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 Hea viimsilane! 
Tule suurele jaanitulele 

Viimsi Vabaõhumuuseumis 
23. juunil kell 19!

   Ivo Linna & 
Supernova

Suvi toob kaasa PÕNEVAID SÜNDMUSI. Loe lähemalt lk 10 ja 11 ning MERE ERILEHEST. >>>

Vladimir ehk Volli Kallion on 
tuntud eakate matkajuhina. 
Kümme aastat tegutses ta VPÜ 
juhatuses ja osaleb ka Ranna-
meeste klubis.  Loe lk 8–9

Klaasikunstnik 
Maria Tamm
Viimsi kunstikoolist sai tuule tiiba-
desse andekas ja tunnustatud 
klaasikunstnik Maria Tamm, kelle 
loodud klaasesemed rikastavad 
igapäevaelu.  Loe lk 6–7

Armas ja väike 
Püünsi kool 
Püünsi kool on kodune kogu-
konnakool, kus pakutakse loodus-
lähedast lapsepõlve, sujuvat üle-
minekut lasteaiast kooli, antakse 
kõigile võimalusi.  Loe lk 12



Suur tänu abi eest!
Tahan tänada inimesi, kes sellel het-
kel aitasid või vähemalt püüdsid ai-
data. Eriti neid, kes kiirabi kutsusid, ja 
ühte paari, kes mulle lõpuni toeks jäi, 
auto uksi lukustada aitas, koeraomani-
ku manitsuste eest kaitses. Olen siiralt 
tänulik, sest seda toetust oli väga vaja 
emale, kes püüdis aru saada, mis lap-
sega oli juhtunud, kui suured on 
vigastused ning samal ajal en-
nast mõtetes pihuks ja põr-
muks hävitas, sest süütun-
ne tõstis väga kõvasti pead.

Teiseks tahan tänada 
empaatilisi ja tublisid kiir-
abitöötajaid, kes meid esmalt 
koju sõidutasid (oli ju vaja teine 
tüdruk tema vanematele üle an-
da) ning siis lastehaiglasse õmble-
ma viisid. Ees seisis emotsionaal-
selt raske öö, kus peale haavade 
ülevaatamist lahutati ema ja tü-
tar liftis – üks palatisse, teine 
narkoosi alla õmblema. Suur 
tänu ka arstidele, õdedele, kes 
kõige vajaliku eest hoolitsesid! 

Kolmandaks edastan tänusõnad sa-
ma inimlikele, hoolivatele ja professio-
naalsetele politseitöötajatele, kes ai-
tasid šokis emal natukenegi meeletut 
depressiooni vähenda (selgitades, kes 
on antud loos süüdlane, kes ohver, kes 
tunnistaja) – see andis tol hetkel min-
gigi elumõtte. Ja aitäh ka kingitud Kal-
li-Karu eest, kes tütrekest nii operat-
sioonil kui ka taastumise teekonnal 
truult saatis!

Lisaks tahan avaldada kahetsust ja 
kurba meelt koeraomanikule, sest see 
juhtum oli šokk kõikidele osapooltele. 
Kõige ekstreemsematel juhtudel võib 
sarnaste sündmuste puhul tulemuseks 
olla isegi see, et sellised eluohtlikud 
avalikkuses liikuvad koerad pannakse 
magama. Oleme suured loomaarmas-
tajad ning juba enne operatsiooni kü-
sis tütar murelikult, et mida selle koe-
raga edasi tehakse. 

Vigadest tuleb õppida
Loodan, et see on õpetlik lugu kõigile 

18. juuni 20212  // ARVAMUS

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.

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Täname abistajaid! 
Hoiame oma inimesi ja loomi! 
KOGUKOND 24. mai õhtu oli ilus – toomingad õitsesid ja väljas oli mõnusalt soe. 
Minu 5-aastane tütar ja sama vana naabritüdruk nautisid pargis kiikumist, turnimist 
ning jooksid platsil nagu rõõmsad muretud lapsed ikka. Meist möödusid rihma 
otsas kaks suurt koera, kuid kellelgi polnud aimu, et umbes kümne minuti pärast 
oleme ühe koera ohvrid. 

Toimetaja ja reklaamitoimetaja: Merilin Piirsalu, tel 5686 0007, 
e-post merilin.piirsalu@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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 9. juulil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 30. juunil kell 16.

M
eie tragöödia sai alguse 
Viimsi Maxima toidupoe 
ees õhtul kella 21.30 pai-
ku. Parkinud auto tur-

valiselt ninaga pea poe vastu kõnnitee 
äärde, aitasin mõlemad tüdrukud au-
tost välja ja palusin neil kõnniteel ooda-
ta. Mis parata, minu tütar Kirke otsus-
tas siiski juba poe ukseni joosta – olime 
seal ju nii palju kordi käinud ja tee oli 
tuttav. Kui mina autost koti võtsin ning 
teise tüdrukuga minekule asusin, kuul-
sin äkitselt aina võimenduvat lapse kar-
jumist. Karjujaks oli mu 5-aastane loo-
maarmastajast tütar, kes oli peadpidi 
poe eest seisva valge koera hammas-
te vahel, veri joana kahelt poolt kaela 
jooksmas. . 

Iga lapsevanem võib aimata, milli-
sed tunded mind emana seda vaatepil-
ti nähes valdasid. Ühekorraga vallan-
dus hirm, kurbus, viha ja mitu erinevat 
tunnet veel. Tormasin nuttes kohale ja 
olin valmis koera eemale lööma. Õn-
neks hoiatas sel hetkel meeshääl, et 
ärgu ma seda tehku, ning sai ise koe-
ra hambad verise tüdruku peast lahti. 

Ehmatus ja suur šokk
Mis siis juhtunud oli? Poe ees olid pe-
remeest ootamas kaks koera, kes olid 
rihmaga kinnitatud, aga ilma suukorvi-
ta. Minu tütar oli kükitanud kahe suure 
koera vahele, valinud paitamiseks “õn-
neks” musta ja karvase – see on põhjus, 
miks ma ei ole täna hullumajas või ku-
sagil veel halvemas kohas. Tema taga 
olnud valge koer ei olevat teinud ühtki 
häält, hüppas ootamatult lapsele õlga-
dele ja kargas siis korduvalt hammas-
tega pea külge. Küllap oleks loom vali-
nud kaela, kuid hullemast päästis see, 
et tütre pikad juuksed olid jäänud see-
kord lahti, mistõttu ei olnud kaela nä-
ha. 

Vahetult õnnetuse järgselt ei tead-
nud aga keegi, kui tõsised on kahjustu-
sed ja kus nad asuvad. Veri voolas oja-
dena mööda kaela, jope oli verine, laps 
nuttis hirmunult. Emotsioonid said 
võitu, šokiseisundist vallandus pide-
valt nutt, mis vahepeal asendus jälle 
kaine korralduste andmisega inimes-
tele, kes selle kohutava sündmusko-
ha ümber olid kogunenud. Ühel het-
kel jõudis minuni ka arusaam, et tütre 
sõbranna tuleb ruttu autosse viia, et te-
maga ometi midagi ei juhtuks. 

J U H T K I R I

Head viimsilased!

osapooltele, kuna sarnaseid juhtumeid 
on toimunud ennegi nii Viimsis kui ka 
mujal. Eluohtlik/kuri koer peab kand-
ma suukorvi. Me ei tea kunagi, mil 
mõni laps, rattur või väiksem mööduv 
loom (ka rihma otsas) sellist koera är-
ritada võib ja kuidas koeraomanik ag-
ressiivse looma ohjamisega hakkama 
saab. Kas on vaja selliseid hingelisi ja 
füüsilisi traumasid ilusasse kevadiselt 
lõhnavasse päeva? 

Meil on mõistagi väga kahju, et sel-
line asi juhtus ning kui saaks tagantjä-
rele midagigi teisiti teha, siis teeksime. 
Meie õppisime lõpuks koos tütrega 
ometi, et kõik loomad ei ole sõbralikud 
ning kunagi ei tohi ise võõrast looma 
paitama minna.

Veel tänagi on hing hell ning iga pi-
simgi asi viib rivist välja, aga loodame, 
et aeg teeb oma töö ning paranevad nii 
füüsilised kui ka emotsionaalsed haa-
vad.

Praegu kosume kenasti ning võime 
tõesti vaid tänulikud olla, et ei läinud 
hullemini. 

Hoidke üksteist ja oma loomi ning 
kui kellelgi peaks kunagi õnnetus juh-
tuma, siis loodan, et teidki on saatmas 
sama hoolivad ja abivalmid Eesti ini-
mesed!

O
leme vabanenud piirangutest, suvesoe on 
käes ja ilmad on päikeselised. Nii palju head 
korraga.

Usun, et täna oskame väärtustada koosole-
mist rohkem kui kunagi varem. Iga keeruline 

hetk õpetab meid tulevikus olema tänulik väga lihtsate 
asjade eest. Võtame siis eelolevast suvest maksimumi. Viimsi 
kultuurielu meie oma kodus pakub ka sel suvel ohtralt 
võimalusi kvaliteetaega veeta. Jaanipäevad toimuvad tä-
navu 22. juunil Lubja mäel Lubja külaseltsi eestvedamisel 
ja vabaõhumuuseumis 23. juunil. Jälgige ka oma küla tea-
detetahvleid, kindlasti toimub väiksemas ringis veel mõ-
nusaid jaanikuid. 

Juulikuu tähtsündmuseks on traditsiooniline kohviku-
tepäev, mis sel korral leiab aset 17. juulil ja saartel 17.–18. 
juulil. Toetagem oma kogukonna traditsioone ja külasta-
gem kohvikuid!

20. augustil toimub Viim-
sis esmakordselt veinifestival. 
On siiralt hea meel tõdeda, 
et Viimsi inimesed tahavad 
oma koduõuel väga häid as-
ju korraldada. Programmist 
leiab tõelisi eesti muusika li-
pulaevu. Veinifestivaliga sa-
mal päeval toimub Laidone-

ri pargis Viimsi Naiskodukaitse, Viimsi Naiste Tugikeskus 
Hoolimine ja  Viimsi valla koostööna taasiseseisvumise 
päeva tähistamine Isamaalise piknikupäevaga, millele eel-
neb matk Viimsi ajaloo teemal. Selle aastase ürituse hüüd-
lause on “Eesti naine julgeb ja jõuab”, väärtustamaks nais-
te rolli ühiskonnas ja vägivallavaba elukeskkonda. 

Usun, et on tähtis hoida kogukonnas elus ja au sees 
meie ajalugu, traditsioone ja väärtusi. Tähtpäevade koos 
tähistamine on üks neist võimalustest. Kogu info ürituste 
kohta on leitav Viimsi valla kodulehel Kultuuriakna rubrii-
gis. Head lapsevanemad, sealt leiate muuhulgas väga laia 
valiku laagreid, kuhu oma lapsi suunata. Nii saate ka teie 
puhata, nii omavahel koos kaasaga kui ka üksinda. Oma 
aeg ja hingelähedaste tegevuste tegemine on nii tähtis. 
Ärgem unustagem ennast ja oma vajadusi! Puhkuse 
planeerimises perele tuleb kõige eelnevaga arvestada, et 
oleks kõigile midagi. Muidu võib välja kujuneda nii, et 
vajate ise pärast puhkust puhkust. 

Viimsi üritustele pööran täna tähele-
panu just seetõttu, et läbi ürituste 
toetame me oma kogukonna ette-
võtlust ehk kaudselt oma inimesi. 
On ju meie söögikohtadel ja 
majutusasutustel seljataga 
väga keerulised ajad. Hoid-
kem ja toetagem omasid!

Head viimsilased, soo-
vin teile mõnusat suve, 
palju päikest, rattasõitu, 
maasikaid, merd ja 
heinamaad – kõike, 
mis meie hinge heli-
sema paneb!

Imelist suve kõi-
gile!
Annika Vaikla
abivallavanem

Grete Strandberg
Viimsi lapsevanem

Iga keeruline hetk 
õpetab meid tule-
vikus olema tänulik 
väga lihtsate asjade 
eest. 

Kõik loomad ei ole 
sõbralikud ja kunagi ei 
tohi ise võõrast looma 
paitama minna.

hea teada

Viimsi Teataja Mere ERI
  Käesoleva Viimsi Teatajaga koos ilmub Viimsi Teataja 

mere erileht, kust leiate infot Viimsi suve ürituste ja tee-
nuste kohta. Kindlasti leiab igaüks sealt mõne 
sündmuse, millest osa 
võtta. Samuti kirjutatakse 
erilehes põnevatest per-
soonidest, kelle tegemis-
test inspiratsiooni ammu-
tada ja eeskuju võtta. 
Olgu selleks siis süstamatk 
või kalalkäik kohaliku ran-
nakaluri seltsis. Leheveer-
gudelt leiate ka pikad lood 
elust Viimsi suurematel 
saartel ning muustki põne-
vast, mida puhkuse kõrvale 
nautida. 

Politsei poolt lapsele antud Kalli-Karu 
pakkus väga vajalikku lohutust. Foto: 
erakogu
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Teated

uued vallakodanikud
  Andra Maaringul ja Väino Ehal sündis 9. mail tütar Elizabeth Eha
  Gerdi Raidmal ja Siim Vahtrasel sündis 11. mail tütar Loore Vahtras
  Elke ja Margus Moksil sündis 12. mail tütar Samira Moks
  Kaja ja Riho Saarel sündis 14. mail poeg Karl Saar
  Merilin Kolgil ja Lauri Lainjärvel sündis 2. juunil poeg Franko-Leon 

Lainjärv
  Oksana ja Maksim Rozalkal sündis 8. juunil poeg Georg Rozalka

Juuni lõpus algab Randvere
tee ning Põldheina tee ja
parklate ehitus
28. juunil alustab valla lepingupartner AS TREV-2 Grupp Randvere 
tee ning Põldheina tee ja parklate ehitustöödega. Sel perioodil sule-
takse tavaliiklusele teelõik vahemikus Hundi tee kuni Mereranna tee. 
Ajutine ümbersõit sõiduautodele on ette nähtud Hundi tee kaudu ja 
veoautodele Reinu tee kaudu. 

Freesimistööd toimuvad 6.–9. juulil, sellega seoses suletakse parki-
miseks Haabneeme kooli parkla.

28. juunist 13. augustini toimuvad kaeve- ja maa-alused torutööd 
Randvere sõiduteel ning tulevase Põldheina tee ja parklate osas.

Paralleelselt maa-aluste töödega alustatakse Haabneeme koo-
li parkla, Põldheina tee ja parklate kaeve- ja ehitustöödega. Tööd hõl-
mavad kaevetöid, katendi konstruktsioonide ehitustöid, äärekivitöid, 
bussipeatuste ehitustöid, elektritöid, haljastustöid jne.

Asfalteerimistööd Randvere teel ja Haabneeme kooli parklas on 
plaanis lõpule viia 1. septembriks. Põldheina tee ja parklate katendiehi-
tustööd on plaanis lõpetada oktoobrikuu keskpaigaks.

Praeguse prognoosi kohaselt lõpetatakse kogu haljastus 2022. aas-
ta kevadel.

Kuna ehitustööd kulgevad paralleelselt Aiandi tee ehitustöödega, 
siis palume jälgida mõlema objektiga seotud liikluskorralduse skeeme. 

Randvere teel on bussiliiklus kogu ehitusperioodi jooksul tagatud, 
olemasolev bussipeatus on nihutatud uude asukohta Mereranna tee 
ja Kaluri tee vahelisele alale.

VT

VASTUTUS Kahjuks tuleb Viimsis 
liiga tihti ette olukordi, kus koera 
rünnaku käigus saab kannatada 
inimene või tema vara. Peame 
püüdlema selles suunas, et kõigil 
oleks hea ja hirmuvaba koos 
eksisteerida, olgu selleks siis 
jalgrattur, jooksja, lihtsalt jalutaja, 
ema käest hetkeks lahti lasknud 
laps, loomaomanik või lemmik-
loom. Seadus asetab suurema 
vastutuse alati siinkohal looma-
pidajale.

Iga loomapidaja on kohustatud tut-
vuma valla lemmikloomade pidami-
se eeskirjaga ja seda ka järgima. Selle 
kohaselt peab omanik tagama järele-
valve oma looma üle, et loom hulkuma 
ei pääseks, ning tuleb välistada looma 
ärajooksmise ning teistele inimestele 
või loomadele kallaletungimise või-
malus. Juhul, kui sisenetakse mõn-
da asutusse või poodi, siis tuleb õue 
jäetaval loomal kasutada suukorvi või 
koonupaela. Lemmikloomade pida-
mise eeskirja rikkumise eest saab rik-
kujat (loomapidajat) karistada juhul, 
kui rikkumine põhjustas ettevaatama-
tusest varalise kahju või inimesele ter-
visekahjustuse. Karistuse saab määrata 
väärteokorras summas kuni 800 eurot.

