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Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 250

Kus viga näed laita, 
seal tule ja aita!
Kui jõuaksime kogukonnana sidususe ja 
sallivuseni, oleks elu Viimsis kordades parem, 
kui see on praegu, kirjutab EELK Viimsi Püha 
Jaakobi koguduse vaimulik Mikk Leedjärv. 
Loe lk 3

Facebook.com/ 
ViimsiVald

@viimsivald
www.viimsiteataja.ee

Viimsi külaelu: 
päev Naissaarel
FOTOLUGU Pooleteisttunnise 
laevasõidu kaugusel Tallinnast asuv 
Eesti üks populaarsemaid väikesaari 
on suvehooajaks valmis.
Loe lk 10–11

Reedel ja laupäeval, 7. –8. juunil toimub Viimsi 100 Pidu Viimsi mõisa pargis. Loe lk 5

Viimsi 
pidutseb!

Minu elu
esimene 
intervjuu
EAKATE VIIMSI 83-aastane 
tegus pensionär Rein 
Kriis on Viimsis elanud 
42 aastat. “Žiguli maksis 
näiteks viis tuhat rubla ja 
see oli kalleim asi, mille 
nõukogude inimene oma 
eluajal ostis,” meenutab 
ta oma elu esimeses 
usutluses.                      Loe lk 6–7

VIIMSI PUNANE VAIP Kas 
sina oled juba Viimsi väärikalt 
lustlikul “punasel vaibal” 
selfisid teinud? Punase kerg-
liiklustee sünnilugu ulatub 
aega, kui Vehema tee rekonst-
rueerimistööde käigus rajati 
Aiandi tee äärde jalgratta- ja 
jalgtee Vehema teelt kuni 
Roosi teeni. Kuna antud lõik on 
suure kaldega, siis nägi projekt 
ette ligi 130 meetri pikkuse 
lõigu katmise rocbindaga. 
Tegemist on libedust ära 
hoidva kattega, mis kantakse 
eraldi asfaltbetoonile. Kuna 
tööprojektis on nimetatud kate 
tähistatud punast värvi ting-
märgiga, tellitigi kate punast 
värvi. “Kuna antud tee on 
kujunemas vaatamisväärsuseks, 
kus inimesed teevad pilte, siis 
see jääb hetkel ainsaks sellise 
tooniga katteks,” ütles Viimsi 
valla ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja Alar Mik. 
“Kindlasti kasutame ka mujal 
rocbinda katet ja testime selle 
omadusi teistel suure kaldega 
lõikudel, aga tooni täpsustame 
eraldi.”

TÕUKSILOOS Küll oleks uue 
e-tõuksiga uhke Viimsi “punasel 
vaibal” eputada. Kuidas tõuksi 
võita, vaata lehe digiversioonist 
viimsiteataja.ee!

Persoon



le keerulisi nimesid oskame panna ja 
medikamente nende leevendamiseks 
oskame apteegist leida, ei anna meile 
mittemingisugust õigustust tegudeks 
või sõnadeks, mis teistele inimestele 
haiget teevad.

Alustame hingest
Tänapäevased moesõnad on sidusus ja 
sallimine. Kui me kogukonnana nen-
denigi jõuaksime, oleks elu Viimsis 
kordades parem, kui see on praegu. 
Vaadates aga veelgi kaugema eesmär-
gi suunas, siis lihtsalt põimunud suht-
lusest või ka teise inimese iseärasuste-
ga arvestamisest tegelikult jääb väheks.

Meil on vaja astuda samm edasi ja 
anda endast parim oma kodukoha ar-
mastamises, ka ligimeste armastami-
ses. Selle eesmärgini jõudmine on aga 
kinni meis igas ühes ja meie eluhoia-
kutes!

Loomulikult on raske, kui ülemus 
on tööl tõre, kui äripartner alt veab, kui 
pank muudkui hoiatuskirju saadab või 
õpetaja koolis teadmiste puudulikkust 
kinnitava hinde paneb. Kuid see ei saa 
olla kunagi halvakspanu või näpuga 
näitamise põhjuseks.

Nii nagu maailma parandamine al-
gab iga inimese sisemise maailma kor-
rastamisega, nii algab kogukonna pa-
randamine oma kodu korrastamisega.

Ja seegi ju tegelikult seostub väga

1Sina pead olema laupäeval kella kolmest Viimsi 
mõisa pargis ja tundma end hästi, lõbutsema ja rõõ-
mustama saja-aastase Viimsi üle, koos sõprade ja 

perekonnaga. Sinu tarkus seisneb jalgadel ja jalgratas-
tel liikumises, autod ei ole peomeeleolus vajalikud.

2 Sinu sooviks peab olema ülim informeeritus Viimsi 
elust ja olust, mistõttu on vajalik liituda ViimsiTea-
taja.ee kogukonnaga veel enne kuu lõppu. 17. juu-

nil loosime kõikide infolistiga liitunute ja oma tõuksi-
loo rääkinute vahel välja e-tõuksi.

3 Sinu siiras soov ja tahe on kuulata ja mõista oma 
naabri, sõbra ja pereliikme mõtteid sellest, kuidas 
elu Viimsis võiks ja peaks olema korraldatud täna 

ja kümne või viiekümne aasta pärast. Üksteise kuula-
misest, kaasamõtlemisest ja avatud meelest tekivad 
parimad lahendused ühise elu korraldamiseks täna ja 
tulevikus.

4 Sa austad eakaid, lapsi, noori ja vanu, rikkaid ja 
vaeseid, tarku ja targemaid, aga eelkõige austad sa 
iseennast!

5 Sa hoiad korda, sest 
siis on elu ilusam ja 
päike säravam ja suh-

ted soojemad. Korda hoiad 
sa enda kodus ja aias, küla-
tänaval ja enda peas ja hin-
ges. Kui korda ei ole või ei 
oska luua, siis sa tead, kust 
leida nõu ja abi.

6 Sa kasutad kauneid suveilmu selleks, et kiigata kau-
gemale iseenda ninaesisest ja aiavärvast, võtad ak-
tiivselt osa naaberkülade tegemistest Viimsis ja 

vaatad ringi siin ja seal. See on suurepärane võima-
lus luua uusi tutvusi ja kasvatada kogukonnatunnet ja 
ühist meelt.

7 Sa teed sporti, mis ergutab meelt ja turgutab tervist, 
sest Viimsis on nii palju põnevaid võimalusi üksi ja 
üheskoos liikuda, maal ja veel. See on parim paik 

maailmas elamiseks ning töö- ja eraelu tasakaalu saa-
vutamiseks.

8 Kui keegi sinu lähikonnas teeb midagi hästi, siis 
sa elad ennastunustavalt kaasa. Kui sa 
ise teed midagi hästi, kutsud sa lähi-

kondseid endale ennastunustavalt kaasa 
elama! Nii on koos rõõmsam ja töö ning 
pingutuse ja pühendumisega välja teeni-
tud edu saab märgatud!

9 Sa loed raamatuid. Kas neid, 
mida oleme lehtedes soovita-
nud, või neid, mis sulle endale 

meeldivad. Lugege inimesed, 
lugege! Aju tahab ka toitu.

Sa tarbid kohalike ette-
võtete teenuseid alati, kui 
saad, sest nii aitad kaasa

elukeskkonna arengule 
kõige otsesesemalt.

Rain Resmeldt Uusen 
peatoimetaja

J U H T K I R I

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse  
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.Vallaleht ilmub kaks korda kuus. 18. juulil ilmub kohvikute päeva erinumber.

Ajalehe järgmine number ilmub 21. juunil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 13. juunil kell 16.

Facebook.com/ViimsiVald
Facebook.com/ViimsiTeataja

www.viimsiteataja.ee

Peatoimetaja: Rain Resmeldt Uusen, tel 602 8840, e-post: rain.uusen@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post: yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post: tellimine@expresspost.ee

kas teadsid, et...
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Viimsilase selle suve 
kümme käsku

Kui keegi sinu 
lähikonnas teeb 
midagi hästi, siis 
sa elad ennast-
unustavalt kaasa.

Kus viga näed laita, 
seal tule ja aita!
HINGENURK Millegipärast on päris suur vahe linna ja küla kogu-
konnal. Ühes neist püüeldakse ikka enama anonüümsuse poole 
ehk ollakse vägagi enesekesksed, teisel juhul aga väärtustatakse 
oluliselt enam ühiseid sihte elukvaliteedi edendamisel, sest oluline 
on, et naaber naabriga hästi läbi saaks.

V
anasõnad on toredad asjad, 
nii ka see, mis mõttekeeru-
tuse pealkirjaks sai. See väl-
jendab ju tegelikult vägagi 

külakogukonna hoiakuid ja lähene-
misviise, mille toel saab üks küla õit-
seda ja selles elavad inimesed rõõm-
sad ning õnnelikud olla.

Sest koostegemises ja ühistes mär-
kamistes peitub jõud. Viimsi on üha 
linnastuv külade kogum, kus on kõi-
ge aluseks siiski üksteisemõistmisel ja 
vastastikusel austusel toimiv elukor-
raldus.

Sõnad, mis haiget teevad
Inimestena meeldib meile järgida ees-
kujusid, olgu need siis head või hal-
vad. Ja eelkõige järgime me neid siis, 
kui neis midagi meile sümpaatset on. 
Veebruarikuist “Tõe ja õiguse” ekrani-
seeringut vaadates me igaüks kindlas-
ti mõtisklesime selle üle, et miks küll 
Andres ja Pearu selliselt kõiges vägikai-
gast veavad.

Põhjuseks seejuures ei olnud ju 
mitte kuidagi nende üleaedses, vaid 
pigem ikka kibestunud eluhoiak, mis 
tekkis suurest töörassimisest. Väga pik-
ka aega on aga kahjuks see kibestunud 
naabrimeeste sookuivendamise käsi-
raamat olnud omamoodi eeskujuks 
meilegi. Pigem aga ikka ju halvaks ees-
kujuks oma hoiakutega, sest Vargamäe 
õuele õitsengut ei saabunud, ei suure 
töörassimise ega vägikaikaveo tulemu-
sena.

Tänapäeval nimetatakse sarnaseid 
nähtusi, mida Andrese ja Pearu puhul 
täheldada võib, sageli läbipõlemiseks, 
stressiks ja depressiooniks, mis on pal-
jus liigse töörügamise ja kitsarinnalisu-
se tulemuseks.

Isegi see, et me nendele nähtuste

otseselt selle meie sisemise maailma 
korrasolekuga, sest kui hing on inime-
se sees rõõmus, siis on ju lausa piin 
vaadata nurgas vedelevaid tolmurulle 
või pühkimata jalgteed hoovis.

Aga ikkagi, kusagilt on meisse ida-
nenud arusaamine, et kui tee pühi-
tud ja tolmurullgi ära koristatud, et al-
les siis saabub aeg oma vaimu ja hinge 
harimisega tegeleda. Asi võiks ju aga 
olla sootuks vastupidi.

Tänulikkus ja rõõm südames
Andres ka luges piiblit ja mida enam 
ta luges, seda kurjemaks muutus, sest 
oma lugemisetega jäi ta kinni vanas-
se testamenti, kus ongi kirjas karmid 
reeglid ja kõneldakse armu saabumi-
sest alles tulevikus.

Eks selle armu saabumise nimel ta 
tööd tegi ja vaeva nägigi, kuid õhtuti 
piibli ees seistes oli ramm raugemas ja 
lugemislõigud lühidad, nii et kuidagi ei 
jõudnud ta oma lugemisega uue testa-
mendini, millest oleks saanud leida ar-
mukuulutust, julgustust ja rõõmustust, 
kinnitust, et armastus võidab kõik ja et 
olulisim elus on pere ja armsad inime-
sed, mitte pelk tõotatud maa.

Meie väline olukord ja seis tänu Ju-
malale ei ole nii karm kui saja aasta 
eest, vähemasti heaolu silmas pida-
des. Kuid seis meie sisemaailmaga on 
vägagi nutune, sest suur osa võhmast 
on ju viimsilastelgi kulunud ikka tööte-
gemisele ja edupüüdluste püüdmisele, 
sest kellele ei meeldiks silma paista või 
edukas olla.

Aga selle juures on jäänud märka-
mata ligimesed, kes on meie ümber, 
kes tegelikult on suurima väärtuse-
ga kingituseks meie igaühe elus. Neid 
aga me peame hoidma ja armastama, 
mitte käsutama ja sundima!

Nii võikski olla selle Viimsi vallale 
nii tähtsa aasta üheks juhtmõtteks see-
sama tore vanasõna, mis pealkirja kir-
ja sai, et meie südamed oleksid rõõm-
sad ja pilkudes väljenduks tänulikkus, 
sest seda ju igatseme me kõik.

Tänapäevased 
moesõnad on sidusus 
ja sallimine. Kui me 
kogukonnana nende-
nigi jõuaksime, oleks 
elu Viimsis kordades 
parem, kui see on 
praegu.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

 Viimsi Teatajaga saab ühendust Whats-
Appi teel. Lisa 5686 0007 kontaktidesse ja 
kui märkad Viimsi vallas midagi, millest sinu 
arvates peaks lehetoimetus teadma, nägema 
ja kuulma, saad selle info, pildi või videoklipi 
kiiresti toimetusele edastada. 

 Viimsi Teataja toimetuse avalik koosolek ja ideekorje toimub 
reedeti kell 11 vallamajas esimese korruse koosolekuruumis.

 Saada vihje aadressil teataja@viimsiteataja.ee.

OT S I M E  K A A S TÖ ÖTA JA I D ! P E A M E  Ü H E N D U S T !

Kindlasti oled märganud, et Viimsi Teataja on viimaste 
numbrite jooksul muutunud nii disainilt kui ka sisult. Vallaleht 
kajastab vallajuhtimisega seotud olulist infot, aga selle kõrval 
on veelgi olulisem rääkida tegemistest ja inimestest, kes on 
end Viimsiga põnevaid teid pidi ja läbi igapäevase panuse 
sidunud. Anna meile nendest eeskujudest, tegudest, kogukon-
dadest ja sündmustest agarasti märku e-posti teel aadressil 
teataja@viimsiteataja.ee ning, mis veel parem, anna märku 
endast, kui soovid ka teemasid põhjalikult lehes kajastada!

  Viimsi Teataja on nüüd ka igapäevaselt ja täismahus 
kättesaadav digiversioonis aadressil ViimsiTeataja.ee.  
Lisaks imunud lehelugudele leiab uudisteportaalist ka 
jooksvaid uudiseid ning lehes lühendatud lugude ja interv-
juude täisversioone. Hetkel käib ka e-tõuksi loos – kõiki-
de nende vahel, kes liituvad ViimsiTeataja.ee kogukonnaga 
enne 17. juunit, läheb loosi uhke e-tõuks GPad Joyride väär-
tuses 799 eurot. Kuidas osaleda, vaata: ViimsiTeataja.ee.

  13. juunil kell 12 autasustab vallavanem Laine Rand-
järv Noa restoranis kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi 
lõpetanud abituriente, kes elavad Viimsis. Kuldmedaliga 
lõpetas kooli 6 ja hõbemedaliga 7 õppurit. Kuldmedalisti-
dest käib Viimsi gümnaasiumis kaks ja hõbemedalistidest 
neli lõpetajat. Teised on medalid välja teeninud Gustav 
Adolfi gümnaasiumis, Audentese erakoolis, Tallinna Prant-
suse lütseumis, Tallinna humanitaargümnaasiumis ja Tallin-
na 21. koolis. Pikemalt medalistidest juba järgmises lehes.

  Järgmises Viimsi Teatajas ilmub jaanipidude eri!
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Eelmisel aastal avaldas Tervise 
Arengu Instituut “Eesti toitumis- ja lii-
kumissoovitused”. Uuringu andmetele 
tuginedes sõnastati hankes väga täp-
sed nõuded toidu kvaliteedile.

Ette on nähtud ka lepingu lõpeta-
mise kord, kui toidu kvaliteedinõuetest 
kinni ei peeta. “Kui siiani juhinduti 
peamiselt energiaarvestusest ja makro-
toitainete osatähtsustest (valgud, süsi-
vesikud, rasvad), siis nüüd oleme läi-
nud palju spetsiifilisemaks,” sõnas abi-
vallavanem Annika Vaikla. “Toitlustaja 
ülesanne on aidata lapsi suunata pare-
mate toiduvalikute poole.” 

Tervist toetav menüü
Vaikla lisas, et toit peab olema tõesti 
värske, toitainerikas, tasakaalustatud 
ja mitmekesine ning seeläbi toetama 
ka lapse füüsilist ja vaimset arengut.

7. juuni 2019 UUDISED // 3

Teated

Coop Pank avas 21. mail sularaha sissemaksete teenuse Viimsis 
Coopi kahes kaupluses – nüüd saab sularaha sissemakseid teha 
Haabneeme Konsumi ning Rohuneeme A ja O kassades. 

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink rääkis, et kuna enamik 
Eesti pankade kontoreid on viimastel aastatel lõpetanud sularahaga 
arveldamise ja sissemakse võimalustega pangaautomaate on väljas-
pool suuremaid linnu vähe, siis peavad kliendid täna sularaha arve-
le panemiseks sõitma tihti kümneid kilomeetreid. “Lahendame selle 
probleemi, sest suurendame sularaha sissemakse kohtade arvu üle 
Eesti enam kui kaks korda,” lausus Rink.

Sularahaga arveldamine on Eestis jätkuvalt väga levinud – pea 
pooled Coopi kaupluste ostudest tehakse sularahas. “Sularaha välja-
makse teenust kasutatakse Coopi kaupluse kassades igakuiselt ligi 
30 000 korda ehk keskmiselt tuhat korda päevas. Sularaha sissemak-
seid pakkudes astume järgmise sammu,” lausus Rink.

Sularaha sissemakse toimib kaupluse kassas sama lihtsalt nagu 
pangaautomaadis. Klient ulatab sularaha müüja kätte, sisestab oma 
pangakaardi makseterminali ja kinnitab summa PIN-koodi sisestami-
sega. Müüja ulatab seejärel kliendile sissemakset kinnitava kassatšeki.

Coop Panga arvelduspaketiga liitunud klientidele on teenus tasuta. 
Teistele Coop Panga klientidele kehtib teenustasu 2 eurot + 0,5% sis-
semakstavast summast. Teiste pankade kliendid, kes soovivad tee-
nust kasutada, peavad avama arvelduskonto Coop Pangas ja tellima 
pangakaardi.                                                                                            VT

Poekassa on pangaautomaat
PA N G A N D U S

Kiirusta! Vaata 
ViimsiTeataja.ee
ja võida e-tõuks 
GPad Joyride 
väärtuses 799 €!

J ärjest enam inimesi mõistab, et autoga ummikus istumise asemel jõuab 
palju kiiremini tööle või kooli elektritõuksi või muu elektrilise liikuriga, ol-
gu selleks rula, ratas või üherattaline.

Voltride annab kasvavale mikromobiilsusele hoogu, innustades ja aida-
tes inimestel leida endale sobivaim alternatiiv auto asemel. Umbes pooled lin-
nasõitude distantsid on kuni viis kilomeetrit ja autos istub tihti vaid üks inimene.

Voltride avas Eesti esimese ainult personaalsetele elektriliikuritele spetsiali-
seerunud müügisalongi Tallinnas Pirital.

Voltride pood (voltride.com) on avatud esmaspäevast reedeni kell 9–17 aad-
ressil Purje 8, Tallinn.

  Vähendab ummikuid.
  Vähendab transpordi-

kulusid.
  Lahendab parkimis-

probleeme.
  Vähendab CO2 jälge 

keskkonnale.
  Suurendab jalutamisega 

võrreldes märgatavalt liiku-
miskiirust.

  Annab linnaruumi tagasi 
inimestele.

  Parandab sisetransporti 
ettevõtete territooriumil.

Allikas: Fortunati

Tõuks!
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KOOLITOIT Viimsi valla haridus-
asutusi hakkab järgmisel neljal 
aastal toitlustama Baltic Restau-
rants Estonia AS. Ajutine leping 
Baltic Restaurants Estonia AS-iga 
lõppeb 30. juunil.

Vallavalitsuse meeskond koostöös las-
teaia hoolekogu ja Tervise Arengu Ins-
tituudi (TAI) esindajaga töötas selle 
nimel, et uueks perioodiks leida hea 
partner, kelle eestvedamisel tagatakse 
kvaliteetne ja mitmekesine toit meie 
lastele ja noortele. 

Oluline toidu kvaliteet
Viimsi vallavalitsus kuulutas 12. veeb-
ruaril välja rahvusvahelise hankeme-
netlusena läbiviidava riigihanke Viimsi 
valla munitsipaalharidusasutuste toit-
lustaja leidmiseks. Komisjoni moodus-
tamine ja hanke korraldamine kuulu-
tati välja riigihanke nr 207196 “Viimsi 
valla haridusasutustes toitlustusteenu-
se osutamine 2019–2023” alusel. 

Hankele laekus neli pakkumust. 
Viimsi valla haridusasutusi hakkab 
järgmise nelja aasta jooksul toitlusta-
ma Baltic Restaurants Estonia AS.

Pakkujate poolt pakkumuses esi-
tatud menüüvariantide keskmised 
energia- ja toitainete sisaldused pidid 
vastama sotsiaalministri 15.01.2008 
määruses nr 8 “Tervisekaitsenõuded 
toitlustamisele koolieelses lasteasutu-
ses ja koolis” kehtestatud nõudmiste-
le ning lisanõudmistele, mis olid han-
kes välja toodud.

Viimsi haridusasutustele 
valiti hankega uus toitlustaja

Koolis peab olema võimalus süüa 
ka hommikueinet ja pärast kooli oo-
det. “Soovime hakata monitoorima ka 
äravisatava toidu koguseid, et hanke-
partner koostaks samade toorainete 
baasil uue, vastuvõetavama retsepti.”

Ta lisas, et juba lasteaias on oluline 
lastele tutvustada tervisliku toitumise 
põhitõdesid ja pakkuda neile erinevaid 
toite, et nad harjuksid ja heal meelel ka 
edaspidi koolitoitu sööksid.

Üheks murekohaks on endiselt las-
te ülekaalulisus. Iga neljas 1. klassi laps 
Eestis on ülekaaluline või rasvunud, 
selgus 2018. aastal esitletud laste ras-
vumise seireuuringust. 

Seejuures rasvunuid on kümnen-
dik ja lisaks lihtsalt ülekaalulisi on 16 
protsenti kooliteed alustanud lastest. 
Normaalkaalus on 72 protsenti las-
test, kuid alla kahe protsendi on ala-
kaalus. Ülemäärase kehakaalu levimus 
on suurem poiste hulgas – 29 protsen-
ti –, võrreldes 23 protsendiga tüdruku-
te hulgas.

“Soovime kõikidele lapsevanema-
tele, kelle lapsed käivad Viimsi koolis, 
panna südamele, et lapsevanemate 
esindajad koostöös kooli esindajatega 
saavad lähtuvalt riiklikest toitumissoo-
vitustest kehtestada reeglid, milliseid 
toite pakutakse kooli puhvetis,” selgitas 
Vaikla. “Ühine eesmärk peaks olema 
muuta haridusasutuses asuva müü-
gikoha sortimenti senisest laste tervist 
toetavamaks, pakkudes vahepaladeks 
salatit, puu- ja köögivilju, pähkleid ja 
smuutisid.”                                                  VT

Soovime hakata 
monitoorima ka ära-
visatava toidu kogu-
seid, et hankepartner 
koostaks samade toor-
ainete baasil uue, vas-
tuvõetavama retsepti.
abivallavanem 
Annika Vaikla

Sulraha sissemakse kodupoes. Foto: Andres Raudjalg



mine on asjatult kulutatud aeg. Parem 
veeta see kallima ja pere seltsis siinsa-
mas koduvallas,” usub Kalle Kuusik. 

