
Artiumi avamise 
ootuses
Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi 
Artium avamiseni ei ole enam palju aega
jäänud. Tutvu avamiskuu programmiga 
ning saa osa unustamatust kultuuri-
elamusest.  Loe lk 8–9
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Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 860

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Südamega 
kaupleja

Jäätis koju 
kätte!
Viimsis vurab juba aastaid ringi 
Balbiino Jätsiabi, mis pakub kosu-
tavat ja maitsvat jahutust nii 
suurtele kui ka väikestele jäätise-
sõpradele.  Loe lk 10

Viimsi taluturul käib juba aastaid 
teiste seas kauplemas ka Tikenbergi 
perenaine Eha-Kai, kellel on alati 
oma klientidele midagi põnevat 
pakkuda.  Loe lk 14

Kooliaasta lõpus said aktiivsed Viimsi noored TUNNUSTATUD. Tublid noored leiad lk 12 >



V
iimased kaks aastat oli kultuur COVIDi ja sellest 
tulenevate piirangute tõttu nii Viimsis kui ka ter-
ves riigis pausil. Aga ma olen väga tänulik nen-
dele, kes ikka üritasid teha inimeste elu huvita-
vamaks ja ilusaamaks isegi siis, kui pandeemia 

pressis päris kõvasti peale. Kuid praegu, kui koroona-
puhang on taandunud, toimuvad igapäevaselt vallas eri-
nevad üritused ja kultuurisündmused. Kõik sihtasutused 
Viimsi vallas teevad suurepärast ja elanikele vajalikku 
tööd – ma tänan neid selle eest!  

Kaks korda kuus kohtume me Viimsi kultuuritegijatega 
et rääkida, mis juba oli ja mis ootab inimesi kultuuri 
mõttes ees. Tore näha ja mõista, et kultuur elab ja areneb 
Viimsis kiiresti. Näiteks oli rõõm näha, kuidas lapsed, kõik 
koos, hoovimänge mängisid. See üritus sai hea tagasiside 
ja ma olen kindel, et sellest saab uus Viimsi traditsioon, 
kus terve päeva jooksul saaksid lapsed mängida ja see on 
neile tasuta. 

On meeldiv tõdeda, et hoovimängude idee võeti kasu-
tusele ka teistes külades, näiteks Pärnamäel, kus toimub 
järjekordne mängude päev lastele augusti lõpus. Loodan, 
et ka teised külavanemad korraldavad tulevikus sarna-
seid üritusi. Lisaks traditsioonilistele üritustele korralda-
me koos hoolekandekeskusega sel suvel pensionäridele 
mõeldud päikeseloojanguõhtuid. Üritusele kutsutakse 
huvitavaid ja tuntud persoone, kellega koos päikeseloo-
jangul lõkke ümber jutustada.

Hetkel tegeleme Viimsi 
tänavakunstifestivali korral-
damisega. Seda üritust val-
mistame ette koos kunsti- ja 
muusikakooliga, kes on ande-
kas ja kogemustega partner. 
Koos valisime festivali toimu-
mise kohaks Artiumi ümbru-

se ja uue maja siseruumid. Rõõm on tõdeda, et Artiumi 
juht Kristiina Reidolv on pühendunud ja koostööks val-
mis. Festival toimub 3. septembril – sel kuupäeval saavad 
kõik Viimsi elanikud nautida muusikat, kunsti ja kunstnike 
fantaasiat.

Veel Artiumist rääkides ja vaadates, milline on tänavu 
sealne programm, võin öelda, et viimsilased võivad olla 
üllatunud, et saavad nautida kõrgkultuuri kodu lähedal. 
See on minu kui Viimsi elaniku jaoks on väga meeldiv, et 
kõrgkvaliteetne kultuur on nüüd vaid jalutuskäigu kaugu-
sel.

Kui pisut ettepoole rutata, siis oleme alustanud tööd 
uue näidendi kallal, mis on pühendatud Viimsi ajaloo-
le. Selle loomisega tegeleme koos Külli Talmari ja Janek 
Šafranovskiga. Kuid ärge arvake, et tulemas on igav lugu 
sellest, kuidas Viimsis vanasti oli. Vastupidi – see on huu-
morit täis ja hea dramaturgiaga näidend igale vanusele. 

Kui rääkida spordist, siis leian, et Viimsi rahvas on väga 
sportlik ja tugev. Ma tänan neid, kes korraldavad spordi-
üritusi, et uuesti pärast pandeemiat äratada inimestes
huvi spordi vastu!

Ka suured spordiprojektid on tulemas. Rääkides jalg-
pallihallist, siis plaanis on ehitada karkasshalli, mis teki-
tab vähem müra ja ei ole nii kallis ekspluatatsioonis nagu 
pneumohall. Arvestades praeguseid kütte- ja elektrihindu, 
leian, et me ei saa lubada ehitada hoonet, mille elektri-
arved oleksid suuremad kui 30 000 eurot kuus. Sellised 
näited meil Eestis juba on. Meie pro-
jekt koosneb karkass-saalist ja 
lintvundamendist, mis lubab 
saalis aastaringselt toimetada 
ehk et suvel ei saa saalist kas-
vuhoonet ja talvel on saalis 
alati umbes 5 kraadi sooja, 
mida annab meile Maa täiesti 
tasuta.

Usun, et kui selline hall 
ehitada, ei tohiks see olla val-
laelanikele koormaks vaid ole-
ma ühiskonnale võimalikult 
kasulik. Sellise halliga saab ela-
nike ja ka laste heaks palju roh-
kem ära teha.

Kultuuririkast suve 
kõigile!

ratud oma aeg. Ja kuigi me inimeste-
na väga paljus arvame, et kõik on meie 
kätes, siis neid asjaolusid, mis mõjuta-
vad ka meie meeleolusid ja arusaami-
si, on tunduvalt enam, kui me esmapil-
gul eneste jaoks määratleda oskame. 
On aeg, et naerda, ja on aeg, et nutta, 
on aeg tööd teha ning on aeg kosuda ja 
ennast koguda.

Nii võikski ehk puhkamise aega 
mõista sissehingamise ajana, kus lu-
bame ümbritseval end kosutada just 
samamoodi, kui hapnik kopsude täi-
tudes meie organismi elujõuga rikas-
tab. Inimene ei saa elada ainult sisse 
või välja hingates, vaid neid toimin-
guid tuleb regulaarselt ja vaheldumisi 
toimetada, et elujõud ja elurõõm ini-
meses püsiksid. 

On ju isegi meie koduvalla heakor-
ra eeskirja §11 punkt 32 sisuks see, et 
vähemasti mürarikkaid tegevusi, mis 
häirivad naabrite rahu, ei tohiks püha-
päevasel päeval teha. Sest pühapäev 
on hingamise ja kogumise aeg ja argi-
ne müra ei tohiks seda segada.

Küllap ikka on neid, kes arvavad, et 
nemad võivad, ja mõtlevad enda jaoks 
välja ka erinevaid vabandusi selle kat-
teks, kuid laiemas pildis mõjutab kõik 
see kogukonna vaimset tervist ja kul-
tuuri, kui keegi küünitab üle reeglite ja 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsivald.ee

Sobiv hetk on hingata sisse, 
sobiv hetk on hingata välja...
ARVAMUS Suvi on aeg, kus iga inimene soovib hetkeks hinge tõmmata ja lihtsalt 
olla, sest ruttamisest ja tõttamisest saab ju ikkagi mingil ajahetkel meil kõikidel 
mõõt täis. Nõnda ongi need vendade Johansonide laulu “Hingamine” refrääni sõnad 
heaks meeldetuletuseks, et inimene vajab nii sisse- kui ka väljahingamise hetke.

Toimetaja ja reklaamitoimetaja: Jane Saks, tel 5686 0007, 
e-post jane.saks@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 26. augustil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 17. augustil kell 15. Ilusat suve!

N
õndamoodi sätib igaüks 
puhkuse aega enda jaoks 
kõige meeldivamad tege-
vused, et nende läbi rõõ-

mustada asjade üle elus, milleks ehk 
argirutu keskel mahti ei ole olnud. 
Kelle jaoks on see rõõm rannas päi-
kese käes peesitamine, kelle jaoks ko-
duaias näppupidi mullas asjatamine, 
kelle jaoks hoopiski rändamine kau-
gematel radadel, et avastada maailma 
kaugemat ilu ja võlu.

Inimene ei ole masin ja seetõttu on-
gi tarvilik regulaarne sisse- ja väljahin-
gamine ehk elurütmi hoidmine, mis 
aitab toimida ja toimetada aastaring-
selt ja tulemuslikult. Sest pole ju või-
malik, et inimene 11 kuud aastas rabab 
kui segane ja siis ühe kuuga puhkab 
end kõigest selle ajaga kokku kraabi-
tud väsimuse koormast välja. Nõnda 
ongi meile seatud hingamispäev igasse 
nädalasse just selleks, et järjepidevalt 
oleks inimesel mahti end koguda. Ja 
nõndamoodi püsida rõõmus ja terve.

Nõnda võikski ehk inimest võrrelda 
näiteks elektripirniga, mis vajab toimi-
miseks õiget pinget. Kui pinge on liiga 
suur, põleb pirn kiirelt läbi, vahel lausa 
plahvatades. Kui pinge on aga liiga ma-
dal, hõõgub pirn head valgust korrali-
kult andmata. Inimenegi nõrkeb liigse 
pinge all kiirelt, liigselt logeledes aga 
mandub. Just selle tõttu on tarvilik hoi-
da sobilikku rütmi ja selle läbi sobilik-
ku pinget enese elus, et kõik saaks toi-
mida kui õlitatult. On tarvis hetki nii 
sisse- kui ka väljahingamiseks.

Elu tasakaalu viimine
Enese leidminegi on väga tihedalt seo-
tud oma õige elurütmi leidmise ja tun-
netamisega, et kuidas minu jaoks on 
kõige sobilikum ja parem toimida. 
Keegi ehk ongi valmis enam pinguta-
ma, et siis veidi pikemalt puhkamise 
hetkede üle rõõmustada. Keegi teine 
aga vajab hetki endaga olemiseks iga-
päevaselt.

Elu tihtilugu asetabki meid olukor-
dadesse, sõltumata meie planeerimi-
sest ja unistamisest, kus tuleb tõdeda, 
et nüüd tuleb küll hingata. Hingata, et 
koguda end ja selle läbi tajuda, milli-
ses suunas edasi rühkimine see kõige 
õigem tee on.

Vana testamendi Koguja raamatus 
kõneldakse ka, et igale asjale on mää-

J U H T K I R I

Käes on rikkalik 
kultuurisuvi

arvab enda olema võrdsetest võrdsem. 
Seesama heakorra eeskiri on aga kõi-
kide vallaelanike vaheline kokkulepe, 
mille järgimine loob meie elukeskkon-
na selliseks, kus kõik võivad end häs-
ti tunda.

Isegi siis, kui miski või keegi meid 
ärritab, ongi tark mõned korrad süga-
valt sisse ja välja hingata, enne kui me 
reageerime, sest esimese purskena väl-
ja paisatud sõnad võivad olla sellised, 
mida hiljem enam kinni ei püüa ja mil-
lede tagajärgede silumiseks tuleb ku-
lutada palju aega. Sest need sõnad on 
olnud teravad ja haavavad, kuigi ütleja 
ei ole päriselt soovinud kellelegi haiget 
teha. See on näide väsinud ja tõredast 
inimesest, kes ei suuda end taltsutada.

Aga eks enese kontrollimine, oma 
mõtete ja sõnade üle kontrolli omami-
ne ongi alati suur väljakutse. Aga mit-
te võimatu missioon. Kui inimene leiab 
oma elu hingamise rütmi, siis on kõik 
võimalik. Siis on inimene suuteline nä-
gema ja mõistma ka teist inimest enda 
kõrval ning suuteline isegi head soovi-
ma ja head tegema.

Selles kõiges aga ongi oluline leida 
sobivaid hetki hingamiseks, sobivaid 
hetki, et hingata sisse, ja sobivaid, et 
hingata välja, ning nõnda lasta ka elul 
ennast kanda. Alati on elus rohkem 
asju ja olukordi, mida inimene tahab 
omada ja kogeda, kui ta tegelikult suu-
dab. Nõnda peabki alati tegema vali-
kuid, et liigse ihaluses üle ei pingutaks 
ja nõnda end ribadeks ei rabeleks. 

Suvi on aeg hingamiseks, eriti siis, 
kui ta on ilus ja meeled saavad rõõ-
mustatud pikkade ööde ja suvelõh-
nade läbi. Eks needki lõhnad on osa 
sissehingamisest, mis kosutavad hin-
ge ja rõõmustavad meeli. Sobiv hetk 
on hingata...!

On aeg, et naerda, 
ja on aeg, et nutta, 
on aeg tööd teha ning 
on aeg kosuda ja 
ennast koguda. 

Tore näha ja 
mõista, et kultuur 
elab ja areneb 
Viimsis kiiresti.

Nikolai Bentsler
abivallavanem

Viimsis leiab piisavalt rahu, kus sisse ja välja hingata. Foto: Mikk Leedjärv

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik



IDEEKORJE Viimsi valla kaasa-
vasse eelarvesse on võimalik 
esitada ideid kuni 1. augustini. 
Esimese kuuga on juba mitmeid 
häid ideid laekunud, aga oma 
ideed veel esitada plaanivatele 
jagame mõned soovitused.

Viimsi valla kaasava eelarvega finant-
seeritakse kogukonnale olulist ideed 
kuni 50 000 euroga. Selleks, et avaliku-
le hääletusele oma ideega pääseda ja 
luua eeldused toetuse saamiseks, peab 
saadetud idee lähtuma valla kodulehel 
avaldatud juhistest. Need leiab kaasa-
va eelarve lehelt: www.viimsi.ee/kaa-
saveelarve.

Vallasekretäri Leevi Laeveri sõnul 
torkab osade laekunud ideede puhul 
silma see, et igati asjalikule ideele ei ole 
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Palju õnne, Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!

Teated

Bussiliin number 1A kannab 
1. juulist numbrit 1   
Tallinna transpordiamet on vastu võtnud otsuse, millega muude-
takse liini number 1A numeratsiooni. Alates 1. juulist kannab see liin 
numbrit 1.

17. juunil võttis Tallinna transpordiamet vastu käskkirja T-17-1/22/23, mil-
lega kinnitatakse alates 1. juulist töösse bussiliin number 1 Viru keskuse 
ja Viimsi keskuse vahel. Sisuliselt tähendab see muudatus viimsilastele 
tuttava liini number 1A muutumist 1-ks käesoleva kuu algusest. Muudatu-
se järel liini sõiduplaan ega peatused ei muutu.

Sõiduplaani kohta leiab infot: https://transport.tallinn.ee.
Heiko Leesment

avalike suhete osakonna juhataja

Ehitustööd muudavad 
Saha-Loo tee ühesuunaliseks   
Alates 4. juulist muudeti ehitustööde ajaks Saha-Loo tee ühesuuna-
liseks ning see on läbitav vaid Peterburi tee-Narva mnt/Vana-Narva 
mnt suunal.

Ehitustööde tõttu toimub muudatusi ka liinide 101 ja 103 marsruudis. 
Ehitustööde orienteeruv kestvus on vallavalitsusele teadaolevalt kolm 
kuud.

Rait Parve
ehitus- ja kommunaalosakond

Imatra Elekter AS-i Viimsi kontor 
sulgeb uksed  
Imatra Elekter AS Viimsi kontor on alates 1. juulist lõplikult suletud. 

Klientide teenindamine toimub edaspidi digitaalsetes kanalites. Kõik 
kliendid saavad ettevõttega edaspidi ühendust võtta e-posti, telefoni 
või kodulehe/iseteeninduse vahendusel: www.imatraelekter.ee. 

Reti Meema 
Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuht

esitatud selle juurde detailset eelarvet 
ega lahenduse täpseid kirjeldusi.

“Panen kõigile osalejatele südame-
le, et oma ideid esitades oleks kindlas-
ti läbi mõeldud kõik vajalikud kom-
ponendid ja need ka nõuetekohaselt 
esitatud. Tunnustame inimesi heade 
ideede eest, aga kindlasti on nende 
kõigi puhul ka keskse tähtsusega teos-
tatavus, mida saab komisjon hinnata 
vaid siis, kui kirja on pandud võimali-
kult täpne idee kirjeldus ja koostatud 
ka eelarve,” ütles Laever.

Ühtlasi palub vallasekretär pööra-
ta tähelepanu sellele, et inimesed 
oma sotsiaalmeedias kommen-
taaridena jäetud ideed kind-
lasti nõuetekohaselt ära vor-
mistaksid ja vallavalitsusele 
edastaksid. “Sotsiaalmeedia 
avarustesse jäetud hea idee po-
tentsiaali saab ikkagi maksimaalselt 
rakendada siis, kui see päriselt komis-
jonile ka esitatakse,” sõnas vallasekre-
tär.

Vallavalitsusele esitatav kaasava 

Esimesed ideed kaasavasse 
eelarvesse on laekunud

eelarve idee peab sisaldama järgmist:
- idee nimi,
- investeeringu asukoht,
- hinnanguline maksumus,
- eesmärgi kirjeldus (sh olulisus ko-

gukonnale/vallale tervikuna),
- sihtrühm,
- elluviimise ajakava,
- idee sisu kirjeldus,
- ideed iseloomustav materjal (es-

kiis, joonis, foto, kirjeldus sellest, mi-
da oleks idee hindajail oluline teada).

Aastal 2021 võitis kaasava eelarve 
madalseiklusparkide rajamise algatus, 

mille tulemusel valmib kaks seik-
lusparki. Esialgse plaani koha-

selt rajatakse Sanglepikusse 
11 raja ja Viimsi kooli juurde 
seitsme rajaga seikluspark. 

Mõlemal rajal ootab külas-
tajaid ka üks trosslaskumine. 

Madalseiklusparkide projekt oo-
tab veel ehitusluba ja selle aasta lõ-
puks peab kaasava eelarve tingimuste 
kohaselt saama mõlemad seikluspar-
gid valmis.

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

ÜHISTRANSPORT Liinivõrgu seni-
ses mahus säilitamise ja teenuse 
arendamise eesmärgil tõstetakse 
Harjumaa avalike bussiliinide 
piletihindu keskmiselt 20%.

Transpordiameti 21.06.2022 käskkirja-
ga nr 1.1-1/22/84 kinnitati uued pileti-
te hinnad mittetulundusühingu Põh-
ja-Eesti Ühistranspordikeskus poolt 
avaliku teenindamise lepingute alu-
sel korraldatavatel Harju maakonna 
bussiliinidel. Põhja-Eesti Ühistrans-
pordikeskus tegutseb neljas maakon-
nas, kuid alates 1. juulist kehtima hak-
kav 20% piletihindade tõus puudutab 
hetkel ainult Harjumaa avalike bussi-
liinide hinnakujundust. Muudatus ra-
kendub ka Tallinna ja Harjumaa ühis-
te 30 päeva piletite hindades.

Piletite hinnatõusu peamine põhjus 
on üleüldine hindade kallinemine, eri-
ti mõjutab ühistransporditeenuse ku-

lusid kütuse hinna tõus. Käesoleval 
aastal on diiselkütuse hinna muutus 
olnud +60%. Senised piletihinnad on 
kehtinud alates 2018. aasta 1. juulist, 
nelja aastaga on aga kulutused teenu-
se osutamisele oluliselt suurenenud.

Piletite hindade tõus aitab lisaks 
olemasoleva teenuse säilitamisele 
kaasa ka eesmärgile luua inimestele 

Piletihindade tõus liinidel 
114, 115 ja 174

Andrus Nilisk
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ 
tegevdirektor

  Uute piletihindadega saab 
tutvuda veebiaadressil https://
www.ytkpohja.ee/piletite-hinnad. 

Bussiliinide piletihind tõuseb keskmiselt 20%. Foto: erakogu

võimalikult head tingimused isikliku 
sõiduvahendi asemel ühistranspordi 
kasutamiseks.

Aastal 2021 võitis kaasava eelarve madalseiklusparkide rajamise algatus. Foto on illustreeriv. Foto: Canva

Bussi number 1 peatused ei muutu. Foto: Jane Saks
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PÄRNAMÄE

1) Warung Indoneesia
Pärnamäe tee 200, Pärnamäe
Avatud: 16. juulil kell 10–17

Warung Indoneesia ehk Indonee-
sia kohvik on traditsiooniline, huvita-
va menüüga tänavakohvik, millesarna-
seid võib leida Indoneesias iga nurga 
peal. Kui sa ei ole veel Indoneesias käi-
nud, siis tule ja proovi Indoneesia tä-
navatoitu meie juures!

VIIMSI ALEVIK
2) Lasteaed
Vehema tee 6, Viimsi alevik
Avatud: 16. juulil kell 12–22

Kodukohvik Lasteaed pakub sooja 
suppi ja suupisteid. Menüüs on tervis-
likud salatid, pannkoogid ning soola-
sed ampsud. Joogiks pakume seda ja 
teist. Lapsed saavad kohviku suures 
hoovis ringi sebida, hüpata batuudil 
ja mänguplatsil.