Rünnaku ohvril tuleb võtta koheselt 
ühendust valla järelevalveametnikuga 
telefonil 5684 0612 või politseiga ning 
hiljem esitada kirjalik avaldus. Teki-

tatud vigastuste (nii inimesele kui ka 
loomale) osas tuleb kindlasti pöördu-
da arsti poole nii õigeaegse ravi kui ka 
arstitõendi saamiseks. 

Kannatanul on kahju tekkimise 
korral võimalus esitada ka võlaõigus-

Loomapidaja vastutab alati 
oma looma tegude eest

lik nõue kahju tekitanud isiku vastu 
(looma omanik). Hüvitatava kahju al-
la kuuluvad sellistes olukordades ra-
vikulud, katkised riided, looma surma 
korral looma varaline väärtus, samuti 
võib nõuda moraalse kahju hüvitamist. 

Vastutajaks on rünnaku korral ala-
ti loomapidaja ning vastutus kaasneb 
ka tegevusetuse korral. Seetõttu peab 
loomapidaja arvestama, et ükskõik kui 
hoolikas ta ka ei oleks ja kui rangeid 
ohutusmeetmeid ei rakendaks, vastu-
tab ta tsiviilõiguslikult siiski alati oma 
looma tegude eest.

Koeraomanik peab oma looma eest 
alati vastutama. Foto: Pexels

Karin Mägi
järelevalve osakonna juhataja

  Lemmiklooma pidamise 
eeskiri on üleval Riigi Teataja 
kodulehel www.riigiteataja.ee.

  Järelevalveametnike kon-
taktid on üleval Viimsi valla 
kodulehel www.viimsivald.ee.

tasub teada

  Hinnake olukorda. Vaadake üle vigastused. Vajadusel helistage kiir-
abisse. 

  Pange võimalusel kirja teise poole andmed (nimi ja telefoninumber). 
Võimalusel filmige või tehke pilt koerast, omanikust ja vigastusest. Ärge 
selle juures ennast ohtu seadke (agressiivne omanik).

  Küsige loomapidajalt, kas koer on vaktsineeritud.
  Kui hammustas hulkuv koer, siis esimesel võimalusel helistage loomade 

varjupaiga 24/7 töötaval numbril 514 1431 (Paljassaare tee 85 varjupaik) 
või Viimsi valla kontaktidel 5684 0612 või 602 8853 (heakorra vanem-
spetsialist). 

  Menetluse algatamise soovi korral esitage avaldus toimunu kohta 
e-posti aadressil info@viimsivv.ee.

Kuidas tegutseda koera hammustuse korral?

SÜNDMUS Eelmisel nädalal toimus 
Viimsi raamatukogus hooldus-
peresid tutvustav üritus. Teavitus-
kampaania “Laps on pereootel” 
käigus avanes võimalus hooldus-
peredega elava raamatukogu for-
maadis silmast silma vestelda.

Ürituse avasid sotsiaalkaitseminister 
Signe Riisalo ja Viimsi abivallavanem 
Annika Vaikla. Oma lugusid jagas viis 
perekonda. Lisaks rääkisid oma tead-
mistest ja kogemustest valdkonna eks-
perdid, nt MTÜ Oma Pere juht ja PRIDE 
koolitaja Liis Saarna, MTÜ Igale Lapse-

le Pere juht Jane Snaith, MTÜ Teadlik 
lapsevanem juht ja PRIDE koolitaja In-
na Klaos. Vestlusest võtsid osa ka Viim-
si vallavalitsuse lastekaitsetöötajad ning 
sotsiaalkindlustusameti spetsialistid. 

Abivallavanem Annika Vaikla aval-
das heameelt, et nii olulise väärtusega 
sündmus leidis aset Viimsi raamatu-
kogus. Toetada lapsi leidmaks endale 
pere on nii suure eesmärgiga ülesanne 
ning on suur au olla sellesse kaasatud. 
Samas oli hea kuulda, et inimesed, kes 
selles valdkonnas pikalt tegutsenud, 
leiavad, et täna on Eestis laste toeta-
misel juba palju parem olukord. 

Hoolduspered pakuvad kodu
Kui ka teie tunnete, et teil on pakku-

da oma aega ja turvalist kodust kesk-
konda mõnele lapsele, kes ei ole teie 
bioloogiline laps, siis lisainfot saate 
e-posti aadressil hoolduspere.ee. Sa-
muti toetavad teid sel tänuväärsel tee-
konnal Viimsi valla lastekaitsetöötajad. 

Kampaaniat viivad koos sotsiaal-
kindlustusametiga ellu loovagentuur 
Havas Creative, kommunikatsiooni-
agentuur Havas Communication ning 
meediaagentuur Havas Media. Tege-
vust viiakse läbi ESF-i projekti “Asen-
dushoolduse kvaliteedi tõstmine” raa-
mes.

Liikluskorralduse skeem. Joonis: Trev2
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Viimsi valla kliimamuutustega 
kohanemise arengukava ootab 
ettepanekuid
ARENGUKAVA 15. juunil oli Viimsi 
vallavolikogu istungil esimesel 
lugemisel Viimsi valla kliimamuu-
tustega kohanemise arengukava 
2021–2031 (KLAK) eelnõu, mis-
järel suunati see avalikustamisele.

KLAK on valdkondlik strateegia, mille 
rakendamise tulemusel plaanitakse ja 
juhitakse kliimamuutuste mõjuga ko-
hanemise valdkonda ja energiatõhusu-
se strateegiaid Viimsis terviklikult ühe 
arengukava kaudu ning koondatakse ja 
ühtlustatakse erinevates valdkondlikes 
arengudokumentides kliimamuutuste 
mõjuga kohanemise käsitlust.

Kokku on KLAK-i tegevuste elluvii-
miseks kavandatud 20 erinevat mee-
det, mis aitavad kaasa kliimamuutuste 
mõjudega kohanemisel ja kliimakind-
luse suurendamisel. Rõhku pööra-
takse roheluse loomisele (säästlikud 
lahendused), joogivee kättesaadavu-
sele, erinevatele ennetustegevustele 
ja valmisoleku suurendamisele, mõ-
jude vähendamistele erinevates vald-
kondades (CO2

 koguse vähendamine, 
energiatõhusus), liikuvuse parenda-
misele ning üldisele tervist ja hea-

olu tagava elukeskkonna hoidmisele. 
Arengukava ajatelg on 10 aastat ja te-
gevuskava ajateljeks on aastad 2021–
2031. Viimsi vald on üks esimestest 
valdadest Eestis, kes kliimamuutus-
tega kohanemise arengukava koosta-
mas on. Dokument on koostatud LIFE 
projekti raames, mille üks eesmärk on 
ka teisi omavalitsusi kliimakavade ja 
säästlike lahenduste kasutamise osas 
nõustada.

Arengukavaga saab tutvuda Viimsi 
valla kodulehel.

Vallavalitsus ootab kõiki kliimamuu-
tustega kohanemisele kaasa mõtlema 
ja oma ettepanekuid esitama. Avalikus-
tamisel saab ettepanekuid saata kuni 
09.07.2021 e-posti aadressile arengu-
kava@viimsivv.ee. 

Arengukava on kavandatud esita-
da teisele lugemisele volikogu augus-
tikuu istungil.

Vallavalitsus ootab kliimamuutustega kohanemisele kaasa mõtlema ja 
ettepanekuid esitama. Foto: Alar Mik

Alar Mik
ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMINE AVATUD 
MENETLUSES VIIMSI VALLAS MIIDURANNA KÜLAS MADISE 
TEE 4 KINNISTULE DETAILPLANEERINGU TÄPSUSTAMISEKS

  Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esita-
tud projekteerimistingimuste taotlus Miiduranna külas, Madise tee 
4 kinnistule abihoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. 
Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavoli-
kogu 11.06.1996 otsusega kehtestatud Miiduranna küla, Miiduranna 
väikeelamute kvartali detailplaneeringuga. 

Soovitakse suurendada 10% hoonestusala väljakujunenud ehi-
tusjoonest maismaa suunas edela suunas kokku 53 m². Antud juhul 
ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, 
isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud tei-
si parameetreid ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad 
naaberkinnistutele kavandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus 
täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. Ko-
halik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise ava-
tud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja 
kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku is-
tungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu 
Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Projekteerimistingimuste eelnõuga 
ja taotluse juurde esitatud eskiisiga on võimalik tutvuda Viimsi Valla-
valitsuse veebilehel ja huvitatud isikutel on võimalus projekteerimis-
tingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva 
jooksul alates avalikustamisest. 

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Projekteerimistingimused

Stardipaugu sai Viimsi valla 
rannaalade teemaplaneeringu 
koostamine
TEEMAPLANEERING Vallavolikogu 
otsustas 15. juunil toimunud voli-
kogu e-istungil algatada Viimsi 
valla mandriosa ranna- ja mere-
alade üldplaneeringu teemapla-
neeringu koostamise ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise.

Viimsi valla 2021–2025 arengukavas 
on ühe olulise tegevusena ette nähtud 
ranna- ja merealade kasutust käsitle-
va teemaplaneeringu algatamine, mil-

le põhieesmärk on tagada vaba juur-
depääs ranna- ja merealadele. Lisaks 
annab teemaplaneering võimaluse ka-
vandada väikesadamate taristu ja võr-
gustiku arendamiseks ruumiliste või-
maluste, tingimuste ja kõigile selgete 
põhimõtete loomist, kaitstes nii val-
la ruumilise arengu kui ka kogukon-
na huvisid.

Valla elanikele kuuluvate paatide 
ja purjekate arv on viimastel aastatel 
jõudsalt kasvanud, ajas muutunud on 

ka meresõidukultuur, mistõttu on suu-
renenud soov veeliikluse jaoks merele-
pääsu lisavõimalusi rajada. 

Üldplaneeringu teemaplaneering 
koostatakse kogu Viimsi valla haldus-
territooriumil paiknevale ranniku- ja 
merealale ning eesmärk on ranniku-
maastiku arengu põhisuundade ja tin-
gimuste määramine, ranna- ja veeala-
de üldiste kasutus- ja ehitustingimuste 
määramine.

VT

Võeti vastu Kaare ja lähiala 
detailplaneering
DETAILPLANEERING Vallavolikogu 
võttis 15. juunil toimunud voli-
kogu e-istungil vastu ja suunas 
avalikule väljapanekule Kaare ja 
lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneering hõlmab Viimsi ale-
viku põhjaosas asuvat riigile kuuluvat 
sihtotstarbeta maa katastriüksust Kaa-
re (89001:001:1613), mis detailplanee-
ringu algatamise otsuse vastuvõtmise 
ajal oli riigi reservmaa piiriettepaneku-
ga AT0508230044. 

Detailplaneeringuga muudetakse 
planeeritaval kinnistul üldplaneeringu 
kohane maakasutuse juhtotstarve val-
davas osas väikeelamute maast ühis-

kondlike ehitiste maaks, mis võimal-
dab 29 881 m² suurusele alale rajada 
Pärnamäe lasteaia, kooli, spordihoo-
ne ja välistaadioni ning 2708 m² alale 
nelja sektsiooniga ridaelamu. 

Lasteasutuste hooned on kavan-
datud arvestusega, et kool mahutaks 
kuni viissada õpilast ja lasteaed kuni 
kuus rühma. Välistaadioni jooksuraja 
sisse on võimalik ehitada täismõõtme-
tes jalgpalliväljak (90 x 45 meetrit), mis 
võimaldab seda kasutada lisaks kooli 
vajadustele ka spordiklubidel. Lisaks 
moodustatakse kaks tee- ja tänavamaa 
krunti, mis on ette nähtud Suur-Kaare 
tee teemaa laiendamiseks.

Planeeritav kinnistu piirneb lõunast 

Vehema teega, läänest Vikerkaare tee-
ga, põhjast Vikerkaare tee äärsete hoo-
nestamisel olevate uute elamukrunti-
dega ning idast Suur-Kaare teega, jää-
des Viimsi aleviku ja Pärnamäe küla 
piirile. 

Kõne all oleva lähiala detailplanee-
ringu eskiisilahendus oli Viimsi raama-
tukogus avalikul väljapanekul 03.07–
03.08.2020. Edasine protsess näeb 
järgmisena ette avaliku väljapaneku 
detailplaneeringu osas. Arvamused 
detailplaneeringu kohta on võimalik 
esitada avaliku väljapaneku perioo-
dil, mille toimumise ajast teavitatakse 
Viimsi Teatajas. 

VT

  Alates 15. juunist alustas Haabneeme rannas tegutsemist ranna-
valve. Teenust osutab Forus Security AS.

Teenuse osutajaga on kokku lepitud, et vahetuses peab töötama 
vähemalt kolm rannavalvurit v.a sel ajal, kui õhutemperatuur on vastu-
tusalas alla 13 kraadi, mil peab vahetuses olema vähemalt kaks ranna-
valvurit. Rannavalve kasutuses on ka mootorpaat.

VT

Käesolevast nädalast alustas Haabneeme 
rannas rannavalve
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äravoolu kiiruse ja mahu kontrol-
limiseks ning saasteainete kont-
sentratsiooni vähendamiseks so-
biva tasemeni. 

Sademevee käitlusahel algab 
sademevee äravoolu tekkeallika 
(linnalises keskkonnas peamiselt 
hoonete katused ja vett mitteläbi-
laskvad pinnad nagu asfalt) juures, 
kus toimub selle esmane käitlus ja 
äravoolu ennetamine. Edasi suu-
natakse sademevesi asukoha (nt 
tänava või kvartali) sademevee-
süsteemi komponentidesse, ku-
hu koondub kõigilt selle asukoha 
katustelt ja kõvakattega pindadelt  
äravoolav sademevesi. Viimane 
etapp enne sademevee kanalisat-
siooni või vastuvõtvasse veekogus-
se jõudmist on piirkonna (nt küla 
või kogu valla) sademeveesüsteem, 
kus käideldakse terve regiooni sa-
demevett. Seega, mida kaugemale 
sademevee äravoolu tekkeallikast 
liikuda, seda suurema veekoguse-
ga peavad käitlusahela komponen-
did toime tulema, kuna igas etapis 
suureneb kontrollitav ala.

Säästliku lahenduse 
kavandamine
Sademeveelahenduste valik sõltub 
sademevee kogusest, reljeefist, pin-
nasest ja ala kasutusest. Igale aren-
dusele või alale (sh eramud, korter-
majad, kvartalid, avalik linnaruum) 
saab kujundada sobiva looduslähe-
dase sademeveesüsteemi. Säästlik-
ke süsteeme saab kasutada nii uu-
te arenduste kui ka olemasolevate 
asumite puhul ning mahutada ka 
kõige kitsamatesse tingimustesse 
(haljakud kortermajade vahel).

Looduslähedaste sademevee-
süsteemide üks olulisemaid põhi-
mõtteid on sademeveeprobleemi-
de ennetamine. Just seda aitavad 
teha hoonetel või nende vahetus 
läheduses asuvad sademeveela-
hendused. Tähtis on, et esmane 
käitlemine toimuks ülesvoolu tii-
kidest, märgaladest ja teistest loo-
duslähedase sademeveesüsteemi 
komponentidest. Enamasti saavad 
esmase käitlemise lahendused ker-
gemate sadudega (5–10 mm) ise 
hakkama.

Eramu
Eramu krundil on palju ruumi ja 
võimalusi, kus erinevaid loodus-
lähedase sademeveesüsteemi en-
netavaid komponente kohandada, 
mis tiheda asustusega elamupiir-
kondades sageli teostatavad ei ole.

Esimesed sellised äravoolu tek-
kimise kohad on hoonete katused 
ja erinevad vett mitteläbilaskvad 
pinnad. Isegi pinnasesse immuta-
mise võimalusel on soovitatav ära-
vool hoonest eemale juhtida või ta-
kistada selle sattumist vundamendi 
alla. Sobivad lahendused sellisel 
juhul on rohekatused, roheseinad, 
sademevee kogumine ja kasutami-
ne ning hoonest turvalisel kaugu-
sel ka vett läbilaskvad pinnakatted. 
Need lahendused aeglustavad pea-

SADEMEVESI Selle aasta kevad on olnud eriliselt 
vihmaderohke. Pikaajalised prognoosid näitavad, et 
sellised perioodid sagenevad tulevikus. Suvi on hea 
aeg kavandada haljakutele ja aedadesse veesilma 
loomist, et edaspidi sadudest pigem rõõmu tunda, 
kui muret näha.