Ujula renoveerimisinvesteeringu 
kogumaksumus on üle 0,3 miljoni eu-
ro. Sportbassein taasavatakse ujujate-
le 1. septembril ja lastebassein 15. sep-
tembril.

Renoveeritav sportujula on osa Tal-
linn Viimsi SPA vabaajakeskusest, kus 
on jõusaal, rühmatreeningusaalid, 
seitsmest saunast koosnev saunakes-
kus ning eraldiseisev 18+ saunakeskus.

Ka laste ja noorte liikluskasvatus on 
oluline teema, mille jätkuvaks aren-
guks panustavad nii jalgrattakooli-
tust läbi viivad õpetajad Bert Tippi ja 
Dmitri Reinments, Haabneeme kooli 
aktiivne hoolekogu kui ka kooli õpilas-
esindus, teatas Viimsi Teatajale Haab-
neeme kooli arendusjuht Tuuli Roost-
feldt.

“Kõigi osapoolte koostöös ja YIT 
Eesti teostusel valmis hiljuti harju-
tusväljak, mis igapäevaselt rakendust 

TERVIS JA SPORT Tallinn Viimsi 
SPA sulgeb 1. juulil oma sport-
ujula, mis läbib põhjaliku uuen-
duskuuri. Septembris taasavatav 
bassein saab lisaks uuele välimu-
sele ka laste algõppe treening-
basseini.

Tallinn Viimsi SPA juhatuse liikme Kal-
le Kuusiku sõnul külastab Viimsi suuri-
mat basseini aastas üle 35 tuhande ini-
mese. “17 tegutsemisaasta jooksul on 
enam kui 600 tuhat ujujat meie bassei-
nis viibinud, kelle rõõmuks otsustasi-
me sportujula täielikult renoveerida,”
sõnas Kalle Kuusik Viimsi Teatajale.

Tööde tulemusena rajatakse kuue-
realise sportbasseini kõrvale ka las-
tele mõeldud treeningbassein, kus 
väikelapsed saavad segamatult uju-
mistrennides viibida. Lisaks sportbas-
seinile saab värske välimuse ka ujula 
interjöör.

Kalle Kuusiku sõnul on Viimsi spaa 
tegemas sel aastal mitmeid investee-
ringuid, et muuta valla suurim va-
baajakeskus veelgi kaunimaks. “Just 
avasime uues kuues Eesti suurima 
veepargi Atlantis H2O Aquaparki ning 
oleme Viimsi kinosse paigaldamas ka 
iseteeninduskassad,” kirjeldas Kalle 
Kuusik.

Tehtud investeeringute toel teeb 
Viimsi spaa tööd, et siia saabuvate kü-
lastajate arv kasvaks. “Ühtlasi kutsume 
kõiki viimsikaid külastama Viimsi ki-
no, saunakeskust ja pubi, sest Reidi tee 
ehitushulluse ajal linnaummikus seis-
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Ujula renoveeritakse, rattasõidu 
harjutusväljak meelitab noori

leiab,” lisas ta. Uuel väljakul saab soori-
tada jalgrattaeksamit ning end proovi-
le panna nii liikumisõpetuse ainetun-
nis kui ka koolivälisel ajal.

Viimati toimus platsil Haabneeme 
kooli traditsioonilisel talgu- ja pere-
päeval trikivõistlus ning asjaosalised 
olid innukad rada ise järele proovi-
ma. “Oleme uhked enda õpilasesin-
duse üle, kes kevadkontserdi ajal koh-
vikus projekti rahastamiseks vajalikku 
summat koguda aitas, ning tänulikud 
meie enda õpilase vanemale ja YIT 
Eesti koostööpartnerile Sander Nõm-
mele, kelle abil harjutusväljaku idee 
teoks said.”                                                  VT

Lai valik, mõistlik hind!

Pakkumised kehtivad 30.05.-26.06.2019 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.

                                                Vaata ka: Facebook.com/Magaziin
  Randvere tee 1b, Viimsi ◆ E-R 9-19 ◆ L 10-18 ◆ P 10-18

Dekoratiivpudelid, 
vaasid

Vannitoavaibad, -matid

Pakkumised KLIENDIKAARDIGA  

-20%
-20%

7.99 €
 9.90 €   

16.90 €
 26.00 €   

15.99 €
 24.90 €   

Grillsüsi 
Mustang

Kuppelgrill
42,5 cm
KuppelgrillKuppelgrill

PARIMA HINNAGA ühekordsed nõud, 
dekoratsioonid, õhupallid!

Täispuhutav
veluurmadrats
2 patja+pump

JAANIKS VALMIS!

10 kg
 

Ehitisealuse pinnaga 20–60 m² ja kuni 5 meetri kõrge, ehitisealuse 
pinnaga kuni 60 m² ja üle 5 meetri kõrge elamu ning ehitisealuse 
pinnaga üle 60 m² elamu ja mitteelamu ümberehitamiseks on nõu-
tav ehitusprojekti koostamine ja esitamine koos ehitusteatisega.  
Ehitisealuse pinnaga üle 60 m² mitteelamu puhul on ümberehitu-
seks nõutav ehitusluba. 

Soovitan enne igasuguse ehitusliku tegevuse planeerimist võtta 
ühendust kohaliku omavalitsusega nõu ja abi saamiseks.

Soojuspumpade paigaldamist olemasolevale hoonele käsitletakse 
ehitise ümberehitamisena ehitusseadustiku § 4 lg 3 p 3 mõttes, mille 
kohaselt ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, 
mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt.

Ehitise ümberehitamine on muu hulgas ka ehitamine, mille käigus 
paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis 
muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet.

Korterelamu puhul ei saa kaasomandi eseme ehitusliku muudatuse 
tegemist, mida soojuspumba paigaldamine on, otsustada tavapärase 
valitsemise raames, vaid selleks on vaja korteriomanike kokkulepet.

Ehitusteatis on riigilõivuvaba.
Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 

17.07.2015. a määrusest nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”.
Õhksoojuspumbast tulenev müra peab olema vastavuses sotsiaal-

ministri 04.03.2002 määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja 
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 
mõõtmise meetodid”.

Õhksoojuspumba välisosa müratase ei tohi ületada määruses too-
dud nõudeid. Vastavalt sellele reguleeritakse soojuspump päevasele 
ja öisele režiimile, võttes arvesse, et tekkiv müra on päeval maksi-
maalselt 50 db ja öösel 40 db.

Karin Mägi
järelevalve osakonna juhataja

Kas juba olemasolevale majale 
soojuspumba paigaldamiseks on 
tarvis taotleda vallast luba?

LU G E JA  K Ü S I B

Pane tähele

Septembris taasavatav bassein saab 
ka laste algõppe treeningbasseini. 
Foto: Tallinn Viimsi SPA

Uus Haabneeme kooli jalgratta 
harjutusväljak on aktiivses kasutuses. 
Foto: Haabneeme kool
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Rikkalik valik eelroogi, salateid ja praade ootavad!
Asume Viimsi äritares, 

Paadi te 3. 
www.cafelyon.ee

622 9217

Viimsi 100 Pidu saab avalöögi juba täna!
VIIMSI 100 PIDU Juba täna, reede, 7. juuni õhtul saab Viimsi mõisa pargis 
vabalava programmiga avalöögi Viimsi 100 Pidu.

T
äna, 7. juuni õhtul alates 
kella 17-st on Viimsi mõi-
sa pargis avatud peoala ja 
toimuvad vabalava prog-

rammi esinemised.
Laupäeval, 8. juunil toimuvad 

juba alates kell 8.30-st Viimsi mõi-
sa pargis asuval peolaval laulu- ja 
tantsupäeva proovid. Kogu päeva 
on avatud peo kaubandus- ja las-
teala. 

Kell 15 algab peo rongkäik, 
mis stardib Põhjakonna trepi juu-
rest ja kulgeb mööda Veere teed, 
Randvere teed, Pargi teed peopai-
gani Viimsi mõisa pargis.

Viimsi 100 Peo rongkäigu algu-
seks toob Viimsi vallavanem Laine 
Randjärv XXVII laulu- ja XX tant-
supeo “Minu arm” tule Rapla maa-
konnast Kehtnast, kus üldlaulupeo 
tuli parajasti teel on. 

Tuli tuuakse Viimsi peo rong-
käigu algusesse Põhjakonna trepi 
juurde. Trepi ülaosas ulatab Lubja 
külavanem Raimo Tann tule Viim-
si 100 Pidu kollektiivide esindajate-
le, kes moodustavad trepil inimke-
ti ja tule üksteisele edasi annavad. 

Tule alla jõudes annab Laine 
Randjärv selle üle Agne Kurrikoff- 
Hermanile, Viimsi kooli tantsu-
rühmade XX tantsupeo liigijuhi-
le, ning Andrus Kalvetile, Viimsi 
kooli ja EELK Viimsi Püha Jaakobi 
koguduse kooride dirigendile ja 

muusikaõpetajale, kes hoiavad 
laulupeo tuld Viimsi peo rongkäi-
gus. Tuli liigub lahtises autos rong-
käigu ees.

Kell 15.30 Viimsi mõisa pargis 
toimuval laulu- ja tantsupäeval 
astuvad üles Viimsi valla 1200 laul-
jat, tantsijat ja pillimängijat, Viimsi 
koolide, Viimsi huvikeskuse, Viim-
si päevakeskuse, EELK Viimsi Pü-
ha Jaakobi koguduse koorid, tant-
surühmad ja orkestrid – kokku 46 
kollektiivi.

Peol osalevad külalistena ka 
rahvatantsurühmad rahvatantsu-
seltsist Pääsuke, tantsuansambli-
test Sõprus ja Lee. Viimsi vald on 
juba kuu aja pärast, 6.–7. juulil toi-

muval Eesti 150. juubeli XXVII lau-
lu- ja XX tantsupeol “Minu arm” 
osalemas üle 600 Viimsi valla laul-
ja, tantsija ja pillimängijaga.        

Kell 19 astub lavale Ivo Linna 
ja ansambel Supernova. Eesti ar-
mastatud laulja on just alustamas 
oma juubelituuri ja peab vaid mõ-
ne päeva pärast, 12. juunil oma 70. 
juubelisünnipäeva. Soovime Iffile 
palju õnne ja ilusaid juubelikont-
sertide elamusi kõigile!       

Kõik on oodatud osa saama 
Viimsi 100 Peost, pidu on kõigile 
tasuta!

Elagu 100-aastane Viimsi vald 
ja 150-aastane Eesti laulu ja tant-
supidu!

Korralduslikku infot
  Seoses peo toimumisega on Viimsi mõisa pargis asuv 

Pargi tee liikluseks suletud reedel, 7. juunil kell 17–23 ning 8. juu-
nil kell 8–22.

  Peo rongkäigu toimumise ajal 8. juunil kell 15–15.30 on suletud 
Veere tee ning Randvere tee (Veere tee – Pargi tee) lõik.

  8. juunil on avaliku tasuta parklana kasutuses vana staadioni 
ala (Viimsi Marketi tagune ala) ning Sõpruse tee.

  8. juunil on avalikuks kasutuseks suletud parklad Viimsi mõisa 
jalgpalli- ja tenniseväljakute juures ning sõjamuuseumi ees. Need 
parklad on ette nähtud peo korraldajatele parkimislubade alusel.

  Parkimiskorralduse muudatuse võrreldes eelmises Viimsi 
Teatajas avaldatud infoga: Randvere tee lõigul, mis piirneb 
Viimsi mõisa pargiga, on liiklusohutuse huvides keelatud parkida.

  Peo külastajad, võtke kaasa istumisalused, piknikutekid! Ka 
kohapeal saab lunastada istumisaluse või vihmakeebi.

  Säästkem loodust:  
- Võta kaasa oma joogipudelid, kohapeal saadaval hea Viimsi 
Vesi otse vaadist!
- Kasuta transpordivahendina jalgratast, kohapeal saab ratta jätta 
ajutisse rattaparklasse!

  Muudatused ühistranspordis seoses lühiajalise liikluse sulge-
misega rongkäigu toimumise ajal on laupäeval, 8. juunil ajavahe-
mikus kell 15.00–15.30:
- bussiliinid 1A ja 49 sõidavad Rohuneeme – Randvere ringristmi-
kuni, tehes lõpp-peatuse Mõisapargi peatuses;
- liinil V1 väljumine Rohuneemest kell 15.04 lõpetab Poepeatuses;
- liinil V2 väljumine kell 15.05 alustab Poepeatusest Rohuneeme 
teel, keerab Hundi teele, sealt pöörab Randvere teele, tagasipööre 
Heki tee ringteel;
- liinil V7 väljumine kell 14.17 ringilt tagasisõidul ei keera Viimsi 
keskusesse, vaid sõidab mööda Rohuneeme teed, keerab Hundi 
teele, sealt pöörab Randvere teele, lõpp-peatus Karulaugu;
- liin 114 ei keera sel ajavahemikul Viimsi keskusesse sisse, vaid 
sõidab mööda Randvere teelt otse Rohuneeme teele.

Viimsi peol 
saab laulu, 
tantsu ja 
tralli. Foto: 
arhiiv

P
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R
ein Kriis on juhtinud aas-
taid Eesti Pensionäride 
Ühenduste Liitu. Hetkel 
on ta liidu juhatuse liige. 

Samuti on ta kuulunud Viimsi Pen-
sionäride Ühenduse juhatusse. Li-
saks on ta juhtinud Eesti Soojus-
tehnikainseneride Seltsi.

Veel on Rein Viimsis Pargi põik 
4 korteriühistu juhatuse liige. Ja see 
pole veel kõik. Ta kuulub ka Viimsi 
Rannameeste klubisse. “Omavahel 
öeldes, vanameeste klubisse,” mui-
gav hallipäine, sirge rühi ja tugeva 
käepigistusega Rein.

Jalas on tal nooruslikud tenni-
sed. See on Reinu esimene interv-
juu.

Rein, Te paistate väga aktiivne 
inimene olevat.
Jah, kui mu naine viis aastat taga-
si siit ilmast lahkus, otsustasin, et 
ei jää üksi koju nelja seina vahele. 

Mulle meeldib kokkusaamistel ar-
vamust avaldada. Inimesed ütle-
vad, et minuga on hea lihtne su-
helda.

Kas olete alati Viimsis elanud?
Ei, ma sündisin 1936. aastal Viru-
maal Jõhvis. Isa oli mul elupõline 
metsa- ja jahimees, ema oli algul 
kodune, aga pärast sõda haiglas 
medõde. Jõhvi oli siis väike linna-
ke, kus oli suur tärklisevabrik, mille 
energiaallikaks oli aurumasin ning 
veeallikaks suur allikas.

Kui 1940ndate lõpul Jõhvi kae-
vandused rajati, kadusid nii allikas 
kui ka tärklisevabrik, asemele tehti 
hoopis limonaaditehas. Nüüd po-
le seal enam ka kaevandusi. Kõik 
muutub.

Teie lapsepõlv möödus sõjakee-
rises?
No jah, aga kui palju laps sellest ik-
ka aru saab. Mäletan, et vaatasin 
kuueaastase poisikesena, kuidas 
lennuk üle meie maja lendas ja kui-
das lennukist pomm alla kukkus..

Mu kodu lähedal oli Toila rongi-
jaam, kus hoiti suuri kahureid, mil-

lega Sinimägesid pommitati. Seal 
käisid ikka väga suured taplused, 
kus langes palju mehi.

Kuigi mu isa oli Eesti Vabarii-
gi ajal teeninud mereväes Vambo-
la peal, ei mobiliseeritud teda sõ-
ja ajal ei ühele ega teisele poole. Ju 
vast tänu sellele, et ta töötas siis po-
litseis kirjutajana.

Isa suri 1944. aastal, kui olin 
8-aastane. Viis aastat hiljem toi-
mus täpselt minu sünnipäeval, 
25. märtsil suur küüditamine, mil-
le käigus deporteeriti Siberisse üle 
20 000 inimese, enamasti naised ja 
lapsed.

Nägin, kuidas naabertalu juu-
res autod ootasid, et naabreid ära 
viia. Ma siiamaani imestan, et mind 
koos ema ja vennaga ei küüdita-
tud. Kui koolivaheaeg läbi sai ja ma 
kooli tagasi läksin, oli üllatus suur, 
kui paljud klassikaaslased olid ka-
dunud. Küüditamisest ei olnud tol 
ajal kombeks rääkida. Seda nähti, 
aga sellest vaikiti.

Mida Te koolis õppisite?
Kõrghariduse omandasin Tallin-
na Polütehnilises Instituudis (TPI, 

Narva-Jõesuu rannast, siis valisime 
uueks elukohaks võimalikult sarna-
se mereäärse koha.

Elukoha vahetamine ei olnud tol 
ajal lihtne, selleks oli vaja töökohta, 
mille leidmiseks omakorda oli va-
ja tutvusi. Kuna mu vend oli Ees-
ti Põllumajandustehnika Tootmis-
koondises (EPT) heal kohal tööl, 
siis tema soovitas mind Aiandu-
se Peavalitsuse Konstrueerimise ja 
Tehnoloogia Büroosse (KTB) tööle.

Tänu töökohale sain kohe ka 
korteri, milles tänaseni elan. Kuna-
gi oli mul sealt miljonivaade mere-
le, millele nüüdseks on puud ette 
kasvanud. Aga seinal on tolleaegne 
vaade maalile jäädvustatuna alles.

Kus Viimsi inimesed nõukogude 
ajal töötasid?
Viimsis oli tol ajal kolm suurt ja 
väga edukat asutust – S. Kirovi ni-
meline näidiskalurikolhoos, Piri-
ta Lillekasvatuse Näidissovhoos 
(mille peakontor asus praeguses 
vallamajas) ja KTB, mis tegeles 
kasvuhoonete, aga ka kaarhallide 
tootmisega, mida eksporditi üle ko-
gu Nõukogude Liidu kuni Sahhali-
ni saareni välja.

Nõudlus oli nii suur, et vaevalt 
jõuti toota. Kaarhallidesse ehitati 
töökodasid, ladusid ja spordisaale. 
Mina olin katlamajade, kasvuhoo-
nete ja hoidlate projekteerimise 
peal. KTB-s ehitati valmis ka por-
gandivõtmise kombain.

Kirovi kalurikolhoos oli vä-
ga heal järjel tänu oma esimehele 
Oskar Kuulile, kes oskas äri teha ja 
parteiladvikuga läbi saada. Kui mu 
mälu mind ei peta, maksis üks kilo 
kilu tol ajal laevalt maale tuues viis 
kopikat, aga 200-grammine kilu-
karp poes viiskümmend kopikat.

Arvutage ise! Kirovi kolhoos tee-
nis nii hästi, et oleks võinud oma 
töötajatele ENSV kõrgeimat palka 
maksta, aga seda ei tohtinud teha, 
see oleks nõukogude inimese ära 
rikkunud. Nii nad siis kulutasid 
seda raha mujale – ehitasid uhke 
staadioni, haigla, kooli, lasteaia jne.

Ka Pirita lillekasvatussovhoos 
oli Leo Tedremäe poolt hästi juhi-
tud ja eeskujuks teistele. 

Kuidas üks asutus tol ajal edu-
kaks sai?
Kõige suuremat rolli mängis see, 
kes olid juhid ja millised olid nen-
de sidemed. Kirovi kolhoosi esi-
mehel olid head suhted Nõukogu-
de Liidu tippnomenklatuuriga kuni 
nende liidri Juri Andropovini välja. 
Leo Tedremäe kuulus Harju rajoo-
ni kompartei ladvikusse. 

Tol ajal ei saanud karjääri teha, 
kui sa parteisse ei kuulunud. Iga vä-
hegi tähtsam ametikoht lausa nõu-
dis seda.

Kas ka Teie kuulusite kompar-
teisse?
Jah. Ma küll algul ei tahtnud, aga 
lõpuks räägiti mind Balti soojus-
elektrijaamas ikkagi pehmeks. Ka 
soojuselektrijaama direktor, kel oli 
õnnestunud pikalt parteiga liitu-
mist vältida, pidi sinna lõpuks as-
tuma, sest muidu oleks ta otsusta-
jate ringist välja jäänud. Tähtsad 
otsused tehti ju kõik partei koos-
olekutel. 

Ringles nali, et kui partei koos-
olekul küsitakse sinult, kas sul isik-
lik arvamus on, siis õige vastus oli: 
“Jah, on küll, aga ma ei ole sellega 
rahul!”

Ja nii oligi, isikliku arvamuse pi-

praegune TalTech) soojusener-
geetika alal. Pärast kooli lõpeta-
mist suunati mind Narva, kus ela-
sin ja töötasin kokku 17 aastat Balti 
soojuselektrijaamas, mis tootis põ-
levkivist elektrit Eestile ja kogu Ve-
nemaa loodeosale, sh Leningradi-
le (praegune Peterburg), millel tol 
ajal ju oma energiaallikas puudus. 

Narva-perioodil abiellusin ko-
haliku eestlannaga ja sündis meie 
ainuke laps.

Kuidas Te Viimsisse elama sat-
tusite?
Sellest on nüüd 42 aastat. Viimsisse 
tulime elama 1977. aastal, kui poeg 
otsustas TPI-sse õppima minna ja 
meie naisega kolisime järgi, et ta 
ühikas elama ei peaks.

Ja et Eestis ei ole paremat randa 

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

Pensionär 
Rein Kriisi 
elu esimene 
intervjuu
PERSOON Tegus ja toimekas Rein Kriis (83) on 
Viimsis elanud 42 aastat. “Tänu töökohale sain kohe 
ka korteri, milles tänaseni elan,” ütleb ta intervjuus 
Viimsi Teatajale. “Helistage ja öelge, et raske on,” 
julgustab ta pensionäre vajadusel abi paluma kas 
vallalt või lähedastelt.

Kõige tüüpilisem asi, millega 
vahele jäädi ja mis karjäärile 
kriipsu peale tõmbas, oli tööl 
viinajoomisega vahelejäämine.

“Punane vaip 
toob Viimsi 
ellu särtsu,” 
ütleb Rein 
Kriis. Foto: 
Anne-Mari 
Visnapuu
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Jah. Pensionärid virelevad, aga nad 
ei lähe ka kuhugi kurtma, kui nad 
rahaga välja ei tule. Pensionär on 
ju selline frukt, kes maksab alati 
hoolikalt kõik kommunaalmaksud 
ära ja hoiab kokku toidu arvelt. Pi-
gem nälgib, kui küsib abi. Rahatee-
ma teeb täna pensionäriks olemise 
alandavaks. 

Panen praegustele noortele sü-
damele, et ärge võtke vastu ümb-
rikupalka! See tundub teile praegu 
võib-olla kauge teema, aga kuna-
gi tulevikus mõjutab see teie pen-
sioni.

Kas neil on lihtsam, kellel on lap-
sed?
Arvan, et mitte, sest lastel on ju 
omad mured. Minu poeg mind ot-
seselt ei toeta ja ega ma küsi ka.