3) Mõisakohvik Maria Juures
Mõisa tee 1, Viimsi alevik
Avatud: 16. juulil kell 11–18

Viimsi mõisas saab end kohvikute-
päeval tunda kui külas kindraliproua 
Maria Laidoneril. Viimsi mõis, kus täna 
asub Eesti Sõjamuuseum – kindral Lai-
doneri muuseum, oli kunagi suveko-
duks Eesti suurimale väejuhile Johan 
Laidonerile ja tema poola aadlidaamist 
abikaasale Mariale. Nad armastasid 
oma kauni suveterrassiga mõisas väga 
külalisi võõrustada ja Viimsi kohviku-
tepäeval läheme üheks päevaks selles-
se aega tagasi. Kohvikus ootavad teid 
Sandra koogid, aga ka soolast kõhutäi-
det. Muusikaga loob meeleolu Urmas 
Lattikas, lapsi ootab meisterdamine 
töötoas, matkatarkusi ja oma tegemi-
si tutvustavad Noored Kotkad, päris 
pisikesed saavad liivakooke teha mu-
daköögis. Sõjamuuseum ja sõjatehni-
ka angaar on avatud tasuta. NB! Koh-
vikus on müük sularahas.

4) Kaks kassi
Krüsanteemi tee 1, Viimsi alevik
Avatud: 16. juulil kell 12

Mõnus muusika, maitsev toit ja 
relax-chill-ala.

HAABNEEME
5) Klaarsuse Kristallikohvik
Taluranna põik 3, Haabneeme
Avatud: 16. juulil kell 11–21 ja 17. juulil 
kell 11–17

Klaarsuse kristallikohvikus pakume 

TRADITSIOON Viimsi kohvikutepäev toimub sel aastal 
16. juulil, ent Viimsi saartel on kohvikutepäev lausa kaks 
päeva jutti: 16. ja 17. juulil. 

Viimsi kodukohvikud kutsuvad taas külla!
K

odukohvikuid on Viimsi vallas palju, seega tasub varakult teha eeltööd 
ning valida välja kohvikud, mida kindlasti külastada soovite. Kindlasti 
tasub läbi põigata kohvikutest, kuhu eelmistel aastatel sattunud ei ole – 
iial ei tea, milliseid põnevaid üllatusi sealt leida võib! 

Toome teieni info kohvikute kohta – leidke oma lemmikud.
 Kristiina Sillaste

kohvikutepäeva korraldaja

kosutust nii vaimule kui ka kehale! 
Meie menüüs on vaid taimne ja tervis-
lik toiduvalik. Vaimule pakume toeta-
vaid kristallielamusi, kaunist kunsti ja 
soovijad saavad lasta endale laduda ta-
rokaarte. Meie kristallistuudiot ja koh-
vikut lihtsalt peab ise kogema!

6) Piparmünt
Hundi tee 10, Haabneeme
Avatud: 16. juulil kell 11–17

Pakume makroone, kooke, värskeid 
saiakesi, jooke ja suutäie soolast!

7) Vennad Poolikud X 
Jätsiunelm
Küti tee 2, Haabneeme
Avatud: 16. juulil kell 11–18

Pakume head ja paremat nii kõhu 
kui ka janu täiteks. Meie kohviku hoo-
vis saab mõnusalt aega veeta oma sõp-
rade või pere keskel, nautides head 
toitu ja suvevõlusid. Aias saab ka laua-
tennist mängida.

8) Hea Kohvik
Pihlaka tee 25, Haabneeme
Avatud: 16. juulil kell 11–18

Hea Kohviku parim pala lastele on 
seikluspark. Seikluspark on ka vane-
mate parim pala, kuna nemad saavad 
nautida kohvi, kooki, suitsuliha, sup-
pi, jäätist ja kõike muud head-paremat 
samal ajal, kui lapsed zip-line’il hüp-
pavad.

9) Tellissaare kohvik
Tellissaare tee 1, Haabneeme
Avatud: 16. juulil kell 12–21

Pakume kartulisalatit, võileivator-
te, pirukaid, lõhesuppi ja kooke. Jahu-
tust pakuvad külmad joogid, sealhul-
gas mojitod. Kõlaritest kostub mõnus 
muusika. Tule, ole, naudi!

10) Happy Jazz Kodukohvik 
feat. Nami-Nami
Palumetsa tee 1a, Haabneeme
Avatud: 16. juulil kell 13–23.55

Kollases muusikat täis Pipimajas 
ootab teid erilise atmosfääriga ja kaks 
korda parimaks kodukohvikuks auhin-
natud kohvik, kus peale suus sulava-
te toitude on menüüs ka terve päeva 
ja õhtu kestev elav muusika. Olles ise 
muusikud, on see kohvik ja maja täis 
sõpradest muusikuid ja muusikaar-
mastajaid. Alates kella kahest astub 
igal täistunnil lavale uus esineja – täp-
selt kell 14.00 avab kohviku muusika-
lise osa Tallinna Politseiorkester täies 
koosseisus! Kohviku poole pealt löö-

vad kampa armas Pille Petersoo ja Na-
mi-Nami ning mitmed toredad hobi-
kokad. Saab kindlasti häid Happy Jazzi 
suppe, suus sulavaid küpsetisi ja veini-
kõrvaseid. Oodatud on nii liha- kui ka 
kalaaustajad ja veganid. Väikese jazzi 
kõrvale kuulub kindlasti ka väike vein 
või klaasike kihisevat. Ootame oma va-
nu ja uusi fänne!

11) Käpakese kohvik
Metsalille põik 2 (Lille põik 4b), Haab-
neeme
Avatud: 16. juulil kell 12–18

Käpakese kohvik avab oma uksed 
neljandat suve järjest ja ootab külla uu-
si ja vanu sõpru. Pakume suviseid ker-
geid sööke ja jahutavaid jooke. Nagu 
ka varasematel aastatel, on tegevust nii 
suurtele kui ka väikestele, aias kõlavad 
jazzi- ja soulirütmid, lastele suur liiva-
kast ja batuut. Olete lahkesti oodatud 
meie peresõbralikus kohvikus meeldi-
valt aega veetma! 

PRINGI

12) Rohuneeme Puri 
kodukohvik
Rohuneeme tee 51a, Pringi
Avatud: 16. juulil kell 11–20

Rohuneeme Puri kodukohvik tegut-
seb ka sel aastal! Kodukohvikut peavad 
armsa kortermaja korteri 10 elanikud 
ning armastatud leivanumbriteks pa-
kub kohvik peamiselt suitsurääbist, 
krõbedat kilu ja panko lestafileed, mil-
lele lisaks veel veganroogasid, küpse-
tisi, lõunasuppi, käsitööpelmeene, 
erilist koduõlut, jäätisekokteili ja pal-
ju muud. Meeleolu aitab üleval hoi-
da lõõtspill koos kitarriga. Laste hea-
olu eest vastutavad sõbralik kass Miisu 
ja küülik Martini, lastealas asub liiva-
kast koos mänguasjadega. Kogu tee-
nitud tulu läheb KÜ toetamiseks, kus 
eelnevatel aastatel on soetatud aiama-
jale uus katus, murutraktor ja vihma-
vee kogumise süsteemid. Ootame teid!

PÜÜNSI
13) Oti Tare
Talveaia tee 1, Püünsi
Avatud: 16. juulil kell 11

Pakume burgereid nagu tehti vanas-
ti, tõelisi, elaval tulel küpsetatud kodu-
seid pitsasid, kringleid ja hapusaiasid.

ROHUNEEME
14) Suhkrupomm kohvik
Väike-Ringtee, Rohuneeme
Avatud: 16. juulil kell 12–18

See on kohvik tõelistele magusa-
sõpradele! Pakume pehmet jäätist, 
suhkruvatti (seekord suure masinaga), 
täidisega pannkooke (ka soolaseid) ja 
Krebeli Bake&Cake hõrgutavaid kooke. 
Koogivalikus on kukeseene- ja suitsu-
kanapirukad ning magusad koogike-
sed. Täiskasvanutele serveerime ka ja-
hutavat jooki.

15) Kivineeme kohvik
Suur-Ringtee 19, Rohuneeme
Avatud: 16. juulil kell 12–19

Kivineeme kohvik ootab taaskord 
teid oma hoovil. Meie aias saab lille-
de keskel nautida hubast kodukohviku 
hõngu, imetleda merevaadet ja proo-
vida peakoka Tiiu poolt valmistatud 
maitsvaid suppe ja suus sulavaid koo-
ke. Tulge kõik, noored ja vanad, tulge 
kõik, kellel igav täna!

KELVINGI
16) Kott ja Kook
Eha tee 29, Kelvingi
Avatud: 16. juulil kell 12–21

Kohvik Kott ja Kook on tegutsenud 
alates aastast 2006, kui pakuti suhkru-
kringleid Lizzy eestvedamisel. Lizzy on 
spetsialiseerunud smuutide, salatite ja 
šokolaadiküpsiste valmistamisele. Mit-
te keegi ei tee nii häid chocolate-chip 
cookiesid kui Lizzy. Amy kaneelirul-
lid ja rabarberikook viivad sõna otses 
mõttes keele alla. Meie pere itaalia/
prantsuse/inglise/kanada/eesti taust 
ning hea tooraine hindamine ja holis-
tiline elukäsitlus määravad meie toidu-
valikuid. Sel aastal pakume söömiseks 
täiuslikke maiuspalu: pannkoogid eri-
nevate täidistega või ilma täidiseta – nii 
nagu hing ihaldab ja süda soovib. Pak-
sud belgia vahvlid krõbeda karamelli-
se suhkruga. Kogu menüü on laktoo-
sivaba.

LEPPNEEME
17) Kristallhaldjate surfikohvik
Kiviaia tee 1, Leppneeme
Avatud: 16. juulil kell 11–18

Loome ka sel aastal üheskoos maa-
gilise, kõhule ja hingele pai tegeva võlu-
aia. Surfiguru & kristallihaldjad võluvad 
tervislikke täistaimseid ja veganhõrgu-
tisi: magusaid ja soolaseid maiuseid 
ja kooke, värskendavaid surfijooke ja 
Sri Lanka rice & curryt. Kristallihald-
jad avavad oma kodupoe salalaekad 
väekate kristallidega, käsitööehete-
ga, Sri Lanka hõbeehetega ja käevõru-
de meisterdamise töötoaga. Surfiguru 
annab lahkelt surfinõu ja rentimiseks 
maailma parimad SUP-lauad, millega 
saad minna samasse koduranda nauti-
ma. Toreda kohtumiseni Leppneemes!

RANDVERE
18) Vaablase hoovikohvik
Vaablase tee 1, Randvere
Avatud: 16. juulil kell 12–22

Me teeme seda jälle! Avame uksed 
kõikidele uutele ja vanadele tuttavate-
le. Pakume uusi ja juba tuttavaid mait-
seid.

19) MerePere kodukohvik
Kaevuaia tee 24, Randvere
Avatud: 16. juulil kell 13–20

See kohvik, pikemalt kus oleks ja ta-
gasi sa muudkui tuleks, siin kõhu täis 
saab iga kere, see kodukohvik Mere-
Pere! Meie kohvikus on elav muusika 
ja ilus ilm!

20) Ranneferde Aiakohvik
Silva kesktee 6, Randvere
Avatud: 16. juulil kell 12–17

Ranneferde aiakohvik avab oma 
uksed esmakordselt mõnusal ja vaik-
sel Randvere küla tänaval. Meie juures 
leiavad meelepärase tervisliku kõhu-
täie nii soolase- kui ka magusasõbrad, 
suured ja väikesed. Pakume ka laktoo-
si- ja gluteenivabasid valikuid ning 
sooje ja jahutavaid jooke. Meie õues 
jagub tegevust ja jooksuruumi ka pisi-
perele! Ootame külla! 

22) Köht
Käokinga tee 7, Randvere
Avatud: 16. juulil kell 10–17

Võtame rebitud liha ning paneme 
selle maitsvalt gurmee bunsi vahele 
koos lisanditega.

METSAKASTI

21) Suits & Sool
Marjamaa tee 14, Metsakasti
Avatud: 16. juulil kell 11

Pakume värskeid hõrgutisi, mis on 
valminud meie enda tagahoovis, külm-
suitsu ahjus! Poke-kausid, takod, lõhe-
salat ning tervislik avokaadokook on 
vaid mõned märksõnad!

 
24) Kringlikoda
Tarvase tee 26, Metsakasti
Avatud: 16.–17. juulil kell 10–18

Tegu on kringlikohvikuga, kus pa-
kutakse palju kringleid ja torte ja saab 
ka suppi.

25) Kodukohvik Hortensia
Pirni tee 14, Metsakasti
Avatud: 16. juulil kell 10–22

Kallid sõbrad! Sel aastal ootame 
teid jälle kodukohviku Hortensia lille-
rikkasse aeda! Pakume koduseid ukrai-
napäraseid toite: borš, zrazid, täidetud 
paprikad, baklažaanirullid, mooni-
saiad ja palju muud. Osta saab ka kä-
sitööpräänikuid. Viime läbi prääniku-
te glasuurimise töötoa, mida juhendab 
professionaalne kondiiter. Tulge osale-
ma – harjutame lilleteemalisi glasuure!

MUUGA

23) Kolme kodu kohvik
Lasketiiru põik 5, Muuga
Avatud: 16. juulil kell 11–17

Kolme kodu kohvik pakub ka sel 
aastal palju mängulusti ja põnevaid 
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Viimsi kodukohvikud kutsuvad taas külla!

maitseelamusi tervele perele! Ahvi-
raudtee, täispuhutav batuut, näo-
maaling, kiiged, kirbukas ning meis-
terdus- ja mängualad. Olime parima 
ettevalmistusega kohvik aastal 2021!

ÄIGRUMÄE
26) Äigrumäe külakohvik
Äigrumäe tee 4, Äigrumäe
Avatud: 16.juulil kell 12–18

Kohvikutepäeva laua katavad Äigru-
mäe küla perenaised, kelle tehtud küp-
setised on ühises kohvikus müügil kü-
laplatsil. Pakume Eve tehtud soolaseid 
ampse ja kooke, Pireti tehtud seljankat 
ja tordilõike. Priit on kohal suure kohvi-
masinaga, ta pakub parimat kohvi Viim-
sis. Oma panuse annavad ka ülejäänud 
külaelanikud. Lapsed on müümas ise-
tehtud muffineid, võileibu ja jooke. Saab 

Kohvikukülastaja 
meelespea!

  Sel päeval liigu võimalusel 
kohvikust kohvikusse kas jalg-
rattaga, tõukerattaga, jala või 
bussiga.

  Võta kaasa oma toidunõud,
väldi ühekordseid nõusid.

  Võta kaasa sularaha.
  Riietu vastavalt ilmale.
  Võta kaasa joogipudel.
  Võta kaasa toidukarp, et head

 ja paremat koju kaasa osta.
  Võta kaasa hea tuju!

nautida mõnusat olemist. Vihmase ilma 
jaoks on olemas suured telgid.

PRANGLI
27) Pihlaka talu kohvik
Pihlaka talu idaotsa küla, Prangli saar
Avatud: 16. juulil kell 11–19

Otsid vägevale elamusele juurde ka 
häid maitseid, siis tead, kuhu pöördu-
da – meie ootame sind! Menüüs lei-
dub igale maitsele midagi meelepä-
rast, lisaks kõigele muule pakume ka 
igal aastal kliente köitnud eksklusiiv-
set suitsutatud hüljest. Ära maga või-
malust maha, tule ja proovi ka!

28) Prangli Surfibaar
Mölgisadama, Lääneotsa, Prangli saar
Avatud: 16.–17. juulil kell 12

Söögid, joogid ja kokteilid.

29) Sinise Maja Kohvik
Lääneotsa küla, Praaga talu, Prangli 
saar
Avatud: 16. juulil kell 10–16 ja 17. juulil 
kell 10–14

Pakume Praaga talu õuel ja Sinises 
Majas suviseid maitseelamusi, kosuta-
vaid jooke ja mõnusat olemist. Hom-
mikubufee kell 10–12. Sealt edasi on 
menüüs traditsioonilised kohalikust 
toorainest valmistatud söögid.

30) Metsarahva Talu Kohvik
Metsarahva talu, Idaotsa, Prangli saar
Avatud: 16.–17. juulil kell 11–19

Kohvik ratastel seisab Prangli saa-
re keskpunktis Idaotsa külas Metsa-
rahva talu ees. Lauad ja istekohad ole-
mas. Menüüs kiirtoidud, koogid ning 
joogid.

31) Prangli Saare-Resto
Ülesaare, Prangli saar
Avatud: 16. juulil kell 22–4

Prangli Saare-Resto osaleb Viim-
si kohvikutepäeval oma legendaarse 
öökohvikuga. Päevasel ajal külastavad 
kõik kodukohvikuid ja naudivad nende 
hõrgutisi, aga hilisõhtul pakub Prang-
li resto snäkki ja saab ka tantsu keeru-
tada.

32) KoduSadama kohvik Pranglil 
Kelnase, Prangli saar
Avatud: 16.–17. juulil kell 9–20

Tegu on maalilisel Prangli saarel 
imepärase vaatega ning kahekordse 
terrassiga kohvikuga Kelnase sadamas.

Viimsi kohvikutepäeva kodulehel 
www.viimsikohvikutepaev.ee  on ole-

mas ka digitaalne kaart koos põhjali-
ku kohvikute kirjeldusega. Kohtumise-
ni Viimsi kohvikutepäeval!
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E
ttevõtjatee või oma resto-
ranikett polnud noore Tõ-
nis Siiguri mõtteis, mehe 
kireks oli kokandus, ise-

gi puhkehetkedel. Kulinaariaga te-
gelemine on tema jaoks parim viis 
maailmas toimuvast väljalülita-
miseks. Ettevõtlus jõudis Siiguri-
ni ühel hetkel ise. “Kui alustasin, 
olin pigem selline investori moo-
di passiivne omanik kui igapäeva-
selt opereeriv ja toimetav ettevõtja. 
Aasta oli siis kas 1995 või 1996. Et-
tevõte OKO restoranid sündis aas-
tal 2011 ning sellega toimetame 
väga aktiivselt sellisel kujul koos 
Martti Siimanniga varsti juba pea 
kümme aastat.”  

Siigur Restoranide gruppi kuu-
lub kokku kaheksa erakordse me-
nüüga restorani, tööd ja väljakut-
seid jagub. “Kui talvisel perioodil 
töötab meil kõikide restoranide 
peale kokku sadakond inimest, siis 
suveks palkame vahel kuni 150 kä-
tepaari lisaks. Huvi valdkonna vas-
tu, tugev tervis, soov tööd teha ja 
hea suhtlusoskus on töölesaamise 
peamiseks aluseks.”

kõvasti rohkem väärt, kuid kõigeks 
selleks raha leida võib osutuda pi-
gem keeruliseks.

NOA pidev 
edasiliikumine
Aastal 2014 uksed avanud arhi-
tektuuribüroo KAMP Arhitektid 
loodud restoranihoone on pide-
vas muutumises. NOA on vaielda-
matult üks ilusamaid mereäärseid 
kohti, millele sarnaseid alternatiive 
on Tallinna lähiümbruses väga kee-
ruline, kui mitte võimatu leida. Aja 
jooksul põnevad muutused toimu-
nud nii sisus kui ka vormis. 

“See on protsess, millele hin-
nangu andmiseks tuleb ajas taga-
si liikuda,” leiab restorani omanik. 
Menüü ümber toimuva kirjelda-
miseks on peamiseks märksõnaks 
hooajalisus. “Parima maitseelamu-
se saamiseks soovitan toitu jagada. 
Kui pearoog on individuaalne, siis 
eelroogi võib seltskonna peale olla 
mitmeid. Selline lähenemine lisab 
lõuna- või õhtusöögile üksjagu põ-
nevust,” jagab ta soovitusi.

“Proovime vastavalt hooajale 
leida kõige sobivamaid tooteid nii 
metsast kui ka aiast, mida saame 

Tee tippu võib alguse saada 
NOA köögist 
Teekonda maailma parimate sek-
ka jõudmiseks tasub alustada kodu 
lähedalt. Kokandushuviga Viimsi 
noorte jaoks on selleks kõik või-
malused loodud jalutuskäigu kau-
gusel Tallinna ja Viimsi piiril asuvas 
Eesti ilusaima vaatega NOA resto-
ranihoones. Jah, Tõnis Siiguri res-
toranipere on valmis välja õpeta-
ma ka veel üsna napi vilumusega 
kaasteelisi.

