomakasvatajate Ühingu 
esimees ning juhtis veiste eks-
porti Nõukogude Liitu. Pärast 
seda oli ta 1937. aastast aktsia-
seltsi Eveka abiesimees ja 1938. 
aastast keemiaettevõtte AS Ke-
maksi esimees.  

Esimese Nõukogude okupat-
siooni ajal jäi ta punasest terro-
rist puutumata.1944. aastal põ-
genes Lehtman Rootsi. Poliiti-
list tegevust jätkas ta ka Eesti 
pagulasorganisatsioonides. Jo-
hannes Lehtman suri 66-aasta-
selt, 7. veebruaril 1953 Stock-
holmis.

Ranno Sõnum

Johannes Lehtmani portreefoto.

Asutav Kogu 1919. Foto Riigiarhiiv
Hetk Asutava Kogu 100 tähistamisest Viimsis. Kõnet peab sõjamuuseumi direktor  Hellar Lill. 
Foto Aivo Põlluäär
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UUDISED

avatudsadamad

Vaata kõiki sadamaid: avatudsadamad.ee

Harjumaa sadamad: Ristna, Leppneeme ja Tallinna Kalasadam 

Kolmas üle-eestiline

• Viikingite võitlus 

  ja vibulaskmine

• Töötoad ja mängud

• Ekskursioonid

• Avatud on rasketehnika 

  ekspositsioon (kl 12-16)

• Viimsi Naiskodukaitse pakub suppi

MÕISA TEE 1, VIIMSI | (+372) 621 7410 | www.esm.ee | 

SÕJATEHNIKA ANGAAR VEHEMA TEE 1A, VIIMSI (300 M MUUSEUMIST)

TASUTA!

21. APRILLIL 2019 | KELL 12-15

VETERANIPÄEV 
EESTI SÕJAMUUSEUMIS

Eesti sõjamuuseum ootab teid külla!

27. aprillil ootab Lepp-
neeme sadam külastajaid 
juba hommikul kella 8-st 
alates. Kõigil kalasõpradel 
on sularaha eest võimalik 
endale värsket kala osta 
või saada osa teistest 
mitmekesistest tegevus-
test. 

Nii saab päeva jooksul koos res-
torani Sardiinid peakoka Jaak 
Hiibusega maitsta erinevaid ka-
laroogi, külastada pop-up kala-
kohvikut, uudistada Rein Otto-
soni Purjespordikooli õppehoo-
neid, tutvuda Prangli vabataht-
like merepäästjate tegevusega, 
panna proovile oma teadmisi vik-
toriinil ning tantsida ansambli 
Tuulest Toodud saatel. Päeva ju-
hib Leino Einer.

Lastel ja noortel on võima-
lus sadama kail koos Denis Ma-

noviga (Eesti spinningupüügi 
meister) õngeõppes osaleda. Li-
saks toimuvad erinevad käeli-
sed tegevused (töötoad), põge-
nemine mereteemalisse virtu-
aalreaalsusesse ning alates kel-
la 11-st vaadata teadusteatri eten-
dusi.

Avatud kalasadamate päeval 
Leppneemes löövad kaasa: MTÜ 
Nokitsejad, MTÜ Viimsi Huvi-
keskus, SA Rannarahva Muu-
seum, teadusteater Kvark, Viim-
si vallavalitsus, Prangli vaba-
tahtlik merepääste, kohalikud 
kalamehed ja küla rahvas.

Päeva korraldavad maaelu-
ministeerium ja Kalanduse tea-
bekeskus. Päeva korraldamist 
rahastatakse Euroopa Meren-
dus- ja Kalandusfondist 2014–
2020.

Rohkem infot: Erko Veltson, 
tel 5855 3029.

MEELESPEA KÜLASTAJALE
n Riietu ilmale sobivalt.
n Võta kala jaoks kaasa anum.
n Pargi auto selleks ette nähtud kohta. Võimalusel jäta auto ko-
ju ja tule üritusele bussiga.
NB! Leppneeme sadamas on parkimisvõimalused piiratud, mis-
tõttu väljub Viimsi keskusest vallaliinide peatusest Leppneeme 
sadamasse igal pooltunnil ning igal täistunnil tagasi tasuta eri-
buss. Jäta auto Viimsi staadioni või Lubja tee parklasse (Vimka 
juures) ja tule bussiga!
n Tutvu eelnevalt kalasadamate programmidega.
n Võta kaasa sularaha.
n Varu külastuseks aega.
n Naudi päeva, sest üritus toimub iga ilmaga!

Kalasadamad ootavad!
27. aprillil toimub kolmandat korda üle-eestiline avatud 
kalasadamate päev. Praeguseks on osalema registreerunud 
22 sadamat. Külastajad saavad avatud kalasadamate päe-
val tutvuda sadamatega ja kalandusega, kaasa osta ning 
maitsta värsket kala ja kalatooteid ning osa võtta meele-
lahutuslikust kogupereüritusest. 

Tänu üritusele saavad inimesed näha, et Eesti rannikujoon 
ja siseveekogud on ääristatud tiheda kalasadamate võrgusti-
kuga, kus tehakse rasket, aga tänuväärset tööd. Kui Eesti elanik 
niisama väga tihti kalasadamasse teed ei leia, siis kogu pere-
ga üritusest osavõtmine võiks panna eelkõige noorema põlv-
konna kalanduse vastu huvi tundma. 

Igal sadamal on oma programm. Sadamates on kohal kala-
teadlased, kalakokad, kohapeal saab osaleda käsitöö- ja õpi-
tubades ning käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutavad 
paadisõidud ja muusikalised kollektiivid ning lastele toimuvad 
kalaõpitoad, teadusteater ja õngekoolitused.

Harjumaa kalanduspiirkonnast osalevad Ristna, Leppneeme 
ja Tallinna Kalasadam; Hiiumaalt Roograhu ja Tärkma; Lääne-
maalt Dirhami ja Topu; Peipsist Kolkja, Räpina ja Varnja; Pärnu-
maalt Lindi, Võiste, Japsi kai ja Pärnu Fishing Village kalurikü-
la; Saaremaalt Nasva, Mõntu ja Ringsu (Ruhnu); Virumaalt Võ-
su, Toila ja Eisma ning Võrtsjärve piirkonnast Jõesuu ja Valma 
sadam.

Avatud kalasadamate päeva esindusüritus toimub Lääne-
maal Dirhami kalasadamas. Külastajaid tervitab maaeluminis-
ter, kohal on kalakokad Koržetsid, esineb ansambel Winny Puhh 
ja toimub palju muud.

2018. aasta kalasadamate päev meelitas värsket kala ostma 
ja meelelahutusprogrammist osa võtma ligi 25 000 Eesti ela-
nikku. Üritusel osales 23 sadamat ja neisse tehti kokku orien-
teeruvalt 25 000 külastust. Esimesel avatud kalasadamate 
päeval, mis toimus 2017. aasta aprilli lõpus, osales 11 sadamat 
ja külastusi tehti ligi 6000.  

2019. aasta avatud kalasadamate päeva korraldavad maaelu-
ministeerium ja Kalanduse teabekeskus ning seda rahasta-
takse Euroopa Liidu Merendus- ja Kalandusfondist 2014–2020.

Triin Heinaste
Maaeluministeerium

Avatud kalasadamate päev
Alates 2014. aastast viib Eesti Vigastatud Võitle-
jate Ühing koostöös Naiskodukaitsega igal kevadel 
aprillis läbi sinilillekampaaniat “Anname au!“.

“Anname au” kutsub üles kandma sinilille rinnamärki Ees-
ti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste 
tunnustuseks – millega kogutakse raha erinevatele vetera-
nidega seotud toetusprogrammidele. Tänavu kevadel leiab 
sinilillekampaania aset juba kuuendat korda.

Sinilillekampaania käigus korraldatakse Sinilillejook-
se, sel aastal Pärnus, Narvas, Tartus, Tallinnas, Brüsselis ja 
Kopenhaagenis. Oodatud on kõik soovijad, nii tegevväela-
sed kui ka tsiviilisikud ning seda igas vanuses. Leia endale 
lähim ning kohtume üheskoos kevadisel Sinilillejooksul! 
Registreeri ennast kodulehel: http://www.annameau.ee.

Täname kõiki toetajaid ja anname au veteranidele!
Naiskodukaitse Viimsi jaoskond

Osale sinilillekam-
paanias “Anname au!”

Ene Lill, Kristina Laasik ja Heli Illipe-Sootak Viimsi Nais-
kodukaitsest toomas sinililli vallavalitsusse müügiks. Foto 
Ülo Siivelt
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Viimsi vallavolikogu poolt 26.03.2019 vastu võetud otsused:
nr 12 Vallavalitsuse liikme kinnitamine ja abivallavanema ame-
tisse nimetamine 
nr 13 Viimsi valla 2018. eelarveaasta lõpujäägi kinnitamine, sulge-
mata  assigneeringute kinnitamine ja eelarveaasta lõpujäägi suu-
namine
nr 14 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate tagasikutsumine 
ning uute esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu vo-
likogus
nr 15 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate tagasikutsumine 
ning uute esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidus
nr 16 Viimsi Vallavolikogu 21.06.2011 otsusega nr 42 “Detailplanee-
ringu kehtestamine: Lubja küla, maaüksused Kallaku, Serva, Pärtle-
põllu (osaline)“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks 
tunnistamine
nr 17 Viimsi alevikus kinnistute Vana-Andrese ja Uus-Madise detail-
planeeringu kehtestamine        
nr 18 Koorma tn 2a ning Virna tn 3 kinnistute detailplaneeringu 
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse lõpetamine
nr 19 Randvere külas kinnistu Tammneeme objekt ja lähiala detail-
planeeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
nr 20 Viimsi Vallavolikogu 13.12.2016 otsusega nr 100 algatatud 
Liilia põik 4 detailplaneeringu vastuvõtmiseks esitamise tähtaja 
pikendamine
nr 21 Kaluri tee 26a // Kesk tee 29 // Vahtra tee 13 // Haabneeme 
rannaala kinnistu osaline kasutusse andmine Fan Surfiklubi MTÜ-
le surfikooli rajamiseks

Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 nr 12 
otsusega kinnitati palgaliseks vallavalitsuse liikmeks ning abivalla-
vanema ametikohale nimetamiseks vallavanema volituste ajaks 
Georg Aher.

Viimsi Vallavolikogu nr 26.03.2019 nr 13 
otsusega kinnitati Viimsi valla 2018. aasta eelarve lõpujäägiks 
(likviidsed varad eelarveaasta vahetusel, seisuga 31.12.2018) 
3 061 902,90 eurot.
 
Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 nr 14 
otsusega otsustati:
1. kutsuda tagasi Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogust Viimsi 
vallavolikogu esindaja Vladas Radvilavičius;
2. nimetada Viimsi vallavolikogu esindajaks Harjumaa Omavalit-
suste Liidu volikogus Jan Trei;
3. kutsuda tagasi Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogust Viimsi 
vallavalitsuse esindaja Siim Kallas;
4. nimetada Viimsi vallavalitsuse esindajaks Harjumaa Omavalit-
suste Liidu volikogus Laine Randjärv.

Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 nr 15 
otsusega otsustati:
1. kutsuda tagasi Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult 
Viimsi valla esindaja Siim Kallas ja asendusliige Jan Trei;
2. nimetada Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul Viimsi 
valla esindajaks Laine Randjärv ja asendusliikmeks Hannes Võrno;
3. kutsuda tagasi Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult 
Valdur Kahro;
4. nimetada Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule Mari-
Ann Kelam ja tema asendajaks Raivo Kaare;
5. nimetada Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule Märt 
Vooglaiu asendajaks Raimo Tann;
6. kutsuda tagasi Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogust Siim 
Kallas ja tema asendaja Janek Murakas;
7. nimetada Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu liikmeks Laine 
Randjärv ja tema asendajaks Georg Aher.

Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019  nr 16 
otsusega otsustati tunnistada osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavo-
likogu 21.06.2011 otsusega nr 42 “Detailplaneeringu kehtestami-
ne: Lubja küla, maaüksused Kallaku, Serva, Pärtlepõllu (osaline)“ 
kehtestatud detailplaneering osas, millega on sätestatud, et ühis-
kondlike hoonete maa kasutamise sihtotstarbega krundile (pos 1) 
planeeritava hoone kasutusotstarve on lasteaed.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine võimaldab 
väljastada ehitusloa hoone ehitamiseks, mis vastab detailplaneerin-
guga kehtestatud ehitusõigusele ja krundi kasutamise sihtotstar-
bele. DP terviklahenduse elluviimine on pärast DP osalist kehte-
tuks tunnistamist tagatud. Vallavolikogu on antud asjas seisukohal, 
et kuivõrd DP-ga määratud ehitusõigust ei muudeta ja DP põhiees-
märk on ühiskondliku hoone ehitamine, ei kahjustata selles osas DP 
osalise kehtetuks tunnistamisega teiste isikute seaduslikke õigusi.

Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 nr 17
otsusega otsustati kehtestada Viimsi alevikus kinnistute Vana-
Andrese (89001:010:1759) ja Uus-Madise (89001:010:0534) detail-
planeering (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 06-16), millega muude-
takse Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu järgset maakasutuse 
juhtotstarvet looduslikust rohumaast väikeelamute maaks, moo-

dustatakse 2 üksikelamukrunti suurustega 1527 m² ja 1100 m² ning 
1 tee- ja tänavamaa krunt suurusega 351 m² ning määratakse ela-
mukruntide ehitusõigus ühe üksikelamu ehitamiseks. Krundile 
pos nr 1 on lubatud ehitada lisaks 1 abihoone, krundile pos nr 2 
abihooneid ei ole lubatud püstitada. Üksikelamu suurim lubatud 
ehitisealune pind on 200 m² (pos 1) ja 190 m² (pos 2), mõlema 
põhihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmi-
sest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 korrust), abihoonel 5,0 m (1 kor-
rus). Planeeritaval krundil pos 2 on ühtlasi vähendatud teemapla-
neeringuga sätestatud üksikelamukrundi miinimumsuurust. DP koos-
tamise avalik huvi seisneb DP-ga moodustatava tee- ja tänava-
maa krundi tasuta vallale võõrandamises, et laiendada olemas-
olevat Tare teed, mis tulevikus saab sobivate tingimuste kujune-
misel üheks oluliseks teljeks Viimsi aleviku ja naaberomavalitsuse 
– Tallinna (Merivälja) – territooriumide ühendamisel ja sidusa tee-
devõrgustiku väljaarendamisel. 

Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 nr 18
otsusega otsustati lõpetada Koorma tn 2a ning Virna tn 3 kinnistu-
te detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise 
menetlus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kinnistute 
ehitusõiguse muutmine selliselt, et ehitiste lubatud maksimaalne 
kõrgus Viimsi vallas aadressidel Koorma tn 2a ning Virna tn 3 asu-
vatel kinnisasjadel oleks 15 meetri asemel  50 meetrit, sealhulgas 
naftasaaduste mahutite suurimaks lubatud kõrguseks 35 meetrit.

Antud DP menetlus lõpetati, kuna DP vastuvõtmiseks ei ole täi-
detud olulised eeldused: detailplaneering ei vasta Viimsi valla ruu-
milise arengu eesmärkidele; detailplaneering ei ole kooskõlas õigus-
aktidega. Vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringu puudused ei 
ole kõrvaldatavad.

Vallavolikogu on ühtlasi seisukohal, et naftaterminalide juur-
deehitamine Muuga sadama piirkonda ei ole valla avalikes huvi-
des. Kohalik omavalitsus ei saa minna vastuollu valla arengu ees-
märkidega, oma territooriumi elanike põhjendatud huvidega ning 
süvendada või võimendada erinevate huvide ning väärtuste konf-
likte valla territooriumi planeerimisel.

Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 nr 19
otsusega otsustati algatada detailplaneering Viimsi vallas Rand-
vere külas kinnistul Tammneeme objekt ja lähialal Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muut-
miseks puhkeotstarbelisest maast väikeelamute maaks ning tee- 
ja tänavamaaks, 1 üksikelamukrundi ja 1 tee- ja tänavamaa krundi 
moodustamiseks ning üksikelamukrundi ehitusõiguse määrami-
seks 1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks, krundile juurde-
pääsu lahendamiseks, rannaalal vaba liikumise lahendamiseks, 
krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks, 
krundi haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete määramiseks ja 
ehitusõiguse määramiseks rannakindlustuse rajamiseks. DP-ga 
lahendatakse PlanS § 126 lg 1 p.-des 1-13, 16, 17 ja 20 määratud 
ülesanded.

Planeeritava ala suurus on ca 0,7 ha ja see paikneb Randvere 
külas rannikualal, hõlmates kinnistu Tammneeme objekt (89001:
003:1834) (5049 m²) ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Tam-
mekivi tee L2 (89001:001:0565). 

Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, radooniuuring, 
dendroloogiline hinnang.

Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 nr 20
otsusega otsustati pikendada Viimsi Vallavolikogu 13.12.2016 otsu-
sega nr 100 algatatud Liilia põik 4 detailplaneeringu vastuvõtmi-
seks esitamise tähtaega kuni 13.12.2021, lähtudes detailplanee-
ringu koostamisest huvitatud isiku esindaja Optimal Projekt OÜ 
juhatuse liikme avaldusest.

Detailplaneeringuid puudutavate otsustega on võimalik lähemalt 
tutvuda valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 nr 21
otsusega otsustati:
1. anda Haabneeme alevikus Kaluri tee 26a // Kesk tee 29 // Vahtra 
tee 13 // Haabneeme rannaala (registriosa number 13306902, ka-
tastritunnus 89001:003:1863) osaliselt tasuta kasutusse Fan Surfi-
klubi MTÜ-le otsusele lisatud plaanil (Lisa 1) tähistatud asukohas 
ja ulatuses tähtajaga kuni 30. juuni 2023.
2. Punktis 1 nimetatud kinnistu antakse kasutusse surfikooli raja-
mise eesmärgil ning sellega seonduvateks tegevusteks tingimu-
sel, et Fan Surfiklubi MTÜ kohustub tagama igapäevaselt puhtuse 
ja heakorra kogu kasutusse antud territooriumil (sh muru niitmi-
ne) ja tagama kallasraja avaliku kasutuse. 
3. Anda volitused vallavanemale (edasivolitamise õigusega) le-
pingu sõlmimiseks Fan Surfiklubi MTÜ-ga.

Viimsi vallavolikogu poolt 26.03.2019 vastu võetud määrus

NB! Volikogu 26.03.2019 otsuste terviktekstidega on võimalik tut-
vuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrgu-
väljaande veebilehel.

Detailplaneeringud
2.05.2019 algusega kell 15.00 toimub Pringi küla, kinnistu-
te Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, 
Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa (89001:
003:1131), Taga-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1134), UusTalu-
metsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-
Andrese DP (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 2.05.2018 kor-
raldusega nr 229) eskiislahenduse avaliku väljapaneku 
tulemusi tutvustav avalik arutelu Viimsi vallamaja II kor-
ruse volikogu saalis (Nelgi tee 1).

29.04–29.05.2019 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus kell 
12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul: Leppneeme küla, kin-
nistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme sadama tee 19 ja lä-
hiala detailplaneeringu eskiislahendus (algatatud Viimsi 
Vallavolikogu 10.04.2018 korraldusega nr 27).

Planeeritav ala asub Leppneeme külas rannikualal, hõlma-
tes maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid – Suure-Mihkli 
(end nimega Mihkli II) 89001:003:5300, Väike-Mihkli (end ni-
me-ga Mihkli I) 89001:003:5290), Leppneeme Sadama tee 19 
(end nimega Mihkli III) 89001:003:6310 – ja kahte reformimata 
riigimaa tükki, millest üks paikneb vahetult mere ääres ning 
teine ala idaservas.

DP koostamise eesmärk on kinnistute Mihkli I, Mihkli II ja 
Leppneeme Sadama tee 19 Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringu kohane maakasutuse juhtotstarve muutmine loodusli-
kust rohumaast ja väikeelamute maast pos 1 krundi ulatuses 
üksikelamumaaks (EP), pos 2 krundi ulatuses turismi-, matka- 
ja väljasõidukoha maaks (PT), väikeettevõtluse hoone maaks 
(ÄV) ja majutushoone maaks (ÄM) ning pos 3 krundi ulatuses 
tee- ja tänavamaaks (LT), samuti rannakindlustuse, avalikult 
kasutatava rannaäärse jalgtee ja rannale juurdepääsutee raja-
mine; üksikelamumaa krundile ehitusõiguse määramine üksik-
elamu ja ühe abihoone rajamiseks; turismi-, matka- ja välja-
sõidukoha maa (PT), väikeettevõtluse hoone maa (ÄV) ja ma-
jutushoone maa (ÄM) krundile ehitusõiguse määramine ühe 
põhihoone, viie abihoone ja karavaniparkla ehitamiseks. Krundi 
asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja 
kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva 
keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistutega ruumi-
lise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehno-
võrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, 
haljastuse ja heakorra põhimõtted ning servituudi vajadusega 
alad. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskee-
luvööndi vähendamiseks.

Avalikule väljapanekule esitatava DP-ga on võimalik tutvu-
da ka valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-
valjapanekul.

Viimsi vallavalitsus teavitab 
uute kohanimede määramisest
Pringi külas Rohuneeme teelt algavale ja Jaani tee 3 katastri-
üksusega lõppevale Jaani teele määratakse uueks kohani-
meks Kapteni tee.

Lubja külas määratakse Antenniväljakul asuvatele liiklus-
pindadele uued kohanimed vastavalt joonisele.

Täiendavat informatsiooni saab küsida e-posti aadressil es-
tella-marie.koiv@viimsivv.ee või paberkandjal Viimsi Vallava-
litsus, Nelgi tee 1.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Antenniväljak.

Volikogus



Viimsis leitakse ja tun-
nustatakse juba 15 aastat 
väärt naisi – naisi, kes 
suudavad panustada 
emana, professionaalsel 
töötasandil ja ka ühis-
konda laiemalt. Sel aastal 
esitati  viimsilaste poolt 
aasta naise nominenti-
deks kolm imetlusväär-
set isiksust: Kadi Bruus, 
Karmen Paul ja Kristina 
Laasik. Viimsi aasta nai-
seks valiti Kadi Bruus.

Sel aastal seob neid sisemiselt 
tugevaid, kuid väljast õrnu ja võ-
luvaid daame tegelemine meie 

rahvusliku rikkuse – noortega. 
Karmen Paul Viimsi gümnaa-
siumi direktorina on Viimsile 
nii olulise haridusasutuse kind-
la ja tundliku käega kapten. Te-
ma kolleegid kogusid sadakond 
allkirja, et tunnustada Karmeni 
tegusid ja isiksust. 

Kristina Laasiku esitas Nais-
kodukaitse Viimsi jaoskond. Te-
ma juhib juba üle aasta Viimsis 
kodutütarde tegevust, on inspi-
reerivaks ja noortesse isamaa-
lisust kasvatavaks juhendajaks 
kahekümnele tüdrukule.

Kadi Bruusi esitasid tema kol-
leegid Viimsi vallavalitsusest, 
kes on Kadi pikaajalist noor-

Viimsi ettevõtlikud daamid valisid aasta naise 2019
sootöö juhtimist lähedalt näinud 
ja märganud, et sellesse töösse 
on Kadi pannud kogu oma hin-
ge ja positiivse energia. Ta ei 
vaata kella ega nädalapäeva, vaid 
innustab ja toetab meie noorte 
tegutsemist ning on ka nii üle-
eestilise kui ka rahvusvahelise 
noorsootöö korraldamise ees-
kujuks.

Aasta naise tiitliga austati 
sel aastal Kadi Bruusi. Täname 
kõiki nominente, et olete Viim-

sis olemas – tänu teile on Viimsi 
parem paik meie kõigi jaoks!

Täname nominentide esita-
jaid, et märkate ja soovite oma 
kaaskondseid tunnustada! Tä-
name meie kauaaegseid toeta-
jaid: Lumen Hambakliinik, Fer-
tilitas, Tervisekeskus Harmoo-
nikum ja Tallinn Viimsi SPA!

Ene Lill
Viimsi Ettevõtlike Daamide 

Assotsiatsiooni president

Viimsi aasta naine on Kadi Bruus.

Viimsi ettevõtlikud daamid koos aasta naise (keskel) ja kahe nominendiga. Fotod erakogu

IGAVESTI HEITLIKE 
TUNNETE TANGO 

IGAVESTI HEITLIKE 
UUE ALBUMI

TUNNETE TANGO 
ESITLUSKONTSERT 7. 05 / 19:00 
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UUDISED

10. aprillil külastasid Läti 
presidendi Raimonds Vē-
jonise Eesti visiidiga seo-
ses tema abikaasa Iveta 
Vējone ja Eesti presidendi 
Kersti Kaljulaidi abikaasa 
Georgi-Rene Maksimovski 
Randvere kooli ning Viimsi 
vabaõhumuuseumit.

Läti presidendi proua mekkis kalasuppi

Külalistele tegid koolimajas eks-
kursiooni 5. klassi õpilased Mia 
Meribel ja Mia-Liisa, kellega 
koos käidi Randvere kooli raa-
matukogus, tutvuti 1.A klassi 
näitel VEPA käitumisoskuste 
mänguga ning külastati ka koo-
li uut erivajadustega õpilastele 
paigaldatud moodulmaja.

Delegatsiooni võtsid vastu 
Randvere kooli direktor Leelo 
Tiisvelt ning kommunikatsioo-
ni- ja huvijuht Hanna Kangro.

“Proua Vējone on ise elukut-
selt õpetaja ja haridusteemad 
ning ka erivajadustega laste ha-
ridusvõimalused on talle väga sü-
damelähedased,” sõnas Viimsi 

Teatajale Viimsi vallavalitsuse 
haridus- ja noorsootöö peaspet-
sialist Kadi Bruus. “Seepärast 
otsustas Vabariigi Presidendi 
Kantselei tutvustada Randvere 
kooli, kus õpivad erivajaduste-
ga õpilased koos tavaõpilastega 
ning kaasava hariduse teema on 
eriti oluline. Proua Vējonele oli 

ringkäik ja koolieluga tutvu-
mine väga huvipakkuv,” ütles 
Kadi Bruus.

Pärast Randvere kooliga tut-
vumist siirdus delegatsioon Viim-
si vabaõhumuuseumisse, kus di-
rektor Janek Šafranovski tutvus-
tas muuseumit ning vallavanem 
Laine Randjärv ja abivallavanem 

Georg Aher pakkusid vabaõhu-
muuseumi Kingu talus delegat-
sioonile koduse rahvusliku lõu-
na – kalasuppi kilupiruka, ka-
semahla ja ürditeega ning ma-
gustoiduks kodust kooki.

Rain Uusen

Pidulikul lõunasöögil Viimsi vabaõhumuuseumis. Foto Rain Uusen

Viimsi vallavanem Laine Randjärv, abivallavanem Georg Aher 
(vasakul) ja Rannarahva muuseumi direktor Janek Šafranovski tervi-
tamas Iveta Vējonet Viimsi Vabaõhumuuseumis. Foto Kadi Bruus

Iveta Vējone tutvumas Randvere kooliga. Foto Kadi Bruus



Viimsis on mitu püha-
koda, üks neist jääb 
praeguste valla piiride 
taha. 1930. aastatel kuu-
lusid Iru – Lepiku – Äigru-
mäe maad Viimsi valla 
koosseisu. Kui piirkonna 
tähtsus tõusis, rajati uusi 
talusid ja 1939. aastal 
avati suure pidulikkusega 
Iru valla- ja rahvamaja. 
Veidi vaiksemalt avas 
samal aastal uksed uus 
vaimulik keskus – Järve 
kirik Lepiku külas.  

Esimese maailmasõja eelsed aas-
takümned oli tegus ja aktiivne 
aeg. Viimsi rannakülades oli 
käimas ajaloo suurim kilupüük, 
mitmel pool kerkisid uhked ta-
luhäärberid, poolsaare keskosa 
talunikud harisid palehigis oma 
viletsapoolset maad, pidasid pii-
makarja ja maksid talude ostu-
võlga. Samas oli suur osa Viim-
si taluperedest puudutatud tuge-
va usuliikumise lainest. Vaba-
koguduslik vaimulik äratuslii-
kumine ei olnud kohalik eripä-
ra, rohkem või vähem haaras 
see kõiki Eestimaa piirkondi ja 
liikumine ei piirdunud Eestiga.

Viimsi inimesed käisid usi-
nalt Randvere kirikus ja sõitsid 
linna Jaani kirikusse, teenistusi 
peeti ka Viimsi koolimajas. Pea 
kõigis külades oli ka kodulä-
hedasi kooskäimiskohti, kogu-
neti talutubades. Usuline pööre 
toimus ka Iru küla Hansu talu 
perepoeg Jaan Oja (1881–1974) 
elus. Aktiivne noormees hak-
kas 1913. aastast alates koos 
oma õe Mariaga oma kodus 
koosolekuid korraldama. Jut-
lustajaid kutsuti linnast ja Han-
su talus hakkas koos käima 
suur hulk inimesi ümberkaud-
setest küladest. 

Tuli sõda ja revolutsioon 

Kuidas Järve kirikust sai Mähe kirik

ning pärast ei olnud maailm 
enam endine. Äigrumäe, Mähe 
ja Lepiku kandis krunditi maid 
ja rajati uusi majapidamisi. Ka 
Jaan Oja oli nüüd Lepiku küla 
elanik. Tema Järve talu kuulus  
piirkonna suuremate talude hul-
ka. Maad oli 10 hektarit, oli na-

tuke põldu, viljapuuaed ja suu-
red heina- ja karjamaad. Pere-
konnas sündis seitse last, talus 
oli ruumikas elumaja ja eraldi-
seisev laut. 

1935. aastal pandi Haabnee-
mes nurgakivi vabakoguduse 
palvemajale. Oma maja tahtis

ka Lepiku, Metsakasti, Äigru-
mäe ja Iru kandi usurahvas ning 
1936. aastal  kinkis Jaan Oja 
palvemaja ehitamiseks väikese 
liivakõrgendiku, 1302 m2  oma 
maast. Kogukonna entusiasm 
oli suur, ehitustööd tehti oma 
jõududega, Jaan Oja oli tööde-
juhataja. Raha ja ehitusmater-
jalid, milleks olid ehituspalgid, 
katuse valtsplekk ja muu ehitu-
seks vajalik, saadi annetustena. 
Palvemaja valmis 1939. aasta 
sügisel ja see avati pidulikult 
1. oktoobril. Hoone ühes tiivas 
oli välja ehitatud köök ja kaks 
külalistetuba. Rahvas hakkas 
uut pühakoda Oja kirikuks ni-
metama, hiljem sai ametlikuks 
nimeks Iru Betaania palvema-
ja. Koguduses tegutses  laulu-
koor ja peeti pühapäevakooli, 
kus käisid ümberkaudsete ta-
lude lapsed. 

Kirik valmis kommunistliku 
pöörde eelõhtul ja natsionali-

Viimsilaste eesnimede 
kolmandas ja ühtlasi vii-
mases ülevaates kirjutab 
Jaan Tagaväli, et alates 
1910ndatest on säilinud 
andmed peaaegu kõikide 
väikeste viimsilaste kohta. 
Teavet selle kohta võib 
leida nii kirikuraamatu-
test, valladokumentidest 
kui ka paljudest muudest 
allikatest. 

Seetõttu on viimase aja eesni-
mede leviku kohta ülevaadet 
teha üsna hõlbus. Huvitav on 
jälgida, kuidas võõrapärasena 
kõlavaid nimesid veidi kohen-
dades said neist ilusad eesti-
keelsed nimed. Nii mõnedki va-
rasemad lemmiknimed võisid 
aja möödudes kaduda unustuse-
hõlma, kuid nüüd on mitmed 
kunagi ärakadunud ja unusta-
tud eesnimed saanud jälle po-
pulaarseteks.

Eesnimed 20. sajandi 
alguskümnenditel
Eelmise aastasaja paari esime-

se aastakümne siitkandi vast-
sündinud poisslaste eelistatui-
mad eesnimed olid Alfred, Ar-
nold, August, Eduard, Erich, 
Johannes, Karl, Osvald, Richard 
ja Voldemar. Tüdrukute eesni-
mede eelistused olid Alide, Alma, 
Anna, Ella, Helmi, Hilda, Leida, 
Linda, Maria ja Marta. 

Mis on neist nimedest hil-
jem saanud? Osad neist olid veel 
populaarsed ka järgmistel aas-
tatel ning mõned neist on täna-
päevalgi väga levinud. Teised 
aga hakkasid pikkamööda ka-
duma ja nüüdisajal valitakse 
neid oma lapsele harva.

1920ndatel võeti kasutusele 
mitmeid uusi eesnimesid. Popu-
laarseteks uute ilmakodanike ni-
medeks said Ants, Endel, Evald, 
Heino, Kalju, Lembit, Aino, Asta, 
Helgi, Laine, Maie ja Milvi, 
kuid jätkuvalt olid käigus ka 
varasemad nimed Arnold, Erich, 
Johannes, Karl, Helmi, Leida, 
Linda ja Maria.    

1930ndatel toimus Eestis mas-
siline võõrapäraste ja halvakõ-
laliste perekonnanimede eestis-

tamine. Uue nime sai enam kui 
210 000 isikut. Vähem teatakse,
et samal ajal muudeti ka eesni-
mesid. Nii näiteks võis Hein-
richist saada Indrek, Albertist 
Andrus ja Birjenist Vello. 

Sõjajärgne raske aeg
1940ndad ei olnud viimsilaste-
le nagu kogu eesti rahvale ker-
ged ajad, aga lapsi sündis ka 
II maailmasõja ajal. Kuid eriti 
palju sündis neid kohe peale 
sõda. Populaarsemad poeglaste 
nimed olid sel ajal Ants, Arvo, 
Enn, Jaan, Jüri, Mati, Peeter, 
Rein, Tõnu ja Vello. Tüdruku-
tele pandi teistest sagedamini ni-
meks Anne, Helgi, Helle, Laine, 
Maie, Mare, Milvi, Reet, Sirje 
ja Tiiu. 

