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UUS KOOLIAASTA Tarkusepäev 1. september toob uue 
alguse 2569 õpilasele Viimsi valla koolides ja 1023 lapsele 
valla lasteaedades. Esimese klassi õpilastele tähendab see 
tähtis päev koolitee algust ja kohtumist oma esimese õpe-
tajaga, üheksandikele aga viimast kooliaastat valla koolis. 

A
lgav kooliaasta toob mi-
dagi uut ja põnevat kõigi-
le õpilastele ja õpetajatele. 
Viiendikud hakkavad õppi-

ma ajalugu, seitsmendikud geograafiat 
ja bioloogiat ning kaheksandikud füü-
sikat ja keemiat. 

2020/2021 õppeaastal alustab Viim-
si koolis õppimist 1214 õpilast, sh 145 
esimese klassi õpilast; Haabneeme 
koolis 675 õpilast, sh 48 esimese klassi 
õpilast; Randvere koolis 385 õpilast, sh 
52 esimese klassi õpilast; Püünsi koolis 
290 õpilast, sh 30 esimese klassi õpilast 
ja Prangli koolis 5 õpilast. Viimsi val-
la lasteaedades toimetab kokku 1023 
mudilast. 

Oleme koos koolijuhtide ja õpetaja-
tega suve jooksul põhjalikult valmistu-
nud, et tunneksime algaval õppeaas-
tal endid turvaliselt ja õppimine ning 
õppimist toetavad tegevused pakuksid 
endiselt kõigile koolirõõmu. 

Hariduselus on kevadsuvisel pe-
rioodil toimunud mitmeid muudatu-
si ja arenguid – nii ongi igas koolis mi-
dagi uut oodata. Esiteks, kahel koolil on 
uued juhid: 1. augustist alustas Viimsi 
kooli juhina Peeter Sipelgas ning Haab-
neeme kooli juhina Vivika Kupper.

Teiseks, Haabneeme ja Randvere 
koolis algavad sügisel ehitustööd, mil-
lega saame juurde klassiruume õppe-
töö läbiviimiseks. Prangli kooli õpila-

sed saavad nüüdsest koolitoitu nautida 
värskendatud söögitoas ja Püünsi koo-
lis alustatakse kohe-kohe uue korvpal-
liväljaku ehitusega. 

Kolmandaks, koolid ja lasteaiad on 
valmis alustama mitmete põnevate 
projektidega: liitutakse Rohelise Koo-
li programmiga, Haabneeme koolis 
alustab spordiklass ning lisaks alusta-
vad mitmed uued põnevad huviringid.

Heameel on ka selle üle, et mitmed 
meie valla koolide õpetajad on alusta-
nud ülikoolis magistriõpinguid. See on 
meile ülioluline, kuna nii saame kõige 
paremini koolidesse tuua uusi teadmi-
si ja värskeid lähenemisi. 

Läheme uuele õppeaastale vastu 
üheskoos, täis energiat ja positiivset 
suhtumist!

Soovime kõigile õpilastele, õpetaja-
tele, koolide personalile, vanematele 
ja toetajatele edu ning kordaminekuid 
uuel õppeaastal!

Illar Lemetti, vallavanem
Marju Aolaid, abivallavanem

Turvalist 
kooliteed!
Jalgratturil püsigu kiiver 
peas, telefon taskus ja pilk 
liikluses! Liikluses peituvad 
ohud ja see nõuab täit 
tähelepanu. Loe lk 8

Viimsi saartel 
elu keeb
Elu Viimsi saartel käib täie hooga.
Prangli spordipäeval oli kõige popu-
laarsem ala kummikuvise. Naissaarel 
pandi esimene kartul maha ja kasva-
tatakse kurke. Loe lk 4–5

Viimsi ettevõtlikud daamid tunnus-
tavad tublisid naisi ja valisid taas 
kord aasta naise. Viimsi raamatukogu 
direktor Tiiu Valm teeb enamat, 
kui töö nõuab. Loe lk 6–7

Viimsi aasta naine 
2020 on Tiiu Valm

pane tähele ...

Soovime õppida koolis, mängida 
lasteaias ja puhata kodus
Lapsed ootavad väga kooliaasta algust ja kogu pere ootab septembris 
tavapärast elurütmi, sellist, nagu oli aasta tagasi. 

Tavapärase rahuliku kooliaasta eelduseks on see, et kodust kooli või 
tööle lähevad ainult terved inimesed. Seetõttu tuletame meelde, et 
haigena me koolis ja lasteaias ei käi – nii hoolime endast ja ka teistest! 
Olulised märksõnad algavaks kooliaastaks: 

  hoia distantsi, väldi lähikontakte;
  pese käsi, hoia puhtust;
  reisilt tulles uuri, kas pead kaheks nädalaks koju jääma, riikide nimekiri 

muutub pidevalt;
  täida kõiki Terviseameti soovitusi, et hoolida endast ja teistest;
  kui tunned end haigena, jää pigem lühikeseks ajaks koju, et mitte seada 

ohtu kaasõpilasi;
  koolid ja lasteaiad püüavad lapsi hajutada, et kõikidel oleks turvalist ruumi;
  koolid ja lasteaiad tagavad erinevad kätepesemise võimalused;
  COVID-19 haigestunud õpilase klass jääb distantsõppele kaheks nädalaks;
  kui haridusasutuses on COVID-19 nakatunuid üle 10%, kaalub Terviseamet 

asutuse sulgemise vajadust ja distantsõppele suunamist.
Hoolid endast, hoolid ka teistest!

Tervitame 
kõiki uue 
kooliaasta 
alguse 
puhul!
Kuldne kukk Sa kena lind, 
ärata Sa vara mind. 
Mulle meelde tuleta, 
et pean hoolsalt õppima! 

(Kuke Aabits, 1890)
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UNISTUS: Viimsi valla aednik Allar Lehtsalu istutab Laidoneri parki hulgaliselt tulpe. Loe lk 9



ruumi kujundada. Kogukond areneb 
ja kasvab üksnes siis, kui tekib kohalik 
kultuur ehk arusaamine ja viisid, kui-
das on hea ja viisakas toimetada nii, 
et keegi kellelegi ülekohut ei tee. Sel-
lel teel on õnneks järjest enam edene-
mist märgata, ja eks see ikka rõõmus-
tab hinge.

Samas, mis siin salata, pole veel ka 
kusagile kadunud Viimsi tuntus kõik-
sugu afääride poolest, kus eesmärgiks 
ikka ju puhas ja selge omakasu ning 
ärihuvi, mitte aga kogukonna kultuu-
ri loomine, hoidmine ja edendamine.

Nii tundubki vahel, et kogu Eesti-
maa on tühjaks jooksnud ja enamus 
neist jooksikutest kogunenud Har-
jumaale Tallinna ümber mere äärde 
või ka mõnede teiste linnade ümber, 
sest linnaelu on ju nii ahvatlev. Ja nii 
on jäänud see kaunis maa oma iluga 
vägagi üksi. Vahel harva, kui igapäeva 
elutrallist aega jääb, jõutakse seda ilu 
imetlema, et siis taas, kui hingeakud 
täis laetud, jätkata senisel tõtlikul vii-
sil toimetamist.

A
eg on jõudnud niikaugele, et taas kuulutame 
välja konkursi “Viimsi kaunis kodu”. Viimsi elu-
keskkond muutub üha korrastatumaks ja kauni-
maks ning inimesed loovad endale imetlusväär-
seid kodusid ja aedu.

Aia loomiseks kulub aastaid tööd ja vaeva, enne kui tai-
med kasvavad ja kavandatud ilu täies mahus esile pääseb. 
Hiina vanasõna ütleb: “Kui tahad olla õnnelik ühe päeva, joo 
end purju. Kui tahad olla õnnelik terve ülejäänud elu, raja 
endale aed.” 

Aed pakub ilu ja rõõmu igal aastaajal. Konkursi “Viimsi 
kaunis kodu”  võitjad esitatakse edasi konkursile “Eesti kau-
nis kodu”. On hea meel tõdeda, et eelmise aasta Viimsi kau-
ni kodu konkursi võitjast – Helve Urva ja Rein Annusveri 
eramu Pringi külas – sai Harjumaa kauneim kodu 2020. See 
võlus konkursi žüriid oma merele avatud vaatega, oskusli-
kult kujundatud liigirikka aia ning põlispuudega, mis seovad 
kogu aiaala tervikuks. Temaatiliselt liigendatud suures aias 
on ruumi nii tiikidele, tarbeaiale kui ka mõnusale aiamaja-
kesele. Traditsiooniliselt pälvivad Eesti kauni kodu konkursi 
võitjad ka Eesti Vabariigi presidendi tunnustuse.

Konkursile “Viimsi kaunis 
kodu” esitatud kodude hinda-
misel käsitletakse nelja suurt 
teemaderingi aiakujunduses: 
terviklikku ruumimõju, hea-
korda, haljastust ja väikevor-
me ning kõigi nende teemade 
koosmõju. 

Sel aastal on konkursi lisa-
teemaks värviline sügis aias. 
Konkursi žürii hindab seekord 
rohkem aiakujundust ja jälgib, 

et aed oleks kaunis kõikidel aastaaegadel. Infot kaunite ko-
dude kohta ootame 10. septembriks e-posti aadressile mar-
je.plaan@viimsivv.ee. Viimsi kauni kodu tiitel kuulutatakse 
välja detsembrikuus “Viimsi tunnustab” galal.  

Konkurss “Viimsi kaunis kodu” on juba saanud tradit-
siooniks ning igal aastal leidub uusi imeliselt kujundatud ko-
dusid ja aedu. Viimsi kauneid kodusid iseloomustab hea lä-
bisaamine loodusega.  Oskus oma elamine harmooniliselt 
sobitada looduskeskkonda on kunst, mida kaunite kodu-
de loojad õpivad ja oskavad. Kõik see on suur, ent rahuldust 
pakkuv töö – nii muutub Viimsi tervikuna ja meid ümbritsev 
elukeskkond kaunimaks ja paremaks. 

Konkurss “Viimsi kaunis kodu” ootab teid osalema!  

Annika Vaikla
abivallavanem 

konkursi “Viimsi kaunis kodu” esinaine 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse  
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.
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www.viimsiteataja.ee
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Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 11. septembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 3. september kell 16.

12 aastat ei maal 
ega linnas, kus kogukond 
kasvab ja areneb
HINGENURK 12 aastat – just nii palju on möödunud aega sellest, kui elutee 
tõi mind Viimsisse. Alustuseks seati mind EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudust 
teenima, misjärel, paar kuud hiljem, kolisin kogu oma killavooriga Viimsisse. 

N
eed 12 aastat panidki mind 
mõtisklema, mis on selle 
aja jooksul Viimsis muu-
tunud ja kui kaua peab üks 

inimene elama ühes paigas, et ta võiks 
end selle koha täieväärtuslikuks liik-
meks pidada või nimetada. 

Mul on olnud õnne elada kolmes 
erinevas kohas Eestimaal. Esiteks Kul-
lamaal, kus paksu ajaloo kihi peal või-
sin üles kasvada ja oma elu esimesed 
18 aastat veeta. Ehk siis paigas, kus on 
kirja pandud esimesed eestikeelsed 
sõnad, mis ka tänaseks säilinud, kus 
Heinrichid (Göseken ja Gutsleff ) te-
gelesid eesti keele ja piibli tõlkimise-
ga juba üle 300 aasta tagasi ja kus naa-
bermajas peatus ülikooliõpingute ajal 
oma vanematekodus Rudolf Tobias 
isiklikult rohkem kui 100 aasta eest. 
Ülikool tõi mind sealt kuldselt maalt 
Tallinna, kuid maalapse rõõmuks ei 
pidanud ma siiski elama ühelgi kivi-
sel mäel, vaid võisin elada ühel ilusal 
liivasel mäel Nõmme mändide all, kus 
aknast hästi vaadates oli isegi merd nä-
ha. Lisaks veel pooleaastane eemal-
olek seitsme maa ja mere taga linnas, 
mis on väga pikka aega olnud maail-
ma elupaikade edetabelites väga kõr-
getel kohtadel. 

Seega on õnnestunud mul oma elus 
elada nii maal kui ka linnas – enne, kui 
jõudsin oma elujärjega paika, mida ei 
saa nimetada linnaks ja mis ei ole ju 
ka maakoht. 

Võimalik, et ealistest iseärasus-
test tulenevalt, aga aina enam tunne-
tan Viimsis elades pinnapealsust, sest 
kõik on meil uus. Jah, loomulikult on 
sel maanurgal oma ajalugu ja muistne 
asulahkohtki märgiks, et siinses paigas 
on juba aastatuhandeid tagasi tegutse-
tud, kuid tänases päevas oleme muu-
tunud oma suures uuendusmeelsu-
ses pinnapealseks ja unustanud väga 
palju sellest, mis on olnud enne meid. 
Nii ongi kuidagi kurb vaadata, kuidas 
“lageraielangile” või loopealsele, kus 
miski peale rohu ei ole kasvanud, ker-
kivad valged kastid, kuhu asub ikka 
veel ja veel elama uusi tulijaid.

Kogukonna areng ja kasvamine ei 
sõltu aga kinnisvaraarendajate või-
mest uusi maju ehitada ega ka vallava-
litsuse võimest teid, koole ja avalikku 

Mul pole küll täpset statistikat, kuid 
tunnetuslikult julgen väita, et vähe-
masti kolmandiku võrra on selle 12 
aasta jooksul elanike hulk Viimsis kas-
vanud. Just kogukondlikus tegevuses 
annab tunda, et väga palju on neid, kes 
tarbijatena küll ootavad, et miskit teh-
taks ja toimuks, kuid endal jaksu pa-
nustada jääb väheks. Siinkohal suur 
tunnustus kõikidele neile, kes leiavad 
jaksu ja indu panustada Viimsi kultuu-
rielu arenemisesse! Sest just sellest sõl-
tub meie ühine rõõm Viimsist.

Teed käies aga ei ole kunagi või-
malik vaadata ainult tagasi, seepä-
rast jagan ka paari mõtet, mida võiks 
ehk unistusteks liigitada. Esmalt võiks 
Viimsis kasvada perekondlike ja väi-
keste ettevõtete ja ettevõtmiste hulk, et 
tekiks siia ja sinna näiteks kohvikuid, 
kust hommikuse jalutuskäigu ajal soe 
saiake soetada, või ka selliseid toredaid 
külalistemaju, kus ollakse valmis küla-
lisi võõrustama.

Minu suureks rõõmuks on töös 
Viimsi peatänava arenduse projekt, 
kuid ühe sellise peatänava juurde 
peaks kuuluma kindlasti ka peaväljak, 
mille ümber saaks koonduda kohalik 
elu. Ja tegelikult oleks vaja oma väikest 
külaväljakut kui kohaliku elu keset ja 
südant igasse Viimsi valla külasse, sest 
mis küla see on, kui tal ei ole südant.

Usun ja loodan, et meil kõikidel on 
soovi ja tahtmist panustada kohaliku 
elu edendamisesse, et meie oma kul-
tuur saaks kasvada.

Väga hea on tegelikult olla viimsi-
lane! 

Võimalik, et ealistest 
iseärasustest tulene-
valt, aga aina enam 
tunnetan Viimsis 
elades pinnapealsust, 
sest kõik on meil uus.
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Rohuneeme tipp. Droonifoto: Allar Lehtsalu

Head viimsilased!

Konkursi žürii 
hindab seekord 
rohkem aiakujun-
dust ja jälgib, et 
aed oleks kaunis 
kõikidel aasta-
aegadel.

tasub teada
Aktused Viimsi koolides 1. septembril

  Kell 10 Haabneeme kooli 2.–8. klasside avaaktus 
  Kell 12 Haabneeme kooli 1. ja 9. klasside avaaktus 
  Kell 11, 13, 15 Viimsi kooli 1. ja 9. klasside avaaktused 
  Kell 9 Viimsi kooli 2.–4. klasside avaaktused 
  Kell 10 Viimsi kooli 5.–8. klasside avaaktused 
  Kell 10 Püünsi kooli 2.–4. klasside avaaktused 
  Kell 12 Püünsi kooli 5.–8. klasside avaaktused 
  Kell 14 Püünsi kooli 1. ja 9. klasside avaaktused 
  Kell 10 Randvere kooli 2.–5. klasside avaaktused 
  Kell 12 Randvere kooli 1. ja 6. klasside avaaktused 
  Kell 12 Prangli kooli 2., 4., 6., 7. klasside avaaktused 

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

Konkursil “Eesti kaunis kodu” Harjumaa kauneimaks 
tunnistatud eramu aed Viimsi vallas Pringi külas. Foto: 
erakogu
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Viimsi tänavavalgustuse 
uuendamise teine etapp vältab 
järgmise suveni
PROJEKT Käivitunud on järje-
kordne Viimsi tänavavalgustuse 
uuendamise projekt – LED II. 
Juulis allkirjastas vallavalitsus 
ehituslepingu OÜ-ga Corle, kes 
teostab töid 18 piirkonnas üle
kogu Viimsi poolsaare. Ehitus-
tööde lõpptähtaeg on juuli 2021.

Hiljemalt 2021. aasta aprilli lõpuks va-
hetatakse kõik mastid ja valgustid. Hal-
jastustööd lõpetatakse suvel.

Tööde ajal võib esineda perioode, 
kus tänavavalgustus ei tööta või häi-
rivad kaevetööd liiklust. Ehitustööde 
toimumise ajal on see kahjuks parata-
matu. Tööd püütakse korraldada vii-
sil, mis elanikkonda võimalikult vähe 
häirib.

Renoveerimise käigus nähakse ette 
amortiseerunud mastide vahetamine 
ja valgustite asendamine LED-valgus-
titega, vajadusel hõrendades ja tihen-
dades valgustust seal, kus tarvis. Kokku 
paigaldatakse 658 uut valgustit. Projek-
ti kogumaksumus on ligi 900 000 eurot, 
millest toetusena saadakse 600 000.

Kõige mahukamad tööd toimuvad 
Randvere teel, kus lisatakse valgustust 
ka teisele poole teed, samuti valgus-
tatakse ülekäigurajad. Suures mahus 
asendatakse olemasolevad metallmas-
tidel valgustid: Randvere teele tulevad 
LED-valgustid, alates Aiandi – Rand-
vere ringist kuni Heki teeni. Kuna te-
gemist on ühe olulisema teega Viimsi 
vallas, teostatakse sealsed tööd esma-
järjekorras.

Kaevetööd kaasnevad piirkonda-
des, kus toimub puitmastide vahetus 
metallmastide vastu. Metallmastid 
paigaldatakse Äigrumäe külla Liiva-
mäe, Männimäe, Kuusemäe teedele; 
Viimsi alevikku Priimula, Liilia ja Alpi-

Septembrist muutuvad Viimsi 
valla siseliinide sõiduplaanid
Seoses algava kooliaasta ja puhkusteperioodi lõppemisega läheb 
Viimsi ühistransport alates 1. septembrist üle tihendatud sõidu-
graafikutele. 