Säästlikud sademeveesüsteemid II

Eluskeskkonna kujundamine 
liidab kogukonda
Hea planeering peaks oma sisult 
keskenduma “koha loomisele”. See 
tähendab, et kõigis avaliku ruumi 
kujundusprojektides tuleks pöö-
rata suurt tähelepanu inimestele, 
kes elavad ja kasutavad seda ruu-
mi, pakkudes inimestele võimalu-
si meeldivas keskkonnas omavahel 
suhelda. Kui aga tegu on olemas-
oleva keskkonnaga, siis on see 
teistpidi hea võimalus kogukonna-
na koostöös keskkonda luua.

Looduslähedaste sademevee-
süsteemide kohandamine ja raja-
mine võib anda olulise panuse elu-
keskkonnast hoolivate ja toetavate 
kogukondade tekkeks. Inimesed 
tunnevad rohkem uhkust meeldi-
va naabruskonna üle, kus on ole-
mas puhkekohad ja kogunemisko-
had teiste inimestega suhtlemiseks, 
koos loomine ka ühendab. 

Selliste kogukondade ja elukesk-
kondade teke tõstab näiteks ette-
võtetel huvi piirkonna vastu ning 
toob investeeringuid meelelahu-
tuse, erinevate ürituste ja külas-
tajate näol. Seesugune areng võib 
isegi kuritegevust vähendada. Hal-
jasaladel on oluline roll vallaelani-
ke tervise ja heaolu parandamisel, 
kuna need aitavad kaasa õhukva-
liteedi paranemisele, jahutavad ja 
pakuvad varju ning aitavad vähen-
dada uputuste tekkimise ohtu lin-
nalisemas keskkonnas.

Ühendades niisugused haljas-
alad omavahel rahulike kõnni- ja 
jalgrattateedega, loome rohevõr-
gustiku, mis pakub võimaluse loo-
dusega kokku puutuda, aastaae-
gu kogeda, aktiivsemaks muutuda 
ning elada ja töötada atraktiivse-
mas ja stimuleerivamas keskkon-
nas, millel kõigil on tõestatud po-
sitiivne mõju tervisele ja heaolule. 
Suvi on just õige aeg, et oma ko-
du ümber ringi vaadata ja mõelda, 
mida võiks seal luua, et keskkond 
oleks põimitud rohkem säästlike 
lahendustega.

Sademevee käitlusahel
Hea säästlike lahenduste kujun-
dus maksimeerib mis tahes piir-
konnas niigi vähese vaba ruumi 
kasutamist, eriti kortermajade alal. 
Nende paikade kohandamine võib 
konkureerivate arengueesmärkide 
saavutamise kõrval paras väljakut-
se näida, kuid läbimõeldult on in-
tegreerimine ilma vallaruumi põ-
hifunktsioone mõjutamata täiesti 
teostatav.

Looduslähedase sademeveesüs-
teemi keskne kontseptsioon on sa-
demevee käitlusahel (SUDS Mana-
gement Train). Selle all mõeldakse 
järjestikku paigutatud süsteemi 
komponente, mis ühiselt tagavad 
vajalikud protsessid sademevee 

miselt sademevee äravoolu kiirust 
ja vähendavad selle hulka, et järg-
nevad sademeveesüsteemi osad 
selle vastu suudaksid võtta. 

Lahendused tõstavad krundi vi-
suaalset väärtust ja bioloogilist mit-
mekesisust ning tekitatud kaunis 
naabruskonnas tahavad inimesed 
elada ja tunnevad uhkust. 

Korteriühistu
Korteriühistute puhul on krundile 
vaja ära mahutada palju rohkema-
te elanike vajadused, näiteks parki-
mine, ligipääsud, mängu- ja puh-
kealad. Tekib küsimus, milleks teha 
harjumuspärasest teisiti ja miks see 
parem lahendus on?

Suure sademevee koguse tek-
kimise ennetamine kõvakatte osa-
kaalu vähendades ja tõhusad kui-
vendussüsteemid minimeerivad 
veekahjustuste kõrvaldamise ku-
lusid ja kindlustusnõudeid, samuti 
varakindlustuse probleeme. Kaunis 
ja turvalisem elukeskkond tagab 
hea elukvaliteedi ja tõstab inimeste 
soovi hoones elada ning läbimõel-
dud ja tõhus sademeveesüsteem 
tagab ka naabruskonna kinnisvara 
turvalisuse. Ka korteriühistute pu-
hul kehtivad sarnased reeglid na-
gu eramule ning paremini sobivad 
peamiselt sademevee äravoolu kii-
rust ja selle hulka vähendavad sa-
demeveesüsteemi komponendid. 

Avalik ruum
Väikesed taskupargid, platsid ja 
väljakud loovad avalikus ruumis 

Gen Mandre
säästlike sademeveelahenduste 
vanemspetsialist

looduslähedaste sademeveesüs-
teemide jaoks sobilikud kohad. 
Ruumi tõhusaks kasutamiseks 
peaks nende alade kujundus ole-
ma suunatud nii sademeveesüs-
teemi vajadustele kui ka kogukon-
na sotsiaalsete ja funktsionaalsete 
vajaduste rahuldamisele. 

Väikeseid haljastatud roheala-
sid omavahel ühendavatel aladel 
tuleks sademeveesüsteemi vaadel-
da kui lihtsate komponentide jada, 
mis ühendavad kõik haljasaladel 
paiknevad komponendid ühtseks 
süsteemiks. Iga väiksemgi tühise-
na näiv detail tagab süsteemi töö-
kindluse.

Komponentide jada võimaldab 
luua rohekoridore, ühendada elu-
paiku ning suurendada keskkonna 
nauditavust, hariduslikku väärtust 
ja meeldivust.

Kui ka sina oled huvitatud meel-
divamast naabruskonnast ja tervis-
likumast vallaruumist, siis järgne-
vates artiklites tutvustan erinevaid 
komponente ja tegevusi, kuidas iga 
elanik saab tõhusasse sademevee-
süsteemi panustada.

Sademevee-
süsteemi 
komponendid 
säilitavad hu-
basust krundil 
ja tõstavad 
ka kinnisvara 
väärtust. 
Joonised: 
Gen Mandre

Iga tekkeallika juurest 
juhitakse sademevesi edasi 
asukoha (nt tänava või 
kvartali) sademeveesüsteemi 
komponentidesse, kus toimub 
edasine sademevee koguse 
ja voolukiiruse vähendamine 
ning vee puhastamine  
erinevatest saasteainetest. 

Käitlusahela lõpus ehk 
allavoolu peab süsteem 
toime tulema kogu 
piirkonna (nt küla või 
terve valla) sademevee 
käitlemisega. Mida tõhusam 
on sademeveesüsteem 
ülesvoolu, seda väiksem 
on sademevee kogus ning 
reostuse ja üleujutuse 
tõenäosus ahela lõpus.

Sademevee esmane käitlemine iga tekkeallika 
juures ehk igal kinnistul on väga tähtis äravoolava 
sademevee koguse vähendamiseks. Mida 
rohkem sademevett kinni peetakse, seda vähem 
jõuab seda sademeveesüsteemi järgnevatesse 
osadesse. Iga kinnistuomanik saab oma panuse 
selleks anda vett mitteläbilaskvate pindade 
osakaalu vähendamise ja looduslähedaste 
sademeveelahenduste kasutamisega kinnistul.
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ja tuttavad. Mäletan, et päevad olid 
pikad ja väsitavad, aga kunagi ei 
tulnud mõtet tundidest puududa. 
Tagantjärele mõeldes olid minu 
lemmikud vist kompositsiooni- ja 
savitunnid. Lastele ikka meeldi-
sid erinevad väljasõidud teistesse 
kunstikoolidesse, näituste külas-
tused ning muidugi suvepraktikad.

Kes olid Teie lemmikõpetajad?
Ühte lemmikut mul vist polnud, 
igaühe tunnid olid erilised ja äge-
dad. Just õpetajate ja nende taus-
ta mitmekesisus teeb Viimsi kuns-
tikoolist sellise õppeasutuse nagu 
see on.

Kuidas suhtute Viimsi kunstikoo-
li Artiumisse kolimisse? 
Üks, mis kindel – kaasaegne õpi-
keskkond on vajalik. Lisaks sellele 
on oluline “oma ruumi” olemasolu, 
mis soodustaks eelkõige kunsti-
kooli õpilaste omavahelist läbikäi-
mist ning loomingulist õhkkonda. 
Loomingulise töö puhul on häs-
ti oluline keskkond, võimalus jät-
kata sealt, kus töö eelmisel korral 

KUNSTNIK Igapäevaelus ümbritseb meid klaas 
vaat et kõikjal. Klaasist valmivad nii tarbeesemed 
kui ka optikariistad, klaas kui ehitusmaterjal laseb 
ruumidesse valgust. Klaas oma praktilisuses ja 
läbipaistvuses võib jääda tihti justkui märkamatuks, 
ometi kasutame seda nõudlikku materjali märka-
matult lausa igapäevaselt. Maria Tamm valis enda 
väljendamiseks just klaasi. 

Maria Tamm 
on kui 
klaasikunsti 
jumalanna

Milline oli Teie lapsepõlv? 
Kasvasin üles Viimsis, olen küm-
nendat põlve viimsikas (tõenäoli-
selt vanemgi, kuid andmed jõua-
vad vaid sinnani). Pärast 9. klassi 
lõpetamist Viimsi keskkoolis asu-
sin õppima Gustav Adolfi gümnaa-
siumisse. Paljud lapsepõlve suved 
veetsin aga Saaremaal ja see on 
mind kindlasti väga palju mõjuta-
nud.

Lõpetasite Viimsi kunstikooli aas-
tal 2006. Kuidas jõudsite selles-
se kooli? 
Käisin algklassides kunstikallakuga 
klassis, kust sain ilmselt suurema 
huvi ja pisiku kunsti vastu. Viimsi 
kunstikool pakkus mulle huvi, sest 
õppekava oli põhjalik ning mit-
mekesine. See oli rohkem kui liht-
salt huvikool või vaba aja veetmi-
se võimalus, seal olid omad teemad 

pooleli jäi, paratamatult ka teatud 
n-ö segadus. Tööruum peab olema 
oma käe järgi sätitud ja seal peab 
olema vabadus oma soovi ja vaja-
duse järgi toimetada. Tavakooli n-ö 
kunstitunni formaat ei sobi kõrge-
tasemelist huviharidust pakkuva 
kunstikooli omaga.

Iga uus keskkond vajab sissetöö-
tamist ja -elamist. Loodan väga, et 
uues Artiumi hoones luuakse kõigi-
le “elanikele”, kaasa arvatud Viimsi 
kunstikooli perele, kõige paremad 
võimalused loominguliseks tööks. 
Nagu öeldud, siis keskkond on loo-

metöös hästi oluline ja seda ei ole 
võimalik vaid ruumiga luua. Selle 
loovad inimesed.

Kuidas jõudsite klaasikunstini?
Klaasikunstini jõudsin tegelikult 
suhteliselt juhuslikult, otsides tee-
mat kunstikooli lõputööks. Tead-
sin, et õpetaja Eda Kommitz te-
geleb vitraažidega ning mõte 
monumentaalsest, praktilisest ja 
tehnilisest lõputööst hakkas mulle 
üha enam meeldima. Nautisin vä-
ga kogu lõputöö protsessi, mis lõp-
pes selle eduka kaitsmisega. 

Minu retsensendiks oli Jani-
ka Veski, Viimsi kunstikooli ja ER-
KI klaasikunsti kateedri vilistlane, 
keda kohates kuulsin esimest kor-
da, et klaasi erialal saab omandada 
ka kõrgharidust. Pärast seda keva-
det oli kindel tee jalge all.

Pälvisite 2016. aastal klaasikunst-
nik Maks Roosma nimelise pree-
mia. Mida see Teile tähendab? 
Maks Roosma on Eesti klaasikuns-
tile hästi oluline isik. Ta on siinse 
klaasikunsti teerajaja ning tänu 
temale on siiani võimalik Eestis 
klaasikunsti kõrgtasemel õppi-
da. Temanimelise preemia pälvi-
mine on suur au kõigile selle päl-
vinutele. Preemia jõudis minuni 
pärast keerulist kevadet, kui lõpe-
tasin magistrantuuri ning korralda-
sin koos Eesti konsulaadiga Peter-
buris noorte Eesti klaasikunstnike 
näitust. Siinkohal soovin edastada 
suured tänusõnad Viktoria Tuula-
sele, tänu kellele see väga eriline 
näitus teoks sai!

Preemia oli ühtviisi tunnustus 
selle ägeda töö eest, aga ka suur tä-
helepanuavaldus kaasklaasikatelt, 
kes leidsid, et minus on ainest ning 
et minu tegemised ja mõt-
ted on oluli-
sed.

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

Maria Tamme jõuluehted. 

Maria käe all sünnivad hingega esemed. Fotod: erakogu
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Kui lugeda Eesti Kunstiakadee-
mia (EKA) klaasikunsti eriala tut-
vustavat sisu, siis esimene lause 
on: “EKA klaasi eriala ühendab 
endas kunsti ja disaini.” Teie koh-
ta lugesin, et teete pigem disaini 
kui kunsti. Mida täpselt selle all 
mõtlete? 
EKA annab hea sissejuhatuse eri-
nevatesse klaasitehnoloogiatesse. 
On nii kunsti- kui ka disainiprojek-
te, bakalaureuseõpe ongi suuresti 
pühendatud selle imelise materja-
li tundmaõppimisele. 

Magistrantuur 
annab võima-

luse kesken-
d u d a  o m a 
lemmikvald-
konnale. Mi-
nu puhul sai 
selleks klaa-

sipuhumine.
Me elame 

asjade maail-
mas. Mulle on 

oluline, et iga 
uus “asi”, mida ma 

loon, leiab oma 

koha kas minu või uue omaniku 
elus. 

Klaasi on ajalooliselt tema kee-
miliste ning füüsikaliste omadus-
te tõttu tarbekunstis ja disainis roh-
kelt kasutatud. 

Mulle meeldib mõelda, et mi-
nu loodud klaasesemed rikasta-
vad igapäevaelu, olles loodud ka-
sutamiseks. Praktilised objektid on 
tihtipeale sellised, kus saab midagi 
hoida, nad on seest õõnsad. Klaa-
sipuhumistehnikad on sellisteks 
vormideks loodud.

Mis Teid inspireerib?
Üsna triviaalselt võib öelda, et mind 
inspireerib elu.

Kas töötate üksinda? Mil määral 
teete rahvusvahelist koostööd 
teiste klaasikunstnikega?
Et paljud minu tööd valmivad klaa-
sipuhumistehnikas, on neid või-
matu päris üksi teha. Klaasipuhu-
mine on tiimitöö, kus igal osalisel 
on oma roll. Rahvusvahelised koos-
tööprojektid on hetkel ootel, tegut-
sen pigem kodus.

Kuidas sündisid serveerimisnõud 
Take!?
Take!id on siiani ühed minu lem-
mikud. See seeria sündis Saksa-
maal vahetusõpingute raames, 
kus osalesin kohalike väike joogi- 
ja toidutootjatega koostöös toimu-
nud projektis. Selle eesmärgiks oli 
disainida just nende vajadustele ja 
eripäradele vastavad toidu või joo-
gi serveerimise nõud. 

Take!id on ajendatud praktilisest 
vajadusest toitu serveerida. Iga Ta-
ke! nagu ka iga väiketootja toodang 
on eriline ning unikaalne, need val-
mivad  vabapuhumistehnikas, mis 
tähendab, et ükski nõu pole teise-
ga 100% sarnane.

Millised on olnud seni Teie kar-
jääri põnevamad projektid?
Päris ausalt olen nautinud klaasi-
näituste korraldamist. Mul on ol-
nud võimalus eksponeerida oma 
töid kahel korral Venemaal ning 
korraldada isiknäitus HOP galeriis. 
Olen väga palju õppinud välisprak-
tikatel ning töötades klaasistuudio-
tes Põhjamaades. 

Mind võlub tehniline meisterlik-
kus, minu põnevaim projekt on ise-
enda oskuste arendamine.