Mida peaks üks pensionär tege-
ma, kui tõesti häda käes?
Mina soovitan pöörduda Viimsi 
valla sotsiaalosakonda. Helistage 
ja öelge, et raske on. Julgelt tuleb 
pöörduda, vald jagab abivajajatele 
näiteks toidupakke, aga on ka mit-
meid muid toetuse liike.

Tihti pensionär ei tea, et tal on 
õigus vallalt toetust saada. See abi 
ei pruugi lõpuni rahuldada, aga 
mingit tuge ta ikka annab.

Tegime pensionäride ühendu-
sega uuringut, käisime läbi kolm-
sada pensionäri. Mulle sattus üks 
pere, kus naine hooldas voodihai-
get meest, aga ta ei teadnudki, et tal 
on õigus saada vallalt kodus hool-
damise eest rahalist toetust.

Kui suur mure on pensionäri jaoks 
üksindus?
Oleneb inimesest. Mõni murdub 
peale kaaslase lahkumist kapitaal-
selt, mõni hakkab taastuma. Mina 
olin pärast naise surma mitu kuud 
üksi kodus, aga siis tulin välja.

Millist tuge Viimsi Pensionäride 
Ühendus (VPÜ) pakub?
Viimsis elab 2886 vanaduspensio-
näri, kellest napilt alla 500 on VPÜ 
liikmed.

VPÜ aastamaks on ainult kolm 
eurot, aga ühendusse kuulumine 
annab võimaluse teistega kokku 
puutuda, suhelda, liikuda.

did maha suruma ja lähtuma “töö-
lisklassi huvidest”. Asja mõte oli 
hoida ka asutuste juhte partei surve 
all, et nad liiga iseseisvaks ei muu-
tuks. Seega oli parteisse kuulumine 
osaliselt paratamatus, aga eks see 
tõi muidugi kaasa inimeste erine-
vat suhtumist sinusse.

Nii et partei võis iga kell karjääri-
le kriipsu peale tõmmata?
Jah. Aga kõige tüüpilisem asi, mil-
lega vahele jäädi ja mis karjäärile 
kriipsu peale tõmbas, oli tööl vii-
najoomisega vahelejäämine. Ja tol 
ajal joodi ikka kõvasti rohkem kui 
tänapäeval.

Kui palju inimesed nõukogude 
ajal ajal palka said ja kuidas sel-
lega ära elati?
Minu palk Balti soojuselektrijaa-
mas oli 360 rubla ja see oli ikka vä-
ga kõva palk tolle aja kohta. Raamat 
ja jäätis maksid kümme kopikat, 
pooleliitrine viinapudel neli rubla.

Tõsi, 1970ndate alguses tõste-
ti viina hinda sada protsenti ja siis 
hakkas see maksma kaheksa rubla.

Korteri kommunaalid olid 13 
kopikat ruutmeetri kohta, seega 
60-ruutmeetrise korteri eest tuli ta-
suda seitse rubla ja 80 kopikat kuus.

Ainus kallis asi oli auto, mil-
le soetamiseks tuli kõigepealt aas-
taid raha koguda ja autoostulu-
ba hankida. Žiguli maksis näiteks 
4700–5000 rubla ja see oli kalleim 
asi, mille nõukogude inimene oma 
eluajal ostis.

Üldiselt oli tol ajal majandus-
likult lihtsam ära elada kui nüüd. 
Ka pensionäridel oli lihtsam, sest 
pension moodustas peaaegu poo-
le keskmisest palgast.

Millise muutuse Eesti Vabariigi 
taastamine endaga kaasa tõi?
Kui 1991. aastal tuli Eesti Vabariik, 
lagunesid kõik Nõukogude Liidu 
turust sõltunud asutused, teiste 
seas muidugi ka KTB. Kolhooside 
ja sovhooside maad anti endistele 
omanikele tagasi, aga tänapäeval ei 
tasu ju 20-hektariline talumajapi-
damine ära.

Et midagi toota, on vaja maad 
sadades hektarites. Nii muutusid 
paljud talud turismitaludeks, et 
kuidagi ennast ära majandada. 

Mina läksin Iru elektrijaama 
ning töötasin seal kuni pensionini 
ja kauemgi. 

Kuidas Te täna pensionärina hak-
kama saate?
Täna moodustab pension vaid li-
gi 36 protsenti keskmisest palgast. 
Keskmine vanaduspension on um-
bes 460 eurot kuus. Mina saan 510 
eurot pensioni.

Kuna elan üksi, on kommu-
naalkulud ühe inimese jaoks kal-
lid maksta, lisaks telefon ja telekas. 
Pean tõsiselt pingutama, et välja 
tulla.

Välisreisid tuleb ära unustada. 
Teatrisse saan ehk paar korda aas-
tas. Mõnikord käin Viimsi Pensio-
näride Ühenduse korraldatud eks-
kursioonidel.

Õnneks teenin pisut lisaks kor-
teriühistu töö eest ja see teeb elu 
lihtsamaks, saan poes osta seda, 
mis mulle meeldib, mitte ainult 
seda, mis kõige odavam on, nagu 
kahjuks paljud teised tegema pea-
vad. 

Kas raha on pensionäri suurim 
probleem?

Samuti annab VPÜ vajadusel ta-
suta juriidilist abi. Näiteks mida te-
ha siis, kui oled oma maja sugula-
sele kinkinud, lepingus ei ole sees 
tingimust, et võid ise elu lõpuni sa-
mas majas elada, aga sugulane ta-
hab ühel hetkel, et sa välja koliksid. 
See on kurioosne näide elust ene-
sest. Vanainimene ju ennem sureb 
ära, kui lahkub omast kodust.

Samuti korraldab VPÜ ekskur-
sioone ja ringsõite üle Eesti. Need 
on üsna soodsad, tihti üle kümne 
euro ei kulu. Organiseerime matku 
valla territooriumil, aga mitte üle 
viie kilomeetri. Korraldame pidu-
sid, teabepäevi, jagame infot. Meil 
on ka oma bowlinguklubi ja teatri-
huviliste ring.

Mida pensionär soovib?
Et keegi temaga räägiks. Kas teine 
pensionär või keegi kolmas.

Minul teeb küll tuju heaks, kui 
keegi mind kõnetab. Naised on ül-
diselt paremad suhtlejad, mehed 
aga üksikumad ja nende jaoks on 
see eriti oluline.

Millega Rannameeste klubis te-
gelete?
Sinna kuuluvad ainult vaname-
hed. Naistel on seevastu oma kä-
sitööklubi.

Meid on kokku ligi 30 meest. 
Hiljuti käisime näiteks krematoo-
riumis ekskursioonil, et näha, kui-
das see asi seal käib.

Oleme käinud ka Tallinna vang-
las ja Ämari lennujaamas ekskur-
sioonil. Käime seal, kuhu aga ligi 
pääseme.

Kohtume ka erinevate promi-
nentidega. 11. juunil korraldab 
Viimsi Rannameeste klubi Viimsi 
vabaõhumuuseumis ülevabariik-
liku meesteklubide kokkutuleku.

Kuidas info pensionäride seas le-
vib?
Eks ikka e-posti teel ja suheldes. 
Enamusel on oma e-posti aadress 
olemas.

Kus üks pensionär teisega tutta-
vaks saab?
Peol või kontserdil. 

Kuidas kaasata neid, kes ei pää-
se tervise tõttu liikuma?
Vot ei tea... Sellisel inimesel peaks 
olema arvuti, pea ja näpud peak-
sid töötama, et guugeldada ja skai-
pida.

Kas Teil on Facebooki konto ka?
Ei! (naerab).

Julgelt tuleb pöörduda, vald 
jagab abivajajatele näiteks 
toidupakke, aga on ka mitmeid 
muid toetuse liike.

“Ära sa ku-
nagi ümbriku-
palka vastu 
võta,” hoiatab 
Kriis.

uued vallakodanikud

  Susanna Elisabeth ja Jorma Kalevi Tuomainenil 
sündis 1. aprillil tütar Laura Elisabeth. 

  Julia ja Heigo Haabil sündis 14. aprillil poeg Sander. 
  Kristeli Kahrol ja Indrek Jaaksool sündis 15. aprillil 

poeg Joel. 
  Kati ja Indrek Tiiskil sündis 17. aprillil poeg Otto. 
  Alesia Darshtil ja Oleksii Kaharlykil sündis 19. aprillil 

tütar Eva. 
  Anni ja Artur Vainolal sündis 24. aprillil tütar 

Johanna. 
  Kaie Roosimägil ja Hants Sablinil sündis 24. aprillil 

poeg Brait. 
  Annika Kotkasel ja Boris Maryshevil sündis 25. aprillil 

tütar Isabel. 
  Ly Voosalul ja Reimo Rootsmal sündis 27. aprillil 

tütar Marielle. 
  Kristina Kancane-Kisseljoval ja Aleksei Kisseljovil 

sündis 28. aprillil tütar Suzanna. 
  Andra Rinderbergil ja Egon Randil sündis 30. aprillil 

poeg Jasper. 
  Kadri ja Daniel Kauril sündis 1. mail poeg Dominik. 
  Liina ja Joel Põldarul sündis 2. mail poeg Jon. 
  Kristina Käit-Kattelil ja Madis Kattelil sündis 7. mail 

tütar Anete-Rosalia.
  Daisy ja Frederig Roizil sündis 8. mail poeg Samuel. 
  Signe ja Anti Kingsepal sündis 14. mail poeg 

Tobias. 
  Monika ja Tarmo Kallastel sündis 15. mail tütar 

Säde Marie. 
  Merlis ja Taavi Maalmanil sündis 23. mail poeg 

Trevor.

juubilarid Viimsi vallas

94
  Maimo Mäemets

93 
  Evalda Nittim

92 
  Aida Loige 
  Ingrid Mihailov 
  Meeta Allert 
  Helvi Agu 

91 
  Laine Karo 

90 
  Maria Vuus 
  Erich Ausmaa 

85 
  Heli-Mall Leissar
  Olga Gekker 
  Ilme Tšaškina 

80 
  Selma Friimel 
  Lembo Tanning 
  Jaan Ots 

75 
  Malle Tali 
  Heldur Leet 
  Vladimir Poltavets

70 
  Küllike Tomingas
  Vaike Klement 
  Jaan Viidu 
  Virve Tomingas 
  Maie Hallikmäe 
  Peka Ringo 
  Mae Säinas 
  Hiie Tamm 
  Vladimir Pool 
  Mare Kits 
  Rosine Lehtonen
  Aivo Õunapuu 
  Ene Liipa 
  Marje Lohuaru 
  Galina Kuznetsova
  Mare Voore 

Selle taime suureks plussiks 
on saastunud õhu ja kehva-
de muldade taluvus. Ta on 
kiire kasvuga, täiesti külma-
kindel ning hea asjaolu on 
ka see, et Amuuri sirel ei an-
na juurevõsu.

Syringa amurensis 
või ka S. reticulata 
var. mandschurica 
või S.reticulata 
subsp. amurensis

Amuuri sirel, ka-
sutatakse ka nime 
Amuuri ligustrini, kas-
vab nii põõsana kui ka mitme-
tüvelise puuna. Kõrgus on 
4–6 meetrit, laius 3–4 meetrit. 
Talub lõikust ning kujunda-
mist.

Lehed on tumerohelised, 
alt veidi hallikad. Õitseb juu-

aednik soovitab

Amuuri sirel
nis-juulis, kuni 20 cm pikkus-
te elevandiluuvalgete püstiste 
õiepööristega. Õied on mee-
lõhnalised. Amuuri sirel õit-
seb tavaliselt harilikust sirelist 
kolm nädalat hiljem.

Eelistab niiskemaid 
kasvukohti. Kasvab 

nii täispäikeses kui 
ka poolvarjus. Kas-
vatatakse üksikult 
või vabakujulise 

hekina. Amuuri sirel 
on hinnatud kui sireli-

te õitseaja pikendaja.          
Paraku on need kenad tai-

med Eestis veel vähe levinud, 
aga nagu öeldakse – kunagi 
ei ole liiga hilja seda muuta.

Allar Lehtsalu
Viimsi valla haljastuse 

vanemspetsialist 
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Kontserdi- ja teatrisuve kalender
Saada oma sündmuse info: marje.plaan@viimsivv.ee

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume 
Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:

KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

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

Tegevusluba nr: L02451

Juuni

23. juunil kell 18 Viimsi jaani-
tuli. Ansambel Regatt ja pisikeste 
pillide punt Viimsi vabaõhumuu-
seumis. Lisainfo: rannarahva-
muuseum.ee.
27. juunil kell 20 Marko Matvere 
& Väikeste Lõõtspillide Ühing 30 
juubelituur Viimsi vabaõhumuu-
seumis. Lisainfo: piletilevi.ee.
27. juunil kell 20 Orelisuvi: 
Przemyslaw Kapitula (Poola) 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus. 
Lisainfo: viimsijaakobikirik.ee.
30. juunil kell 15.30 kontsert 
“Ole tervitet, Maarja” sarjast 
“Mu süda, ärka üles” EELK Rand-
vere Püha Peetri kirikus. Lisainfo: 
eelk.ee/randvere.

Juuli      

2. juulil kell 17 XXVII laulu- ja 
XX tantsupeo “Minu arm” tule 
tulemine. Kontsert: Tiinamai 
Keskpaik, Ele Pedassaar ja ViiKer-
Koor Prangli sadamas. Lisainfo: 
viimsi.ee.
2. juulil kell 19 XXVII laulu- ja 
XX tantsupeo “Minu arm” tule 
tulemine. Ühislaulmine: Laine 
Randjärv, Tõnu Kaljuste, Rasmus 
Puur jt Naissaare Lõunasadamas. 
Lisainfo: nargenfestival.ee.
2. juulil kell 20 XXVII laulu- ja 
XX tantsupeo “Minu arm” tule 
tulemine. Kontsert: “Laulupeo 
pärlid”. VHK keelpilliorkester, 

Rasmus Puur Omari küünis. Lisa-
info: nargenfestival.ee.
2. juulil kell 21 XXVII laulu- ja 
XX tantsupeo “Minu arm” tule 
tulemine. Tule õnnistamine. Patrik 
Göransson Naissaare kirikus. 
Lisainfo: viimsi.ee.
3. juulil kell 10–12 XXVII laulu- ja 
XX tantsupeo “Minu arm” tule 
tulemine. Tule saatmine Naissaare 
sadamast Tallinna Lennusada-
masse. Paatide paraaad Tallinna 
lahel. Naissaare sadamas, Tallinna 
lahel, Tallinna Lennusadamas. 
Lisainfo: viimsi.ee.
6.–7. juulil kell  XXVII laulupidu 
“Minu arm” Tallinna lauluväljakul. 
Lisainfo: lauluvaljak.ee.
10.–14. juulil kell 19.30 
Nargenfestival 2019. Dominy 
Clements, Laser ja läätsed. Nais-
saarel, Omari küünis. Lisainfo: 
nargenfestival.ee.
12. juulil kell 19 suveteater 
“Eestirand. Lootuse kursil” Prangli 
saarel, sadamakuuris. Lisainfo: 
pranglireisid.ee.
13. juulil kell 14.30 suveteater 
“Eestirand. Lootuse kursil” Prangli 
saarel, sadamakuuris. Lisainfo: 
pranglireisid.ee.
13. juulil kell 22 Kalurite päev. 
Marju Länik Prangli saarel, 
Prangli rahvamajas. Lisainfo: 
huvikeskus.ee.
18. juulil kell 20 Orelisuvi: 
Giulia Biagetti (Itaalia) EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus. 
Lisainfo: viimsijaakobikirik.ee.

19. juulil kell 19 suveteater 
“Eestirand. Lootuse kursil” Prangli 
saarel, sadamakuuris. Lisainfo: 
pranglireisid.ee.
20. juulil kell 14.30 suveteater 
“Eestirand. Lootuse kursil” Prangli 
saarel, sadamakuuris. Lisainfo: 
pranglireisid.ee.
20. juulil kell 11–18 Viimsi 
kohvikutepäev. Lisainfo: 
viimsikohvikutepäev.ee.
20.–21. juulil kell 10 Ranna-
rahva festival Viimsis. Lisainfo: 
rannarahvamuuseum.ee.
20.–21. juulil kell 12 Ranna-
rahva festivali ja Viimsi kohviku-
tepäeva raames Vanade Bändide 
kokkutulek 4 Viimsi vabaõhu-
muuseumis. Lisainfo: rannarahva-
muuseum.ee.
22. juulil kell 20 Indrek Taalma 
suveeri “Onu Heinari lood” Ranna-
rahva muuseumi õuel. Lisainfo: 
piletilevi.ee.
25. juulil kell 20 Orelisuvi: Iilja 
Völlmy Kudrjavtsev (Venemaa/
Šveits), kaastegev Alexandra 
Chekmak – flööt (Venemaa) EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus. 
Lisainfo: viimsijaakobikirik.ee.
30.–31. juulil kell 18 lasteetendus 
“Pettsoni ja Finduse rebasejaht” 
Rannarahva muuseumi õuel. 
Lisainfo: piletilevi.ee.
25.–28. ja 31. juulil kell 19.30 
Nargenfestival 2019. Anders 
Thomas Jensen “Aadama õunad” 
Naissaarel, Omari küünis. Lisa-
info: nargenfestival.ee.

August     

1.–6. augustil kell 19.30 Nargen-
festival 2019. Anders Thomas 
Jensen “Aadama õunad” Nais-
saarel, Omari küünis. Lisainfo: 
nargenfestival.ee.
1.–2. augustil kell 12 lasteetendus 
“Pettsoni ja Finduse rebasejaht” 
Rannarahva muuseumi õuel. 
Lisainfo: piletilevi.ee.
2. augustil kell 18 lasteetendus 
“Pettsoni ja Finduse rebasejaht” 
Rannarahva muuseumi õuel. 
Lisainfo: piletilevi.ee.
2. augustil kell 20 Orelisuvi: 
Marju Riisikamp, kaastegev Maria 
Valdmaa – sopran (Eesti/Holland) 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus. 
Lisainfo: viimsijaakobikirik.ee.

7.–8. augustil kell 18 suveteater 
“Eestirand. Lootuse kursil” 
Rannarahva muuseumi õuel. 
Lisainfo: piletilevi.ee.
8. augustil kell 20 Orelisuvi: 
Tobias Horn (Saksamaa) EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus. 
Lisainfo: viimsijaakobikirik.ee.
20. augustil kell 16 Eesti 
Vabariigi taasiseseisvuspäeva 
kontsert. Kontserdisari “Mõisa-
mängud – ainult romantika” 
Viimsi mõisas. Lisainfo: esm.ee.
22. augustil kell 20 Orelisuvi: 
Oreliduo Tiia Tenno – Hille 
Poroson, kaastegev Jandra Puu-
sepp – saksofon EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Lisainfo: 
viimsijaakobikirik.ee.

Pettson ja Findus Viimsis
Sven Nordqvist “Pettsoni ja 
Finduse rebasejaht”.

Üksildane ja eraklik Pettsoni-
taat ja tema elavaloomuline kass 
Findus elavad koos ühes väike-
ses talus ja teevad oma igapäe-
vaseid toimetusi. Ühel päeval 
saabub naaber Gustavson tea-
tega, et külas on ringi luusimas 
rebane, kes kanu varastab. Kui-
das Pettson ja Findus kanad 
päästavad? Vastuse saame 
Sven Nordqvisti fantaasiarohkel 
ja lõbusal lool põhinevast kogu-

perelavastusest “Pettsoni ja Fin-
duse Rebasejaht”.

Etendused Viimsi Rannarahva 
muuseumis: 30.07 kell 18; 31.07 
kell 18; 01.08 kell 12; 02.08 
kell 12 ja 1.                                 VT
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Eakatele

11. juunil kell 10–17 üleriigiline 
meesteklubide kokkutulek Viim-
si vabaõhumuuseumis. Lisainfo: 
viimsipaevakeskus.ee.
13.–14. juunil seeniorite tantsu-
päevad Võrus. Lisainfo: 
Aime Salmistu, tel 5690 7520.

Jumalateenistused

9. juunil kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viim-
si Püha Jaakobi kirikus. Lisainfo: 
viimsijaakobikirik.ee.
9. juunil kell 14.30 jumalatee-
nistus EELK Randvere kirikus. 
Lisainfo: eelk.ee/randvere.
16. juunil kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga, teenib Ants 
Leedjärv EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus. Lisainfo: 
viimsijaakobikirik.ee.
16. juunil kell 14.30 kalmistu-
püha jumalateenistus EELK Rand-
vere kiriku kalmistul. Lisainfo: 
eelk.ee/randvere.

Kontserdid ja 
teatrietendused

8. juunil kell 15 Viimsi 100 Pidu. 
Rongkäik: Põhjakonna trepp – 
Karulaugu tee – Randvere tee – 
Pargi tee. Lisainfo: viimsipidu.ee.
8. juunil kell 15.30 Viimsi 100 
Pidu. Viimsi tantsu- ja laulupäev 
Viimsi mõisa pargis. Lisainfo: 
viimsipidu.ee.
8. juunil kell 19 Viimsi 100 Pidu. 
Ivo Linna ja ansambel Supernova 
Viimsi mõisa pargis. Lisainfo: 
viimsipidu.ee.
20. juunil kell 20 Orelisuvi: Alexey 
Schmitov (Venemaa) EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. Lisainfo: 
viimsijaakobikirik.ee.
21. juunil kell 18 kontsert: 
segakoor Viimsi ja sõbrad Norrast 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus. 
Lisainfo: viimsijaakobikirik.ee.

Lastele ja noortele

Kuni 11. juuni muuseumitund 
Viimsi ajaloost. Eelregistreerimi-
sega Rannarahva muuseumis. Li-
sainfo: rannarahvamuuseum.ee.
17.–19. juunil kell 10–17 tüdru-
kute koolivaheaja Chill Viimsi huvi-
keskuses. Lisainfo: huvikeskus.ee.
17.–19. juunil kell 10–17 poiste 
koolivaheaja Chill Viimsi huvikes-
kuses. Lisainfo: huvikeskus.ee.
17.–21. juunil kell 10–16 Bumble 
teaduskool Viimsi huvikeskuses. 
Lisainfo: huvikeskus.ee.
17.–21. juunil kell 10–16 Hea 
Tuju Lastelaager Viimsi huvikes-
kuses. Lisainfo: huvikeskus.ee.
17.–21. juunil kell 10–16 kunsti- 
ja loovuslaager Viimsi huvikesku-
ses. Lisainfo: huvikeskus.ee.

Meelelahutus ja 
muusika

7. juunil kell 17–23 Viimsi 100 
Pidu. Laat ja lasteala. Vaba lava 
Viimsi mõisa pargis. Lisainfo: 
viimsipidu.ee.
8. juunil kell 21 VJ Andres 
Kuzmin Black Rose pubis. Lisa-
info: spatallinn.ee.
12. juunil kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis. 
Lisainfo: spatallinn.ee.
14. juunil kell 21 VJ Alvar 
Orula Black Rose pubis. Lisainfo: 
spatallinn.ee.
15. juunil kell 21 VJ Aivar Havi 
Black Rose pubis. Lisainfo: 
spatallinn.ee.
19. juunil kell 18 tantsuõhtu 
koos Mati Kärmikuga Tallinn 
Viimsi SPA restoranis. Lisainfo: 
spatrallinn.ee.
21. juunil kell 21 VJ Sass Nixon 
Black Rose pubis. Lisainfo: 
spatrallinn.ee.
21. juunil kell 18 Lubja ja Pärna-
mäe ühine jaanituli Lubja küla-
platsil. Lisainfo: viimsi.ee.
21. juunil kell 20 Leppneeme 
küla jaanituli. Esineb ansambel 
Kukerpillid. Leppneeme 

sadamas. Lisainfo: facebook.com/
leppneeme.