Sõiduplaanide koostamisel on ühistranspordi planeerijad lähtunud 
koolitundide alguse lõpuaegadest, ümberistumiste võimalustest maa-
konnaliinidele, võimalusel ka Tallinna bussiliinidele ning Prangli laeva-
ühendusest.

Kõik sõitjad, ka soodustuste saajad, on kohustatud valideerima oma 
sõidud. Saadav soodustus on kehtiv siis, kui sõit on registreeritud.

Valla- ja maakonnaliinide sõiduplaanid on leitavad veebirakenduses 
www.peatus.ee, bussiliinide 1A, 38 ja 49 liiniinfo on leitav Tallinna 
sõiduplaanide rakenduses https://transport.tallinn.ee ning koolibussi 
info www.tallinn.ee/koolibuss.

Imre Saar 
transpordi vanemspetsialist

Miiduranna küla üldkoosolek
Miiduranna küla üldkoosolek toimub 9. septembril kell 18 lipuplatsil 
Lahe teel. 

Päevakorras on külavanema tegevusaruanne, arutelu naabrivalve ja 
turvalisuse teemal ning muud jooksvad küsimused.

Eero Hammer 
Miiduranna küla külavanem

Uued veeteenuse hinnad
Konkurentsiamet on kooskõlastanud 28.07.2020 otsusega 
nr 9-3/2020-007 uued veeteenuste hinnad. Alates 01.10.2020 
kehtivad klientidele järgnevad vee ja kanalisatsiooniteenuste 
hinnad:
- tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele – 1.20 €/m³ + km;
- tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele – 1.41 €/m³ + km;
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele – 
1.83 €/m³ + km;
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele –  
2.06 €/m³ + km.
Põhiteenustega seotud kooskõlastatud teenuste hinnakiri: 
- tehniliste tingimuste väljastamine – 31,96 € + km;
- vee ja/või kanalisatsiooniühenduse avamine/sulgemine – 26,63 € + km;
- väljasõit/tunnitasu (kliendi süül veemõõtja paigaldus, vahetus, plom-
mimine) – 13,67 € + km.

Sellest lähtudes palume klientidel, kelle veemõõtja näit ei ole kaug-
loetav, edastada näidud seisuga 30.09.2020.

AS Viimsi Vesi 

Naissaarel avati AS Saarte Liinid 
poolt rekonstrueeritud sadam
Ligi 110-aastane sadam on läbi pika ajaloo täitnud erinevaid funkt-
sioone. Omaaegsest salajasest ja kinnisest sõjasadamast on saanud 
renoveerimistööde tulemusena kaasaegne ja ohutu reisisadam. 

Süvendatud on sadama akvatoorium ja sissesõidutee. Samuti rajati 
uus lainemurdja, mis vähendab tormilainete mõju enne sadamasse 
jõudmist ja takistab sissesõidutee setetega täitumist. Rekonstrueerimise 
käigus uuendati põhjalikult sadama reisilaevakaid, lisati ujuvkaisid ja 
paigaldati tehnovõrkusid.

Naissaare sadam on Viimsi valla ja kogu Eesti üks enimkülastatavaid 
väikesadamaid. Naissaare sadam rekonstrueeriti Euroopa Liidu Ühte-
kuuluvusfondi projekti “Avaliku liiniveo teenindamiseks riigi sadamate 
rekonstrueerimine” raames. Tööde maksumus oli ligi 3,3 miljonit eurot.
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Viimsi vald maksab 1. klassi 
õppima asumise puhuks toetust
Algamas on uus kooliaasta ning 1. klassi minevate koolijütside 
toetuseks maksab Viimsi vallavalitsus toetust 120 eurot. 

Alates 1. septembrist kuni 30. septembrini saab toetuse taotluse täita 
mugavalt internetikeskkonnas ARNO (http://piksel.ee/arno/viimsi) ning 
taotluste menetlemine ja väljamaksmine toimub oktoobrikuu jooksul. 

Viimsi vallavalitsus maksab 1. klassi mineva lapse toetust, hoolimata, 
kas laps läheb kooli oma valla või mõne teise omavalitsuse kooli. Küll 
aga peate toetuse saamiseks veenduma, et nii kooli minev laps kui ka
mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud 
seisuga 31.12.2019. Juhul, kui üks lapsevanematest on elu keerdkäikude 
tõttu elamas mõnes teises omavalitsuses, siis on ARNO-s võimalik 
lisada vabas vormis selgitus.

Kui soovite lisainfot või tekib küsimusi taotluse täitmise osas ARNO-s, 
siis võtke julgesti ühendust: risto.nigol@viimsivv.ee, tel 5688 3350.

Risto Nigol 
sotsiaaltöö peaspetsialist

Teated

Jaan Urb
tänavavalgustuse projektijuht
OÜ Cumulus Consulting

Skeemil on näha, millistes piirkondades tööd toimuvad. Punane – täielik renovee-
rimine maakaabli ja metallmastidega; sinine – valgustite vahetus; lilla – renovee-
rimine õhukaabliga. Skeem: AS KH Energia-Konsult, kasutatud Maa-ameti aluskaarti

Ubinapäev 2.0 / Õunad on puus!
Indrek 41, 4 lapse isa Pringi külast:
Kümme aastat tagasi sündis Rannarah-
va muuseumiga koostöös Viimsi Ubi-
napäev, mis aitas minul ja paljudel 
teistel oma aia õunad mahlaks muuta. 
Nii juhtub see ka selle aasta septemb-
ri viimasel laupäeval, nagu juba tradit-
siooniks saanud. See on võimalus valla 
elanikel tulla oma õuntega ja anuma-
tega muuseumi platsile, kus Hiiumaalt 
pärit kaadervärk koos Triinuga viljad 
mahlaks pressib.

Juba mitu viimast aastat on mul aga 
mõtteis oluliselt suurem plaan pääs-
ta veel rohkem õunu ning tundub, et 
sel aastal võikski selle eksperimendi 
teoks teha. Olles juba 5 aastat Toidu-
panga vabatahtlik, soovin ära päästa 
Viimsi õunad, võludes need koos teie-
ga kompostihunnikust laste terviseks.

ÜLESKUTSE! Viimsi õunad mah-
lana Viimsi lastele!

Kui Sinu aias on õunapuud ja tead, 
et Sa põhjusel või teisel neid õunu ära 
ei suuda tarbida, anneta need mahla-
teoks. Kogume õunad vabatahtlike abi-
ga kokku, muudame tööstuses mah-
laks ning toome mahla tagasi Viimsi 
lasteaedadesse ja koolidesse. Selleks, 
et oskaksime üleüldse mingite mah-

tude ja jõudlustega arvestada, palun 
anna teada oma võimalikust annetu-
sest e-posti aadressil indrek@toidu-
pank.ee või telefonil 516 1566. Hetkel 
piisab vaid infost, mitu puud, mis sor-
ti ja kus asuvad. 

Aitäh kõigile, kes juba on reageeri-
nud! Võtame teiega detailide osas pea-
gi ühendust.

Hedvig 14, Püünsi kooli 9. klassi õpi-
lane Pringi külast:
Olen sündinud ja kasvanud Viimsis 
ning juba väiksest saati abiks olnud 
isale õunamahla pressimisel. Kes ise 
selle protsessi läbi teinud on ja hiljem 
tulemust maitsta saanud, teab, et ko-
dune õunamahl maitseb kõige paremi-
ni. Ka mina usun, et suudaksime Viim-
si õunad koos ära päästa ja need meie 
kõigi jaoks magusaks mahlaks muuta. 

ÜLESKUTSE! Teeme Viimsi õun-
test maitsva mahla!

Selleks, et annetatud õunad aeda-
dest kokku korjata, vajame me palju 
vabatahtlike abi. Mida rohkem meid 
kokku tuleb, seda vahvam on ja seda 
parema tulemuse saavutame! Õun-
te korjamine toimub septembri lõpus 
nagu Ubinapäevgi. Kui tahad samu-
ti aidata päästa Viimsi õunu, et need 
jõuaksid tagasi maitsva ja tervisliku 
mahlana kõikide Viimsi lasteni, kir-
juta mulle enda ja oma sõprade osa-
lemissoovist: ubinapaev@gmail.com. 

Kui meie eksperiment õnnestub, 
saab sellest eeskuju ka teistele valda-
dele!

Aitäh kõigile, kes juba on reageeri-
nud! Võtame teiega peagi ühendust.

Päike on õunte paled juba priskeks 
paitanud, ärme lase neil raisku minna! 
Foto: Indrek Kaing

Tööde graafik
  Oktoobri lõpp – Randvere tee.
  Detsembri lõpp – Äigrumäe, 

Metsakasti (Angervaksa, Metsa-
rahva), Randvere (Kurekannuse, 
Metsavahe), Lännemäe tee, Lepp-
neeme sadama tee.

  2021 veebruari lõpp – Pringi, 
Vesiroosi, Rohuneeme.

  2021 aprilli lõpp – Priimula, 
Liilia, Alpikanni, Remmelga, 
Miiduranna, Muuli tee.

kanni teedele; Haabneeme alevikku 
Salu ja Remmelga teedele; Miiduran-
na külla Kallaku, Vahe, Kalda, Miidu-
ranna, Varju, Miiduranna põik, Tor-
mi ja Rünka teedele ning Leppneeme 
külla Leppneeme sadama ja Põlluvee-
re teedele.

Mujal piirkondades mastide vahe-
tust ei toimu, vaid piirdutakse üksnes 
valgustite vahetusega. Seal ulatuslikke 
kaevetöid ette näha pole.
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Prangli Laurentsiuse kirikus 
algasid restaureerimistööd
25. augustil alustati Prangli Laurentsiuse kirikus restaureerimistöö-
dega – esialgu tehakse tööd kirikutorni osas ning soojustatakse kiri-
kusaali lagi.

Töid teostatakse OÜ Vana Tal-
linn poolt koostatud restaureerimis-
projekti alusel. Töid teostab Trust 
Ehitus OÜ ning muinsuskaitselise 
järelevalve eest vastutab OÜ Vana 
Tallinn. Renoveerimistööde kogu-
maksumus on 28 000 eurot, mil-
lest 18 000 euroga panustab Viimsi 
vald ja 10 000 euroga Prangli 
Laurentsiuse kogudus. Tööd välta-
vad kuu aega ning nende käigus 
teostakse vaid osa kogu restauree-
rimisprojekti ulatusliku tööde ma-
hust. Edaspidi on kavas korda teha 
kiriku siseinterjöör. 

Viimastel aastatel on Prangli 
1848. aastal ehitatud kirikuhoones 
teostatud rida erinevaid restauree-
rimistöid: hoone on saanud uue 
kirikusaali katuse (2012), heatege-
vuslikus korras sai hoone värske 
välisvärvi (2014), restaureeriti torni-

kiivriosa katus (2015), heategevuslikus korras värviti kiriku katuse 
saaliosa (2016). Siinkohal veelkord suur tänu tublidele talgulistele ja 
headele inimestele, firmadele Expoline, Värvikeskuse Grupp OÜ ja 
Akzo Nobel Baltics AS! Tornikiivri metallosad on teinud kiriku heaks 
tasuta korda Kuusalu mees Priit Rink. Kiriku heaks on väga palju panus-
tanud EELK Prangli Laurentsiuse kogudus eesotsas juhatuse esimehe 
Taavi Linholmiga. 

Ott Kask, kultuuritöö peaspetsialist

Prangli rahvamaja köök sai 
remondi ja uue köögitehnika
Prangli rahvamajas asuv köök ja söögituba, mis hakkab toitlustama 
Prangli kooli õpilasi ja õpetajaid, said värske remondi ja uue köögi-
tehnika.

Aga loomulikult ka uue koka – oma saare elaniku Keit Priske. Prangli 
rahvamajas asuvas köögis ja söögitoas pakub toitlustusteenust kõigis 
Viimsi koolides teenust pakkuv Baltic Restaurants Estonina AS.

VT

Teated

1848. aastal ehitatud Prangli 
Laurentsiuse kirikut on jupi-
kaupa kohendatud tänu talgu-
listele ja headele inimestele. 
Foto: Villu Veski

Kuum ja lõbus spordipäev 
Prangli saarel

KEHAKULTUUR Prangli saare suve 
üks oodatumaid sündmusi – 
spordipäev – toimus 8. augustil 
spordiplatsil Rätsepamäel. See 
koht, kus sai koos võrkpalli män-
gitud ja kust hiljem ujuma min-
dud, on saarel olnud noorte 
kogunemiskohaks läbi aegade.

Prangli rahvale meeldis see väga, sest 
tõi vanematele meelde kaunid noore-
põlve mälestused. Täname väga En-
del Linholmi, kes andis lahkesti loa 
just seal võistluste korraldamiseks! 
Suur tänu ka Kaido Lembinenile, kes 
sama lahkesti kaugushüppekasti uue 
liivakoorma tõi ja kuulitõukevõistlu-
segi läbi viis! 

Sel aastal toimusid 30 m jooks, 60 m 
jooks, hoota kaugushüpe, meeste kuu-
litõuge, kummikuvise ja muudki huvi-
tavat. Korvpalli vabavisked ja võist-
kondlik jalgpall toimusid aga ilusal 
uuel mänguväljakul. Jalgpalliturniir 
venis oodatust pikemaks, sest kokku 
võttis turniirist osa lausa 7 võistkon-

da: TOP, Vahejärve võrratud, JK Igor, 
JK Makaronid, JK Red Bull, Kloogarand 
ja PSG. Turniiri võitis võistkond TOP.

Osavõtjaid oli tõesti palju ja sooritu-
si kõikidel aladel kokku 388. Kokku sai 
diplomeid välja antud 145, sest erine-
vaid vanusegruppe oli igal alal omaja-
gu. Täname siinkohal Viimsi valda dip-
lomite valmistamise ja auhindade eest! 
Kõige noorem osavõtja nendel mängu-
del oli 1-aastane, kes ema ja isaga osa-
les 30 m jooksus ja laste viskevõistlusel.

Võistlused algasid Kose pasuna-
koori etteastega Rätsepamäel ja au-
tasustamisele lisasid meeleolu Viimsi 
gümnaasiumi rahvatantsijate esinemi-
ne rahvamaja terrassil. Õhtul mängis 
sealsamas ansambel Vanaviisi, mis pa-
ni päevale lõbusa punkti.

Spordipäev ise kulges väga rõõm-
salt ja nalja sai palju. Päike oli hõõgu-
valt kuum ja võistlused ise samuti, sest 
nendega nalja ei tehtud. Iga võistleja 
andis endast parima, sest võita soovi-
sid kõik. Tulemused said kõik kenas-
ti diplomite peale kirja ning järgmisel 
aastal on igaühel võimalik neid paran-
dada.

Iga ala vajas ka kohtunikke ja nen-
deks olid vabatahtlikena abiks Viimsi 
gümnaasiumi rahvatantsurühm ning 

nende juhendajad Maido Saar ja Lemme 
Randma. Peakohtunikuks ja spordi-
päeva korraldamise kõige suuremaks 
abiks ja nõuandjaks oli Viimsi kooli 
kauaaegne kehalise kasvatuse õpe-
taja Marika Seppor ning temale oli 
omakorda abiks Viimsi kooli samu-
ti kauaaegne geograafiaõpetaja Kers-
ti Ojassalu. Jalgpalliturniiri ja korvpal-
li vabaviskeid viisid läbi Arlo Talmar, 
Saamuel Pilpak ja Sten-Eric Säde.

Kuid see polnud veel kõik. Lool 
toimunud laskevõistlust korraldasid 
Kaitseliidu Harju maleva Rävala ma-
levkonna kaitseliitlased, kes enamu-
ses on ka Viimsi kogukonna liikmed, 
Avo Aljase eestvedamisel. Sellel aastal 
laiendati formaati ja võistelda sai lisaks 
laskmisele ka teistel aladel nagu gra-
naadi täpsusvise, viikingi kirve vise ja 
“haavatu” kandmine.

Kaitseliit tänab kõiki osalejaid, kel-
le abiga saime testida oma võistlus-
formaati, mis ka töötas! Erilised tänud 
Prangli kaitseliitlasele Valter Puuströ-
mile ja vabatahtlikule merepäästjale 
Vambola Kahrole, kes pidas vahti me-
rel ja suunas laskmiste ohualasse liiku-
vad alused eemale!

Täname üliväga kõiki teid, kes te ai-
tasite seda vahvat päeva läbi viia!

Külli Talmar-Kuiv
Prangli rahvamaja juhataja

Jalgpall oli tõeliselt kuum. Fotod: Külli Talmar-Kuiv

Kohtunikel tööd jagus – välja anti 145 diplomit.

Jooks täies hoos.

Kummikuvise oli populaarseim ala, pildil võitjad.

Kõige noorem osaleja oli 1-aastane.
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KASVAV KOGUKOND Kujutelm, et Naissaar on 
jätkuvalt asustamata saar, kus elavad üksikud päris-
maalased ja mida suviti külastavad vaid elunautle-
vad turistid, on väär. Naissaare kogukond kasvab 
kiiresti ja see kasv kiireneb lähiaastatel veelgi. 

Kui elukeskkonda arendad, on Naissaarel 
varsti rohkem elanikke kui Pranglil

J uba täna on saarel 60 suve-
elanikku ja 20 püsielanikku. 20 
kinnistut on uuesti hoonesta-
tud elamute ja suvemajade-

ga. Lähima viie aasta jooksul need 
numbrid vähemalt kahekordistu-
vad. See ei ole pelgalt hüpotees, et 
viie aasta pärast on Naissaarel roh-
kem elanikke kui Pranglil. Naissaa-
rel on üle 200 kinnistu, millest 150-
le saab ehitada juba täna elamuid. 
Põhjakülas ja Lõunakülas on alga-
tamisel mitmed detailplaneerin-
gud, millega kavandatakse elamute 
ehitust. Mitmel kinnistuomanikul 
on ehituslubagi käes ja vundamen-
di rajamisega juba alustatud. Mit-
med mereäärsed kinnistud on va-
hetanud äsja omanikku.

Esimene kartulipõld
Lõunakülas Saarlo talus toimetab 
oma kasvuhoones Külliki Rosen-
berg. Kurgisaak on hea. Tomatid 
on veidi hilised, kuid esimesed on 
söödud. Kõik maitsetaimed ja sa-
latid on suve algusest oma aiast. 
“Tänu koroonale tõime oma ko-

dukontori saarele. See oli ka ajen-
diks, miks ehitasime kasvuhoone 
ja panime maha kartulid. See on 
taasiseseisvumisaja Naissaare esi-
mene kartulipõld,” muigab Külliki. 
“Saar juba toidab meid. Mees toob 
merest lesta ja räime. Metsas on ka 
häid seenekohti.”

Rosenbergide Naissaarele sat-
tumise lugu on lihtne ja loogiline. 
2010 hakkasid nad käima paadiga 
Naissaarel ja juba 2012 ostsid kin-
nistu. “Esialgu oli plaan ehitada su-
vekodu, meie pesa, nii me tuttava-
tele ka ütleme. Kuid üha rohkem 
hakkasime käima ka talvel. Suviti 
saab saarelt ka Tallinnas tööl käia. 
15 minutiga oled paadiga Kaku-
mäe sadamas. Kiiremini kui autoga 
tipptunni ajal Tallinna kesklinna,” 
selgitab Külliki Rosenberg oma pe-
re valikuid. Täna jagavad nad end 
kahe kodu vahel, kuid üha rohkem 
ollakse Naissaarel. Järgmisel aastal 
hakkavad nad ehitama talvekind-
lat elumaja.