Millised projektid on pooleli?
Järgmine suurem projekt on koos 
teiste noorte klaasikunstnike tii-
miga korralda käesoleva aasta sü-
gisel Narvas Eesti Klaasikunstnike 
Ühenduse aastanäitus. See saab 
olema jätk 2021. aastal ARSi majas 
toimunud näitusele “Punane”.

Millist nõu annate noortele, kes 
Viimsi kunstikoolis õpivad?
(Kunsti)kool on koht, kus saab ja 
tulebki hästi palju katsetada ning 
mängida. Tean omast käest, et 
kunstikooli õpetajad on kahe käe-
ga uute ja teistsuguste mõtete ning 
lahenduste poolt, aidates õpilastel 
ise oma rada leida. Kasutage seda 
ära, et teil on võimalik pingevabalt 
luua!

Kus saame näha Teie disaini?
Minu klaasi on võimalik osta otse 
minu käest, ARSi majast või selle 
e-poest ning OKAPI galeriist Tal-
linna vanalinnas.

  Elle Soop, Viimsi kunstikooli direktor: “Maria oli kunstikoolis vaikne, 
positiivne, tasakaalukas, korralik ja väga sihikindel õpilane. Ta kuulas 
tähelepanelikult õpetaja juhiseid, aga alati oli tal ka oma seisukoht. Ta 
oskas olla kannatlik ja tabada õiget hetke. See, mille Maria eesmärgiks 
seab, selle ta ka saavutab.”

  Maarja Mäemets, sõber ja stuudiokaaslane: “Maria Tamme kunsti-
keelt iseloomustab poeetilisus ja vormiselgus. Iga kunstniku valik on selge 
eesmärgi ja põhjusega. Loomingulised impulsid ulatuvad tihti lapsepõlve 
või mälestustesse, kujutades isiklikke läbielamisi ja sügavale kinnistunud 
emotsioone. Tamme loominguline rõhuasetus on peamiselt erinevatel 
puhumistehnikatel ja tarbevormidel, kuid eksperimenteerimise huvi ja 
avatus uute väljakutsete lävel käib samuti minu hea sõbra ja ARSi maja 
stuudiokaaslasega igal sammul kaasas.”

KO M M E N TA A R I D

Serveerimis-
nõu Takel!. 

Teated

Lipsudest loodud kunst
10. juunil avati Viimsi huvikeskuses Rein Meresaare juhendamisel Viimsi kesk-
konna-aastal 2020 valminud installatsioon triptühhon “Viimsi Taevas”. 

Näituse sünnilugu ulatub tagasi eel-
mise aasta 1. veebruari, kui väike grupp 
Miiduranna elanikke kogunes Viimsi hu-
vikeskusesse, et Rein Meresaare juhen-
damisel luua Viimsi keskkonna-aastale 
pühendatud kunstiteos “Viimsi Taevas”. 
Idee oli kujutada Viimsi taevast enne, 
nüüd ja tulevikus.

Installatsioon on valmistatud kasuta-
tud lipsudest, mis koguti annetuste toel 
ja koostöös Uuskasutuskeskusega. Kok-
ku kogutud lipsude seast torkas silma 
Hansapanga parimaid päevi iseloomus-
tav erkoranž lips. Väga palju leidus ka 
muude organisatsioonide või muu süm-
boolikaga temaatilisi lipse, naljalipse 

(jõulu- ja sõbrapäeva lipsud). Popid olid multifilmi tegelased. Nii põimitigi eri
aegadesse ja erinevatesse moevooludesse kuuluvad lipsud Reinu tehtud raamidele.

VT

Prangli õpilaste fotonäitus
Mai lõpus avati Prangli saarel Kelnase sadama ootepaviljonis Prangli põhikooli 
õpilaste fotonäitus pealkirjaga “Leid’’.

Fotoringi õpilased jalutasid saarel ringi, et jäädvustada seda, mida esmapilgul 
silm ei märka. Nii valmisid pildid, mis kaunistavad nüüd sadamahoone seina. Sa-
dama uus ooteruum, kuhu fotod ülesse riputati, sobib näituseruumiks ideaalselt. 
Ka see on tore “leid”, et valmis selline paik. 

“Näitusel on üleval pildid, mis tehtud õppeaastatel 2019/20 ja 2020/21 kooli fo-
toringis. Sealt võib leida jäädvustusi erinevates fototehnikates, millega fotoringis 
tutvust on tehtud, alates makrofotorgraafiast ja lõpetades droonifotograafiaga,” 
selgitab fotoringi juhendaja Taavi Muide.

Kui satute Prangli saarele, astuge kindlasti läbi – näitus jääb avatuks vähemalt 
juuni lõpuni!

VT

Loomingulise tegevuse piiriks on vaid 
fantaasia. Foto: erakogu

Prangli noored fotograafid. Foto: erakogu
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lukksepp, aga töötasin masinisti-
na. Tegin ka teisi töid, meid pandi 
seal ikka proovile ja ka augutäi-
teks, kus parasjagu vaja oli. 2000. 
aastaks läksid viimased Kirovi jää-
nukid pankrotti. Pandi uksed kin-
ni, oligi kõik, lõpp,” meenutab Volli.

Sirje ja Volli abiellusid 1971. aas-
tal. Neil on kolm last – kaks poega 
ja tütar. 

“Tööd tegin kahe koha peal. Al-
gul olin ligi kaks aastat puidutseh-
his, siis ehitasin ja valasin aluseid, 
ankruid ja muud. Kaks külmhoonet 
oli ja kiirkülmuti kala külmutami-
seks. Pidime pidevalt jälgima, et ik-
ka kõik külmutusseadmed töötak-
sid. Jooksvalt remontisime. Mehed 
viilisid, panid tikutoosi automaati-
ka vahele, ei tahtnud öösel töötada, 
magasid. Väga närviline oli, minu 
käest jälle küsiti, et miks vähe ton-
ne külmutatud,” räägib Volli. 

ELUTÖÖPREEMIA LAUREAAT Vladimir ehk Volli 
Kallioni (83) tunnevad viimsilased matkajuhina, 
kes eakatele kepikõnde ja ekskursioone korraldab. 
Kümme aastat tegutses ta Viimsi Pensionäride 
Ühingu juhatuses ja osaleb ka Rannameeste klubis. 
Viimsi vald andis Vollile hiljuti elutööpreemia. 

P
üünsi külas asuvad kuna-
gise Kirovi näidiskaluri-
kolhoosi aianduskoope-
ratiivid. Ühes sealsetest 

majadest, mis nüüd aastaringseks 
elamiseks ümber ehitatud, elavad 
ka Sirje ja Volli Kallion. Kevad on 
imeilus, aias õitsevad õunapuud ja 
kevadlilled, taamal laksutavad ööbi-
kud. Sirje ja Volli tervitavad külalist 
uksel, laud on kaetud, kohv ja kook 
ootavad. Nende reibas olemine nak-
kab ja tekitab kohe hea tuju.

Kirovi kolhoosi tööle
Volli on endine kirovlane. Ta tuli 
kolhoosi tööle 1966. aastal. “Erialalt 
olen sanitaartehniliste seadmete 

“Teine töö oli joogiveeauto-
maatide hooldamine – need, kuhu 
kolm kopikat tuli sisse panna ja siis 
sai gaseeritud vett siirupiga. Käisin 
veel Rakveresse ja Verki, kus Kirovil 
olid osakonnad. Sõitsin transpor-
diautodega, seni, kui nad laadisid, 
pidin mina asjad korda tegema.”

Lisaks tuli kolhoosis veel tasu-
ta põllumajanduspäevi teha, kolm 
päeva oli kohustuslik. Korjati peete 
ja tehti, mis iganes töid oli vaja teha.

“Randvere lastesanatooriumist, 
kus mina töötasin, käisime kanu 
püüdmas. Tapamajja saatmiseks, 
hommikul kella viieks juba läksi-
me. See tunne on mul seniajani 
meeles. Ühte kätte võtsid kolm ka-
nakoiba – soojad ja tukslevad –, tei-
se kaks, ja läksid, panid kasti. Kee-
gi pani veel viis tükki, kaas peale ja 
läks,” meenutab Sirje. 

Volli ütleb, et ehkki täna räägi-
takse Kirovi kolhoosist kui külluse 
oaasist ja nõukogude imest, töö-
listele siiski Kirovis väga palju ei 
makstud. Tal on meeles, et juhata-
ja jättis talle kord isegi palga maks-
mata. Ütles, et noor mees, saad 
palga hiljem. Aga jäigi maksmata. 
“Mitu korda sa siis küsid! Mul oli 
kolm last. Isegi Tšernobõli taheti 
mind võtta kahe lapsega ära, aga 

kui teada said, siis muidugi ei võe-
tud,” nendib Volli.

Siiski oli Kirov distsiplineeriv 
kolhoos, võtab ta asja kokku. 

Annika Koppel
Viimsi Teataja kaasautor

Piirivalve ja autoostuluba
“Siin asusid aianduskooperatiivid 
Kalur 1, 2, 3, 4 ja 5. Pringi külani 
olid kõik kooperatiivid. Meil on Ka-
lur 3 ja olin siin 14 aastat esimees. 
Erastamine ja dokumentide vor-
mistamine, kõik lasus minu õlga-
del. Tegin tasuta seda tööd, aitasin 
inimestel blankette täita. Olin käi-
nud kursustel ja teadsin, kuidas oli 
vaja. Kõik, mis puutus projektides-
se ja ehitusjärelevalvesse, oli minu 
vastutada. Ja vesi, mis talvel tuli 
torudest välja pumbata. Torud olid 
ka, nagu jumal juhatas. Tead, tege-
mist oli tõesti!“ meenutab Volli.   

Sirje Kallion, abikaasa: “Viimsi vald andis Vollile elutööpreemia, aga preemia on ta tuhat-
kordselt ära teeninud ka oma pere poolt. Meil on kolm last, kellel on omakorda lapsed: 
poeg Robertil on 15-aastane poeg Tristan, Sillel on 12-aastane poeg Hugo ja 10-aastane 
tütar Selma. Noorem poeg Raimond pole oma pereõnne veel leidnud, elab meie juures, on 
meile igati abiks-toeks. 

Täname abikaasat, isa ja vanaisa selle hoole, armastuse ja pühendumise eest! Ta ehi-
tas oma kätega suvila, hiljem sai sama maja ümber tehtud elamiskõlblikuks aasta läbi, sest 
2-toalises korteris Mustamäel läks väga kitsaks. Samuti on Vollil suur hobi – aiandus. Palju 
saavutab ta elus oma sihikindlusega ja nagu tütar luuletuses üheks juubeliks kirjutas: “Isa 
on mees, kes enamuse ajast ei tagane oma põhimõtetest.”

Volli kunagine unistus põllumehe haridusest jäi katki just sellepärast, et tuli kodust minna 
kutsekooli, kus oli riiklik ülalpidamine. Küllap selliseid temavanuseid on palju... Aga hingelt 
on Volli maamees, suur spordihuviline, kes nooruses tegeles aktiivselt suusatamisega.”

KO M M E N TA A R

Volli ja Sirje Kallion: võimalusi 
tegutsemiseks on palju, kui vähegi 
tahtmist leidub 

11. mail anti 
Vollile üle 
Viimsi valla 
elutööpreemia.

Volli Kallionile 
meeldib matku 
ja reise korral-
dada ning 
eakatega töö-
tada. Fotod: 
Annika Koppel ja 
Peep Kirbits
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“Jah, see oli selline aeg, kus mi-
na jäin aeda maad kaevama, aga 
Volli võttis oma  mapka kaasa ja 
läks küla peale asju ajama. Seda 
oli tõesti palju,” kinnitab Sirje omalt 
poolt. 

Tänased noored ei oska ette ku-
jutadagi olukorda, kus koju tulles 
pead vene sõdurile dokumendi 
esitama. Aga just niimoodi nõuko-
gude ajal Viimsis elati. Piiritsoon. 
Kontrollpunkt  asus muuseumi 
juures. Suur šlagbaum tuli ette ning 
bussid ja autod kõik seisid. Doku-
mentide kontroll. 

“Siia ei saanud ju oma sugula-
si ka külla kutsuda nii nagu taht-
sid,” tõdeb Sirje. “Aga endalgi võis 
probleem tekkida. Elasime Musta-
mäel, Volli tegi siin öövalveid. Üks-
kord tulin siia, esimene poeg oli ka-
he poole aastane ja teist ootasin, 
suur kõht ees ning kimpsud-komp-
sud muidugi ka. Juhtus, et unusta-
sin vajaliku dokumendi koju. Jõud-
sime piiripunkti ja sõdur käsutas: 
bussist maha, sul pole luba! Karm 
mees, püss õla peal ja puha. Hom-
mikul niimoodi tuled kiiruga, suu-
red kotid käe otsas, teise käe otsas 
laps, kõht suur ja ilm ka palav. Üt-
lesin, et ma ei lähe maha – näete 
ju, mis olukorras ma olen. Ta kont-
rollis kõikide dokumendid ära. Aga 
õnneks oli bussis üks tema ülemus 
ja see vist lubas, nii et ma ei pida-
nud maha minema. See oli ikka 
täitsa hirmus!”

Igasuguseid lugusid oli. Pidevalt 
juhtus, et inimesed tulid merest 
ujumast ja piirivalve oli vastas, kü-
sis dokumente. No kas siis inime-
ne pidi paberitega ujuma minema? 

Selleks, et tollal saada autoos-
tuluba, pidid mõlemad abikaasad 
Kirovi kolhoosis töötama. Sirje on 
eluaegne lasteaednik, tuli 1985. 
aastal Randvere lastesanatooriu-
mi kasvatajaks. 

“Tegelikult ma ikka tulin pal-
ga pärast. Mustamäel oli meil las-
teaed ja kool maja taga, seal kõik 
me kolm last käisid, riburada pidi. 
Aga kui nad said suuremaks, tulin 
Randverre ja siis avanesidki meile 
paremad võimalused. Palk oli suu-
rem ja preemiad tulid, perel oli se-
da vaja,” räägib Sirje. 

“Ja mina pidin veel ka juhtima 
aianduskooperatiivi,” lisab Volli. 
“Autoostuloa ma lõpuks sain, kol-
hoosi esimehe Oskar Kuuli auto-
juhiga ühel ajal. Žiguli! Ma olin nii 
uhke ja ennast täis, kui auto sain – 
käisin rind ees,” naerab Volli. 

Pensionäride ühing päästis 
Kui Kirovi kolhoos lõplikult ka-
dus, jäi mees tööta. Pensionipõli 
oli muidugi juba käes, aga ülemi-
nek tegusalt elujärgult vaiksemale 
võib olla vägagi keeruline. 

“Kirovi ja kalatööstuse laialimi-
nek oli pingeline, kõik rabasid ja 
krabasid. Nii mõnigi, kes sealt en-
dale uue äri üles lõi, ütles, et Vol-
li, sina tuled kindlasti minu juurde 
tööle. Aga lõpuks polnud kedagi 
kusagil. Aianduskooperatiivi juh-
timine ja erastamisasjad olid ka 
keerulised. Mul tekkis südamepuu-
dulikkus,” räägib  Volli. “2004 teh-
ti südameoperatsioon, viis soont 
asendati.”

“Otsustasime perekonnas, et ei 
ole enam mingisugust töölemine-
kut. Lapsed on juba suured, saavad 
ise hakkama. Tuleb jääda koju,” ju-
tustab Sirje. “Aga kojujäämine oli 
ka väga raske. Sellises eas meeste-
rahvas nelja seina vahel – siin krun-

dil muidugi on tegemist, aga ikka-
gi, sellest ei piisa. Elu muutus väga 
närviliseks. Räägitakse kogu aeg, 
et kui midagi kuskilt ära langeb, 
siis ei saa nagu edasi, aga midagi 
tuleb ikka asemele. Siis me leidsi-
megi Viimsi Pensionäride Ühingu!”

“VPÜ päästis mind,” kinnitab 
Volli. “Nii, kui operatsioonist toi-
busin, läksin sinna. Selle etteotsa 
valiti Viiu Nurmela, kes nüüd on 
lahkunud. Mind paluti juhatus-
se ja pidasin seal vastu üle kümne 
aasta. Siis tundsin, et on aeg lahku-
da. Mul tuli veel üks haigus kallale – 
maovähk. Mustmäe haiglas lõigati 
mul kaks kolmandikku maost ära.”