Näitused

Leid Viimsi raamatukogu arhiivist, 
näitus “Ajaleht Viimsi Teataja 20” 
Viimsi raamatukogus. Lisainfo: 
viimsiraamatukogu.ee.
Kuni 16. juunini K–P kell 11–18 
“Eesti sõjamuuseum 100” Eesti 
Sõjamuuseumis – kindral Laido-
neri muuseumis. Lisainfo: esm.ee.
Kuni 21. juunini Pääsupoja laste-
aia kunstitööde näitus Viimsi huvi-
keskuses. Lisainfo: huvikeskus.ee.
Kuni 28. juunini “Eesti väike-
saared sõnas ja pildis” Prangli 
raamatukogus. Lisainfo: viimsi-
raamatukogu.ee.
Kuni septembrini Viimsi Kunsti-
kooli tööde näitus Viimsi huvikes-
kuses. Lisainfo: huvikeskus.ee.

Sport

9. juunil kell 10 Viimsi Rattaretk 
2019 Viimsi poolsaarel. Lisainfo: 
viimsisport.ee.
20. juunil kell 19.30 B esiliiga 
mäng jalgpallis Viimsi JK – FC 
Nõmme United Viimsi staadionil. 
Lisainfo: mrjk.ee.

Õpi- ja jututoad

11. juunil kell 15 kohtumine raa-
matu “Lapse kodust lastekodusse” 
autori, Viimsi valla elaniku Kalju 
Tuulikuga Viimsi raamatukogus. 
Lisainfo: viimsiraamatukogu.ee.

Varia

19. juunil kell 16 9. klassi lõpu-
aktus Püünsi koolis. Lisainfo: 
pyynsi.edu.ee.
20. juunil kell 16 G3 lõpuaktus 
Viimsi gümnaasiumis. Lisainfo: 
vgm.edu.ee.
21. juunil kell 12–16 9. klasside 
lõpuaktused Viimsi koolis. Lisa-
info: viimsi.edu.ee.

Nargennestivali kontsert “Laulu-
peo pärlid“, kus esinevad Ras-
mus Puur ja Vanalinna Haridus-
kolleegiumi keelpilliorkester. 

Seejärel liigub laulupeo tuli 
Naissaare kirikusse, kus toimub 
õhtupalvus – tuli jääb ööseks 
kirikusse.

3. juulil kell 10 alustab laulu- 
ja tantsupeo tuli Naissaare sa-
damast merereisi Tallinna Len-
nusadamasse. Naissaarelt 
Tallinnasse tuleb peotuld saat-
ma paatide paraad eesotsas 
Tallinna jahtklubi alustega. 

Kell 12 annab Lennusadamas 
Viimsi vald peotule üle Tallinna 
linnale ning siis jäävad juubeli-
peo alguseni juba loetud tunnid.                          

VT

Viimsi vallal on taas au võõ-
rustada 1. juunil alanud XXVII 
laulu- ja XX tantsupeo “Minu 
arm” tule teekonda selle päris 
lõpuosas, vahetult enne suure 
peo algust, 2. ja 3. juulil 
Prangli saarel ja Naissaarel.   

2. juulil kell 15.30 Kaberneeme 
sadamas annab Jõelähtme 
vald laulupeo tule üle Viimsi 
vallale ja edasi liigub tuli möö-
da merd.   

Kell 17 toimub tuletoomise 
sündmus Kelnase sadamas 
Prangli saarel. Esinevad Tiina-
mai Keskpaik, Ele Pedassaar ja 
Viimsi ViiKerKoor. 

Kell 19 maabub tuli Naissaare 
Lõunasadamas.

Kell 20 toimub Omari küünis 

Laulupeo tuli rändab läbi 
Viimsi Tallinna

juulil Lennusadamat Antarktika 
ekspeditsiooni purjelaev Admiral 
Bellingshausen.

Tallinna merepäevade mere-
koordinaatori Lauri Väinsalu 
sõnul on lisaks laevasõitudele 
meretegevusi plaanis veelgi. 
“Traditsiooniliselt toimub Len-
nusadamas purjeregatt Tallinn 
Race. Lisaks saab nii Lennusa-
damas kui ka Kakumäel minna 
merele ja proovida Bluesail pur-
jekatega sõitmist. Kindlasti ta-
sub välja tuua ka võimalus teha 
SUP aerulauajoogat nii avame-
rel, sadama akvatooriumis kui ka 
koos lemmikloomaga,” selgitab 
Väinsalu.

Merepäevade avakontsert toi-
mub Noblessneri jahisadama ak-
vatooriumis, kus miinitraaleril 
astuvad ühiskontserdiga üles Re-
ket ja legendaarne Anne Veski.                          

VT

Tallinna merepäevad toimu-
vad 12.–14. juulini Vanasada-
mas, Noblessneri sadamas, 
Haven Kakumäel ning Lennu-
sadamas.

Sel aastal on fookuses või-
malus merele minna võimalikult 
paljudel soovijatel. Selleks on 
avatud mitmed merepäevade 
ajal regulaarselt sõitvad laeva-
liinid mitmete sadamate vahel. 
Samuti sõidavad tiheda graafiku 
alusel lahesõidud ja meretakso.

Laevadest on tänavu Tallin-
na merepäevi külastamas Ees-
ti ajaloolised puust laevad Hiiu 
Ingel, Moonland ja Lisette. Vä-
lismaistest purjelaevadest on 
Tallinna lahele oodata Libavat, 
Alexandrat, Astridi, Svanhildi, 
Ingridit ja Krasotkat. Kõik kolm 
päeva on külastajatele avatud 
60-meetrine Veeteede Ameti 
laev EVA316. Lisaks külastab 14. 

Merepäevad loovad ühendusi
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O
ma ajaloole kohaselt 
võib keset rikkalikku 
loodust kohata ka oma-
päraseid vaatamisväär-

susi – näiteks miinikestadest li-
puvarraste hoidjaid, miinikestast 
tehtud annetuste kogumikasti ja 
palju muud.

Naissaarele saab korraldada 
erineva iseloomuga reise, alusta-
des mõnusatest jalgsi- ja jalgratta-
matkadest. Saarel saab ringi liikuda 
seikluslike UTV-autodega, nende-

ga korraldatakse ka ekskursioone. 
Võimalik on teha ka vabatahtlik-
ku tööd ja aidata nii saare arengu-
le kaasa.

Jalgsi või liiklusvahendiga
Sinna vahele jääb veel terve rida 
erinevaid võimalusi. Mugavaks 
teeb reisimise veel see, et paadi-
ühendus mandriga on hea ja kiire. 
Olenevalt tuulesuunast ja ilmast 
kestab sõit Tallinna kesklinnast 
umbes poolteist tundi. Soovijad 
saavad sõitu nautida kohvi ja ker-
ge kehakinnituse taustal. 

Iseseisvalt saarele tulles on ko-
he sadamas võimalik rentida oma-
le nii jalgratas kui ka elektril töötav 

UTV. Saar, olles kõigest 9 km pikk 
ning 4 km lai, on siiski piisavate va-
hemaadega, et jalgsi liikumine võib 
muutuda natuke liiga aeganõud-
vaks ja väsitavaks.

Kui on soov jääda ööbima, võib 
lisaks RMK telkimisaladele julgelt 
sisse piiluda ka Naissaare Külalis-
temajja. Aktiivsema puhkuse huvi-
listele korraldatakse suurima hea- 
meelega ka talguid!

Elekter päikesest
Saarel on peamiselt näha sõidu-
keid, mida igapäevaselt linnapil-
dis juba enam aastakümneid po-
le kohanud. Üheks põhisõidukiks 
on kastiauto. 

214 
trepiastet

NAISSAAR 1. JUUNIL 2019 Viimsi vallas asuv Naissaar on üks paik, mida 
kõik külastama peaksid. Tänu oma raskele militaarsele minevikule ja sõja-
tegevustest alles jäänud säilmetele on ka tänapäeval seal ringi jalutades 
tunda ajaloo hõngu. Muidugi ei saa mainimata jätta ka tõsiasja, et saar ise on 
tegelikult üks suur looduspark.

Fo
to

lu
gu

Tekst: Mari Leen Rosenberg
Fotod: Rasmus Pitkänen

Naissaare 
tuletorn seest. 

Laeva Monica 
kapten Tallinn 
– Naissaare 
liinil. 

Üks uutest 
elumajadest 
saarel. 

Sõjaaegse 
suurtüki 
jäänused. 

Raudteele 
seisma jäänud 
vanad miini-
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Seltskonnaga sellise auto kastis 
istumine on pisut ekstreemne ko-
gemus – loksudes mööda käänu-
lisi teid ja hüpates piki künklikke 
metsaradu. 

Kui leida aega, et ka ümbrust jäl-
gida, võib näha ka pikki vanu raud-
teerööpaid, mida loodus vaikselt 
endasse neelab.

Lisaks on huvitav vaadata, kui-
das üha enam on vanade nõuko-
gudeaegsete hoonete keskele ker-
kimas tänapäevaselt modernsed 
elumajad. 

Püsielanikke on saarel 13 ringis 
ning suvehooajal võib kohalikke ol-
la lausa üle 40 inimese. Kõik nad on 
väga sõbralikud ja külalislahked – 
külalisena saarel ringi liikudes ter-
vitavad kõik kohalikud sind vähe-
malt sooja naeratusega. 

Tõele au andes tuleb tõdeda, et 
sealsed elanikud on tublid ja töö-
kad inimesed – nad hoolitsevad 
terve saare eest ning teevad ka sel-
le nimel kõvasti tööd, et vanad lõ-

hatud patareid säiliksid võimali-
kult kaua.

Saarel on olemas ka vabatahtli-
ke pääste, mis on neile aumärgiks. 
Igapäevaselt toimetatakse elektri-
generaatorite ja päiksepaneelide 
abil.

Punkrielu
Olenemata asjaolust, et kui kuna-
gised sõjaväed oma toimetamised 
saarel lõpetasid ning suurtüki pata-
reid õhkasid, on varemed siiski ole-
mas ning mitmed neist on ka tava-
inimestele ligipääsetavad. Patarei 
nr 10a (ka Peeter Suure patarei) ra-
jati 300 m kaugusele rannast ning 
selle moodustasid kaks tugevat ka-
hekorruselist soomustornialust.

Need olid omavahel ühendatud 
200-meetrise liivavalliga ning var-
jasid raudteeharu. Kumbagi torni 
planeeriti kaks 14-tollist suurtükki. 
Betoonehitistest valmis ainult põh-
japoolne, millele jõuti peale tõsta 
ka pöörlev soomustorn.

Lõunapoolsest betoonrajatisest 
suudeti valmis ehitada vaid raudki-
vialus koos välisseinte ja silinderja 
betoonalusega soomustornile. Tä-
nu sellele, et see poolikuks ja õh-
ku laskmata jäi, on see saarel üks 
paremini säilinud suurtükipatarei-
sid Eestis.

Tänapäeval võib ainult ette ku-
jutada, mis vaade kahurist olla võis 
– praeguseks on mets ette kasva-
nud ning otsevaade merele puu-
dub.

Lisaks saab oma fantaasia töö-
le panna tänapäevastes rõsketes ja 
jahedates patarei vanades ruumi-
des ringi jalutades – ühes praegu-
seks lagunenud punkris elas kuna-
gi üle 50 inimese, sees oli keskküte 
ning kraanist tuli sooja vett.

Kui osata vaadata, siis võib 
märgata ka kunagiste vene vägede 
vangide kambreid. Praeguseks on 
ühest maaalusest punkritoast loo-
dud sobivad tingimused ka koosvii-
bimiste ja ürituste korraldamiseks.

Vaade merele ja mandrile
Kui maa all ja punkris ringi jaluta-
des tuleb hoolikalt  jälgida oma jal-
geesist, et mitte kivide taha komis-
tada, siis ka õues liikudes tuleb olla 
päris ettevaatlik – keset metsa võib 
leida vana ja pealt lahtise kaitsera-
jatise.

Naissaare elanike jaoks on väga 
tähtsal kohal ka kalmistu Kapel-
le. Kuigi vana nimi Kapelle viitab 
muistsele rannakabelile, on tege-
mist siiski väikese põlistest mändi-
dest varjatud kalmuaiaga. Kalmis-
tu keskseks mälestiseks on Krimmi 
sõjas hukkunud inglise meremees-
te püstitatud kalmukivi. Kalmistult 

võite leida ka mälestuskivi põlis-
te Naissaare perekondade mäles-
tuseks.

Saarel on olemas oma kirik, mis 
oma päikeseliselt kollase torni-
ga silma torkab. Kirik on ehitatud 
1930. aastatel ning on arvuliselt tei-
ne Maarja kirik Naissaarel – esime-
ne hävis I maailmasõjas. 

Naissaare tuletorn, mis on vii-
mased aastad külastajatele suletud 
olnud, on nüüdsest oma uksed taas 
avanud. 1960. aastal ehitatud torn 
on maapinnast 45 ja veepinnast 
47,8 meetrit kõrge.

Torni punasest tipust, kuhu viib 
214 trepiastet, avaneb imeilus vaa-
de saarele, merele ja mandri silueti-
le. Teekonda alt üles ilmestavad ka 
ajaloolised pildid koos infokildude-
ga seintel. Tegu on juba teise betoo-
nist valatud tuletorniga Naissaarel – 
esimene õhati 1940. aastatel.

Suvel tasub silma peal hoida 
Naissaarel toimuvatel üritustel – 
mõtted on igatahes suured!

Naissaare tuletorn, mis on 
viimased aastad külastajatele 
suletud olnud, on nüüdsest oma 
uksed taas avanud.

Püha Maarja 
kirik Nais-
saarel.

Naissaare 
tuletorn. 

Miinikesta-
dest lipu-
varraste 
hoidjad. 

Saarelt leitud, 
kahjutuks 
tehtud suur-
tükimürsk. 

Naissaare 
Külaliste-
maja. 

Kohalikud 
tööhoos. 

Inglise mere-
meeste auks 
püstitatud 
kalmukivi. 

Miinikestast 
annetuste 
kogumiskast. 

Tüüpiline kasti-
auto, millega 
inimesi veetakse.

Dekoratiivne 
paat turismi- 
ja puhke-
keskuse ees. 

Endine piiri-
valve terri-
toorium. 

Naissaare 
Turismi- ja 
Puhkekeskus. 
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aquapark.ee

Eesti suurim 
Atlantis H2O 
Aquapark on
UUES KUUES!

Tule kohale ja võida 
TASUTA PEREPÄÄSE 
TERVEKS AASTAKS!

Kas sinu 
kodu on 
ametlikult
kasutus-
kõlblik?

Kasutusluba kinnitab, et 
hoone on kasutamiseks ohutu

Kasutusloata hoone müük 
pangalaenu abil on kaheldav

Kindlustusseltsid võivad 
keeldudada kindlustusjuhtudel 
hüvitiste välja maksmisest

Kohalikul omavalitsusel on 
õigus kasutusloata hoone 
omanikku trahvida

Taotleme
kasutuslube

Koostame 
muudatus-
projekte

Teostame 
ehitise auditit

Teostame 
tuleohutuse  
auditit

Teostame 
elektripaigalduse 
auditit

Seadustame
ebaseaduslikke 
ehitisi

Võta meiega ühendust
www.projektiburoo.ee 
info@projektiburoo.ee
+372 513 7017
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Gümnaasium on 
rahulikum ja vaiksem 
õpikeskkond
GÜMNASISTID Vaid kaheksa kuud tagasi alustas oma õppe-
tööga Viimsi gümnaasium. Värske kooliperega liitus väga palju 
erinevate taustadega inimesi. Intervjueerisin kümmet nüüdseks 
Viimsi gümnaasiumi kümnendikku, kes on lõpetanud 
Viimsi kooli. Kuidas hindavad noored uut õppeasutust, mis vahe 
on gümnaasiumil ja põhikoolil, millised olid nende ootused 
ning mis on nende üldine arvamus keskkonnavahetusest?

Kuidas erineb Viimsi 
gümnaasium Viimsi koolist?
Kõige enam vastati, et gümnaa-
sium on kindlasti palju rahulikum 
ning seal on koos õpilased, kes 
tõesti tahavad seal olla. Algklassi-
õpilased ei jookse ringi ja müra on 
palju vähem.

Uues koolis on kokku ainult 
kolm lendu, mistõttu kõik tunne-
vad kõiki ja samuti tekib ühtsem 
tunne. Peale selle mainiti veel ära, 
et gümnaasiumis on palju rohkem 
võimalusi, sest kool pakub nii koo-
lisiseseid kui ka -väliseid võimalusi, 
alustades valikkursustest kuni lau-
lukoorini välja.

Välja toodi ka disaini muudatus, 
mis oli õpilastele üsna harjumatu. 
Viimsi kool oli nende sõnul palju 
avaram ja värvirohkem, kuid siis-
ki on mõlemal majal omad plus-
sid ja miinused. Samas anti enda-
le mõista, et Viimsi kooli suuruse 
ja kooliastme tõttu polegi võimalik 
jooksvaid lapsi piirata ning valiku-
võimalusi väga palju suurendada. 

“Kogu õppeprotsess toimub pal-
ju paremini, kõik on väga organi-
seeritud ja üldiselt sujuvam,” sõnas 
Mia Maria Grepp, eelistades kind-
lasti gümnaasiumit põhikoolile.

Mis ootustega tulid Viimsi 
gümnaasiumisse?
Pea kõik pidid tõdema, et ega neil 
suuremat sorti ootusi kooli puhul 
polnud. Ei teatud lihtsalt, mida oo-
data, sest gümnaasium oli nii uus.

Mõni julges mainida, et ootas 
uudset ja modernset maja, kuid 
esimesel päeval koolis pidi juba 
pettuma, sest kõik polnudki val-
mis ning klassides puudusid isegi 
lauad ja toolid.

Siiski jõudsid kõik intervjueeri-
tavad ühisele arvamusele, et nüüd-
seks meeldib neile kool väga ning 
reaalsus on isegi parem, kui nad os-
kasid ette kujutada.

“Kartsin gümnaasiumit väga 
ning olin meeldivalt üllatunud, kui-
das kõik välja kujunes. Ma ei tead-
nud, mis sealt tulla võib, kuid olen 
väga rahul,” meenutas Anett Tendal 
koolieelseid mõtteid.

Kui raske oli harjuda, tulles 
suurest koolist vaiksemasse 
keskkonda?
Ühel meelel nõustusid kõik, et 
Viimsi gümnaasium on kindlas-
ti palju rahulikum ja sellega har-

jumine ei võtnud väga kaua aega. 
Inimesed on väga toredad ja sõb-
ralikud ning kõigiga saab suhelda.

Uuesti toodi välja, kuidas terve 
kooliga on ühtne tunne ning suht-
lus erinevate kooliastmete ja klassi-
de vahel on tihe. Nüüd saab samuti 
kooli peal rahulikult ringi kõndi-
da ja pole vaja karta, et keegi otsa 
jookseks.

Paar õpilast mainisid, et nen-
de jaoks ei muutunud eriti mida-
gi, sest väga paljud praegused len-
nukaaslased olid juba põhikoolist 
teada ning ka õpetajate seas leidub 
tuttavaid nägusid. 

“Mõnus on see, et on vaikne, 
sest tegelikult oleme kõik juba 
täiskasvanud ega karju vahetun-
nis. Alatihti on nii, et kui teise maja 
õpetaja käib meie juures, ütleb, et 
nagu vahetunnis ei toimukski mi-
dagi, sest nii vaikne on,” sõnas Tair 
Helm selle teema kohta.

Mida arvad uuest mentor-
süsteemist?
Mentorgruppide süsteemi koha 
pealt tuli palju erinevaid vastu-

seid. Peamiselt tuli välja, et kuigi 
idee on väga hea, ei toimi see siiski 
praktikas. Oma klassi, kellega ena-
masti põhiainetes koos ollakse, nä-
hakse tunduvalt rohkem kui men-
torgruppi, kellega kohtud vaid üks 
kord nädalas.

Siiski oleneb kõik sellest, kel-
lega suhtled ning kummas sõpru 
rohkem leidub, kas oma klassis või 
mentorgrupis. Üksikud arvasid, et 
mentorgrupp on lihtsalt uhkem ni-
metus klassile ning need kaks süs-
teemi ei erine üksteisest kuigi palju.

Oli ka neid, kes arvasid, et uus 
õppekorraldus on huvitavam ja kir-
jum ning kõik on lihtsalt harjumu-
ses kinni.

Mattias Kala lausus mentorsüs-
teemi kohta selliselt: “Saab hak-
kama, aga see on kindlasti suur 
muutus võrreldes eelmise aastaga, 
siiani vajab harjumist.”

Kas gümnaasiumi 
eraldamine põhikoolist oli 
hea idee?
Sellele küsimusele vastasid peaae-
gu kõik ilma pikema mõtlemiseta 
jaatavalt. Toodi välja, et lihtsam 
on nüüd õppimisele keskenduda 
ning kohal on õpilased, kes on väl-
jas ühise eesmärgi nimel. Gümnaa-
sium on rahulikum ja vaiksem.

Elly Soots otsis õigeid sõnu vas-
tuse andmiseks: “Põhikoolis olin 
ma nii väike ja sealt on nii häid kui 
ka halbu mälestusi palju,” ütles ta. 
“Kuid gümnaasiumisse tulles saad 
justkui alustada uuelt lehelt,” aitas 
lõpetada Krislin Laanela.

Olgugi et mõningad detailid va-
javad veel parandamist, tunduvad 
kõik Viimsi gümnaasiumi õpilased 
siiani väga rahulolevad uue koo-
li ning sellega kaasnenud muuda-
tustega.

Terve kooliga on ühtne tunne ja 
suhtlus erinevate kooliastmete  
ning klasside vahel on tihe.

Kelli Tõnurist
Hüpernoole toimetaja

Noortel võttis 
uue gümnaa-
siumimajaga 
harjumine 
aega, ütlevad 
Tair Helm ja 
Mia Maria 
Grepp. Foto: 
Tobias Tiken-
berg 
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Vahetusõpilaseks ei pea minema ainult välismaale, vaid võib 
ka meie oma Eestis paariks nädalaks suunduda mõnda huvi-
pakkuvasse kooli end proovile panema. Sellist võimalust pa-
kub MTÜ VeniVidiVici. 

VeniVidiVici on õpilasvahetusprogramm, mis pakub põhikooli 
lõpuklasside ja gümnaasiumi õpilastele võimalust veeta üks 
kuni kaks nädalat mõnes teises Eesti koolis. Sellel ajal õpib 
õpilane kooli õppekava järgi ja majutub tavaliselt ka võõras 
peres.

Programmi eesmärk on tutvumine oma kodumaaga ja see-
läbi iseenda avastamine ning kogemuste hankimine. Lisaks 
ühe- kuni kahenädalasele vahetusele on võõrkeelest huvituval 
õpilasel võimalus minna neljaks nädalaks õppima ka teise õp-
pekeelega kooli: eestlastel vene kooli ja venelastel eesti kooli. 