Vesinik lahendaks 
elektrimure
Väike-Heinamaa külas Rannahei-
namaa talus toimetab esimest aas-
tat Ivar Valdmaa. Tema mõtleb 
suurelt, on toonud Naissaarele tä-

napäevast tehnikat ja plaanib raja-
da elumaja, kus saaks elada aasta-
ringselt. “Naissaar on tõeline pärl 
Tallinna lahes, aga täna ebaõigla-
selt vaeslapse osas. Teid ei ole, vett 
ei ole, elektrit ei ole, prügikäitlemist 
ei ole. Riik ja vald ei täida oma ko-
hustusi. See saar tuleb korda teha,” 
põrutab Ivar Valdmaa oma loomu-
pärase otsekohesusega. “Tehnika 
areng on väga kiire. Siin võiks riik 
katsetada uut vesiniktehnoloogiat. 
Suvel toodame päikeseenergiast 
vesinikku ja talvel kasutame seda 
elektri tootmiseks. Naissaar ei to-
hiks jääda unustatud saareks.”

Linnakorter saaremaja vastu
Mare Lehtla ja Erlend Ohovi ainus 
kodu on Naissaarel.

Mare: “Tulin Naissaarele 2007 
Nargeni naiste laule kuulama. 2008 
tulin Männikule baari pidama. Jäin 
ka talveks. Oli väga lumerohke talv. 
Hakkasin end saarel kohe väga häs-
ti tundma. Ja jäingi suviti siia käima. 
Kuni tegin 2015 järsu otsuse – müü-
sin Tallinnas maha 3-toalise korteri 
ja ostsin Männikule elumaja ja veel 
2 suvemaja. Loobusin ka heast töö-
kohast Eesti Energias ja tulin siia, 
kus üldse elektrit ei olnud.”

Erlend: “Purjetasin aastaid suvi-
ti Naissaarele. Siia jäin lõpuks Mare 
ja saare pärast. Enam küll linna ta-
gasi ei taha.”

Mare: “Ma olin enda üle nii uh-
ke, et julgesin otsustada ja sain siin 
hakkama. Nüüd on kodu siin ja lin-
naskäimine pigem väsitab. Käime 
seal ehk paar korda kuus.”

Erlend: “Esimese asjana tuli elek-
ter majja saada. Esialgu mürises ge-
neraator. Nüüd saame suviti hakka-
ma päikeseenergiaga – sellega riik 
aitas. Maja tuli talvekindlaks muu-
ta, põhjalikult soojustada. Vesi on 
kõige suuremaks probleemiks. 
Salvkaevus on vett liiga vähe, uu-
ringuteks rajatud puurkaevu ve-
si on savine ja roostene. Puurida 
oleks tulnud oluliselt sügavamale.”

Mare: “Eluga aitavad toime tul-
la kaks suvemaja, mida üürime tu-
ristidele, ja Merikotka kohvik. Mo-
biillevi on väga vilets. Elisa internet 
kõigub 2G ja 3G vahel.”

Erlend: “Tolmav tee läheb otse 
läbi küla ja meie maja eest läbi. Va-
nasti läks tee külast mööda, tee on 
isegi täna alles. Ma ei tea, mis vald 
ütleks, kui paneksime külavahetee 
liiklusele kinni.”

Naissaar muutub 
elukeskkonnaks
Tänane Naissaar ahvatleb oma 
puutumatu looduse, männikute, 
liivaluidete ja kivise kauni ranna-
joonega. Ja Tallinna lähedusega. 
Need on argumendid, miks siinne 
kogukond on hakanud just viimas-
tel aastatel kiiresti kasvama. Viima-
se kümne aasta jooksul on Naissaa-
rest saanud taas püsi- ja hargmaiste 
elanikega elukeskkond. See tähen-
dab, et lisaks loodus- ja kultuuri-
pärandi säilitamisele ning puhke-
keskkonna arendamisele on vajalik 
arendada Naissaart kui elukesk-
konda. See on väga oluline mõtte-
laadi muutus.

Naissaar oleks pidanud saama 
püsiasustusega väikesaareks juba 
2004, kui võeti vastu väikesaarte sea-
dus. Arusaamatutel põhjustel arva-
ti Naissaar vastavasse nimekirja al-
les 2018. Just seetõttu on Naissaar 
võrreldes teiste väikesaartega täna-
seni ebavõrdses olukorras. Enamus 
väikesaari on saanud riigipoolset 
arengutoetust alates 2004. aastast. 

Naissaare saarevanem Toomas 
Luhaäär arvab, et ebavõrdsus süve-
neb, sest riigitoetuste jagamisel ei 
arvestata saarte tänast arengutaset. 
Kui mõnedel saartel on juba asfalt-
teed ja tänavavalgustus, siis Nais-
saare teed sobiksid pigem off-road 
võistluste korraldamiseks.

“Koostasime kogukonnaga saa-
re arengukava, kus kaardistasi-
me Naissaare 10 aasta vajadused 
ja esitasime selle novembris val-
lavalitsusele. Loodame, et jõua-
me vallavalitsusega kokkuleppele 
ja arengukava esitatakse volikogu-
le vastuvõtmiseks. Teed tuleks kor-
da teha. Hetkel on teed RMK omad, 
kes ei taha nendesse sentigi inves-
teerida, sest siit kasumit ei teeni. 
RMK on nõus need teed andma 
vallale, kuid arusaamatutel põhjus-
tel ei ole ametnikud notarisse jõud-
nud,” toob Luhaäär välja ühe pea-
mistest kitsaskohtadest.

RMK matkaradadelt kokkukor-
jatud prügi haiseb nädalaid sada-
mas. Aga kuhu peavad oma prügi 
panema naissaarlastest Viimsi valla 
elanikud? Tänapäevast prügikäitle-
mist Naissaarel ei toimu.

“Riik peaks lahendama kauba-
veo mandri ja väikesaarte vahel. 
Tuleks ehitada mitmeotstarbeline 
laev, mis tooks saartele ehitusma-
terjali, kütust, tehnikat ja viiks ära 
prügi. See laev võiks teenindada 
väikesaari Pranglist Osmussaare-
ni,” pakub Luhaäär välja idee, mis 
lahendaks ka teiste väikesaarte ar-
gimuresid.

Naissaar 21. sajandisse!
Kuigi ettevõtlikumad naissaarla-
sed on oma suvise elektrivajaduse 
lahendanud päikeseenergia abil, 
ootab lahendust ka talvine elekt-
rivajadus. Mürisevad ja keskkon-
da saastavad generaatorid iga ta-
lu õue peal ei ole lahendus. Kas 
elekter tuuakse saarele merekaab-
li, smartgridi või mõnel muul viisil, 
on juba valikute küsimus.

“Riik koos omavalitsusega peab 
tooma Naissaare kogukonna 21. 
sajandisse. See on nende põhi-
seadusest tulenev kohustus. Täna 
elatakse siin osaliselt veel 19. sa-
jandis. Ja nii mõnigi ametnik teeb 
näo, et Naissaart ja siinset kogu-
konda ei ole olemas,” jagab saare-
vanem Toomas Luhaäär oma isik-
likku kogemust.

Margus Mets
naissaarlane aastast 2005

Tõnu Kaljuste 
ja Nargen. 
Kevadise 
koroonakriisi 
ajal oli diri-
gendi koduks 
Naissaar. 
Fotod: Margus 
Mets

Mare Lehtla ja 
Erlend Ohov 
jäid päriseks 
Naissaarele 5 
aastat tagasi. 
Nende kohvik 
Merikotka on 
kõigile avatud. 

Külliki Rosen-
berg alustas 
tänavu Lõuna-
külas kurkide 
ja tomatite 
kasvatamist. 

2018. aastal 
külastas Nais-
saart Rootsi 
kroonprintsess 
Victoria, saat-
jaks Eesti 
presidendi-
paar.

Kaks turisti vastremonditud 
Naissaare sadamas.
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toetusürituse Viimsi Heategevus-
balli initsiaatorite ja korraldajate 
hulka.

Angelika on suutnud luua kok-
kuhoidva ja hooliva perekonna, kus 
on kasvanud üles kaks poega.

Angelika Tiefi on Viimsi aasta 
naise kandidaadiks esitanud Aet 
Urbas Tallinna ja Harjumaa Autis-
miühingu poolt ja Jana Skripnikov 
MTÜ Viimsi Invaühing poolt.

Evelyn Tatsi
Evelyn propageerib elutervet hoia-
kut, sportimist ja kutsub inimesi 
ennast karastama, olles Viimsi ta-
lisuplusklubi JääRing juhatuse lii-
ge selle asutamisest alates. 

Evelyn on ka rahvusvahelise 
heategevusklubi Viimsi Ranna 
Lions Klubi asutajaliige ning olnud 
ka selle president. Evelyn hoolitseb 
selle eest, et Viimsi Rannapere pan-
sionaadi eakad saaksid sünnipäe-
val suu magusaks ja et vähemalt 
ühel Viimsi diabeedihaigel lapsel 
oleks toeks hüpokoer. Evelyn toe-
tab regulaarselt ka SOS lasteküla.  

Evelyni pere on 7-liikmeline – 
lisaks abikaasale ja kahele tütrele 
kuuluvad sellesse ka kaks briti lü-
hikarvalist näitusekassi ning pika-
karvaline chihuahua.

Evelyni on Viimsi aasta naise 
kandidaadiks esitanud Viimsi tali-
suplusklubi JääRing.

Jekaterina Tunin
Jekaterina on väga hea näide sel-
lest, kuidas tänapäeva kiires elurüt-
mis on võimalik saavutada kõike: 
olla väga hea professionaal oma 
erialal, ema ja tegeleda hobidega, 
mis rõõmu toovad. Ta peab loen-
guid Mainori kõrgkoolis, osaleb 
raadiosaadetes, tegeleb spordi-
ga, osaleb aktiivselt avalikel sünd-
mustel (jooksudel, avatud kohvi-
kute päevadel), aitab vanemana 
korraldada üritusi lasteaias.

Jekaterina peres kasvab 5-aasta-
ne tütar, kellega ta väga palju koos 
tegutseb.

Jekaterina on Viimsi aasta naise 
kandidaadiks esitanud Anna Zas-
kaleta.

Ksenia Adrov
Ksenia on ettevõtlik ja aktiivne, 
positiivne, nakatavalt elurõõmus 
ja sportlik. Ta ei anna alla eluta-
kistuste ees, on väga inspireeriv ja 
eeskujuks igale naisele. Ksenia on 
pidanud laste mängutuba, praegu 
on tema põhitegevuseks dekoreeri-
mine. Tema firma Ink Deko, mida 
ta peab koos abikaasaga, on Eesti 
turul üks kõvemaid tegijaid. Ta on 
olnud dekoraatoriks sellised üritu-
sed nagu Black Cherry, New Trend 
– New Look, Uus Laine, samuti eri-
nevates teatriprojektides. Viimsis 
tegeleb ta ka pere- ja lasteürituste 
korraldamisega.

5 aastat tagasi avas Ksenia Face-
bookis Viimsi vene naiste kogukon-
na grupi, kuhu ta tahab integreeri-

SÜNDMUS Püsiväärtusega ettevõtmisi on meie 
ühiskonnal vaja, need loovad kultuurile tüviteksti,  
annavad väärtusi, mis aitavad ajale vastu pidada. 
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni (VEDA) 
ettevõtmised on Viimsi elu edendanud juba 
15 aastat.

Viimsi aasta naine 2020 mõtleb suurelt ja viib unistused ellu

L
isaks Viimsi aasta naise va-
limise korraldamisele on 
VEDA daamid lükanud 
käima Viimsi taluturu, ja-

ganud sadadele Viimsi vastsündi-
nute vanematele “Titade õiguste 
deklaratsiooni”, korraldanud mõi-
sapargis piknikupäevi.

Seekord toimus Viimsi aas-
ta naise tseremoonia erilisel päe-
val – taasiseseisvumispäeval. VE-
DA daamid on seda päeva juba 6 
aastat järjest muutnud viimsilaste 
jaoks pidulikumaks. Kindral Lai-
donerile kuulunud mõisa pargis 
on korraldatud isamaalist piknik-
ku, alati kaasa aitamas ka Viim-
si naiskodukaitsjad – oli ju Maria 
Laidoner üks naiskodukaitse alga-
tajaid Eestis. Viimsis on olnud va-
rasemalt ja on ka praegu meie kõr-
val tegutsemas vaimustavaid naisi!

Aasta naise valimisega väär-
tustame naiste panust ühiskon-
da. Emad teavad, kui raske on lap-
se kõrvalt teha oma tööd ja olla ka 
ühiskondlikult aktiivne. Kuid naine 
peab saama võimaluse realiseerida 
oma võimed ja unistused täielikult 
– Eesti on väike, kõik anded, osku-
sed ja inimesed on olulised. Kuid 
samuti on olulised uued inimesed – 
lapsed, kellest sageli karjääri pärast 
loobutakse. Oskus siduda harmoo-
niliselt kokku kõik naiseks olemise 
potentsiaalid väärib tunnustamist. 
Viimsi ettevõtlikud daamid on võt-
nud südameasjaks võimestada sel-
liseid tegusid ja inimesi, tõstes esi-
le eeskuju väärivaid naisi.

Sel aastal esitati aasta naise no-
minendiks 9 naist. On tore, et viim-
silased panevad üha enam üksteist 
tähele ka positiivses võtmes, oska-
vad ja soovivad teist inimest tun-
nustada. 

Tutvustame nominente: 

Angelika Tief
Angelika on aastaid seisnud eri-
vajadusega inimeste õiguste eest. 
Autismispektrihäirega poja ema-
na on ta teadlik selliste laste vaja-
dustest ja ta suudab viia vajaliku in-
fo otsustajateni. Angelika on enda 
kogemuste baasil toetanud palju-
sid autismispektrihäirega laste va-
nemaid emotsionaalselt ja aidanud 
orienteeruda keerulises seaduste 
rägastikus. 

Angelika on teadlikult aidanud 
kaasa positiivse kuvandi loomise-
le autismispektrihäiretega inimes-
test ja ärgitanud nende vanemaid 
avastama oma erilises lapses var-
jatud andeid. Seda kõike on ta tei-
nud vabatahtlikuna.

Angelika on MTÜ Viimsi Inva-
ühingu üks asutajatest ja kuulunud 
juhatusse, alates ühingu loomisest 
2004. aastal. Angelika kuulub ühe 
mõjukama erivajadustega laste 

mise eesmärgil kaasata ka eesti 
naisi. Ksenia on hooliv abikaasa ja 
ema oma kahele lapsele.

Ksenia on Viimsi aasta naise 
kandidaadiks esitanud  Ilona Muš-
nikova, Viktoria Nikolajeva ja Kat-
rin Susi.

Maarika Pähklemäe
Maarika on üdini elurõõmus ja ak-
tiivne tegelane, kes tegutseb mit-
mes kodanikuühenduses.  Ta omab 
juristibürood, mille kaudu võitleb 
naiste õiguste eest. Ta on kordu-
valt olnud mentoriks algajatele ju-
ristidele.  Maarika suureks hobiks 
on talisuplus – ta on Viimsi talisup-
lusklubi JääRing üks asutajaliikme-
test. Maarika tegutseb aktiivselt 
naiskodukaitsjana, olles alati õp-
pustel kohal, pelgamata kaeviku-
tes roomamist ja öist valvekorda. 

Maarika on Viimsi naiste tugi-
keskuse HooliMine kaasasutaja. 
Lisaks kuulub ta Estonian Women 
Programmersi ridadesse, Viimsi 
Hobiaiapidajate Klubisse ning on 
Eesti Naiste Matkaklubi üks asuta-
jatest.

Kui enamik inimestest unistab, 
siis Maarika tegutseb. Temas on 
peidus suur sisemine jõud ja pal-
ju energiat. Maarika on suurepä-
rane ema ja ühe pisikese printses-
si vanaema.

Maarika on Viimsi aasta naise 
kandidaadiks esitanud Anu Piht.

Margit Kivimäe
Margit on Viimsi Hobiaiapidajate 
Klubi aktiivne hing ja võrgustiku 
administraator. Viimsi gümnaasiu-
mi noored on temast kui armasta-
tud administraatorist kirjutanud 
persooniloo, nähes temas lahket ja 
empaatilist inimest, kes on alati ko-
hal, kui abi on vaja.

Margitile meeldib ilu enda üm-
ber. Hobiaiapidajate klubi tegevu-
se kaudu viib ta ellu oma unistust 
muuta Viimsi koduaiad veelgi kau-
nimaks.

Kuna Margiti eriala on loodus-
kaitse, siis tahab ta maailma pa-
randada. Ta on osalenud roheliste 
rattaretkedel, päästab vabatahtli-
kult abi vajavaid loomi ja panustab 
Viimsi Naiste Tugikeskuse Hooli-
Mine tegevusse.  

Margiti peres on kaks last, tütar 
ja poeg, kes on aktiivsed Viimsi val-
la noored. Margiti moto on: , “Kat-
sun iga oma päeva elada nii, nagu 
oleks see minu unistuste päev!”

Margiti on Viimsi aasta naise 
kandidaadiks esitanud Viimsi Ho-
biaiapidajate Klubi.

Tiiu Valm
Tiiu juhib Viimsi rahvaraamatu-
kogu 2014. aastast. Ta leidis oma 
kutsumuse Tallinna Pedagoogili-
ses Instituudis raamatukogundust 
õppides. Taasiseseisvunud Eestis 
on Tiiu kultuuriministeeriumi raa-
matukogunõunikuna rajanud 150 
rahvaraamatukogu. Põhitöö kõrvalt 
on ta kuulunud mitmete raamatu-
kogude nõukogusse, olnud tegev 
Euroopa Nõukogu elektrooniliste 
väljaannete, raamatukogude ja ar-
hiivide töörühma eksperdina. Tiiu 
pühendumust on tunnustatud mit-

mete kodu- ja välismaiste aumär-
kidega.

Tiiu eestvedamisel on Viimsis-
se kuue aastaga ehitatud kohalikust 
külaraamatukogust maailmatase-
mel teabe- ja hariduskeskus, mis 
on atraktiivne, inspireeriv ja ühis-
tegevust soodustav koht lugemi-
seks, kooskäimiseks, huvitegevu-
seks ja elukestvaks õppeks.

Tiiu on suurepärane ema ja va-
naema.

Tiiu on Viimsi aasta naise kan-
didaadiks esitanud Viimsi raama-
tukogu nõukogu.

Triinu Maran
Triinu koordineerib Viimsi Women 
in Code gruppi, mille eesmärk on 
kaasata Viimsi naisi IT -valdkon-
nas, näidata naistele ja lastele, et 
programmeerimine ja reaalained 
on kõigile jõukohased. Grupiga on 
liitunud 98 naist.  