Ka järgmistel aastakümnetel 
eelistati tihtipeale just neid ni-
mesid. 1970ndatel said meelis-
nimedeks Andres, Indrek, Krist-
jan, Marek, Margus, Marko, 
Martin, Meelis, Tarmo, Toomas, 
Anu, Evelin, Kadri, Kairi, Ka-
trin, Kristi, Liis, Piret, Tiina ja 
Triin.

Peagi tõusid nimetatute hul-
gast populaarsuselt esiritta Krist-
jan, Martin, Liis ja Triin ning 
juba varasemal ajal laialdaselt 
levinud Karl, Anna ja Maria.        

Eesnimed uuel 
aastatuhandel
Viimase paarikümne aasta jook-
sul on valik muutunud varase-
mast veelgi mitmekesisemaks. 
Sageli soovivad vanemad pan-
na oma maimukesele mitu ees-
nime. Võimalikud on erinevad 
variandid – kas kirjutada näiteks 
Anna Liis, Anna-Liis või An-
naliis. Tihtipeale valitakse võõ-
rapäraseid nimesid, aga neidki 
saab soovi korral kirjutada nii 
nagu hääldatakse – kasvõi Braian, 
Kärol ja Älis.          

Kui lugeda liitnimede koos-
tisosi eraldi nimedeks, siis olid 
eelmise aastakümne eelistuste 
read järgmised: poisid – Karl, 
Martin, Rasmus, Erik, Richard, 
Robin, Markus, Robert, Mattias 
ja Oliver; tüdrukud – Maria, 
Liisa, Mia, Liis, Emma, Anna, 
Laura, Hanna, Marie ja Marii.

Viimsi viimase saja aasta levinumatest eesnimedest

Väike tüdruk Mathiesen lapsevankris 1907. Foto Jaan Riet, 
Rahvusarhiiv

seeriti juba aasta pärast ava-
mist. Kogudus jätkas esialgu 
tegevust, kuid 1950. aastal võeti 
maja neilt ära. Hoonesse tehti 
algul ladu, hiljem ehitati üm-
ber nelja korteriga elamuks. 
Et maja kiriku moodi välja ei 
näeks, võeti maha rist ja lõhuti 
torn. Hoonet keegi ei hoolda-

nud ja ajahammas sai sega-
matult oma tööd teha. 1952. 
aastal alustati Mähe aedlinna 
rajamist ja peagi seisis  kunagi 
põllu peale ehitatud kirik keset 
küla.

Nüüd on maja taas sihtots-
tarbelises kasutuses. Peetakse 
jumalateenistusi ja korraldatak-
se muid üritusi, tornis seisab 
rist. Hoone anti 2013. aastal ko-
gudusele tagasi, ehitusloa saa-
mine võttis mõnevõrra rohkem 
aega. Nii nagu kiriku ehitami-
ne aastakümneid tagasi, toimus
ka taastamine annetuste toel. 
Uus avamine toimus 2017. aas-
ta detsembris, koguduse tuumi-
kuks sai seni üüripinnal tegut-
senud Nõmme Vabaduse bap-
tistikogudus. Endine Järve kirik 
sai aga uue näo kõrval ka uue 
nime: Mähe kirik.

Külvi Kuusk
Rannarahva muuseum

Kohvikute päev 2018 Mähe 
kiriku hoovis. Foto erakogu

Kutse palvela sisseõnnistamise koosolekule.

Mähe kirik. Foto erakogu Pühapäevakooli lapsed. Foto Rannarahva muuseum

RANNARAHVA MUUSEUM
6 12. aprill 2019   VIIMSI TEATAJA   



7VIIMSI TEATAJA   12. aprill 2019

Algus eelmises Viimsi Teatajas

Segane on küsimus Naissaare 
vabariigi juhtidest. Sõjaajaloo-
lane Mati Õun on mitmel pu-
hul kirjutanud, et Naissaare va-
bariigi rahvakomissaride nõu-
kogu esimeheks oli keegi mad-
rus Šabalin. Tõepoolest, vasak-
poolsete vaadetega esseer Ivan 
Andrejevitš Šabalin tegutses 
Naissaarel üsna aktiivselt keva-
del ja suvel 1917, esines mii-
tingutel ja tema oli ka ilmselt 
see, kes jõudis saarele kutsuda 
oma aatekaaslased Venemaa 
ajutise valitsuse kohtuministri 
Aleksander Kerenski ja nn Vene 
revolutsiooni vanaema Jekate-
rina Brežko-Breškovaja. Riigi-
arhiivis õnnestus dokumentaal-
se tõendina leida vaid üks I. A. 
Šabalini allkirjaga kirja katke. 
Selles sarjab ta millegipärast 
jaapanlasi.

Kirjanduses ja internetis on 
laialt levinud väide, et Nais-
saare vabariiki juhtis hilisema 
1921. aasta Kroonlinna üles-
tõusu juht Mihhail Petritšenko. 
Selle väite juurde jääb oma 
kirjutises ka Janek Šafranovski. 
Samal ajal pole vähemalt siin-
kirjutajal õnnestunud hoolima-
ta pikemaajalistest otsingutest 
leida väite algallikat. Ülestõusu 
puhkedes 1921. aastal oli Pet-
ritšenko kirjutaja liinilaeval Pet-
ropavlovsk. Sama laev kursee-
ris Soome lahel 1917–1918 ning 
viibis Tallinnas viimati kind-
lalt veel 1918. aasta algul. Sa-
mas ei ole õnnestunud leida 
ühtki vaieldamatut tõendit, kas 
Petritšenko oli juba tookord lae-
val või saabus ta laevale alles 
hiljem. Revolutsiooni puhkedes 
oli Petropavlovskil ka Eesti pä-
ritolu meremehi, näiteks Mak-
sim Jürisson (hiljem Madis Pa-
julaid). Millalgi 1917–1918 pi-

Veel kord Naissaare “vabariigist”

did eestlased laevalt lahkuma 
ja pole võimatu, et just siis sai 
Petritšenkost meeskonna liige. 
Tartu ajalooarhiivis leidub küll 
üks Petropavlovski meeskonna 
üldkoosoleku protokoll Tsetro-
balti toetamise kohta, kuid sel-
lele on alla kirjutanud seltsi-
mehed Koloskov ja Miroškin, 
aga mitte Petritšenko.

Huvitav allikas Naissaare va-
bariigi kohta on Rahvalehes 
20. oktoobril 1928. aastal ilmu-
nud anonüümne omaaegseid 
kuuldusi refereeriv kirjutis. Sel-
les tuuakse muuhulgas ära ka 
väidetava Naissaare vabariigi 

“peaministri” nimi – Nikolai 
Nikolajevitš Tsõgankov. Kuna 
nn saareriiki kummitas pidev 
sularahapuudus, siis olevatki esi-
mesena miitingul valitud rahan-
dusminister, kelleks sai lätlane 
Jahnis Bisneck (nimi peaks ole-
ma kas Jānis Bisnieks või Bise-
nieks), tema asetäitjaks Vassili
Bardodomojev (tõenäoliselt moo-
nutatud vorm Varfolomejevist). 
Tõepoolest, lätlasi viibis sellel 
ajal Naissaarel suur hulk (läti 
kirjanik Andreijs Upītis, kes 
1915–1916 kirjutas just Nais-
saarel oma romaani “Renegaa-
did”, oli selleks ajaks saarelt 

küll juba lahkunud). Sama alli-
ka väidete kohaselt olevat saa-
re ministrid käinud Tallinnas 
merekindluse staabis ja mujal-
gi raha nõutamas ning seejuu-
res ootamatult kadunuks jäänud. 
Samal ajal läksid laialt liikve-
le jutud Kroonlinna eeskujul 
sisse seatavast Naissaare oma 
rahast. On ülimalt tõenäoline, 
et otsustavate sammudeni see-
juures ei jõutudki.

Riigiarhiivi kõige tähtsam 
leid oli ilmselt Tallinna vasak-
esseeride ajalehe Борьба toime-
tusele selgituseks saadetud Nais-
saare Tööliste ja Soldatite Saa-
dikute Nõukogu põhikirja sel-
gitustega koopia. Selle koha-
selt oli täidesaatvaks organiks 
saare nõukogu poolt valitav pre-
siidium, mis koosnes presii-
diumi esimehest ja komissari-
dest. Need on paljudest ajale-
heteadetest tuttavad sõja-, töö-, 
siseasjade, sanitaar-, toitluse, 
rahandus- ja rahvahariduse ko-
missar ning põhikiri ise ongi 
ilmselt see, millele tolleaegsed 
lehed viitavad sageli sõnadega, 
et “koostati midagi konstitut-
sioonilaadset”. Presiidiumi esi-
mehena (ehk siis rahvakomis-
saride nõukogu esimehena) on 
sellele alla kirjutanud N. (= Ni-
kolai?) Dukanov. Tõepoolest, 
Dukanov või Tsõgankov – ilm-
selt on siingi Rahvalehe ajakir-
janik veidi vääratanud. Ajalehe 
toimetuse poole pöörduti aga 
hoopis segaste selgitustega, mis 
püüavad justkui tõestada, et pä-
ris iseseisvus väljakuulutatu ik-
kagi nagu ei olnud. Moskva le-
he Раннее Утро vastavaid väi-
teid püüti seejuures ümber lü-
kata. Tegemist olevat üksnes 
“revolutsiooniliste masside loo-
minguga“ ehk millegagi, mis 
on alles sündinud ning asub end 
tõestama. Sekretärina on Nais-

saare Tööliste ja Soldatite Saa-
dikute Nõukogu põhikirja õig-
sust tõendanud keegi R. Turk, 
kelle allkirja leiame ka 20. no-
vembril 1917 Tallinna Ringkon-
nakohtus kinnitatud Naissaare 
Ühistegevuse (Kooperatiiv-) 
Seltsi asutajate hulgast.

Viidatud Rahvalehe numb-
ris 1928. aastast kõneldakse sel-
lestki, et Naissaare vabariikla-
sed ähvardanud pöörata kahu-
rid Tallinna poole, et sealt sää-
rasel moel eluks vajalikku väl-
ja nõuda. Väidet võib kohata 
ka venekeelses internetis ja sel-
lele viitas oma kirjutises ka 
Janek Šafranovski. Samad alli-
kad väidavad sedagi, et madru-
sed olevat ära vägistanud kõik 
saarel olnud naised. Sageli vii-
datakse umbes 70–80 madru-
sele kui saare punakaardile, kel-
lele toetus selle n-ö vabariigi 
võim. Samal ajal on toonaste 
(mis sellest, et ajutiste) saare-
elanike arvu hinnatud (tõenäo-
liselt üsnagi liialdatult) 10 000-
le. Viibis ju saarel lisaks sõja-
väelastele ja madrustele mingi 
hulk läti sõjapõgenikke, aga ka 
märkimisväärsel hulgal eestla-
si, kuigi saare rootsi päritolu 
põliselanikud olid pidanud ju-
ba enne sõda oma kodudest lah-
kuma. Eestlastest oli üks ak-
tiivsemaid kirjutajaid toonane 
üliõpilane, hilisem keeletead-
lane ja leksikograaf Herbert Hal-
jaspõld (Grünfeldt), kes pseu-
donüümi –hgr– (ja ilmselt ka 
teise pseudonüümi gt) all oma-
aegsetele lehtedele sagedasti kir-
jutas, aga Naissaare  “vabariigist” 
targu vaikis. 

Vene internetiallikatele toe-
tudes peab Šafranovski tõenäo-
liseks seda, et vaba saare (või 
siis vabariigi, kuidas soovite) väl-
jakuulutamine oli vähemalt 
osalt reaktsiooniks vaherahu sõl-

mimisele Saksamaaga Brest-
Litovskis. Olid ju kevadel ja 
suvel 1917 Naissaare miitin-
gud, mida refereerisid ka eesti 
ajalehed, võtnud vastu resolut-
sioone maailmasõja jätkamiseks 
“võiduka lõpuni”. Ka küsimus, 
kas mõni ideoloogia (bolševist-
lik, esseerlik või anarhistlik) 
mingil perioodil teiste üle sel-
gelt domineeris, jääb segaseks. 
Samas viitab anarhistliku ideo-
loogia mõjule kaudselt, kuid üs-
na selgelt asjaolu, et välja kuu-
lutati just “vaba saar”, aga mit-
te “riik” – sest riike kui selli-
seid anarhistid ju põlgasid! Nii 
oli ka Nestor Mahno poolt Ve-
ne kodusõja ajal kontrollitav 
ala õigupoolest “riigita territoo-
rium”, mitte “anarhistlik riigi-
ke” Ukrainas, mis sest et oma 
territooriumilt Eestist mõne-
võrra suurem.

Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, 
et oleme veel üsna kaugel am-
mendava “Naissaare vabariigi 
ajaloo” kirjutamisest. Praegu 
muistendilaadsed või legendi-
dena ringlevad kirjeldused on 
kokku pandud mitmetele erine-
vatele ja paraku ka vasturääki-
vatele allikatele toetudes. Kuid 
teisalt võime olla kindlad sel-
les, et huvitav episood oli see 
igal juhul ning kindlasti saab 
lugudega Naissaare komissa-
ridest saare külalisi veel kaua 
üllatada. 

Huvitaval kombel saatis Tal-
linna Nõukogu 8. detsembril 
1917 ehk mõned päevad pärast 
seda, kui napisõnaliselt kinni-
tati Naissaare Tööliste ja Sol-
datite Saadikute Nõukogu põhi-
kiri, mida “uue riigi” väljakuu-
lutamiseks on peetud, laiali sa-
masuguse Aegnal tegutsenud 
nõukogu. 

Mait Talts

Käesoleva kümnendi kohta 
näevad samasugused loetelud 
välja sellised: poisslapsed – Karl, 
Oliver, Robert, Markus, Krist-
jan, Hugo, Jakob, Erik, Marten 
ja Robin; tütarlapsed  – Maria, 
Mia, Emma, Sofia, Marie, Laura, 
Liis, Marii, Olivia ja Liisa. Paa-
ri viimase aasta eelistatuimad on 
olnud Kristofer, Markus, Oliver, 
Emma, Maria ja Mia.  

Sagedasemad mitmeosalised 
nimed on Karl-Erik, Karl-Krist-
jan, Karl-Markus, Karl-Martin, 
Mari-Ann, Mari-Anne, Mari-
Liis ja Anna-Liisa. Mõnikord 
kirjutatakse need ilma side-
kriipsuta ja mõnikord hoopis 
kokku. Nagu eelnevast on näha,
ei olegi Viimsi kandi lemmik-
nimed  paari viimase aastaküm-
ne jooksul väga palju muutu-
nud.            

         
Saja-aastane 
nimemood
Esialgu võib tunduda, et eesni-
mede valikus on olnud suur vir-
varr. Kuid see ei vasta tõele, sest 
ka nimedemaailmas nagu mu-
jalgi valitseb mood – eesnime-
mood. Mõned neist on kunagi 
olnud meelisnimedeks ühe või 
äärmisel juhul paari aastaküm-
ne jooksul. Pärast seda ei ole 
neid vastsündinuile enam pan-
dud, kuna on arvatud, et need 
on ajast ja arust. Osa on vaju-
nudki unustusehõlma, teised on 
aga jälle uuesti üles otsitud. Pal-
ju on igihaljaid nimesid, mis on 

olnud jätkuvalt populaarsed 
enamgi kui sajand. Teiste hul-
gas eristuvad selgesti laia levi-
kuga eesnimed, mida valitakse 
sagedamini. Seevastu mõnede 
kandjaid on vaid üksikud.   

Varasemal ajal oli väikesel 
poisslapsel kiriklikul ristimisel 
tihti kolm vaderit – kaks risti-
isa ja üks ristiema – ning tüd-
ruklapsel vastupidi – üks risti-
isa ja kaks ristiema. Vahel sai 
poiss või tüdruk ühe ristivane-
ma nime. Mõnes suguvõsas on 
tänaseni tore traditsioon – poi-
sile pannakse vanaisa või tüd-
rukutirtsule vanaema nimi. Juh-
tub ka, et väikseke saab ema 
või isaga sama nime. 

Viimsi poolsaare rannaküla-
des räägiti varem eesti kirja-
keelest veidi erinevat murret. 
Palju oli soome keele mõjutu-
si. Nii näiteks öeldi “jäneksed 
jooksivad” (= jänesed jooksid) 
ja “vareksed lendasivad” (= va-
resed lendasid). Sõnade algus-
täht H oli häälduses tundmatu 
ja seepärast räägiti “iir”, “obune” 
ja “unt”. Rõhuasetused võisid 

kirjakeelsest erineda ning kogu 
kõne oli n-ö puisevõitu.