Vahetuses osalemiseks tuleb kõigepealt välja valida sobiv 
kool, mida saab teha VeniVidiVici internetileheküljel. Seejärel 
tuleb plaan kooskõlastada oma vanematega ning kooliga. 
Saanud nõusoleku, tuleb ära täita osalemisankeet, mille leiab 
samuti VeniVidiVici veebilehelt.

Pärast ankeedi ärasaatmist suhtleb õpilasega edasi Veni-
VidiVici koordinaator, kes hakkab majutust korraldama ja vii-
maseid asju paika seadma. Ühe- või kahenädalase vahetuse 
eest tuleb õpilasel endal tasuda 30 eurot ning neljanädalase 
vahetuse eest mitte midagi.

Viimsi gümnaasiumi G2 õpilane Merilin Radvilavičius sai 
Eesti-sisese õpilasvahetuse kogemuse selle aasta kevadel, kui 
läks kaheks nädalaks Saaremaale. Ühtlasi on Merilin esimene 
õpilane, kes sel õppeaastal avatud Viimsi gümnaasiumist selli-
ses vahetuses osales.

“Minul tuli idee proovida õpilasvahetust juba 10. klassi algu-
ses, kuid tookord jäi erinevatel asjaoludel minek ära,“ mee-
nutab Merilin Radvilavičius. “Idee sai teoks alles 11. klassi ke-
vadel, kui avanes võimalus minna kaheks nädalaks õppima 
Saaremaa ühisgümnaasiumisse.“

Kohale jõudes koges ta hirmu teadmatuse ees. “Ikkagi kaks 
nädalat võõras linnas võõraste inimestega ja oma perest eemal, 
kuid juba kahe päeva jooksul kadus hirm täielikult ja asendus 
esimese nädala lõpuks morjendusega, et jäänud on vaid üks 
nädal,“ räägib Radvilavičius.

Ta soovitab VeniVidiVici programmi igal juhul, sest see avar-
dab metsikult palju maailmapilti selles osas, et isegi Eestis ela-
vad inimesed täiesti erinevaid elusid. “See on hea võimalus 
elada kohalikku elu täiesti teistes kingades, mida ilmselt kunagi 
ei satuta kandma.“

Johanna Marie Link
Hüpernoole toimetaja 

Õpilasvahetus Eesti moodi
S Ü N D M U S

Olemasoleva skatepargi seisukorra kohta on juba mõnda 
aega olnud kriitikat ja seepärast võttis Viimsi vallavalitsus 
koostöös Viimsi huvikeskuse noortekeskuse ja OÜ Viimsi 
Haldusega koostada uue skatepargi hanke lähteülesande. 

Sisendi koostamisel võeti arvesse praeguse pargi häid külgi, 
aga uue pargi puhul on lisandumas ka mõningaid uusi võimalusi.

Viimsi skatepargi projekteerimise ja ehitushanke võitis 
Sessionramps OÜ, kelle kohustuseks hankelepingu kohaselt 
on praegu Viimsi kooli territooriumil asuva vana skatepargi 
utiliseerimine, uue projekteerimine ja ehitus.

Lepingu hanke võitajaga sõlmib OÜ Viimsi Haldus ja uue 
pargi valmimist ootame augustiks. 

VT

Viimsi noored saavad suve 
lõpus uue skatepargi 

S Ü N D M U S

Merilin Radvilavičius Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilastega 
vahetusnädalal. Foto: Karl-Alder Kuivjõgi



Veesport – sisusta suvekuud aktiivselt!
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RAHVASPORT 25. mail leidis aset 
Viimsi III trepijooks Põhjakonna 
trepil. Võistlus tõi kaasa vihmase ilma, 
kuid lapsi vihm ei heidutanud, küll 
aga jättis nii mõnigi registreerunud 
täiskasvanu tulemata.

Võistlusel osales 93 usinat trepijooksusõp-
ra. Esimesed viitstardid anti laste vanuse-
klassidele, mille kõlades konkurentidele ar-
mu ei antud – iga võistleja pani oma või-
med maksimaalselt proovile. Vaatamata 
sellele, et joosta tuli paduvihmas, olid las-
te tujud head ja näod naerul. Noortejooksu 
lõpus said vanuseklasside kiireimad 1.–3. 
kohad autasustatud auhinnakoti ning või-
dukarikaga.

Täiskasvanute startide ajaks oli vihm la-
kanud ning ilm lubas varjualuse alt välja 
tulla ja eestulevaks stardiks sooja teha.

Eelmisel aastal Aivar Põlda poolt joos-
tud rajarekord 40.38 sai ületatud 31 sekun-
diga Henri Kaarma poolt ajaga 40.07. Uus 

rekord ei püsinud kuigi kaua, sest kui raja-
le suundus number 128 all võistelnud Carlo 
Rebane, näitas ta tõelist kiirust, jõudes tre-
pist üles vaid ajaga 37.32, seades niivõrd kii-

re ajaga uue Põhjakonna trepijooksu raja-
rekordi. Kolmandale kohale jäi Timo Tann, 
kes osa võtnud kõigist kolmest korraldatud 
trepijooksust ning igal aastal läbinud raja 42 
sekundi sees, sel aastal tulemuseks 42.57.

Naiste rekord oli siiamaani II trepijook-
sul Eliisabet Kooli poolt joostud 49.63. Sel 
aastal ületas seni hoitud naiste rekordi 
2006–2007 vanuseklassis võistelnud Liv Lei-
vo, kes finišeerus ajaga 47.27. Leivo paran-
das enda eelmisel aastal joostud aega lausa 
3 sekundi ning 35 sajandiku võrra. Teisele 
kohale jäi Eliisabet Kool ajaga 48.05, paran-
dades oma eelmise aasta tulemust 1 sekun-
di ning 58 sajandiku võrra. Kolmandaks tuli 
esimest korda trepijooksust osa võtnud Bir-
git Tito ajaga 52.05.

Sügav kummardus kõigile suurtele ja 
väikestele jooksjatele, kes vaatamata vih-
masajule kohale tulid ja laupäeva hommi-
kupooliku sportlikult sisustasid! Tänusõnad 
lähevad ka võistluse toetajatele: Põhja-Har-
ju Koostöökogu, Viimsi vald, MyFitness, 
Respo ja Saare.

Järgmisel trepijooksul juba võimalikud 
uued rekordid, kuid, mis tähtsam – osavõtt 
ning iseenda ületamine. 

III trepijooksul püstitati rajarekord

Anne-Mari Visnapuu
Viimsi Teataja toimetaja

Ja nii see rajarekord sündis. Number 128 
Carlo Rebane. Foto: Anne-Mari Visnapuu

RANNARAHVA KODU Sel suvel proovi kindlasti 
nutiseadmega internetis surfamise asemel 
hoopis vees surfamist.

S
uvel on kõige parem end 
kuuma päikese eest jahu-
tada meres, tiigis, järves 
või jões. Sõpradega veepalli 

mängida on omakorda lõbus, kuid 
kui soovid rohkem ekstreemsust, 
tasub proovida erinevaid veespor-
dialasid.

Vaatamata sellele, et Viimsi asub 
mere ääres, tuleb siiski tõdeda, et 
meil on piiratud võimalused vee-
spordiga tegelemiseks. Kui harras-
tajal on vajalikud spordivahendid 
ja varustus olemas, on merd kül-
laga, kuhu harjutama minna. Het-
kel tuleb aga veespordihuvilistel, 
kellel on soov saada koolitust ning 
treeninguid, suunduda enamjaolt 
Viimsist väljapoole.

Mure võib aga lahenduse leida 
juba õige pea. Haabneeme randa 
kolida plaaniv Fan Surfiklubi MTÜ 
eesmärk on soodustada üleüldist 
noore huvi- ja sporditegevust ning 
pakkuda merelisi tegevusi, sealhul-
gas mitmeid erinevaid surfamise-
ga seotud treeninguid, koolitusi ja 
muudki.

Rohkelt veespordiga tegelemise 
võimalusi leiad sel suvel näiteks Pi-
ritalt, kuhu kohale jõuab kiirelt ja 
lihtsalt. Mõningad huvitavad vees-
pordialad, mida suvel ära proovida, 
olgu ka siin ära toodud.

Aerusurf ehk SUP
Aerusurf on midagi uut ja hu-
vitavat. Oled kindlasti näinud 
SUP-lauaga vee peal sõitjaid, aer 
käes. Esialgu võib laual tasakaalu 
leidmine tunduda raske, kuid tege-
likult saavad sellega hakkama kõik. 
SUP-iga saab nii üksi kui ka selts-
konnaga vee peal kas lihtsalt sõita, 

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

lisada ekstreemsust lainetes möl-
lates või teha lausa fitnessitreenin-
gut. Lisaks huvitavale kogemuse-
le saad ka hea füüsilise koormuse 
ning järgmine päev võivad olla va-
lusad nii mõnedki lihased.

SUP-itada saab näiteks Pirita 
Surfiklubis koos sõpradega. Samuti 
toimub seal igal õhtul algusega kell 
20 SUP-matk Pirita jõel koos tree-
neriga.

Tuulesurf ehk purjelaud
Kui juttu tuleb tuulesurfist, siis 
mõeldakse selle all purjelauasõi-
tu. Kuna veesõiduvahend koosneb 
purjest ja lauast, tuleneb sealt ka 
nimetus – purjelaud. 

Purjelauaga saab mere peal 
arendada märkimisväärselt suurt 
kiirust, mille käigus omakorda soo-
ritada kõrgeid õhulende. Ka sel-
le ala selgekssaamine võib algselt 
tunduda lausa võimatu, kuid tege-
likkuses see nii ei ole. Kui teisedki 
selle selgeks on saanud, siis võid 
kindel olla, et saad sinagi. Küll aga 
on vajalik varuda kannatust ja pü-
sivust.

Pirita Surfiklubi pakub lisaks 
aerusurfile ka purjelauaga sõit-
ma õppimist. Neil on nii grupi- kui 
ka personaalkoolitused. Eestis on 
väga sobilikud tingimused purje-
lauasõidu harrastamiseks, sest ran-
nikuäärne meri on enamasti madal 
ning lained ei ole eriti suured.

NB! Ohutuks surfamiseks ära 
mine merele maatuulega ja üksi. 
Kasuta alati päästevesti ja kiivrit. 
Kaasa võiks võtta ka veekindlasse 
kotti pandud telefoni.

Kanuumatkad
Kanuusõidud pakuvad head lõõ-
gastust värskes õhus ning ei nõua 
erilisi oskusi. Sõidul tuleb aga ka-
suks rahulik meel ning hea koos-
töö teiste paadis viibijatega. Ka-
nuumatku on erinevaid – saab 

sõita ekstreememalt nii vee alt läbi 
kui ka suurema vooluga kärestikes 
või rahulikult liuelda ning nautida 
loodushelisid. Eestis matkadeks 
kasutatavad kanuud on enamjaolt 
kolmeistmelised ning kahekohali-
si kanuusid on vähem, olles algaja-
le ka suhteliselt kipakas veesõiduk. 
Enamasti sõidetakse kanuus kahe-
kesi, kuid rahulikul ja sügaval vee-
kogul sõites olulist vahet ei ole. Küll 
aga kiirel, madalal ja kivisel veeko-
gul võib kolm inimest kanuus liiga 
raskeks osutuda ja manööverdami-
ne keerukaks muutuda. 

Viikingite küla korraldab kanuu-
matka mööda Pirita jõge, mis kes-
tab 2–3 tundi. Retke käigus läbitak-
se umbes 8 kilomeetrit, kuid soovi 
korral saab matkata ka pikemalt.

Veelaud ehk wakeboard
Veelauasõit on spordiala, mis sar-
naneb lumelauaga sõitmisele. Jalad 
kinnitatakse laua külge ning sõit-

jat veab kas kaater või kaabel. Ala 
on sobilik igas vanuses inimesele, 
kellel on soov aktiivselt aega vee-
ta. Vajalik on vaid tahtejõud min-
na vette ning kuulata ära instruk-
tori õpetussõnad. Kui lihtsalt vee 
peal sõit on selge ning soovid na-
tukene ekstreemsust juurde, saab 
hakata katsetama erinevaid hüp-
peid ning uusi sõidustiile.

Laheda veelauasõiduelamu-
se Valdeku järve kristallselges ja 
puhtas vees saab Estrella Wake-
parkis, mis oma olemuselt on vee-
laua kaablipark. Spetsiaalne ka-
hest mastist koosnev süsteem ja 
väikese võimsusega elektrimootor 
on sõitjale ohutum kui paadi taga 
veelauatamine ning sobib igas va-
nuses sportlikus vormis inimesele.

Vesijalgratas
Kui sulle meeldib suvel rattaga 
mööda linna ringi kruiisida, siis 
tasub proovida ka midagi uut, mis 
on kui jalgrattasõit, kuid liikumine 
toimub vee peal. Vesijalgrattal, sa-
mamoodi kui tavalisel jalgrattal, on 
sinu ülesandeks vaid pedaale vän-
data ning lenksu keerata. Mine ük-
si või koos sõpradega ning seigelge 
kasvõi terve päev. Vesirattal on või-

malik näiteks püüda kala, kuid ka 
vahepeal ratta pealt vette sulpsata.

Vesijalgrattaga saab näiteks sõi-
ta Pirita jõel. Selle jaoks tuleb ren-
tida vee peal sõitev ratas Bell-Ma-
rine paadilaenutusest, mis asub 
Pirita silla kõrval, jõe ääres. 

Purjetamine
Purjetamise ajalugu on pikk ning 
kindlasti tuleks ära proovida see 
vanim tänapäevaselt korraldatud 
sportimisvõimalus. Purjetami-
se peamiseks jõuallikaks on tuul 
ning tänu sellele toimub ka liikumi-
ne. Enne purjetamaminemist tuleb 
aga hoolikalt tundma õppida me-
reterminoloogiat. Tähtis on see, et 
kõik mõistaksid üksteist ning rää-
giksid ühte keelt. Ei tasu kurvasta-
da, kui kõik uued sõnad kohe meel-
de ei jää, sest just praktika käigus 
õpid kõige kiiremini.

Purjetama saab õppida näiteks 
mitmeid aastaid järjest Eesti pari-
maks purjespordiklubiks valitud 
Rein Ottosoni Purjespordikoolis. 
Tänaseks on koolil kaks filiaali: Piri-
ta ja Leppneeme. Purjespordikoolis 
tegeletakse nii purjetamise algõpe-
tuse kui ka noorte- ning olümpia-
distsipliinidel võistlemisega.

Lisaks huvitavale kogemusele 
saad veel ka hea füüsilise 
koormuse.

SUP-matk 
päikese-
loojanguga. 
Foto: Jaanus 
Ree



K
alevi Jalgrattakool asuta-
ti aastal 1969, olles seega 
Eesti vanim ning auväär-
se minevikuga jalgratta-

kool. Esimesed 30 aastat kuulus 
Kalevi Jalgrattakool Kalevi spordi-
seltsi alla, kuid peale selle lagune-
mist asutati 2009. aastal MTÜ Kale-
vi Jalgrattakool.

Kool on selle poole sajandiga 
aina kasvanud ja tänaseks on seal 
õpilasi koos liikmetega üle saja. 
Õpilasi juhendavad tublid ja aktiiv-
sed treenerid, kes jätkuvalt täien-
davad oma teadmisi. Treenerite-
le on oluline, et õpilased saaksid 
treenida võimalikult kodu lähedal 
ja nii on viimaste aastatega loodud 
juurde treeninggruppe Viimsis, 
Püünsis ja Randveres. Peale kõige 
vanema treeningbaasi Pirital on li-
sandunud filiaalid veel Viimsisse 
Karulaugu spordihoonesse, Maar-
dusse ja Lasnamäele.

Uued ruumid – uued 
võimalused
Viimsi Karulaugu Spordikeskus, 
kus asuvad Kalevi Jalgrattakooli 
uued ruumid, avas uksed sügisel 
2018. Just siis alustas seal kümme-
kond last ning kevadeks on tree-
ninggrupp kasvanud mitmekümne 
õpilaseni, kes kõik vuravad rataste-
ga kooliõuel. Treeninggrupp kas-
vab kiiresti ning õpilasi lisandub 
ridadesse igapäevaselt.

Uued ruumid vajavad tänapäe-
vast sisustust ning noored korra-
likke treeningvahendeid. Eelmisel 
aastal käivitunud PRIA ja Leader-

7. juuni 2019 SPORT & TERVIS // 15

Teated

programmi raames on soetatud 
smart-trenazöörid, millega toimu-
sid talvel tüdrukute tiimil regulaar-
selt treeningud. Need on IT-põhi-
sed trenažöörid, millega saab sõita 
erinevad radu üle maailma ning 
treeningupartner ei pea sinuga sa-
mas ruumis asuma ja isegi mitte 
samas riigis olema. Suurt kasutust 
leiavad ka hooldus- ja remonditar-
vikud. Lähiajal on oodata kuni 30 
jalgratast BMX-ist cyclo-cross ratas-
teni välja, mis kõik ootavad lapsi nii 
vanu kui ka uusi.

Jalgrattasport pole ainult 
rattasõit!
Jalgrattasport on tegelikkuses väga 
mitmekesine ja sobilik igale vanu-
sele. Tänapäevased spordiriided ja 
jalanõud lubavad sõita rattaga iga 
ilmaga. Kuna sõiduvahendiga lii-
geldakse teedel, tänavatel ja mujal 
avalikus ruumis, on oluline liiklus-
õpe koos ohutusega. Jalgrattakooli 
liiklusõpe ei tähenda seda, et võe-
takse koolide kohustus liiklusõp-
pes enda kanda, kuid kogemus on 
näidanud, et liiklusõpe koolides on 
erinev ja puudub nii mõneski täie-
likult. Seega on Kalevi Jalgrattakoo-
lil plaanis luua oma liiklusõppep-
rogramm, mis päädib eksami ja 
rattalubade saamisega.

Liiklusõpe pole aga peamine te-
gevus, vaid selleks on sportlikud 
eluviisid ja liikumine. Koolil on 
mitmekülgsed treeninguplaanid, 
mis hõlmavad veel ujumist, pal-
limänge, matkamist, uisutamist, 
suusatamist ja loomulikult ratta-
sõitu. Lisaks veel ühiseid laagreid 
ja laupäevaseid matkasid. 

Igapäevased treeningud saavad 
alguse Karulaugu Spordikeskuses, 
kus õpitakse selgeks esmase ratta-

valitsemise kurvitamine, pidurda-
mine, laskumine ja käiguvahetus. 
Tõsise rattaõppe vahepeale tehakse 
ka trikke ja sõidetakse trepist alla, 
hüpatakse rattaga ning ületatakse 
palke ja muid takistusi. Mõnikord 
võib näha aga ratturite rivi Vim-
ka mäest alla tuhisemas ja tugeva-
maid ka üles tagasi sõitmas. 

Kevad ja suvi täis 
toimetamisi
Selle aasta kevad oli paljudele 
Viimsi õpilastele väga tegus ja uut-
moodi. Hakkama tuli saada kooli-
nädala tihedate tegemiste kõr-
val hulgaliste võistlustega nädala-
lõppudel. Kindlasti pakkus selli-
ne hooaja avapauk väljakutseid ka 
vanematele, kes usinasti oma lapsi 
toetamas käisid.

Võistlustest võiks kirjutada pi-
kalt, kuna Eesti Jalgratturite Liidu 
lehelt saab lugeda, et Maarjamaal 
korraldatakse sel hooajal 100 ja 
enam võistlust. Hooaeg avati enda 
korraldatava maastikurattasarja-
ga Rattapood Cup, mille üks etapp 
toimus Viimsis, Rohuneemel rake-
tibaasis. Pärast seda vahetati pori-
ne maastikuratas peenema ja kiire-
ma maanteeratta vastu ning osaleti 
EMV Kriteeriumis, kust võideti esi-
mesed medalid. 

Kiire kevade juures leiti veel 
aega osalemiseks Viimsi Spor-
di korraldatud Randvere maasti-
kurattakrossil ja Põhjakonna tre-
pijooksul. Värske uudisena 2019. 
aasta Tartu Rattaralli võit on ka just 
nimelt Kalevi Jalgrattakoolis, kus 
üllatusvõidu teenis vaid 17-aasta-
ne jalgrattakooli õpilane Gleb Kar-
penko. 

Võistlushooaeg kogub tuure ja 
ees ootab võistlus Soomes ja V Ka-
levi Noortetuur, kuhu on oodata 
osalejaid Lätist ja Soomest, kokku 
80 last.

Pärast sellist kiiret starti on mõist-
lik hetkeks hoog maha võtta ja nii 
suundutaksegi Põltsamaale su-
velaagrisse. Eelmisel aastal oli seal 
koos oma rattakooli õpilastega 
külalisi ka teistest rattaklubidest, 
kokku üle 50 ratturi ja 5 treenerit. 
See oli võimas ja headest ideedest 
puudust ei olnud. Ratturite kolonn 
treeningpaika oli muljetavaldav ja 
tekitas elevust nädalaks.

Rattakooli tegemistel saab sil-
ma peal hoida Kalevi Jalgrattakoo-
li Facebooki lehel ja treeninguaega-
dega saab lähemalt tutvuda kodu-
lehel www.jalgrattakool.ee.

25. mail toimus Randvere kooli staadionil taaskord heitjate 
seeriavõistluse Viimsi Gala. Võistlejad näitasid heitjate 
SV I etapil oma head taset, ületades nii mõnedki varasemad 
rekordid. 

Võistlemas olid Eesti omad tipud: Martin Kupper, Anna Maria 
Orel, Kati Ojaloo, Kätlin Tõllasson ja Liina Laasma. Välisosale-
jatest, lisaks norrakale Ola Stunes Isenele, kes on maailma 
meeste kettaheite edetabelis teisel kohal, osales võistlusel 
veel islandlane Gudni Valur Gudnason, Soome kuulitõukaja 
Arttu Kangas ja Valgevene kuulitõukaja Alena Pasechnik.

Võistlussarja ja Randvere kooli staadioni rekordid vasarahei-
tes püstitas Kati Ojaloo tulemusega 68.16. Liina Laasma poolt 
sai püstitatud kooli staadioni odaviske rekord 60.31. Naiste 
kuulitõukes aga seadis staadioni rekordi Alena Pasechnik tule-
musega 17.01. Parima katse kettaheites 54.26 tegi Kätlin Tõllas-
son, olles tulemusega teistest peajagu ees.

Meeste kettaheide osutus väga kõrgetasemeliseks, sest 
peaaegu kolm meest heitsid 65 meetrit. Parimat tulemust 
65.22 näitas norrakas Ola Stunes Isene, kelle isiklik rekord on 
67.78. Oma ainsa kirja saadud tulemusega 64.79 lõpetas nor-
raka järel teisel kohal Martin Kuppel. Kuppelist kaks senti-
meetrit vähem heitnud Gudni Valur Gudnason teenis saadud 
tulemusega 64.77 kolmanda koha.

Võistluse korraldaja Ants Kiisa kiitis võistluse taset ning tub-
lisid sportlasi, kes ei lasknud ennast segada tugevast tuulest. 
Vaatamata sellele, et hommikul staadionit ette valmistades 
saadi kaela suur vihmasadu, lakkas vihm pool tundi enne 
võistlust.