Triinu on lisaks Viimsi talisup-
lusklubis JääRing talisulpleja ja 
surfaja, ta on väga sportlik, ka töö-
le linna sõidab ta tihti jalgrattaga. 

Triinu on enda kohta öelnud: 
“Mul on rõõm panustada Viimsi 
naiste elukvaliteedi ja karjääri loo-
misse, et nad saaksid samal ajal olla 
ka perenaised Viimsi rannakülades.”

Triinul on toetav pere, kus kas-
vab üks tütar. 

Triinu on Viimsi aasta naise kan-
didaadiks esitanud Estonian Wo-
men Programmersi grupp Viimsi 
Women in Code.

Maire Eliste
Maire on muusikapedagoog, kelle 
käe all ja juhendamisel on mitme-
kümnete aastate jooksul õppinud 
palju muusikahuvilisi mudilasi.

Ene Lill
VEDA president

Viimsilased panevad üha enam 
üksteist tähele ka positiivses 
võtmes, oskavad ja soovivad 
teist inimest tunnustada.

Esireas (vasa-
kult): Ksenja 
Adrov, Ange-
lika Tief, Tiiu 
Valm, Jekate-
rina Tunin, 
Maarika Pähk-
lemäe, Margit 
Kivimäe. 
Fotod: Lembit 
Michelson
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  Täname toetuse eest: 

Eesti Sõjamuuseumi – 
kindral Laidoneri muuseumi, 
Lumen hambakliinikut, Tallinn 
Viimsi SPA-d, Naiskodukaitse 
Viimsi jaoskonda, tervise-
edenduskeskust Harmoo-
nikum, Viimsi vallavalitsust.

Maire juhib omanimelist muu-
sikakooli, mis alustas alguses lau-
luõppega ja hiljem lisandusid või-
malused ka pilliõppeks. Võimaluse 
laulda ja pilli mängida saavad sel-
les koolis kõik lapsed, kellel on ta-
he ja huvi muusika vastu. Õpilased 
ja vanemad on läbi aastate iseloo-
mustanud Mairet sõnadega: era-
kordselt musikaalne, energiline, 
positiivne, nooruslik, ettevõtlik, 

elurõõmus, südamlik, hooliv su-
perõpetaja.

Õpetaja Maire annab muusika-
tunde ka Viimsi eralasteaias Lille-
lapsed.

Mairel on üks tütar ja lapselaps 
ning abikaasa Matiga tähistati hil-
juti kuldset pulma-aastapäeva.

Maire on Viimsi aasta naise 
kandidaadiks esitanud Kaire Rem-
mak-Grassman.

Sel aastal sai tiitli Viimsi aasta 
naine 2020 Tiiu Valm. Uue raama-
tukogu loomine Viimsi keskusesse  
on võimas kultuuritegu. Raamatu-
kogu aitab meil endil vaimu värske-
mana hoida, kuid annab ka ülejää-
nud Eestile teate – Viimsi hindab 
kõrgelt vaimuvara. Tiiu tegi ena-
mat, kui töökoht nõuab – ta mõtles 
suurelt ja loovalt ning suutis unis-
tuse ellu viia, meie kõigi jaoks. Ole-
me talle tänulikud!

Sel aastal toimus Viimsi suurku-
jude Maria ja Johan Laidoneri au-
samba tseremoonia koos aasta nai-
se külalistega – asetati lilli ausamba 
juurde, Andrus Kalveti juhtimisel 
lauldi isamaalisi laule. Päeva lõpe-
tas meeleolukalt Gerli Padari mu-
sabuss.

Järgmisel aastal, kui taasiseseis-
vumisest saab 30 aastat, väärib see 
päev mõisapargis suuremat tähis-
tamist. Pargiruumi oleks vaja ühte 
kena ajaloolise arhitektuuriga kõla-
koda, kus saaks esitada elavat muu-
sikat ja miks mitte ka teatrietendu-
si. Ikka selleks, et viimsilastel oleks 
õdus koos olla ka avalikus ruumis.

Viimsi aasta naine 2020 Tiiu Valm. 



mata lähenev sõiduk. Pärast õnnetust, 
politseile seletusi andes, tunnistavad 
ka kannatada saanud ratturid, et nen-
de tähelepanu oli hajutatud just kõrva-
klappide kasutamise tõttu. Viimasel 
ajal on sagenenud õnnetused, kus jalg-
ratturid kukuvad või sõidavad sirgel 
teel vastu posti. Ka nende õnnetuste 
puhul võib põhjust otsida kõrvalistest 
tegevustest – täpsemalt nutitelefoni-
dest, kuhu ratturi pilk on suunatud. 
Politsei tuletab jätkuvalt meelde, et nii 
jalgratturi kui ka autojuhi jaoks on kõr-
valiste tegevustega tegelemine teel lii-
geldes äärmiselt ohtlik. See viib tähele-
panu ja mõtted mujale ning niiviisi on 
õnnetused kerged tulema.

Lapsevanem asub võsukesele jalg-
ratast ostma – mida tuleb ratta vali-
misel silmas pidada?
Lapsele jalgratast ostes tasub jälgida, 
et ratas oleks sobiva suurusega, mugav 
ning varustatud kõigi vajalike elemen-
tidega – töökorras pidurite, signaal-
kella, kodarahelkurite, ees valge ja ta-
ga punase helkuriga ning pimedal ajal 
ees valge ja taga punase tulega. Hea 
on minna ikka koos lapsega ratast va-
lima, nii saab kindlapeale õiges suuru-
ses ratta. Õige jalgratta ostmise juures 
on kindlasti abiks ka rattapoe töötajad. 
Ühtlasi tasub koheselt soetada ka jalg-
rattakiiver, mis on väikestele ratturite-
le liikluses kohustuslik.

Mida veel meeles pidada?
Enne, kui last jalgrattaga liiklusesse 
lubada, tasub temaga koos üle korrata 
liiklusreeglid ning üheskoos läbi sõita 
marsruudid, mida laps igapäevaselt lä-
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Viimsi õpilasmalevas sai 
töökogemuse 120 noort 
Seekord on malevasuvi taas lõppenud, kokku sai töökogemuse nii 
rühmades töötades kui ka noori juhendades 120 Viimsi noort vanu-
ses 13–26.

Suur tänu teile, Viimsi noored! Vald on saanud nelja nädalaga palju 
kaunimaks ja puhtamaks tänu teie tublile tööle. Lisaks heakorrarühma-
dele, kelle tööd korraldas väga hästi ehitus- ja kommunaalosakond, oli 
meil väga hea koostöö ka MLA Viimsi Lasteaedade ja Põnnipesaga, 
koolidega ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga. Esmakordselt käisid 
noored abiks üksikutel eakatel, kes vajasid abi aiatöödel. 

Täname väga ka noortekeskuse rühmajuhte, kes lisaks töö koordi-
neerimisele on rühmad koos hoidnud ja korraldanud vaba aja tegevusi –
rühmadevahelisi võistlusi, ühist söögitegemist, mänginud bowlingut jne.

Tore oli näha, et lisaks tööle oli noortel huvi nii sportlike ja lõbusate 
vaba aja tegevuste kui ka Eesti Töötukassa poolt korraldatud kooli-
tuste vastu. Saadud on töökogemus, palju uusi sõpru ja uut infot.

Tore, et koostöö on jätkunud ja laienenud Viimsi ettevõtetega. Täna-
me väga kõiki tööandjaid, kes pakkusid noortele Viimsis tööd ja aita-
sid sisustada noorte vaba aega. Suur tänu: Viimsi Cafe Lyon, Tallinn 
Viimsi SPA, Viimsi Apollo, Viimsi Sportland, Viimsi Hambakliinik, Viimsi 
Selver, Viimsi Koduekstra, lastepood PisiPai ja Viimsi vabaõhumuu-
seum. 

Ilusat suve jätku ja peatselt algavat kooliaastat!

Marju Aolaid  
Viimsi abivallavanem

Astu läbi huvitegevuse infolaadalt
Viimsi valla huvitegevuse infolaat toimub laupäeval, 5. septembril 
kell 11-14 Viimsi koolis ja õuealal.

Kohapeal saab tutvuda Viimsi valla koolides, huvikeskustes ja spordi-
kompleksides pakutavate huviringide, trennide ja teiste noorte ning ka 
täiskasvanute vaba aja sisustamise võimalustega.

Lisaks huviringidele on kohal organisatsioonid, kes igapäevaselt 
panustavad meie turvalisusse või keskkonna paremaks muutmisesse, 
näiteks Tallinna Vangla, Uuskasutuskeskus, Politsei- ja Piirivalveameti 
identiteedi ja staatuste büroo esindajad ning Tallinna Kiirabi.

Tallinna Sadam teeb tasuta ekskursioone Muuga sadamasse. 
Eesti Naisjuristide Liit ja Viimsi Naiste Tugikeskus HooliMine pakuvad 
tasuta esmast õigusalast ja psühholoogilist nõustamist.

Esmakordselt tuleb Päästeamet välja virtuaalreaalsuse (VR) män-
guga, mida on võimalik mängida alates 12. eluaastast. Mängija peab 
avastama kodust tuleohtlikke olukordi ja neid siis ka likvideerima. 

Viimsi vallavalitsus tutvustab “Augmented Urbans” ja sadevee pro-
jekti ning vastab teistelegi vallavalitsuse tööd puudutavatele küsimus-
tele.

Kokku osaleb infolaadal üle 40 organisatsiooni, toimuvad huviringide 
esinemised ning päeva lõpetab Gerli Padari kontsert. Uudistamist on 
igale vanusele.

Kaija Mägi  
Viimsi huvitegevuse infolaada projektijuht

Teated

OHUTUS Kooliaasta on kohe-kohe 
algamas, mistõttu võib jälle silmata 
ratastest pungil jalgrattaparklaid. 
Noorukid sõidavad rattaga kooli, 
trenni või sõpradega kokku saama. 
On positiivne tõdeda, et otsustades 
liiklusvahendi kasuks, mis nõuab 
füüsilist pingutust, teed teene nii 
iseendale kui ka keskkonnale.

Tihtipeale aga kiputakse unustama 
liikluse põhitõdesid ning seal peitu-
vaid ohte. Viimase kolme aasta jooksul 
on Viimsi vallas toimunud 15 liiklus-
õnnetust jalgratturi osalusel. Üheksal 
korral olid ratturid ise õnnetuse põh-
justajad. Kõige noorem jalgratturist 
kannatanu oli 13-aastane, kõige va-
nem 79-aastane. Põhja prefektuuri liik-
lusjärelevalvekeskuse ennetusspetsia-
list Marina Aleksejeva selgitas, mida 
peab liigeldes meeles pidama, millis-
tes olukordades eksivad ratturid enim 
ning kui ohtlik on tegeleda kõrvaliste 
tegevustega liikluses. 

Millised on jalgratturite seas peami-
sed liikluseeskirjade rikkumiskohad?
Kõige enam eksivad ratturid sõidutee 
ületamisel ülekäigurajal. Kuigi liiklus-
seadus lubab jalgratturil sõiduteed 
ületada ülekäigurajal jalgrattal sõites, 
ei anna see jalgratturile teiste sõidu-
kijuhtide suhtes eesõigust. Kõige tur-
valisem, eriti laste puhul, on sadulast 
maha tulla, veenduda, et autojuhid on 
ratturit märganud, ning alles siis, ratast 
käekõrval lükates, teed ületada. Vaa-
tamata sellele, et ristmikel või teistes 
kohtades pöördeid sooritades on auto-
juht kohustatud andma jalgratturile 
teed, peab viimane veenduma, et auto-
juht on teda märganud ja teineteise te-
gevust mõistetakse. Kokkuvõttes tasub 
enne teeületust meeles pidada kolme 
mõtet: peatu, vaata, veendu!

Mida paneksid südamele inimestele, 
kes ei kanna kiivrit?
Kuigi seaduse kohaselt peavad kiivrit 
kandma vaid kuni 16-aastased ratturid, 
on see soovitatav ka vanematele liikle-
jatele. Õnnetusse sattumise ja kukku-
mise korral aitab kiiver ära hoida suu-
remaid peavigastusi. Pärast õnnetust ja 
võimalikke peatraumasid on juba hil-
ja kahetseda, et miks kiivrit ei olnud. 
Kui hoolid oma tervisest ja lähedastest, 
ole eeskujuks ning kanna rattaga sõi-
tes kiivrit!

Kui tihti silmad jalgratturit, kellel on 
kõrvaklapid peas? Kui ohtlik see te-
gelikult on?
Kahjuks näeme üha enam, et nii lap-
sed kui ka täiskasvanud ratturid kuula-
vad liikluses osaledes kõrvaklappidest 
muusikat. See muutub eriti ohtlikuks 
just tee ületamisel, kui kõrvaklappidest 
tuleva valju muusika tõttu jääb kuul-

bib. Meeles tasub pidada sedagi, et sõi-
duteel võivad koos täiskasvanud saat-
jaga liigelda lapsed, kes on vähemalt 
8-aastased. Alates 10. eluaastast või-
vad jalgratturid sõita sõiduteel, või-
malikult parema ääre lähedal. 10- ku-
ni 15-aastastel ratturitel on sõiduteel 
sõitmiseks vajalik ka jalgratta juhi-
luba. Jalgratta juhiloa võiksid teha 
need lapsed, kes aktiivselt ja pidevalt 
kasutavad rattaid liiklemiseks, sõites 
sellega kooli, trenni või matkama. Ju-
hiluba annab lastele ja tema vanema-
tele kindlustunde, et noor rattur oskab 
sõita ja tunneb reegleid. Kuid seejuu-
res ei tohi unustada, et liikluses sõltub 
palju tähelepanelikkusest ja ettevaat-
likkusest. Infot jalgrattaõpe ja eksamite 
kohta leiab veebileheküljelt www.liik-
luskasvatus.ee.

Kiiver püsigu peas, telefon 
taskus ja pilk liikluses!

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Kui hoolid oma tervi-
sest ja lähedastest, ole 
eeskujuks ning kanna 
rattaga sõites kiivrit!

Kontrolli, et ratas oleks tehniliselt 
korras. Foto: Fotolia 

Enne tee ületamist veendu, et sind on märgatud. Foto: Anne-Mari Visnapuu

Maleva lõpetamine Viimsi kinos. Foto: Moonika Oras
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ILUTEGIJA Viimsi valla haljastuse vanemspetsialist 
ehk suupärasemalt vallaaednik Allar Lehtsalu 
hoolitseb meie 47-ruutkilomeetrise poolsaare 
botaanilise ilu eest. Tema hoole all on kõik Viimsi 
avaliku ruumi peenrad ja ilupuud. 

Vallaaednik Allar Lehtsalu unistab, et 
Laidoneri park näeks välja nagu Keukenhof

P
ärast Räpina Aianduskoo-
li lõpetamist reisis Võru-
maalt Missost pärit Allar 
aastaid välis- ja kodumaa 

vahet, tegeles haljastusega Prant-
susmaal, töötas maastikuehitaja ja 
arboristina Uus-Meremaal ning te-
gi hooajatöid Austraalias. Kõikide 
välisreiside vahele mahtus tööko-
hana ka Tallinna ja Haapsalu va-
hel asuv Nurga Puukool, mida Al-
lar peab Eesti parimaks.

Allari käed on kõnekad. Mitte, 
et ta sõrmed oleksid rohelised või 
küünealused mullased – ei –, aga 
neid katavad kuni õlgadeni taime-
tätoveeringud: männioks, sõna-
jalalehed, suured juurtega puud. 
Järjekorda ootab Allari lemmik – 
eksootiline paradiisilinnulill.

Seitse tuhat lille
Aedniku välitööde hooaeg kestab 
märtsist novembrini, talve veedab 
Allar Viimsi vallamajas asuvas kon-
toris, kus ta peab plaani eesseisvaks 
aastaks, kirjutab projekte, koostab 
hankeid ja niiduhoolduskavasid 
ning tellib uueks hooajaks taimi.

“Tööd on palju, igav ei ole ku-
nagi,” ütleb Allar, kelle sõnutsi on 
kiireim periood aedniku elus mai 
lõpp ja juuni algus ehk lillede istu-
tamise aeg. Tänavu sai lilli istuta-
tud 5000, mullu aga lausa 7000, li-
saks üle 300 ampli.

Laidoneri mõisapargist 
saab tulbiaed
Mõisapargi Randvere tee poolsesse 
äärde tuleb järgmisel aastal 200 m² 
suurune kollase-punasekirju tul-
bipeenar. Selleks istutab Allar sin-
na tänavu septembri lõpus 12 000 
tulbisibulat, lisaks 1000 kurereha 
ja 200 lauku, et tulpide õitsemise 
lõppedes peenar värvi muudaks ja 
lillakassinise tooniga õitsemist jät-
kaks.

“Laidoneri park võiks olla Viim-
si esinduspark, mis näeb välja nagu 
Hollandis asuv Keukenhof,” unis-
tab Allar. Keukenhofis, mida kutsu-
takse ka Euroopa aiaks, õitseb igal 
kevadel 7 miljonit tulpi.

Loominguline vabadus
Kuigi eelarve 80 000 eurot aastas 
seab Allari unistustele piirid, siis 
loominguliselt on mees oma ame-
tis vaba. Inspiratsiooni leiab ta rei-
sides. Näiteks Läti linnades Riias ja 
Jurmalas leiduvat aedniku silmale 
palju põnevat – kuidas kombinee-
rida värve ja sättida taimi peenar-
des kõrguse järgi.

“Lilleilu ei ole kallis luua, taimed 
ei maksa palju,”ütleb Allar, kelle eel-
arvesse peab mahtuma nii suve- ja 
püsililled, ilupuud ja -põõsad, ar-
boristiteenus, taimede kastmine/
väetamine kui ka istutusalade hool-
dus ehk rohimine. Sel aastal eelar-
ves istutusalade rajamiseks ette 
nähtud summast saab rajada tulbi-
peenra ning saab veidi täiustada ka 
olemasolevaid alasid,” selgitab ta.

Selleks, et mõisapark päriselt 
korda teha, on aedniku hinnan-
gul aga suuremat rahalist ressurssi 
vaja. “Vanad pargipuud hakkavad 
surema. Kui praegu piisab ka hool-
duslõikusest, siis pikemas pers-
pektiivis oleks vaja 50–60 protsenti 
neist vanadest puudest maha võtta, 
muidu muutuvad nad ohtlikeks,” 
räägib Allar parki ees ootavast pa-
ratamatusest.

Töö toob rõõmu
“Minu töö on Viimsi vallamajas 
kindlasti kõige stressivaesem. Kae-
busi tuleb vähe, pigem astuvad va-
nemad prouad peenra kõrval mul-
le ligi ja ütlevad, et ilus on. Aga ega 
ma kiitust ei oota, piisab, kui kõik 
õitseb,” räägib Allar oma tööst.