“Jah, süüa ta ei saa enam palju. 
Iga natukese aja tagant käib külm-
kapi kallal. Aga samas, ei mingit 
suurt kõhtu!” vaatab Sirje asja ka 
positiivse poole pealt. 

“Ma olen VPÜ-le väga tänulik, 
minu tegemisi on märgatud ja hin-
natud,” on Volli rahul.

Juba pikki aastaid käivad Viimsi 
eakad Volli eestvedamisel iga kuu 
korra kepikõnnil ehk matkal “Tun-
ne oma koduvalda”. Igasuguse il-
maga, sadagu või pussnuge. 

“Ükskord oli ainult 14 inimest,” 
meenutab Volli. “Aga rekord on üle 
70.”

Vollil on kõik käigud korrali-

kult ette valmistatud, kohtumised 
kokku lepitud. Näiteks Viimsi vee-
puhastusjaamas kõneles neile ju-
hataja – huvitavaid asju sai teada. 
Külades tulevad külavanemad väl-
ja. Inimestele meeldib, kui nende-
ga suheldakse. 

“Sel aastal teen ka veel neid kõn-
de,” ütleb Volli. “Terve Rohuneeme 
mets on meil läbi käidud. Vene ajal 
olid need kohad kõik kinni ja pal-
jud pole ka seal käinud. Me olime 
ahistatud. Kogu aeg mõtled, et kus-
kil venelane põõsa tagant tuleb.”

Retk lõpeb alati suupistete ja 
pohlavarreteega. “Seda ei oska kee-
gi keeta, huvitav küll! Kallavad var-
tele leige vee peale ja imestavad, et 
midagi ei tule. Keetma peab, pool 
tundi!” teab Volli.

“Kord aastas said kepikõndijad 
justkui preemiaks ekskursiooni – 
suure bussiga mindi. Marsruut oli 
pandud paika, toitlustamine kok-
ku lepitud. Bussisõidud ja kulutu-
sed kattis VPÜ,” lisab Sirje.  

Eesti sõideti risti ja põiki läbi, 
Metsvenna talus sai hansat meki-
tud ja Värskas suuliimi lõunasöö-
giks maitstud. Ekskursioonid toi-
musid kümne aasta vältel, nüüd 
viimased kolm aastat pole olnud.           

Ekskursioonid ja klubi
“Mulle meeldib eakatega tööta-
da. Ma tegin 80+ ekskursioonide 
ettepaneku. Kõik tahavad ekskur-
sioonile tulla. Need on ühepäeva-
sed ekskursioonid, kus käivad ini-
mesed, kellel liikumine on natuke 
raskendatud. Peab olema väga tä-
helepanelik, et keegi kuskile maha 
ei jää,” räägib Volli. 

Igal suvel toimub kuni kuus eks-
kursiooni. Inimesed ootavad neid 
sõite väga, sest muidu nad kuhugi 
väga ei pääse. 

“Ekskursioonid on alati nelja-
päeval, et oleks kergem meeles pi-

dada,” lisab Volli. “Helistan üle ja 
tuletan meelde, et kahe päeva pä-
rast on minek. Juba tean, kellele 
on vaja helistada. Kõige vanem on 
96-aastane, kes meiega käib.”

Üks tore koht on Vollil veel – 
Rannameeste klubi. Sealgi käivad 
eakad koos, teevad üritusi, toimu-
vad ka üle-eestilised meesteklubi-
de kokkutulekud. Klubidel üle Eesti 
on erinevad nimed: Nõmme vana-
mehed, Viljandi vanaisad jne. 

Rannameeste klubi blogist leiab 
sellise sissekande: “Meil on saanud 
traditsiooniks lõpetada hooaeg klu-
bisisese saapaheitmise võistlusega. 
Täna kogunesime Arnoldi juurde. 
Siin õuel oli maha märgitud vastav 
rada ja mehed võtsid mõõtu. Täna-
vune võistlus toimus juba neljan-
dat korda. Esikohale tuli ja sai aas-
taks enda valdusse ka rändkarika 
Tormi. Teiseks tuli Mihkel ja kol-
mandaks Jüri. See oli taas väga mõ-
nus õhtupoolik. Viskasime nalja ja 
arutasime maailma asju. Veelkord 
ka ettevalmistustest meesteklubi-
de kokkutulekuks. Meie mehed on 
osalemas vabatahtlikena Viimsi 
valla laulu- ja tantsupeol. Tegemisi 
on veel. Reeglina me suvel ei kohtu. 
Hooaega alustame septembri esi-
mesel kolmapäeval.”

Tõsi, see sissekanne on aastast 
2019, kuid asjad on ikka samamoo-
di. “Alles ma eelmisel nädalal käi-
sin Arnoldi (Arnold Kimber – toim.) 
juures saabast viskamas,” ütleb Vo-
lli. “Seal naised ka viskavad väga 
kaugele.”

“Mulle ütled, et seal naisi pole?” 
pärib Sirje.

“Need on bowlinguklubi nai-
sed,“ vastab Volli. 

“Viimsi vallas on vanadele vä-
ga palju võimalusi, kes vähegi ta-
hab. Saab VPÜ üritustest osa võtta. 
Päevakeskus tegutseb, mina olen 
väga palju seal toimetanud,” lisab 
Sirje. “Seal on lauluansambel, mi-
da juhendab endine ansambli Lai-
ne laulja Sirje Põllu.  Siis on veel 
seeniortantsijate rühm Tutitriinud 
– neil on alati tutid peas, kui esi-
nevad. Vallatud oleme. Kõige va-

nem tantsija on 83-aastane. Käime 
esinemas. Laulupeol käisime. Siis 
veel võimlemised, jooga, aeroobi-
ka, kunstiringid ja keraamika, toit-
lustamine, näitering – palju asju. 
Kes vähegi tahab kodust välja tul-
la, tegemist jagub.”

“Tallinn on lähedal ja meile on 
tasuta sõit, see on ka väga hea,” ar-
vab Volli. “Elul pole viga midagi.”

Lõuna-Eesti mehe okas 
Vladimir ehk Volli  on sündinud 
Venemaal Tveri oblastis 1938. aas-
tal. Peres oli seitse last. Tema ema-
poolsed esivanemad rändasid 
Eestist välja 1887. aastal, et saa-
da maad ja paremat elu. Venemaa 
kutsus, et enda elu arendada. Isa oli 
aga pärit Võrumaalt, kes jõudis Ve-
nemaale hiljem, sai 1918 Eesti ko-
dakondsuse.  

 “Tulime Eestisse tagasi, kui olin 
seitsmeaastane, see oli pärast sõ-
da,” ütleb Volli. “Isa oli seal kolhoo-
si esimees, aga elu muutus keeru-
liseks. Isa kodutalu oli Soojüri, mis 
asub Kuldres Võrumaal, Valgamaa 
piiri lähedal. Isa käis Rõuges koo-
lis. Mina läksin kohe Kuldre kooli.”

“Kuldre koolis oli ta ikka nii kõ-
va mees, et seal istutati tema ju-
hendamisel õunapuid, tema mõõ-
tis välja, kuidas ja kuhu. Seitsmen-
das klassis,” teab Sirje. 

“Ema suri mul 1968 ja isa 1967. 
Nad on Urvastesse maetud. Venna-
poeg elab sealkandis edasi, tal on 
ka kolm last, väga tublid. Mina 
olen kõige noorem seitsmest õest-
vennast, viimasena veel alles,” tõ-
deb Volli. 

Üks okas on tal siiski hinge peal 
ja torkab valusasti. Ehkki ta vane-
mad on eestlased, pidi ta Vene-
maal sündinuna Eesti kodakond-
suse saamiseks tegema eksami. 

“Tahtsin küll saada migrandi 
staatusest lahti, aga mulle ei ole 
seda antud. Kuigi isa oli Eesti ko-
danik,” ütleb Volli. “Venelaste tige-
dust tean küll, liivakastis juba sain 
tunda. Eestis jälle ikka küsiti minu 
käest, et sinu nimi on Vladimir, 
oled venelane või? Isa nimi oli Ees-
tis Reinhold, Venemaal tehti Roma-
niks. Kuldre kooli oli vaja sünnitun-
nistust, seal on kirjas mu isa Roman. 
Osa lapsi on jälle Reinholdi omad. 
Mees on aga üks ja seesama.“

Oleme lõhki löödud rahvas, sel-
lest taagast välja saamiseks on veel 
mitu põlvkonda vaja. Aga Eesti ei 
ole nõrk, Eesti on tugev, selles on 
Volli kindel.

“Nüüd on meil tragid tüdrukud 
valitsuses, võib olla teevad ikka 
seaduse ära, et ma saan migrandi 
tiitlist lahti. Olen ju eestlaste järel-
tulija,” loodab ta. 

Oleme lõhki löödud 
rahvas, sellest taa-
gast välja saamiseks 
on veel mitu põlv-
konda vaja. Aga 
Eesti ei ole nõrk, 
Eesti on tugev.

  Enn Teimann, Rannameeste klubi: “Volli on meie üleaedne, naabrimees. Ta on väga abi-
valmis, lahke ja sõbralik, haruldane inimene. Ta on ikka omakasupüüdmatult aidanud neid, 
kes üksi ja kel parajasti abi vaja.

Seenioride kepikõnnid ja 80+ ekskursioonid on Volli algatus. Ta valmistab alati kõik mars-
ruudid põhjalikult ette ja oskab paljude asjade kohta, mida me teel näeme, ka huvitavalt 
rääkida. Kusjuures ta räägib peast. Mina küll pean piiluma mõnda elektroonilisse abivahen-
disse, aga Volli räägib peast. Ja lõpus on alati kiluvõileivad ja pohlavarretee. Pohlavarretee 
on Volli kaubamärk. 

80+ ekskursioone teevad nad koos Rein Kriisiga, kes on 85 ja tema on 83. Nii et ekskur-
sioone teevadki üle kaheksakümnesed, ehkki võiks ju arvata, et nooremad korraldavad. 

Vollile meeldib matkata ja reisida, see teda kohe huvitab, kogu aeg tahab kuskile minna 
ja korraldab siis teistele ka. Need ettevõtmised on väga populaarsed.  Vallavalitsus maksab 
reisikulud ja see võimaldab minna ka neil, kellel muidu olukord kitsam. 

Rannameeste klubis lööb Volli ka aktiivselt kaasa. Pidasime Osmussaare reisi plaani, aga 
pole veel selge, kust raha saame. Loodame, et õnnestub. 

Volli on tore mees ja ta on Viimis eakatele juba üle kümne aasta loonud väga palju häid 
võimalusi käia ja liikuda. Ta on elutööpreemia vägagi ära teeninud.”

KO M M E N TA A R

Juba pikki aastaid 
käivad Viimsi eakad 
Volli eestvedamisel 
iga kuu korra kepi-
kõnnil ehk matkal 
“Tunne oma kodu-
valda”. 

Sirje ja Volli 
Kallionil täitub 
peagi 50 koos  
oldud aastat.
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lusi jaanitulele minna ikka linnast 
välja. Üks vanaproua mängis meil 
seal pidevalt akordioni, jaanitule 
raames tegime karnevali, kus olin 
korduvalt indiaanlaseks maskee-
runud jne. 

Hiljem, kui juba esinemised tek-
kisid, on olnud väga erinevaid jaa-
nipidusid. Nii intiimseid kui ka to-
hutult suuri, küll lõõskava päikese 
kui ka paduvihmaga. Aga ühte ma 
ütlen – jaanipäevaks on kevad sel-
jatatud, loodus on üles ärganud ja 
seda on näha ka kõigi inimeste sil-
madest sel ajal. 
Curly Strings:  Jaanipäeval on ala-

ti meie pere ja sõbrad kokku saa-
nud ning siis on ikka väga-väga lõ-
bus. Nüüd muusikutena on meil 
tihtipeale sel päeval esinemine ja 
seega tähistame seda koos teiste 
inimestega, mis on ju ka ääretult 
tore. Ootame väga üle pika aja koh-
tumist eheda publikuga.

JAANID 23. juunil toimub Viimsi vabaõhu-
muuseumis traditsiooniline suur jaanituli. Kohal 
on meie parimad artistid Curly Strings, Ivo Linna 
& Supernova, toimuvad põnevad jaanimängud, 
süüdatakse kaunis jaanituli ning tegevusi jätkub 
kogu perele. 

Ivo Linna & Supernova ning Curly Strings 
Viimsi vabaõhumuuseumi jaanitulel 

Kui on esinemine ja peoõhtu, siis 
mulle meeldib vaadata inimeste il-
meid, nägusid, laste ülevoolavaid 
meeleolusid, mida see hetk nei-
le kõigile tähendab. See on tradit-
sioon, mis hoiab meid elus ja aitab 
edasi minna. Mulle meenuvad lap-

sepõlvest ka loomulikult kustuvast 
lõkkest ülehüppamised ja hiljem 
sütes küpsetatud kartulid.
Curly Strings:  Kindlasti jaanilõke, 

jaanitoidud ja laulmine, tantsimine 
ja laulmine, tantsimine… Ja siis sõ-
najalaõie otsimine… Kes selle leiab, 
on õnnega kaetud.

   
Mida soovitate inimestele, kes tu-
levad 23. juunil teid Viimsi jaani-
tulele kuulama ja kaasa elama?
Ivo Linna:  Soovin, et selleks õh-

tuks on meie olud läinud nii heaks, 
et rahvas julgeks ikka kokku tulla. 
Me kõik oleme seda väärt, et tunne-
tada hetke, kui pärast poolt aastat 
vangis istumist saame ennast jäl-
le vabana tunda. Võtke kaasa kõi-
ge parem tuju ja ma luban, et mina 
olen parimas vormis – pidutseme 
nüüd veidi ometi!
Curly Strings:  Jaanitulele tulgu 

hea tuju ja tantsulustiga inimesed. 
Meie muusikale ei saagi ilma selle-
ta kaasa elada!

Jekaterina Alipova
Viimsi vabaõhumuuseum

  Esinevad Curly Strings, 
Ivo Linna & Supernova.

  Õhtujuht Erkki Sarapuu.
  Lapsi lõbustavad Tamme 

Ratsutalu hobused ja ponid, 
Viimsi vabaõhumuuseumi 
lambad ja talled, avatud on 
suur külakiik ja muud muu-
seumi tegevused. Kohapeal 
pakuvad parimaid jaanisöö-
ke ja -jooke Burger Kitchen, 
Havaii Davai ja Krügeri suve-
kohvik.

  Väravad avatakse kell 18, 
suur jaanilõke süttib kell 20. 
Pidu kestab südaööni.

  Vaata lisa Facebookist: 
www.facebook.com/Viimsi-
Suvemuusika!

Viimsi jaanituli 
2021

hea teada

  Jaanipäeva juurde kuulub rida maagilisi, kuid igal juhul roman-
tilisi ettevõtmisi. Näiteks sõnajalaõie otsimine. Sõnajalaõit tuli otsida 
metsast üksinda. Sõnajalg õitseb uskumuse järgi kord aastas jaani-
ööl ja õnnelik leidja on hoobilt rikas, valdab erilisi oskusi ja sala-
keeli. 20. sajandil oli jaanitulelt tavaks minna kahekesi sõnajalaõit 
otsima. Ikka koos kalli kaaslasega.

  Varasemate romantiliste ennustustavade hulka kuulub ka üksinda 
salaja jaaniõite korjamine. Erinevaid õisi peab olema kokku üheksa. 
Korjatud kimp pannakse padja alla, öösel nähakse unes kallimat.

  Kuna tegemist on aasta lühima ööga, siis oli tavaks olla päikese-
tõusuni ärkvel. Üldlevinud arvamuse järgi on suur õnn, kui jaaniööl 
ei saja. Jaanikastel on läbi paljude sajandite usutud olevat maagiline 
tervistav ja ilu andev jõud, mistõttu sellega pesti nägu. 

Maagiline jaanipäev

Curly Strings 
rõõmustab 
oma ette-
astetega alati 
nii suuri kui 
ka väikeseid.
Foto: Maris 
Savik

Ivo Linna 
laule teavad 
peast kõik 
viimsilased.
Foto: Jake 
Farra

K
üsisime jaanitule pea-
esinejatelt Ivo Linnalt 
ja Curly Stringsilt jaani-
päeva kohta kolm küsi-

must, millele nad ka hea meelega 
vastasid.