See kõnepruuk kandus ka üle 
nimedele – kirjutati Evald, aga 
öeldi Eevalt ning Hugost sai 
Uugu. Leo oli Liu, Raivo hoo-
pis Raivu ja Ülot kutsuti Üüluks. 
Ning muidugi ei tarvitatud ees-
nimede juures perekonnanime-
sid, vaid inimesi kutsuti vana-
viisi majapidamiste järgi. Nii 
on käesoleva loo kirjutaja teis-
tele külaelanikele tänase päe-
vani teada kui Mihkli Jaan.   

Nimede andmist 
reguleerib nimeseadus
Meie elu erinevaid valdkondi 
reguleerivad mitmesugused sea-
dused. Isikunimede andmise põ-
himõtteid sätestab 2005. aastal 
jõustunud nimeseadus ja selle 
hilisemad redaktsioonid, kus on 
öeldud, et isiku nimi koosneb 
eesnimest ja perekonnanimest. 
Eesnimi võib sisaldada selle 
andmisel mitte rohkem kui kol-
me lahku kirjutatud nime või 
sidekriipsuga ühendatud kahte 
nime. 

Piiranguid on veel ning too-
me siinkohal vaid mõned näi-
ted. Nime andmisel tohib kirja-
pildis kasutada valitsuse mää-
rusega kehtestatud loetelus esi-
tatud eesti-ladina tähti ja süm-
boleid, eesnimi eraldi või koos 
perekonnanimega ei tohi olla 
vastuolus heade kommetega ning 
võõrkeelne eesnimi peab teises 
riigis olema samuti kasutusel 
eesnimena.   

Kust leida õige 
eesnimi?
Iga lapsevanem soovib panna 
oma järeltulijale selle kõige-
kõige ilusama ja kaasaegsema 
nime ning küllap oli niisamuti 
ka vanasti. Tuli ju lapsel oma 
nime kanda kogu elu. 

Juba enam kui 140 aastat on 
jagatud meie emadele-isadele 
eesnimede kohta õpetussõnu. 
Jakob Hurt kirjutas 1878. aastal 
“Tarto Kalendris” nii: “Kõige 
ilusamaks meie keeles arvavad 
võõrad Tiio ja Viio. Täiesti nen-
de väärilised on vanad eesti naes-
te nimed Linda ja Salme”. 1882. 

aastal trükiti Mats Tõnissoni 
poolt väljaantuna kalender, kus 
oli muuhulgas toodud soovitu-
si eesnimede valimiseks. Sellest 
ajast said kalendrid ehk täht-
raamatud oluliseks eesnimede 
leidmise kohaks. 

1901. aastal ilmus Tartu Maar-
ja koguduse köstri Juhan Kur-
riku sulest umbes 350 eesnime 
ja nende tähendust sisaldav õhu-
ke brošüürilaadne “Nimede raa-
mat”. Hilisemal ajal on eesni-
medest ja nende päritolust kir-
jutanud Oskar Kallas, Julius 
Mägiste, Edgar Rajandi, Helmut 
Tarand, Raivo Seppo, Annika 
Hussar, Aadu Must, Fred Puss, 
Kairit Henno, Piret Mäeniit ja 
teised. Uudishimulik huviline 
leiab kirjapandu autorite järgi 
kindlasti üles ja leiab ehk see-
läbi ka oma lapsele tõeliselt ilu-
sa eesnime.         

JaanTagaväli     
Eesti Genealoogia Selts

Viimsi viimase saja aasta levinumatest eesnimedest

Madis Pajulaid (sündinud Maksim Jürisson) Petropavlovski pardal. 
Foto Saaremaa Muuseum SA

Naine lapsega 1887. Foto Jakob 
Livenstroem, Rahvusarhiiv
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"Torupillist parmupillini"
pärimushommik 
Cätlin Mägiga 

Viimsi Huvikeskuses 
20. aprillil kell 11.00

Teeme kõrvale pai

MTÜ ERGAMUS
www.ergamus.ee

Info ja pileti broneerimine
 pisimusa@ergamus.ee 

PEREKONTSERTPEREKONTSERT

        Pilet 10€ (vanem+laps)
  Perepilet 15€

(2 täiskasvanut
+lapsed)

27. märtsil sai piduliku 
lõpu Viimsi mälumängu-
hooaeg. Neljandat täis-
pikka hooaega alusta-
sime 33 võistkonnaga 
Rannarahva muuseumis, 
kuid võistkondi lisandus 
pidevalt ning hooaja 
teise poole mängud pida-
sime juba Haabneeme 
koolis, kus osales kokku 
38 võistkonda.

Viimases voorus suutis 37 osa-
lenud võistkonna konkurentsis 
esikoha võita võistkond Tem-
po (Martti Suurorg, Taivo Rist, 
Taave Tuutma ja Renee Stam-
berg), kes kogus 43 punkti. Võrd-
selt 41 punkti kogusid Memo-
ria (Mirjam Mätlik, Jaanus Jõgi, 
Kaitel Poobus ja Priit Puusepp) 
ja Kelvingi II (Raivo Pavlov,
Hindrek Haarde, Asso Silm ja 
Kristi Haarde) võistkond. Esi-
kuuikusse mahtusid veel 40 punk-
tiga Pitsiklubi (Reili Tamm, Lauri 
Tamm, Siim Serka ja Mihkel 
Kruusmägi), Kullaketrajad (Tim-
mo Võõsa, Elo Võõsa, Kirsti 
Põldma ja Jaak Põldma) ja Rä-
nirahnud (Jaanus Jegorov, Valdo 

Viimsi mälumängu viimase vooru ja 
kogu sarja võitis Tempo

Jahilo, Mikk Trave ja Tambet 
Drell).

Sarja võitjaks tuli samuti 
Tempo, kellel õnnestus viie voo-
ruga koguda 207 punkti, mis ta-
gas kokkuvõttes ka kindla või-
du. Teiseks tuli 197 punktiga 
Tammneeme (Indrek Herman, 
Andres Jaanus, Ülar Maapalu ja 
Raivo Vare) ning võrdselt 191 
punktiga jagasid kolmandat koh-
ta Rabarahvas (Heli-Illipe Soo-
tak, Peeter Väljas, Toomas Tel-
ling ja Riho Ever) ja Pitsiklubi. 
Kuivõrd võrdsete punktide kor-
ral oli otsustavaks viimase män-
gu skoor, siis see tagas kokku-
võttes kolmanda koha Pitsiklu-
bile. Traditsiooniliselt oli kol-
mele paremale välja pandud ka 
unikaalsed karikad, mida kau-
nistasid vastavalt kulla-, hõbe-
da- ja pronksikarva kivikesed.

Mängud olid alati tasavägi-
sed ja pingelised ning võite ja-
gus neljale võistkonnale. Ain-
sana kaks mängu võitnud Tem-
po võitis teisel ja viimasel kor-
ral. Esimese mängu võitis Ra-
barahvas, kolmanda Kelvingi 
ning neljanda Mähe võistkond.

Andres KaarmannViimsi mälumängijaid on tõesti palju. 

Viimsi mälumängusarja võitjameeskond Tempo. Teiseks tuli meeskond Tammneeme. Kolmanda koha saavutas võistkond Pitsiklubi. Fotod Marje Plaan
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12.–27. aprill
Viimsi valla kultuurikalender

TOOMAS KALLI ESTRAADIKAVA

Kahekümnes erinevas rollis
ANNE PALUVER, PILLE PÜRG, 

MAIT TRINK
Piletid Piletilevis ja Viimsi Huvikeskuse kontoris

30. aprill 19.00
Viimsi
Huvikeskus

Liisi Rohumäe

LA H US
Eestlastest võõrsil ja kodus
Lavastaja Üllar Saaremäe

K; 8. mail kell 19 Viimsi Huvikeskuses

teenistus 
EELK Randvere kirikus

NÄITUSED 
Kuni 28. aprill
K–P kell 11–18
“Sõjast sõjani“, relvad Aku 
Soraineni erakogust 
Kuni 16. juuni
“Eesti sõjamuuseum 100“
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo 
teemal
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

Kuni 30. aprill
Evald Piirisilla näitus 
“Maalid läbi aastate“
Viimsi huvikeskuses

Kuni 28. aprill
Näitus “Tagasihoidlik kunsti-
näitus“ 
Sul on võimalik täiendada 
muuseumi kunstikogu...
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

Kuni 14. mai
Käsitöömeistri Taimi Pitsi 
käsitööd
E–N kell 10–16
Viimsi päevakeskuses

Kuni 5. mai
MTÜ Fenno-Ugria Asutus näitus 
“Veelinnurahvas. Lennart Meri 
filmirännakud 1969–1988”
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees

Kuni 20. mai
Harvi Varkki isikunäitus 
“Kooskõlad”
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

ÕPI- JA JUTUTOAD
16. aprill kell 18
Vestlusõhtu Eesti ajaloost 
tuntud ajaloolase Andres 
Adamsoniga
Sissepääs vaba
Viimsi raamatukogus

18. aprill kell 11
Õpituba lapsevanematele 
“Mina olen mina – selgroog ja 
lihased“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

JUMALATEENISTUSED
13. aprill kell 11
Palmipuudepüha jumala-
teenistus
Koguduse täiskogu koosolek
EELK Prangli Püha Laurentsiuse 
kirikus 

14. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

18. aprill kell 18
Suure neljapäeva jumala-
teenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

19. aprill kell 11
Suure reede liturgiline jumala-
teenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 12
Suure reede jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30 
Suure reede jumalateenistus 
armulauaga
EELK Randvere kirikus 

20. aprill kell 21
Palvus
EELK Prangli Püha Laurentsiuse 
kirikus

21. aprill kell 11
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
kell 11
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus
EELK Prangli Püha Laurentsiuse 
kirikus
kell 12
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus
Lastele pühapäevakool
Viimsi Vabakirikus
kell 13
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30 
Ülestõusmispüha jumala-

20. aprill kell 11.30–13
Erik Orgu loeng tervislikust ja 
teadlikust toitumisest 
(spordiga tegelevatele 
inimestele)
Korraldaja: spordiklubi Viimsi 
Sport, tel 501 2517 (Siiri)
Viimsi gümnaasiumis

20. aprill
Munade värvimise töötuba
Viimsi vabaõhumuuseumis

21. aprill
Veteranipäeva tähistamine 
sõjamuuseumis
Sissepääs tasuta

27. aprill kell 11.30–13
Erik Orgu loeng tervislikust ja 
teadlikust toitumisest (spordiga 
tegelevatele inimestele)
Korraldaja: spordiklubi Viimsi 
Sport, tel 501 2517 (Siiri)
Viimsi gümnaasiumis 

KONTSERDID JA ETENDUSED
12. aprill kell 19 
Viimsi muusikaliteatri kogu-
peremuusikal “Tahan olla suur“
Autor John Weidman
Muusika David Shire
Piletid 10/5 € Piletilevis ja 
kohapeal
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

12. aprill kell 19
Kontsert: “Õhtusel jalutuskäigul 
Bachist Pärdini“ – Arsise käsi-
kellade ansambel
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. aprill kell 19
Etendus “Avameelselt abielust 
ehk peatükid, mis me omal 
ajal vahele jätsime“
Piletid: Piletilevis, Viimsi päe-
vakeskuses ja kolmapäeviti 
huvikeskuse kontoris
Piletite broneerimine: tel 602 
8838 või viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

25. aprill kell 19
Plaadiesitluskontsert 
“Sul annan andeks kõik“
Paul Neitsov ja Tõnu “Tõun“ 
Timm
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

MEELELAHUTUS JA MUUSIKA
12. aprill kell 22
Ansambel Regatt
VJ Lenny LaVida 
13. aprill kell 21
VJ Sass Nixon
19. aprill kell 21
VJ Andrus Kuzmin
20. aprill kell 21
DJ Raunce
26. aprill kell 21
VJ Lenny LaVida
27. aprill kell 21
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis 

17. aprill kell 18
Tantsuõhtud
Mati Kärmik
24. aprill kell 18
Ivari Hansen
Tallinn Viimsi Spa restoranis

18. aprill kell 20
Comedy Estonia Viimsi Open Mic
Jussi Õlletoas

LASTELE JA NOORTELE
Aastaringselt
Veekeskkonnaprogramm 
“Märka merd!“
I–III kooliastme gruppidele
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Lasteaiarühmadele
Muuseumitund “Meremehe 
7 ametit“
Lasteaiarühmadele
Registreerimine: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis 

Kuni 24. aprill
Noorte fotokonkurss
Lisainfo: www.huvikeskus.ee/
viimsi-noortekeskus/

12. aprill kell 10.30
Väikelaste loovushommik 
1–2-aastastele lastele
Osalustasu 8 €
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com
Viimsi huvikeskuses

12. aprill kell 14
Filmiõhtu + viktoriin 
Randvere noortekeskuses 

15. aprill kell 13–18
Meisterdamispäev
Randvere noortekeskuses

16. aprill kell 14
Kokanduspäev
Randvere noortekeskuses

16. aprill kell 15
Noorte mälumäng – 
filmiviktoriin 
Püünsi noortekeskuses 

17. aprill kell 16
Fotojaht
Viimsi noortekeskuses

20. aprill kell 11
Pisimusa perehommik – 
Cätlin Mägi “Parmupillist 
torupillini“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses 

22.–26. aprill kell 11–14
Kevadlaager
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

22.–26. aprill kell 13–16
Koolivaheaja programm 
Viimsi noortekeskuses 

22.-25. aprill kell 10-16
PeoZaali kevadlaager
Lastele vanuses 7-14 aastat
Lisainfo: www.peozaal.ee; FB
Eelregistreerimine peozaal@
gmail.com
Peozaalis

23. aprill kell 15
Noorte mälumäng – linnud 
ja linnad 
Püünsi noortekeskuses

23.–26.aprill kell 10–16
Koolivaheaja kunstilaager
noortele vanuses 7–12 aastat
Info ja registreerimine: 
randvere@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses 

24. aprill kell 16
Fotograafia Kahoot
Viimsi noortekeskuses

25. aprill kell 14
Lima valmistamine
Püünsi noortekeskuses 

EAKATELE
14. aprill kell 12
Viimsi Pensionäride Ühenduse 
aruande-valimiskoosolek
Ühenduse juhatuse, volikogu 
ja revisjonikomisjoni valimine 
Kontsert – Maardu linna 
ansambel Rjabinuška
Viimsi huvikeskuses 

17. aprill kell 15
Saabuvate ülestõusmispühade 
tähistamine
Kaunima värvitud muna 
valimine
Mõtisklused
Randvere päevakeskuses 

18. aprill kell 10
Eakate matk sarjast “Tunne 
koduvalda”
Muuga sadam ja reoveepuhasti
Kell 9.30 väljub tellitud buss 
Haabneeme busside lõpp-
peatusest
Osalemine ainult eelregistree-
rimisega!
Eelregistreerimine ja info: 
tel 517 2941 Raimo Tann, 
tel 513 6752 Rein Kriis

23. aprill kell 16
Suur tervisepäev
“Meeldivalt vanemaks” õpitoad
kell 16 Umbrohutoidud ja 
tervislikud suupisted
kell 17 Veeprotseduuride toime 
tervisele
Koolitus on tasuta, toetab 
Leader
Harmoonikumis

24. aprill kell 14
Vestlusring: Lemmikloom 
eaka kodus
Külas on teraapiakoerad
Viimsi päevakeskuses 

25. aprill kell 9
Bussiekskursioon eakatele 80+
Keila-Joa, Türisalu pank ja 
Hüüru mõis
Eelregistreerimine ja lisainfo: 
tel 601 2354 Volli Kallion
Väljasõit Viimsi haigla juurest

VARIA
27. aprill
Avatud kalasadamate päev
Korraldaja: Erko Veltson
Leppneeme sadamas
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Klubi esindusmeeskond 
KK Viimsi/Noto alistas 
Saku I Liiga veerandfi-
naalseeria avakohtumi-
ses võõral väljakul Tam-
salu Los Toros/TALTECHi 
91:60 ja asus seeriat 
võitudega 1:0 juhtima.

Tasavägise esimese poolaja 
(38:35) järel kuulus kolmas ja 
neljas veerand viimsilastele. 
Kaitses sunniti vastane eksima 
(pallikaotused mängu lõpuks 
7:23) ja rünnakul realiseeriti väl-
ja mängitud viskekohad. 

Meeskonna edusse 17 punk-
ti panustanud Mihkel Allorg pi-
das võidu võtmeks head hääles-
tust ja suurt tahet ning treene-
rite head taktikat: “Me tulime 
täna siia võitlema. Põhiturniiril 
oli nendega kaks väga rasket 
mängud, mille kaotasime, kuid 
juba nädal tagasi saime tree-
neritelt päris kindlad juhised, 
mida täna teha tuleb, ja tule-
mus on tablool. Aga midagi ei 
ole läbi – see oli alles esimene 
poolaeg.”

Ka meeskonna abitreener 
Martin Toomas pidas võidu võt-
meks just meeskonna tahet ning 
taktikavalikut: “Esmalt kiidan 
poisse, aga kindlasti ka pea-
treenerit, kes väga hea taktika 
valis. Täna oli väga hea ener-
gia. Kõik võitlesid ja kaitse pi-
das. Eriti siin saalis on hea või-
ta. +30 mängus ei hakkagi mi-
dagi ette heitma.”