Ka aednikul on mõnikord kiire. 
“Minu töö ei ole kellast kellani. Ei 
ole nii, et kui kell saab viis, siis võtan 
kindad käest ja lahkun, vastupidi – 
töömahukal lillede istutamise ajal 
töötan pigem hilisõhtuni, kui et lük-
kan töö järgmisesse päeva,” ütleb ta.

Aednik annab nõu
“Viimsi valla üldmulje on hea, aiad 
on siinkandis ilusad. Aga üht asja 
palun küll aiapidajatel silmas pida-
da – kui istutate ilupuid oma kin-
nistu piiride lähedale, kus kõrval 
on kohe naabrid, kõnni- või sõidu-
tee, siis valige püramiidi- või sam-
bakujulised, mitte laiali kasvavad 
taimed, et need ei hakkaks tulevi-
kus kasvama naabri aeda või teele, 
takistades jalakäijaid ning vähen-
dades autojuhtide vaatevälja. Pa-
nen kinnistuomanikele südamele, 
et ilma kooskõlastuseta võiksid ini-
mesed vältida taimede istutamist 
valla teemaadele,” soovitab Allar.

Kuhu viia niidetud hein ja ro-
hitud umbrohi? Aednik soovitab 
muidugi komposti teha, aga kui 
selleks soovi pole, siis võiks niide-
tud muru lähedalasuval metsikul 
heinamaal vähemalt laiali laotada 
nii, et jääks õhuke kiht, mis lagu-
neb kiirelt, mitte lihtsalt kärust üh-
te kuhja kallata. Hekkidest püga-
tud suuremaid oksi ja mahasaetud 
puid võtab tasuta vastu Lubja külas 
aadressil Metsise tee 11 asuv ette-
võte Puidukäitlus OÜ, mis jääkidest 
hakkepuitu valmistab.

Taimi soovitab Allar osta Nur-
ga, Juhani või Vääna puukoolidest. 
Kohalikud puukoolid olevat võrrel-
des suurte aianduspoodidega pare-
mad selle poolest, et sealsed taimed 
on mitu talve Eestis olnud ja tuge-
vamad. “Kohalikust puukoolist soe-
tatud elupuu üldiselt maha istuta-
des ära ei kõrbe, sest ta on harjunud 
Eesti kevadise päikesega ning tal on 
olnud aega siinse kliimaga kohane-

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

da,” räägib Allar omast kogemusest. 
Tema hinnangul ongi elupuu lin-
natingimustes parim hekitaim, ku-
na neid on palju sorte ja nendega 
saab “mängida” ehk eri vormi pü-
gada, luues endale kas või laineline 
hekk. Samuti soovitab Allar heki-
taimeks Ungari sirelit, mis olla väga 
vähenõudlik taim. Ka lodjapuulehi-
ne põisenelas ja ebajasmiin saavad 
aedniku heakskiidu.

Vabal ajal 
tegeleb Allar 
arboristikaga. 
Foto: erakogu

Lillede niiskus-
kontroll ja õite 
närpimine 
mõisapargi 
kaskaadi 
piirdel. Foto: 
Alar Mik

Aedniku suvi – juuni algus ja juuli keskpaik.
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LOODUSE KALENDER Suve viimane kuu on märkamatult lõpule 
lähenemas. Päikseliste päevade ja idülliliste suveõhtute sekka hakkab 
sugenema läheneva sügise maiku ning see mõjub ühteaegu nii ilusa 
kui ka nukrana. 

e lõikusekuu e põimukuu 
e rukkikuu e leivakuu 

AUGUST

Linnuke 
kivil.

Fo
to

lu
gu

U
skumatu, kuis selle mõne kuuga on rohelus vohanud ja suutnud katta kõik 
maastikud. Niitudel on rohi rinnuni ja põldudel niisamuti kuldseks kuiva-
nud vili. Metsakraavile, kust kevadel ja sügisel kergelt otse üle sai mindud, 
on ette kasvanud mitu meetrit lai ja kõrge vaarikapõõsastest vall. Tasapisi 

hiilib sellesse lopsakasse rohelisse lehemassi juba sügisesi toone. Kaselt langeb esime-
si kollaseid lehti. 

Alguses pesa lähedal ning vanalindudelt jätkuvalt toitu norides on enamus linnupoe-
gi pesast lahkunud, omandanud lennuvõime ja harjutavad iseseisva eluga toimetulekut. 
Kaugel pole aeg, mil osade linnuliikide noorlindudel tuleb ette võtta elu esimene ränne. 

Ka metskitsede ja põtrade vasikad on sirgunud elujõulisteks ning söövad juba ema-
piima kõrvale taimset toitu. Loodus aga ei oota uue elu loomisega. Kuuvahetuse aegu 
pidasid metskitsed pulmi, põdrad teevad sellega algust alles kuu lõpus. Jänes jõuab su-
ve jooksul aga mitu pesakonda üles kasvatada. On vast jaksu teisel! 

Iseäranis rikas on põimukuu marjade poolest. Suur osa taimi on ära õitsenud ja õi-
test on valminud viljadki – pohlad, mustikad, murakad, põldmarjad ja sinikad. Pihlaka- 
marjad alles küpsevad. Marjakülluse kõrval kerkivad metsa all üha massilisemalt sirmi-
kute, puravike, riisikate, pilvikute ja paljude teiste seente kübarad. Kui verehimulistel pu-
tukatel end mitte heidutada lasta, võib koju naasta tublikese saagiga. 

Jagub veel päevi, mis hoiavad endis suvesooja, teistel on tunda aga sügise hõngu. Kuid 
üks, mis kindel – valged suveööd on möödas ning pime ööaeg venib muudkui pikemaks. 
Sellegipoolest on lõikusekuu ööd imeilusad, mida tasub veeta tähistaeva all lamades nii 
üksi kui ka kaaslas(t)ega. Erilist elamust pakkus kuu keskpaika jäänud perseiidide tähe-
sadu. Ülendav on vaadata noil öil taeva lõpmatusesse. Ja kui tuleb tuju, võib mõne lan-
geva tähega oma südamesoovigi lendu lasta. Soovidesse on sisse kirjutatud täitumine!

Ella Kari Liblikas ja 
rukkililled.

Veetaimed. 
Fotod: Ella 
Kari
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SEENIORID Viimsi Pensionäride 
Ühenduse eesmärk on teha 
eakate elu huvitavamaks, sisu-
kamaks, tervislikumaks, aga ka 
luua võimalused elukestvaks 
õppimiseks, turvalisuse tõstmi-
seks ning toetada abivajajaid.

Eestlased on alati pidanud lugu 
ühistööst ja -üritustest, sest koos 
on elu tulemusrikkam, kergem, 
rõõmsam ja vananemine väärikam. 
Viimsi vald on alati leidnud võima-
lusi oma eakate toetamiseks. Val-
la eelarves on arvestatavad sum-
mad meie tegevuste elluviimiseks 
ja pensionäridel on võimalus saada 
vallalt iga-aastast ühekordset toe-
tust (käesoleval aastal 90 eurot) ja 
tähtpäevade toetust, soodustingi-
mustel ujuda, tegeleda vesivõimle-
misega, käia kinos, veeretada kuule 
Kuulsaalis, kuulata väärikate üli-
kooli loenguid, osaleda Viimsi hu-

ning päevakeskused Haabneemes 
ja Randveres. Päevakeskustes tööta-
vad võimlemisrühmad, sõnakuns-
ti-, teatrisõprade-, käsitöö-, ko-
kandus- ja raamatusõprade ringid. 
Väga tähtis on seegi, et aktiivsete-
le kaasalööjatele – lauluansambel, 
tantsurühmad, sõnakunstnikud – 
leitakse sageli esinemisvõimalusi 
väljaspool koduvalda. Sügiseti kee-
rutame jalga sügisballil ja vallavalit-
suse vastuvõtul. Erilise tähelepanu 
all on 80-aastased ja vanemad, kel-
lele korraldame eraldi ekskursioo-
ne, teeme jõulupakke ja kellele on 

Viimsi Pensionäride Ühendus kutsub eakaid tegutsema

vikeskuse ja vallavalitsuse korral-
datud üritustel ja palju muud. 

VPÜ liikmed saavad aga li-
saks sellele veel harrastada laul-
mist, tantsimist, käsitööd, ketta-
golfi, matkata nii oma vallas kui 
ka kaugemal. Rohkesti korralda-
takse ekskursioone Eestis, viimas-
tel aastatel ka Lätti, Soome, Rootsi, 
Valgevenesse, samuti muuseumi-
te, teatrite ja kontsertide ühiskü-
lastusi. Agaralt tegutsevad Viimsi 
PÜ Bowlinguklubi, Viimsi Ranna-
meeste Klubi, Viimsi Seenioride 
Nõukoda, kepikõnni- ja matkaring 

Arnold Kimber
VPÜ juhatuse esimees

iga-aastase 5-eurose liikmemak-
su tasumine vabatahtlik. Oktoobris 
valmivad eakatele mõeldud puhke-
ruumid Kesk tee 1, kus saab mängi-
da lauamänge, koos kokata, lugeda 
ja vaadata televiisorit, kasutada ar-
vutit, tähistada isiklikke sündmusi, 
kohtuda eakaaslaste ja sõpradega.

Kõigil Viimsi eakatel on alates 
1. septembrist jälle võimalus kü-
lastada teisipäeviti, kolmapäeviti 
ja neljapäeviti VPÜ tuba Kesk tee 
1 II korrusel, kus kella 11-st 13-ni 
saab astuda VPÜ liikmeks, tasuda 
liikme- ja muid makse, kurta oma 
muresid ja esitada küsimusi  VPÜ 
volikogu liikmetele. Sidet oma liik-
metega peame e-posti ja volinike 
kaudu. Meie tegemisi sõnas ja pil-
dis saab vaadata www.viimsisee-
niorid.ee. 

VPÜ liikmeks astumiseks saab 
avalduse esitada kodulehel www.
viimsiseeniorid.ee, kirjutades e-pos-
ti aadressil viimsiseeniorid@gmail.
com, külastades vastuvõtupäevadel 
VPÜ tuba või helistades VPÜ juha-
tuse ja volikogu liikmetele, kelle 
kontaktid leiate VPÜ kodulehelt.

Viimsi Pensionäride Ühendus 
püüab Viimsi eakad koduseinte va-
helt omaealiste sekka tuua.

Hoidke end ja olge terved, hoi-
tud ja armastatud!

Viimsi Pensio-
näride Ühen-
duse esindus 
koos abivalla-
vanem Annika 
Vaiklaga. Vasa-
kult: Juho-Enn 
Aule, Aime Sal-
mistu, Raimo 
Tann, Arnold 
Kimber, Annika 
Vaikla, Helle 
Mölder, Aime 
Krupkin ja Ruth 
Teras. Foto: 
Rusaln Dontsov

  Viimsi Pensionäride 
Ühendus (VPÜ) asutati 
2. aprillil 1993. aastal ja see 
ühendab ligi 500 Viimsi pen-
sionäri (Viimsis elab u 3000 
eakat). 2019. aasta aprillis 
valiti VPÜ uus 7-liikmeline 
juhatus ja 41-liikmeline voli-
kogu.

  VPÜ üritused: 3. sep-
tembril algusega kell 13 
toimub Viimsi päevakeskuse 
saalis VPÜ volikogu istung 
ja 19. septembril algusega 
kell 12 VPÜ üldkoosolek 
Viimsi huvikeskuse saalis. 
Mõlemal arutame VPÜ 2019. 
aasta majandusaasta aru-
annet, määrame uue juhatu-
se liikme ning arutame 
päevakohaseid küsimusi.

NÄITUS Viimsi huvikeskuses välja pandud 
Ljuba Keskküla käsitöönäitust lihtsalt pidi 
nägema – ja see üllatas! 

27 käsitöötehnikat, 300 eset, niplispitsist 
rääkimata ja 93-aastane käsitöömeister

M
aitsekalt kujundatud 
väljapanek koosnes 
peaaegu kolmesa-
jast esemest. Tean, et 

ruumipuudusest tingituna tuli teha 
valikuid ja üht-teist jäi hoiukasti-
desse varjule.

Näitusel esitles väärikas, rahva-
riietes särav vanaproua erinevaid 
käsitöötehnikaid ja kunstiliike, mi-
da kokku lugedes oli 27. Näha sai 
esemeid, alates nõeltehnikast, mis 
pärineb muinasajast, kuni imeväär-
sete tänapäevaste pidulike pitsist ja 

pärlitest moeaksessuaarideni. Rah-
variided, moekad heegeldatud ves-
tid ja erinevates tehnikates pilku-
püüdvad pidulikud pluusid kõrvuti 
Muhu tikandis sussidega. Telgedel 
kootud vaibad, tikitud padjad ning 
õhkõrnad pitslinikud ja niidigraafi-
ka. Terve kollektsioon mälestustest 
inspireeritud maalitud portselani 
ja keraamikat kõrvuti nahkehistöö-
ga, klaasvitraažiga, paberikunstiga. 
Ja loetelu võiks jätkata.

Pole õige öelda, et kõige krooniks 
olid niplispitsi tehnikas esemed, aga 
kindlasti on see kõige töömahukam 
käsitööliik, mille tööprotsessi kunst-
nik ka huvilistele esitles. 

Suurema osa väljapaneku lah-
tioleku ajast oli 93-aastane käsitöö-

külalisteraamatust
 Kallis vanaema! Väga ilus ja imetlusväärne näitus. Oleme uhked 

sinu üle!
 Nägin palju fantaasiat ja uusi ideid. Igas pistes ja sõlmes on 

armastus ja lugupidamine ehtsa käsitöö vastu.
 Sinu töödes peegeldub emaemade töökus ja vaim, millega nad 

muutsid oma kodud kauniks ja turvaliseks.
 Tänu meeldiva, õrna, naiseliku näituse eest. Jõudu Teile!
 Võrratult andekas ja ilus näitus! Milline tore viis, kuidas esmas-

päeva pärastlõuna koos oma vanaemaga veeta ning väärtustada 
nii hingelist ja põhjalikku tööd. / Lapselaps … (Lääne-Euroopast 
Eestis perel külas)

 Tänan Sind, kallis Ljuba, oskuse eest elada sädeleva vaimustu-
sega, noorusliku südame ning uudishimuga kõige uue suhtes!

Helle Mölder
üks näituse korraldajatest

meister ka ise näitusesaalis ja jagas 
huvilistele seletusi. Tore oli näha, et 
külastajate seas oli igas vanuses ini-
mesi ning võimalus omavahel ves-
telda ja suhelda oli huvitav mõle-
male osapoolele. 

Ljuba Keskküla külalisteraamat 
oli tulvil tänusõnu ja ilusaid soove 
eelkõige lähedastelt, sõpradelt, arvu-
katelt õpilastelt ja käsitöö austaja-
telt, aga ka päris tavalistelt näituse-
külastajatelt.

Huvilised imetlevad heegeldatud mänguloomakesi. Näituselt ei puudunud ka keraamika ja vitraažid.Naised õnnitlevad sädeleva vaimu ja südamega Ljubat. Fotod Ruslan Dontsov

Niplispitsi tehnikas tööd. Foto Heidi Kirsimäe

Ljuba koos vallavanem Illar Lemettiga.
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saatnud. Tõele au andes tuleb siis-
ki etteruttavalt tunnistada – ka va-
na toriseja on elus ühe korra eksi-
nud. Või siis kaks. Oleneb, kuidas 
asjale vaadata.

Loodetavasti paneb lavastus 
mõtlema Helsingi – Tallinna tun-
neli ehitajaid, et kas poleks kasuli-
kum see tulevane vennasrahvaste 
sild rajada hoopis Rakvere ja Hel-
singi vahele?

22. septembril Andres Dvinja-
ninovi monokomöödia “Vanuse 
viiskümmend varjundit”
Kui vana sa oled? 30? 40? 50? 60? 
On sel tähtsust?

Me vananeme, kas tahame se-
da või mitte. Kas oleme vanemaks 
saades targemad? Mis juhtub meie 
vestlusteemadega? Kuidas mõjuta-
vad aastad meie maitset, juukse-
värvi ja kehakaalu? Vananemisega 
kaasnevaid iseärasusi lahkab ar-
mastatud näitleja ja lavastaja And-
res Dvinjaninov, kes on lavalaudu 
vallutanud ja publikut hullutanud 
pea nelikümmend aastat.  

Nüüd, oma kuuekümne viien-
da, vabandust, viiekümne kuuenda 
eluaasta lävel räägib Dvinjaninov 
eelarvamustevabalt ja teravmeel-
selt unustamisest, tervisest, abi-
elust, plastilisest kirurgiast, pidut-
semisest, treeninguhüsteeriast, 
söömisharjumustest ja paljust 
muust.

Igaühe elus jõuab varem või hil-
jem kätte see hetk, kui ilmub esi-
mene hall juuksekarv. See võib 
tunduda tragöödiana või siis hoo-
pis inimliku komöödiana, kui hoo-
limata alatasa kadunud prillidest 
õnnestub mitte kaotada huumo-
rimeelt. 

Tere tulemast ebapopulaartea-
duslikku uuringuprogrammi, sil-
miavavasse ja raputavalt naljakas-
se komöödiasse!

TEATER Sügisene teatrihooaeg tuleb Viimsi huvi-
keskuses taas meeleolukalt mitmekesine. Sel 
sügisel jõuavad armsate külastajateni mitmed 
kevadel ära jäänud etendused.

Sügisene teatrihooaeg Viimsi huvikeskuses

V
iiruse leviku tõkestami-
seks oleme kasutusele 
võtnud erinevad meet-
med, et nii meil kui ka 

külastajatel oleks turvaline. Võta-
me teid vastu, kui oleme ise ter-
ved. Samuti palume teil haigena 
(või kui olete kokku puutunud hai-
gustunnustega isikuga) etenduse-
le mitte tulla.

Palume teatripiletite kohapealt 
ostmisele eelistada piletite ostmist 
e-piletitena Piletimaailma ja Pileti-
levi veebilehtedelt. 

Huvikeskuses toimub pileti-
müük alates septembrist kolma-
päeviti kell 10–16. Pileteid saab 
broneerida telefonil tel 602 8838 
või e-posti aadressil viimsi@huvi-
keskus.ee. 

Mis on tulekul
4. septembril Rakvere Teatri eten-
dus “Kõike head, vana toriseja”
Osades: Liisa Aibel, Tiina Mälberg, 
Tarvo Sõmer, Elar Vahter.

Tuomas Kyrö on soomlaste And-
rus Kivirähk, kuid ta ei kirjuta eest-
lastest, vaid soomlastest. 

Vana toriseja valmistub juba 
eluajal oma matusteks, aga nii 
mõndagi on veel tegemata. Kõige-
pealt tuleb koostada endale mui-
dugi järelhüüe. Kes tunneks vana 
torisejat veel paremini kui tema 
ise? Ka hauakivi saab soodsamalt 
kätte, kui odavmüükidel juba elu-
ajal pilk peal hoida. Pärandi jaga-
mine – kindlasti tuleb see asi ise 
korda ajada. Ja mis kõige tähtsam 
– vana toriseja kohustus on luge-
da üles kõik need vead, mida tema 
ümbritsevad on elu jooksul korda 

24. ja 27. septembril “Lotte ja 
Klausi muusikatund”
Mis juhtub, kui koeratüdruk Lotte 
leiab onu Klausi reisikohvrist iga-
suguseid huvitavaid vidinaid? 