“Tahaksin omalt poolt tänada Viimsi valda ja töökat Kaiet, 
kellega kaks päeva Randveres koos askeldasime. Tänada ta-
haksin ka kõiki sportlasi ja treenereid, kes oma osalemisega 
austasid meie võistlust!”

Anne-Mari Visnapuu

Viimsi Heitjate Galal 
püstitati mitmeid rekordeid

S Ü N D M U S

Meeste kettaheite I koht Ola Stunes Isene, II koht Martin 
Kupper, III koht Gudni Valur Gudnason. Foto: Siim Semiskar

Kalevi Jalgrattakool 
tähistab oma 50. juubelit
TÄHTPÄEV Järjest leiavad aset mitmed juubelid – Eesti 100, 
Viimsi 100 ning Viimsi Teataja 500. Loetelu võiks jätkata ning 
siia ritta mahub ka Kalevi Jalgrattakool, kellel täitub tänavu 
50 aastat tegevust.

Mallor Türna
Kalevi Jalgrattakool MTÜ treener

Ka jalgrat-
taga saab 
kardirajal 
kiirust näi-
data. Põltsa-
maa kardi-
rada, 2018 
suvelaager. 
Foto: Mallor 
Türna

Uhke III koha 
Rattapood 
Cup II etapil 
Pirital võitis 
rattakooli üks 
noorimaid 
Sergei Rõbin 
(M6). Foto: 
Iti-Kärt Kiivit



söömisega. Supi ja seajalad keetsid 
Malle Annus ja Õie Otsalu oma ko-
du puuküttega pliidil.

Meeleolu lõime vastlalaulude-
ga Rein Sagari pillimängu saatel. 
Naistepäeva tähistasime teatrirei-
siga Riiga. Reisifirma Comtour ülla-
tas meid Pärnu hotellis tervitusjoo-
gi ja kohvilauaga. Reisiseltskonna 
viiekümnele inimesele ütles tervi-
tussõnad Viimsi päevakeskuse ju-
hatuse esimees Enn Teimann.

Riias külastasime juugenstiili 
muuseumi ja alles avatavat hõbe-
damuuseumi. Õhtul vaatasime aga 
Riia ooperimajas G. Puccini oope-
rit “Madame Butterfly”, mis jättis 
väga sügava mulje ja liigutas iga-
üht, tänu solistide imelisele lau-
lule.

Ööbisime Riias ja teisel päe-
val külastasime suurepärase gii-
di saatel Riia vanalinna. Tagasisõit 
oli igati meeleolukas. Tee peal sai-
me osta kaasa Pärnamäed pagariä-
ri maitsvat sooja leiba ja muid kon-
diitritooteid.

Kolm kaunimat muna
Märtsikuu Randvere päevakese peol 
esinesid Haabneeme kooli 4.–5. 
klassi tantsijad ja pillimängijad, ke-
da juhendas Kairi Lehtpuu. Pidasi-
me meeles märtsikuu sünnipäeva-
lapsi ja esmakordselt õnnitlesime 
kuldpulmapaari Malle ja Vaabo An-
nust. Oli jälle üks tore koosviibimi-
ne laulu ja tantsuga.

Märtsikuus toimus veel VPÜ 
korraldatud väljasõit Viljandi lin-
na, milles osalesid Viimsi vallava-
nem Laine Randjärv ja abivallava-
nem Annika Vaikla. Arnold Kimber 
korraldas kohtumised Viljandi lin-
na juhtidega ja giidi saatel ekskur-
siooni Viljandi linnaga tutvumi-
seks. Õhtul vaatasime teatris Ugala 
muusikalist etendust “Once”. Saime 
rohkelt teavet ühe Eesti linna elust 
ja olust. Artikkel Viljandi külastu-
sest ilmus Viimsi Teatajas aprilli-
kuus, loo autoriks oli Helle Mölder.

Naljakuu aprill algas kohtumi-
sega Europarlamendi saadiku Ur-
mas Paetiga. Oli asjalik ja igati ha-
riv teave, millega tegelevad meie 
poolt valitud saadikud europarla-
mendis. Nüüd on teada ka valimis-
te tulemused ja omalt poolt soovi-
me Paetile edu ja jõudu töös.

Sel aastal toimusid ülestõusmis-
pühad aprillikuus. Meie seeniorid 
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R
andvere päevakeskus 
alustas uut aastat tervi-
tuste ja parimate soovi-
dega. Kohal olid huvirin-

gide juhendajad, rühmavanemad 
ja aktiiv. Toimus mõtetevahetus, 
mida esimesel poolaastal veel pea-
le huviringide tegevuse teha.

Otsustati jätkata traditsioonili-
selt igakuist pidulikku koosolemist, 
kus peeti meeles kuu sünnipäeva-
lapsi. Meeleolu loomiseks kutsuti 
kohale ka külalisesinejaid.

Kaunimad koduaiad
Jaanuarikuus käis esinemas bari-
ton Harald Veiler koos oma noo-
re lätlasest sõbraga, kes õpib Lä-
ti Muusikaakadeemias klassikalist 
laulmist. Ta laulis ühe laulu isegi 
eesti keeles. Duetilt kõlas laul sün-
nipäevalastele. Oli igati hingemi-
nev kontsert.

Jaanuari lõpus toimus Viimsi 
valla 2018. aasta parimate kultuu-
ri- ja sporditegelaste tänamine ning 
austamine. Randvere päevakeskus 
esitas elutööpreemia nominendiks 
seeniortantsu õpetaja Ivi Talimäe.

Tal möödus 60 aastat tegevust 
tantsupedagoogina ja tal oli 80. 
sünnipäev. Valla poolt tunnusta-
ti teda kui parimat seeniortantsu 
õpetajat 2018. aastal.

Oleme külastanud Tallinna Bo-
taanikaaeda, kus sai tutvutud kak-
tuste imelise maailmaga, nostal-
giliste ilutaimede ja joogi- ning 
maitsetaimedega.

Randveres on mitmeid valla 
poolt tunnustatud kaunemaid ko-
duaedu, mida oleme samuti kü-
lastanud. Eriti huvitav oli omapä-
rane jaapani aed, kus omanikuks 
on eestlanna koos oma jaapanla-
sest abikaasaga. 

Eesti 100 tort
Veebruarikuus toimus Eerika Veer-
mäe isikunäituse avamine. Veeb-
ruarikuu tähtsündmus oli Eesti 
Vabariigi 101. sünnipäeva tähista-
mine. Külalisteks olid Randvere kü-
lavanem Priit Robas ja Nami-Nami 
retseptikoguja ja MTÜ Viimsi Mõt-
tesport eestvedaja Pille Petersoo.

Ta esines meile teemal “Kuidas 
maitseb Eesti”, tuues kaasa küla-
kostiks Eesti 100 parimaks tunnus-
tatud tordi. Oli tõesti klass omaet-
te, imehea maitsega.

Õnnitlesime kuu sünnipäeva-
lapsi ühislaulu ja lilledega. Noor-
põlves tantsitud seltskonnatantse 
tuletas meelde ja õpetas Haabnee-
me kooli pedagoog Kairi Lehtpuu. 
Kohe tuli noorus meelde ja jalg oli 
kerge.

5. märtsil tähistasime vastlapäe-
va liulaskmisega “oma mäelt”, her-
nesupi, seajalgade ja vastlakuklite 

valmistasid selleks puhuks kodun-
dusringi raames hulgaliselt laua- ja 
seinakaunistusi. Juhendajateks olid 
meie omad seeniorid Luule Järv ja 
Merike Ott.

Aprillikuu ühisüritus “Kaunim 
pühademuna” raames toimus 
kontsert, kus esinejaks oli Pirjo Le-
vandi ja õnnitleti sünnipäevali-
si. Levandi aitas välja valida kolm 
kaunimat muna. Pirjo saatis end 
ise kitarril ja klaveril, mis oli mei-
le üllatus. Esinemine oli lõbus, sii-
ras ja vahetu.

Seenioride tantsupidu
Maikuu esimene külaskäik (50 ini-
mest), mille organiseeris Randve-
re Reisiklubi, oli Kumna mõisasse, 
Arvo Pärdi Keskusesse ja Suuru-
pi tuletornide juurde. Pikemalt on 
sellest reisist kirjutanud 24. mai 
Viimsi Teatajas reisijad Malle ja 
Vaabo Annus.

Emadepäeval külastasid Rand-
vere päevakeskust Viimsi Pensio-
näride Ühenduse (VPÜ) volikogu 
esimees ja Viimsi päevakeskuse ju-
hatuse esimees Enn Teimann ning 
VPÜ juhatuse esimees Arnold Kim-
ber.

Nad tervitasid ja õnnitlesid 
emasid, vanaemasid ja vanava-
naemasid, kinkides kõigile roosi. 
Kontseril esinesid Viimsi Muusi-
kakooli lapsed. Kontsertkava pani 
kokku muusikakooli direktor Ur-
vi Haasma. Esindatud oli palju eri-
nevaid pille ja kontsert oli ilus ning 
armas.

Maikuus külastasime Maarja-
mäe memoriaali. Muljed on liigu-
tavad, kuna see puudutas isiklikult 
paljusid.

Laupäeval, 18. mail toimus Loo 
alevikus Harjumaa seenioride tant-
supidu. Seal osales Randvere tant-
surühm Kobarake, mis on ühtlasi 
ka suurim huviring Randveres (18 
tantsijat).

Viimasel aastal on rühmavane-
ma Eda Remmelga aktiivsel tegut-
semisel tulnud juurde ka uusi tant-
sijaid. Sooja vastuvõtu osaliseks sai 
juhendaja Ivi Talimäe seatud tants 
“Aeg kaob, rõõmud jäävad”. Pidu oli 
tore ning meeldis kõigile.

Rõõm liikumisest 
Seeniortantsurühma Kobarake ju-
hendaja Ivi Talimäe kommentaar 
poolaasta tegemistest on järgmi-
ne: “Seeniortantsijatel on olnud 

RANDVERE PÄEVAKESKUS Tunda rõõmu 
suhtlemisest eakaaslastega, laulust, tantsust, 
sõnaseadmisest, tähistada rahvakalendri tähtpäevi, 
sünnipäevi, käia üheskoos avastamas Eestimaa 
kauneid paiku ja tunda mõnu teatrielamustest. 
Selliselt on tegutsenud Randvere päevakeskuse 
seeniorid juba alates 2007.

Seeniortants kogub populaarsust

Randvere 
seeniortantsu 
rühm Koba-
rake. Fotod: 
Randvere 
päevakeskus

Viimsi 
Muusikakooli 
laste täna-
mine emade-
päeva kont-
serdi eest.

väga tegus aasta. Selle aja jooksul 
on õpitud üle 20 uue tantsu. Tant-
sijaid on juurde tulnud, nii et tant-
suruum on jäänud kitsaks. See on 
väga teretulnud, et meile uusi tant-
sijaid lisandub, siis on näha, et see-
niorid tunnevad vajadust liikumise 
ja mõnusa seltskonna järele.”

Kobarake võtab osa kahjuks 
ainsana Viimsi vallast Harjumaa 
põlvkondade peost “Käime koos”, 
mis toimub 1. juunil Padisel. Seal-
ne repertuaar on veidi nõudlikum, 
aga tantsijad on selle omandanud. 

“Olen väga rahul, et seenior-
tantsijaid Viimsi valla juubelipeo-
le on kutsutud. Meie tantsulised 
võimed ja repertuaar on teistsugu-
ne kui rahvatantsijatel, aga nad vä-
ga püüavad ja tahavad oma oskusi 
näidata. On üldse tore, et seenior-
tants kui niisugune on Eestimaal 
olemas. Kuidas siis veel seenio-
rid saavad oma liikumisvajadust 
rahuldada ja emotsionaalselt end 
välja elada.” 

Selle hooaja viimane esinemi-
ne Kobarakesel on 13. juunil Võ-
rus. See pidu on kujunenud juba 
iga-aastaseks traditsiooniks. Ühi-
tame selle peo tutvumiseks Lõu-
na-Eestiga.

Hooaja lõpetamine toimus 29. 
mail ülevaatega kogu hooaja tege-
mistest. Ees ootavad suvised üritu-
sed, mis on ära toodud ka valla kul-
tuurikalendris.

Tänan kõiki, kes on kaasa ai-
danud nii sisuka ja üritusterohke 
aasta toimumisele! Meeldivat su-
vepuhkust ja kohtume taas sügisel!

Tantsijaid on 
juurde tulnud, nii 
et tantsuruum on 
jäänud kitsaks.
Kobarake juhen-
daja Ivi Talimäe

sündmused
VIIMSI PENSIONÄRIDELE 80+

  27. juunil algusega kell 9 Haabneeme 
busside lõpp-peatusest ja 9.15 Randvere aed-
linnast Viimsi pensionäridele 80+ bussireis 
marsruudil Kiiu – Juminda.

  25. juulil algusega kell 9 Haabneeme 
busside lõpp-peatusest ja 9.15 Randvere aed-
linnat Viimsi pensionäridele 80+ bussireis 
marsruudil Loksa – Kurekari neem – Viinistu.

  29. august algusega kell 9 Haabneeme 
busside lõpp-peatusest ja 9.15 Randvere aed-
linnast Viimsi pensionäridele 80+ bussireis 
marsruudil Nelijärve – Jäneda. Registreeri-
mine tel 53 405 287 õhtuti Volli Kallion. Reisi 
korraldajad: Volli Kallion ja Rein Kriis.

Aime Salmistu
Randvere Päevakeskuse 
tegevjuht
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Hooaeg Haabneemes oli vahva
VIIMSI PÄEVAKESKUSES Jälle saab tunda rõõmu 
päikesest ja soojusest – jääb vaid loota, et suvi tuleb 
kena ja soe. Päike, meri ja loodus kutsuvad. Aiatööd 
ootavad rohenäppusid.

H
ooaeg 2018/2019 on su-
junud hästi – nagu iga 
eelminegi. Samas aga 
ei ole meil ükski hoo-

aeg täpselt sama nägu nagu eelmi-
ne. Täpselt välja kujunenud malli 
järgi oleks ju küll mugav, aga mit-
te huvitav ja ootusi ning otsinguid 
pakkuv.

On ju ütlemata vahva, kui pika 
elukogemuse järel korraga avastad 
andeid, mida pole teadnud endas 
olevat. Avatus muutustele ja vastu-
võtlikkus uuendustele hoiab mee-
led erksad, annab energiat ja elu-
rõõmu. Nii võid tunda end kaua 
noore ja tegijana.

Uued väljakutsed
Projektiteater päevakeskuses. 
Uueks väljakutseks ja enese proo-
vilepanekuks kujunes sel hooajal 
projektiteatri ettevõtmine. Julgust 
kaasa lüüa esialgu nagu polnud, tu-
li ikka meelitada ja “moosida”.

Ja kui juba “moosima” pead, 
siis ei pääse ka ise eestvedaja rol-
list. Eks oli minulgi hirm, et mälu 
ei hoia teksti meeles, aga see osu-
tus siiski asjatuks. Teksti õppimine 
töötas pigem mälule hea treenin-
guna. Kuna oli riigikogu ja europar-
lamendi valimiste aasta, siis meie 
projektiks kujunes O. Lutsu följet-
oni “Partei” lavastamine, millele 
lõpuks saime pealkirjaks “Eluõied 
ehk igaühele oma partei”.

Ettevalmistamisprotsess oli tore, 
igaüks andis oma osa, Lutsu ütle-
misi kaasajastades ja lisades teksti 
veidi uusi mõtteid. Lavastuse ette-
valmistamise protsess ise oli juba 
lõbus ja naljakas. Muidugi andis 
oma sära ja tuge meie näitetrupi-
le professionaalne teatrimees Raivo 
Mets. Etenduse lavastas Külli Tal-
mar, väikese liikumise lisas Maido 
Saar ja muusikalist rõõmu pakkus 
meie endi lauluansambel Põllulill, 
mida juhendab Sirje Põllu. Eten-
dus oli naljakas ka pealtvaatajate-
le, mis tähendas seda, et oleme ol-
nud kutsutud esinema ka teistesse 
keskustesse.
Tervislik liikumine. Viimsi seenio-
rid peavad lugu tervislikust elu-
viisist – liikumine on prioriteet. 
Päevakeskuse liikumisrühmad täi-
tuvad sügisel kiiresti. Rühmad on 
olnud arvuliselt suured, nii et saal 
jääb veidi kitsakski.

Liikumisrühmi on seitse: tervi-
sevõimlemise kaks rühma, aeroo-
bika, jooga, enesetervistav võim-
lemine, lauatennis ja seeniortants. 
Sel hooajal on võimlemisrühma-
dega liitunud päris palju uusi liik-
meid.

Eks ole sedagi, et mõni vanem 
olija on pidanud oma tervist tur-
gutama ja ajutiselt muudes tervi-
seprogrammides osalema. Kellel 
remonditakse liigest, kellel popu-
tatakse südant. Aga enamasti tul-
lakse ikkagi rivvi tagasi või vali-

takse veidi rahulikuma tempoga 
liikumisrühm. 

Võimlemisrühmades kokku osa-
leb rohkem kui 150 inimest. Päe-
vakeskuses kokku käib nädalas ligi 
300 inimest – enamasti treenitakse 
kaks korda nädalas, mõni võtab et-
te rohkemgi.

Ilusate ilmade kiuste on viima-
sel ajal muidugi liikumisrühmad-
ki kiiresti hõredamaks jäänud. 
Aiatööd ei lase ju oodata! Suvised 
võimlemised ja liikumistunnid lii-
guvad siis päevakeskusest koduae-
da või mereranda.
Joogatunnis otsitakse Žanna Mu-
ti käe all oma sisemist tasakaalu ja 
rahulikke rütme, õiget hingamist ja 
rahu. On ju päris selge, et alati ei 
pea enam kiirustama ja tormama, 
kui tundub, et elada võib teisitigi! 

Täiesti uue mõtteviisi tõi päeva-
keskuse ellu sel hooajal eneseter-
vendav võimlemine, mis põhineb 
Hiina elu ja tervise filosoofial, se-
da viib läbi Riina Hein. Õpetatak-
se, kuidas õige asend võimaldab 
energial vabamalt läbi keha voola-
ta. Õige hingamine rahustab när-
visüsteemi ja varustab keharakke 
ohtramalt kütuseks vajaliku hap-
nikuga. Lisaks harjutustele õpitak-
se ka lihtsat enesemassaaži. Nende 
lihtsate, kuid paindlike ja igakülg-
sete Hiinast pärit enesetervenda-
mise harjutuste ilu seisneb selles, 
et igaüks saab neist väga vähese 
ajaga oma tervisele tuge.

Võimlemise ime
Klassikalisi tervisevõimlemise 
gruppe on meil kaks. Nii nagu igal 
huviringil on oma hingamine, oma 
hingeelu, nii on ka tervisevõimle-
mise gruppidel. Sel hooajal on eriti 
tubli olnud B grupp, kus kuni päris 
kevadeni välja olid enamus terved 
ja rõõmsad. A grupi inimesed on 
teinud aga rohkem elumuutusi ja 
avastanud ning katsetanud liikumi-
si teisteski liikumisrühmades, mis 
on igati teretulnud nähtus, et uu-
dishimu säilitada ja elustiili täien-
dada. A rühmas on aga palju uusi 
liikmeid.

Aeroobikas teevad tüdrukud oma 
treeningtunnid poolenisti võimel-
des ja poolenisti tantsides, rõõm-
satujulistena ja tempokalt. Aeroo-
bikatreening algab tavaliselt soo-
jendusega, sellele järgneb kõrge 
intensiivsusega aeroobne osa ja 
lihastreening ning lõpuks lõdves-
tus- ja venitusharjutused ning kal-
listused. Viimaste osas on meie 
tüdrukud eriti lahked. 

Klassikalist tervisevõimlemist ja 
aeroobikarühma juhendab meie 
väga tubli treener Elina-Lehta Kaa-
sik.

Mänguilu ja -lust
Lauatennise mängijate päralt on 
päevakeskuse õhtune aeg. Varem 
oli see meil suhteliselt mehine ala, 
vaid mõned “õienupud” kaunista-
sid seda maskuliinset seltskonda, 
nüüd on tasakaal võrdsustunud. 
Selles grupis ei aita pelgalt tree-
ning, ikka on vaja mänguilu proo-
vile panna ja vajadus võistluspunk-
te kokku lugeda. Mänguilu kõrval 
toimub ka omavaheline suhtlemi-
ne ja sünnipäevad saavad korrali-
kult tähistatud, küllap muudki ju-
tud vestetud.
Bridžiklubi meestele saab alati kin-
del olla. Nemad on enamasti kohal. 
Muidugi on sel hooajal olnud ka 
neid hetki, kus on tulnud tervise-
ga maadelda ja alati nelja kätt kok-
ku ei saagi. Kui aga kohal ollakse, 
kestab mäng pikalt. See on tõeline 
mälumäng.
Keeleõpe. Et keeleoskus on tähtis, 
saame alles nüüd aru, kui maailm 
on meile valla. Muidugi on see to-
re, et maailm on avatud ja reisida 
saab peaaegu sinna, kuhu hing ih-
kab. Kui satud keskkonda, kus kor-
raga millestki äkki aru ei saa, või 
siis, kui su lapselaps sulle midagi 
ütleb, aga sa ei oska vastata, saad 
aru, et vaja on veel uut keelt õppi-
da või vana korrata.

Laulu- ja tantsurõõm
Seeniortantsuringi Tutitriinud 
õpetajaks on Eve Jänes. Eve on väga 
konkreetne, nõudlik ja asjalik ning 
mis kõige tähtsam, andekas muusi-
kas ja tantsus. Evel on mõnus huu-
morisoon ja kõike, mida ta ette võ-
tab, teeb ta pühendumusega.

Ikka loob ta ise tantse või teeb 
mõne tuntud tantsu omanäoliseks. 
Tantsutunnis on meil elevust pal-
ju: naeru ja nalja samuti, aga mõ-
nikord lähevad meil nii mõtted kui 
ka jalad suures tuhinas sõlme. Iga-
tahes, tunni lõppedes õhetavad põ-
sed ja näol on nooruslik sära ilma 
kallist kosmeetikat kasutamata.
Lauluansambel Põllulill, mida ju-
hendab Sirje Põllu, on kujunenud 
meie keskuse kvaliteedi märgiks. 
Iga tund algab nagu ühele laulu-
ansamblile kohane ikka häälehar-
jutustega.

Valitud repertuaar on lapselikult 
armas, aga samas mõnikord päris 
keerukas. Kõige toredam on aga 
see, et kõik osalejad on väga opti-
mistlikud ja rõõmsameelsed. Lau-
luringil oli oma roll kanda päeva-
keskuse lavastuses.

Suheldud on ka teiste päeva-
keskustega. Eks kõige rohkem ikka 
oma lähedaste naabritega Jõeläht-
me vallas, kus oleme ise esinemas 
käinud ja neid võõrustanud. Lisaks 
ühisele ajaloole on meil kujunenud 
ka toredad sõprussidemed.. 

Loomulikult on hea see, et iga-
üks saab teha oma valikuid, oma 
elurütme, soove ja meeleolu järgi-
des. Ühed on agarad liikujad, tei-
sed ilu nautijad ja loojad või kä-
sitöö armastajad. Mõnel on aga 
hinges mõlemad “pisilased” ja see 
loomulikult annabki elule värve! 