Mõlemad tunnustasid mees-

KK Viimsi/Noto asus 
Tamsalu Los Toros/
TALTECHi vastu juhtima

konda võõral väljakul peetud 
mängus toetama tulnud fänne. 
Allorg: “Et meie fännid olid ko-
hale sõitnud, see oli nii tähtis! 
Mänginuks nagu oma saalis. 
Nii, et ootame kõiki Karulaugu 
Spordikeskusesse 18. aprillil.” 
Toomas: “Isegi võõras saalis on 

meil publik kaasas pasunate ja 
trummidega. Tahaks, et kodus 
oleks täismaja ja võtame selle 
seeria ära.”  

Kahe võiduni mängitava see-
ria teine kohtumine toimub 
Viimsis, Karulaugu Spordikes-
kuses 18. aprill algusega kell 19. 

Saku II Liiga ¼ finaalseeria
kolmandas, otsustavas kohtumi-
ses pidi Korvpalliklubi Viimsi/
Estover duubelmeeskond tun-
nistama võõral väljakul KK 
HITO/BC Karjamaa paremust 
69:80 ja jätkab mänge kohta-
dele 5.–8.

Tõusude ja mõõnadega kul-
genud mängus läksid viimsila-
sed kolmandal veerandajal teh-
tud 17:2 spurdi toel viimasele 
10 minutile vastu küll 5-punk-
tilises eduseisus, kuid mängu 
lõpp kuulus taas väljakupere-
meestele, kes omakorda 10:26 
spurdiga vastasid ja võidu vor-
mistasid. 

Pühapäeval, 7. aprillil pee-
tud U18 vanuseklassi mängus 
TTÜ Korvpallikool/TSK/Valge 
meeskonnaga andsid treenerid 
tiheda mängugraafiku tõttu puh-
kust Hugo Toomile ja Jorgen 
Rikbergile. Ilma kahe liidrita 
mänginud KK Viimsi/Kesklin-
na KK/TSK pidi tunnistama vas-
tase paremust 63:100. 

KK Viimsi/Kesklinna KK/
TSK on 11 võidu ja 2 kaotusega 
kindlustanud juba G4S Noor-
teliiga põhiturniiril 1. koha. 

KK Viimsi
www.kkviimsi.ee

4000 km = Viimsi JK, 
heategu ja tänusõnad
Viimsi JK (Martin Reimi Jalgpallikooli esindus-
meeskond) on otsustanud head teha ja igaüks 
teist saab sellele kaasa aidata. Kui palju neid 
heategusid täpselt olema saab, oleneb juba 
sellest, kui palju kilomeetreid me kamba peale 
kokku kogume. 

Sulle meeldib joosta või kõndida? Või on hoopis asi selles, 
et sa pole leidnud piisavalt motivatsiooni enda õue aja-
miseks ja otsid häid vabandusi, miks mitte välja minna? 
Lisaks liikumisest saadavale kasutegurile annab Viimsi JK 
sulle veel lisa boonuse. Ilmad muutuvad iga päevaga üha 
imelisemaks ja iga liigutud kilomeeter on samm lähemale 
ühele õnnelikumale memmele või taadile.

Kõik, mida meie sul palume selleks teha, on see, et ot-
sid Endomondost üles “Viimsi JK kutsub liikuma” üles-
kutse ja paned end sellel üritusel osalejaks. Nüüd, edaspi-
di jooksma või kõndima minnes lülitad Endomondo sisse, 
käid/jooksed oma distantsi ära ning korras. Kõik kokku 
liigutud kilomeetrid lähevad ühisesse arvestusse ja koos 
kogutud 4000 km on juba üks heategu.

Heategu, mida  me kõige enam teha tahame, on aidata 
eakaid  inimesi, kes vajavad samamoodi tähelepanu nagu 
igaüks meist. Tahame aidata neil teha ära mõne koduse 
heakorratöö, mis saaks hulka kiiremini tehtud ühiselt pa-
nustades. Riisume, peseme aknaid, lõhume puid, laome 
puid. Mida iganes vaja teha on, teeme ära! Tahame teha 
midagi, mis aitaks selle inimese elu natukenegi kergemaks 
teha. Seega kilomeetrite koguja saab lisaks enda heaolule 
aidata sellega ka teisi inimesi. 

Väljakutse kestab 1. aprillist 29. maini. Igal Viimsi JK 
kodumängul on võimalik oma viimase jooksu/kõnni kilo-
meetreid kahekordistada. Selleks pead mängule tulema, 
tegema sellekohase sotsiaalmeedia postituse, ära märkima 
@viimsijk ja nii saavadki need numbrid topelt suureks. 
Kui oled kogunud väljakutse lõppedes enda kontole 200 
km, osaled loosis, kus peaauhinnaks on Apple Watch. Täp-
semat infot väljakutse kohta leiab meie FB lehelt fb.com/
viimsijk.

Tahaksime väga tänada kõiki neid inimesi, kes on tul-
nud meie kodumängudele kaasa elama! Tribüünidel pole 
kunagi varem olnud nii palju rahvast kui kahel esimesel 
kodumängul. Esimesel loendati vähemalt 165 pealtvaata-
jat ja teisel rekordilised 227. See on lihtsalt üliäge! Aitäh!

Kindlasti jätkame mängudel juba vaikselt traditsioo-
niks saanud asjadega. Anname tasuta kasutada pleede ja 
istumisaluseid, et pealtvaatajal oleks mõnus ja soe olla. Ei 
puudu soe tassike teed ja kohvi. Piletit samuti ei küsi, aga 
kui on tunne, et tahaks ka toetada meie tegemisi, saab alati 
osta toetaja pileti, millega saab võita auhindu.

Viimsi JK toimkond
Martin Reimi Jalgpallikool

19. mail toimub Viimsis 
esmakordne kepikõnni-
võistlus Eestis, kus saab 
end proovile panna nii 
10-kilomeetrisel kui ka 
lühemal, 5-kilomeetrisel 
distantsil.

Osalejatel, kes ei soovi ajavõt-
tu ning eelistavad rahulikumat 
tempot, on võimalus 5-kilomeet-
rine rada läbida üks kord. Aja-
võtusooviga võistlejate jaoks on 
märgistatud 10-kilomeetrine dis-
tants, mis näeb ette 5-kilomeet-
rise raja kahekordset läbimist. 
Võistlusel osalemiseks tuleb oma-
da kepikõnnivarustust ning ku-
na rada kulgeb asfaltkattega 
kergliiklusteedel, on võistleja-
tel kohustuslik kasutada kõnni-
keppidele mõeldud asfaldi peal 
liikumise otsikuid.

Võistluse arvestus toimub 
neljas erinevas vanuseklassis, 
kuhu lisandub ka eraldi meeste 
ja naiste arvestus. Autasustatud 
saavad iga vanuseklassi 3 esi-
mest meest ja naist. NB! Täp-
semad kellaajad, sealhulgas üri-

Aprill on südamekuu. Tule ja 
võta osa!
Aprillis tähistatakse üle-eestilist südamekuud. Selle raa-
mes on Viimsi Sport sisustanud terve aprillikuu aktiivsete 
tegevustega ning kutsub kõiki osa võtma:
n Esmaspäeviti (kell 18.30–20.00) – jooksutreeningud algaja-
tele. Valmistume koos treeneri Liis-Grete Arroga kevadisteks 
ja suvisteks jooksuvõistlusteks.
n Teisipäeviti (kell 18.30–20.00) – ühised kepikõnnitreenin-
gud ja erinevad harjutused (tasuta Pungi Pump kõnnikeppide 
laenutus).
n Neljapäeviti (kell 18.30–20.00) – jooksutreeningud algajate-
le. Valmistume koos treeneri Liis-Grete Arroga kevadisteks ja 
suvisteks jooksuvõistlusteks.
n Reedeti (kell 18.30–20.00) – ühised kepikõnnitreeningud ja 
erinevad harjutused (tasuta Pungi Pump kõnnikeppide laenutus).

NB! Kõigil päevadel kogunetakse Viimsi kooli spordihoone 
ees. Kõik üritused on tasuta!
n Lisaks toimub laupäeviti:
- 13. aprill – (kõigile jõukohane) Viimsi I rattakrossi võistlus 
eraldistardina;
- 20. aprill (kell 11.30–13.00) – Erik Orgu loeng tervislikust ja 
teadlikust toitumisest Viimsi gümnaasiumis;
- 27. aprill (kell 11.30–13.00) – Erik Orgu loeng tervislikust ja 
teadlikust toitumisest (NB! spordiga tegelevatele inimestele) 
Viimsi gümnaasiumis.

Anne-Mari Visnapuu

Viimsis toimub Eesti esimene 
kepikõnnivõistlus

tuse algusaeg ja stardiajad ava-
likustatakse jooksvalt Eesti Ke-
pikõnni Liidu ja Viimsi Spordi 
kodulehekülgedel.

Võistluse korraldamise idee 
tuli seoses suvel Eestis toimuva 
maailmakarikaetapiga. Ideeks 
on inimestele tutvustada kepi-
kõndi uues võtmes, võistlusspor-
dina. 7. juulil toimub koostöös 
rahvusvahelise kepikõnniliidu-
ga (INWA) esmakordselt Ees-
tis kepikõnni maailmakarika-
etapp. 

“Kui tehti otsus, et maailma-
karikaetapp tuleb Eestisse, olin 
skeptiline, sest meil pole seni 
toimunud ühtki kepikõnnivõist-
lust ega isegi ühtegi kepikõn-
niüritust,” ütles kepikõnni ju-
hendaja René Meimer. Siiski 
arvas ta, et Eestis tuleks proo-
vida läbi viia enne üks võistlus. 
Kuna ta oli kuulnud, et Viimsis 
on grupp edumeelseid ja ak-
tiivseid inimesi, võttiski Mei-
mer ühendust Viimsi Spordiga, 
kes oli nõus idee ellu viima. 

“Meile meeldis koheselt René 
idee. Tegeleme küll oma klubi 

raames igal kevadel ja sügisel 
ühiste kepikõnnitreeningutega, 
aga see, et kepikõnnis korral-
datakse maailmakarikaetappe, 
tuli ka meile üllatusena. Kuna 
käivad ka jutud, et kepikõnd 
võiks mingi aja pärast olla ka 
olümpiaala, siis see annab ke-
pikõnnile juba hoopis sportliku-
ma ja teistmoodi tähenduse,” üt-
les Viimsi Spordi juhatuse liige 
Siiri Visnapuu.

Viimsi abivallavanemal An-
nika Vaiklal on hea meel, et 
Eesti esimene karikavõistlus ke-
pikõnnis toimub just nimelt Viim-
sis, ning ta kutsub kõiki osale-
ma ja perega kvaliteetaega veet-
ma. Vaikla jaoks on kepikõnd 
väga hea võimalus hoida end 
tervena ja aktiivsena kõigil ini-
mestel, hoolimata vanusest või
treenituse tasemest. “Viimsi vald 
on võtnud endale eesmärgiks 
panustada rahvatervise vald-
konda ja kepikõnni propagee-
rimine on üks pisike samm sel-
les. Tänan Viimsi Spordi mees-
konda, kes korraldusele oma 
õla alla pannud!” ütles Vaikla.

Kepikõnd läbi René 
Meimeri silmade
Kepikõnni juhendaja René Mei-
mer räägib, kuidas ala on Soo-
mest alguse saanud tervise-
spordiala, mida on kaua aega 
võetud kui liikumisharrastust, 
kuid viimasel ajal on kepikõnd 
muutumas spordialaks. See on 
ala, mis on jõukohane igaühe-
le, liigutused on lihtsad ja loo-
mulikud. Samaaegselt treenib 
see organismi vastupidavust, mis 
on hea tervise ja töövõime üks 
tähtsamaid omadusi.

Meimeri sõnul võib kepi-
kõnnis inimesed jaotada kol-
mele tasandile. Kõige madala-
male jääb tervisetase, kuhu kuu-
luvad inimesed, kes soovivad 
olla kehaliselt aktiivsed ning 
parandada tervist. Sellel järg-
neb põhimass ehk nn fitnessi 
tase, kus eesmärgiks on tervise 
edendamine. Kolmandaks tase-
meks on sport ehk keha on ju-
ba heas vormis ja olemas on hea 
treenitus, kuid on soov veelgi ke-
halise võimekuse edendamiseks.

Anne-Mari Visnapuu

JÄRGMINE KODUMÄNG –
OSALE KINDLASTI!
18.04 kell 19 – KK Viimsi/
Noto vs Tamsalu Los Toros/
TALTECH

KK Viimsi/Noto mängijate Märtsoni ja Saare “alley-oop”. 
Foto KK Viimsi
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9. mail kell 14.00 toimub 
Viimsi staadionil kooli-
noortele suunatud Teate-
jooks. Üle-eestilist Teate-
jooksu korraldatakse 
juba neljateistkümnendat 
korda, Viimsis kolmandat 
aastat.

Teatejooksus osalevad 5.–9. 
klasside lapsed ja noored, kes 
jooksevad liikumisvõime kao-
tanud laste heaks. Teatejooksud 
toimuvad kõigis maakondades 
ning registreeruda saab kuni 
24. aprillini. Viimsi vallas kut-
sume jooksma ka 4. klasside 
noori.

Teatejooksu korraldajate sü-
damesoov on nakatada üha enam 
lapsi ja noori liikumisrõõmu-
ga. “Teatejooks on kasvanud 
12 000 osalejaga suursündmu-
seks ning mitmed koolid on 
juba teatanud, et plaanivad li-
saks jooksul osalemisele kor-
raldada 9. mail kogu kooli-
päeva liikumispäevana,” sõnas 
Teatejooksu eestvedaja Erik 
Pallase.

Sel aastal paneb Teatejooks 
õla alla ratastoolilastele koos-
mängimise võimaluste loomi-
sele. “Aitame koguda toetust 
Haapsalu Neuroloogilise Reha-
bilitatsioonikeskuse läheduses 
paikneva ratastoolipargi laien-
damiseks. Keskuse mänguala 
kõrvale kavandatakse mitut uut 
atraktsiooni, sealhulgas ronimis-
linnakut ja eri kõrgustega liiva-

kaste, mis võimaldavad liiku-
misvõime kaotanud lastel män-
gida õues koos teiste lastega. 
Laps on laps, isegi kui liikumi-
ne on raskendatud ning selleks 
on vaja abivahendeid. Oleme 
lastele ja nende peredele ühes-
koos abiks!” ütles Erik Pallase.

Teatejooks on Eesti suurim 
laste- ja noortespordiüritus, mil-

Heategevuslik Teatejooks 
toetab ratastoolilapsi

Tule võta osa 
33. Viimsi Jooksust!
5. mail leiab aset, nüüd juba täieliku traditsioo-
nina, 33. korda toimuv Viimsi Jooks.

Viimsi vald koostöös Viimsi Spordiga on korraldamas jär-
jekordset Viimis Jooksu, kuid sel aastal natuke teistmoodi. 
Kui möödunud aastatel sai distantsina valida 21,1 ja 7,7 
kilomeetri vahel, siis tänavuse jooksu põhidistantside pik-
kused on jõukohased kõigile liikumisharrastajatele. Proo-
vile saab end panna nii 15-kilomeetrisel kui ka lühemal, 
7-kilomeetrisel rajal.

Vägagi oodatud on ka võistlejad, kellel on soov võistlus 
kõndides läbida. Käijatel ja kepikõndijatel on võimalik lä-
bida 7 kilomeetri pikkune distants ajavõtuta.

Osalemine on tasuline ning kohustuslik on end regist-
reerida. Võistluskeskus, start ja finiš asuvad Randvere teel 
Viimsi staadionil (Randvere tee 8).

Kõiki lõpetajaid ootab finišis ka spordijook ja medal.

Registreerimise võimalused
Elektrooniliselt. Täites ankeedi, mille leiad: www.viimsi-
sport.ee Mis toimub? Võistlused 5. mai 2019 XXXIII 
Viimsi Jooks. Võistluspäeval leiab osaleja oma nime stardi-
protokollist pärast osavõtumaksu tasumist.

NB! Elektrooniline registreerimine lõpeb 1. mail kell 23.00!
Võistluskeskuses. Pärast elektroonilise registreerimise 

lõppu on võimalik registreerida ka jooksu toimumise päe-
val 5. mail võistluskeskuses, mis on avatud hommikul, ala-
tes kella 8.30-st. 

NB! Registreerimine lõpeb 10 minutit enne starti.
Lisainfo: www.viimsisport.ee, info@viimsisport.com, 

tel 501 2517.