Tuleb välja, et rännukoer Klaus, 
kes on jõudnud maakerale ju-
ba kaks korda tiiru peale teha, on 
oma reisidelt kaasa toonud hulga-
liselt vahvaid muusikainstrumen-
te. Äärmiselt uudishimulik Lotte 
tahab loomulikult teada, missugu-
seid helisid saab neist instrumenti-
dest välja võluda. 

Tunnis tutvustavad Lotte ja onu 
Klaus vahvaid pille ning esitatakse 
tuntud laule Lotte muusikalidest. 
Kontsert on inspireeritud Janno 
Põldma ja Heiki Ernitsa Lotte lu-
gudest ning laulud on Priit Paju-
saare ja Leelo Tungla sulest, osa-
täitjatena esinevad Gerli Padar ja 
Toomas Laur.

29. septembril Pille Pürgi “Kutse 
juubeliks!”
Pille Pürg on vaatajaid üllatanud 
juba aastaid vaimustavate paroo-
dianumbritega. Seekord tuleb 
etenduses “Kutse juubeliks!” lava-
le 10 Eesti prominenti. Pille valmis-
tub juba aegsasti oma peoks ja see 
kõik algab otse vaatajate pilgu all. 
Keda kutsuda Eesti kuulsustest, kui 
lauas on vaid viimased vabad ko-
had jäänud? See on keeruline üles-
anne ja vajab teatripubliku abi! Pil-

le avab nii mõnegi külje ka endast 
ja räägib, milline ta juubel välja 
peaks nägema, kes sinna peaks tu-
lema ja keda ta iialgi sinna ei kut-
suks – olgu kingitus ümbrikus kui 
suur tahes. See etendus värskendab 
nii keha kui ka vaimu, pange oma 
naeruhääled valmis!

11. oktoobril LendTeatri psühho-
loogiline põnevik “Meelepete”
Kujuta ette, et su mõistus on Rubi-
ku kuubik. Kuubiku iga külg vas-
tab kindlale küljele sinu olemu-
sest. Aga küljed on segamini ja see 
on sinu kontrolli alt väljas. Sest sinu 
mõistatust üritab lahendada keegi 
teine, kes ei tea ka päris täpselt, mi-
da ta tegema peaks. 

“Meelepete” (“Mindgame”, A. 
Horowitz) uurib teadvuse häma-
ramaid külgi. Kolm tegelast, kellest 
ükski justkui ei vasta kirjeldusele 
temast. Nimed on sassis, vanused 
on sassis, eesmärgid on hägused. Ja 
on vaid üks väike ruum, kust välja 
ei saa. Kes jääb ellu? Kellel on kont-
roll? Mis on päris? 

16. oktoobril Teoteatri etendus 
“Abielutunnistus”
Abielutunnistus – Eestis on see vaid 
mälestus kordumatust või siis kor-
duvast päevast ja imeharva võib 
seda dokumenti veel edaspidigi 
vaja minna. Iisraelis on lugu teisi-
ti. Abielutunnistus on ühtlasi abi-
eluleping ja kui sinu lapsed abiellu-
da kavatsevad, tuleb see dokument 
esitada rabinaadis, sest ainult rabid 
sõlmivad seal maal abielusid.

Just niisugune aeg on käes Bro-
zowskite perekonnas, Iisraeli ühe 
kuulsaima ja tunnustatuima ko-
möödiameistri Ephraim Kishoni 
näidendi “Ha-ketubah” (“Abielu-
tunnistus”) tegelastel.

Daniel Brozovski tütar hakkab 
abielluma, kuid õnnetuseks on see 
dokument peres kaduma läinud. 
Mis saab edasi...

3., 6. ja 8. novembril Viimsi Muu-
sikaliteatri muusikaline komöö-
dia “Juukselakk”

On aasta 1962, õhus on tunda 
muutuste tuuli. Tracy Turnbladil, 
kes on suure südamega suur tüd-
ruk, on vaid üks kirg – tantsimine. 
Tema unistus täitub päeval, mil ta 
pääseb televisiooni vaadatuimasse 
tantsusaatesse ja saab üleöö kuul-
saks kõigi teismeliste seas. Teda 
kontrollitakse ja kiusatakse pide-
valt teleprodutsendi Velma ja tema 
populaarse, aga tigeda tütre Am-
beri poolt. Ent kas uue tantsu- ja 
moetrendi looja Tracy suudab või-
ta saate õelat valitsevat liidrit, val-
lutada nägusa Link Larkini südame 
ja võidelda ebaõigluse vastu, ilma 
et soeng seejuures sassi ei läheks?

21. novembril Vana Baskini Teatri 
etendus “Unerohi”
Prantsuse komöödia- ja vodevilli-
meister Claude Magnier kirjutas 
oma esimese professionaalsele 
teatrile mõeldud komöödia “Härra 
Masure” juba 1956. aastal. Pea kolm-
kümmend aastat hiljem tõi Eino 
Baskin selle Vanalinnastuudios 
välja pealkirja all “Unerohi”. Lavas-
tus kujunes teatri üheks kõige suu-
rema publikumenuga komöödiaks. 
Toona mängisid seal näitlejad Ro-
man Baskin, Ülle Kaljuste ja Vello 
Janson. 

Nüüd, 35 aastat hiljem, tähistab 
Vana Baskini Teater selle suurepä-
rase situatsioonikomöödia taas la-
valetoomisega oma 15. sünnipäe-
va, tehes lugupidava kummarduse 
teatri loojale Eino Baskinile.

Jacqueline on noor naine, kes on 
oma sõbra poolt hüljatud ja mehe 
poolt tähelepanuta jäetud. Ta võtab 
suurema koguse unerohtu, et min-
gilgi määral välja puhata. Majja si-
seneb autoga teele jäänud Claude, 
et helistada abi saamiseks. Januga 
joob ta tühjaks klaasi unerohuga, 
mille leiab laualt. Selle tulemusena 
uinuvad kaks inimest ühes voodis, 
teadmata teineteise olemasolust. 
Koju saabub Jacqueline’i abikaa-
sa Robert…

Ootame rõõmuga taaskohtu-
mist! Head uut teatrihooaega!

Heidi Kirsimäe
Viimsi huvikeskuse 
turundusjuht

Tarvo Sõmer 
etenduses 
“Kõike head, 
vana toriseja”. 
Foto: Maris 
Savik

Lavastaja: 
Henrik Normann

Tekst: 
V. Jahilo, H. Normann
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Sügisene teatrihooaeg Viimsi huvikeskuses
Lastele ja noortele

 LY LUMISTE LAULUSTUUDIO 
5–12-kuused beebid T 11.30–12.15
1–2-aastased T 9.3–10.15
2–3-aastased T 10.30–11.15
3–6-aastased T 17.00–17.45
Juhendaja Ly Lumiste 
Info ja registreerimine: 
lylaulustuudio@gmail.com

 MAIRE ELISTE MUUSIKA-
KOOLI LAULUKOOL
1–2-aastased N 10.45–11.15
2–3-aastased N 11.30–12.00
3–4-aastased K 17.15–17.45
4–5-aastased E ja K 18.00–18.40
6–7-aastased E ja K 18.45–19.20
Solistiõpe kokkuleppel
Info ja registreerimine: 
www.mariel.ee 

 BEEBIDE JA VÄIKELASTE 
VÕIMLEMINE 
3–12-kuused beebid P 09.30–
10.30
1–3-aastased P 10.30–11.30
3–5-aastased P 11.30–12.30
Treener Vello Vaher 
Info ja registreerimine: 
vello.vaher@gmail.com 

 BEEBIDE JA VÄIKELASTE 
VÕIMLEMINE
2–4-kuused beebid E 12.30–13.15    
4–12-kuused beebid E 9.30–10.15    
1–2-aastased E 10.30–11.15  
2–3-aastased E 11.30–12.20    
Treener Reet Post 
Info ja registreerimine: 
reet@okobeebi.ee

 STRETCHING
7–16-aastased E 18.15–19.15
Treener Hanna-Liis Karp  
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 NOORTE JOOGA
12–14-aastased L 16.30–18.00
15–17-aastased L 15.00–16.30
Juhendaja Merylin Pavel  
Info ja registreerimine: 
noobihaldjas@gmail.com

 LASTETANTS
2–3-aastased K 17.00–17.40 võib 
osaleda koos lapsevanemaga
4–5-aastased K 17.45–18.25 
poisid ja tüdrukud      
6–10-aastased K 18.30–19.15 
tüdrukud
Treener Piret Kõõra 
Info ja registreerimine: 
piret@heatujustuudio.ee 

 KARINA RÄSTA VÕISTLUS-
TANTS LASTELE 
4–8-aastased E 17.00-18.00
Treener Karina Rästa 
Info ja registreerimine: 
rastakarina@hotmail.com

 KAIE KÕRBI BALLETISTUUDIO
4–5-aastased T ja N 17.30–18.30 
6–8-aastased T ja N 16.30–17.30 
9–10-aastased T ja N 15.30–16.30
Treener Tatjana Voronina
Info: www.balletistuudio.ee

 TANTSULINE ILUVÕIMLEMINE 
3–4-aastased tüdrukud E ja N 
17.00–17.40 
5–9-aastased tüdrukud E 17.45–
18.30 
Treener Lilian Veetamm
Info ja registreerimine: 
lilian@prodance.ee 

 SHOWTANTS
1.–4. klass E 16.00–16.55
5.–8. klass R 15.30–16.25 
Treenerid Grisse Koppel ja Lilian 
Veetamm
Info ja registreerimine: 
info@prodance.ee 

 JJ-STREET HIP-HOP 
7–12-aastased E 15.15–16.15 ja 
K 15.30–16.30
12–16-aastased E 17.15–18.15 ja 
K 17.30–18.30
Treener Gerly Tuur
Info ja registreerimine: 
gerly@jjstreet.ee 

 JJ-STREET HOUSE 
12–16-aastased E 16.15–17.15 ja 
K 16.30–17.30 
Treener Gerly Tuur
Info ja registreerimine: 
gerly@jjstreet.ee

 STREET DANCE
7–18-aastased T 17.00–18.00
Treener Dana Lorên Warres  
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 MEISTERDAMISE RING
4–7-aastased E 17.30–19.00 
Juhendaja Tiiu Lausmaa
Info ja registreerimine: 
tiiulausmaa@gmail.com

 KUNSTIRING
7–12-aastased N 16.00–17.30 
Juhendaja Tiiu Lausmaa
Info ja registreerimine: 
tiiulausmaa@gmail.com

 NUKUKUNSTIRING
1.–4. klass K 15.00–15.50 
Juhendajad Eveli Apri ja Airi Voitk
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 DISAIN JA ÕMBLEMINE
Alates 10. eluaastast K 16.00–
17.00        
Juhendajad Eveli Apri ja Airi Voitk
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 KERAAMIKA- JA MAALI-
STUUDIO
Lastele ja täiskasvanutele 
E 19.15–20.15
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: 
erki.palits@mail.ee 

 MOEJOONISTAMISE ABC 
(22. sept – 10. nov)
16+ noortele ja täiskasvanutele 
T 18.15–19.45
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com 

 VÄRVILINE MOEJOONIS-
TAMISE JÄTKUKURSUS 
(17. nov – 22. dets)
Noortele ja täiskasvanutele 
T 18.00–20.00 
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com 

 KARINA RÄSTA 
JUMESTUSKURSUS 
(23. sept – 14. okt)
15+ ja täiskasvanud K 17.30–
19.30
Juhendaja Karina Rästa 
Info ja registreerimine: 
rastakarina@hotmail.com

 DIGIRUUM ROBOOTIKA
5–7-aastased lapsed R 17.30–
18.15
Registreerimine: info@digiruum.eu
Lisainfo: www.digiruum.eu 

 BUMBLE INGLISE KEELE JA 
KULTUURI HUVIRING
4–6-aastased T 18.00-18.40 
Info ja registreerimine: 
gerda@bumble.ee

Täiskasvanutele

 FITNESS PILATES
T 11.00–12.00 ja 18.30–19.30 
Treener Aive Märtson

Info ja registreerimine: 
aive.martson@gmail.com

 PILATES PLUSS
N 19.00-20.15 
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: 
terje@pilatespluss.ee, 
www.pilatespluss.ee 

 SEENIORIDE TERVISE-
TREENING
K 9.00–10.00
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: 
terje@pilatespluss.ee, 
www.pilatespluss.ee

 LIHASTREENING
K 18.45–19.45
P 12.30–13.30
Treener Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine: 
juta.rahkema@gmail.com

 HIIT JA LIHASTREENINGUD 
NAISTELE
T ja R 9.00–10.00
Treener Merlyn Astur
Info ja registreerimine: 
Willpowerbrandfitness@gmail.
com

 SHINDO
T 19.30–20.30, N 13.00–14.00
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: 
aive.martson@gmail.com 

 KUNDALINI JOOGA 
HINGAMINE JA TERVENDAV 
MEDITATSIOON
N 18.00–19.00
Juhendaja Merylin Pavel
Info ja registreerimine: 
noobihaldjas@gmail.com

 KLASSIKALINE JOOGA
E 19.30–20.45
Treener Annika Hüüdma
Info ja registreerimine: 
annikahyydma@gmail.com

 ASHTANGA VINYASA JOOGA
R 13.30–14.30
R 15.00–16.00 inglise keelne tund
Treener Helen Lasn
Info ja registreerimine: 
helenlasn@gmail.com

 BEEBIOOTEL EMADE JOOGA
L 14.00–15.00
Treener Evelin Märtson-Nava
Info ja registreerimine: 
evelin.martsonnava@gmail.com

 SELTSKONNATANTS
Algajad N 18.30–19.30
Edasijõudnud N 19.30–20.30 
Treener Alar Kaasik 
Info ja registreerimine: 
info@seltskonnatants.ee

 NAISTE BALLETT
T ja N 11.30–13.00 
R 19.00–20.30
L 11.30–12.30 uus algajate grupp! 
Treener Tiina Rebane
Info ja registreerimine: 
tiina.rebane@gmail.com

 ARRAKIS TANTSUSTUUDIO 
IDAMAISED TANTSUD
T ja N 18.45–20.15
Info ja registreerimine: 
info@arrakis.ee 

 VIIMSI TANTSUKLUBI
R 19.00–21.00 (kord kuus)
Juhendaja Kairi Lehtpuu
Info ja registreerimine: 
kairi@peep.net.ee

 FOTOGRAAFIA ABC 
T 19.00–20.30 
Juhendaja Kristjan Rosin
Info ja registreerimine: 
viimsifoto@gmail.com

 AROOMTERAAPIA KURSUS
K 18.00–20.00 

Juhendaja Riina Odnenko
Info ja registreerimine: 
riina.odnenko@gmail.com

 KARINA RÄSTA 
JUMESTUSKURSUS 
(23. sept – 14. okt)
15+ noored ja täiskasvanud 
K 17.30–19.30
Juhendaja Karina Rästa 
Info ja registreerimine: 
rastakarina@hotmail.com

 INGLISE KEELE KURSUSED
Algajad, taasalustavad, kesk-
aste, edasijõudnud, individuaal-
tunnid
Õpetaja Reeli Saluveer
Info ja registreerimine: 
reelisaluveer@gmail.com

 HISPAANIA KEEL
Edasijõudnud N 17.30–18.45
Algajad N 18.45–20.00
Info ja registreerimine: 
a.s.wesman@gmail.com

 KERAAMIKA- JA MAALI-
STUUDIO
Lastele ja täiskasvanutele 
E 19.15–20.15 
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: 
erki.palits@mail.ee 

 EAKATE KÄSITÖÖRING
K 11.00–13.00 (2 korda kuus)
Juhendaja Ljuba Keskküla
Info ja registreerimine: 
tel 5816 7516

 ÕMBLUSRING
N 18.00–20.00
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com

 MOEJOONISTAMISE ABC 
(22. sept – 10. nov)
16+ noortele ja täiskasvanutele 
T 18.15-19.45
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com 

 VÄRVILINE MOEJOONIS-
TAMISE JÄTKUKURSUS 
(17. nov – 22. dets)
Noortele ja täiskasvanutele 
T 18.00–20.00 
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com 

 VIIMSI MUUSIKALITEATER
T 18.00 ja P 12.00
Projektijuht Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

Rahvakultuur

 SEGAKOOR VIIMSI
K 17.30
Dirigent Vaike Sarn
Koorivanem Marko Laving
Info: tel 511 1128

 KERGEMUUSIKAKOOR 
ViiKerKoor
E 18.30
Dirigent Indrek Umberg
Koorivanem Paul Kalle
Info: indrek.umberg@concert.ee

 SEGARAHVATANTSURÜHM
VALLA-ALUNE
Viimsi päevakeskuse saalis 
(Kesk tee 1, Haabneeme alevik)
E ja K 19.30–21.00
Juhendaja Heli Tohver
Info: tohverheli@gmail.com

 NOORTEKAPELL
N 18.00
Juhendaja Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee 

 RAHVAMUUSIKAANSAMBEL 
PIRITA

E 18.00
Juhendaja August Sarrap
Info: tel 517 5422, Anne Vahemäe

 RANDVERE PASUNAKOOR
E 18.30–21.30
Juhendaja Kristjan Jurss
Info: jkristjan@gmail.com

 UKULELEORKESTER
Lapsed L 10.45–12.15
Täiskasvanud L 12.15–13.15
Juhendaja Joosep Sang
Info: sangjoosep@gmail.com

 MANDOLIINIORKESTER
E 19.30–21.00
Info ja registreerimine: 
www.mariel.ee
 
Pilliõpe

 KITARRIÕPPE INDIVIDUAAL-
TUNNID
Koolilastele ja täiskasvanutele 
Ajad kokkuleppel
Õpetaja Toomas Laur 
Info ja registreerimine: 
tomlaur@gmail.com 

 VIIULIÕPE
Lastele ajad kokkuleppel
Õpetaja Marie-Helen Aavakivi
Info ja registreerimine: 
mariehelen.aavakivi@gmail.com

 KLAVERIÕPE
Ajad kokkuleppel
Õpetaja Andres Alaru
Info ja registreerimine: 
andres.alaru@gmail.com

 BASSKITARRI ÕPE
Ajad kokkuleppel
Õpetaja Andres Alaru
Info ja registreerimine: 
andres.alaru@gmail.com

 KONTRABASSI ÕPE
Ajad kokkuleppel
Õpetaja Andres Alaru
Info ja registreerimine: 
andres.alaru@gmail.com

 SILVER ULVIKU 
LÖÖKPILLIRING 
Koolilapsed (üle nädala) 
K 16.30–17.30 
Juhendaja Silver Ulvik
Info ja registreerimine: 
sulvik@gmail.com

 MUUSIKA LOOMISE RING 
Koolilapsed (üle nädala) 
K 16.30–17.30 
Juhendaja Silver Ulvik
Info ja registreerimine: 
sulvik@gmail.com

 MAIRE ELISTE MUUSIKA-
KOOLI PILLIKOOL
1. klass solfedžo E 14.00–14.45
2. klass solfedžo E 14.45–15.30
3. klass solfedžo E 15.30–16.15
4. klass solfedžo E 16.15–17.00
5. klass solfedžo E 17.00–17.45
Kitarri, ukulele, klaveri, mandoliini, 
flöödi ja viiuli õpetus koolilastele – 
aeg kokkuleppel.
Info ja registreerimine: 
www.mariel.ee 

Viimsi huvikeskuse huviringid 2020/21 hooajal

RENDIME RUUME 
ERINEVATEKS 

SÜNDMUSTEKS
Info: viimsi@huvikeskus.ee 

ja 602 8838,
www.huvikeskus.ee, 
www.facebook.com/

ViimsiHuvikeskus, 
www.instagram.com/

viimsihuvikeskus
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Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Maire Eliste Muusikakooli laste-
koor ja kammerkoor. Sissepääs 
vaba! Viimsi raamatukogus. 