Käeline osavus toetab 
mõttetegevust ja loovust
Käsitöööringi näitused on meil ol-
nud igal kevadel. Mõnikord on saak 
rikkalikum, teinekord tagasihoid-

likum. Ilutegijad kohendasid oma 
riidekappide sisu ja kasutusel ol-
nud rõivad said uue näo ja moe.
Keraamikaringis on tore oma 
emotsioone savisse vormida. Sa-
mas oli ka keraamikaring muutus-
te tuules. Senine juhendaja Karin 
Kalman andis aastavahetusel tea-
tepulga üle Stella Tillole, kes on vä-
ga kohusetundlik ja käib keskuses 
palju rohkem, kui leping ette näeb.

Ikka on vaja midagi ahjust väl-
ja võtta või uued vormid sisse pan-
na, uusi glasuure segada või mida-
gi katsetada. Igal juhendajal omad 
mõtted ja käekiri ning sellest osa 
saamine ringi liikmetele vaheldus-
rikas ja huvitav.
Portselanimaalijate ridadesse tu-
lid sel hooajal ka uued liikmed. 
Värvi segamine selles töös on selli-
ne keeruline värk, mis saab selgeks 
ikka alles oma kogemusega tunne-
tades. Seetõttu võib öelda, et iga 
algus on küll raske, kuid innustav. 
Põletusahjust välja tulev ese pakub 
üllatusi.

Portselanimaalijad tegid sel ke-
vadel reisi üle lahe Soome. Sealsed 
maalijad on palju kogenumad. Lä-
bisime väikese kursuse ning loo-
mulikult saime osta maalimiseks 
vajalikke töövahendeid ja värve. 
Enamus sooja südamega valmis-
tatud esemeid läheb muidugi oma 
lähedastele ja sõpradele kingitu-
seks, aga ka sel hooajal oleme suut-
nud oma töid müüa.

 
Hinge eest tuleb 
hoolt kanda
Päevakeskus on koht, kus tuleb, 
nagu köster ütles, oma hinge eest 
hoolt kanda. Erinevate inimeste 
ja isiksuste ühtesulatamine pole-
gi väga kerge ülesanne. Eks mõni-
kord tuleb selles aktiivses seltskon-
nas suhtlemisel probleemegi. Kas 
on keegi kellelegi midagi kehvasti 
öelnud, või vastupidi – on ise hoo-
pis halvasti mõelnud, asjadest va-
lesti aru saanud. Mõni inimene 
on hingelt haavatavam, teine näib 
olevat tugev, aga hingel võib selle-
gipoolest väga valus olla. Sellised 
olukorrad tuleb ikka lahti haruta-
da ja selgeks rääkida, kas tahame 
või mitte, sest igaüks peab oma sõ-
nade eest ise vastutust võtma. Va-
bandamine ei ole ju raske, andeks-
andmine ehk veidi keerulisem.

Tuleme ju kõik siia päevakes-
kusesse ikka selleks, et elust rõõ-
mu tunda, sära silmadesse ja sü-
damesse saada. Rõõmutundmise 
oskus on midagi sellist, mille säili-
mist tuleb meil kõigil endil ka tera-
selt jälgida!

Lehte Jõemaa
Viimsi päevakeskuse Haabneeme 
keskuse tegevjuht

On ju ütlemata vahva, kui 
pika elukogemuse järel korraga 
avastad andeid, mida pole 
teadnud endas olevat.

Esietendus 
päeva-
keskuses. 

Meesteklubi kohtumas Viimsi vallavanemaga. 

Tutitriinud Harjumaa tantsupeol poseerimas. Fotod: Viimsi päevakeskus
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E esti valis Euroopa Parlamenti oma 
esindajaid käesoleval aastal nel-

jandat korda. 
Hääleõiguslikke kodanikke oli 

Eestis valmispäevaks registreeritud 
883 024, kellest käis oma häält andmas 
332 858 valijat, mis teeb valimiste osa-
lusprotsendiks 37,6.

Viimsi vallas oli valimispäevaks va-
limisnimekirjadesse kantud 13 623 ini-

Euroopa Parlamendi 
valimiste kokkuvõte 
Viimi vallas

Valimisjaoskond Piirkond Valijaid 
nimekirjas

Hääleta-
nute arv

Osalus-
protsent

Sh elektroo-
niliselt antud 
hääled

Elektroonilise 
hääletamise 
protsent

Harju maakond, Viimsi vald, 
jaoskond nr 1

Viimsi alevik, Kelvingi küla, Lubja küla, Miiduranna küla, Püünsi küla, Rohuneeme küla ja 
Naissaare

4018 2124 52,86 1182 29,41

Harju maakond, Viimsi vald, 
jaoskond nr 2

Haabneeme alevik ja Pringi küla 5036 2581 51,25 1542 30,61

Harju maakond, Viimsi vald, 
jaoskond nr 3

Laiaküla küla, Leppneeme küla, Metsakasti küla, Muuga küla, Pärnamäe küla, Randvere 
küla, Tammneeme küla ja Äigrumäe küla

4400 2031 46,15 1195 27,15

Harju maakond, Viimsi vald, 
jaoskond nr 4

Idaotsa küla, Kelnase küla ja Lääneotsa küla 169 72 42,60 33 19,52

Kokku: 13623 6808 49,9 3952 29,0

Euroopa Parlamendi valimised Viimsi vallas

Allikas: Valimiste VIS infosüsteem

Erakond / üksikkandidaat kokku hääli

Eesti Reformierakond 2680

Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1326

Isamaa 639

Eestimaa Konservatiivne 
Rahvaerakond

603

Eesti Keskerakond 438

Raimond Kaljulaid 386

Eesti 200 243

Erakond Eestimaa Rohelised 89

Elurikkuse Erakond 51

Erik Orgu 22

Harry Raudvere 15

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 5

Maria Kaljuste 6

Argo Mõttus 1

Hääli kokku
Kandidaat hääled

Andrus Ansip (RE) 1298

Marina Kaljurand (SDE) 1151

Urmas Paet (RE) 864

Raimond Kaljulaid (üksikkandidaat) 386

Riho Terras (I) 381

Jaak Madison (EKRE) 321

Taavi Rõivas (RE) 284

Yana Toom (KE) 210

Igor Gräzin (KE) 142

Jüri Luik (I) 130

10 suurimat häältemagnetit 

mest, kellest elektrooniliselt andis oma 
hääle 3952. Valimiskasti pani oma hää-
letussedeli 2857 valijat, sellest väljas-
pool elukohta hääletajaid 289. Seega 
oli Viimsi vallas hääletamisaktiivsus 
suhteliselt kõrge (49,9%). 

Aeg lendab kiiresti – kohtumise-
ni juba  järgmistel valimistel, seekord 
2021. aasta kohaliku omavalitsuste vo-
likogu valimistel!

EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED on möödas, 
hääled kokku loetud ja tulemused välja toodud.

AJALOOMUUSEUM Eesti muuseu-
mide aastaauhindade konkursil 
2018 parimaks püsinäituseks 
valitud “Minu vaba riik” keskmes 
on inimesed, teod ja nende 
mõtted.

Kuna Eesti ajalugu on olnud niivõrd 
põnev ja keeruline, siis pakub see huvi 
mitte ainult eestlastele endile, vaid ka 
külalistele üle maailma. Viimsilaste ko-
duteele jääb mitmeid muuseume, mil-
le külastamine võiks olla huvitav aja-
viide kogu perele. Maarjamäel asuvat 
ajaloomuuseumit on pooleteist aasta-
ga külastanud pea kõigi maailma riiki-
de külalised – kas ka viimsilased? 

Punane kuma
Ajaloomuuseumi kommunikatsioo-
nijuhi Helene Tedre sõnul on nende-
ni jõudnud üle 50 tuhande külasta-
ja üle kogu maakera. “Näitusel oleval 
külastuskaardil saavad inimesed mär-
kida riigi, kust nad meie näitust vaa-
tama on tulnud. USA, Kanada, Kuu-
ba, Mehhiko, Boliivia, Peruu, pea kõik 
Euroopa riigid. Lisaks Aasiast – Hiina, 
India, Turkmenistan, Kasahstan, Us-
bekistan, Pakistan, Malaisia, Filipiinid 
jne. Ise olen vastu võtnud gruppe Hii-
nast, Lõuna-Koreast ja Jaapanist,” loet-
les Tedre, kelle sõnul on külastajate ta-
gasiside olnud äärmiselt positiivne ja 
südantsoojendav. 

Kuna näitus viib külastaja retkele 
läbi saja aasta, Eesti Vabariigi sünnist 
tänapäevani, siis on näitusel palju uu-
distamist ja ka ise interaktiivselt kaa-

Hapukurgipurgist detailirohkete makettideni

Gerda Suumann
Kommunikatsioonibüroo 
Optimist Public konsultant

salöömist. Olulisemad sündmused ja 
tehtud valikud avanevad nii mälestus-
kildude, esemete, filmikaadrite kui ka 
näituseruumides valitsevate meeleolu-
de kaudu.

Näiteks annab 1945–1987 aastate 
ruumi punane kuma ideaalselt eda-
si sel ajal valitsenud seisundit. Lisaks 
erinevatele eksponaatidele on võima-
lik külastajatel endil käed külge panna 
ning erinevatest ajaperioodidest ka ise 
osa saada. 

Nii saab proovida, mis tunne võis 
olla Endla teatri rõdul iseseisvusma-
nifesti lugedes, sõita jalgrattaga mine-
vikus, teha väike tantsutiir ning seista 
Balti ketis.

Elekter kui vaatamisväärsus
Tedre sõnul on külastajatele suurt hu-
vi pakkunud just Eesti kodude make-
tid, mis annavad kiire ja armsa üle-
vaate sellest, kuidas viimase saja aasta 
jooksul on muutunud meie kodude si-
semus.

“Ülevaade algab 19. sajandi alguse 
linnamajast ja mulgi häärberi elu-

toast, kust saab edasi minna 1930. aas-
tate linnaelamusse. Nõukogude pe-
rioodist on välja toodud aga korter nn 
hruštšovkas ning makettide rea lõpe-
tab kaasaegne avatud planeeringuga 
kodu. Maketid on tõetruud ja detaili-
rohked, pakkudes palju äratundmis- 
või avastamisrõõmu,” kirjeldas Tedre.

Ta lisas, et väliskülalised on imes-
tunult avastanud, et ka neil oli mõne-
kümne aasta eest sarnaseid eluolu tar-

Milliseid muu-
seume võiksid 
viimsilased 
külastada?

  Tallinnast Viimsi suunda 
jääb Maarjamäe lossikomp-
leks, kus saab uudistada aja-
loomuuseumit, mis ühendab 
ajaloo ja tänapäeva interaktiiv-
selt tervikuks, aga ka filmi-
muuseumit, kus saab enda 
teadmisi testida Eesti filmiklas-
sikast. 

  Viimsis leiab sõjamuuseumi, 
kus saab ülevaate Eesti kaitse-
väest ja sõjaajaloost. 

  Viimsi Rannarahva muu-
seum ja vabaõhumuuseum 
pakuvad aga ülevaadet ranna-
rahva eluloost. 

beid, mis on seeläbi näidanud, et Eesti 
kodud on ajalooliselt olnud nn rahvus-
vahelised kodud, kuigi eestlased seda 
ise ehk nii ei näe. 

Väliskülaliste tähelepanu on eriti 
köitnud vanemad eksponaadid – näi-
teks kuna elektri sisse- ja väljalülitami-
ne oli sada aastat tagasi sündmus, siis 
on näitusel esindatud sajandialguse 
erinevad elektririistad, elektriline uk-
senupp ja alarm.

Samuti jalgratas, mis oli 1920. aas-
tatel kõige laiema levikuga liiklusva-
hend. Näitusel saab jalgratas ka ka-
sutada ning minna jalgrattasõidule 
mööda Tallinna, Pärnut või Narvat. 
“Jalgratta väntamine on järjekordi te-
kitanud kõigi külalisgruppide, aga ise-
äranis välisgruppide puhul, kes saavad 
näitusel käies osa kohe mitmest Eesti 
linnast,” muigas Tedre. 

Defitsiit ja tutvused
“Nii kodumaistele kui ka välismaalt 
tulnud külastajatele pakub suurt ele-
vust nimede eestistamise mäng ehk 
milline oleks sinu nimi, kui sa soovik-
sid seda muuta, lähtudes 1934. aasta 
nimede eestistamise kampaaniast,” tõi 
Tedre esile. Nimelt tõi Konstantin Pätsi 
ja Johan Laidoneri poolt teostatud rii-
gipööre kaasa mitmeid kampaaniaid, 
üks nendest oli saksapäraste perekon-
nanimede väljavahetamine eestipä-
raste vastu, näiteks Baumanist sai Pa-
jumaa ja Meibaumist Merirahu.

Nostalgitsevale eestlasele annab 
näitus hea ülevaate ka nõukogude 
ajast, mil propaganda väitis üht, kuid 
tegelik elu oli hoopis teine. Sel ajal tek-
kisid uued mõisted nagu defitsiit, tut-
vused, letialune kaup ning paremini 
elasid need, kel olid tutvused, põllu-
lapike või sugulased maal. “Seda ae-

Maketid on tõetruud 
ja detailirohked, 
pakkudes palju ära-
tundmis- või avasta-
misrõõmu.
Ajaloomuuseumi 
kommunikatsiooni-
juht Helene Tedre

ga iseloomustas väga hästi sahver ehk 
koht, kus sai säilitada maalt saadud 
kartulit, hapukurgipurke jms, kuid ku-
hu kogunes ka vanapaber, mida kooli-
lapsed pidid normi alusel koguma ja 
kogumispunkti viima,” nimetas Tedre 
veel huvipakkuvaid eksponaate.

“Näitus pakub põnevat uudistamist 
külalistele nii kodumaalt kui ka kauge-
malt. Kuna Maarjamäe on niivõrd ker-
gesti ligipääsetav, jäädes Viimsi elani-
kele nt kesklinnast tulles koduteele, 
siis kutsume kindlasti lossi sisse as-
tuma ning tutvuma meie mitmekihi-
lise keskkonna, vaatetornist avaneva 
lummava vaatega Tallinna lahele ning 
uuenenud memoriaaliga,” kutsus Ted-
re Viimsi elanikke külla. 

Muuseumis näed ka kunagiste elutubade stiilinäidete makette. 
Fotod: Vahur Lõhmus.
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Püünsi Kool otsib oma 
tegusasse kollektiivi
• inglise keele õpetajat (1,0 ametikohta) 

ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks;

• klassiõpetajat/väikeklassiõpetajat
(1,0 ametikohta);

• lasteaiaõpetajat (1,0 ametikohta);

• abiõpetajat (1,0 ametikohta);

• sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta)
ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.

 

Tööleasumine august 2019.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 16. juuniks aadressile 

Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 
või e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Viimsi Kool on kõigi võimaluste kool. Meil on professionaal-
sed ja hoolivad õpetajad, asjatundlik tugipersonal, vahvad 
ja ettevõtlikud õpilased, väga mitmekülgne huvikool ning 
suurepärased sportimistingimused.

Ootame oma meeskonda:
• matemaatikaõpetajat,
• inglise keele õpetajat,
• klassiõpetajat,
• psühholoogi,
• sotsiaalpedagoogi,
• eripedagoogi.

Pakume Sulle:
• toredat ja toetavat meeskonda,
• tähendusrikast ja mitmekesist tööd,
• osalemist rahvusvahelistes projektides,
• kaasaegset töökeskkonda,
• häid sportimisvõimalusi (sh ujula kasutamine),
• arengu- ja koolitusvõimalusi,
• 56 päeva puhkust.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on
• täidetud kvalifikatsiooninõuded või suur soov õppida,
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,
• avatus uuendustele.

Palun saada kandideerimiseks avaldus, elulookirjeldus ja 
haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 14. juuniks 
2019 e-post aadressile: aime.niidas@viimsi.edu.ee.

Tööleasumise aeg on 21. august 2019.
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AKTIIVNE SUVI Uuringud näitavad, et lapsed 
veedavad üha rohkem aega ekraanide taga ning 
järjest vähem seega õues mängides. Olgem ausad, 
ka täiskasvanud võiksid rohkem värskes õhus viibida 
ja oma järeltulijatega koos mõnusalt aega veeta.

Lapsed õue, 
suvi tuleb!

N
ii nagu ei ole halba ilma, 
ainult valesti valitud rii-
ded, võib olla ka õues 
mängimisega. Tuleb 

lihtsalt leida kaasahaaravad män-
gud, mis lapsi ekraanide tagant 
püsti tõusma ahvatlevad. Uurisi-
me Viimsi Keskuse XS Mänguasja-
de ning Apollo kauplustest, mida 
põnevat väljas teha saaks.

Apollos jäid silma mitmesugu-
sed viskemängud – näiteks rõngas-
te viskamine kassimudeli sabale 
või Mölkky, kus pulka visates peab 
mängija tabama kurne ja koguma 
seeläbi punkte. Isegi traditsioonili-
ne noolemäng võib olla mõne lap-
se jaoks uus ja hasarti tekitav. Selli-
seid mänge saab mängida nii üksi, 
kahekesi kui ka suurema seltskon-
naga – miks mitte korraldada sõp-
ruskonnaga turniire, kus väikesed 
auhinnad ootamas. Väga palju vah-
vaid võimalusi pakub ka täispuhu-
tav hiidpall või hoopis Jazzminton, 
mis on segu lauatennisest ja sulg-
pallist. Kindlasti tasub proovimist 
ka erinevate disainidega Wingman 

silikoonist lendav taldrik, mille len-
nukaugus on kuni 40 meetrit, aga 
ka “vana hea” lendav taldrik võib 
lastele palju elevust tuua. 

Pere pesamunad leiavad kaht-
lemata rohkelt rõõmu erinevatest 
seebimullitajatest (miks mitte kat-
setada lõhnastatud mullitajaga) 
või hoopis suurtest tänavakriiti-
dest. Koos sõpradega võib ju lausa 
tänavakunsti näituse teha!

XS Mänguasjade valikus on sa-
muti palju vahvaid õuetegevusi – 
näiteks nii suurtele kui ka väikeste-
le sobiv kotikeste täpsusviskamise 
mäng, millega on kaasas spetsiaal-
ne alus. Samuti on saadaval uudne, 
eri vanustele loodud funktsionaal-
ne tõukeratas SmarTrike, mis kas-
vab koos lapsega. 

Ka vibu koos spetsiaalse märk-
lauaga pakub tegevust ja hasarti, 
samuti laste golfikomplekt või õue 
kinnitatav korvipallikorv. Pesamu-
nadele piisab tihti vaid liivavormi-
dest ja labidakesest, sest väikesed 
ei oska veel tihti muud ihaldadagi. 
Andke vaid piisavalt liiva ja aega!

Kindlasti ei ole igaks õuemän-
guks erivahendeid vajagi – peitu-
semäng, tagaajamine ning paljud 
muud tegevused on alati heaks la-
henduseks. Kui aga lapsed vahel-
dust ja pisut inspiratsiooni vaja-
vad, siis Viimsi Keskuse Apollo ja 
XS Mänguasjad aitavad hea mee-
lega lapsi õue meelitada.

Arendavad 
mänguasjad 
muudavad 
suvepäevad 
õues nii lõbu-
saks kui ka 
õpetlikuks. 
Fotod: tootjad

Juuni keskel avab Coopi 
e-pood Viimsi südames asu-
va Neste tankla juures täis- 
funktsionaalsed toiduka-
pid, kuhu saab kiirelt ja 
mugavalt toidukaupa tellida 
kasvõi samaks päevaks.

Kui seni on e-poe kullerid toonud 
Viimsis toidu koduukseni ja mis 
eeldab kliendilt samal ajal kodus 
olemist, siis Coopi toidukapi juurest 
saab klient ise läbi käia endale sobiva 
ajavahemiku sees. „Nii on näiteks õh-
tul töölt või trennist koju sõites mugav 
tellitud kaup toidukapist kaasa 
haarata vaid loetud minutitega,“ ütles  
Coopi e-kaubanduse juht Janek Lepp. 
Uus teenus sobib Lepa sõnul ideaal- 
selt kõigile, kelle kodutee Viimsi  
ringilt läbi kulgeb või kes seal asuvates  
kauplustes nagunii toiduvarusid  
ostmas käivad.
E-poodide populaarsus on viima-
sel paaril aastal kasvanud meeletu 
kiirusega ning lisaks mugavusele 
on e-poed hinnatud ka oma prak-
tilisuse poolest. Lepa sõnul on 
pere eelarve koostamine ja sellest 
kinnipidamine on üks lihtsamaid  
viise säästmiseks ning näiteks hulk 
tuntud blogijaid on ka oma katse-
tustega tõestanud, et e-poodidel 

Viimsilased saavad hakata toitu tellima 
Coopi e-poe toidukappi

on selles väga oluline roll. „E-poest 
tellides mõeldakse oma nädalaos-
tud põhjalikult läbi, mis tähendab, 
et välditakse emotsioonioste ning 
nädalamenüü koostamine vähen- 
dab ka toidu raisku minemist,“ lisas 
Lepp. Kuna toidukappidesse tellides 
puudub ka Coopis e-poe teenustasu, 
siis on Lepa sõnul toidukappide ka-

sutamine üks lihtsamaid viise hoida 
kokku nii kulusid kui ka tegelikult 
üha väärtuslikumaks muutuvat aega.
Uutel toidukappidel on esmakord-
selt Eestis kasutusel nii jahutus kui ka 
sügavkülmutus, tänu millele on sin-
na võimalik tellida nii värsket puu- ja 
juurvilja, kuivaineid kui ka külmu-
tatud tooteid, nagu näiteks jäätis. 

Kuidas saab toitu tellida 
e-poe toidukappi?

Coopi e-poel www.ecoop.ee 
on enam kui 15 000 tootega  
Eesti suurim sortiment ning seal 
müüakse Coop Maksimarketiga 
sama kaupa. Kauba tellimist liht-
sustavad valmis tehtud pere ostu-
korvid, üle 1000 retsepti ja ca 200 
videoretsepti, mille komponendid 
on võimalik ostukorvi lisada vaid 
ühe hiireklikiga. See tähendab, 
et eCoopis on võimalik leida hul-
ga ideid, mida õhtuks süüa val- 
mistada, tellida kõik vajalikud 
komponendid toidukappi vaid 
paari hiireklikiga ning vaadata 
söögitegemise ajal videojuhist, 
kuidas väljavalitud rooga valmista-
da. Coopi e-poe videoretseptide  
lahendus võitis muide mullu ka 
Eesti Aasta e-teo tiitli. 

Kui sobivad tooted on ostukor-
vi lisatud, saab e-poes valida, kas 
soovitakse kaup tellida kodusele 
aadressile või toidukappi. Toidu-
kappi tellides on võimalik valida 
omale sobiva ajavahemiku vahel, 
mille jooksul kaubale järgi tu-
leb minna. Kui tellimuses on nii 
tava- kui ka külmutatud kaupa,  
komplekteeritakse see klien- 
dile eraldi vastavalt tava- ja 
sügavkülmutuskappi.