VÕISTLUSPÄEVA AJAKAVA
n 9.30–12.20 – stardinumbrite väljastamine
n 11.30 – 0–3-aastased lapsed, 200 m
n 11.40 – 4–5-aastased tüdrukud ja poisid, 400 m
n 12.00 – 15 km start
n 12.05 – 6–8-aastased tüdrukud ja poisid, 400 m
n 12.10 – 9–10-aastased tüdrukud ja poisid, 400 m
n 12.30 – 7 km start
n 12.35 – 7 km start kõndijad/kepikõndijad
n Orienteeruvalt kell 14 – autasustamine

Anne-Mari Visnapuu

n Kuni 3. mai
E ja N kell 18.30–20
Jooksutreeningud algajatele
T ja R kell 18.30–20
Kepikõnnitreeningud
(tasuta kõnnikeppide laenutus)
Valmistume Viimsi Jooksuks
Korraldaja: Viimsi Sport, 
tel 501 2517 (Siiri)
Kogunemine Viimsi kooli 
spordikeskuse ees
n 10. aprill kell 20
Lõuna-Lääne piirkonna II liiga 
mängud jalgpallis

Viimsi JK II – Raplamaa JK
Viimsi staadionil
n 12. aprill kell 19
Paarismängu ajatennis – 
Viimsi unetuse paarismängud
Osavõtutasu 25 €/mängija
Registreerimine: kuni 11.04 
k 12 reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses
n 13. aprill
Viimsi I maastikuratta võistlus 
eraldistardina
15 km ja noortesõit 7 km 
Tasuta lastesõidud!

Korraldaja: Spordiklubi 
Viimsi Sport
Randvere metsas
n 17. aprill kell 20
Lõuna-Lääne piirkonna II liiga 
mängud jalgpallis
Viimsi JK II – Põhja-Sakala
Viimsi staadionil
n 21. aprill kell 13
B esiliiga mäng jalgpallis
Viimsi JK  – Pärnu JK
Viimsi staadionil
n 26.–29. aprill
Rahvusvaheline Viimsi Spring 

Cup korvpallis
Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi
Karulaugu Spordikeskuses, Viimsi, 
Haabneeme ja Randvere koolis
n 28. aprill 
Kalevi Jalgrattakooli mägi-
rattasarja Viimsi etapp
Korraldaja: Kalevi Jalgrattakool
Rohuneeme terviseradadel
n 30. aprill kell 17
Pereorienteerumine 
“Tunne koduvalda“
Korraldajad: Püünsi ja 
Haabneeme kool

Püünsi külas
n 2. mai kell 20
Lõuna-Lääne piirkonna II liiga 
mängud jalgpallis
Viimsi JK II – Paide Linnamees-
kond II
Viimsi staadionil
n 3. mai kell 19
Tenniseturniir – Reedesed 
üksikmängud
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine: kuni 02.05 
k 12 reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

n 4. mai kell 10
Viimsi vald 100
Prangli jooks ja Teeme Ära 
koristusmatk
Korraldaja: Prangli Reisid OÜ, 
Annika Prangli
Lisainfo: www.pranglireisid.ee
Prangli saarel
n 5. mai
Viimsi vald 100
XXXIII Viimsi Jooks
Korraldajad: Viimsi vallavalitsus 
ja Viimsi Sport
Viimsi poolsaarel

Spordis tulekul

le idee on anda noortele või-
malus tunda rõõmu liikumisest 
ja tervislikest eluviisidest. Sa-
mal ajal saavad nad osalemise-
ga anda oma moraalse panuse 
nende eakaaslaste ravi jaoks, 
kes on õnnetu juhuse või hai-
guse läbi liikumisvõime kaota-
nud, ning kutsuda üles nende 
heaks annetama. See on ühtlasi 

hea võimalus õpetada noortele 
liikumise ja heategevuse oluli-
sust. 

Teatejooksud toimuvad kõi-
gis maakondades kohalike koor-
dinaatorite ja koolide koostöös. 
Jooks toimub viies vanusegru-
pis: 4., 5., 6., 7., 8. ja 9. klassi 
noortele. Osalema oodatakse 
8-liikmelisi võistkondi, kus vä-
hemalt pooled osalejatest on 
tüdrukud, iga osaleja jookseb 
olenevalt jooksukohast 200 ku-
ni 400 meetrit. Täpsemad võist-
lusreeglid on üleval Teatejooksu 
kodulehel www.teatejooks.ee. 
Teatejooksust osavõtt on kõi-
gile osalevatele lastele tasuta 
ning registreeruda saab hilje-
malt 24. aprillini e-posti teel 
kaija.magi@viimsivv.ee.

Liikumisvõime kaotanud las-
te ravi Haapsalu Neuroloogili-
ses Rehabilitatsioonikeskuses 
saab toetada aastaringselt, helis-
tades heategevusnumbrile 900 
7777 (ühe kõne hind on 7 eurot).

Teatejooksu peakorraldaja 
on MTÜ Tallinnmeeting, mis 
on ellu kutsutud spordiürituste 
ja võistluste korraldamiseks. Tea-
tejooksu suurtoetaja on Kalevi 
Mesikäpp, toetajad Eesti Kul-
tuurkapital, Tallinna linn, Tartu 
linn, Rademar ja Eesti Kerge-
jõustikuliit.

Erik Pallase
Teatejooksu peakorraldaja

Kontakt Viimsis: Kaija Mägi
kaija.magi@viimsivv.ee

Hetk eelmisel aastal toimunud Teatejooksu stardist. Foto Marko Mumm
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Kui Randvere päevakes-
kuse reisiklubi otsustas 
taaskord Viljandisse Ugala 
teatrisse sõita, kasvas 
sellest ettevõtmisest välja 
midagi hoopis suuremat. 

Reisiseltskonnaga liitusid val-
lavanem Laine Randjärv ja abi-
vallavanem Annika Vaikla, et 
esindada valda kohtumisel Vil-
jandi linnapea Madis Timpso-
niga, linnaraamatukogu juhataja 
Reet Lubiga, Viljandi Seeniori-
de Nõukoja esimehe Priit Kau-
piga ja riigikogu sotsiaalkomis-
joni esinaise Helmen Kütiga.

Nagu väljasõitudel juba ta-
vaks, oli buss Viimsi rahvast täis. 
Väljasõidu eestvedajal, Rand-
vere päevakeskuse tegevjuhil 
ja Viimsi Pensionäride Ühen-
duse juhatuse liikmel Aime Sal-
mistul jagub alati häid ideid, 
millega inimeste meeli köita, 
ja nii muutus ka seekord päe-
vakava väga tihedaks tänu ak-
tiivsetele kaasamõtlejatele.

Abivallavanem Annika Vaik-
la, kelle koordineerida on val-
las tervishoid, sotsiaalabi ja -tee-
nused ning kultuur, rääkis rei-
siseltskonnale nii vallavalitsu-
se kui ka oma nägemusest ja 
plaanidest. Hea oli tõdeda, et 
Viimsi vallavalitsuses väärtus-
tatakse viimsilaste kogukonda 

Viimsi eakad jälle Viljandis
ja selle igapäevast toimimist ning 
ka eakad peaksid tunnetama, et 
neist hoolitakse.

Vallavanem Laine Randjärve 
teadis küll igaüks meist, aga 
sellel kohtumisel astus ta reisi-
seltskonnale suure sammu lähe-
male. Kõrvale jäi poliitika ja 
kogu suhtlemine keskendus sel-
lele, et Viimsi on hea koht ela-
miseks, tema siiatulek on tema 
kaalutletud otsus, sisseelamine 
on toimunud töiselt. Vahest kõi-
ge tähtsam on see, et uuel val-
lavanemal on eelnevast kaasa 
võtta suurel hulgal kogemusi 
ja kindel soov seda kõike meie 
koduvalla edasiviimiseks ra-
kendada. Ka sellel päeval ei 
mahtunud tema päevaplaani 
Viljandi linnaekskursioon, vaid 
need tunnid möödusid võõrus-
tajate juures linnavalitsuses töi-
sematel teemadel vesteldes, sh 
sõprussuhetest Viljandi ja Viim-
si vahel, sest meil on ühine sõp-
ruslinn – Porvoo Soomes.

Võõrustajate rollis olid see-
kord Viljandi linnavalitsus ees-
otsas linnapea Madis Timpsoni, 
linnaraamatukogu juhataja Reet 
Lubi, Viljandi Seenioride Nõu-
koja esimehe Priit Kaupi ja ini-
mestega, kes tunnevad kõige 
paremini linna eakate eluolu, 
rõõmusid ja muresid. Linnapea 
esitlus Viljandist tõi  selle väike-

linna oma ajaloo, majanduse, 
kultuuri, traditsioonide  ja ini-
meste poolest meie ette hoopis 
suuremana ja lähedasemana, kui 
oleme seda harjunud igapäevas-
test uudistest tähele panema. 
Sellel kohtumisel osales ka rii-
gikogu sotsiaalkomisjoni esi-
naine Helmen Kütt, kellele oli 
hiljem võimalik küsimusi esi-
tada.

Kahjuks jäi aega väheseks, 
et tutvuda lähemalt Viljandi lin-
naraamatukoguga, kus üritus 
toimus. Raamatukogu asub hu-
vitavas ehitises, millel on täna 
Eesti kõige kaasaegsemad teh-
nilised lahendused. Teame, et  
Viimsi raamatukogu kolib pea-
gi uutesse ruumidesse. Meie raa-
matukogu juhataja Tiiu Valm sai 
sellelt kohtumiselt kaasa kind-
lasti häid mõtteid ja ideid, kui-
das uusi ruume veelgi paremi-
ni kasutada.

Taaskord olime külaliseks 
Viljandi Kultuuriakadeemia Vil-
ma majas, kus toimub praktili-
sel tegevusel tuginev akadee-
miline õpe. Endisesse tootmis-
hoonesse on sisustatud töökojad 
ja õpperuumid tekstiili, käsi-
töö, puu- ja metallitöö õpeta-
miseks. Kui oskaksime tähele 
panna, siis leiaksime akadee-
mia üliõpilaste töö ja oskuste-
ga restaureeritud vanu ehitisi üle 

kogu Eestimaa. Kangakudu-
mise ruumis, kus kangastelge-
de eristamiseks on igale nen-
dest antud eesti mehe nimi (Vid-
rik, Joosep, Andzori jt), kesta-
vad edasi oskused väärtustada 
meie rahvuslikku käsitööd ja 
vaibakunsti, toomaks esile kau-
nid koekirjad ja rahvariided. 
Ka rahvuslike hõbedast ehete  
ja muude metallist sepistatud 
esemete valmistamise oskused  
elavad kindlalt edasi.

Peagi oli aeg teatrisse eten-
dust nautima minna, milleks oli 
seekord muusikal “Once”. Tund-
sime veidike ärevust, sest pub-
liku hulgas oli väga palju koo-
liõpilasi, ka noorematest klas-
sidest. Ent vanaemad ja vana-
isad, kes me põhiliselt oleme, 
said siiski meeldiva teatriela-
muse. Lugu ise oli noortest, 
lihtne ja siiras. Laval musitsee-
risid noored näitlejad põhili-
selt klaveri ja kitarri saatel.  

Kõige lõpuks sooviksin tä-
nada Aime Salmistut, kes on 
paljude seenioridele korralda-
tud ürituste hea õnnestumise 
nimel palju tööd teinud. Suur 
tänu, et sa ikka jõuad ja oskad!

Helle Mölder
Viimsi Pensionäride 

Ühenduse liige

Rannapere pansionaadil 
on valmisolek alustada 
Viimsi valla eakatele ini-
mestele suunatud inter-
vallhoiu- ja päevahoiu-
teenuse osutamist. Tee-
nuse eesmärk on pakkuda 
tuge ja abi eakat inimest 
kodus hooldavatele pere-
liikmetele või lähedas-
tele. 

Intervallhoiuteenus on lühiaja-
line ööpäevaringne teenus, mil-
le eesmärk on võimaldada lähe-
dasest või perekonnaliikmest 
hooldajale puhkust. Teenuse ees-

märk on tagada teenuse saaja-
tele hooldus, järelevalve, toi-
metulekut toetavad tegevused, 
kolm söögikorda, tagatud on 
isiku puhtus ja hügieen. Pere-
liikmetel on külastamise või-
malus. Teenuse kasutajal on va-
ja kaasa võtta oma isiklikud ra-
vimid, mida ta tarbib.

Intervallhoiuteenuse hind on 
40 eurot/ööpäev.

Päevahoiuteenus võimaldab 
hoolduskoormuse kandjatel või 
pereliikmetel käia tööl. Hom-
mikul on võimalus oma eakas 
pereliige tuua teenusele ja õh-
tul viia koju tagasi. Teenuse ees-

märk on tagada teenuse saaja-
tele päevane hooldus, järele-
valve, toimetulekut toetavad te-
gevused, kolm söögikorda ja 
puhkamisvõimalus. Teenuse ka-
sutajal on vaja kaasa võtta oma 
isiklikud ravimid, mida ta tar-
bib.

Päevahoiuteenuse hind on 
12 eurot/tund.

Isiku lähedased korraldavad 
transpordi teenusele ja koju. 
Liikumispuudega isiku trans-
portimiseks on võimalik telli-
da sotsiaaltransport Rannapere 
pansionaadist. 

Täna meil puudub ülevaade 

kui suur hulk inimesi sellist tee-
nust vajavad. Peredel, kes tee-
nuse vastu huvi tunnevad, palu-
me ühendust võtta Rannapere 
pansionaadi sotsiaaltöötajaga, 
kelleks on Kairi Uuk, tema te-
lefon on 5860 1584.

Pereliikmed või hooldus-
koormuse kandjad, kes ei ole 
võimelised teenuse eest tasuma, 
võivad abi saamiseks pöördu-
da kohaliku omavalitsuse sot-
siaalosakonna poole.

Merike Melsas
Rannapere Pansionaat

n Paula Metsma .................................................................... 97
n Laine Reha .......................................................................... 94
n Vaike Kallas ........................................................................ 93
n Margarita Balandjuk ......................................................... 93
n Hans-Peter Laamann ......................................................... 93
n Evi Kelder ............................................................................ 93
n Maria Kaalma ..................................................................... 92
n Ljuba Keskküla ................................................................... 92
n Maimu-Irene Tallinn .......................................................... 91
n Ilme Tuuksam .................................................................... 90
n Kuno Orgmets .................................................................... 90
n Harri-Voldemar Kallaspoolik ........................................... 90
n Liidia Reispuk ..................................................................... 85
n Teofil-Peep Teder ............................................................... 85
n Reet Orasmäe ..................................................................... 80
n Anne Põld ........................................................................... 80
n Enn Lind ............................................................................... 80
n Aili Kitsemets ..................................................................... 80
n Lembit Laal ......................................................................... 80
n Aado Vahtra ........................................................................ 80
n Endel Pool ........................................................................... 80
n Lidia Popova ....................................................................... 80
n Aimi Suurtee ...................................................................... 80
n Gennadi Vinogradov ......................................................... 80
n Piia-Mai Pais ...................................................................... 80
n Liis Haavik ........................................................................... 75
n Hille Sepp ............................................................................ 75
n Mare Lemberg .................................................................... 75
n Edmund Pärtel .................................................................... 70
n Peeter Kalamees ............................................................... 70
n Aino Tänav .......................................................................... 70
n Tiia Visnapuu ...................................................................... 70
n Aarne Rosenstrauch .......................................................... 70
n Lembit Hermet ................................................................... 70
n Sirje Rajang ........................................................................ 70
n Robert Liivandi ................................................................... 70
n Kuldja Peterson ................................................................. 70
n Erika Hanson ...................................................................... 70 
  

Head reisihuvilised!
Randvere päevakeskuse reisiklubi korraldab 10.–13. juulil 
reisi Ahvenamaale. 

Osaleda võivad igas eas reisijad. On veel vabu kohti!
Info telefonidel 518 8125 ja 5690 7520  22. aprilliks (k.a).

Aime Salmistu
Reisiklubi

Bussiekskursioon eakatele – 
25. aprillil Keila-Joale
VPÜ korraldab Viimsi valla täielikul toetusel olevatele 80+ 
eakatele ja taastusravil olevatele pensionäridele bussi-
ekskursioone.

Esimene reis toimub 25. aprillil Keila-Joale. Alustame Viimsi 
haigla eest kell 9 hommikul. Palume kaasa võtta oma jook ja 
vajadusel söögipoolist. Tagasi jõuame kella 14 paiku. 

Reisile saab registreerida nädal varem õhtuti kella 18-st tele-
fonil 601 2354.

Igal kuul anname teada Viimsi lehes järgnevate reiside ko-
had ja ajad. 

Kohtumiseni!
Rein Kriis ja Volli Kallion

Vabatahtlikud reisikorraldajad, VPÜ liikmed

Teadaanne
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse üldkoosolek toimub 
pühapäeval, 14.04.2019 algusega kell 12.00  Viimsi huvi-
keskuse ruumides aadressil  Nelgi tee 1  järgmise päeva-
korraga: 

1. 2018. aasta tegevus- ja majandusaastaaruande esitamine 
ning kinnitamine. 

2. Juhatuse, volikogu ja revisjonikomisjoni valimine aasta-
teks 2019–2022. 

3. Vaba mikrofon.
Toimub kontsert. 
Koosolekul saab tasuda liikmemaksu.
Volitusi on võimalik vormistada Viimsi Pensionäride Ühen-

duse ruumis aadressil Haabneeme, Kaluri tee 5, tuba 233.
Ootame aktiivset osavõttu!

MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse juhatus

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Palju õnne!