“Ei tasu arvata, et kõrge tun-
nustuse tuules on meil kõik liigagi 
hästi. Mul on reaalselt vaja oma tii-
mi töökäsi, kes on sellest valdkon-
nast tõsiselt huvitatud. Masinate ja 
seadmete taha, mis nõuavad pike-
mat väljaõpet, me noori kohe ei pa-
ne, kuid lõpuks sõltub kõik konk-
reetsest inimesest. Võtke meiega 

SUPERKOKK Tartus üles kasvanud ja seal 
kokandusalased algteadmised saanud Tõnis Siigur 
reisiks ajamasinas aastasse 1900 kokkade kuninga 
ja kuningate peakoka Georges Auguste Escoffieri 
kööki, et veeta kulinaariamaailmas revolutsiooni 
teinud prantslasega koos kasvõi mõned põgusad 
tunnid. “Õppida tuleb parimatelt!” ütleb peenkoka-
kunsti eest Michelini tärniga tunnustatud Noa Chef’s 
Halli looja Siigur veendunult. OKO Restoranid pälvis 
tänavu ka Viimsi kõrgeima autasu Viimsi Vaal.

ühendust, proovime ära, karta ei 
maksa. Kui maha kukume, tõuse-
me püsti ja läheme edasi!” julgus-
tab ta noori enda poole pöörduma.

“Kokandus on vaja praktikas lä-
bi teha ja mida paremate inimeste 
kõrval sa seda teha saad, seda ka-
sulikum on. Õpi parimatelt ja kui 
saad parimaks, siis tulevad kõik 
muud asjad iseenesest, raha kaa-
sa arvatud. Kui ainult raha peale 
kusagile joosta, mida paljud täna 
teevad, siis tõenäosus millegi saa-
vutamiseks on tunduvalt väiksem,” 
usub tippkokk.

Kaardista oma võimalused
Eestis rahvusvaheliselt tunnusta-
tud kokakoole pole, kuid baastead-
miste hankimiseks tasub erinevate 
kutsekoolide õppeklasse kulutada 
küll. “Prantsusmaale mõnda erilis-
se kooli pole vaja tormata, võimalu-
si selleks on ilmselt vaid vähestel,“ 
mõtiskleb Tõnis Siigur. Alustada 
tasub Eestist, esimesed asjad siin 
selgeks teha ning siis edasi vaada-
ta. Muidugi on tore, kui suudad tii-
relda mööda maailma ning pari-
mates restoranides õppida, mis on 
kogemusena mõnest kokakoolist 

pakkuda nii värskelt kui ka konser-
veerida. Maht on suur ning teeme 
selles osas koostööd professionaa-
lidega, kes meid varustada aitavad,“ 
selgitab Siigur. Kuna koka päevad 
on pikad, siis ise kusagile ta mida-
gi noppima ei lähe, sest see ei ole 
lihtsalt võimalik.

Huvitaval kombel selgub, et me-
re ääres oleva restorani menüüs ka-
la pakkumine on vahel üsna peava-
lu valmistav väljakutse. “Kalaga on 
Eestis kogu aeg keeruline olnud – 
seda on raske saada või pigem siis 
peaksin täpsustama, et seda on jät-
kusuutlikult raske saada. Valik on 
nagu on, kuid üritame alati ka ko-
halikku toodangut leida, mis pole 
alati võimalik.”

Marta Vasarik
Viimsi Teataja 
kaasautor

Tõnis Siigur 
kutsub 
õppima 
parimatelt

Kokandus on vaja 
praktikas läbi teha 
ja mida paremate 
inimeste kõrval sa 
seda teha saad, seda 
kasulikum on.

Proovime vastavalt 
hooajale leida kõige 
sobivamaid tooteid 
nii metsast kui ka 
aiast.

Tõnis Siigur on 
noortele heaks 
eeskujuks. 
Fotod: erakogu

NOA restoran 
asub ainu-
laadse vaa-
tega kohas.
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Putukamaailm veel laual pole. 
“Võimalik, et oleme sellele lähe-
dal, idee tasandil on palju asju lä-
bi käinud, kuid otseselt meie kööki 
see jõudnud pole. Ma ei näe põh-
just, miks meil oleks vaja näiteks 
kilki kuskil täitematerjalina kasuta-
da või prussakat grillida. Võib-olla 
on see reaalsus 20 aasta pärast, ei 
oska öelda.”

Heal nimel on mitu lugu
Restorani nime mõtestab Tõnis Sii-
gur kahe erineva nurga alt. Noa ni-
me mõeldi päris pikalt, aga midagi 
head ei leitud. “Ühel hetkel hakkas 
mõte liikuma, et meil oli palju eri-

nevaid ja väga ägedaid söömiseks 
mõeldud nugasid, millest osa la-
sime spetsiaalselt teha, teised ost-
sime. Sealt ilmselt jõudsime NOA-
ni. Samas paljudele väliskülalistele 

seostub see Noa laevaga, mis on ka 
rahvusvaheliselt väga tuntud.”

Üks maja, kaks restorani
Michelini tunnustuse saanud Noa 
Chef’s Hall ehk restorani peakoka 
pool oli mehe plaanides sees algu-
sest peale. “Aegade jooksul on ini-
mestes palju segadust tekitanud 
see, et ühes majas on kaks restora-
ni: NOA ja Noa Chef´s Hall. Kuid tä-
na nii on ning meil ei ole põhjust 
seda muuta.”

Restoranis Noa Chef’s Hall pa-
kutakse degustatsioonimenüüd. 
See on Tõnis Siiguri ja Roman Si-
dorovi loodud luksuslik seitsme-

käiguline õhtusöök, mis hoiab kü-
lalised algusest lõpuni põnevuses. 
Menüü on tutvumiseks väljas res-
torani veebilehel ning soovi korral 
saab söökide juurde tellida ka som-
meljee poolt kokku sobitatud veini-

valiku. Kõnekas on tõik, et nende 
tähelepanelik ja kirglik sommeljee 
Robert Põld sai samuti Michelini 
poolt sommeljee auhinna. Tunnus-
tati nii tema nutikust toidu ja veini 
koosluste kombineerimisel kui ka 

Ma ei näe põhjust, 
miks meil oleks vaja 
näiteks kilki kuskil 
täitematerjalina 
kasutada või prus-
sakat grillida.

head huumorimeelt ning sõbralik-
ku vahetut olekut, mis aitab kaasa 
mõnusa meeleolu loomisel.

Unistuste täitumine
“Suures plaanis muutis Micheli-
ni tärn seda, et peame olema selle 
tunnustuse väärilised, taset hoid-
ma ning võimalusel ka tõstma. Kü-
laliste huvi kasvas muidugi hüp-
peliselt, mis on sellistel puhkudel 
normaalne nähtus ning iga ettevõt-
ja unistus,” rõõmustab Tõnis Siigur. 
Kui enne sai Noa Chef´s Hall res-
toranis koha kas samaks või järg-
miseks päevaks, siis nüüd on pea 
poolteist kuud broneeringutega 
kaetud. Restoranil on olemas ka 
ootenimekiri, sest elu teeb vahel 
omad plaanid ning kui mõni bro-
neering tühistatakse, pakutakse 
vabanenud ajad välja teistele hu-
vilistele. “Alati tasub helistada ja 
uurida,” soovitab ta ja täpsustab, et 
NOA restoraninaudingutele pääseb 
ligi üldjuhul tavapäraselt.

Michelini 
tunnustus on 
Tõnis Siigurile 
tähtis. 

Suures plaanis 
muutis Michelini tärn 
seda, et peame 
olema selle tunnus-
tuse väärilised, taset 
hoidma ning võima-
lusel ka tõstma.

Et leida üles 
endale kõige 
enam maitsev 
söök, soovitab 
Siigur proovida 
läbi kogu NOA 
menüü. 
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Millal Artium avatakse?
Viimsi Artium avatakse 19. au-

gustil enam kui kuu aega kestva 
festivaliformaadis avakuuna, mil 
esitleme mitmekesist programmi 
muusika, etenduskunstide, visuaal-
kunstide ja filmi valdkonnas nii 
rahvusvahelisel, riiklikul kui ka ko-
gukondlikul tasandil. Tahame ava-
kuuga luua publiku jaoks pildi sel-
lest, millist programmi on võimalik 
tulevikus Viimsi Artiumis näha.

Avakuu kestab 1. oktoobrini, kui 
Artiumis toimub rahvusvaheline 
muusikapäev.

Milline näeb välja Artiumi lähiaja 
kultuuriprogramm?

Tooksin välja Artiumi avakuust 
Eesti kultuuri mõningad tähtsünd-
mused, ent programm on pikk ja 
mitmekesine ning sellega saab 
jooksvalt tutvuda Artiumi kodule-
hel ja sotsiaalmeediakanalites. Li-
same läbi suve uusi sündmusi ko-
dulehele, seega soovitame jälgida 
kodulehte jooksvalt.

• 20. augustil, kui on Eesti Vaba-
riigi taasiseseisvumispäev, toimub 
Artiumis ERSO päev, kui terve päe-
va jooksul on võimalik osa saada 
kontsertidest erinevates Artiumi 
saalides ja ruumides.

• 26. augustil toimub Kristjan 
Järvi Ensemble, Mick ja Angeelia 
Pedaja kontsert “Põhjamaine pal-
ve”.

• 2. septembril toimub NOËPi & 
Sander Mölderi kontsert.

• 25. septembril toimub Viim-

si JazzPop Festival ja Estonian 
Voices’e kontsert.

• 29. septembril toimub kont-
sert “SANCTUS” - kava Arvo Pärdi 
parimatest teostest Tallinna Kam-
merorkestri ja Eesti Filharmoonia 
Kammerkoori esituses Tõnu Kal-
juste juhatusel.

• Kaasaegse kunsti galeriis, en-
dises sõjaväe kütusemahutis on 
meil terve avakuu jooksul võima-
lik näha Priit ja Olga Pärna näitust 
ja retrospektiivi.

Lisaks toimuvad nii klassikali-
se muusika, jazz- kui ka popkont-
serdid ja erinevad kogukondlikud 
üritused nagu näiteks vanavane-
mate päev.

Kas midagi programmist on suu-
natud ka lastele/noortele?

Korraldame koos Viimsi vallaga 
tänavakunstifestivali ja samuti on 
programmis erinevaid sündmusi 
koostöös Artiumis asuvate Viimsi 
huvikoolidega. Kooliaasta alguse 
puhul annab kontserti NOËP.

Kas tulemas on esinejaid ka vä-
lismaalt?

Viimsi Artiumi üheks suureks 
eesmärgiks on esitleda rahvusva-
helist kultuuri hooaja jooksul. Väga 

AVAKUU Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium 
on valmis saanud ning kutsub kultuurihuvilist 
publikut nii majaga kui ka sealse programmiga 
tutvuma. Avakuu kultuuriprogrammi tutvustas 
meile SA Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium 
juht Kristiina Reidolv. 

Artiumi avakuu pakub elamusi ja rikkalikku kultuuriprogrammi

Artium
avaneb!

Uue kultuuri 
keskus

Avakuu 19.08 - 01.10

Tule oma sündmusega 
Viimsi Artiumisse! 

Korralda kultuuriüritus, seminar, 
konverents, tänuüritus, aastapäev 
või mõni teine tähtpäev. 

Vaata lisaks viimsiartium.ee

Jane Saks
Viimsi Teataja 
toimetaja

soovitame

Tero Saarineni Company lavastused 
“HZ I HUNT” jõuavad Artiumisse

  Viimsi Artiumil on võimalus esitleda Tero Saarineni Company 
lavastust “HZ | HUNT” Artiumi avakuu raames – 30. augustil 
esitleme Tero Saarineni lavastust “HUNT”, samuti toimub kohtu-
mine koreograafi Tero Saarineniga ning on võimalus näha ka do-
kumentaalfilmi tema loomingust. 1. septembril toome publikuni 
Tero Saarinen Company lavastuse “HZ”, mille koreograafiks on 
Johanna Nuutinen ning lisaks toimub Maarja Nuudi kontsert.

1. septembril toome publikuni Tero Saarinen Company lavastuse 
“HZ”, mille koreograafiks on Johanna Nuutinen, ning lisaks toimub 
Maarja Nuudi kontsert. 

“HZ | HUNT” on Tero Saarinen Company kaksiklavastus, mis esi-
etendus 31. märtsil Helsingis vastvalminud kaasaegse tantsu kes-
kuses Tanssin talos.

Kassettlavastuse esimese osa “HZ” autor on noor soome tantsija 
ja koreograaf Johanna Nuutinen. Oma audiosensoorses uuslavas-
tuses “HZ” sukeldub publik sügavale helilainetesse, kus kuulmine 
muutub kogemiseks. “HZ-is” toimib veealune helireostus metafoo-
rina kaasaegse maailma sensoorsetele stiimulitele. Tantsijateks on 
Natasha Lommi, Elina Häyrynen, Saida Solla, Eero Vesterinen ja 
Riccardo Zandona. 

Kaksiklavastuse teise osa “HUNT” autor ja lavastaja on Soome 
rahvusvaheliselt tuntuim koreograaf ja tantsija Tero Saarinen. 
“HUNT”, mis on inspireeritud Igor Stravinski balletist “Kevadpühit-
sus”, etendus esmakordselt 2002. aastal Veneetsia biennaali tel-
limusel. Nii kriitikute kui ka publiku poolt hinnatud lavastust on 
esitatud kokku 83 linnas ja 32 riigis. 2022. aastal valmis ikoonili-
seks saanud lavastusest uusversioon – seekord on laval tantsijad 
Auri Ahola ja Atte Kilpinen. 

Tero Saarinen kompanii (Tero Saarinen Company) loodi 1996. 
aastal tantsija ning koreograafi Tero Saarineni poolt. Trupi reper-
tuaar koosneb peamiselt Saarineni töödest. Helsingis baseeruv 
trupp on soome kultuuri peamine ekspordiartikkel, kes on esinenud 
kaugelt üle neljakümnes riigis. Lisaks viib kompanii läbi arvukaid 
rahvusvahelisi õppeprogramme ja töötubasid ning loob pidevalt 
koreograafiat maailma juhtivatele tantsuorganisatsioonidele. See-
ga valmivad Tero Saarinen kompanii lavastused põhiliselt rahvus-
vaheliste kaasproduktsioonidena. 

Tero Saarinen on soome tantsija ja koreograaf, kes on pälvinud 
mõlemas rollis arvukalt olulisi auhindu nii Soomes kui ka välismaal. 
Saarinen on loonud ainuüksi Tero Saarinen Company jaoks kokku 
17 originaalteost, kusjuures peab rõhutama, et just lavastus “HUNT” 
on pälvinud erakordset rahvusvahelist tähelepanu.

Johanna Nuutinen on soome interdistsiplinaarne kunstnik ja 
koreograaf, kelle lavastused valmivad koostöös uuendusmeelsete 
heli-, valgus- ja kostüümikunstnikega. Nuutineni huviorbiidis on lisaks 
koreograafiale viimasel ajal olnud erinevate tajumehhanismide 
uurimine – meie sensoorne (audio, taktiilne ja visuaalne) kogemus. 
Oma loomingus uurib Nuutinen erinevate kunstiliikide kokkupuute-
punkte ning teeb selles valguses rahvusvahelist koostööd.

Kultuuri- ja 
hariduskes-
kuse Artium 
juht Kristiina 
Reidolv. Foto: 
erakogu

Lavastus 
“HUNT”. Foto: 
Kai Kuusisto

oluline on luua tugevaid kultuurisi-
demeid naaberriikide, Põhjamaade 
ja Euroopaga. Teeme tihedalt koos-
tööd Soome Instituudiga Tallin-
nas, et luua Soome-Eesti kultuuri-
sild. Just sel põhjusel on avakuul nii 
mitmedki Soome lavastused meie 
programmis.

• 25. augustil esineb Soome 
kaasaegse tsirkuse ja visuaalteatri 
Race Horse Company lavastusega 
“O´DD”.

• 30. augustil etendub Soome kul-
tuuriekspordi lipulaev, kaasaegse 
tantsu legendi Tero Saarinen Com-
pany lavastus “HUNT”, samuti toi-
mub kohtumine Tero Saarineniga 
ning on võimalus näha dokumen-
taalfilmi tema loomingust. 

• 1. septembril on publiku ees 
Tero Saarinen Company lavastus 
“HZ”, mille koreograafiks on Jo-
hanna Nuutinen, ning lisaks toi-
mub Maarja Nuudi kontsert.

• 22. septembril toimub Soome 
legendaarse elektronmuusikaan-
sambli RinneRadio looja Tapani 
Rinne ja Läti tippjazzmuusikutest 
koosnev Deniss Pashkevich Trio 
Eestist Ingrid Rabi Grupi kontsert..

Soome kultuuri on Artiumi ava-
kuul plaanis esitleda veelgi.
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Kust saab kontserditele ja eten-
dustele pileteid osta?

Pileteid saab osta Artiumi ko-
dulehelt ja Piletilevist ning enne 
etendusi ja kontserte Artiumis ko-
hapealt.

Artiumi avakuu pakub elamusi ja rikkalikku kultuuriprogrammi
Mida saab teha Artiumi õuealal?

21. augustil toimuvad ekskur-
sioonid koostöös Eesti sõjamuu-
seumiga klindi kaldal. Vabariigi 
taasiseseisvumispäevale järgnev 
sõjaajalooretk Artiumist Eesti sõja-

20 AUGUST
VIIMSI 
ARTIUM   

ERSO päev 
Viimsis

E E S T I  R I I K L I K  S Ü M F O O N I A O R K E S T E R

Päevapilet: 
10/5 €

Sümfooniakontsert:
18/12 €

VESTLUSRINGID

MEISTRIKLASSID

LASTEKONTSERT

ÕHTUNE 
SÜMFOONIAKONTSERT 

ERSO 
KAMMER-
KOOSSEISUD

KEELPILLI-
ORKESTER

LÖÖKPILLIRÜHM

muuseumisse viib huvilised nõu-
kogude armee militaarpärandi 
jälgedele Viimsis. Alguses saab 
tutvuda Lubjamäe läänenõlva al-
la rajatud nõukogude armee 3063. 
kütuselao mahutitega. Sealt liigu-
takse edasi sõjamuuseumisse, kus 
kõneletakse seal paiknenud nõu-

kogude põhjalaevastiku 8. mere-
raadiosalgast ning tutvustatakse 
nii muuseumi peahoones kui ka 
sõjatehnika angaaris olevat eks-
positsiooni.

Kes moodustavad Artiumi mees-
konna ning milline on nende roll?

Artiumisse tuleb tööle kokku 15 
koosseisulist töötajat – lisaks mi-
nule kui juhile on meil produkt-
sioonitiimis kaks produtsenti ning 
välissuhete juht, turundus- ja kom-
munikatsioonitiimis on turundus-
juht, kommunikatsioonijuht ja 
partnersuhete juht, tehnikatiimis 
on tehnikajuht ning kaks heliteh-
nikut ja kaks valgustehnikut, bü-
roo osas töötab korraldusjuht ning 
infotöötajad. Lisaks on meil publi-
kuteenindajad.

Otsite töökäsi veel ka juurde? 
Jooksvalt on kindlasti vajadus 

publikuteenindajate järgi, seega 
soovitame jälgida teateid Artiumi 
sotsiaalmeediakanalites ja kodule-
helt viimsiartium.ee.

Millist publikut Artiumisse ootate?
Oodatud on Viimsi kogukond 

ja  kindlasti ka üle-eestiline pub-
lik. Pakume kultuuriprogrammi 
erinevatele sihtrühmadele – laste-
le, noortele, täiskasvanutele ja va-
nemale generatsioonile. Ootame 
kõiki nii Artiumi uue hoone kui ka 
mitmekesise kultuuriprogrammi-
ga tutvuma.

Kust saab infot ürituste kohta?
Viimsi Artiumi kodulehelt ja sot-

siaalmeediakanalitest ning Pileti-
levist. 

KO N T S E R T

ERSO päev Viimsi Artiumis
20. augustil tuleb Eesti Riiklik Sümfooniaorkester (ERSO) välja oma kodu-
sest Estonia kontserdisaalist, et täita verivärske kultuuri- ja hariduskeskus 
Viimsi Artium terveks päevaks muusikaga. Tegemist on esimese avaliku üri-
tusega äsja valminud kultuurikeskuses. 

Keskpäevast õhtutundideni on publikul võimalik kuulata ERSO erinevaid 
kammerkoosseise, nautida lastele suunatud kontserti, vaadata filmi Gus-
tav Mahleri elust ja loomingust, kuulata mitmekülgseid vestlusringe ning 
võtta osa harivatest meistriklassidest noortele instrumentalistidele, tutvu-
des nõnda ühtlasi uue maja ning selle võimalustega. Päevale paneb punkti 
sümfooniakontsert keskuse suures saalis, kus ERSO peadirigendi ja kunsti-
lise juhi Olari Eltsi juhatusel kõlab Ludwig van Beethoveni, Erkki-Sven Tüüri, 
Antonín Dvořáki, Eugen Kapi, Rudolf Tobiase ja Heino Elleri looming. 

Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium on kaasaegne, avatud ja inter-
distsiplinaarne kultuurikeskus, kus kohtuvad nii etenduskunstid, klassikali-
ne, jazz-, pop- ja rokkmuusika, kunst, film, teadus ja haridus. Viimsi Artiumis 
põimuvad omavahel nii erinevad kultuurivaldkonnad kui ka rahvusvaheli-
ne, riiklik ja kogukondlik mõõde. ERSOl on suur au osaleda niivõrd laiahaar-
delise kultuurikeskuse avaüritusel.

“ERSO päev Viimsis” algab kell 12.30 avatud meistriklassidega. Osale-
ma on oodatud Viimsi muusikakooli õpilased, kellele annavad erialatunde 
ning jagavad näpunäiteid ERSO muusikud. Kuni kell seitse algava õhtuse 
sümfooniakontserdini on Viimsi Artium täidetud kammermuusikaga. ERSO 
löökpillirühm, Ensemble Auftakt, keelpillikvartett Ardor koos Lea Leiteniga 
ning paljud teised ERSO orkestrantidest moodustatud koosseisud toovad 
publikuni Wolfgang Amadeus Mozarti, Dave Andersoni, Steve Reichi, Ro-
bert Schumanni, Ernő Dohnányi, Aram Hatšaturjani, Johann Straussi ja pal-
jude teiste suurmeistrite teosed.

Anita Maasalu, ERSO toimetaja
Kärt Ruubel, pianist ning ERSO maine- ja kommunikatsioonijuht 

  Haabneeme kooli kõrvale 
rajatud kultuuri- ja haridus-
keskuses Viimsi Artiumis on 
koos kõrvalhoonete ja väli-
alaga 9000 ruutmeetrit pin-
da. Keskuses hakkavad iga-
päevaselt tegutsema valla 
muusikakool, kunstikool, 
teaduskool ja huvikeskus 
ning publikule hakatakse 
kõrgtasemel kultuurielamusi 
pakkuma 457-kohalise kont-
serdisaali kõrval ka 190-ko-
halises black boxis ja 160-
kohalises kammersaalis.

Viimsi JazzPop 
Festival tuleb 
taas – seekord 
Artiumis. Foto: 
erakogu

Deniss 
Pashkevich. 
Foto: erakogu
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MAGUS AMPS Vahel võib juh-
tuda tõelisi imesid. Parasjagu 
siis, kui sul on suur jäätiseisu, 
keerab sinu tänavasse lõbusa 
muusika saatel Jätsiabi – värvi-
line auto, mis on tõepoolest 
otsast otsani värsket jäätist täis! 
Balbiino brändijuht Triin Laub 
rääkis jäätise valmistamisest ja 
jäätiseauto ajaloost ning selle 
suve lemmikutest. 

Millest tekkis liikuva jäätiseauto 
idee ning kaua olete Viimsis ringi 
sõitnud?

Aastal 2005 alustasid Jätsiabi au-
tod nii Tallinnas kui ka Viimsis jää-
tiste pakkumisega, kokku oleme 
seega ringi vuranud juba 17 aastat. 
Inspiratsiooni saime põhjanaabri-
telt ning proovisime ise järele, kas 
ja kuidas meie turul selline teenus 
töötab. Tänasel päeval tunnevad 
jäätiseautost rõõmu nii suured kui 
ka väikesed jäätisesõbrad. 

Milliseid Viimsi külasid auto läbib?
Laias laastus sõidame me eri-

nevatel nädalapäevadel läbi kõik 
Viimsi külad. Jäätisesõbrad saavad 
reaalajas hõlpsasti veebi kaudu jäl-
gida, kus ja millal Jätsiabi autod pa-

rajasti liiguvad. Kaart on leitav jätsi-
abi.ee leheküljelt.

Väike spikker kulub siia juurde 
kindlasti ära. Sinine joon kaardil 
märgib Viimsi poolsaart läbivaid 
piirkondi. Nende peal klikates näeb 
täpselt, millal ja millist piirkonda 
auto külastab. Punane joon näitab 
juba läbitud trajektoori ja selle jär-
gi hea plaani seada.

Kellaajad graafikus on orien-
teeruvad ja võivad muutuda näi-
teks vastavalt ilmale. Kui vihma sa-
jab, sõidab auto kiiremini, kui päike 
paistab, kulub igal pool aega roh-
kem, sest siis armastatakse ka roh-
kem suhelda.

Balbiino Jätsiabi toob suvise jäätise koju kätte

Tegelikult toob Balbiino Jätsiabi 
auto suvel kuni septembri keskpai-
gani jäätised kasvõi kodutänavale 
ja seda rõõmsa muusika saatel. Sel-
leks tuleb autojuhtidele helistada. 
Kui ajagraafik vähegi võimaldab, 
siis Jätsiabi ikka aitab!

Meenutage palun naljakaid ja lõ-
busaid juhtumisi jäätiseauto tee-
konnal?

Meil on mõned toredad lood, 
mida jagada. Lisaks rõõmustava-
tele lastele on ka lemmikloomad 
reageerinud. Üks perenaine jagas 
meiega videolõiku, kus tema koer 
ulgus meie muusika saatel kaasa.

Üks laps ootas meie autot nii vä-
ga, et meisterdas lipu ning asetas 
selle aia taha, et Jätsiabi märkaks. 
Idee oli igati armas, millest haara-
sime kinni ning nüüd ehivad Bal-
biino Jätsiabi lipud jäätisefännide 
aedu.

Emad ja isad pelgavad muidugi 
jäätise üledoosi ning olen kuulnud 
lastele räägitud hädavale, et kui jää-
tiseautos muusika mängib, siis see 
tähendab, et jäätis on otsas. Aga eks 
seda öeldakse naljaga pooleks. 

Kas autot saab eraldi ka üritus-
tele tellida?

Loomulikult saab, kuid soovi-
tame seda võimalikult varakult te-
ha. Üha enam koguvad populaar-
sust lõpetamised ja peod, kuhu 
meid kutsutakse. Tellimiseks on 
vaja täita Balbiino kodulehel telli-
musevorm.

Millised on kõige populaarsemad 
jäätisesordid?

Jätsiabi sortiment on hästi mit-
mekesine, valikus on nii koorejää-
tised, mahlapulgad, laktoosiva-
bad tooted kui ka taimsed jäätised. 
Olen täiesti kindel, et ka kõige 
nõudlikum klient leiab meie va-
likust oma lemmiku. Kõige po-
pulaarsemad jäätisesordid on 
pulgajäätised, näiteks Drako on 
paljude lemmik. Alati küsitakse Va-
nilla Ninja jäätist, mis on juba aas-
taid üks armastatuim jäätis Eestis. 

Suvi on jäätisevabrikus üllatusi täis 
ning kõiki uudiseid soovitan luge-
da meie sotsiaalmeediast.

Kuidas saab jäätise eest maksta?
Jätsiabi juhile saab maksta sula-

rahas või pangakaardiga ning ette-
tellitud üritustel ka pangaülekan-
dega.

Tänasel päeval on väga oluline 
looduse säilitamine ja keskkonna 
hoidmine, kuidas see teil on orga-
niseeritud?

Balbiino omab tooteohutus-
standardi BRC sertifikaat AA ta-
set, mis näitab, et Balbiino jäätiste 
tootmine vastab kõige kõrgemate-
le hügieeni- ja kvaliteedinõuetele. 
Jäätise tootmisel kasutame 100% 
roheelektrit.

Kas soovite midagi jäätisesõpra-
dele südamele panna?

Seda sooviksin küll öelda, et nii 
suurte kui ka väikeste klientide ta-
gasiside on meie jaoks väga oluli-
ne. Selleks, et me saaksime rohkem 
rõõmu valmistada, ootame ettepa-
nekuid ja arvamusi, kuidas Jätsiabi 
veelgi paremini tööle panna. Meile 
võib julgelt kirjutada, mis meeldis 
või mida tuleb paremaks muuta. 
Konstruktiivne kriitika on oluline. 
Tagasisidevorm on ilusti meie ko-
dulehel olemas. Soovime kõikide-
le jäätisesõpradele suviselt magu-
said elamusi!

Jätsiabi pakub 
kuumadel 
suvepäevadel 
mõnusat 
jahutust. Foto: 
Carmen Kreinin

Kärt Radik
Viimsi Teataja 
kaasautor

E
simene kokkupuude ka-
he kooli vahel toimus aas-
tal 2019, mil neli Viim-
si gümnaasiumi õpetajat 

olid Erasmus+ projekti kaudu töö-
varjuks Rootsis Stockholm Estetis-
ka gümnaasiumis. Koos sealsete 
õpetajatega avastati, et omatak-
se sarnaseid väärtuseid ning lisaks 
tegeletakse pühendunult kauni-
te kunstide arendamisega noorte 
seas. Teater ja muusika on mõle-
ma kooli tugevuseks, mistõttu näh-
ti head võimalust teha selle kaudu 
rahvusvahelist koostööd, kaasa-
tes kummastki koolist nii aktiiv-
seid õpilasi kui ka õpetajaid. Tek-
kis unistus lavastuse “The dreams 
and fears that I have” valmimisest.  

Nii alustati projekti kirjutamist 
tervelt 40-le õpilasele. Ülemöödu-
nud õppeaasta alguses, mil projekt 
oma tegevusega alustas, kohtuti 
omavahel mitu korda virtuaalselt, 
kuid etenduse valmimist lükati ko-
roona tõttu siiski edasi. 2021. aas-

on siililegi selge, et inimestena me 
kahtlemata unistame ja kardame, 
kuid vahel ühest asjast või tegevu-

ta septembris alustati lavastuse 
loomisega aga otsast peale. Kui-
gi selleks ajaks olid mõlemas rii-
gis paljud õpilased ja õpetajad 
algkoosseisust välja vahetunud, 
oodati projekti kulminatsiooni põ-
nevusega. Jätkusid kohtumised vir-
tuaalselt ja lõpuks, sel kevadel, ka 
päriselus.

1.–7. maini viibis 20 Viimsi güm-
naasiumi õpilast Stockholmis, et 
näha silmast silma rootslasi, kel-
lega muidu oldi kohtutud vaid ek-
raani vahendusel. Kohapeal pandi 
kokku kahes koolis loodud etüü-
did üheks lavastuseks nimega “The 
dreams and fears that I have” ning 
esineti koos ülejäänud Rootsi koo-
liperele, õpilaste tuttavatele ja va-

KOGEMUS ERASMUS+ loomeprojekti “The dreams 
and fears that I have” tulemusena valmis Eesti ja 
Rootsi õpilaste loodud lavastus. Etüüdidest kokku 
pandud näitemängu läbis noorte unistuste ja 
hirmude temaatika. Koostöös Stockholmi Estetiska 
gümnaasiumiga alustati projektiga juba kaks aastat 
tagasi, selle aasta kevadel jõudis see emotsionaalse 
lõpuni.

Teatriprojekt ühendas Eesti ja Rootsi noori

nematele. “Eredaim mälestus pro-
jektist on kogu Rootsi reis, selle 
viimasel päeval vanalinnas seikle-
mine ja teistega ajaveetmine,” tõdes 
projektis osalenud Viimsi gümnaa-
siumi õpilane Mia Ambika Lass.

7. juuni õhtul toimus Viimsi 
gümnaasiumis teine etendus ka 
Viimsi publiku jaoks, kuid kahjuks 
ilma rootslasteta. Ukraina-Vene sõ-
jast tekkinud ebastabiilsete olude 
tõttu vastukülaskäiku Viimsi güm-
naasiumisse ei toimunud, kuid 
ülesfilmitud rootslaste loomingut 
oli võimalik Viimsi gümnaasiumi 
klassiruumides järele vaadata.

Unistused ja hirmud 
käivad käsikäes
Unistused ja hirmud on iseenesest 
kõigi jaoks väga isiklik teema. See 

Meriliis 
Kivimägi
Viimsi gümnaasiumi 
õpilane

sest unistades võime seda samal 
ajal ka karta. 

Selle etenduse kujundasid noo-
red ise oma kogemuse ja lugudega – 
rääkides sellest, millest unistatak-
se, millest unistati, mida kardetak-
se ning kuidas unistused ja hirmud 
on omavahel seotud.

“Õppisin, et olen võimeline ise 
lavastust looma. Ma ei ole varem 
saanud nii suurt rolli lavastuse 
loomisel mängida. See tunne, et 
sa võid teha ükskõik mida sa ta-
had, on imeline. Peast käib nii pal-
ju ideid läbi, et vahel on raske vali-
da, mida näidata publikule ja mida 
mitte,” kirjeldas projektis osalenud 
Iko Marten Kiisler oma kogemust.

Projekti käigus oli märgata ka 
kahe riigi erinevusi. Rootslaste-
le omaselt eelistasid nemad roh-
kem muusikalidele omast lähene-
mist ja teksti teatraalset edastamist. 
Eestis pandi rohkem rõhku füüsili-
sele teatrile ning modernsete ele-
mentidega elavale muusikale. “Õp-
pisin iseenda kohta seda, kui hästi 
ma oskan 21. sajandi oskusi. Näi-
teks oli projekti jooksul väga oluli-
ne suhtlus ja koostöö näitlejate ja 
muusikute vahel,” mõtiskles pro-
jektis osalenud Robin Pastak.

Noorte juhendajateks olid Viim-
si gümnaasiumi vilistlased Emily 
Bruus, kes juhendas teatritruppi, ja 
Andreas Kalvet, kes juhendas noor-
te muusikute gruppi. Tema ülesan-
deks oli luua ruumidesse helitaus-
ta ja muusikat ning korralduslikku 
poolt juhtis kooli õppe- ja arendus-
juht Maarja Urb. 

Loomeprojekt sai teoks tänu Eu-
roopa Liidule Erasmus+ program-
mile.

Projektis osa-
lenute ühispilt. 
Foto: Mia 
Ambika Lass

Eesti unistuste 
tuba. Foto: 
Hans Martin 
Tammiste

Viimsi noorlavastajad. Foto: Hans 
Martin Tammiste
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PIDU Suve algus on olnud tantsu-
pidude rohke. Esmakordselt said 
Randvere Tantsupere naisrühmad 
võimaluse osaleda Eesti naiste 
tantsupeol Jõgeval. Noorterühma 
poisid ja noormehed käisid aga 
tantsimas meeste tantsupeol 
Rakveres.

Kogu naiste tantsupeo protsess andis 
meile palju kogemusi, sest tantsusam-
me õppisime nii paberilt jooniseid lu-
gedes, veebikeskkonnas Zoom kohtu-
des, videosalvestiste järgi kui ka talvel 
koduhoovis botikutes hüpates. Seda 
suurem oli rõõm, kui tantsupeole pää-
semine teatavaks sai.

Enne naiste tantsupidu kestsid 
proovid kaks pikka päeva ja palju tu-
li kohapeal juurde õppida. Ka ilmataat 
ei olnud armuline, sest küttis tantsijaid 
kuuma päikesega ja koonerdas tuule-
ga, kuid vaatamata sellele olid peo-
päeval kõik tantsijad üliõnnelikud ja 
nende silmades oli näha suurt rõõmu. 
Juhendajana usun, et saadud kogemus 
liidab veelgi rühmasid ja annab kind-
lasti jõudu edasi minna.

Tantsisid ka noormehed
Rakveres IV meeste tantsupeost võt-
sid osa Randvere kooli 3.–6. klasside 
tantsurühmade ja Randvere Tantsu-
pere noorterühma poisid ja noorme-
hed ehk kokku osales 30 poissi.

See oli nädalavahetus, kus nii suu-
red kui ka väikesed tantsijad said näi-
data oma mitme aasta õpitut, kanda 
uhkusega oma kallist rahvarõivast ning 
kirjutada oma tantsumustrid meeste-
peo ajalukku. Ka selleks peoks kestis 
ettevalmistus mitu aastat, kus paljud 
nädalavahetused kulusid tantsude õp-
pimiseks, lihvimiseks ja ka ettetantsi-
miseks. Ilmselgelt oli seoses koroonaga 
ka keerulisi hetki, kuid õnneks leidsi-
me ühiselt rõõmu ja motivatsiooni, et 
rahvatantsumaastikul edasi liikuda.

Ees ootab meid veel suur rahva-
tantsufestival Leedus, kuhu nii Rand-
vere kooli kui ka Randvere Tantsupe-
re tantsijad minemas on, et uhkusega 
oma kodukanti esindada.

Tänan kogu südamest kõiki tantsi-
jaid, toetajaid, saatjaid ja peresid, sest 
ainult koos saame liikuda edasi ja tun-
da rõõmu rahvatantsust! Ilusat suve ja 
uute kohtumisteni sügisel!

Tantsupeod, mis jäävad meelde 

Anli Aja
Randvere kooli ja Randvere Tantsu-
pere rahvatantsurühmade juhendaja

Teated

Teavita “higistavatest” 
teelõikudest  
Möödunud kuumalaine avaldas kõige muu kõrval mõju ka teedele, 
muutes need pigiseks, kleepuvaks ja libedaks.

Kuumalaine suurimad mõjud teedele on seotud pinnatud (bituumeni 
ja graniitsõelmete katted) ja ka üle pinnatud (asfaltbetoonile on kantud 
pinnatud kiht peale) teelõikudega, kus kuumuse mõjul imbub bituumen 
teekatte pinnale. Rahvakeeli öelduna hakkab tee n-ö higistama. Seda 
nähtust esineb rohkem suurema koormusega teelõikudel, ristmikel ja 
aladel, kus toimub rohkearvuline manööverdamine, aga ka mõnedes 
jalakäijatele mõeldud piirkondades. Viimsi valla teehooldaja AS TREV-2 
Grupp puistas teedele sõelmeid ja liiva, et olukorrale leevendust tuua. 
Ses osas tasub jalg- ja tõukerattaga ning rulluiskudega sõites olla 
tähelepanelikum!

Valla teemeister soovitab kuumade ilmadega võimalusel mitte sõita 
teedel ühes jäljes, vaid valida sõiduraja ulatuses ala, kus teekate poleks 
pigine. Vältida tuleks kohtasid, kus pinnatud teekate on purunenud. 
Suure kuuma ajal on oluline võimalusel mitte teostada raskevedusid 
pinnatud kattega teedel, sest lahtine bituumen kleepub ratastele ja 
rebib kaasa pinnatud kihti.

Kui märkad sulavat teelõiku, teavita sellest teemeistrit ööpäeva-
ringsel telefonil 5301 5855 või viimsivald@trev2.ee. Viimasest tulene-
valt palume jalgrataste, tõukside ja rulluiskudega liiklejatel olla tee-
olude osas eriliselt tähelepanelikud.

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

Räägi kaasa Viimsi mandriosa 
ranna- ja merealade tulevikus  
1. juulist kuni 1. augustini on kõik valla elanikud oodatud kaasa 
rääkima valla arengukavas ettenähtud ranna- ja merealade teema-
planeeringu lähteseisukohtades.

Viimsi valla arengukavas on ühe olulise tegevusena ettenähtud 
ranna- ja merealade kasutust käsitleva teemaplaneeringu algatamine. 
15. juunil 2021 võttis vallavolikogu vastu otsuse number 32, millega 
algatati Viimsi valla mandriosa ranna- ja merealade üldplaneeringu 
teemaplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Selle 
eesmärk on tagada vaba juurdepääs ranna- ja merealadele ning 
kavandada lautrite, väikesadamate ja muude veeliikluse jaoks vajalike 
rajatiste asukohad.

Planeeringute eest vastutava abivallavanema Alar Miku sõnul näitas 
kevadine kaasamisküsitlus, et elanikele läheb rannaalade läbitavus ja 
ligipääs mere äärde väga korda. 

“Üheks olulisemaks elukeskkonna väärtuseks hindasid küsitlusele 
vastanud metsa kõrval just merd ja soovina toodi välja puhkealade 
loomist mereäärsetesse piirkondadesse. Teemaplaneering võimaldab 
poolsaare merepiiril, mida on 43,7 kilomeetrit, leida parima võimaliku 
ruumilise lahenduse, mis vastab kogukonna ootustele ja vajadustele. 
Selleks, et see päriselt ka nii läheks, soovitan kogukonnaliikmetel olla 
aktiivsed ja väljendada oma seisukohtasid,” ütles Mik.

Lähteseisukohad on oma olemuselt üldine raamdokument, mille 
alusel viiakse järgmises etapis läbi teemaplaneeringu koostamine. 
Laekunud ettepanekute alusel täiendatakse lähteseisukohtade doku-
menti ning seejärel hakatakse juba koostama riigihanget planeeringu 
koostaja leidmiseks.

Teemaplaneeringu lähteseisukohtadele oodatakse tagasisidet 
1. augustini. Lähteseisukohtade dokument on avalikul väljapanekul 
Viimsi raamatukogus ja valla kodulehel.

Ettepanekuid on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul Viimsi 
vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi 
tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond. 

Oluline on ka teada, et Viimsi raamatukogu (Randvere tee 9, Haab-
neeme alevik) on ajavahemikul 1.06.–31.08. avatud E–R kell 10–18. 
Nädalavahetustel ja iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.