Meelelahutus ja 
muusika

4. septembril kell 21 ansambel 
The Skyline. Black Rose Pubis.
5. septembril kell 21 DJ Margus 
Kaukas. Black Rose Pubis.
11. septembril kell 21 ansambel 
Absolute Trio. Black Rose Pubis.
12. septembril kell 21 ansambel 
Plan Caliente ja DJ Toomas Tuude. 
Black Rose Pubis.
18. septembril kell 21 ansambel 
Pepper Sauce. Black Rose Pubis. 
19. septembril kell 21 DJ Margus 
Kaukas. Black Rose Pubis.

Näitused 

August. Kadi Kiipuse köitekunsti-
näitus “Sümbioos”. Viimsi raamatu-
kogus. 
1. september – 15. oktoober 
Prangli ja Keri fotonäitus “Saarte 
lumm”. Viimsi huvikeskuses.
18. septembrini Ungari illustraa-
tori Jacqueline Molnári isikunäitus 
‘’Muinasjutt ja tegelikkus’’ Viimsi 
raamatukogu II korrusel. Viimsi 
raamatukogus. 

Jumalateenistused

30. augustil kell 11 jumalateenis-
tus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
30. augustil kell 14.30 jumalatee-
nistus armulauaga. Teenib õpetaja 
Margus Kirja. EELK Randvere 
kirikus.
1. septembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
6. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. 
6. septembril kell 14.30 jumala-
teenistus. EELK Randvere kirikus.
6. septembril kell 13 jumala
teenistus armulauaga. Rohuneeme 
kabelis.

Eakatele

30. augustil kell 11 eakate kepi-
kõnd. Põhjakonna trepi juures.
30. augustil kell 8 üllatuslik päev 
Pärnumaa äärealadel. Korraldaja 
Viimsi Pensionäride Ühendus. 
Väljasõit Haabneeme busside 
lõpp-peatusest suunaga Tamm-
neeme – Randvere – Mähe jne. 
Info: Aime Salmistu, tel 518 8125. 
Pärnumaal.
8. septembril kell 8 “Kirik keset 
küla” väljasõit Raplamaale (Pura-
viku tuuleveski sepikoda, Minna 
Sahver, Vesiroosi tervisepark jm). 
Osalustasu VPÜ liikmele 25 €, ta-
suda hiljemalt 4.09. Buss väljub 
Haabneeme busside lõpppeatu-
sest kell 8 suunaga Randvere, 
Mähe. Info: Aime Salmistu, tel 
518 8125. Raplamaal.
10. septembril kell 9 80+ ekskur-
sioon – Haapsalu piiskopi loss, 
A. Laikmaa muuseum, Pullapää, 
Ungru loss ja Varbola linnus. Buss 
väljub Haabneeme busside lõpp-
peatusest. Registreerib Volli Kallion, 
tel 5340 5287. Kogunemine Haab-
neeme busside lõpp-peatuses.
1.–10. septembril kell 10–12 
eakate huviringidesse  registreeri-
mine. Tel 606 4080, 511 4557. Info: 
Lehte Jõemaa ja kodulehel 
www.viimsipaevakeskus.ee. Huvi-
ringidesse registreerimine toimub 
ka 5. septembril kell 11–14 huvi-
tegevuse infolaadal Viimsi koolis. 
Viimsi päevakeskuses.
13. septembril kell 14 vanavane-
matepäeva kontsert. Esinevad 
Maire Eliste Muusikakooli lapsed. 
Sissepääs vaba. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
17. septembril kell 14 septembri-
kuu meeleolukas pärastlõuna Rand-
vere päevakeskuses.
6., 13., 20. septembril kell 11 
eakate kepikõnd. Põhjakonna trepi 
juures.

Lastele ja noortele

8. septembril kell 17 kontsert 
“Algab kooliaasta uus“. Esinevad 

8. septembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
8. septembril kell 12 jumala-
teenistus. Naissaare Püha Maarja 
kabelis. 
13. septembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK Viim-
si Püha Jaakobi kirikus.
13. septembril kell 14.30 juma-
lateenistus armulauaga. EELK 
Randvere kirikus.
15. septembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
20. septembril kell 11 jumala-
teenistus armulauaga. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
20. septembril 14.30 jumala-
teenistus. EELK Randvere kirikus. 

Kontserdid ja 
teatrietendused

29. augustil kell 19.30 muinas-
tulede öö ja ITL Segakoor 10 juu-
belikontsert. Dirigendid Paul Purga 
ja Rasmus Laks, akordionil Peeter 
Kivvit. Tasuta! Prangli laululaval.
3. septembril kell 20 Orelisuvi 
2020 – Dagmar Koptein (orel, 
Saksamaa) ja saksofonikvartett 
Quattro Quarti Eesti EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
4. septembril kell 19 Rakvere 
Teatri etendus “Kõike head vana 
toriseja” Viimsi huvikeskuses.
5. septembril kell 19 Päikese-
loojangu kontserdid: Jaagup 
Kreem ja Ott Lepland. Piletid 
Piletilevis. Viimsi vabaõhumuu-
seumis.
6. septembril kell 19 Nargenfes-
tival 2020 – Pärdi päevad Viimsis: 
Kanon Poajanen. Ansambel Vox 
Clamantis. Dirigent Jaan-Eik 
Tulve. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.

Sport

7. september – 4. oktoober 
üle-Eestiline tennisekuu. Lisainfo: 
US Tenniseakadeemia. Karulaugu 
Spordikeskuses.

traditsiooniline magusalaat, küla 
ja Laiaküla Külaselts MTÜ üldkoos-
olekud. Laiakülas. 
19. septembril suvelõpu pidu. 
Prangli rahvamajas.

Õpi- ja jututoad

25. augustil kell 17 vestlusõhtu 
Marianne Mikkoga “Kroon kuning-
riigis. Eestlase märkmed pandeemia 
ajal Rootsis”. Viimsi raamatukogus.
3. septembril kell 18 Viktoria ja 
Tõnu Tuulase “Karjala kauge kutse” 
raamatuesitlus. Viimsi raamatukogus. 
10. septembril kell 18 Viimsi 
raamatukogu raamatuklubi. Viimsi 
raamatukogus. 
17. septembril kell 19–21 Kogu-
konna Klubi vestlusõhtu näitleja 
Nikolai Bentsleriga ja mõisakohvik 
Maria. Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis, 
Viimsi mõisas.

Varia 

29. augustil kell 18–23 
MuuseumiÖÖ 2020 Eesti sõja-
muuseumis. Sissepääs tasuta. Eesti 
Sõjamuuseumis – kindral Laido-
neri muuseumis, Viimsi mõisas. 
29. augustil kell 20 muinastulede 
öö ja muuseumiöö. Mick Pedaja. 
Sissepääs tasuta. Viimsi vabaõhu-
muuseumis.
30. augustil kell 12 –21 Elujõu-
saali neljanda hooaja avapidu – 
tasuta tunnid, taimetoidukohvik, 
õhtu lõpetab tantsu- ja gongipidu 
(tasuline). Elujõusaalis, Kaluri tee 
5, II korrus (sissepääs Kaluri tee 
poolt).
30. augustil kell 20–23. Pärnamäe 
külapäev ja välikino. Pärnamäel.
5. septembril kell 11–14 Viimsi 
valla huvitegevuse infolaat ja kesk-
konnapäev. Viimsi koolis ja õuealal.
6. septembril kell 12–22 Laiaküla 

Saada oma sündmuse info: marje.plaan@viimsivv.ee

Viimsi ukuleleorkester – 
ta tuleb siiski!
Kevadel kutsus siinsamas Viimsi Teatajas ilmunud artikkel huvi-
lisi osalema uues kollektiivis, Viimsi huvikeskuse juures tegevust 
alustavas ukuleleorkestris. Paraku pandi koroonakeeld peale just 
sellel päeval, kui pidi toimuma esimene kokkusaamine...

Kuid plaanid on endised ning väljavaated hoopis helgemad – 
5. september on kuupäev, mil huvilised on oodatud kell 11 huvikes-
kusse ukulelega tutvust tegema ja orkestri plaanidest aimu saama. 

Ukulele on teinud Eestis kiire võidukäigu ja tänaseks on see pisike 
pill küllap juba kõigile tuttav. Teda on lihtne mängida ja kaasas kanda 
ning odav soetada. Elementaarse mänguoskuse omandamine käib 
mängleva kergusega ning kiire areng pilli valdamisel on garanteeri-
tud! Ja loomulikult käib ukulelega kaasas eriliselt päikeseline atmo-
sfäär, mille tingib instrumendi kõla ja lustlik repertuaar. 

Orkester hakkab koos käima 2–3 korda kuus laupäeva ennelõunal. 
Osalema on oodatud kõik huvilised, vanusest hoolimata. Kui pole 
pilli, saab selle huvikeskusest. Lapsed ja täiskasvanud harjutavad 
esialgu eraldi, aga kontsertideks valmistudes lihvime lugusid koos ja 
kanname need koos ka ette. Usu või ära usu, aga orkestri esimese 
kontserdi kuupäev on juba paika pandud!

Orkestrit juhatab Joosep Sang, kelle eestvedamisel tegutseb juba 
kaks suurt kollektiivi: Saku Mandoliinid ja Eesti Ukuleleorkester. Regist-
reeri end ja küsi lisainfot e-posti aadressil sangjoosep@gmail.com. 
Infot leiad ka Viimsi huvikeskuse kodulehelt.



 Kõige efektiivsem meede nakkuse 
vältimiseks on distantsi hoidmine.

 Rahvarohketes kohtades, kus ei ole 
võimalik teiste inimestega distantsi 
hoida, on soovitav kanda ka maski.

 Kinniseid rahvarohkeid kohti tuleks 
võimalusel vältida.

 Järgida tuleb kätehügieeni ehk teisi-
sõnu: käsi tuleb pesta tihti.

 Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett 
ja seepi, avalikes kohtades alkoholipõ-
hist käte desinfitseerimisvahendit.

 Aevastamisel või köhimisel tuleb 
oma suu ja nina katta ühekordse salv-
rätiga. Kasutatud salvrätt tuleb kohe-
selt visata prügikasti ja seejärel käed 
puhastada. Salvrätiku puudumisel ka-
suta oma varrukat (küünarvarre osa), 
mitte paljast kätt.

 Haigena tuleb püsida kodus, seda ka 
kergete sümptomitega.

 Mistahes haigussümptomite puhul 
tuleb kahtlustada koroonaviirust ja he-
listada oma perearstile.

 Laadi Google Play või App Store’i 
kaudu oma telefoni mobiilirakendus 
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2019. aastal osales rinnavähi sõel-
uuringul vaid 57% sihtrühmast
TERVIS Riiklikud sõeluuringud 
täidavad oma eesmärki, kui uurin-
gutes osaleb üle 70% sihtrühmast. 
Eestis on sõeluuringutel osalemise 
protsent paraku väiksem – 2019. 
aastal osales rinnavähi sõeluurin-
gul vaid 57% sihtrühmast.

Teatud vanusest on rinnavähi sõeluu-
ringul regulaarselt osalemine vajalik. 
Kuigi sõeluuringus osalejate arv aas-
ta-aastalt kasvab, on siiski veel neid 
naisi, kes arstile mingil põhjusel ei jul-
ge minna või kes ei pea oma rindade 
arstlikku kontrolli lihtsalt vajalikuks, 
kuna neil pole oma tervisliku seisun-
di kohta kaebusi.

Rinnavähk on naistel kõige sage-
damini esinev pahaloomuline kasva-
ja. Seda esineb enim naistel vanuses 
50−70 eluaastat. Rinnavähki on või-
malik avastada enne, kui kasvaja on 

tekitanud vaevusi ja organismis levi-
ma hakanud.

Eestis oodatakse rinnavähi sõeluu-
ringule 50–69-aastaseid ravikindlusta-
tud naisi iga kahe aasta järel. Tänavu 
on oodatud  sõeluuringule ravikindlus-
tatud naised, kes on sündinud aasta-
tel 1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1964, 
1966, 1968 ja 1970. 

Uuringus osalemiseks ei pea jää-
ma ilmtingimata kutset ootama. Kui 
naise sünniaasta on selle aasta nime-
kirjas, tuleb helistada sobivasse ter-
vishoiuasutusse. Lisaks haiglatele on 
võimalik rinnavähi sõeluuringut teha 
ka mammograafiabussides, mis külas-
tavad Eesti erinevaid maakondi terve 
aasta vältel. Sõeluuringut teostava-
te raviasutuste ja mammograafiabus-
side kontaktid on leitavad haigekassa 
veebilehelt. 

Rinnauuringule saab minna ka sõel-

uuringu väliselt ning selleks ei pea 
kuuluma sõeluuringu sihtrühma. 
Uuringule minekuks on esmalt vajalik 
pöörduda pere- või naistearsti poole, 
kes kontrollib patsiendi tervist ja vaja-
dusel suunab rinnauuringule. Ida-Tal-
linna Keskhaiglas ja Põhja-Eesti Regio-
naalhaiglas on rinnakabinetid, kuhu 
saab pöörduda ka ilma saatekirjata. 

Mammograafiat tehakse alates 30. 
eluaastast rinnakaebustega naistele 
arsti saatekirja alusel ja alates 50. elu-
aastast ennetusena iga kahe aasta jä-
rel. Sõeluuringu käigus kasutatakse 
rinnanäärme radioloogilist uuringut 
ehk mammograafiat, mis on tervise-
le ohutu.

Hoolitse oma tervise eest! 

Uus kooliaasta: koroonaviirus 
tekitab õpetajates küsimusi
Lugeja küsib: “Töötan õpetajana ühes üsna suures koolis. Uus õppe-
aasta tuleb aina lähemale, kuid viimase aja uudiseid vaadates ko-
roonaviiruse leviku kohta tekib mul hirm. Klassides on korraga palju 
lapsi, vahetundide ajal on koridorid inimesi täis ja õpetajate puhke-
tuba on meil üsna väike. Juba 1. septembril on korraga aktusel kõik 
õpilased ja kooli töötajad. Kuna tööandja ei ole meile selgeid juhi-
seid töö ümberkorralduse kohta andnud, siis ma kardan tööle minna. 
Mida sellises olukorras teha?”

 Praeguse seisuga saab kooliaasta alata tavapäraselt. Küll ei saa 
lõplikke otsuseid kogu kooliaasta ja õppetöö sujumise kohta ütelda, 
sest toimuvat tuleb tähelepanelikult jälgida. Oluline on, et kooli direk-
tor koos kooli töökeskkonnaspetsialistiga hindaksid olukorda ning 
leiaksid sobiva lahenduse.

Kuigi riiklikult kehtestud piiranguid koolide avaaktustele eelduslikult 
ei ole, siis on oluline tööandja ja töötaja koostöö. Ehk tööandja peab 
töötajatele selgitama, millised ohud töötajat töökeskkonnas varitseda 
võivad ning mida tööandja teeb, et töötaja tervis tööd tehes kannata-
da ei saaks. Kui tööandja ise ei ole selgitusi jaganud, siis saab töötaja 
pöörduda tööandja, töökeskkonnaspetsialisti või ka töökeskkonnavo-
liniku poole ja paluda, et tööandja selgitaks, millised meetmed kasutu-
sele võetakse.

Üks läbivaid soovitusi kevadel viiruse leviku ajal oli hajutada töö-
tajaid ka puhkeruumis, sellest oleks hea ka praegu kinni pidada. Kui 
puhkeruum on väike ja seal ei saa distantsi hoida, siis saab ehk ajuti-
selt kasutusele võtta lisapuhkeruumi. Kui seda teha ei saa, tuleks kor-
raldada puhkepauside kasutamine erinevatel aegadel.

Kui tööandja korraldab töö ümber või annab konkreetseid korraldu-
si, siis on töötajal kohustus tööandja korraldusi järgida ja täita. Näiteks 
kui tööandja määratleb puhkepauside kasutamise aja konkreetselt 
ära, tuleb igal töötajal sellest kinni pidada ja puhkepause pidada vas-
tavalt tööandja korraldusele.

Kui töötaja kuulub riskigruppi või kuulub riskigruppi tema pereliige 
ning töötaja ei julge seetõttu minna tööle, kus ta puutub paljude ini-
mestega kokku, siis sellest tuleks esmalt tööandjat informeerida. Koos 
saavad töötaja ja tööandja arutada, milline oleks selles olukorras mõ-
lemale poolele sobiv lahendus. Näiteks täidab töötaja võimalusel aju-
tiselt tööülesandeid, mille käigus ta ei puutu teistega kokku. Koolides 
ilmselt põhipuhkuse kasutamine ei ole lahenduseks, sest puhkused on 
suures osas selleks aastaks kasutatud. Küll aga saavad pooled kokku 
leppida tasustamata puhkuse kasutamises või täielikult või osaliselt 
kaugtöö tegemises.

Seega, kui töötajal on hirm tööle minemise ees, tuleks sellest esi-
mesel võimalusel tööandjale ja/või töökeskkonna esindajatele teada 
anda. Selliselt saab tööandja võimalikult vara hinnata töötajate töö-
keskkonda ning leida olukorrale parim lahendus.

Haridus- ja teadusministeeriumi soovitustega uueks kooliaastaks 
saate tutvuda veebiaadressil https://www.hm.ee/et/koroona.

 

Piret Kaljula 
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

Lugeja küsib

  Lisainfo: soeluuring.ee

Kuidas peatada koroonaviirus?*

HOIA, mis teavitab sind, kui oled ol-
nud lähikontaktis koroonaviiruse 
kandjaga. Samuti saad nii anonüüm-
selt teavitada teisi kasutajaid enda 
haigestumisest. Rakenduse kasutaja-
te telefonid vahetavad omavahel ano-
nüümseid koode ning riik, rakenduse 
tootja ega telefoni tootja ei saa teada, 

kes kellega lähikontaktis oli. Vaata li-
saks: hoia.me.

 COVID-19 on piisknakkushaigus, 
mida põhjustab aevastamisel ja köhi-
misel inimeselt inimesele ning saastu-
nud pindade ja pesemata käte kaudu 
leviv SARS-CoV-2 viirus.