Uus sotsiaalteenus Rannapere 
pansionaadis Viimsi valla eakatele

Randvere päevakeskuse reisiklubi Viljandis. Foto Arnold Kimber
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HARIDUS

PIDULIK KONTSERT 
9.mail kell 18.00
Viimsi Kooli kingitus Viimsi valla 100. sünnipäevaks
Esinevad Viimsi Kooli mudilas-, laste- ja vilistlaskoor,
õpilaste, vilistlaste ja õpetajate rahvatantsurühmad, 
väikesed solistid ja etlejad.
Sissepääs tasuta

Pidulik kontsert
9. mail kell 18:00

Esinevad: 

Viimsi Kooli mudilas-, laste- ja vilistlaskoor,

õpilaste, vilistlaste ja õpetajate rahvatantsurühmad, 

väikesed solistid ja etlejad.

Sissepääs tasuta

Pilt: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haabneeme_Bay.jpg 

Viimsi Kooli kingitus Viimsi valla 100. sünnipäevaks

Randveres valmis erivajadustega õpilastele moodulmaja
Erivajadustega moodul-
maja valmimine läks 
Randvere kooli õpetajate 
sõnul üle kivide ja kän-
dude. Küll oli probleeme 
ehitusloaga, küll oli prob-
leeme kasutusloaga. 
Aga lõpp hea – kõik hea 
ja nüüd on moodulmaja 
valmis. Pidulikult avati 
kauaoodatud maja 
29. märtsil.

Uues moodulmajas õpivad nüüd-
sest Randvere kooli erivajadus-
tega lapsed ja neid õpetavad 
õpetajad Ahto, Raili, Kristina ja 
Pille. Soolaleivapeole tuli pal-
ju külalisi, kes tõid kaasa vah-
vaid isetehtud kingitusi. Pidu-
lauda katsid laste enda tehtud 
maitsvad suupisted. Valdusi käi-
sid uudistamas ka vallaametni-
kud, kes jäid tehtud tööga vä-
gagi rahule.

Jõudsin moodulmaja külas-
tama veel enne selle ametlikku 
avamist. Külaskäigul vestlesin  
õpetajatega, moodulmajale sai 
ring peale tehtud. Mulle tutvus-
tati lahkelt majas igapäevaselt 
õppivaid lapsi, kellelt püüdsin 
uurida, kuidas neile maja meel-
dib. “Hästi meeldib!” sain hä-
beliku moega õpilaselt vastuse. 
Õpetaja aitab kohmetunud pois-
si ja lisab, et ühel päeval oli 
poiss majast lausa vaimustuses 
olnud – nii palju uusi ja huvi-
tavaid asju!

Lisaks spetsiaalselt kohan-
datud pisikestele klassitubade-
le on majas õppivatele õpilas-
tele sisutatud ka oma köök, kus 
ise abilistega üheskoos süüa 
valmistatakse. Ikka selleks, et 

tulevikus iseseisva eluga pare-
mini toime tulla. “Niimoodi saa-
me me praktiseerida toetatud 
elamist,” ütleb üks juhendaja-
test. “Teeme siin ise endile put-
ru ja sööklas enam ei käigi. Lap-

sevanematele on see ka oda-
vam!”

Sisenedes ühte klassituppa 
näen küllaltki suurt tahvlit, mis 
erineb tavapärasest, ja küsin 
uudishimulikult, mis see on. “See 
on smarttahvel,” ütleb noor õpe-
tajanna kõrvalt. Püüame tahv-
lit tööle saada ja mõningase pu-
simise järel see õnnestubki. “Po-
le veel jõudnud kõigega isegi 
kohaneda,” tõdeb nooruke õpe-
taja. 

Igas klassiruumis on seinal 
spetsiaalne värvikirev kalender, 
piktogrammid ja muud abista-
vad-õpetavad plakatid. Riiulis 
on suur hulk erinevaid oskusi 
ja teadmisi arendavaid õpikuid 
ja raamatuid.

“See kõik tuleb mulle väga-
gi tuttav ette!” tõden mind saat-
vatele Randvere kooli direkto-

rile Leelo Tiisveltile ning kom-
munikatsiooni- ja huvijuhile 
Hanna Kangrole. “See ei jää mil-
legagi alla näiteks Stockholmi 
erivajadustega laste koolis näh-
tule, kus minu laps enne Ees-
tisse tagasikolimist käis,” ütlen 
tunnustavalt. Tegelikult ma küll 
natuke luiskan, sest jõuka Root-
si puuetega inimeste koolisüs-
teem võimaldab näiteks nii isik-
likku assistenti kui ka mitmeid 
muid “luksusi”, millest meie siin 
ei oska õieti veel unistadagi. Aga 
tegelikult oleme viimase küm-
ne aastaga ka Eestis jõudsalt eda-
si arenenud. See, mida meil tä-
na veel pole, on vaid tühi-tähi 
kõige olulisema kõrval. Selle 
kõrval, kuidas erivajadustega 
lapsi aidata tulevikus iseseisva 
eluga toime tulla.

Vestleme koolipersonaliga eri-

vajadustega laste muredest ja 
rõõmudest. Erivajadustega lap-
si õpib koolis üle kolmekümne 
ja neile kohandatud ruumide 
peale on mõeldud kaua. Kaa-
lutud on erinevaid lahendusi 
uues, ilusas ja ruumikas kooli-
majas, kuid moodulmajast pa-
rema lahenduseni pole jõutud. 

Pisike, kuid seest õdusaks 
sisustatud õppe- ja olmeruumid 
aitavad kindlasti erivajaduste-
ga lastel kooli igapäevarutiini-
ga paremini kohaneda, ilma et 
nad segaks tavalapsi ja vastu-
pidi. Ka Viimsi vallavalitsus võib 
olla uhke, et üks väga vajalik 
ja kauaoodatud ehitusobjekt on 
mitmekuise hilinemisega lõpuks 
valmis saanud. 

Ülo Siivelt

Erivajadustega laste klassiõpetajad Raili Tüür, Kristina Markii ja 
Aet Urbas. 

Moodulmaja väljast vaadatuna. Fotod Ülo Siivelt Moodulmaja erivajadustele kohandatud klassiruum. 

Viimsi Kool 
ootab oma meeskonda:
• matemaatikaõpetajat
• inglise keele õpetajat
• klassiõpetajat
• psühholoogi
• füüsikaõpetajat
• kehalise kasvatuse õpetajat
• eesti keele õpetajat
• eripedagoogi
• abiõpetajat

Edukal kandidaadil on:
• täidetud kvalifikatsiooninõuded või suur soov õppida
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
• digitaalne kirjaoskus
• avatus uuendustele

Kool pakub:
• kaasaegset töökeskkonda
• eneseteostuse, arengu- ja koolitusvõimalust
• toredat ja toetavat meeskonda

Konkursist osavõtuks esitada avaldus, elulookirjeldus ja haridust 
tõendava dokumendi koopia.

Tööle asumise aeg: 21. august 2019.

Dokumendid saata hiljemalt 5. maiks e-posti aadressil 
aime.niidas@viimsi.edu.ee.
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MLA Viimsi Lasteaiad pakub tööd:

• ÕPETAJALE ERIVAJADUSTEGA LASTE RÜHMA (koormus 1,0)
• ABIÕPETAJALE (koormus 1,0)

Kandideeri, kui oled usaldusväärne, soovid töötada lastega ning oled 
huvitatud pikaajalisest koostööst meie suures asutuses.

CV ning õpetaja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata:

Mirje Trei 
(MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)
E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee
Telefon: 5622 0121

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi:

• inglise keele õpetajat (1,0 ametikohta) ajutiselt äraoleva töötaja asen-
damiseks;

• klassiõpetajat/väikeklassiõpetajat (1,0 ametikohta);
• lasteaiaõpetajat (1,0 ametikohta);
• sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta) ajutiselt äraoleva töötaja asenda-

miseks;
• kunstiõpetajat (0,3 ametikohta);
• hispaania keele õpetajat (0,3 ametikohta).
 
Tööle asumine: august 2019.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 28. aprilliks aadressile Püünsi 
Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti 
aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Viimsi Laululaps 2019 möödus suure lustiga
Kevad toob alati kaasa 
laululindude võistulaul-
mise nii looduses kui ka 
Viimsi huvikeskuses. Lau-
päeval, 6. aprillil toimus 
laste ja noorte lauluvõist-
lus Viimsi Laululaps 2019, 
kus osales kokku 79 last 
ja noort kuues vanuse-
rühmas. Neid juhendavad 
ja õpetavad 16 tublit 
õpetajat. 

Lauljaid hindas ala asjatundja-
test koosnev žürii: Aive Skuin 
– muusikaõpetuse didaktika lek-
tor, noorte muusikaõpetajate ju-

VÕISTLUSEL HARJUMAA LAULULAPS 2019 ESINDAVAD 
VIIMSI VALDA
n 3–4 a – Birgithe Mia Vanem, Miia Marii Krupp, Säde Liis 
Kangur, Johannes Türk

n 5–6 a – Karoly Marian Kartau, Maria Peetson, Gerttu Dikker, 
Nora-Li Hermet

n 7–9 a – Bruno Kaing, Romili Ruse, Emil Vassiljev, Veronika 
Jelõkova

n 10–12 a – Johanna Vassiljev, Silvia Sarv, Marlen Meumers, 
Valter Koldre 

n 13–15 a – Cordelia Ammer, Kertu Kristal, Meriliis Kivimägi, 
Loore Lotta Rahula

n 16–18 a – Kailiin Dubrov, Valeria Filippova, Heleriin Lass

hendaja, muusikaõpikute autor, 
Loo keskkooli muusikaõpeta-
ja; Kadi Katarina Priske – ERR-i 
muusikasaadete toimetaja, sh 
uus laste vabariiklik laulukon-
kurss “Tähtede Lava”; Kätlin 
Truus – õppinud Eesti Muusika- 
ja Teatriakadeemias, omab ma-
gistrikraadi  ooperi erialal, tööta-
nud Rahvusooper Estonia oope-
rikooris ja teinud kaasa mitme-
tes projektides teatris Vanemui-
ne, Mamma Mia Laulustuudio 
asutaja ja Peetri kooli muusi-
kaõpetaja; Kaie Tanner – Eesti 
Kooriühingu tegevjuht ja Raa-
dio Lastekoori dirigent.

Kõiki osalejaid õpetasid 
Meryt Pastak, Kätlin Puhmaste, 
Kati Põder, Age Toomsalu, Aarne 
Saluveer, Ita-Riina Pedanik, Zoja 
Hertz, Maibrit Puusepp, Maire 
Eliste, Ly Lumiste, Mari-Liis 
Rahumets, Pille Saar, Andrus 
Kalvet, Kelli Uustani, Anna Igo-
ševa ja Matthijs Quaijtaal.

Viimsi Laululaps 2019 kor-
raldajad tänavad kõiki tublisid 
laululapsi, nende suurepäraseid 
õpetajaid ja samuti lapsevane-
maid, kes toetavad oma laste 
harrastust ja laululusti! Täname 
südamest oma suurepäraseid va-
batahtlikke abilisi: Ariadnet, 

Kristelle Kirsimäed ja Maibrit 
Puuseppa!

Detailsema ülevaade võitja-
test ja eripreemiatest ning laul-
jatest, kes lähevad Viimsi valda 
esindama võistlusele Harjumaa 
Laululaps 2019, mis toimub 
3.–4. mail Keila kultuurikesku-
ses, leiate Viimsi huvikeskuse 
kodulehelt www.huvikeskus.ee 
või huvikeskuse Facebooki le-
helt.

Ikka suurt laululusti ja koh-
tumiseni uuel kevadel!

Ita-Riina Pedanik
MTÜ Viimsi Huvikeskus

Karoly Marian Kartau. Romili Ruse. Kaspar Konks. Marten Thomas Tõniste. Kaur Kaukes. Robert Oliver Prits.
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kastmistarvikud • kummikud • aiadekoratsioonid ja palju muud!

AIASÕBER, TULE POODI!
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TEATED

Miiduranna külas (endised 
gaasikooperatiivid Miidu-
ranna põik, Randlane ja 
Laht) ning Haabneeme 
alevikus (endine gaasi-
kooperatiiv Haabneeme-2) 
asuvad maagaasitorusti-
kud on tänaseni elanikele 
gaasi tarnimiseks kasutu-
ses. Omaaegsete ühistute 
rajatud torustikud on jät-
kuvalt küsimusi tekitanud, 
eriti seoses omandiga. 

Piirkonna elanikud pöördusid 
vallavalitsuse poole taotlustega, 
et Viimsi vald alustaks vastavalt 
Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 
määrusega nr 211 vastu võetud 
“Peremehetu ehitise hõivamise 
korra kinnitamine” trasside pere-
mehetuks tunnistamise menet-
lusega. Viimsi vallavalitsus moo-
dustas oma 05.02.2019 korraldu-
sega nr 65 töögrupi, mille üles-
andeks sai maagaasitorustike 
omandiga seonduvate asjaolude 
väljaselgitamine tuvastamaks, 
kas olemasolevate andmete põh-
jal võib olla tegemist pereme-
hetu varaga ning kas seega on 
peremehetu ehitise hõivamise 
menetluse algatamiseks alust. 

Töögrupp leidis oma aruan-
des, et omaaegsete gaasikoope-
ratiivide asutamise ainsaks ees-

märgiks oli gaasitorustike raja-
mine, et seejärel anda need eks-
pluateerimiseks üle toonasele 
ettevõttele Tallinngaas. Haab-
neemes ja Miidurannas telliti 
ja rajati gaasitrassid omal ajal 
õiguspäraselt ja neid eksplua-
teeriti üle 30 aasta. Haabneeme 
ja Miiduranna osade elanike 
poolt ühiselt välja ehitatud gaa-
sitorustik anti peale selle val-
mimist reaalselt üle Tallinn-
gaasile ja seejärel selle õigus-
järglase AS Eesti Gaas poolt 
AS-ile Fortum Termest (selle õi-
gusjärglane omakorda on Adven 
Eesti OÜ) gaasivõrgu operee-
rimise ja gaasi müügi eesmär-
gil. Aastaid on torustikke ni-
metatud äriühingute poolt ka-
sutatud gaasi müügiks (ajuti on 
selle eest tarbijatelt võetud ka 
võrgutasu ja aktsiisitasu), tras-
sid on olnud gaasiettevõtja val-
duses ning nende osas on teos-
tatud parendustöid. Omal ajal 
on ajalooliselt keerulisel pe-
rioodil jäänud mingid doku-
mendid kas vormistamata või ei 
ole need säilinud/leitavad, kuid 
igal juhul on tuvastatav, et ni-
metatud gaasitorustikud on ra-
jatud selleks ajutiselt moodus-
tatud kooperatiivide/isikute tel-
limisel Tallinngaasi tehniliste 
tingimuste alusel või Tallinn-

gaasi enda poolt, kes on gaasi-
torustikke reaalselt vallanud, ka-
sutanud ja käsutanud (andnud 
edasi AS-ile Fortum Termest, 
selle õigusjärglase Adven Eesti 
OÜ kasutusse), millega vastab 
õigusaktides sätestatud omani-
kuks olemise tunnustele. 

Töögrupp asus seisukohale, 
et gaasitrasside puhul ei ole te-
gemist peremehetu varaga, mis-
tõttu puudub alus nende suh-
tes peremehetuks tunnistamise 
menetluse alustamiseks. Viimsi 
Vallavalitsuse 02.04.2019  kor-
raldusega nr 189 “Haabneeme 
alevikus ja Miiduranna külas 
asuvate maagaasitrasside oma-
nike väljaselgitamise töögrupi 
aruande läbivaatamine ja seisu-
koha võtmine” otsustati mitte 
alustada Miidusranna külas ja 
Haabneeme alevikus asuvate 
gaasitrasside peremehetuks tun-
nistamise menetlust, kuna gaa-
sitrassidel on omanik. Vastav 
vallavalitsuse korraldus edas-
tati Miiduranna külas ja Haab-
neeme alevikus maagaasitras-
side kaudu gaasi tarbivatele ela-
nikele, Adven Eesti AS-ile, Gaa-
sivõrgud AS-ile, AS-ile Eesti 
Gaas, Konkurentsiametile ning 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järe-
levalve Ametile.

Viimsi vallavalitsus

Miiduranna küla ja 
Haabneeme aleviku ajaloolistest 
gaasitorustikest

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud Rohuneeme külas 
Kalmistu tee 13 kinnistule projekteerimistin-
gimuste taotlus detailplaneeringu olemas-
olul. Vastavalt taotlusele ja selle juurde lisatud 
eskiisile soovitakse detailplaneeringuga määra-
tud kinnistu katastriüksuse sihtotstarvete osa-
kaalu 55% äri- ja 45% elamumaa muuta 95% äri- 
ja 5% elamumaaks. Omanik soovib rajada pan-
sionaati/eakate hooldekodu koos elamispinnaga, 
millest 95% on äriotstarbega ja 5% elamuots-
tarbega kasutatavat pinda. 