Heiko Leesment
avalike suhete osakonna juhataja

Sulava teekatte tõttu tasub liiklejatel olla tähelepanelik. Foto: Jane Saks

Meeste tantsupeol osalenud noormehed koos juhendaja Anli Ajaga. Fotod: 
Vladislav Musakko/Postimees Grupp

Naiste tantsupeol osalejad meenutavad pidu üksnes positiivsetes nootides. Foto: erakogu



EESKUJUKS Viimsi vald toetab 
ühekordsete toetustena 7–26-
aastaseid Viimsi noori, keda 
võib pidada teistele eeskujuks 
ning kes on viimase jooksva 
aasta jooksul panustanud ühis-
konna arengusse või saavuta-
nud oma tegevuses kõrge 
taseme. Toetust võivad taot-
leda füüsilised ja juriidilised 
isikud, noored, õpetajad, 
treenerid ja lapsevanemad.

Suur tänu kõikidele, kes on mär-
ganud tublisid noori ja vormista-
nud põhjendatud taotlused nen-
de tunnustamiseks! Ootame uusi 
ettepanekuid juba sügisel, seniks 
aga hoidkem silmad lahti – mär-
gakem tublisid noori!

Sel korral saavad tunnustatud 
need Viimsi valla noored:

Emma Roosimägi
Märkimisväärsed 
saavutused Har-
jumaa 4.–6. klas-
side matemaa-
tikaolümpiaadil, 
Tartu ülikooli tea-
duskooli matemaatikavõistlusel 
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V
ald autasustab gümnaa-
siumi kuld- või hõbeme-
daliga lõpetanud Viimsi 
valla noori, olenemata, 

kus omavalitsuses kool lõpetatud 
sai. Samuti olid kõik kutsutud val-
lavanema vastuvõtule Viimsi Artiu-
misse. Sel aastal oli preemia suurus 
800 või 600 eurot olenevalt meda-
li värvist.  

Kuldmedaliga lõpetasid kooli: 
Eliisabet Kaasik (Gustav Adolfi 
gümnaasium), Sofia Martila (Las-
namäe gümnaasium), Monika 
Müürsepp (Tallinna prantsuse lüt-
seum), Marta Tõnisalu (Tallinna 
reaalkool), Marell Järvsoo (vana-
linna hariduskolleegium), Miriam 
Iris Maiste, Hanna Liisa Sulg, Oscar 
Moretti, Kertu Nõmm, Railin Viik 
ja Liisa Õim (kõik Viimsi gümnaa-
sium).

Hõbemedaliga lõpetasid: Ker-
tu Kristal, Henrik Innos, Anna Kat-
riin Iro, Hanna Kirsipuu (Gustav 
Adolfi gümnaasium), Lisett Järv, 
Marta Immato, Hanna Grete Reba-
ne (Tallinna 21. kool), Juliana De-
meštšenko (Tallinna kesklinna ve-
ne gümnaasium), Arina Golubeva 
(Tallinna Linnamäe vene lütseum), 

kiitusega Kadi-Leen Rõigas ja 
Emily Freya Lõhmus.

Viimsi Vaalapoja saajad
Viimsi Vaalapoeg on auhind, mis 
antakse noorele, kes on saavuta-
nud suurepäraseid tulemusi põhi-
kooli, gümnaasiumi või huvikooli 
lõpetamisel ning eriliselt silma 
paistnud kultuuri, spordi või noor-
sootöö alal või muu ühekordse sil-
mapaistva saavutuse või teo eest.

Sel aastal said auhinna:
Martin Lipp (Haabneeme kool) – 

väga hea õppeedukuse ja silmapaist-

Aleksandra Maarja Maitse, Kadri 
Kalamäe (Tallinna reaalkool), Mar-
kus Kont, Mary-Ly Raudsepp, Ame-
lia Carmelle Neame (vanalinna 
hariduskolleegium), Emma Haas, 
Rebecca Hanson, Gretel Abner, Eli-
sa Tamm, Johanna Rael Nagel, Ka-
rina Hanniotti, Jonna Kivi, Mattias 
Linholm, Eva-Maria Pajuri, Maria 
Rander, Pille-Riin Reinike, Emma 
Victoria Talvik, Marta Toomsalu, 
Grete Elisabet Trei ja Susann Vahe 
(Viimsi gümnaasium). Hõbemeda-
li väärilise tulemusega lõpetas ka 
Aleksander Pištšalkin (Audentese 
rahvusvaheline kool, pälvis Inter-
national Baccalaureate diplomi).

Põhikooli ja munitsipaalhu-
vikooli kiitusega ehk ainult väga 
heade tulemustega lõpetajad said 
valla poolt premeeritud vastavalt 
200 ja 100 euro suuruse summaga.

Põhikooli kiitusega lõpetasid: 
Olivia Klassen, Marii-Heleen 
Tamm, Markus Mandre, Johanna 

TUNNUSTUS Järjekordne kooliaasta on läbi saanud, 
õpilastele tunnistused välja jagatud ning lõpetajad 
teele saadetud. Väljapaistvate saavutustega põhi-
kooli lõpetajad ja abituriendid on väärt esiletõstmist, 
samuti premeerib Viimsi vallavalitsus neid tubli 
õppetöö eest.

Tublid õpitulemused on vilja kandnud

Gertrud Jõenurm, Liisa Liimets, 
Kadri Reisner (Viimsi kool), Pa-
mela Kaskpeit, Lenna-Lee Ras-
pel, Kaur Markus Hera, Helin Tuu-
las, Anna-Liisa Dobrjanski, Greth 
Vohu, Janely Elias, Grete Vaarik, 
Hanna-Riin Koppel, Mia Carla Te-
gelmann, Hele-Riin Hunt (Püünsi 
kool), Keitlyn Carolina Asi, Mia Oja, 
Katarina Tamm, Paula Paas, Brigi-
ta Lota Poolma, Ralf Mägi, Rasmus 
Rosenblad, Mari Jaško, Linni Kala-
mees, Anna Lehtmets ja Paula Na-
taly Parve (Haabneeme kool).

Viimsi kunstikooli lõpetasid 

vate saavutuste eest purjetamises;
Kadri Reisner – eeskujuliku suh-

tumise eest õppetööse ja Viimsi 
kooli eduka esindamise eest vaba-
riiklikel õpilasvõistlustel; 

Johanna Gertrud Jõenurm – 
silmapaistvate õpitulemuste eest 
ja Viimsi kooli eduka esindamise 
eest vabariiklikel õpilasvõistlustel;

Hele-Riin Hunt – Püünsi kooli 
eduka esindamise eest vabariiklikel 
õpilasvõistlusel ning aktiivse õpi-
laselu ja ürituste korraldamise eest;

Gretel Abner – Viimsi gümnaa-
siumi eduka esindamise eest va-
bariiklikel õpilaskonkurssidel ning 
panuse eest kooli arengusse aktiiv-
se esindusisikuna nii koolis kui ka 
koolivälises elus;

Oscar Moretti – suurepärase õp-
peedukuse ja Viimsi gümnaasiu-
mi aktiivse ning eduka esindamise 
eest erinevatel vabariiklikel õpilas-
konkurssidel.

Õnnitleme kõiki lõpetajaid ja 
nende vanemaid!

Aet Tampuu 
üldhariduse vanemspetsialist

Känguru ning osalenud leiutaja-
te konkursil ja teistel võistlustel ja 
konkurssidel.

Tristan Tobias Kõrkjas
Märkimisväärsed 
tulemused erine-
vatel võistlustel, 
esindades Viimsi 
valda ja Viimsi 
kooli. Väga head 
tulemused matemaatikas, ajaloos, 
bioloogias ja geograafias. Harju-
maa esindamine vabariiklikul geo-
graafiaolümpiaadil ja edukas osa-
lemine Nutispordi Põhja-Eesti fi-
naalis.  

Mathilda Küla
Aktiivne osalemi-
ne Viimsi noorte-
keskuse aktiivis 
ja teistes Viimsi 
valla noorsootöö 
tegevustes ning on 
podcasti “Mõnum” algataja.  

Pert Marten Lehtlaan
Märkimisväärsed 
tulemused laua-
tennises, olles 
oma vanuseklas-
sis Eesti meister, 
P õ h j a - E u r o o p a 
noorte meistrivõistlustel saavutas 
ta lauatennises individuaalturnii-
ril 3. koha.

Viimsi noorte silmapaistvaid tegusid on märgatud

Viimsi noortevolikogu
Silmapaistvad saavutused noor-
sootöös: VIID korraldamine, töö-
gruppide töös osalemine, aktiivne 
kaasarääkimine Viimsi noorsoo-
töös ja Eesti noorsootöös koostöös 
Eesti Noorteühenduste Liiduga.

Tristan Aik Sild
Märkimisväärsed 
tulemused kerge-
jõustikus, U18 va-
nuseklassi Harju-
maa MV kuulitõu-
kes ja kõrgushüppes 
1. koht, Eesti MV U18 vanuseklas-
sis kõrgushüppes ja kuulitõukes 2. 
koht. Euroopa MV normide täitmi-
ne kuulitõukes ja odaviskes. Väga 
hea õppeedukus.

Kretel Kaljumäe
Väga head tulemu-
sed suusatamises: 
N18 klassis Eesti 
MV 3. koht ja on 
Eesti murdmaa-
suusatamise koon-
dise kandidaat. Esindas sel aastal 
Eestit Põhjamaade noorte meistri-
võistlustel Norras. Väga hea õppe-
edukus.

Mark Martin Kaalma  
Aktiivse vabatahtli-
ku töö eest Eesti 
Meremuuseumi, 
Asumifestivali ja 
teistel kogukonna 
üritustel. Aastal 2020 
sai Mark Martin president Kersti 

Kaljulaidi tänukirja aasta vabataht-
like kaasamise eest.

Tähe-Lee Liiv   
Silmapaistvad tule-
mused muusikas. 
Koolidevahelistel 
keskastme pia-
nistide konkursi 
grand prix, Tallinn 
International Piano Competition 
eripreemia, Tampere pianistide 
konkursil eripreemia.

Külli Täht ja tema juhenda-
tavad EKSPERIMENT teatri-
trupid  
Märkimisväärsed saavutused teat-
rifestivalidel. Betti Alveri luuleteat-
rite festivali “Tuuletund” gümnaa-
siumiastme laureaat lavastusega 
“Kõik on siin oma teha” ning alg-
klasside laureaat lavastusega “Muu-
tumised”. Harjumaa kooliteatrite 
festivalil gümnaasiumiosa laureaat 
ja algklasside grand prix. Riikliku 
kooliteatrite festivali laureaat. 
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Medaliga 
lõpetajad. 
Foto: erakogu

Viimsi noorte-
volikogu. Foto: 
Fredi Arro

EKSPERIMENT 
gümnaasiumi-
trupp. Foto: 
Alexander 
Mathias Männi

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö 
peaspetsialiste
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N
ii kevade saabudes kui 
ka suvel näeme tihti klii-
nikus koeri ja ka kasse, 
keda on salvanud rästik. 

Alati ei pruugi see olukord olla elu-
ohtlik, kuid kontrollida tasub siiski. 
Isegi kui hammustus on olnud il-
ma mürgita, on see loomale ometi 
valulik. Samuti tuleb hammustuse 
kohta jälgida, kuna isegi, kui mürki 
ei ole haavas, siis võib sinna sattuda 
baktereid, mis võivad hammustuse 
koha muuta põletikuliseks.  

Halvematel juhtudel võib ham-
mustus tekitada loomal allergilist 
reaktsiooni ning sellega kaasnevalt 
hingamisraskusi, eriti kui hammus-
tus saadakse näo- ja kaelapiirkon-
da, mis tihti just juhtubki. Samuti 
võib rästikumürk looma kehas te-
kitada hüübimishäireid, mis vajab 
kindlasti ravi ja mõningatel juhtu-
del isegi vereülekannet. Loomuli-
kult ei ole väga lihtne looma mao 
eest kaitsta, aga kui salvamine on 
toimunud ja lemmiku enesetunne 
halveneb, siis kliinikusse kontrolli 
tasub minna igal juhul.

Tihti on ka juhtumeid, kus lem-
mikloom puutub kokku nõelava-
te putukatega. Viimased on pigem 
ohtlikud neile, kes on allergilise-
mad, kuna tundlikumatel looma-
del võivad nad halvematel juhtudel 
samuti hingamisraskust ja paiste-
tust põhjustada. Õnneks enamas-
ti piirdub asi valuliku nõelamisko-
haga ning möödub ise.

Putukatest ja parasiitidest rää-
kides peab kindlasti mainima ka 
puuke. Õnneks ollakse üsna tead-
likud sellest, et puugid võivad loo-
madele haigusi kanda. Puuke väl-

Loomulikult on paljud lemmi-
kud päeval üksi kodus ja nagu tea-
me, siis päev läbi aknaid kinni hoi-
des lähevad toad väga soojaks. 
Siin on nüüd mitu asja, mida tä-
hele panna. Loomulikult saab ak-
naid lahti hoida, kui meil on kodus 
näiteks koer, kes mitte kuidagi ak-
nani ei ulatu ega aknalauale pääse. 
Samas sealt kaudu pääsevad sisse 
putukad, keda koer kindlasti hak-
kab püüdma. Kui tegemist on mõ-
ne nõelava putukaga ja loom on ka 
tundlik, siis võib juhtuda, et loom 
saabki nõelata ning jääb veel tundi-
deks tervisehädaga üksi koju. 

Parem variant on tagada koe-
rale kindel varjuline koht, kus me 
teame, et päike peale ei paista ja on 
jahedam, enamasti näiteks vanni-
tuba. Ja loomulikult tasub suvel 
panna loomale ette pigem rohkem 
vett, et saaksime kindlad olla, et see 
päeva peale otsa ei saa. 

Oluline on siinkohal tähelepane-
lik olla ka neil, kellel on kodus mõ-
ni väiksem lemmik, kes elab puuris. 
Peab olema kindel, et puur asetseb 
sellises kohas, kus päeva jooksul 
pole hetkegi, kus puuri peale pais-
tab lauspäike ja loomal ei ole var-
jumise varianti. Vastasel juhul võib 
selline olukord üsna kiiresti väiksele 
lemmikule saatuslikuks saada.

tida on praktiliselt võimatu, seega 
parim lahendus on kasutada keva-
dest sügiseni puugitõrjeks mõnda 
vahendit. Valikus on nii turjatilgad, 
tabletid kui ka kaelarihmad. Nende 
seast tuleb leida oma loomale sobi-
vaim variant ja kui ei tea, mida ee-
listama peaks, siis selles oskab loo-
maarst kindlasti aidata.

Kuumad suvepäevad
Äärmiselt oluline teema on ka lem-
mikud ja suvekuumus. Kui olete 
loomaga kuuma ilmaga väljas, siis 
alati tagage, et teil oleks ka tema 
jaoks vesi kaasas. Samuti pakkuge 
loomale võimalust olla varjulises 
kohas, seda ka näiteks rannas käies. 
Meie võime nautida tunde päike-
se käes lebamist ja loomulikult on 
koer truult meie kõrval, kuid reaal-
suses ei ole palju neid koeri, kes 
sellist lauspäikest naudiksid. Kui 
varjulist kohta ei ole, siis võiks kaa-
sas olla näiteks rannatelk, kus koer 
saab olla ning kuhu tuleks panna 
talle vesi ja märjad rätikud. Hea va-
lik on ka jahutusvest või -matt, mis 
on tõhusad vahendid, et loomale 
kuuma ilmaga leevendust pakkuda.

Rannas olles võib tunduda ah-
vatlev lasta loomal juua merevett, 
kuid see ei ole kõige parem mõ-
te. Merevesi on soolane ning selle 
joomine põhjustab tervisehädasid 
– kergematel juhtudel oksendamist 
ja kõhulahtisust, raskematel juhtu-
del ja suuremates kogustes tarbides 
lausa krampe ja surma.

Teine probleem merevee joomi-
sega on siis, kui vohab sinivetikas. 
Kusjuures tegemist ei ole tegelikult 
vetikaga, vaid hoopis tsüanobakte-
riga, mis toodab toksiine. Loom ei 
pea tarbima üldse palju sellist vett, 
kus sinivetikas levib, piisab isegi 
sellest, kui ta on ujunud vee sees 
ning hiljem lakub seda oma kar-
vade pealt. Sümptomid võivad ol-

LEMMIKLOOMAD Suve saabudes tasub lemmik-
looma omades läbi mõelda mõned olulised 
teemad, millega teistel aastaaegadel nii palju kokku 
puutuma ei pea. 

Suvised ohud, mis varitsevad lemmikloomi

la näiteks oksendamine, kõhulahti-
sus, loidus, šokk, ilavool. Sinivetika 
mürgistus on äärmiselt ohtlik ning 
kahtluse korral on ainuõige pöör-
duda koheselt kliinikusse. Või-
malusel kiirelt enne koer puhtaks 
pesta, et takistada tal rohkem sini-
vetikat sisse süüa.

Enneta kuumarabandust
Kuum ilm ei tee halba ainult õues 
olles. Kindlasti soovitaksin igati väl-
tida lemmiku jätmist suvepäeval 
autosse. Võime küll mõelda, et käi-
me kiirelt poes, aga peame endale 
teadvustama, et sooja suveilmaga 
muutub juba kümne minutiga auto 
sisetemperatuur talumatuks. Usun, 
et sellist abitut tunnet ei taha üks-
ki loomaomanik oma lemmikule 
põhjustada, mida loom peab kin-
nises ja kuumas autos taluma. Kui 
kahtlustate, et koeral on ikkagi tek-
kinud kuumarabandus, siis ainuke 
variant on pöörduda kiiresti kliini-
kusse. Kuumarabandusele viitab 
näiteks väga kiire hingamine, nõr-
kus, oksendamine, kõhulahtisus, 
tasakaaluhäired jne. Kui loomal 
on tekkinud kuumarabandus, siis 
ise see ei lahene ja pelgalt jahuta-
misest ei piisa. Selline olukord va-
jab kohest ravi ja ilma selleta võib 
loom isegi surra.

Avatud aken on kassile ohtlik
Kui kodus on kass, siis ei tohiks 
kunagi aknaid lahti jätta. Eluohtli-
kud on sellised aknad, mis avane-
vad n-ö tuulutusasendisse. Kassid 
püüavad sealt kaudu välja pääseda, 
kuid vajuvad kitsasse vahesse kin-
ni ning juba minutitega saavad elu-
ohtliku vigastuse ning jäävad hal-
vatuks. Kui juhtub veel see, et kass 
on seal pikemalt kinni, sest kee-
gi neid sealt ei avasta, siis kahjuks 
lõppeb see alati kassile kõige halve-
mini ehk surmaga.

Aknaid ei tasu ka mõnes muus 
asendis ilma järelevalveta avatuna 
hoida. Isegi kui tavaliselt ei ole kass 
välise vastu huvi tundnud, siis näi-
teks akna taga lendavad linnud või-
vad siiski jahiinstinkti käivitada ja 
kui ta ikkagi suure hooga läheb neid 
püüdma, võib juhtuda halvim ning 
kass kukub aknast välja. Kahjuks 
näeme suvisel ajal selliseid traagilisi 
juhtumeid lausa igapäevaselt.

Jalutuskäigud kuumaga
Kui lähete koeraga kuumal suve-
päeval õue jalutama ja teete seda 
teel, kus on kivikate või lausa tume 
asfalt, siis tasub oma käega teed 
katsuda. Kui see tundub tuline, siis 
on see liiga kuum ka koera käppa-
dele. Käpapadjandid on väga tund-
likud ja õrnad ning sellise teekat-
te peal ei tunne koer jalutuskäigust 
mingit rõõmu. Raskematel juhtu-
del võivad käpapadjandid hoopis 
kahjustada saada. 

Loomulikult ei tohiks koeraga 
kõndida värskel asfaldil. Teame ju, 
kuidas see sulab ja jalanõude kül-
ge kleepub. Samamoodi jääb see ka 
koera käppadele kinni ning põhjus-
tab talle suurt valu. Samuti on käp-
pade puhastamine pärast keerukas 
ja ebamugav.

Soovitan alati paar sammu ette 
mõelda ning üritada teha endast 
kõik oleneva, et meie lemmikud ei 
peaks tundma valu või kannatusi. 
Ja kui tõesti on midagi juhtunud, 
siis parem karta kui kahetseda ja 
minna kliinikusse kontrolli. Meie 
lemmikud on seda ju väärt!

Gerlin Järvela
PetCity Rannamõisa 
kliiniku veterinaar 

Kuumaraban-
dus on lemmi-
kule sama 
ohtlik kui ini-
mesele. Foto: 
Jane Saks
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V
äärikalt tänasime ame-
tist lahkunud juhatuse 
esimeest Arnold Kimbe-
rit, kes andis oma tegut-

semisega ühendusele suurt hoogu 
ja laiapõhjalisust. Samuti oli Ar-
noldi juhitud kommunikatsioon 
suureks abiks Viimsi seenioride ja 
valla koostöös COVID-19 pandee-
mia ajal. Täname tehtud töö eest 
ka ametist lahkunud juhatuse liik-
meid! 