Kui oluliseks peate enda jaoks 
jaanipäeva ja sellele eelnevat 
jaanilaupäeva?
Ivo Linna:  Jaanilaupäev on mulle 

lapsest saati olnud lahutamatu su-
vepidu. Ei olnud suuremat rõõmu, 
kui korjata karjamaalt kuivanud ka-
dakaid (see oli siis toona Saaremaal 
poiste töö), et sellest õhtune lõke 
kokku seada. Tegime seda suure 
huviga ja õhtuks kogunes maapeo-
le ka linnarahvas, kes otsis võima-

Mis on teie arvates kõige olulise-
mad tegevused, mida jaanilau-
päeval kindlasti peaks tegema?
Ivo Linna:  Ikka lõke ennekõike. 

Kui olen jaanilaupäeval kodus, siis 
armastan lõkkesse vaadates mõel-
da kõige üle järele, mis on oluline. 
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KOGUPERE orienteerumine. Anarhistide lahing. 
REET LINNA ja ansambel REGATT. Päeva juhib Jaan Kirss.

Vaata lisaks: www.rannarahvamuuseum.ee

10. juulil Naissaarel

RANNARAHVA 
FESTIVAL

RANNARAHVA 
FESTIVAL

Toimub

Joogabussiga Viimsis perepäev
Kolmapäeval, 30. juunil toimub Rannarahva muuseumis heategevus-
lik perepäev, mille eesmärk on toetada peresid lihtsate vaimsete ja 
füüsiliste praktikatega. See on hea võimalus joogaga tutvust teha. 

Perepäeva kava:
13.00–13.30 Kogunemine ja sisseelamismängud
13.35–14.35 “Hõbedased hetked” painduv keha ja meel läbi jooga-

liku hingamise eakatele – Kalli Suga / kundalini ja laste jooga õpetaja 
13.45–14.45 Laste jooga 1.–3. klass – Monika Allert / laste jooga õpetaja
13.45–14.45 Laste jooga 4.–6. klass – Merylin Pavel / kundalini ja laste 

jooga õpetaja
14.45-15.30 “Liikumisretseptid paremaks eluks” – Katre Lust Mardna / 

Füsioteraapia Kliiniku füsioterapeut
15.00–16.00 Noorte jooga 7.–9. klass – Annika Kirss / kundalini ja 

laste jooga õpetaja
15.00–16.00 Noorte jooga 10.–12. klass – Merylin Pavel / kundalini ja 

laste jooga õpetaja
15.00–15.45 Meisterdamine kristallidega lastele – Leie Klaar / Klaar-

suse Kristallistuudio
16.00 ÜHISSÖÖMINE 
16.45–17.45 Loeng “Kuidas hoida häid suhteid” – Meelike Saarna / 

pereterapeut ja suhtlemistreener 
17.00–17.45 Meisterdamine kristallidega lastele – Leie Klaar / Klaar-

suse Kristallistuudio
17.00–18.00 Joogalik töötuba “Meestelt meestele” – Ats Vooglaid / 

kundalini jooga õpetaja
17.55–18.55 Joogalik töötuba naistele “Sõltuvused” – Merylin Pavel 

ja Selve Miil / kundalini jooga õpetajad
19.00–19.20 Kundalini jooga meditatsioon täiskasvanutele “Tervene-

mine  sõltuvustest” – Merylin Pavel ja Selve Miil
19.30–20.45 Gongimeditatsioon Jagaspace Gong Spa helidega – 

Alex ja Kaushalia

FESTIVAL Naissaar on koht, mida 
võib avastada lõputult. Selleks, et 
see avastamine oleks veel lõbu-
sam, korraldab Rannarahva 
muuseum selle aasta Rannarahva 
festivali just seal. Tänavu on festi-
vali olulisteks teemadeks saarel 
matkamine, ajaloo esitamine 
erinevates vormides ja muidugi 
meeleolukad kontserdid päeva 
lõpetamiseks.

Festival algab 10. juulil kell 15 Naissaa-
re sadamas. Sadamaalal saab kogu fes-
tivali ajal mõnusalt süüa-juua. Sinna 
jõudmiseks tuleb heita pilk Sunlinesi 
või reislaeva Monica kodulehtedele, 
kust saab osta endale sobiva laevapi-
leti.

Esimene suurem ettevõtmine on 
kogupere orienteerumisvõistlus, mil-
le käigus tuleb saarel erinevates koh-
tades üles leida ja läbida kontrollpunk-
tid, kus ootavad erinevad ülesanded. 
Paaritunnise orienteerumise lõpus 
saavad erinevates kategooriates võist-
lejad auhinnad.

Edasi pöördub aeg üle saja aas-
ta tagasi, kui Naissaarel moodustati 
maailma esimene anarhistlik riigike-
ne. Kohal on tolleaegsed madrused ja 
soldatid, kes revolutsioonide segadu-
ses veidi rahutuks on muutunud. Oo-
data on relvastatud kokkupõrget, kus 
kõlavad püssipaugud ja täriseb ehtne 
kuulipilduja Maxim.

Seejärel tuleme tagasi rahuaega ja 
kõik külastajad saavad oma merelau-
luoskused proovile panna Reet Linna 
juhtimisel. Laulge kaasa saarel!

Kui hääled ja meeled on soojaks 
köetud, hakkab ka jalg paratamatult 
tatsuma. Õhtu läheb edasi parima bän-
diga, kes mere äärde saab sobida – la-
vale tuleb ansambel Regatt!

Õhtu lõpeb kell 22 ning kes ei kavat-
se saarele jääda, see saab asuda laeva-
ga koduteele.

Jekaterina Alipova
Rannarahva muuseum

Rannarahva festival kutsub 
sel aastal Naissaarele

  Täpsem info: www.ranna-
rahvamuuseum.ee

Naissaar on avastamist väärt ja suvel on üheks heaks võimaluseks Rannarahva 
festival. Foto: Martin Jaško

MEREREISID Juba 17 aastat mere-
reise pakkunud Watersport.ee 
on saanud laiendust ja lisaks 
kiirkaatritele, millega sõidab 
Aegnale 5 minutit, Naissaarele 
20 minutit ja Prangli saarele 
30 minutit, saab nüüd sõita Rohu-
neeme väikesadamast suurema 
laevaga soovitud saarele. Korral-
dame Aegna saarele klassi-
ekskursioone.

Watersport.ee pakub võimalust sõi-
ta Aegna saarele nii omale sobival kel-
laajal või liituda teise seltskonnaga. Su-
viti sõidetakse saarte vahet mitu korda 

päevas, talvel toimuvad sõidud ka hõl-
jukiga.

Saab korraldada vahva lühike-
se sõidu merel kiirkaatriga ehk me-
resafari või kombineerida see üritus 
Rohuneeme Kaptenimajas või Aegna 

Admiralimajas. Mõlemas majas saab 
korraldada sünnipäevasid, seminare, 
koosolekuid. Aegna Admiralimaja on 
Viimsist vaid 5 minuti kaugusel, kus 
pakutakse eelbroneerimisega maitsvat 
toitlustust, saare ekskursiooni ja maju-
tust (majutuskohti on kuni 30).

Watersport.ee

Aegna saarele vaid 5 minutiga!

Laevastik Rohuneeme sadamas. 
Foto: watersport.ee

  Info ja broneerimine:
www.watersport.ee, FB: @water-
sport.ee, www.kaptenimaja.ee,
FB: @kaptenimaja, @aegna-
maja

  Tammneeme küla jaanipäev korraldatakse tänavu 19. juunil algu-
sega kell 18. Muusikalise etteastega astub üles ansambel LIMIT. Koha-
peal on toitlustamine.

Külarahvas, tulge välja ja lõbutseme koos!
MTÜ Tammneeme Külaselts 

Tammneeme küla jaanipäev

Tule perepäevale ja saa tuttavaks joogaga!  Foto: erakogu
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üldse meeldib. Olen ikka veel siin – 
järelikult meeldib! 

Teisel tööaastal sai minust klas-
sijuhataja ja sellest ajast olen lendu 
saatnud juba neli päris “oma laste” 
pesakonda. Klassijuhatamine lii-
dab õpetajat kooli ja lastega ning 
õpetaja ei ole nagu läbilendav sa-
telliit, vaid teda seob kooliga mida-
gi hoopis rohkemat – “oma lapsed”.

Koolielu on aja jooksul väga pal-
ju muutunud. Kes oleks osanud 
uneski näha, et pool õppeaastast 
oleme distantsõppel? Nüüd võtame 
seda loomulikuna ja oleme valmis 
igapäevaselt muutuva hariduseluga 
sammu pidama. Osalen põnevuse-
ga selles protsessis.

Marianne Vainola
õpetaja

Juhuse kingitus
Olen töötanud Püünsi koolis kaks 
aastat. See on olnud keeruline, aga 
ka äärmiselt huvitav. Sattusin siia 
juhuslikult, tutvuse kaudu. Alusta-
des verinoore õpetajana, olin töö-
postile asudes ebakindlam, argli-
kum ja kogenematum kui praegu. 
Koroonakriis oli viimane piisk mi-
nu teotahte ja võimekuse karikas-
se, põlesin läbi. Olin veendumusel, 
et õpetajaamet ei sobi mulle. Saa-
tusel olid aga teised plaanid. Sattu-
sin vestlema õppejuhiga, kes muu-
hulgas mainis, et koolile otsitakse 
haridustehnoloogi, kuid sobivat 
kandidaati ei ole leitud. Otsustasin 
kandideerida. Käesoleva õppeaasta 
algusest olen lisaks arvutiõpetuse 
õpetaja ametile haridustehnoloog 
ja inglise keele õpetaja. Olen häs-
ti sulandunud kollektiivi ja lisan-
dunud kohustuste hulk ei heiduta 
mind, pigem innustab panusta-
ma rohkem. Ideid jätkub veel aas-
tateks, lennutan neid hea meelega 
just Püünsi koolis.

Annabel Tsarjov
õpetaja

Tõeline kingitus
17 aastat tagasi Püünsisse kolides 
hakkas kohe silma kodutee ääres 
väike kena kool, kus lapsed vahe-
tundide ajal õues ringi jooksid. 

KOOL Püünsi kool on Viimsi poolsaare tipus 
1993. aasta septembrist tegutsev põhikool-lasteaed. 
Püünsi kooliperre kuulub 58 töötajat, 302 õpilast ja 
36 lasteaiamudilast.

O
leme kodune kogukon-
nakool. Meid ei kohu-
ta suurtes muutustes 
olev koolielu, digiõpe 

ega külmapühad. Loome toreda 
looduslähedase lapsepõlve, suju-
va ülemineku lasteaiast kooli, an-
name kõigile võimalusi ja oleme 
alati valmis koostööks.

Külakogukonna keskus
Püünsi küla on enam kui 1300 ela-
nikuga Viimsi valla üks suuremaid 
külasid. Võõrale võib tunduda, et 
küla on suur ja anonüümne, kuid 
siin kanda kinnitanutele saab üsna 
ruttu selgeks vastupidine. 

Kool on omamoodi noorusliku 
küla garantii, sest meelitab siia las-
tega peresid. Tänu laste kontakti-
dele koolis tutvuvad varem või hil-
jem ka vanemad. Nii saavad Püünsi 
kooli märkamatu panusega võõras-
test tuttavad, tuttavatest sõbrad ja 
kogukonnatunne on taas killuke tu-
gevam.

Püünsi koolist on kujunenud 
külakogukonna keskus. Siin asub 
kõigile avatud raamatukogu, saab 
korraldada koosolekuid ja üritusi. 
Läbi erinevate kogukonnaüritus-
te satuvad siia ka need, kes igapäe-
vaselt koolieluga seotud ei ole. Kui 
kiire elutempo juures muidu naab-
reid ei näe, siis kooli ja kogukonna 
ühistes ettevõtmistes ikka trehva-
takse ning nagu muuseas saavad 
kõik jutud räägitud.

Esta Järv
külavanem

“Oma laste” pesakonnad
Üks “mere poole kaldu” kool asub 
poolsaare tipus – see on Püün-
si kool! Nii merel kui ka koolis on 
lainetus enamasti rahulik, kuid tu-
leb ette ka päris tugevaid torme. Iga 
päev on isemoodi ning see hoiab-
ki mind koolis – töö on põnev ja ru-
tiinivaba. Minu kui õpetaja sisemu-
ses on tavaliselt vaikne meri, kuid 
kui vaja, võin ka tormata nii, et lai-
ned löövad üle kalda. 

Asusin siia tööle 2003. aasta sü-
gisel. Plaanisin jääda vaid aastaks 
ja proovida, kas mulle õpetajaelu 

Esimene tutvus koolimajaga al-
gas lasteaiast, kui meie esimene 
laps sinna koha sai. Rühmad olid 
väiksemad kui harilikult ja lastega 
käidi palju looduses. Kooliminek 
on olnud väga sujuv. Püünsi kool 
on nagu ehtne külade kool – siia 
suundusid ka naabrilapsed ja las-
teaiakaaslased nii Püünsist kui ka 
naaberküladest.

Koolis on professionaalsed ja 
pühendunud õpetajad. Koolijuht 
Jekaterina Tšerepannikova on hoo-
liv ja arvestav – tõeline eestvedaja. 
Arvan, et siin on võimalik saada vä-
ga hea haridus. Olen tänulik, et õpi-
lasi märgatakse – nii siis, kui läheb 
hästi, aga ka siis, kui mitte nii väga, 
ning pakutakse ka abi. Omavahel 
suhtlevad kõik lapsed, hoolima-
ta klassist või vanusest. Läbi laste 
tiheda suhtluse tunnevad üksteist 
ka lapsevanemad. See loob turva-
lise õhkkonna. Tänu avatud suht-
lusele tulevad ka sulitembud üsna 
kiiresti välja.  

Lapsed liiguvad üldiselt palju. 
Lisaks kehalise kasvatuse tunnile 
saab õppida tennist ja rahvatant-
su. Talvel suusatatakse ja igal aastal 
korraldatakse pereorienteerumist, 
mille raames liigub kogu küla. Põ-
nevusega ootame spordiplatsi val-
mimist. Kooli juures on võimalusi 
vaba aja veetmiseks. Nii mõnelgi 
päeval jõuavad lapsed koju alles 
siis, kui koolimaja uksed suletak-
se. See on tõeline kingitus, et kodu 
lähedal on just selline kool.

Marge Kaskpeit
lapsevanem

Võti on koostöö
Olen Püünsi kooliga seotud enam 
kui 20 aastat. Meie kolme lapse ha-
ridustee on siit alguse saanud. 

Püünsi koolil on selle aja jook-
sul olnud rõõmsamaid ja keeruli-
semaid aegu. Kõige suuremad mu-
repilved olid seotud mõtetega kool 
6-klassiliseks muuta. Üheskoos 
hoolekogu, koolipere ja kogukon-
naga suutsime kooli tuleviku eest 
seista ja tekkinud mured dialoogis 

koolipidajaga lahendada – täna-
seks on see vaid ajalugu, mida või-
me tagantjärele meenutada.

Kool on viimaste aastatega tei-
nud märgatava arenguhüppe ja se-
da igas mõttes. Kool on kasvanud 
täiemahuliseks kaheparalleelseks 
põhikool-lasteaiaks, saanud juur-
deehituse, raamatukogu ja noor-
tekeskuse. Olemuselt on kool jää-
nud ikka väikeseks, armsaks ja 
turvaliseks kogukonna kooliks, ku-
hu tahetakse oma last haridusteed 
omandama panna ka Viimsi kauge-
matest piirkondadest. Püünsi kooli 
õpilaste õpitase on piisavalt kõrge, 
et võimaldada lõpetajatel õpin-
guid jätkata mistahes gümnaasiu-
mis või kutsekoolis. See omakor-
da kinnitab õpetajate tehtud head 
tööd ning kõrget õpetamise taset.

Kooli maine on läbi aastate taas-
tunud ja tõusuteel. Püünsi kooli 
edu on viimastel aastatel üha roh-
kem märgatud ka Viimsi valla kui 
koolipidaja poolt, kes on lisaks leid-
nud täiendavaid investeeringuid 
kooli säilimiseks ja jätkuvaks aren-
guks. Äsja avati kooli kõrval reno-
veeritud pallimänguväljak ja uuest 
õppeaastast on lootus kooli- ja las-
teaiaperel ning kogu Viimsi pool-
saare tipu kogukondadel nautida 
uue spordiväljaku rõõme ja võlusid. 