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 kohaselt võib 
pädev asutus detailplaneeringu olemasolu kor-
ral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustus-
liku hoone ehitusprojekti koostamiseks projek-
teerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtes-
tamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid. 
Arvestades järjest suurenevat vajadust eakate 
hooldekodu kohtade järele on kavandatav äri-
tegevus perspektiivis väga vajalik ning arvestab 
ühiskonna sotsiaalseid vajadusi. Ehitusseadus-
tiku § 27 lõike 2 kohaselt arvestatakse projek-
teerimistingimuste andmisel hoone või olulise 
rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, 
sealhulgas hoonestuslaadi; et projekteerimis-
tingimuste andmine ei oleks vastuolus õigus-

aktide, isikute õiguste või avaliku huviga ning 
üldplaneeringus määratud tingimusi. 

Arhitektuursete tingimuse muutmine ei ole 
planeeringulahenduse olemuslik muutmine ning 
ei tekita üldplaneeringu muutmise vajadust vms 
ehitusseadustiku § 27 lg 3 toodud vastuolu.

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimis-
tingimuste andmise avatud menetlusena ehitus-
seadustiku  § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kom-
munaalameti ettepanek on lahendada taotlus 
avalikku istungit korraldamata.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eel-
nõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalit-
suse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks 
kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administra-
tiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteeri-
mistingimuste eelnõu kohta väljendada oma ar-
vamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikus-
tamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva 
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avali-
kustamisest  arvates arvamust avaldanud ega ole 
taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et 
arvamuse andja ei soovi projekteerimistingi-
muste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Ehitus- ja kommunaalosakond

Projekteerimistingimuste eelnõu

Kui Sa hoolid igapäevaselt meid ümbritsevatest armsatest memmedest ja taatidest ning tunned, 
et võiksid hoolt kanda nende maitsva toidulaua eest, pead lugu puhtusest, näed elu positiivsetes 
värvitoonides, siis oled oodatud meie toredasse meeskonda. 
AS Rannapere Pansionaat Viimsis otsib 

ABIKOKK/ETTEKANDJAT – NÕUDEPESIJAT,
kelle peamisteks tööülesanneteks on:
• elanike söögisaali ettevalmistus söögikordadeks, laudade katmine, kasutatud toidunõude 
masinpesemine (3 x päevas);

• koka abistamine toiduainete ettevalmistamisel (toiduainete pesemine, tükeldamine jm);
• elanikele toidu serveerimine;
• köögiseadmete, nõudepesuseadmete korrashoid.
CV saata: info@rannapere või helistada tel 606 4084, Ivika Liblik
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VÄIKE JA  KODUNE  KAHERÜHMALINE

ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE
 

ÕPETAJA
MUUSIKAÕPETAJA
ÕPETAJA ASSISTENDI
       
Pakume toredat töökeskkonda ja sõbralikke töökaaslasi.

Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja haridust 
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 25.04.2019 
e-postile paasupoeg@yahoo.com. Lisainfo telefonil 
551 2055 Katrin. Koduleht www.paasupoeg.ee

 Karulaugu Spordikekuses Viimsis

  PRIVAATNE  
 TERVISE-LÕÕGASTUSKESKUS
  Pakume mitmel viisil tervendust teie kehale 
  ja lõõgastust vaimule kemikaalidest vaba 
  puhtaima looduse väega:
  liigesevalude, lihaspingete, närvipõletike,   liigesevalude, lihaspingete, närvipõletike, 
  psoriaasi, väsimuse, stressi, treeningjärgse 
  taastuse ja immuunsüsteemi parandamisel 
  ning kehakaalu langetamisel.

  •  MAGNEESIUMI JA MINERAALIDEGA 
        HELJUMISKAPSEL
    
  •  ERINEVAD RAVI- ja ILUVANNID:  •  ERINEVAD RAVI- ja ILUVANNID:
     SIBERI ALTAI DROOGIGA VÄEVANN 
     MEESTELE 
          SIBERI KOLLAGEEN- TERVISEVANN
          NAISTELE
          SURNUMERE SOOLAVANN
          HAPNIKUVANN NANOMULLIDEGA
          KLEOPATRA PIIMAVANN jpm          KLEOPATRA PIIMAVANN jpm

  •  D-PÄEVITUS
  •  ENERGIA VALGUSTERAAPIA 

 Müügil Siberi Altai loodustooted
                      

    NÜÜD AVATUD

  Lisainfo: 511 9006; www.elupluss.ee    
        Karulaugu tee 13, Viimsi      
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15 AASTAT
KINNISVARAS

KINNISVARAKÜSIMUSTES 
PÖÖRDU MINU POOLE:
aivar.kaarus@epicenter.ee
Tel: +372 564 4346

Kaluri tee 2 KÜ pakub tööd 
õues maja ümbruse koristajale 
ja trepikodade koristajale.
Võta ühendust telefonil 505 5285 
ja tule vaatama! Pakume häid töö-
vahendeid ja normaalset tasu!

Merivälja Pansion otsib 
oma töökasse kollektiivi 

osalise tööajaga KORISTAJAT 
(tööaeg E–R k 8–12), 

kelle ülesandeks on üld-
kasutatavate ja kontoriruumide 

koristamine. Töö sobib hästi 
ka pensionärile.

Huvi korral ja täpsema info 
saamiseks palun võtta 

ühendust telefonil 609 2605.

Merivälja Pansion otsib oma 
töökasse kollektiivi HOOLDAJAT. 
Töö graafiku alusel, 12 ja 24 tundi 

valvetes. Huvi korral ja täpsema info 
saamiseks palun võtta ühendust 

telefonil 609 2605.

REAKUULUTUSED

TEENUS
n Vilunud kodukoristaja teeb ökokoristust, 
hoolduskoristust, suurpuhastust ja peseb aknaid. 
Tel 5677 0103.
n Tuleohutusnõuded OÜ pakub: ehitusprojekti 
tuleohutusosa koostamine ja audit; ehitise tule-
ohutusaudit; küttesüsteemi ekspertiis. Info: 
tuleohutusnouded@gmail.com, tel 5301 2340.
n Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, 
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.
n Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust 
ja hooldust Viimsis ja Pirital. Tel 552 7217, e-post 
terrass-viimsi@gmail.com.
n Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. 
Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo: 
tel 5656 2191.
n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
n Teen hekkide hoolduslõikust ja saetöid aias. 
Tel 5554 7291.
n Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, 
haljastustööd, prügivedu, lammutustööd. 
Tel 5639 1093, e-post eleanor31@online.ee.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. 
Tel 522 0321.
n Teostame viljapuude ja hekkide lõikustöid, 
pikaajaline töökogemus. Info telefonil 521 6037.
n Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. 
Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.
n Koduaia planeerimine, eskiisid, projektid. 
Haljastuse rajamine ja hilisem hooldus. E-post 
info@pepelle.ee, tel 503 0789, Peep.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja ääre-
kivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 
12 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, 
www.ormikivi.ee.
n Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi-, katuste-, 
vaheseinte-, saunade-, terrassi- ning maalri-
tööd. Parketi, uste, akende, liistude paigaldus. 
Tel 5360 5083.
n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. 
Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, 
seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, 
akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.
n Muudame Teie aia kauniks – lõikame viljapuid, 
pügame hekke, langetame puid, freesime kände, 
niidame muru ning vastavalt Teie soovile teosta-
me ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage 
julgelt telefonil 5563 7666. Rohkem infot leiate 
kodulehelt www.ifhaljastus.ee.
n Algaja või edasijõudnu! Kui soovid tervist paran-
dada, sportlikult treenida või tuge kooli kehaliseks 
kasvatuseks, siis harjuta kogenud personaaltree-
neriga. Tel 5648 3910, tarmo225@hotmail.com.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni 
puhastust. E-mail margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korter-
elamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. 
Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.
n Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, vee-
rennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.
n Pikaajalise kogemusega matemaatikaõpetaja 
annab koolimatemaatika tunde 1.-10. klassile Viimsis. 
Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. 
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Vastavalt projektile teostame Teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja 
väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised 
tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. 
Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Vee-
mõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide 
paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.
n Kogemustega elukutseline õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Tel 5625 1195, Tiiu.
n Korstnapühkija teenused. Tellimine 
telefonil 5877 1665, info@puhaskolle.ee või 
www.puhaskolle.ee.
MÜÜK
n Müüa segalehtpuud 44 €/rm, lepp 44 €/rm, 
sanglepp (must lepp) 48 €/rm, kask 58 €/rm 30 cm 
+ 3 €. Info tel 569 7521.
n Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, 
asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni tel 509 2936. 
Kuni 12 tonni tel 507 9362.
n Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet 8 mm ja 
6 mm, kuiv lepp kotis, kuivad kütteklotsid 48 kotti 
110 €. Tel 5692 4924, 637 9411.
n Müüa kasvuhoone tsingitud T-profiil, 35 mm x 
35 mm koguses 150 jm. Tel 506 1854, Tõnu.
n Muld, liiv, killustik,kruus, freesasfalt + transport. 
Tel 5395 3788.
n Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, 
freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdus-
võimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. 
Tel 525 2632.
n Müüa loomasõnnikut: 7 t – 160 €, 15 t – 220 €, 
mulda, liiva, killustikku ja täiteliiva. Tel 5697 1079, 
e-mail taluaed@hot.ee.
n Müüa puhast hobusesõnnikut kottides 4 €/40 l. 
10 koti transport tasuta. Tel 507 1497.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, 
e-post marek406@gmail.com.
n Müüa kuivi küttepuid 40-liitristes võrkkottides 
kohaletoomisega. Ostame metsamaad ja raieõigust. 
puiduterminal24.ee, tel 5332 2711.
n Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 502 9075, e-mail liuguksed@kallion.net.
TÖÖ
n Korralik töökogemustega mees teeb aiatööd, 
väikeseid remonditöid. Tel 5393 3070.
n Otsime koduabilist 260 m2 majja, mis asub 
Leppneemes. Koduabiline võiks käia 1–2 korda 
nädalas ja aidata teha erinevaid koduseid töid. 
Näiteks koristada, lapsi vaadata, süüa teha jne. 
Kui aega ja huvi, siis samal tänaval on 350 m2 
maja, kes oleks sarnasest teenusest samuti huvi-
tatud. Tel 5563 8191.
n Otsin abitöölist Leppneemesse suvila krundile 
igasuguste tavatööde tegemiseks nagu aia koristus, 
vana kuuri tühjakstegemine ja lammutamine, 
kasvuhoone kordategemine jmt.  Töötasu tunni 
alusel. Lisainfo: tel 514 4333, Mart Roosmets. PS! 
Palun alkoholiprobleemidega inimesel mitte he-
listada!
OST JA MUU
n Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, 
trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 
ja 501 1628, Tim.
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Sisustustekstiilide õmblemine:

Kiire ja kvaliteetne!
Katri 5533220     tekstiilid@gmail.com

- kardinad
- diivanikatted
- dekoratiivpadjad 
- voodikatted jne

AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!

Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! 
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust! 

Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! 

TEL. 5457 5055

Fertilitase haigla toitlustaja 
pakub tööd

KÖÖGIABILE
Töö osalise koormusega 
(sobib pensionärile)
Info: tel 504 5239 või 
kingstonefood@gmail.com
Asume Kaluri tee 5a, Haabneeme
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Pärast pimedat ja mo-
nokroomset talve on 
aeg taas värvimaailma 
sukelduda – miks mitte 
täiendada oma välimust 
mõne erksavärvilise ehte 
või käekellaga. Viimsi 
Keskuse I korrusel asuva 
Goldtime’i kaupluse  
turundus- ja kommuni-
katsioonijuht Kristiina 
Kõllo tutvustab käesoleva 
hooaja trende ehtemaa-
ilmas.

Naise sõnul kohtame prae-
gu julget värvide kasutamist 
nii ehetes kui ka käekellades. 
“Eesti ehtedisainis pakuvad te-
raapilisi värve Tanel Veenre 
Earberries kollektsiooni kuulu-
luvad populaarsed kõrvarõn-
gad,” kiidab Kristiina. “Neid 
kosmilise värviefektiga kõrva-
rõngaid kohtab pea igal suure-
mal seltskonnasündmusel ning 
kahtlemata on iseteadlike, jul-
gete ja trenditeadlike naiste 
lemmikuimad kõrvarõngad sel 
hooajal just vikerkaarevärvili-
sed. Eestis loodud ehtebränd 
Marmara Sterling kollektsioo-
nides kohtab samuti värvikül-
lust, mis kevadsuvel mõjub kui 
värviteraapia. “Naise sõnul on 
ka maailmas tuntud brändid na-

gu Gucci, Michael Kors, Tho-
mas Sabo, Sif Jakobs Jewel-
lery ja TiSento sel hooajal ehe-
tes julgelt värve kasutanud.

Teise olulise trendina toob 
Kristiina välja mündikujulised 
medaljonid. “See trend on nii 
käe- kui ka kaelaehetes hoogu 
kogunud  juba eelmisest hoo-
ajast,” sõnab naine. “Antud mün-
dimotiiv on kasutust leidnud 
näiteks armastatud kaubamärgi 
Nomination kollektsioonides, 
kus käeehtele saab koguda eri-
nevate heade soovidega münte 

– nendest saavad kandja jaoks 
hea õnne talismanid.” Sel hoo-
ajal on maailma moelavadel  
kuulsatest moemärkidest  mün-
dielementi kasutanud ehetes 
nii Versace kui ka Dolce&
Gabbana.

Üheks oluliseks suunaks on 
ehtemaailmas ka pärlite ja pärl-

mutri kasutamine. Kristiina kin-
nitusel on pärleid läbi sajandite 
armastatud ja ehetena kõrgelt 
hinnatud. “Pärlitest loodud eh-
ted on ajatu klassika ning sobi-
vad alati pidulikel sündmustel 
kandmiseks,” leiab naine. “Sel 
kevadel aga soovitavad suured 
moelavad, et pärlid võiks olla
modernses võtmes. “ Goldtime’i 
ehtekollektsioonides leidub pär-
leid väga erinevas stiilis, kaas-
aegses kujunduses on pärleid 
vormistanud Taani bränd Ska-
gen. Pärlmutrit leidub ka käe-

Kevadsuvine ehtemood on kirev ja 
värviline nagu vikerkaar

Goldtime kauplus on 
Viimsi Keskuse I korrusel 
avatud E–L 10-21 ja P 10–19. 
Vaata ka www.goldtime.ee

kelladisainis – seda on kasuta-
nud näiteks kaubamärgid Mic-
hael Kors, Fossil ja Skagen.

Ka mitmete kaelakeede kor-
raga kandmine on trendikas. 
“Juba mõnda aega on tõelised 
moekummardajad armastanud 
kanda korraga mitmeid peeni-
kese ketiga kaelaehteid sama-
aegselt ning see trend jätkub 
ka praegusel hooajal,” tutvus-
tab Kristiina. “Antud trendi-
suund kingib võimaluse kom-
bineerida juba olemasolevaid 
kaelaehteid uute kaelakeedega 
ja lõpptulemus mõjub värske-
na.” Tema sõnul võib kettidele 
lisada eelnevalt mainitud mün-
diripatseid ning ühendada nii-
moodi mitu kuuma trendi.

Juba eelmisel aastal moodi 
tagasi tulnud chokeri stiilis kae-
laehted on teinud sel hooajal 

läbi väikse muudatuse – Kris-
tiina kinnitusel on nahkpaelad 
vahetunud tugevate metalsete
materjalide vastu. “Need kaela-
ehted on endiselt tugev trend,” 
lausub naine. “Eesti ehtedisai-
neritest teeb nimetatud stiilis 
kaelaehteid näiteks New Vin-
tage by Kriss, maailmakuulsa-
test moemärkidest on choker-
kaelaehteid loonud sel hooajal 
nii Prada kui ka Giorgio Arma-
ni.”

Kindlasti kerkib trendisuun-
dadest sel kevadsuvel esile di-
sain, kus lemmikelementidena
kasutatakse mesilinde, liblikaid, 
putukaid. Selle mängulise moe-
suuna ristiisaks võib julgelt pi-
dada Gucci moemaja. Goldtime’i 
valikus on märgata erinevaid tii-
vulisi nii Gucci, Thomas Sabo, 
Tanel Veenre Jewellery kollekt-
sioonides ning kõige uuema 
brändi Olivia Burton romanti-
listes käekellades.

Viimasena toob Kristiina esi-
le suurtel moelavadel rokkivaid 
ning ka tänavapildis tihti näh-
tavad suure vormiga kõrva-
rõngad. “Need on inspireeitud 
veidi diskoajastust,” tutvustab 
naine. “Eestis on eriti soojalt 
vastu võetud XXL suuruses rõn-
gakujulised kõrvarõngad.”

Viimsi Keskus

Olivia Burton.

Medaljon 
Good Luck.

Tanel Veenre 
kõrvarõngad.

Skageni 
pärlid.

Laat toimub Viimsi Keskuse 1. korrusel ja parklas 
6.–12. mail. Osaleda on võimalik ka päevade kaupa!
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume 
Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:

KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa lepingupartner.
*laste ravi   
*täiskasvanute ravi - ja proteesihüvitis

Tegevusluba nr: L02451