Uus juhatus alustas oma tegutse-
misega ja esimesel koosolekul osu-
tusin mina valituks juhatuse esi-
meheks. Paar sõna ka minust. Olen 

jätkab kindlasti edasi ka liikmete 
poolt armastatud tegevustega nagu 
Rannameeste klubi, bowlinguklu-
bi ja kultuurireiside korraldami-
ne. Ootame kõiki Viimsi seeniore 
ühendusega liituma, sest mida roh-
kem meid on, seda enam on meil 
häid mõtteid, tegusust ja hoolivust! 
Koos on ikka kergem, mure poole 
väiksem ja rõõm poole suurem.

Viimsi Pensionäride Ühendus 
on tegevuses juba 29 aastat (alates 
aastast 1993) ja ühendab ligi 500 
Viimsi pensionäri. Ühingu ees-
märk on üheskoos valla juhtidega 
teha eakate elu huvitavamaks, sisu-
kamaks ja tervislikumaks, aga luua 
ka võimalused elukestvaks õppimi-
seks ning toetada abivajajaid.

Meiega liitumiseks kirjuta viim-
siseeniorid@gmail.com või helista 
telefonil 517 2941.

aktiivne Lubja külavanem ning pi-
kaaegne Viimsi vallavolikogu liige. 
Usun, et minu juhtimise all saab 
ühendus juurde uusi ideid ja te-
gutsemishoogu. 

Lisaks pean tähtsaks, et ühen-
dus võtaks rohkem tähelepanu al-
la seenioride tervisemurede enne-
tamise ja konkreetseks eesmärgiks 
on mul seenioride isolatsioonist 
väljaaitamine. Suhtlus, regulaarne 
liikumine ja värske õhk on tervise 
alustalad, mida me kõik endale ja 
üksteisele tasuta pakkuda saame. 
Samuti leian, et ühenduse juhtimi-
ne käib ikka koostöös, seega on kõi-
gi mõtted Viimsi seenioride pare-
maks toimimiseks alati teretulnud.

Vaade tulevikku
Ühenduse uue juhatuse esimeseks 

UUS JUHATUS Aprillis toimunud Viimsi seenioride 
üldkoosolekul valiti Viimsi Pensionäride Ühendusele 
uus juhatus koosseisus Raimo Tann, Anne Tungal, 
Helle Mölder, Aime Krupkin, Ruth Teras, Aime 
Salmistu, Ruslan Dontsov.

Viimsi Pensionäride Ühendus valis 
üldkoosolekul uue esimehe

suureks ettevõtmiseks on Leaderi 
programmist toetuse saanud pro-
jekt “Viimsi seeniorid on isolat-
sioonist väljas” elluviimine. Seda 
projekti tehakse koostöös Viimsi 
hoolekandekeskuse meeskonna ja 
Viimsi vallaga.

Esimeseks tegevuseks on Viim-
si seenioride suvepäeva traditsioo-
ni taastamine. Selleks kutsume kõi-
ki Viimsi valla seeniore 5. augustil 
Lubja mäele vabas õhus toimuvale 
suvepäevale. Üritus algab kell 14 ja 
lõpeb kell 20. Päeva juhivad ja jal-
ga aitavad keerutada Reet Linna ja 
Aare Jaama, meeleoluka etenduse 
annab Andres Dvinjaninov.

Sööme koos torti, joome kohvi 
ning naudime üksteise seltskonda. 
Avatud on infoala, kust saab tea-
vet teenuste ja toodete kohta, mis 
Viimsi vallas seenioride heaoluks 
saadaval on. Üritus on kõikidele 
tasuta – loodame rohket osavõttu! 
Kes vajab küüti peole ja pärast koju, 
võib otse minuga ühendust võtta.

Viimsi Pensionäride Ühendus 

Raimo Tann 
Viimsi Pensionäride Ühenduse 
juhatuse esimees

hea teada

Viimsis viidi läbi Viimsi seenioride piloot 
terviseedendusprojekt

  Projekti viis läbi Viimsi Pensionäride Ühendus MTÜ (VPÜ), 
projektijuht oli juhatuse liige Raimo Tann ja projekti aitas koordi-
neerida Annika Vaikla. Projektile seati üks konkreetne eesmärk: 
Viimsi seeniorid on terved ja Viimsi seenioritel on pikimad terve-
na elatud aastad.

Kolme kuu jooksul pidasid kõik osalised tervisepäevikut, kuhu 
märgiti nii igapäevane enesetunne kui ka liikumisharrastus detail-
selt üles. Samuti täideti tagasisideankeedid emotsionaalse enese-
tunde ja vererõhu kohta. Iga nädal saadi vähemalt kaks korda 
koos liikumiseks kokku. Jagati teadmisi, kuidas hoida selga, kuidas 
toituda ja liikuda tervislikult ning üldiselt olla heas vormis, nii vaimus 
kui ka kehas. Lisaks pidi igaüks tegema kodutööd – kasutama 
massaažipalli pingete vabastamiseks ja liikuma iga päev vähemalt 
30 minutit värskes õhus. Magustoiduks käidi koos Jussi matkarajal 
matkamas ja lõkkesuppi nautimas.

Pärnapuude rivi tervitab viimsilasi 
Pärnamäe tee ääres

  Lubja külavanem Raimo Tann ja Lubja külaselts kinkisid Pärna-
mäe külale ja kõikidele viimsilastele 54 pärnapuud. Projekti raames 
tutvustati Eesti pargikultuuri ja selle eesmärk oli tugevdada koostööd 
erinevate sihtgruppide vahel ning kaasata neid ühistegevustele.

Täname koostöö eest Viimsi valda, haljastuse vanemspetsialisti 
Allar Lehtsalu ja töö teostajat Haljassaare puukooli!

VPÜ uus esimees Raimo Tann Pärnamäe tee ääres. Foto: erakogu

VPÜ üldkoos-
olek ja uue 
juhatuse vali-
mine. Fotod: 
Ruslan Dontsov

SUVEANNID Te küsite, et miks 
on Viimsi taluturg eriline? 
Aga sellepärast, et meie turul 
kauplevad ääretult positiivsed 
inimesed, kes teevad oma tööd 
suure kire ja armastusega. 

Küsisin Tikenbergi perenaiselt 
Eha-Kailt, miks talle meeldib 
Viimsi taluturg ja mida põnevat 
ta oma klientidele pakub? 

Armastan seda turgu selle sün-
nist alates, kui ise muuseumis töö-
tades turu perenaine olin. Armas-
tan ka kõiki neid turulisi, kes siia 
igal laupäeval kaugemalt ja lähe-
malt tulevad ning mind, muide, 
hellitavalt ka proua Tikenbergiks 
kutsuvad! 

Mind toob turule tõeline kirg pu-
haste ja metsikute kohalike mait-
sete, hoidistamise ja küpsetamise 

vastu. Meie metsades kasvavad võr-
ratud metsaannid, mille lihtsuse ilu 
kipume tihtipeale ise mitte märka-
ma. Kirgliku korilasena aitan need 

Viimsi taluturg on üks eriline turg
tuua metsast välja ka neile, kes met-
sa ise ei jõua või karu kardavad. 

Kõige suuremat heameelt tun-
nen ma aga sellest, kui keegi mi-
nu tegemistest ka endale inspirat-
siooni saab, samuti tee loodusesse, 
metsa marjule või seenele leiab 
ning ise põlle ette paneb. 

Minu jaoks ei ole moosipurk 
lihtsalt purgitäis moosi. See kannab 
endaga kaasas kaht olulist koostis-
ainet. Esiteks elamusi, mida met-
sas olles marju korjates või pliidi 
ääres kogenud olen. Tihti on need 
lood kohtumisest hullunud metsi-
sega või jõhvikaraba erakordsest 
lõputust vaikusest. Ja muidugi rää-
gib iga lusikatäis moosi ka sellest, et 
kõik on valminud armastusega sel-
le vastu, mida ma tõeliselt teha ar-
mastan.

Miks on Sinu moosipurgid nii väi-
kesed?

Aga sellepärast, et neid oleks 
hea matkale kaasa võtta, välismaa-
le külakostiks viia, saaks erinevaid 
maitseid proovida ja jaksaks kõik 

võimalikult ruttu ära süüa ning 
mitte toitu raisata. Ootan muide 
kõiki tühje purke alati tänuga taga-
si, et saaksin neid taas täita! 

Milline Sinu toodetest on külasta-
jate lemmik?

Tihti arvatakse vaid kaugelt kii-
gates, et valikus on ainult magu-
sad moosid. Üldse mitte! Vahel 
tundub, et hoopis minu soolatud 
metsaseened või  “kaheksa kurki 
purgis” hapukurgid on üheks tõe-
listeks lemmikuteks, mida palutak-

Kaupleja 
Eha-Kai 
Mesipuu. Foto: 
Mairit Meite

Taluturul müüdav on ehtne ja hea. 
Foto: erakogu

  Viimsi taluturg ootab 
oma turule uusi kauplejaid.
Lisainfo laat@rrm.ee.

se tagareas hoia, et tõelistele kur-
gi- ja seenesõpradele ikka pikemalt 
jaguks. 

Kindlasti on suureks lemmikuks 
ka kinkepakid, mida on hea kingiks 
viia või lausa välismaale sõprade-
le saata. Sisu saab igaüks vastavalt 
oma soovile kokku panna. Aga kui 
nüüd hästi mõtlen, siis tõenäoliselt 
suurimaid laineid lööb hoopis mi-
nu imeline vahukoorene ja õuna-
moosine kook.

Kirg metsaskäimise vastu teeb 
väikse hooajalise pausi ka minu 
turulkäimisesse. Kolin taas mõneks 
ajaks metsa, et sealseid ande korja-
ta ja siis varasügisel jälle tagasi olla. 

Tikenbergi majakese luugid jää-
vad aga avatuks ning suvisel ajal tu-
levad teid jahutama tõeliselt põne-
vad kanepijäätised. Nii et astuge 
aga julgelt ligi ja tulge proovima!

Jekaterina 
Alipova 
taluturu perenaine
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LAAGER Viimsi hoolekandekeskus 
korraldas toreda suvelaagri vana-
vanematele ja lastelastele. Osale-
jatel oli võimalus õppida piljardi-
mängu Helle Tominga juhenda-
misel ning ka ise kätt proovida.

Algtõed said selgeks nii piljardi- kui ka 
koroonamängus ning mängupisik na-
katas kõiki. Suure õhinaga joonistati ja 
vooliti savist vaagnakesi ja muid ese-
meid. Taimi Viksi juhendamisel said 
kõik osalejad valmistada endale räti-
nukud. Külastati Viimsi vabaõhumuu-
seumi ja saadi sõbraks sealsete nelja-
jalgsete elanikega. Üheskoos valmistati 
laagri lõpus küpsisetort, mis maitses 
suurepäraselt. Lõpuakord anti Viimsi 
staadionil, kus Martin Reimi Jalgpalli-
kooli treener Mark Piliste õpetas män-

Üks eriline suvelaager Teated

Tunnustame Viimsis elavaid 
vanavanemaid  
Inimese elukaar on imelik. Kord on inimene elus, eriti tööelus väga 
nähtav ja tähelepanu keskmes ning siis, kui tööelu lõpeb, muutub 
kõik.

Õnneks on sotsiaalseks suhtlemiseks ja hobitegevusteks loodud 
Viimsis päevakeskused, nii et üksindust ei peaks vanemas eas küll keegi 
tundma. Muidugi ei jää vanaemad ja -isad eemale ka pereelust oma 
laste ja lastelaste keskel. Vastupidi, nad võtavad isegi päris suure vastu-
tuse kanda, mida me näeme päevakeskustes toimetades küll ja küll. 
Ikka peab keegi mõnest huvitegevusest varem lahkuma või hiljem tule-
ma, mõnikord loovutama oma ringitegevuse aja hoopis lastelaste tar-
beks. On vaja lapselapsi lasteaiast või koolist ära tuua, sooja lõunat 
pakkuda, siis jälle huviringidesse sõidutada ja oodata, millal need lõpe-
vad, et siis turvaliselt koju jõuda. Logistika ja kellaajad on vanaemade ja 
-isade jaoks tähtsad.

Muidugi tunnevad ka vanavanemad end hästi, et nad saavad kasuli-
kud olla. Sellisest hoolivusest tekib ka lähedus ja eriline suhe. Vanavane-
matel on mõnikord lubatud lastelaste heaks mõistlikkuse piires reegleid 
rikkuda ja ühiseid saladusi hoida. Muidugi lapselaste kallistused on tä-
nutäheks erilised ja neid ei asenda miski muu. Laste teismeliseeas võib 
side veidi ka muutuda, aga kui kallistuste sild on loodud, ei kao see ku-
hugi.

Viimsi hoolekandekeskus tahab tunnustada vanaemasid ja vanaisa-
sid nende tubliduse eest. Kutsume üles Viimsi peresid esitama imeliste 
vanaemade ja vanaisade kandidaate, et tõsta nende tublidust nähta-
vaks ka Viimsi kogukonnas. Ootame 30. augustiks perede või organi-
satsioonide ettepanekuid imelise vanavanema nominentideks. Palume 
saata oma imeliste vanavanemate tublid teod ja isikuomadused kuni A4 
lehekülje pikkuse tekstina Viimsi hoolekandekeskuse e-posti aadressil 
lehte.joemaa@viimsihoolekandekeskus.ee või marje.plaan@viimsihoole-
kandekeskus.ee. Tunnustame neid, kes seda väärivad!

Lehte Jõemaa
Haabneeme päevakeskuse koordinaator

Märka ja tunnusta ka sina oma vanavanemaid. Foto: Canva

Marje Plaan
Viimsi hoolekandekeskuse 
koordinaatora

gima kõnnijalgpalli. Mängulusti jagus 
nii suurtele kui ka väikestele. 

Kõnnijalgpall oli sedavõrd popu-
laarne, et sügisel alustame eakatele 

kõnnijalgpalli treeningutega. Jälgige 
täpsemat infot meie kodulehel viim-
sihoolekandekeskus.ee või sotsiaal-
meedias.

ÕIEILU Käes on kauaoodatud suvi, 
loodus on täies õites.

Päevakeskused on sulgenud uksed 
ja huviringid on lõpetanud tegevuse. 
Randvere päevakeskuse kodundus- ja 
aiandusring otsustas aga “suvetööle” 
jääda. Külastasime erinevaid koduae-
du, kuna praegune aeg on selleks igati 
sobilik. Oma aia väravad avasid meile 
Kaire Ulman, Laine Kiviorg, Malle An-
nus, Eve-Helve Sune ja Vaike Pohl.

Silmailu pakkusid täies õites pojengi 
puhmad, suvelilled, paljud ilupuud ja 
põõsad. Tõdesime, kui tähtis on aia ku-
jundamisel teada taimede kokkusobi-
vust. Taimed on väga kapriissed ja va-
livad nagu inimesed, kes kellega koos 
kasvab ja õitseb. 

Iluaia juurde kuulub ka tarbeaed, 
kus kasvavad juurviljad, sirgetes rida-

Suvi Randvere koduaedades

Õie Otsalu
kodundusringi liige

des oad-herned, kasvuhoonetes kur-
gid-tomatid-paprikad-viinamarjad. 
Nendes  aedades leiab kõike vajalikku, 
millest valmistada suvine salat, supp 
või pajaroog. 

Päeva lõpetasime muljeid jagades ja 
aromaatset taimeteed juues. 

Kohtume uuel hooajal taas uute ret-
septide katsetamistega. Ilusat suve ja 
olge hoitud!

Vanavanemad lapselapsi juba nälga ei jäta – ka laagris mitte. Foto: erakogu

Kaunid õied pakuvad silmailu. Foto: erakogu
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AVALIK VÄLJAPANEK
25.07–25.08.2022 on Viimsi Raamatukogus 
avalikul väljapanekul:

  Leppneeme küla, kinnistu Lehe ja lähiala 
detailplaneering, mis on vastu võetud Viimsi 
Vallavolikogu 14.06.2022 otsusega nr 26.

Detailplaneering (edaspidi DP) on varase-
malt läbinud kõik menetlusetapid ning keh-
testatud Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsu-
sega nr 32. Tallinna Halduskohtu 24.05.2021 
otsusega 3-20-1464 tühistati Viimsi Vallavoli-
kogu 19.05.2020 otsus nr 32. Käesolevaks het-
keks on DP menetlus uuendatud Viimsi Valla-
volikogu 18.01.2022 otsusega nr 7.

Planeeritava ala suurus on 5773 m², hõl-
mates kinnistu Lehe (89001:003:0491, pindala 
3085 m², elamumaa) ja kinnistu Lännekalda 
tee // Reinu tee lõik 3 (89001:003:1904, pind-
ala 2688 m², transpordimaa). Kinnistu Lehe 
on hoonestamata ja rohke kõrghaljastusega.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 01-19) 
moodustatakse 1 üksikelamumaa sihtotstarbe-
ga krunt suurusega 3030 m² ning 3 tee- ja täna-
vamaa sihtotstarbega krunti (594 m², 1324 m² 
ja 825 m²). Üksikelamumaa krundile antakse 
ehitusõigus ühe kuni 8,5 m kõrguse (kuni 2 
korrust) üksikelamu ja ühe kuni 5 m kõrguse 
(1-korruseline) abihoone püstitamiseks ehiti-
sealuse pinnaga kokku 500 m².

Uuendatud DP lahendust on võrreldes va-
rasemalt kehtestatud lahendusega täiendatud. 
Planeeringujoonisele on sisse viidud täienda-
vad naaberkatastriüksusi (Lännekalda tee 7 
ja 10) puudutavad andmed ning mõõdud. DP 
seletuskirja on lisatud peatükk “Loomastik ja 
linnustik”. Täiendatud on seletuskirja peatükki 
“Teed. Liiklus. Parkimine“. Juurdepääs planee-
ritavale elamukrundile on ette nähtud Länne-
kalda teelt, kuna tiheda liiklusega Reinu teelt 
lisanduva mahasõidu kavandamine ei ole liik-
lusohutuse seisukohalt mõistlik olukorras, kus 
on olemas alternatiiv. Teelõigule planeeritakse 
laiendus Lehe kinnistu arvelt, et oleks tagatud 
olemasolevale teetaristule piisav teenindus-
maa transpordimaa sihtotstarbega kinnistu 
koosseisus.

DP-ga kavandatav vastab üldplaneeringu 

Detailplaneeringud
kohasele maakasutuse juhtotstarbele (väike-
elamute maa hajaasustusviisil), kuid üksik-
elamukrundi suurus (vähim lubatud suurus 
3300 m²) ei vasta üldplaneeringu teemapla-
neeringule “Viimsi valla üldiste ehitustingi-
muste määramine. Elamuehituse põhimõtted”, 
mistõttu on DP üldplaneeringut muutev. Kui-
võrd kinnistuga piirnev Viimsi valla omandis 
olev Lännekalda tee // Reinu tee lõik 3 on 
väga kitsas ning seda on ohutu liikluse taga-
miseks ja teehoolde teostamiseks vaja laien-
dada, siis on DP-ga kavandatud äralõige Lehe 
kinnistust teemaaga liitmiseks ning vallale 
tasuta üleandmiseks. Samuti on vajalik planee-
ritaval Lehe kinnistul paikneva Reinu tee äär-
se eesvoolukraavi avaliku kasutuse tagamine. 
Eelnimetatu on liigilt üldisema planeeringu 
DP-ga muutmise põhjendus ja avalik huvi. DP 
avalikes huvides elluviimiseks on sõlmitud 
notariaalne võlaõiguslik leping 13.04.2020.

Lisainfo DP kohta, sh avaliku väljapaneku 
materjalid on kättesaadavad alates 25.07 ka 
Viimsi valla kodulehel: https://www.viimsi-
vald.ee/teenused/planeeringud/detailplanee-
ringud.

Arvamused DP kohta on võimalik esitada 
avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse 
e-posti aadressil info@viimsivv.ee või posti-
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 
74001 Harju maakond.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, 
Haabneeme alevik) on ajavahemikul 01.06–
31.08.2022 avatud E–R kell 10–18. Nädalava-
hetustel ja iga kuu viimasel reedel on raamatu-
kogu suletud.

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavolikogu võttis 14.06.2022 

vastu otsuse nr 23 “Metsakasti külas kinnistu 
Kaasiku ja lähiala detailplaneeringu kehtes-
tamine”.