Sellised edulood ei sünni ilma 
algatuse ja eestvedamiseta. Saa-
vutatud edu võti on erinevate hu-
vi- ja osapoolte omavaheline tõ-
hus koostöö. See on kahtlemata 
kooli enda, Püünsi külavanema ja 
-kogukonna hea töö tulemus. Tege-
mistesse on panustanud ka Püünsi 
kooli hoolekogu liikmed läbi erine-
vate tegevuste ja algatuste. Avaldan 
tänu kõigile kaasteelistele läbi aas-
tate hoolekogude erinevates koos-
seisudes! 

Olen olnud Püünsi kooli pat-
rioot ja tõeline fänn ning püüan 
seda olla ka pärast seda, kui minu 
lapse koolitee meie armsas koolis 
lõpeb.

Andu Tali
lapsevanem ja hoolekogu esimees

Üks kool asub poolsaare tipus – 
mõtteid meie inimestelt

Uudishimulikud 
kaheksajalad
Püünsi kooli juures tegutseb väike 
kaherühmaline lasteaed. Mere ja 
metsa lähedus loob soodsad tingi-
mused loodusvaatlusteks, õppekäi-
kudeks, matkadeks ja sportlikeks 
tegevusteks. Lasteaia süvaõpetuse 
suund on keskkonnakasvatus, mi-
da tutvustame läbi loodusprojek-
tide ja pärimuskultuuri. Tervislik-
ke eluviise propageerime looduses 
viibimisega ja läbi igasuguse liiku-
mise. Toredaks traditsiooniks on 
kujunenud kord kuus toimuvad õp-
peaasta teemalised muinasjutu- ja 
pärimusmängude hommikud. Kõi-
kides projektides löövad kaasa las-
teaia maskotid – uudishimulikud 
kaheksajalad Kombu ja Misse, kes 
annavad edasi lasteaia väärtusi. 
Õues õppimiseks ja matkamiseks 
oleme loonud Kombu ja Misse õp-
perajad. Praegu on töös õuesõppe 
keskuste rajamine, mis pakuvad 
põnevat vaheldust nii õppetege-
vustes kui ka vabas mängus. Koos 
Misse ja Kombuga täienevad meie 
seiklused igal õppeaastal.

Olles kooli osa, on üleminek las-
teaiast sujuv ja laste jaoks väga oo-
datud sündmus. Ees on tuttavad 
kaaslased, keskkond ja mõned õpe-
tajad. Kooli süvaõppe suundadeks 
on tennis ja rahvatants, sellepärast 
on ka lasteaia vanemas rühmas te-
gevuste plaanis kord nädalas rah-
vatantsu- ja tennisetunnid. Püün-
si lasteaed on lapse jaoks imetore 
koht.

Triinu Puidet
lasteaia õppejuht

Tore lapsepõlv 
Meie koolitee algas sel ajal Püünsi 
kooli suurimas, 24 õpilasega klas-
sis. Osa meist oli kooliga tuttav ju-
ba läbi eelkooli või lasteaia. Tänu 
metsa ja mere lähedusele oli õp-
petöö väga looduskeskne – toimus 
õuesõpe ja soojade ilmadega sai 
vahetundide ajal värskes õhus pu-
hata. Pärast koolipäeva oli hea sõp-
radega aega veeta, sest kõik elasid 
samas külas.

Üks kooli suurimaid võlusid 
on ühtsus. Kõik klassid suhtlevad 
omavahel, hoolimata vanusest või 
kooliastmest. Ka meie suhtleme 
edasi nii sõpradega, kes sinna jäid, 
kui ka endast vanemate vilistlas-
tega. Väga head suhted on jäänud 
õpetajatega, kes meie tegemistele 
kaasa elavad ja toetavad. Gümnaa-
siumis õpinguid jätkates oleme aru 
saanud, kui hästi meid edasisteks 
eluetappideks ette valmistati.

Praegu on tore tagasi vaadata ja 
meenutada, kui vahva lapsepõlv 
meil tänu Püünsi koolile oli. Hinda-
me, et saime oma lapsepõlve nauti-
da, saades hea hariduse ja etteval-
mistuse eluks. 

Saskia Kaskpeit
Nele-Lisette Hera

vilistlased

Väike, kodune 
ja armas 
Püünsi kool. 
Fotod: Püünsi 
kool

Tänavused 
Püünsi põhi-
kooli lõpe-
tajad.
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Viimsi noored võistlesid 
kergejõustikus
6. juunil toimus Viimsi staadionil esmakordselt spordiklubi Lindoni 
korraldatud mitmevõistlus 7–12-aastastele klubi noortele. Staadionile 
tuli kokku lausa 100 noort sportlast. 

Tegemist oli mitmevõistlusega, kus pidi sooritama neli ala: 60 m 
jooks, pallivise, kaugushüpe ning 400/800 m jooks. Tihedas konkurent-
sis selgusid iga vanuseklassi kolm parimat mitmevõistlejat nii poiste 
kui ka tüdrukute seas.

2012.–2013. aastal sündinud tüdrukutest oli parim mitmevõistleja 
Karmel Bõmberg ning poistest Karl Aleks Ülemaantee, mõlemad õpi-
vad Viimsi koolis.

2011. aastal sündinud vanuseklassi parimad mitmevõistlejad olid 
Olivia Voltri ja Urban Aik Sild, samuti Viimsi koolist.

2010. aastal sündinud laste vanuseklassis olid parimad Lene-Mai 
Maripuu ja Kristjan Vasar, kes õpivad Haabneeme koolis.

Kõige vanemad osalejad olid U14 vanuseklassi sportlased ja nende 
seas jõudsid poodiumi kõrgeimale astmele Sofia Salm ja Henri Näppi, 
kes õpivad Haabneeme koolis.

Võitjaid autasustati medali, diplomi ja 
klubi meenega.

Lisaalana oli kavas U14 vanuseklassi 
tõkkejooks, kus kiireimaks tüdrukuks kroo-
niti Karolin Takk Randvere koolist ning 
kiireimaks poisiks Henri Näppi Haabnee-
me koolist.

Loodame, et oleme loonud uue toreda 
traditsiooni meie klubi kõige noorematele 
sportlastele, ning mõlgutame juba mõtteid, 
milliseks kujuneb 2022. aasta mitmevõist-
lus Viimsi staadionil. Soovime väga, et 
osavõtjate arv on siis veelgi suurem.

Eriline tänu tänavuse võistluse korraldustiimile ning kõikidele vaba-
tahtlikele kohtunikele! Eriti tunnustame meie treenereid ja kehalise 
kasvatuse õpetajaid Viimsi ja Haabneeme koolist, kes on nii palju järel-
kasvu spordi juurde toonud ja kelle juhendamisel kõik need 100 vaprat 
sportlast staadionile võistlema jõudsid. 

Spordiklubi Lindon

Õpilasmalev alustas tööd
Käesoleva nädala alguses alustas töist teekonda Viimsi õpilasmaleva 
esimene vahetus!

Õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis ela-
vatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning veeta meeldivalt 
vaba aega, panustades seeläbi ka oma kodukoha hüvangusse. Lisaks 
neljatunnistele tööpäevadele pakub Viimsi õpilasmalev noortele tore-
daid ühistegevusi ka väljaspool tööaega. 

Suur tänu Viimsi noortekeskusele ning kohalikele Viimsi asutustele 
ja ettevõtetele, tänu kellele 2021. aasta õpilasmaleva toimumine või-
malikuks on saanud! 

VT

VÕISTLUS Kui rääkida Randvere 
kooli traditsioonidest, siis võib 
Playboxi kindlasti pidada üheks 
neist.

Eelmisel kevadel meil vedas – võistlus 
õnnestus enne üleriigilist eriolukor-
ra väljakuulutamist ära pidada. Kah-
juks jäi ära Harjumaa voor, kuhu kooli 
võitja tavaliselt edasi läheb (Harjumaal 
oleme selle võistluse ka ära võitnud!). 
Seega kaalusime selle aasta alguses pä-
ris pikalt, kas teeme Playboxi või mitte. 
Kuid kõige olulisem oli aru saada, kui-
das seda võistlust läbi viia, kui õpila-
sed on enamuse kevadest distantsõp-
pel ning kokkusaamine ja harjutamine 
on suhteliselt keeruline ning isegi kee-
latud. Ootasime olukorra selginemist 
ja aega, mil õpilased koolimajja saa-
vad, sest laste soov Playboxis osaleda 
oli suur. 

Plaanid muutusid jooksvalt
Üpriski kindel oli aga see, et tavapära-
selt – ühiselt aulas – me üritust läbi viia 
ei saa. Kui kevadel olime Playboxi tee-
maks valinud Elmari TOP10, siis nüüd 
andsime teema vabaks ja lähenesi-
me loominguliselt – ootasime etteas-
teid mis tahes lemmikartistidelt video 
teel. Kes ise videot teha ei saanud, nen-
de etteasted filmisime üles koolimajas. 
Eriti vahvad oli 1a, 2b ja 3b klasside et-
teasted, sest need tulid ettekandele ka 
live’is oma klassidele, seega võis tun-
ne olla peaaegu nagu “päris” Playboxil. 

Kõige rohkem esines meil sel kor-
ral nublusid, aga ka Grete Paia, Pluto ja 
Stefan, Liis Lemsalu lood olid valikus. 
Kui kõik üheksa etteastet “purki” said, 
jagasime Stuudiumi kaudu infot kõigi-
le õpilastele ja ka õpetajatele, kellel oli 
nädala jooksul võimalus oma lemmi-
kutele hääli anda. 

Põnevust jagus
Hääletamise tegi esinejate jaoks eri-
ti põnevaks asjaolu, et Viimsi kino oli 

üritust toetama tulnud ja välja pan-
nud auhinnad I–III kohale (kinopilet 
+ keskmine popkorn ja jook) – sellist 
auhinda tahaks ju igaüks! Kokku andis 
koolipere etteastetele 109 häält... ja I ko-
ha vääris 34 punktiga 5c klassi õpilaste 
Elina ja Kadi esituses Tigrani (feat. ka-
patu) lugu “Pärnumaranda”. 

“Olime üllatunud, et saime esime-
se koha – eks me natuke ikka lootsime 
ka, aga arvasime, et võidab keegi tei-
ne,” ütles Kadi. 

II kohale tuli 32 punktiga 5a klas-

si tüdrukute Laura, Kirke, Karoliine, 
Mirelli, Iirise, Tuule ja Liseti esituses 
Maiani lugu “Seotud” ning auväärse 
III koha teenisid 20 punktiga 3b klassi 
tüdrukud Anna Nicole, Eva, Oliivia So-
fia, Marie Lotta ja Sandra nublu looga 
“Croissantid”. 

Viimsi kino ei piirdunud vaid au-
hindade jagamisega, vaid valis ka en-
da lemmiku – 2b klassi poiste Eriku, 
Mattiase, Robini, Kris Markuse ja Bru-
no esituses Redeli loo “Tartu”, mis pa-
neb vist igaühe tatsuma. Neid lahedaid 
selle ootab ühine kinokülastus tasuta 
soolokombo ja üllatusega! Kõik osa-
lejad said koolilt tänukirja ja väikese 
meene. 

Suur tänu Viimsi kinole, kes meie 
üritusele nii lahedad auhinnad välja 
pani! Ei ole vist kahtlustki, et kui järg-
mise aasta jaanuaris õpilastelt ja õpe-
tajatelt küsida, kas Playboxi teeme, siis 
kõlab kui ühest suust: “Muidugi tee-
me!” 

Liina Savolainen
Randvere kooli kommunikatsiooni- 
ja huvijuht

OLÜMPIAAD Reedel, 4. juunil 
selgusid Tartus parimad soome 
keele tundjad. Esimese koha 
saavutas Viimsi noormees.

Juba 24. korda toimunud Mikael Ag-
ricola nimelise soome keele olümpiaa-
di võitis Rando Kalbus Viimsi gümnaa-
siumist (õpetaja Ruth Rappold), kes sai 
150 punktist 132. Teine oli Alex-Sander 
Arisalo Tapa gümnaasiumist (õpetaja 
Katri Lehtsalu) 118 punktiga. Kolman-
daks tuli Ingrid Roosiväli Tartu Tamme 
gümnaasiumist (õpetaja Piibe Leiger) 
113 punktiga. 

Lõppvoorus osales 18 õpilast seits-
mest koolist (9.–12. kl). Eelvoor toi-
mus jaanuaris-veebruaris koolides ja 
osa võttis 97 õpilast üheksast koolist 
üle Eesti. Soome keelt õpitakse üldha-
riduskoolides nii B- kui ka C-keelena.

Olümpiaadil tuli proovile panna 
vestlus- ja kirjutamisoskus ning lahen-

dada sõnavara-, grammatika-, kuula-
mis- ja tekstimõistmisülesandeid. See-
kordsed ülesanded olid teemal “Oma 
koti kullan kallis”. Näiteks kirjutamis-

Soome keele olümpiaadi võitis 
Rando Kalbus Viimsist

ülesandes tuli arutleda, milline on elu 
maakeral 100 aasta pärast, ja suulises 
osas räägiti sellest, mida igaüks meist 
saaks oma elukeskkonna eest hoolit-
semisel teha.

Pärast ülesannete lahendamist said 
nii õpilased kui ka õpetajad kuulata 
Soome Instituudi praktikandi Venla 
Suojala loengut soomlastest sotsiaal-
meedias.

Võistluspäev algas Soome suur-
saadiku Timo Kantola tervitusega vi-
deosilla kaudu ning tipnes auhinda-
de jagamisega, mida korraldas Soome 
Instituudi programmijuht Liina Ergma. 
Igale osalejale tegi kingituse olümpiaa-
di pikaajaline sponsor Fazer Eesti AS. 
Parimad said auhinna Tartu Ülikoo-
li teaduskoolilt ja Soome Instituudilt, 
Soome reisid kinkis Viking Line Ees-
ti ning kuue kuu lehetellimuse ajaki-
ri Tiede.

VT 

Rando Kalbus tõi soome keele olüm-
piaadivõidu Viimsisse. Foto: Evelin Lumi

Tänavuse Playboxi võitjad Elina ja Kadi. 

2b vahvad poisid. Fotod: Liina Savolainen

Randvere kooli Playbox viis 
“Pärnumaranda”

Laste rõõm sportimisest oli suur. Fotod: Spordiklubi Lindon

Kõik võitjad said medali.

Viimsi õpilasmalev avati 14. juunil. Foto: Kadi Bruus
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Viimsi Pensionäride Ühendus 
kutsub väljasõitudele
Viimsi Pensionäride Ühendus (VPÜ) korraldab juulis ja augustis 
mitmeid väljasõite, et ühiselt suvist Eestimaad uudistada ja kultuuri 
nautida. 

Neljapäeval, 8. juulil toimub väljasõit etendusele “Eramaa”, mis tuleb 
lavale Pootsi veinimõisas Pärnumaal. Buss väljub Haabneeme busside 
lõpp-peatusest kell 15 suunaga Tammneeme, Randvere, Mähe. Osa-
lustasu VPÜ liikmele on 32 eurot.

20.–21. juulil leiab aset reis “Võrumaa maitseelamused”. Osalustasu 
VPÜ liikmele on 140 eurot. Buss väljub Mähe aedlinna peatusest kell 
5.50 suunaga Randvere, Tammneeme. Haabneeme busside lõpp-pea-
tusest kell 6.15.

Kolmapäeval, 28. juulil minnakse vaatama etendust “Vana klaver” 
Kiidjärvele Põlvamaale. Osalustasu VPÜ liikmele on 43 eurot. Buss väl-
jub Haabneeme busside lõpp-peatusest kell 14 suunaga Tammneeme, 
Randvere, Mähe.

Reedel, 6. augustil ootab ees “Hingelt noorte festival” Paide valli-
mäel. Buss väljub Haabneeme busside lõpp-peatusest kell 8 suunaga 
Tammneeme, Randvere, Mähe.

Teisipäeval, 24. augustil 
sõidetakse vaatama Vii-
nistul toimuvat etendust 
“Talupojad tantsivad 
prillid ees”. Osalustasu 
VPÜ liikmele on 20 eurot.  
Buss väljub Haabneeme 
busside lõpp-peatusest 
kell 16 suunaga Tamm-
neeme, Randvere, Mähe.

Kõikide etenduste-rei-
side eest, millel osalete,
tuleb tasuda hiljemalt 

30. juunil VPÜ tuppa Kesk tee 1. Tuba on avatud T, K, N kell 11–13, riigi-
pühadel suletud. Tel 682 5639. Tasuda võib ka Viimsi Pensionäride 
Ühenduse pangakontole EE912200221025838243 Swedbank.

Täiendavat infot saab Aime Salmistult tel 518 8125, 5690 7520.