*Allikas: Terviseamet

Kohtades, kus on inimesed koos kinnistes ruumides, tuleks kanda maski. 
Foto: Pille-Riin Priske

KOMPOSITSIOONPÕHIELEMENDID VALGUS FOTOTÖÖTLUS

viimsifoto@gmail.com
+372 5553 7401
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ning nende suremus tõusis. Viima-
se saatusliku põntsu pani see, kui 
üks inimene tõi metsast kähriku, et 
loomalt nahka saada. Kährikul oli 
aga küljes haigus ning ta nakatas 
suuremat osa allesjäänud karus-
loomadest. Kuna kogu tegevus ei 
olnud enam nii kasulik, ei hakatud 
kasvandust taastama. Kümnekon-
na aastaga, mil kasvandus toimis, 
sai see väga populaarseks ka küla-
liste seas, kes tahtsid oma silmaga 
näha, kuidas karusloomi kasvata-
takse, ja käisid seda uudistamas.

 
Veinitehas šampooni-
tööstuseks
Kirov müüs põllumajandusette-
võtetele loomasööta ning seda vä-
ga mitmete erinevate toodete näol. 
Nendest põhiline oli kalapasta, mi-
da tehti kalatööstuse jäätmetest. 
Pastat hakati müüma kolhooside-
le, kes omakorda seda usinalt kok-
ku ostsid. Suur nõudlus tõi kaasa 
arusaama ka teiste kalurikolhoosi-
de ja kalatööstuste seas, et nemadki 
peaksid alustama selle tootmisega. 
Sellega kaasnes aga kalapasta va-
jaduse langemine Eestis, sest meie 
turg suudeti kiiresti ära täita. Nii-
siis otsustas Kirovi kolhoos pastat 
müüma hakata üle Nõukogude Lii-
du, sealhulgas edukalt ka Ukraina-
le. Ukrainas oli üks suur kolhoos, 
kus tegeleti õunakasvatusega, ning 
kuna transport sinna niikuinii lii-
kus, ei tahetud seda tühjana tagasi 
saata. Sealt osteti kaasa õunu, mil-
lest omakorda hakati tegema veini 
ning see oligi Kirov veinitööstuse 
rajamise põhjuseks. Lisaks Ukraina 
õuntele hakati kokku ostma ka ko-
hapealt marju ning välja anti päris 
palju erinevaid marja- ja õunavei-
ni sorte. Retkelised peatusid lagu-
nenud hoone ees, mille ühes osas 

RETK 20. augustil oli viimsilastel mõjuv põhjus 
jalgrattalt tolm pühkida ja sõbrad kokku kutsuda, 
sest üheskoos sõideti pea 30 kilomeetrit mööda 
koduvalda. Seekordne rattaretk viis osalised 
70 aastat ajas tagasi.

Üheskoos rattaretkel mööda Viimsit, 
seekord juba kümnendat korda

R
etkel tutvuti kunagise 
S. M. Kirovi nimelise näi-
diskalurikolhoosi hoo-
nete ja näitusega. Viimsi 

Rannarahva muuseumi õuealal 
võis silmata pea 140 ratturit, kes 
vaatamata palavale suveilmale olid 
kokku tulnud, et veeta üheskoos 
üks tore ja aktiivne päev. Joogipu-
delid täidetud ja rehvid täis pumba-
tud, võis alata Viimsi 10. rattaretk.

Retkel oli kümme peatuspunk-
ti, kus iga kord rääkis Rannarahva 
muuseumi juhataja Janek Šafra-
novski huvitavaid jutte kalurikol-
hoosi ajaloost. Oma lugusid olid 
oodatud jagama ka teised osale-
jad, kel meeles omad vahvad sei-
gad ja mälestused. Millised olid 
aga retkeliste jaoks meeldejääva-
mad peatuspaigad?

Peatuspunkt kunagises 
loomakasvanduses
Rahvas, kaasa arvatud noorem 
kuulajaskond, jäi huviga kuula-
ma Janeki jutustatud lugu kunagi-
sest karusloomakasvandusest. See 
koht oli Kirovile hästi iseloomulik. 
Kasvanduse rajamiseks oli kaks 
põhjust: karusloomi sai väga häs-
ti toita kalatööstuse jääkidega ning 
karusnahad olid tol ajal väga moes. 
Niisiis otsustas Kirovi kolhoos alus-
tada karusloomakasvandusega. 
Sellega tegeleti kümmekond aas-
tat ning kõik sujus suurepäraselt, 
kuni kasvanduse juht – mees, kes 
oli hingega asja juures – suri. Pärast 
seda hakkas kõik justkui allamäge 
minema. Loomade tervis halvenes 

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

asuski kunagine veinitööstus.
Mihhail Gorbatšovi võimule tu-

lekul kehtestati kuiv seadus, mille-
ga piirati alkoholi tootmist ning see 
tõi kaasa veinitööstuse sulgemise. 
Samal ajal oli arenemas koostöö 
tolleaegse Tallinna Polütehnilise 
Instituudi ja Teaduste Akadeemia 
teadurite vahel, kes murdsid pead, 
mida teha tootmisest üle jäänud 

kalarasvast. Välja töötati unikaal-
ne šampooni tootmise tehnoloo-
gia ning just veinitehase hoonesse 
sobis rajada šampoonitööstus. Ma-
ja ehitati veidi kõrgemaks ja juba 
varsti saatis šampoonitehast suur 
edu üle Nõukogude Liidu, pälvi-
des ka riiklikke preemiaid.

Võistlus keset metsa
Mitmed kilomeetrid juba seljataha 
jäetud, oli osalejatel säilinud hea 
tuju ning energilisus. Laste kindel 
tahe üksteisega võidu sõita andis 
korraldajatele hea idee korraldada 
Rohuneeme terviserajal vahevõist-
lus, kus osalised said end proovile 
panna jalgrattaga mäkke tõusul. 
Osa võtsid nii suured kui ka väike-
sed ratturid ning vaatamata sellele, 
et paljudel sai jaks poole peal otsa, 
joosti ratas käekõrval ikkagi lõpuni. 
Järsk tõus pakkus lastele võistlushi-

mu ning oli ideaalseks vahelduseks 
ühtlase tempoga kulgevale retkele.

Lõpp-peatuseks oli Viimsi vaba-
õhumuuseumi hoov, kus ootas kõi-
ki retkelisi Tampe toidu valmista-
tud soe supp ja maitsvad pirukad 
ning magusad Saare kohukesed. 
Paljud jäid veel omavahel jutusta-
ma, rattaretke emotsioone jagama 
ja üksteise seltsi nautima.

Ajalugu on hea teada. Tule tutvu 
Rannarahva muuseumis näitusega 
“Kirovi kalurikolhoos 70”!

Retke saatsid 
lummavad 
vaated. Fotod: 
Anne-Mari 
Visnapuu

Ja nii see rivi 
kulges.

Abivägi juba teel!



mium al 175 €/t, kütteklotsid 
110 €/48 kotti. Tel 517 0257.
Müüa lõhutud küttepuud kohale-
toomisega. Lepp, sanglepp, metsa-
kuiv okaspuu, kask soodsalt. Küsi 
hinda! Kuiv lepp ja sangelepp 
54 €/rm. Tel 509 9598, e-post
pakhalupuu@gmail.com, 
www.pakhalupuu.ee.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev. 
Müüa suur õunapress (50-kilone). 
Roostevaba mahlavann. Tungraud 
ja Volta elektriline õunapurustaja, 
kord 15-20 l mahla, ja 2 kokkupan-
davat magamisvoodit vedrumad-
ratsiga. Vähe kasutatud. Tel 566 
76526, Maie.
 Matkaauto rent. Võimsate auto-
maatkäigukastidega B-kategooria, 
paljude lisa- ja mugavusvarustus-
tega matkaautod. Väiksem 4-koha-
line ja suurem 7-kohaline. Lisainfo FB 
Rendipill ja rendipill@hotmail.com.
Rendile anda garaaž, Viimsis, Aiandi 
teel 170 m2 või 105 m2 ja 65 m2. Tel 
501 3657. 
Korralik töötav meesterahvas 60+ 
üürib Viimsis ajutiselt eraldi sisse-
käiguga toa või väiksema korteri. 
Tel 525 2263.

Langetame ja hooldame 
puid ning freesime kände 
just Teie piirkonnas. Leiame 
koos lahenduse! Meid saab 
kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.com. 
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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. 
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. He-
lista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.
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.

Ehitus
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Katuste pesu ja värvimistööd, 
remonttööd, veerennide puhastus 
ja akende pesu. Tel 5638 8994. 
Katuste kõrgsurvepesu ja värvi-
mine (plekk, kivi, eterniit). Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.
Hoonete soojustamine puiste-
villaga, objektiga tutvumine ja kon-
sultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, 
tel 501 6689.
Vihmaveesüsteemide ja katuse-
turvatoodete paigaldus. Rennid 
toodame kohapeal valtsimis-
masinaga – puuduvad liitekohad! 
Vihmaveerennid OÜ, e-post 
info@vihmaveerennid.ee, tel 
527 1059.

Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ja hooldust Viimsis 
ja Pirital. Lisaks elektrikilpide ühen-
damine ja kõik elektriga seon-
duvad tööd. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.
Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. 12-aasta-
ne töökogemus ja kutsetunnistus. 
Tel 5690 3327.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja 
võrkaedade ehitus, haljastustööd, 
prügivedu, lammutustööd, terras-
side ehitus. Tel 5608 1124, e-post 
stone35@online.ee. 
Tänavakivi paigaldus. Sillutise- ja 
äärekivide paigaldus Tallinnas ja 
Harjumaal.  Kogemus 13 a, kvali-
teetne lõpptulemus! Tel 525 5851, 
www.ormikivi.ee, info@ormikivi.ee.
Tänavakivide paigaldus ja müük, 
aedade ja terrasside ehitus, lam-
mutustööd. Tel 5894 0214, e-post 
stevenmaan@online.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaa-
toriga, lammutus- ja koristustööd. 
Tel 507 4178.
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed santehni-
lised tööd. Reoveemahutite paigal-
dus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni 
ülepumplate väljaehitus. Veemõõ-
dusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- 
ja aiakivide paigaldus. Tel 5656 
7690, Enno.

Korstnapühkimine
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 

Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
E-post kuldnoop@gmail.com, tel 
5689 0125. 
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
E-post korsten.korda@gmail.com, 
tel 5690 0686. 
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.
ee, tel 552 6281.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.
Korstnapühkija teenused. Telli-
mine www.puhaskolle.ee või tel 
5877 1665.
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lan-
getamine, viljapuude lõikamine, 
trimmerdamine, heki lõikus ja 
pügamine. Tel 5348 7318, e-post 
igor@inkteenused.ee.

Õpe
Hispaania keel Viimsis: kutsume 
Teid hispaania keele kursustele. 
Tunnid neljapäeva õhtuti Viimsi 
huvikeskuses või zoom.com por-
taali vahendusel. Info ja registreeri-
mine a.s.wesman@gmail.com.
Tugevda oma tervist, pane elu 
voogama, tulles hiina tervisevõim-
lemise – Qi Gongi – tundi  Elujõu-
saali kolmapäeviti k 11 või 19.45. 
Sobib igas vanuses ja kehalises 

vormis inimesele. Tel 510 3886, 
Heidi.

Muud teenused
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 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb rõivaste parandustöid ja 
õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109.
Metalli- ja keevitustööd. Aiapostid, 
väravad. Autode keretööd. Karpide 
vahetus. Uued ja kasutatud auto-
rehvid koos paigaldusega. Luha 34, 
Talinn, autotäht.ee, e-post 
info@autotäht.ee, tel 5883 0701.   
Koduteenus eakale – koristusabi, 
poes ja apteegis käimine, mani-
küür, pediküür, surnuaias käimine, 
akende pesemine, õues jalutamine. 
10 eurot tund + kohaletulemise 
tasu 5 eurot. Tel 5380 5133.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Müüa puitbrikett 120 €/960 kg, tur-
babrikett 140 €/840 kg, pellet pre-

Kaubeldakse 
mee ja mesindussaadustega, 
talutoodete, looduskaupade 

ja palju muu huvitavaga

5. septembril kell 11–18
Tallinna lauluväljakul Narva mnt 95

Täiskasvanu 2 €
õpilane ja pensionär 1 €

perepilet 3 €

EESTI
MEEPÄEV

 

97 
  Aino Kasemets 

96 
  Nina Makoveckaja 

93 
  Albert Kalme
  Elna Laisaar 

91 
  Valdo Eha 
  Velda Piirsalu 

90 
  Agnia Vaino 
  Asta Milder 
  Tiiu Reinoja 

85 
  Leo Tamm
  Ahto Tõemets
  Aino Vainomets 
  Asre Koha
  Elvi Krivan 
  Toivo Mark
  Laine Kleesment 
  Manivald Vain

80 
  Leida Malmström 
  Ester Jaanimägi
  Maile Illak
  Enno Kauna

  Laine Aasmäe 
  Lemmi Linna
  Peeter Ehala

75 
  Hille Jõe
  Lembit Leemets
  Linda Leppmets
  Malle Palberg
  Silvi Keva
  Made Ring
  Maie Kangur
  Vilja Räim
  Mark Roiz
  Ene Valkna 

  Toomas Kuik 
70 

  Raissa Zõkova 
  Pilvi Raidlo
  Veljo Laaser
  Tiina Laikre
  Jüri Promm
  Jaan Lõnsu
  Asta Kurik
  Georg Valdek
  Vilve Rosenberg
  Jakob Slabodar

uued vallakodanikud
  Kätlin ja Toomas Mattil sündis 18. juunil 

poeg Lars Lukas Matt
  Kerli Noormänd-Sinimeril ja Viljar Sinimeril 

sündis 19. juunil tütar Paula Ell Sinimeri
  Kristin ja Hendry Venderil sündis 22. juunil 

poeg Paul Vender
  Maris Midtil ja Kristjan Saarel sündis 

2. juulil poeg Oskar August Saar
  Kadi Lehtpuul ja Mihkel Meltzil sündis 

13. juulil poeg Mattias Meltz
  Anna ja Nikita Plehhanovil sündis 15. juulil 

tütar Maria Plehhanova
  Kaia ja Aldis Adelmanil sündis 17. juulil 

poeg Fred-Erik Adelman
  Julia ja Ilja Ziminil sündis 18. juulil tütar 

Melania Zimin
  Marili Ansol ja Märt-Martin Märtsonil 

sündis 19. juulil tütar Alondra Märtson
  Marina Verengof-Beljakoval ja Sergei Bel-

jakovil sündis 22. juulil tütar Nikol Beljakova

  Anna ja Jevgeni Ardassovil sündis 
22. juulil poeg Adrian Ardassov 

  Katre Soonel ja Andreas Leimannil sündis 
27. juulil tütar Lili Helene Leimann

  Linda-Marie Kimmelil ja Kimmo Liivakul 
sündis 29. juulil tütar Lara Liivak

  Irina ja Mikhail Y Markinil sündis 1. augustil 
poeg Mikael Markin

  Olga ja Pjotr Luštšikovil sündis 3. augustil 
tütar Alisa Luštšikova

  Kaidi Hallikul ja Raivo Sormunenil sündisid 
5. augustil tütar Frida Sormunen ja poeg 
Alfred Sormunen

  Kristi Eensalul ja Rauno Näppil sündis 
8. augustil tütar Kreete Näppi

  Anna-Liise Linholmil ja Sander Kirselil 
sündis 11. augustil tütar Isabel Kirsel

  Jaanika Palu-Krippil ja Kalev Krippil 
sündis 12. augustil tütar Lauren Aleksandra 
Kripp

juulikuu juubilarid Viimsi vallas

Mis valesti, see uuesti!
Vabandame Helju ja Rudolf Salini ees, kuna 14.08 lehes oli nende perenimi õnnitluses eksi-
kombel valesti kirjutatud. Meie lugupidamine ja õnnesoovid teemantpaarile!                             VT 
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Viimsi 

Koolilaste
 allahindlus
-25%
kogu ostult

 
          

 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 
 

NUGISE
LILLED
L I L L E D E  J A E -
J A  H U L G I M Ü Ü K
A A S T A S T  1 9 9 0

Lõikelillede jaemüük
otse maaletoojalt

Külastage meid E-R  9.00-14.00
(muul ajal kokkuleppel)

Nelgi põik 14 Viimsi

504 5733, 504 5818

TULE UJUMISTRENNI!
Ujumistreeningud algajatele ja edasijõudnutele ning 
treeninglaagrid.
Treeningud toimuvad Merivälja kooli ujulas (Heki tee 16)

Esmaspäeval kell 15.00–19.00
Kolmapäeval  kell 15.00–19.00
Reedel  kell 15.00–19.00
Pühapäeval  kell 10.00–13.00

Täpsem info ja huvikooliga liitumine 
www.ujumisklubi.ee

Treenerid Heinrich SillangMerlin Paal
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TELLI MAITSEV KOOLITORT 
          CAFÉ LYONIST!

Torti saab tellida 31. augustiks ja 1. septembriks.
w w w. c a fe lyon . e e / t e l l i m i n e

SELTSKONNA-
TANTSU 
KURSUSED 
ALGKURSUS  
14.09 kell 19.30-21.00

JÄTKUKURSUS  
17.09 kell 19.30- 21.00

Registreerimine www.goldendance.ee
Kursuse hind paarile: 160 €

Toimumiskoht: 
Golden Dance Club, 
Karulaugu spordikeskus.
Töötab lastehoid.

MARTIN PARMAS 
KUTSUB!

• VÕISTLUSTANTS
• KLASSIKALINE TANTS
• SHOWTANTS
• JAZZ

Tunnid toimuvad KARULAUGU SPORDIKESKUSES Viimsis. 
Registreeri laps trenni www.goldendance.ee

KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Sinu HAMBAKLIINIK

        Viimsis

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.
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S
KOOLIKS
VALMI

• Suur koolilaat Selveris
   (04.08-10.09.2020)
 

• Koolikampaania Apollos
    (29.07-07.09.2020)
 

• Apollo koolilaat aatriumis
   (14.08-06.09.2020)
 

• Palju koolikaupa Koduekstras
 

• Sportimiseks vajalik Sportlandis

VIIMSI 
KESKUSES: 

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

aquapark.ee

Septembrikuus kehtivad 
kõik 3-tunni piletid 

KOGU päeva!

Uued avamisajad leiad

04.09   Ansambel THE SKYLINE
05.09   Dj Margus Kaukas
 11.09   Ansambel ABSOLUTE TRIO
 12.09   Ansambel PLAN CALIENTE
                 Dj Toomas Tuude
 18.09   Ansambel PEPPER SAUCE
19.09   Dj Margus Kaukas
25.09   Ansambel VTS PROJEKT
26.09   Dj Toomas Tuude

BLACK ROSE PUBI
SEPTEMBRI
MUUSIKA

   

Sissepääs tasuta!  DJ/VJ alustab kell 21 ning bänd kell 22
Pubi suurel ekraanil spordisõprade lemmiksündmuste otseülekanded. Info ja laudade broneerimine           5628 2261