DP hõlmab 2765 m² suurust maatulundus-
maa sihtotstarbega katastriüksust Kaasiku 
(89001:010:3449), mis valdavalt on ümbritsetud 
hoonestatud elamukruntidega. Planeeringu-
ala läänepoolses naabruses asub väljakuju-

nenud hoonestusega elamukvartal, mis rajati 
nõukogude ajajärgul – tegu on endise aiandus-
kooperatiiviga “Tõnismäe”. Ida- ja lõunasuunal 
on planeeringuala ümbritsetud kaasaegsete 
elamutega, mis on rajatud (ning osaliselt raja-
misel) viimase kümnendi jooksul kehtestatud 
DP-de alusel. Planeeritava kinnistu maapind 
on tasase reljeefiga looduslik rohumaa, mida 
läbib Jäätma teega paralleelselt kulgev kuiven-
duskraav, hoonestust planeeringualal ei ole. 
Kõrghaljastust esineb vähe, krundil kasvavad 
mõned madala haljastusliku väärtusega puud, 
viis puud on määratud III väärtusklassi.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 04-19) 
muudetakse planeeritava kinnistu üldplanee-
ringukohane maakasutuse juhtotstarve maa-
tulundusmaast ja looduslikust rohumaast 
väikeelamute maaks ning teemaaks. DP-ga 
moodustatakse üks 2426 m² suurune üksikela-
mumaa sihtotstarbega krunt ja üks 339 m² 
suurune avaliku kasutusega teemaa krunt. 
Elamukrundile määratakse ehitusõigus 1 ük-
sikelamu ja 1 abihoone ehitamiseks. Elamu 
suurim lubatud kõrgus on 8,5 m (lubatud 2 
maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus), 
abihoonel 5 m (lubatud 1 maapealne korrus). 
Krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 
300 m². DP-s on piiritletud hoonestusala, ku-
hu võib püstitada ehitusõigusega lubatud 
hooneid. Hoonestusala kaugus naaberkrun-
tide piirist põhihoonele on 7,5 m, abihoone-
le 5 m, teemaa piirist asub hoonestusala 6,8 m 
kaugusel.

DP avalikes huvides eluviimiseks sõlmiti 
13.05.2022 võlaõiguslik leping, mille kohaselt 
kinnistu Kaasiku omanikud võõrandavad ta-
suta vallale DP kohase teemaa krundi koos 
selle oluliste osade ja päraldistega. DP on üld-
planeeringut muutev.

DETAILPLANEERINGUTE KOOSTAMISE 
LÕPETAMINE

  Viimsi Vallavolikogu võttis 14.06.2022 
vastu otsuse nr 24 “Detailplaneeringu koos-
tamise lõpetamine”, millega lõpetatakse 
Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 4 
algatatud DP koostamine Haabneeme alevi-

kus kinnistutel Lahe, Killustiku, Platvormi, 
Platsi ja Nõlva.

DP ei ole käesolevaks ajaks vastu võetud, 
avalikule väljapanekule suunatud ega kehtes-
tatud.

DP koostamise eesmärk algatamise otsuse 
kohaselt oli üldplaneeringukohase maakasu-
tuse juhtotstarbe muutmine tootmismaast 
elamumaaks. Alale sooviti planeerida üksik-
elamukrundid, loodusliku maa krunt, teemaa 
krunt ning puhke- ja spordirajatiste krunt.

24.05.2022 esitas DP-st huvitatud isik Viimsi 
Haldus OÜ taotluse (reg nr 10-10/2587) DP 
menetluse lõpetamiseks. Arvestades asjaolu, 
et kinnistute omanik ei ole enam huvitatud 
DP koostamisest, otsustas vallavolikogu DP 
koostamise lõpetada.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 14.06.2022 
vastu otsuse nr 25 “Detailplaneeringu koos-
tamise lõpetamine”, millega lõpetatakse 
Viimsi Vallavolikogu 10.04.2018 otsusega nr 27 
algatatud DP koostamine Leppneeme külas 
kinnistutel Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme 
Sadama tee 19 ja lähialal.

DP ei ole käesolevaks ajaks vastu võetud, 
avalikule väljapanekule suunatud ega kehtes-
tatud.

DP koostamise eesmärk oli üldplaneerin-
gukohase maakasutuse juhtotstarbe muutmi-
ne looduslikust rohumaast ja väikeelamute 
maast osaliselt turismi-, matka- ja väljasõidu-
kohamaaks, osaliselt üksikelamumaaks ning 
tee- ja tänavamaaks, ehitusõiguse määramine, 
rannakindlustuse rajamine, samuti ranna ehi-
tuskeeluvööndi vähendamine. Huvitatud isiku 
peamine eesmärk oli rajada planeeringualale 
karavanipark.

1.02.2022 esitas DP-st huvitatud isik taot-
luse (reg nr 10-10/655) DP menetluse lõpe-
tamiseks. Arvestades asjaolu, et DP menet-
lus on seiskunud enam kui 3 aastat tagasi ega 
ole jõudnud eskiislahenduse avalikustami-
sest kaugemale ning kinnistute omanik ei ole 
enam huvitatud DP koostamisest, otsustas 
vallavolikogu DP koostamise lõpetada.

keskkonna- ja planeerimisosakond

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 14.06.2022 
VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 19 Laenu võtmine 
Nr 20 Viimsi valla 2021. aasta konsolideeritud 
majandusaasta aruande kinnitamine
Nr 21 Nõusoleku andmine Viimsi lasketiiru 
rajamiseks
Nr 22 EL LIFE programmi rahastatavas pro-
jektis LIFE LATESTadapt osalemine
Nr 23 Metsakasti külas kinnistu Kaasiku ja 
lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Nr 24 Detailplaneeringu koostamise lõpeta-
mine
Nr 25 Detailplaneeringu koostamise lõpeta-
mine
Nr 26 Leppneeme küla, kinnistu Lehe ja lähi-
ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule 
väljapanekule esitamine
Nr 27 Vallavolikogu spordi- ja liikumisharras-
tuste komisjoni liikmete kinnitamine

  Viimsi Vallavolikogu 14.06.2022 otsusega 
nr 19 anti nõusolek Viimsi Vallavalitsusele 
laenu võtmiseks summas kuni 3 400 000 (kolm 
miljonit nelisada tuhat) eurot tasumise täht-
ajaga hiljemalt 31.12.2032.

  Viimsi Vallavolikogu 14.06.2022 otsusega 
nr 20 kinnitati Viimsi valla 2021. aasta konso-
lideeritud majandusaasta aruanne.

  Viimsi Vallavolikogu 14.06.2022 otsusega 
nr 21 anti TopGun Eesti OÜ-le nõusolek raja-
da Viimsi vallas Rohuneeme tee 1 asuval kin-
nistul paiknevasse hoonesse lasketiir.

  Viimsi Vallavolikogu 14.06.2022 otsusega 
nr 22 nõustuti Viimsi valla osalemisega EL 
LIFE programmist rahastatavas projektis 
“Developing and demonstrating portfolio of 
nature based and smart solutions for impro-
ving urban climate resilience in Latvia and 
Estonia” (LIFE LATESTadapt).

  Viimsi Vallavolikogu 14.06.2022 otsusega 
nr 23 kehtestati Viimsi vallas Metsakasti külas 
kinnistu Kaasiku ja lähiala detailplaneering. 
(vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 14.06.2022 otsusega 
nr 24 lõpetati Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 
otsusega nr 4 algatatud Haabneeme alevikus 
kinnistute Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja 
Nõlva detailplaneeringu koostamine. (Vt lisa 
detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 14.06.2022 otsusega 
nr 25 lõpetati Viimsi Vallavolikogu 10.04.2018 
otsusega nr 27 algatatud Leppneeme külas 
kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme 
Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu 
koostamine. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 14.06.2022 otsusega 
nr 26 võeti vastu Viimsi vald, Leppneeme küla, 
kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneering ning 
otsustati korraldada detailplaneeringu avalik 
väljapanek. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 14.06.2022 otsusega 
nr 27 kinnitati vallavolikogu spordi- ja liikumis-
harrastuste komisjoni liikmed alljärgnevalt:

1. Mihkel Saretok
2. Oliver Liidemann
3. Martin Reim
4. Ain Pinnonen
5. Rein Ottoson
6. Atso Matsalu

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 14.06.2022 
VASTU VÕETUD MÄÄRUSED
Nr 9 Viimsi valla 2022. aasta II lisaeelarve
Nr 10 Viimsi valla individuaal- ja paarisspordi-
ala sportlaste toetamise kord
Nr 11 Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määruse 
nr 19 “Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunsti-
kooli õppetasud” kehtetuks tunnistamine
Nr 12 Viimsi valla sotsiaaltoetuste määramise 
ja maksmise tingimused ja kord

NB! Volikogu 14.06.2022 otsuste tervikteksti-
dega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebile-
hel ning määrustega Riigi Teataja võrguvälja-
ande veebilehel.

Volikogus
Projekteerimistingimuste 
menetlemine

  Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kom-
munaalosakonnale on esitatud järgmi-
sed projekteerimistingimuste taotlused 
Viimsi vallas:

1. Rohuneeme külas Liiva tee 1a kin-
nistu detailplaneeringu täpsustamiseks 
ja üksikelamu püstitamiseks;

2. Leppneeme külas Hundiuru tee 3 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks;

3. Leppneeme külas Sadama tee 17 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks;

4. Haabneeme alevikus Lepa tee 1 
kinnistule olemasoleva üksikelamu lam-
mutamiseks ja uue üksikelamu püstita-
miseks;

5. Haabneeme alevikus Sõpruse tee 
9 kinnistul paikneva ärihoone ümberehi-
tamiseks ja laiendamiseks.

Omavalitsus korraldab projekteerimis-
tingimuste andmise avatud menetlusena 
ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. 
Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepa-
nek on lahendada taotlus avalikku istun-
git korraldamata ja avalikustada projek-
teerimistingimuste eelnõu vallvalitsuse 
veebilehel. Huvitatud isikutel on võima-
lus projekteerimistingimuste eelnõu koh-
ta väljendada oma arvamust 10 kalend-
ripäeva jooksul alates avalikustamisest.

ehitus- ja kommunaalosakond
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damas kell 08.30. Infot jagab Ruth 
Teras (terasruth@hot.ee, tel 5647 
5642).
22.–23. juulil kell 8 muusikal 
“Mul on VARI” Palmse mõisas. 
Kogunemine Haabneeme busside 
lõpp-peatuses kell 16.00. Infot 
jagab Aime Salmistu (salmistuaime
@gmail.com, tel 518 8125).
3. augustil kell 13.30 muusikal 
“ADA lõpetamata lugu”. Kogune-
mine Haabneeme busside lõpp-
peatuses kell 13.30. Infot jagab 
Aime Salmistu (salmistuaime@
gmail.com, tel 518 8125).
13. augustil kell 13 Leigo järve-
muusika festival. Kogunemine 
Haabneeme busside lõpp-peatu-
ses kell 13.00. Infot jagab Aime Sal-
mistu (salmistuaime@gmail.com, 
tel 518 8125).

Varia

9. juulil kell 10–18 Rannarahva 
festival ja merelaulude pidu. Viimsi 
vabaõhumuuseumis.
9. juulil kell 10–17 Kalurite päev. 
Prangli saarel.
9. juulil kell 21 Kalurite päev ja 
suur sadamadisko, DJ Lenny La 
Vida. Prangli rahvamajas.
16.–17. juulil Viimsi kohvikute-
päev. Üle terve Viimsi.
16. juulil kell 21 kohvikutepäeva 

Kontserdid ja 
teatrietendused

14. juulil kell 20 Viimsi Orelisuvi 
2022: kontsert/klaveriduo – Tiiu 
Sisask, Maila Laidna / Nathalia 
Kolasnikova – flööt (Mariupol, 
Ukraina) / Hille Poroson – orel. 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
28. juulil kell 20 Viimsi Orelisuvi 
2022: Larisa Carjkova – orel (Läti) / 
Monta Martinsone – barokksopran 
(Läti). Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
29. juuli kell 19.30 etendus “Mis 
sa ilma paadita teed?”. Prangli 
rahvamajas.
30. juulil kell 14 ja 17 etendus 
“Mis sa ilma paadita teed?”. Prangli 
rahvamajas.
31. juulil kell 14 etendus “Mis sa 
ilma paadita teed?”. Aksi saarel.
6.–7. augustil vanade bändide 
kokkutulek. Viimsi vabaõhumuu-
seumis.
19. augustil kell 19 Viimsi Artiumi 
avamine. Viimsi Artiumis.
25. augustil kell 20 Viimsi Oreli-
suvi 2022 kontsert: Ireneusz Wyrwa – 
orel (Poola). Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.

Eakatele

20. juulil kell 8.30 reis Prangli saa-
rele. Kogunemine Leppneeme sa-

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Aastal 2021 Viimsi valla kultuuriteo tiitliga pärjatud muusikalist su-
velavastust saab sel suvel näha Prangli ja Aksi saarel. Näitemäng 
“Mis sa ilma paadita teed?” räägib Aksi saare värvikast ajaloost. 

Aksi on küll väike, ent seal elanud ini-
mesed on teinud suuri tegusid. Neid teati 
heade paadimeistritena, kes pidasid lugu 
ka haridusest ja muusikast. 100 aastat 
tagasi elanud aksilaste toimetused jõua-
vad vaatajate ette saare elaniku August 
Luusmanni pilgu ja kirja pandud mõtete 
läbi.

Luusmann oli muusik, helilooja, foto-
graaf ja kirjamees, kes juurdles maailma 
asjade üle. Tema muusikalisest päran-

dist on Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis hoiul 61 helitöö käsikirjad. 
Kuigi meest omas ajas ei tunnustatud, väärib tema looming ajaloo-
hõlmast äratamist.

Saare ajalugu on kirja pandud Rannarahva muuseumi poolt välja 
antud raamatus “Aksi – mereriik Tallinna külje all”, mille põhjal loodi 
ka suvelavastus “Mis sa ilma paadita teed?”. Näitemängu käsikirja 
kirjutas ja lavastas Külli Talmar-Kuiv, laulud õpetas selgeks muusikape-
dagoog ja dirigent Andrus Kalvet ja liikumise seadis koreograaf Maido 
Saar. Osatäitjateks on näitleja Raivo Mets, laulja Kelli Uustani, noored 
Kasper Sebastian Silla ja Alex Paul Pukk, ansambel Robirohi ja teised.

Piletiinfo: laevapiletid broneeri tuuleliinid.ee kodulehel.
Aksi saarele saab ühises paadis Leppneeme sadamast kell 11 ja 

tagasi kell 17. Pileti broneerimiseks kirjuta maarika@lember.eu. Kõikide 
etenduste piletid on müügil Piletilevi müügipunktides ja enne algust 
kohapeal.

Annaliisa Sisask-Silla
projektijuht

Teatritükk kutsub Viimsi saartele

Saada oma sündmuse info: teataja@viimsiteataja.ee

MUUSEUM Eesti Sõjamuuseumi 
– kindral Laidoneri muuseumi 
direktor Hellar Lill sõnas, et 
muuseum püüab kõnetada eri-
nevaid sihtgruppe kogu Eestis, 
kuid iga muuseumi jaoks on 
olulisim see koht ja kogukond, 
kus nad tegutsevad.

Hellar Lill, kuidas Eesti sõjamuu-
seumil läheb?

Praegu läheb päris hästi. Hoia-
me pöialt, et seoses viirustega ei tu-
leks taas üle-eestilist muuseumite 
sulgemist. Nimelt on kaks viimast 
aastat kõik muuseumid mitu kuud 
suletud olnud, ära jäid paljud eks-
kursioonid, turiste ei liikunud ja 
külastajate arv langes enam kui 
kaks korda. Kuid praegu on mai-
kuu lõpu seisuga külastanud meid 
rohkem inimesi kui kahel eelmisel 
aastal kokku. Loodame, et külasta-
tavus jätkub, sest ka me ise püüame 
külastajatele nii atraktiivseid tege-
vusi kui ka hariduslikult kasulikke 
teadmisi pakkuda.

Kas Ukraina-Vene sõda on ini-
meste huvi sõjaajaloo vastu suu-
rendanud?

Jah, seda oleme tähendanud 
küll, et alates 24. veebruarist on pe-
rede külastus muuseumis tõusnud. 
Ilmselt see, mis juhtus, pani inime-
si mõtlema, et mis asi sõda üldse on 
ja kuidas sõdu on ajaloos peetud. 

Me püüame reageerida ka ope-
ratiivselt vastavalt sellele, mille vas-
tu inimestel huvi on. Näiteks on 
meedias palju juttu tehtud tanki-

tõrjesüsteemist Javelin ja külasta-
jaid hakkas huvitama, et milline ja 
kui suur see relv on. Nii me organi-
seerisimegi kaitseväe abiga muu-
seumisse ühe Javelini näidise, mis 
on nähtav rasketehnika angaaris 
koos selgitavate piltide ja skeemi-
dega. 

Kas muuseumist leiab veel sõja-
tehnikat, mida hetkel sõjas kasu-
tatakse?

Oleme märganud, et kasutusel 
on automaat Kalašnikov AK 47/
III ja NSV Liidu magasinvintpüss 
Mossin-Nagant M1891/38. Need 
on meil tõesti ka museaalidena 
olemas.

Milline on muuseumi kõige kallim 
eksponaat?

Muuseumitega on nii, et asjadel 
on kultuurilooline väärtus, mida 
on keeruline rahasse panna. Kuid 
tõenäoliselt on kõige kallim kind-
ral Laidoneri aumärkide kogu. Sa-
mas toas on eksponeeritud ka ad-
miral Pitkale kuulnud hõbeserviis, 
mille me hiljuti saime annetusena 
Eesti mereväelt.

Kuid me ise igapäevaselt ei mõt-
le esemete rahalisele, vaid pigem 
ajaloolisele ja kultuurilisele väär-
tusele.

Eesti sõjamuuseum pakub põnevaid kogemusi

Milliseid uuendusi on muuseumis 
lähiajas plaanis teha?

Kaks aastat tagasi, kui tähista-
ti 100 aasta möödumist vabadus-
sõjast, oli meie õuealal soomus-
rong, mis käis ringi mööda Eestit ja 
ka Lätis. See rong on hetkel Tapal 
depoos. Meil on plaanis muuseu-
mi õuealale ehitada väike raudtee-
lõik, tuua siia soomusrongi koopia 
ja luua sellest muuseumi välikesk-
kond. Loodame, et idee saab teoks 
veel selle aastanumbri sees.

Tulemas on teinegi uus asi. Ni-
melt avame me muuseumi esime-
sel korrusel järjekordse osa püsi-
ekspositsiooni uuendamisest, mis 
kannab nime “Rahva oma vägi”.  See 
räägib Eesti riigikaitsest aastatel 
1920–1940 ja riigikaitse taastami-
sest ja arengust alates aastast 1991.

Mis on käesoleva suve suurimad 
plaanid?

Kindlasti saab kohvikutepäeval, 
16. juulil külastada meie kohvikut. 
Aga ka üldiselt on suvi muuseumi-
te külastamise aeg. Sõjamuuseu-
mis on lisaks peamajale avatud ka 
rasketehnika angaar. Palavate su-
veilmadega on seal mõnus ja jahe.

Üks püsinäituse atraktiivsemaid 
osi on kindlasti peamajas olev met-
savendade punker. Kuigi sealne 
keskkond on loodud võimalikult 
autentne päris punkrile, tuleb kü-
lastajatele mõnikord meenutada, et 
metsavennad elasid punkrites aas-
taringselt, seal oli külm ja niiske, 
pesemisvõimalusega oli keeruline 
ning toidu hankimisega oli raskusi.

Kuni sügiseni saab vaadata aju-
tist näitust “Eesti poiste mängurel-
vad 20. sajandil” millest suurema 
osa moodustavad 1970.–80. aastate 
sõja mängurelvad. Olen märganud, 
et paljud on mänguasjade seas ära 
tundnud kas need, millega kord ise 
mängitud sai, või siis need, mis olid 
olemas naabripoisil ja mida toona 
kangesti ka endale ihaldati.

Novembris paneme välja uue 
ajutise näituse metsavendadest. 
Näitus koosneb Saaremaa metsa-
vendade peidikutest leitud eseme-
test. Hetkel on näitus üleval Kures-
saare muuseumis.

Sõjamuuseumi ruume saab ren-
tida ka koosolekute või ürituste pi-
damisele. Tihti kasutatakse seda 
võimalust, et oma tavakeskkon-
nast välja saada.

Ja jalutada saab ka õuealal.
Õueala on ka avatud. Siin jalu-

tades võiksid inimesed meenutada 
meie ühte põhimõtet, et me püüa-
me mingis mõttes olla tegusad üle 
Eesti. Näiteks töötame praegu Eesti 
ja Läti ühise turismimarsruudi väl-
jatöötamise kallal. Selle eesmärgiks 
on tuua esile või teha atraktiivseid 
sõjaajaloo objektid.

Mõneks ajaks on Virtsus üleval 
installatsioon, kus me tutvustame 
ajaloos mitte toimunud, kuid plaa-
nitud seika. Nimelt vabadussõja 
ajal, aastal 1919 kevadel oli admiral 
Pitka idee panna soomusrong lae-
va peale ja viia see Heinastesse, et 
sellega Põhja-Lätis tegutseda. Sel-
leks olid juba ettevalmistused teh-
tud, kuid siis kaud sõjaline vajadus 
ära. Nüüd saab Virtsus praami oo-
dates väikese ajaloojupiga tutvuda.