VPÜ

VPÜ – mis see on?
VPÜ Ligi 500 Viimsi pensionäri 
teavad, et need tähed tähistavad 
Viimsi Pensionäride Ühendust, 
millele tegusad, teotahtelised 
pensionärid panid aluse enam kui 
28 aastat tagasi – 2. aprillil 1993.

Kõik need aastad on olnud eesmärgiks 
eakate liitmine, ühistegevus, kodusein-
te vahelt väljatoomine, pensionäride 
vajaduste ja soovidega kursisolemine 
ning nende edastamine vallajuhtidele. 
Koos nendega püüame kaasa aidata, et 
Viimsis saaks sotsiaalselt turvaliselt, 
kindlustatult ja väärikalt vananeda.

Millega me tegeleme?
VPÜ-d juhivad ligi 40-liikmeline voli-
kogu ja igapäevaselt 7-liikmeline juha-
tus, kes kõik teevad seda tööd tasuta, 
sooviga aidata oma tee- ja eakaasla-
si. Hiljuti arutati üldkoosolekul möö-
dunud aasta tegemisi ja kinnitati VPÜ 
2020. aasta majandusaruanne.

VPÜ liikmed saavad valla toetusel 
osaleda kultuuri- ja spordiüritustel: 
matkata, käia ekskursioonidel, män-
gida bowlingut, harrastada kettagolfi 
ja kepikõndi, ujuda, treenida jõusaa-
lis, kokata, maalida portselani, külas-
tada teatreid ja kontserte, muuseume 
ning väljanäitusi. Paljud meie liikmed 
osalevad päevakeskustes käsitöö-, lau-
lu-, tantsu-, jooga-, sõnakunsti- ja näi-
teringides. Osaleme Viimsi Seenioride 
Nõukoja ja Rannameeste klubi töös. 

Populaarsed on jõulupakid ja eks-
kursioonid 80+ seenioridele.

Uusi võimalusi hakkavad eakatele 
pakkuma Kesk tee 1 (endine raamatu-
kogu) teisel korrusel valminud ajaveet-
misruumid.

Alati saab paremini
Põhjendatult on Viimsi ca 3000 eakat 
kõige enam vabariigis rahul oma elu-
keskkonnaga ja -korraldusega vallas. 
Aga alati saab paremini, sisukamalt 
tegutseda. 

Varsti on taas kohalikud valimised. 
Ootame, et tulevikus saavad soovijad 
sooja toitu koju tellida ja et rajataks 
kõlakojad/lauluväljakud Viimsisse ja 
Lubja külla. Vald peab oma kätte võt-
ma kõigi tänavate hoolduse või kar-
mimalt nõudma nende korrastamist 
praeguste omanike poolt. Üle tuleks 
vaadata vallavolikogu ebaõiglane ot-
sus kastmisvee tasustamisest. Lihtsam 
peab olema suhtlusvõimalus perears-
tidega. Eakatele tuleks luua võimalus 
laenata vallalt arvutit, et vahetada kirju 
ning saada infot vallas toimuvast. VPÜ 
näeks hea meelega, et vallas ei tegele-

taks nii kirglikult poliitiliste võitluste-
ga, vaid püütaks suurema üksmeelega 
parendada vallaelanike hea- ja rahul-
olu. 

Tulge kaasa lööma!
Viimsi Pensionäride Ühendus ootab 
valla eakaid oma toas Kesk tee 1 tei-
sipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäevi-
ti kell 11–13, mil on võimalik tutvuda 
meie tegevustega, panna kirja oma üri-
tustest osavõtusoovid, tasuda omaosa-
lust, astuda VPÜ liikmeks. Aasta liik-
memaks on 5 eurot, 80+ liikmetele 
tasuta. Oma üle 200 liikmega saame 
suhelda e-kirjadega, igal volikogu liik-
mel on oma piirkonnad, kus nad saa-
vad suhelda seal elavate VPÜ liikme-
tega. 

VPÜ tegemistega saab tutvuda 
VPÜ kodulehel www.viimsiseeniorid.
ee, kirjutada meile viimsiseeniorid@
gmail.com või helistada vastuvõtupäe-
vadel telefoninumbril 682 5639.

VPÜ juhatus soovib kõigile Viimsi 
pensionäridele tugevat tervist, tegut-
semislusti ja meeldivat suhtlust oma 
eakaaslastega!

Arnold Kimber
VPÜ juhatuse esimees

VPÜ suurkogu 29. mail Viimsi huvikeskuses. Foto: Ruslan Dontsov

Hetk etendusest “Talupojad tantsivad prillid 
ees”. Foto: Heikki Leis / Eesti Draamateater

Kell 17 toimub Viimsi 
mõisapargis Johan ja 
Maria Laidoneri mälestus-
märgi juures Võidupüha 
tähistav pärgade asetamine 
Kaitseliidu, Viimsi Nais-
kodukaitse, Viimsi Kodu-
tütarde ja Viimsi valla 
esindajate poolt.

Rae vallas toimuval Landes-
veeri sõjas võidu saavutamise 
102. aastapäeva tähistaval 
Harju XXVI Maakaitse-
päeval antakse Presidendi 
süüdatud võidutuli üle 
Harjumaa omavalitsus-
juhtidele, kes tuled oma 
koduvaldadesse viivad.

Võidupüha tähistamine Viimsis 
Teisipäeval, 23. juunil 

Viimsi vallavanem Illar 
Lemetti annab sümboolse 
võidutule edasi küla-
vanematele ning kõigile 
soovijatele, misjärel 
Kaitseliidu esindajad 
viivad tule edasi Viimsi 
aukodanike kodudesse.

Kell 20 süütab vallavanem 
jaanitule Viimsi vabaõhu-
muuseumis toimuval 
jaanipeol.

Viimsi valla aukodanikud:
Rein Randveer
President Lennart Meri
Kaljo Alaküla
Ants-Hembo Lindemann
Tunne-Väldo Kelam
Siim Kallas
Tõnu Kaljuste
Jüri Martin
Endel Kiisa
Jaak Salumets
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Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.
Ohtlike puude/okste langetamine, 
viljapuude lõikamine, trimmerdamine, 
heki lõikus ja pügamine. Korstna-
pühkija ja pottsepa teenused. Tel 
5348 7318, igor@inkteenused.ee.  
Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenust koduaedades, ühistu-
te ja äriühingute ümbruses. Helista 
ja küsi lisa – tel 5399 3595.

Ehitus
Pakume korterites ning eramaja-
des maalri- ning üldehitustöid ja ka 
elektriga seonduvaid töid. Olemas 
B2 vajalike tööde teostamiseks. Tel 
552 7217.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Ehitus- ning remonditööd. Fassaa-
dide, katuste, vaheseinte, saunade, 

terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende, liistude paigaldus ja muud 
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083. 
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 
13 a, kvaliteetne lõpptulemus! 
E-post info@ormikivi.ee, tel 525 
5851, www.ormikivi.ee.
Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, 
parandustööd ja kivide müük. 
info@viimsikivi.ee, tel 5667 6629,  
www.viimsikivi.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.
Katuste, fassaadide ja aedade pe-
su, värvimistööd, remonttööd, vee-
rennide puhastus ja akende pesu. 
Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvi-
mine (plekk, kivi, eterniit). Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Pääs-
teameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 

kohta väljastan nõuetekohase akti. 
Tel 5689 0125, kuldnoop@gmail.com.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Muud teenused
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.

Metalli koristamine. Tel 505 1300, 
Peeter.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.
Kevadine pakkumine. Kulmude pü-
simeik 25% soodsamalt (tavahind 
129.-). Tel 5562 6723, Viimsi. 
Pringi küla mees teatab, et juuni-
kuus annab tema mesila sülemeid. 
Kontakttelefon 5329 2009.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte ja fotosid, trükiseid ja do-
kumente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 602 0906 ja 501 1628, 
Tim.

Matkaauto rent. Võimsate auto-
maatkäigukastidega B-kat, pal-
jude lisa- ja mugavusvarustustega 
matkaautod. Väiksemad 2 autot 
4-kohalised ja suurem 7-kohaline. 
Lisainfo FB Rendipill, rendipill@
hotmail.com.

Ostame igasuguses seisukorras 
autosid. ARK-ist arvelt mahavõt-
mine litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel 5823 8310.

Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire vormista-
mine ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või 5618 
8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee.

Müüa puitbrikett 110€/960 kg, pel-
let premium 158 €/975 kg, kütte-
klotsid 2 €/kott 40 l, lepp ja kask 
kottides. Tel 517 0257.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.
Pellet al 185 €/alus, RUF-brikett 

al 135 €/alus, küttepuud al 47 €/
ruum. Kõik ühest kohast! Head 
hinnad! Tel 600 0136, 520 0093, 
Puu24.ee.
Autokliima, konditsioneerid, 
soojuspumbad, külmaseadmed: 
müük, paigaldus, hooldus ja re-
mont. Head hinnad, korralik töö. 
Freoonipunkt OÜ. Töötame iga 
päev. Tel 5858 5829.
Too oma liigsed asjad müüki 
Realiseeri.ee-sse. Ostame vana-
vara, tarbeklaasi ja keraamikat. 
Info tel 688 8300, 502 4439, 
e-post pood@realiseeri.ee.

Ehitusoutlet Harjumaal Kose ale-
vikus pakub immutatud poste, 
puitu (terrassilaud, Siberi lehis, 
höövelmaterjal), soojustust (villa ja 
Kingspan PIR-i), aiakaupu (varju-
aluseid, lehtlaid, kuure, aiamööblit 
jpm). Pakume ka transporti. Lisa-
info: www.ehitusoutlet.ee ja telefon 
5656 0096.

Tööpakkumine
Lastehoid Viimsi Miisu pakub tööd 
rõõmsameelsele LAPSEHOIDJALE, 
kes armastab lastega tegeleda ja 
läbi mängu neid arendada. Oota-
me oma meeskonda soovitavalt 
lapsehoidjaks õppinud, loomin-
gulist ja sõbralikku inimest. Paku-
me kaasaegset töökeskkonda, 
täistööaega E–R, toredaid naeru-
suiseid lapsi. Kandideerimiseks 
palun saata CV meilile: viimsi.miisu
@gmail.com. Vastan rõõmuga 
tekkivatele küsimustele telefonil 
516 3416, Ülle.

• Katuste, aedade ja fassaadide 
survepesu ja värvimine.• Puukuuride, garaažide, aedade ehitus.• Katuste vahetus, montaaž, 

voodrilauavahetus.• Vundamendid ja puitkarkassist majad. 
Võtmed kätte.

Tel 523 6803 Silvar
ehitusmehedharjumaal@gmail.com

Langetame, hooldame puid 
ja freesime kände just Teie 
piirkonnas. 
Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.com.

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid
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Kas hingeõhk pole just

roosiline?

 

Tule suutervise kontrolli!

60 999 10
www.viimsihambakliinik.ee 

Oleme Haigekassa partner täiskasvanute hambaravi ning proteesiravi osas.

Viimsi Hambakliinik asub Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212, Haabneemes. 

Tegevusloa nr. LO4228 

Soovid suvele vastu minna säravama naeratusega?

Opalescence valgendavad pastad superheade

hindadega juuni lõpuni!

www.olenterve.ee

Pood: Viimsi Äritare 

Paadi tee 3-212, Haabneeme

Telefon: 60 999 10 

Kuulutame välja konkursi järgmistele vabadele ametikohtadele 2021/2022 õppeaastaks:

ÕPETAJA (koormus 1,0)

ÕPPEJUHT (koormus 1,0)

MUUSIKAÕPETAJA (koormus 0,5)

ABIÕPETAJA (koormus 1,0)

LOGOPEED (Koormus 1,0)

Kandideerimise tähtaeg on 30. juuni 2021.a. Tööle asumise aeg augustikuus 2021.a.

Palume saata CV ning haridust tõendavad dokumendid aadressile: Mirje Trei (MLA Viimsi 
Lasteaiad personalijuht), e-post mirje@viimsilasteaiad.ee, tel 5622 0121
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Ermico Haldus OÜ on ehitusfi rma, kuhu on koondunud suure kogemuste pagasiga ehitusmeistrid. Ermico 
Halduse meistrimehed aitavad kõiges – alustades projektist, lõpetades viimistlustöödega – meie hoole alla 
saate jätta kõik ehitustöödega seonduva ja meie omalt poolt garanteerime kõrgetele normidele vastava tu-
lemuse. Pakume kvaliteetset ehitusteenust üle terve Eesti.

Meie personaalne lähenemine kliendisuhtlusele lubab erinevate probleemide puhul ehitusmeistreid ka sü-
daöösel objektile lähetada. Avariiteenus katab nii haldus- kui heakorrateenusest johtuvate probleemide 
likvideerimise kiirelt ja võimalikult valutult.

VÕTA MEIEGA 
ÜHENDUST

Marjamaa tee 20-7, 
Metsakasti küla, Viimsi 
vald, 74019 Harjumaa 

Tel 552 7217 
info@ermicohaldus.com
www.ermicohaldus.com

MEIE PÕHILISTEKS TEGEVUSALADEKS ON:
• üldehitus
• eramajade ehitus 
• siseviimistlus
• terrassid ja katusealused 
• haldusteenused kortermajadele ja eramajadele
• heakorrateenus

RENOVEERIME, EHITAME JA VASTUTAME

Kõikidele
Ermico Haldus OÜ

tehtud töödele 
kehtib kaheaastane 

garantii.

AVARII-
TEENUS 

24 H

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5620 8888

info@renditoojoud.ee

EHITAME ja REMONDIME,
VIIMISTLEME ja PLAADIME,

teeme PUIDUTÖID,
paigaldame KATUSEID,

ehitame TERRASSE ja PAVILJONE!

KODUABILINE,
TÖÖTAJA 

tehasesse või farmi

HOOAJATÖÖD:
põllutööd, rohimine, 

saagi korjamine,
tänava puhastamine,

lume koristamine, 
jääpurikate eemaldamine

KORISTUSTEENUSED:
koristustööd,
prahi ja vana 

ehitusmaterjali 
eemaldamine,
utiliseerimine

ABI
T

KOLIMINE,
MÖÖBLI PAIGALDUS

REMONDI- ja EHITUSTÖÖD:
aedade, piirete ehitus ja remont,

terrasside ja kuuride ehitus
kõnniteede rajamine, 

tänavakivide paigaldus,
fassaadide korrastmine, fassaadipesu

katuste remont,
vannitubade renoveerimine,

betooni- ja plaatimistööd

AIATÖÖD:
peenarde kaevamine,

muru niitmine, trimmerdamine,
istutamine, rohimine 

MAALRITÖÖD:
pahteldamine, 

värvimine
vuukimine, 

silikoonimine

PUUSEPATÖÖD:
vana põranda eemaldus,

laminaadi ja parketi 
paigaldamine,

uste ja akende paigaldus

Telli: www.tooabi.ee
tel +372 5380 4290
info@tooabi.ee

ABITKUTSU APPI!

Telli
PUIDUTÖÖmeistrid

Meisterviimistlusest

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Eemaldame vana põranda, utiliseerime materjali ja ehitame uue!
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KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

Oleme Haigekassa lepingupartner. Tegevusluba nr: L02451
Laste ja täiskasvanute ravi, proteesihüvitis.

Sinu HAMBAKLIINIK Viimsis
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       Viimsi
    Nelgi tee 1
T-R 10.00-19.00
L-P 10.00-17.00

E-suletud

Šašlõkk sealihast äädikaga

6,95 €/kg

Sea kulinaarne ribi küüslauguga

7,60 €/kg

Pardirinnafilee

14,90 €/kg

19,95 €/kg

küüslaugumarinaadis

5,95 €/kg

Broileri šašlõkk äädikaga
Lambakarree lõigud 

6,95 €/kg

Šašlõkk sealihast
küüslaugumarinaadis

 teravas marinaadis
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Kohalike talumeeste ja väiketootjate
värske kaup
Kvaliteetsed mahetooted 
Jätkusuutlik maailmavaade

Toidukorv taluturult ja elustiili toidupoest
TRUE.GOODS!

Ehe toit talust
sinu koju

www.truegoods.ee

KUNI 30.06 SOODUSKOODIGA 
TALUSTKOJU15
TELLIMUS 15% SOODSAM

KRISTINA ja ARABELLA ELISABETH, viimsilased

facebook.com/viimsikeskus
viimsikeskus.ee
Sõpruse tee 15, Viimsi

Kunsti 
teeme ise.
Muu saab 
poest.