Samasugune Coopi e-poe toidukapp hakkab Viimsis tööle juba juuni  
keskpaigas aadressil Pargi tee 24 Neste tankla territooriumil

  Viimsi Keskuse XS 
Mänguasjad ja Apollo on 
avatud E–L k 10–21 ja 
P k 10–19.



7. juuni 2019 REKLAAM // 21

Sisustustekstiilide õmblemine:

Kiire ja kvaliteetne!
Katri 5533220     tekstiilid@gmail.com

- kardinad
- diivanikatted
- dekoratiivpadjad 
- voodikatted jne

AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!

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

Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! 

TEL. 5457 5055

Viimsi Lastekirbukas
Kaluri tee 3, Haabneeme
E - L  12.00 - 19.00

P   suletud
Tule ostma või müüma kõike lastega seonduvat ! 

www.viimsilastekirbukas.com
Leiad meid Facebookis  või
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 Tööpakkumised
KÜ Viimsi Pargi põik 6 pakub tööd 
koristajale – kolme sissekäiguga 
kolmekordne maja. Tel 513 6752, 
e-post rein.kriis@gmail.com.
Viimsi Äritares tegutsev Café Lyoni 
kohvik võtab tööle usina nõude-
pesija. Töö on graafiku alusel. 
Sobib ka lõpuklassi gümnasistile. 
Saada CV e-posti aadressile 
viimsi@cafelyon.ee. Lisainfo tel 
622 9217. Asume Paadi tee 3, 
Haabneemes. www.cafelyon.ee.
Pakkuda tööd koristajale Viimsis. 
Lisainfo tel 5854 5518.

Teenus
Töökogemustega korralik mees 
teeb aiatöid ja väikeseid remondi-
töid. Tel 5393 3070, Igor Moon.
Langetame ja hooldame puid just 
teie piirkonnas. Leiame koos la-
henduse! Meid saab kätte tel 5626 
3857. www.puumehed.ee.
Teostan erinevaid ehitustöid: ter-
rasside ehitus, fassaadi-, katuse-, 
sise-, kipsi- ja teised üldehitustööd. 
Oman pikaajalist töökogemust. 
E-post doctumehitus@gmail.com, 
tel 5373 1286, Tarmo T.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimi-
ne (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi 
survepesu ja värvimine. Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres. 

Depilatsioon kogenud meistrilt 
Randvere ilutoas. Brasiilia ja muud 
piirkonnad. Töötan suhkrupasta, 
vaha ja kassettvahaga. Tel 5626 
2330. FB: Makeup & Brows by 
Evelyn Senkevitš.
Ehitus- ning remonditööd. Fassaa-
di, katuste, vaheseinte, saunade 
ja terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende ja liistude paigaldus. Ter-
rasside ning aedade hooldustööd. 
Tel 5360 5083.
Lõikan hekki. Trimmeriga pika rohu 
ja heina niitmine. Tel 5554 7291.
Langetame ja hooldame puid just 
Teie piirkonnas. Leiame koos la-
henduse! Meid saab kätte tel 5626 
3857. Vaata: www.puumehed.ee.
Fassaadid, krohvimine, üldehitus-
tööd. Tel 5787 8925.
Siseviimistlus ja plaatimine – 
trepid, põrandad, seinad. Tel 5372 
8382.
Klaverihäälestusteenus elukut-
seliselt häälestajalt. Vaata lisa-
infot- ja küsi pakkumist: 
www.juhanungru.ee.
Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ja hooldust Viimsis ja 
Pirital. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.
Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga 
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo 
tel 5656 2191.

Kohaleveoga liiv, muld, killustik, 
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 
12 tonni: tel 507 9362.
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. SOODSAD HINNAD. Tel 
522 0321.
Teostame kaevetöid miniekska-
vaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Tänavakivi paigaldus. Sillutiseki-
vide ja äärekivide paigaldus Tal-
linnas ja Harjumaal.  Kogemus 12 
aastat, kvaliteetne lõpptulemus! 
Tel 525 5851, www.ormikivi.ee.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, mahu-
tid, tööriistad, autoosad, seadmed, 
pliidid, vannid, pesumasinad, aia-
võrk, akud jne. Õuest, garaažist 
tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, 
telerid al 10 €. Tel 5550 5017.
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321.
Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.
Pikaajalise kogemusega mate-
maatikaõpetaja annab koolima-
temaatika tunde 1.–10. klassile 
Viimsis. Hind kokkuleppel. Lisainfo 
tel 5340 0165, Mare.

Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Täna-
va-, ääre- ja aiakivide paigaldus. 
Kontakt: tel 5656 7690, Enno.
Kogemustega elukutseline õmb-
leja teostab Viimsis Aiandi teel 
parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686, e-post:
korsten.korda@gmail.com.
Korstnapühkimise tööd. Küttesead-
mete remont ja hooldus. Töödele 
garantii ja akt. Tel 5692 1396.

Müük
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad 
soodsad. Garantii. Tel 502 9075, 
e-post liuguksed@kallion.net. 

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com.
Küttepuude müük. Värske lõhutud 
lepp 50 cm. Miinimumkogus 
10 ruumi. Pakume ka transporti. 
Tel 5648 7816.
Muld, liiv, killustik, kruus, 
freesasfalt, transport. Tel 5395 
3788.
Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, 
graniitkillustik, freesasfalt, täide jm 
puisteveod hea manööverdusvõi-
mega soodsal väikekalluril kuni 6 
tonni. Tel 525 2632.
Aia-, värava-, tõstukse- ja auto-
maatikalahendused parima 
hinnaga Eestis. Kvaliteetne liug-
väravakomplekt kuni 4 m avale 
1595 eurot. Tiibväravakomplekt 
kuni 5 m avale 1150 eurot. Vaata 
www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, 
info@koduvärav.ee.

Ost ja muu
Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte ja fotosid, trükiseid ja doku-
mente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 602 0906 ja 501 1628, 
Tim.
Reakuulutuse avaldamise info 
ja tingimused: viimsiteataja.ee/
reakuulutused.

R E A K U U LU T U S E D

Detailplaneeringud ja projekteerimistingimused
 27.06 algusega kell 16.00 toimub Viimsi valla-

maja I korruse saalis Viimsi alevikus kinnistu 
Uus-Pärnamäe (89001:010:0760) detailplanee-
ringu eskiislahenduse avalik arutelu. 

DP koostamise eesmärk on kinnistu jagamine 
üksikelamukruntideks, tee- ja tänavamaa ning 
loodusliku maa kruntideks, elamukrundi ehitus-
õiguse määramiseks 1 üksikelamu ja abihoonete 
ehitamiseks, teedevõrgu planeerimiseks, liiklus-
korralduse lahendamiseks, kruntide tehnovõrku-
dega varustamise põhimõtete ning rohekoridori 
asukoha määramiseks.

DP eskiis: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud/eskiisid-avalikul-
valjapanekul.

25.06–25.07 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 
12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi 
vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul: 

 Pärnamäe külas kinnistu Mäe detailpla-
neering (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 
21.05.2019 otsusega nr 36).

Planeeritav ala hõlmab 37 752 m² suurust 
Pärnamäe külas asuvat Mäe kinnistut (kat.tunnus 
89001:010:0685). Kinnistu on maatulundusmaa 
sihtotstarbega, alal puudub hoonestus ja kõrg-
haljastus. Ala piirneb läänest ja lõunast olemas-
olevate elamukruntidega, idapoolsel küljel kulgeb 
Pärnamäe tee ning põhjas Vehema tee. Detailpla-
neeringu koostamise eesmärk on kinnistu jaga-
mine üksikelamumaa (EP), loodusliku maa (HL) 
ning teemaa (LT) sihtotstarbega kruntideks. 
Moodustatakse 14 üksikelamukrunti ja neile 
määratakse ehitusõigus 1 ühekorruselise üksik-
elamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks. Pärna-
mäe tee ja Vehema tee äärne ala säilitatakse loo-
dusliku alana, et luua puhverala liikluse ja ela-
mute vahele. DP-ga tehakse ettepanek Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringu kohase maaka-
sutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks põllu-
majanduslikust maast väikeelamute maaks. DP 
ei ole vastuolus üldplaneeringu teemaplanee-
ringuga “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgus-
tik”. Planeeringualaga kattuv rohelise võrgustiku 
puhverala on DP-ga kavandatava lahenduse järgi 
suures osas ette nähtud säilitada loodusliku puh-
veralana. DP kohase jagamise tulemusena tekki-
vate tee- ja tänavamaa ning üldkasutatava maa 
kruntide tasuta vallale võõrandamiseks sõlmiti 
võlaõiguslik leping 13.10.2016. Täiendava kohus-

tusena on kinnistu omanik võtnud müravalli ra-
jamise ja haljastamise.

Avalikule väljapanekule esitatava DP-ga on 
võimalik tutvuda ka valla veebilehel:
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeerin-
gud/detailplaneeringud/vastuvoetud-ja-avali-
kul-valjapanekul.

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgne-
vad korraldused:

 21.05.2019 korraldus nr 303 “Leppneeme 
külas Leppneeme tee 75//Kuusiku kinnistu de-
tailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohta-
de kinnitamine”.

DP alasse kuulub Leppneeme tee 75//Kuusi-
ku kinnistu (kat.tunnus 89001:003:0689), mille 
suurus on 13 596 m² ja maakasutussihtotstarve 
100% elamumaa. Planeeritav ala piirneb idas 
Leppneeme teega (riigimaantee), põhjas Lepp-
neeme tee 77//Laane kinnistuga (elamumaa), 
loodes Mäelaane kinnistuga (maatulundusmaa), 
läänes Hundiuru tee 9 kinnistuga (elamumaa) 
ja edelas Hundiuru teega (Viimsi vallale kuuluv 
tee). Planeeritav ala on suhtelisel tasane, mõnin-
gase langusega põhja suunas. Kinnistu lõuna-
poolse külje hõlmab kõrghaljastus.

DP koostamise eesmärk on kinnistu kaheks 
krundiks jagamine ja ehitusõiguse määramine. 
DP vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneerin-
gu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis on 
Leppneeme tee 75//Kuusiku kinnistul väikeela-
mute maa. Mandriosa üldplaneeringu kohaselt 
on see hajaasustuse piirkond, mis sätestab uute 
elamukruntide suuruse minimaalselt 3300 m². 
Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring.

 28.05.2019 korraldus nr 316 “Pringi külas 
Makrilli tee 4 kinnistu detailplaneeringu alga-
tamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”.

DP alasse kuulub Makrilli tee 4 kinnistu (kat.
tunnus 89001:003:0313, suurus 1119 m², maaka-
sutussihtotstarve 100% üldkasutatav maa). Pla-
neeringualaga vahetult külgnevad: põhjas Makrilli 
tee (transpordimaa), läänes ja lõunas Makrilli 
tee 2 (tootmismaa), idas Vanapere (tootmismaa). 
Makrilli teest põhja poole jäävad elamumaa kin-
nistud.

DP koostamise eesmärk on Makrilli tee 4 kin-
nistu maakasutussihtotstarbe muutmine ja ehi-
tusõiguse määramine. Makrilli tee 4 planeeri-
takse ärihoone, millele antakse tootmismaa 

kõrvalfunktsioon. Viimsi valla mandriosa üld-
planeering näeb Makrilli tee 4 ette tootmismaa 
alaliigi kergetööstuse maa (tähistab keskkonna-
sõbralike tööstusettevõtete ja nende juurde kuu-
luvate abi- ning laohoonete maa-ala (nt põlluma-
jandusliku väiketootmise, elektroonikatööstuse, 
toiduainetetööstuse jms jaoks ettenähtud alad)). 
Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring.

Terviktekstid: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud/
algatatud-detailplaneeringud. 

Projekteerimistingimuste andmine 
 Projekteerimistingimuste andmine avatud 

menetluses Viimsi vallas Lubja külas Antenni-
väljaku kinnistu detailplaneeringu täpsusta-
miseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud Antenniväljaku kinnis-
tule kavandatavate üksikelamute püstitamiseks 
projekteerimistingimuste taotlus detailplanee-
ringu olemasolul. Antenniväljaku arendusala 
Lubja külas asub alal, mille ehitusõigus on mää-
ratud Viimsi Vallavolikogu 13.11.2007 otsusega 
nr 107 kehtestatud Antenniväljaku kinnistu de-
tailplaneeringuga. Kinnistu omanik soovib hoo-
nestusala nihutamist, suurendamist, vähenda-
mist ning üksikelamute katusekallete muutmist 
detailplaneeringuga lubatud 0-30 kraadi asemel 
0–45 kraadi. Antud juhul ei ole projekteerimistin-
gimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isi-
kute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneerin-
guga lubatud parameetreid (nt ehitisalune pind, 
hoone kõrgus jm) ei suurendata, samuti on ta-
gatud tuleohutuskujad naaberkinnistutel asuvate 
hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 
2 ja punktile 4 võib pädev asutus täpsustada pro-
jekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. 
Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimis-
tingimuste andmise avatud menetlusena ehitus-
seadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kom-
munaalosakonna ettepanek on lahendada taot-
lus avalikku istungit korraldamata.

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

2. Huvitatud isikutel on võimalus projektee-

rimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma 
arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avali-
kustamisest.

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

 Projekteerimistingimuste andmine avatud 
menetluses Viimsi vallas Lubja külas Tammiku, 
Lubja IV ja V MÜ detailplaneeringu täpsusta-
miseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalo-
sakonnale on esitatud Tuletorni tee 2 kinnistu-
le kavandatava üksikelamu püstitamiseks pro-
jekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu 
olemasolul. Tuletorni tee 2 Lubja külas asub alal, 
mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavoli-
kogu 9.04.2013 otsusega nr 25 kehtestatud Tam-
miku, Lubja IV ja V MÜ detailplaneeringuga. Kin-
nistu omanik soovib hoonestusala suurendamist 
5% võrra. Antud juhul ei ole hoonestusala suu-
rendamine ja projekteerimistingimuste väljas-
tamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või 
avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldplanee-
ringut ega selle teemaplaneeringuid.  

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 
võib pädev asutus täpsustada projekteerimistin-
gimustega hoonestusala tingimusi. Kohalik  oma-
valitsus korraldab projekteerimistingimuste and-
mise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 
ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna 
ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit 
korraldamata.

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

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

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva 
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avali-
kustamisest  arvates arvamust avaldanud ega ole 
taotlenud tähtaja pikendamist,  eeldatakse, et ar-
vamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste 
eelnõu kohta arvamust avaldada.
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Ei saa alahinnata üksikisiku rolli ajaloos

 /viimsikeskus   www.viimsikeskus.ee   Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa

Suvi ja grill

„Suur grilliraamat“ 9,99 € 
(tavahind 24,25 €) 
Kõik täishinnaga kokaraamatud  

Apollo Klubi liikmele -15%

Aloe Vera geel Lifeplan 200 ml -25% 
BABE päikesekaitseaerosool SPF50, 
veekindel 200 ml -20% 
FREE puugitõrjevahend sprei  
100 ml -30%

Enne ja peale grilli tule trenni, lii-
tumine MyFitness Viimsi klubiga 
vaid 5 €!

Play-Doh komplekt 
Burgeripidu 15,99 €
Play-Doh Kitchen  
Creator mikser 25,59 € 

Kõik Joel Ostrati kokasokid Viimsi 
Keskuse Sokisahtlis -20%

Juustugrill ehk  
barbeclette 8,95 €
Rakletti juust -20%  
nüüd 23,96 €/kg

Disugual kuivtoit kassidele  
ja koertele -20%.  
Pakkumine kehtib 14.-30.06.2019.

Kõik grillid ja grilltarvikud  
kliendikaardiga -25%

Delicato pakub nii mõndagi põnevat  
grillroogade kõrvale. Selle suve uued 
maitsed on värske soolakurk 5,50 €/kg, 
marineeritud paprika 8 €/kg,  
suured jalapenod 8 €/kg.

BabyBack Ribs & BBQ  
kogu grillmenüü -20%. 
Salasõna GRILLMENÜÜ

*Kõik pakkumised kehtivad kuni  
30.06.2019 kui ei ole märgitud teisiti.

AJAVIIDE Viimsi raamatukoguhoidja 
Reet Kukk soovitab lugeda, sest see raputab, 
harib ja paneb (kaasa) mõtlema.

Ei saa alahinnata üksikisiku rolli ajaloos

Malle Salupere
Koidula: ajastu taustal, 
kaasteeliste keskel
Tänapäev, 2017. 568 lk
Eestimaa auks on peetud pal-
ju kõnesid ja väljendatud sü-
gavaid tundeid. Lühikesel ise-
seisvusperioodil on meie riik 
muutunud kiirelt iseenesest-
mõistetavaks ja igapäevaseks. 
Kohati tundub, et kõike ja kõi-
ki kritiseerida on muutunud 
uueks normiks.

Ühiskondliku elu valgusel ja 
äsja tähistatud Eesti ning ko-
he-kohe saabuval laulupidude 
juubelisünnipäeval on igati õi-
ge hetk meenutada Koidulat ja 
tema kaasaegseid.

Suurepärase võimaluse sel-
leks annab Malle Salupere aas-
takümneid kestnud töö tulemu-
sena valminud teos Koidula ja 
Jannseni ning laiemalt ärkamis-
aega käsitleva temaatikaga. 

Kahtlemata on Koidula loo-
ming andnud inimestele ole-
viku julgust ja tuleviku lootust, 
ärgitanud vaimsust ning mõtes-
tanud elus olulist.

Käesolevas biograafias took-
sin tähelepanekuna esile se-
ni suuresti vaikelus olnud Koi-
dula ühiskondliku rolli, mis on 
midagi palju enamat kui liht-
salt papa Jannseni sekretäriks 
olemine. Eestlased kõikusid 
kahe suurrahva vahel, kellele-
gi ei tulnud mõttessegi näha 
meid iseseisva riigina. Jannse-
nite ühiskondlik tegevus andis 
suure tõuke eestluse arenguks 
ja lõppkokkuvõttes ka meie rii-
gi tekkimisele.

Peatükis “Eesti isamaa heaks” 
saab tõmmata paralleele vaba-
riigi taasloomisega – alguses on 
ühtsus suurem, hiljem muutu-
vad vaidlused õelamaks. Ja kui 
keeruline on väikesel inime-
sel ette näha tulevikku, pigem 
kaitstakse käesolevat olukorda, 
ollakse alalheitlikud ja saatuse-
ga leplikud.

Lydia Koidula roll naisena 
on nukker-liigutav. Miks karde-
takse tarka naist? On kurb, kui 
ühiskonna normid ja hirmud 
saavad isiklikule õnnele saa-
tuslikuks.

Kummaline oli mitmete Koi-
dulale lähedaste meeste hukka-
mõist naise abielule Michelso-
niga, kes ei olevat vaimselt ja kul-
tuuripüüdlustelt temaga võrd-
ne. Samas nende endi abikaa-
sad olid kaugel valgustatusest.

Küll aga võib Koidula intel-
ligentsust ja silmaringi avarust 
pidada tema kaasaegsetest pea-
jagu kõrgemaks. Hella Murrik-
Wuolijoki sõnul oli ta “üks neist, 
kes on tulnud liiga vara ja kel-
lele alati tehakse palju haiget”.

Ei saa alahinnata üksikisiku 
rolli ajaloo arengus. Kui Eesti-
maal ei oleks elanud Lydia Koi-
dulat ja Johann Voldemar Jann-
seni, kas meil oleks praegu oma 
vaba maa? Koidula raamatu lu-
gemise soovitus on kõigile, kes 
peavad lugu Eestimaast ja selle 
maa inimestest.

Olavi Ruitlane
Vee peal
ZA/UM, 2015. 196 lk
Südamlik ja muhe, aga ka veidi 
traagiline ja kibe lugu elust ka-
heksakümnendate aastate Võ-
rus. Tegemist on autori tagasi-
vaatega ühele perioodile tema 
elust ning Ruitlase oskus mõel-
da end lapsepõlve on nauditav.

Seikluslike juhtumuste taus-
tal tulevad ilmsiks inimese olu-
lised vajadused õnne, mõistmi-
se, hoolivuse ja armastuse järele. 

Ehedalt ja armsalt kirjeldab 
Ruitlane oma lapsepõlvemaad, 
Tamula järve ja selle ümbrust. 
Tegemist on oma aja piltidega, 
kus inimlikkus seguneb eba-
inimlikkusega, headus kurju-
sega, mõistetav mõistmatuga. 
Lugeja ees rulluvad lahti ka-
heteistaastase poisi väikesed ja 
suured rõõmud ning mured. Ja 
kui on vaja endas selgusele jõu-
da või mõtiskleda maailma as-
jade üle, siis tuleb minna vee 
peale. Mõneti võib raamatut lu-
gedes meenuda väike Illimar ja 
tema maailm.

Peategelast ümbritseb elu-
heidikutest aguliseltskonna ki-
rev kaleidoskoop. Värvikas on 
ka seltskond, kes elab järves. 
Latikad ja haugid, linaskid ja 

särjed, igaühel oma välimus 
ja iseloom. Ja järv on see, mis 
peategelast enda poole tõm-
bab, mis on tema jaoks tõeli-
seks reaalsuseks.

Järvel saad olla eemal kä-
rast ja klatšist, probleemidest ja 
mõttetutest jagelemistest. Järvel 
on vaikus ja vabadus. “Kalame-
hed tunduvad puhta jää peal 
kaugelt vaadatuna nagu mustad 
kärbsesitatäpid. Ennast ma ee-
malt ei näe, aga kärbsesitatun-
ne on ikka. Hea tunne. Järv on 
nii suur, see teeb kõik ülejäänu 
pisikeseks. Kodus võid jah õh-
ku täis olla, aga pruugib sul ai-
nult jalaga järve peale astuda, 
kui sust polegi rohkem järel kui 
ainult pisike must täpp.”

Soe põhitoon ja lihtsate asja-
de väärtustamine annab meel-
diva lugemiselamuse. Raamat 
sobib sellisele täiskasvanud 
ja noorele lugejale, kes ot-
sib raamatust elulist, helget ja 
inimhinge puudutavat.

Tommi Kinnunen
Nelja tee rist
Varrak, 2015. 256 lk
Raamat kuulub sarja “Mood-
ne aeg”. See sari võib sind ül-
latada, ehmatada, jahmatada, 
rõõmustada, katki rebida, ühe-
sõnaga tekitada tugevaid emot-
sioone. Ühise nimetajana võib 
selle sarja raamatute kohta öel-
da, et tegemist on terava sisse-
vaatega inimhinge keerukusse 

ja inimelu mitmetahulisusesse.
Moodsa aja inimesed räägi-

vad üha vähem üksteisega, nad 
eraldavad ennast teistest, tun-
des samas üksindust, petteku-
jutelmi, soovi tavapärasest välja 
rabeleda, leida iseennast.

Raamat jaotub aastate kaupa 
peatükkideks, kusjuures pea-
tükkide vahe võib olla ka küm-
mekond aastat.Pilt ei pruugi 
tulla välja väga selge, kirjuta-
mata ja ütlemata jäetu tuleb lu-
gejal ise juurde mõelda. Kõike 
ei saagi alati sõnadesse valada. 
Romaani ülesehitus on väga 
huvitav ja meisterlik. Ühe tege-
lase sisemaailma võime jõuda 
hoopis teise tegelaskuju silma-
de läbi.

Lugege inimesed, lugege! 
Lugege Kinnuneni ja lugege tei-
si moodsa aja raamatuid, sest 
see on ju meie aeg.