Oluline komponent on ka meie 
partnermuuseumid Eestis. Tegeli-
kult on Eestis sõjakollektsioone, mis 
on külastajatele avatud, veel ja need 
on koondanud Eesti sõjaajaloolise 
pärandi alla. Sinna kuuluvad väi-
kemuuseumid ja erakogud, nagu 
näiteks Ida-Virumaal asuv Vaivara 
Sinimägede muuseum, Saaremaa 
sõjavara muuseum, Hiiumaa mi-
litaarmuuseum, Jõgeva muuseum 
Pommiauk ja Valga isamaalise kas-
vatuse püsiekspositsioon. 

Kuidas läheb sõjaväeorkestril?
Sõjaväeorkestrit on väga nõutud 

muusikakollektiiv ning samm-sam-
mult proovime toimemudelit üha 
paremini tööle panna. Juuni lõpus 
oli orkester Kuressaares, kus 22. 
juunil tehti pidulik marss läbi lin-
na ja 23. juunil osaleti võidupüha 
paraadil. Orkestrit saab vastavalt 
hinnakirjale ka isiklikele ürituste-
le tellida.

Jane Saks
Viimsi Teataja 
toimetaja

lõpetamine Prangli saarel. Ansam-
bel Laine. Prangli rahvamajas.
2. augustil kell 15–18.30 Viimsi 
doonoripäev. Viimsi huvikeskuses.
7. augustil lauritsapäeva tähista-
mine EELK Prangli Laurentsiuse 
kabelis. Prangli kirikus.
13. augustil kell 21 spordipäeva 
pidu. Tantsuks mängib VLÜ. Prangli 
rahvamajas.
20. augustil piknikupäev Viimsis, 
kontsert pargis. Viimsi mõisapargis.
24. augustil kell 9 Viimsi valla 
haridustöötajate konverents. Viimsi 
Artiumis.
26. augustil kell 20–23 Pärnamäe 
küla välikino. Pärnamäe külas.
27. augustil kell 20.30 muinas-
tulede öö. Viimsi vabaõhumuu-
seumis.

Sport

12. augustil kell 13 noortepäeva 
sporditegevused. Viimsi vallas.
13. augustil kell 11–14.30 maan-
teeratta võistlus Filter Temposari 
Viimsi etapp. Viimsi poolsaarel.
13. augustil kell 12–16 Prangli 
spordipäev. Prangli saarel.
20.–21. augustil kell 10 noorte 
lauatennisevõistlus “Viimsi Open 
2022 in memoriam Katrin Saks”. 
Forus spordikeskuses.

Eesti sõja-
muuseum
ootab külas-
tajaid ka
suvel. Fotod: 
Jane Saks

Hellar Lille 
sõnul on just 
metsavendade
punker üks 
muuseumi 
atraktiivse-
maid osi. 

Stseen lavastusest. Foto: 
Peep Kirbits
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VEESPORT Püünsi külas on juba aasta aega püsti No Work Surf Club 
rannaklubi üks tegevuskoht ehk Püünsi Surfihütt, mis kutsub kõiki 
huvilisi surfama ning pakub vajadusel ka koolitusi. Sealse kohviku uks 
on avatud aga kõigile möödujatele ning kuuldavast pakutakse hütis 
Viimsi parimat pitsat. Surfigurud Ivari Järvekald ja Andreas Aas 
tutvustasid meile oma tegemisi. 

Jane Saks
Viimsi Teataja 
toimetaja

KO M M E N TA A R

Surf muutub aina populaarsemaks
Esta Järv, Püünsi külavanem: Püünsi rannapromenaad on unikaalne ning 
meri on osa meie identiteedist. Surf kui spordiala ja elustiil muutub iga aas-
taga üha populaarsemaks ja tõstab Püünsi külastajate arvu ning kasvatab 
survet kohalikule keskkonnale selle kõige laiemas tähenduses.

Püünsi küla üldkoosolekul aastal 2020 oli elanike valdav seisukoht, et 
lohesurfi massharrastust, surfarite kohvikuid ega WC-sid Püünsi prome-
naadile ei soovita. Inimesed ei ole surfamise vastu, kuid tookordsel koosvii-
bimisel leiti, et kõik tegevused ja unistused ei mahu ühte randa, selle kitsale 
promenaadile – eriti, kui nende harrastajaid on väga palju.

Sellest tulenevalt on meie väljakutse leida tasakaal looduskeskkonna, 
Püünsi küla- ja surfikongukonna huvide vahel, kuhu liigume väikeste sam-
mudega. Mul on väga hea meel, et külaplatsi ees parkimise keelamise ta-
gajärjel on leitud üles ametlikud rannapromenaadi parkimiskohad. Samas 
tekitab muret ristmike kinni parkimine, mis on eriti ohtlik poodi või mere äär-
de silkavatele Püünsi lastele.

Surfihütt on mitmekesistanud meie elukeskkonda ja seda külastavad sur-
farite kõrval ka Püünsi elanikud. Tore, et Ivari ja Andreas aktiivsete inimes-
tena löövad kaasa ka külakogukonna tegemistes.

Surfamine 
on kuningate 
spordiala

Andreas Aas 
on üks Surfi-
hüti rajajatest.
Fotod: erakogu

Ivari Järvekald 
(paremal) käib 
surfamas 
aastaringselt.

parandada. Lihtne on öelda, et 
miks te siin olete, miks te mujale ei 
lähe, aga ma elan siin!
Ivari  Tegu on unikaalse kohaga 

kogu Baltikumis, eriti lõunatuule-
ga. Järgmine sarnaste tingimuste-
ga koht on alles Poolas. Siin ei ole 
suuri laineid, mis algajatele surfari-
tele sobib, sest lained teevad õppi-
mise raskeks. Lisaks saab Püünsis 
sõita nii edela-, lääne- kui ka põh-
jatuulega.

Kaua teil hooaeg kestab?
Ivari  Mul ei saagi hooaeg otsa. Tä-

napäeva varustus on niivõrd hea ja 
see võimaldab ala harrastada aas-
taringselt. Õpilaste koolitamine al-
gab siis, kui vesi on vähemalt +10 
kraadi. Kuna nemad on õppides 
rohkem vees kui vee peal, ei saa 
vesi olla jäine.

Ala populaarsus on viimaste aas-
tatega kasvanud. Mis võib olla 
selle põhjuseks?
Ivari  Lohesurfis on varustust tun-

duvalt vähem ja ala pakub roh-
kem adrenaliini. Samuti on varus-
tus kättesaadavam – nii pakkumiste 
kui ka hinna mõttes. 
Andreas  SUP on lihtne ala, sest 

piisab vaid kümnest tunnist, et ju-

maha kukud ja turvanöör on kin-
nitatud, ei lähe laud sinust eema-
le. Kui vette kukud ja oled natuke-
negi füüsilises vormis, saad lauale 
kiiresti tagasi. 
Andreas  Lohesurfiks on vajalik lo-

he, poom, lohelaud ja trapets üm-
ber keha. Lisaks paneme algajatele 
selga löökvesti ja pähe kiivri, mille 
küljes on raadioside. Õppes kasu-
tatakse ka käemärke, kuid need ei 
pruugi õigel ajal alati meelde tulla.

Lohesurfi teeme korraga ühe-
le-kahele õpilasele, lennutamist 
hakkame õppima õppelohega kal-
dal ning liigume edasi beebisam-
mudega.

Meil on sertifitseeritud instruk-
torid, kes on läbinud International 
Kiteboarding Organizationi (IKO) 
nädala kestnud intensiivõpe, kus 
muuhulgas õpetati tehnikat, tur-
valisust ja õpetamispsühholoo-

ba natukene sõita. Aerusurf sobib 
ka neile, kes pisut vett kardavad, 
aga ise väga tahavad. Ala sobib har-
rastamiseks ka füüsilise vigastuse-
ga või puudega inimesele, sest see 
võib olla nende ainuke võimalus 
vette saada.
Ivari  Prantsusmaal kirjutavad ars-

tid välja SUP-i teraapiat. Tegu on 
spordialaga, mis hõlmab endas ta-
sakaalu hoidmist, seda harrasta-
takse värskes õhus, soolased mere 
ioonid mõjuvad hästi ja kui õnnes-
tub veel ka laine kätte saada, on see 
paljudele elumuutev kogemus. 

Millist varustust on aeru- ja lohe-
surfi jaoks tarvis?
Ivari  SUP-i puhul on tarvis täis-

pumbatavat või kõvast komposiit-
materjalist surfilauda ja aeru, mis 
on põhiline tööriist. Merele võiks 
kaasa võtta joogipudeli ja veekind-
la koti sees ka telefoni. Kellel uju-
misoskused nii head ei ole, soovi-
tame kanda päästevesti. Külmemal 
hooajal saab jalga panna surfisus-
sid, kalipso, pähe kapuutsi või müt-
si. Suvel piisab ainult ujumisriie-
test. Kellel varustust ei ole, saab 
meilt laenata.

Ülitähtis on turvanöör, mis tu-
leb panna jala külge. Kui sa laualt 

giat. Läbitud on praktikast tulene-
vad täienduskoolitused ning oleme 
saanud ka esmaabi väljaõppe.

Kas te õpetate lapsi ka?
Andreas  Kuna lohe tahab vastu 

tõmmet saada, siis võiks laps, kes 
alaga alustab, olla vähemalt 40 kg 
ehk siis umbes 13–14-aastane.

Kui suur tähtsus on surfis vaim-
sel poolel?
Ivari  Ala on ülimalt meditatiivne, 

sest nii kui sa hakkad oma poeni-
mekirjast või auto hooldusest mõt-
lema, kukud sa päris kiiresti laualt 
maha. Kiirused, millega vee peal 
sõidetakse, on 30, 40, 50 km/h, va-
hel ka suuremad, seega on ümb-
ruskond kogu aeg liikumises, mis 
nõuab ajult pidevat keskendumist. 
Kui inimesed tulevad vee pealt ma-
ha, on neil aga suu kõrvuni.

Millal Püünsi hütt valmis sai?
Andreas  Umbes aasta aega taga-

si. Kuna siia ei tohi midagi püsivat 
ehitada, on surfihütt kasvuhoone 
moodi hoone, mille oleme kokku 
pannud taaskasutusmaterjalidest. 
Hütt on saanud mõned pea 30 m/s 
tuulepuhangud, aga püsib. Hüti 
juurde kuulub ka väike kohvik, kus 
regulaarseid lahtiolekuaegu ei ole. 
Aga ilusa ilmaga oleme kõigile kü-
lastajatele avatud. Täpsemat infot 
saab kodulehelt www.nowork.ee ja 
sotsiaalmeediast.

Kuidas üldse tekkis mõte Püün-
sisse Surfihütt rajada?
Ivari  Esimene mõte tekkis um-

bes kümme aastat tagasi, kuid ko-
ha leidmine ja jala maha saamine 
võttis päris pikalt aega. Oleme kõik 
võimalikud variandid läbi käinud. 
Ideaalis soovisime veele veel lähe-
mal olla ja teha klubi rannale. Algu-
ses meie idee vallale ja enamuse-
le külast ka sobis, vaid üksikud olid 
vastu, kuid jäi siiski ära. Siis avanes 
võimalus, kus praegu oleme, ja me 
haarasime sellest kinni.

Miks just Püünsis?
Andreas  Põhiline on asukoht ja 

tingimused, mida siinne koht pa-
kub ehk mere ühtlane sügavus on 
algajatele turvaline. Siin saame 
harrastada ja õpetada aerusurfi ehk 
SUP-i ja lohesurfi. Ma olen käinud 
Püünsis 15+ aastat surfamas ja sa-
ma kaua on mul olnud soov siin-
seid võimalusi meresportlastele 
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Lastelaager 
kutsub osalema!

  6-12-aastased lapsed 
on oodatud lastelaagrisse, 
mis toimub 25.–28. juulini. 
Täpsem info treenerilt 
Cristinalt telefonil 5396 
1546.

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

Aiatööd
Ohtlike puude raie, võsalõikus 
ja kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahen-
duse. Tel 5623 0373, Randy.
Lõikame viljapuid, pügame 
hekke, langetame puid ning 
vastavalt teie soovile teostame 
ka teisi haljastus- ja koristus-
töid. Helistage julgelt tel 5563 
7666. Rohkem infot kodulehelt 
www.ifhaljastus.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lan-
getamine, viljapuude lõikamine, 
lume koristamine, heki lõikus ja 
pügamine. Tel 5348 7318, igor@
inkteenused.ee.
Pakun muruniitmise ja trimmer-
damise teenust koduaedades, 
ühistute ja äriühingute ümbru-
ses. Helista ja küsi lisa tel 5399 
3595.
Muru niitmine, trimmerdamine, 
heki lõikus, okste äravedu, 
heina purustamine, kruntide 
korrastus. Tel 5897 7133.
Tartu Puu OÜ ostab haket, 
võsa ja igasugust metsa. Info 
telefonil 5887 2388.

Ehitus
Tänavakivide paigaldus ja 
parandustööd. Teede ja platsi-
de ehitus. Kivide müük. Haljas-
tustööd. Tel 5667 6629, info@
viimsikivi.ee, www.viimsikivi.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd, 
vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Teenustööd kaubikuga. 
Tel 507 4178.
Katuse-, fassaadi-, üldehitus- 
ja viimistlustööd. Kortermajade 
renoveerimine MTR EEH011474. 
Pakume erinevaid lahendusi 
hoonete ja majade ehitusel. 
mehitus@gmail.com või tel 
5352 9476.
Katuste, fassaadide ja aedade 
pesu, värvimistööd, remonttööd. 
Veerennide puhastus ja akende 
pesu. Tel 5638 8994, kpe.kpe@
mail.ee.
Kivi-, plekk-, eterniit- ja bituu-
mensindelkatuste pesu ning 
värvimine. Krohv-, plekk- ja 
plastikfassaadide ning akende 
õrnpesu. Tänavakivi pesu ning 
liivatamine. www.sunluna.ee, tel 
5555 8730, Karl-Martin.
Tänavakivide paigaldus. Park-
late ja kõnniteede ehitus. 
Ormikivi OÜ, info@ormikivi.ee, 
www.ormikivi.ee, tel 525 5851.
Teostan väliterrasside ja katu-
sealuste ehitust ning hooldust. 
Lisaks siseviimistlus ning elekt-
ritööd (elektrikilbid jne). Vastav 
pädevus olemas. Info tel 552 
7217.
Bituumenkatuste remont 
SBS-rullmaterjaliga. Plekitööd. 
Tel 5819 7445.
Katuste ehitus ja renoveerimine. 
Puitfassaadide ehitus, värvi-
mine, terrassid. Üldehitus. E-post 
info@ehituspuusepad.ee, www.
ehituspuusepad.ee, tel 5688 
0841.
Aedade ja piirete ehitus, 
remont ja värvimine. Aiamater-
jalide müük. E-post info@piirde-
meistrid.ee, tel 5688 0841, 
www.piirdemeistrid.ee.

Korstnapühkimine
Kutsetunnistusega korstna-
pühkija, 4. tase. Töötan kii-
rustamata, töö puhas ja kor-
ralik. Tehtud töö registreerin 
Päästeametis. Tel 5689 0125, 
e-post kuldnoop@gmail.com.

Muud teenused
Kogemustega õmbleja Haab-
neemes teeb õmblus- ja pa-
randustöid ning õmbleb kodu-
tekstiile. Tel 524 2109, Heljo.
Kogemustega õmbleja teos-
tab Viimsis Aiandi teel paran-
dus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.
Kogenud santehnik pakub 
oma teenuseid. Tel 551 8837, 
Pavel (vene keel).
Pakume kolimis- ja trans-
porditeenuseid. Mööbli mon-
taaž. Vanade esemete uti-
liseerimine. Tel 529 9579, 
indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Vanaraua ja kodumasinate 
tasuta äravedu. Plekk, torud, 
latid, tööriistad, pliidid, ahjud, 
vannid, kraanid, mahutid, pe-
sumasinad, aiavõrk, autoosad, 
akud, kaablid, boilerid jne. 
Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 
10 €. Külmkapid, telerid al 
10 €. Lõikamine, lammutamine 
kokkuleppel. Tel 5550 5017.
Veoteenus/kolimine. Akuraat-
sed kolijad. Vana mööbli de-
monteerimine ja äravedu, sh 
rämpsu äravedu. Metallijäät-
meid (sh kodumasinad) viime 
ära tasuta. Töötame ka näda-
lavahetustel. Tel 502 8148.

Ost, müük, rent
Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame ARK-
ist litsentsi alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel 5823 8310.

Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte ja fotosid, trükiseid ja 
dokumente, vanaraha ning 
muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. 
Hea hinnaga! Tel 602 0906 ja 
501 1628.
Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidu-
keid. Toimivaid, avariilisi, rike-
tega, arvelt maas, vanu ja liht-
salt kasutult seisvaid. Kohapeal 
kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või tel 5618 8671. 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks 
www.seisevauto.ee.

Uuemate ja vanemate raa-
matute ja vanavara (fotod, 
postkaardid, margid, rahad, 
mänguasjad, heliplaadid, su-
veniirid, tarbeesemed jm) ost. 
Tel 514 0618, Andres.
EHITUSOUTLET Harjumaal 
Kose alevikus pakub SOOD-
SALT immutatud poste, puitu 
(terrassilaud, Siberi lehis, höö-
velmaterjal), soojustust (vill 
ja Kingspan PIR´i), aiakaupu 
(varjualused, lehtlad, kuurid, 
aiamööbel jpm). Pakume ka 
transporti. Kontakt: tel 5656 
0096, www.ehitusoutlet.ee.

KO M M E N TA A R

Vald toetab igati merelisi ja 
rekreatiivseid tegevusi
Alar Mik, abivallavanem: Viimsi vald on rannarahva kodu ning meri on 
see, mis meie inimesed on siia toonud, meri kutsub siia ka külalisi. Vald 
toetab igati erinevaid merelisi ja rekreatiivseid tegevusi ning püüab võima-
luste piires kaasa aidata, et inimestel oleks võimalik spordiharrastustega 
tegeleda. Kindlasti tuleb arvestada koha eripärast tulenevate piirangute-
ga (riigimaanteele parkimine tähistatud kohas, varustuse kõnniteele mit-
te laotamine). Oleme piirkonnas täiendanud taristut ja Püünsi külaplatsil on 
võimalik läbi viia merelis-rekreatiivseid tegevusi. Usun, et koostöös külako-
gukonnaga saavad harrastajad erinevaid soove ka ise ellu viia ja koostöö 
viib sihile. Tuult purjedesse!

Surfi peetakse
meditatiivseks
spordialaks.

Püünsi Surfi-
hütti on ooda-
tud külastama
kõik möödu-
jad.

Tegutsete Pandju saare vastas. 
See tekitab kohalikes muret lin-
dude pesitsusrahu pärast.
Ivari  Sea Shepherd on rahvusva-

heliselt kõige suurem ookeanide 
heaolu eest seisev organisatsioon 
ja mul on kontakte sealsete mere-
teadlastega. Nad on uurinud kala-
de arvukust Läänemeres ning tõ-
denud, et populatsioon on järsus 
languses. Ühelt poolt on seda põh-
justanud vee kehv kvaliteet, teisalt 
tihe laevaliiklus.

Laevade suured kiirused tekita-
vad laineid, mis võivad meeldida 
surfaritele, kuid mitte merepõhjale. 
Selle tulemusena on kalapopulat-
sioon langenud ja lindudel ei olegi 
muud teha, kui ära kolida.

Inimestele võib emotsioonide 
pealt tunduda, et linnud kardavad 
lohe, kuna nad peavad seda rööv-
linnuks. Kui aga tugineda uuringu-
tele, siis nii see ei ole.
Andreas  Saksamaal tehti uuring 

ja tõestati, et lind suudab vahet te-
ha röövlinnul ja näiteks lohel. 

Kui nüüd meid siit ära mõelda ja 
vaadata, mis tegelikult toimub, siis 
igapäevaselt liigub saart ühendaval 
ribal ja saarel massides inimesi. Sil-
did neid ei piira, veel vähem rööv-
loomi või kormorane, kes pesi hävi-
tavad.

Millist mõju me lindudele aval-
dame? Me tõmbame oma purje 
üles ja sõidame vee peal. Meist ei 
pudene saastavaid aineid, meil ei 
ole mootorit. Tuul ja laine teeb kõ-
vemat häält kui meie.

Veel tehakse etteheiteid surfa-
ritele, et meist jääb randa maha 
prügi. Ma ei tea surfareid, kes prü-
gi randa jätavad. Pigem vastupidi.
Ivari  Me lähtume põhimõttest 

“My three items” ehk kui lähme sur-
fama, siis otsime rannast kolm tük-

ki prügi ja toome prügikasti. Pikas 
perspektiivis annab see väga hea 
tulemuse.

Me oleme rannarahvas ja tahaks 
näha, et see ka tegelikkuses nii on. 
Üks asi on vaadata merd oma ma-
ja aknast, teine asi on päriselt pan-
na varbad liiva sisse.
Andreas  Muidu on lihtsalt oman-

di tunne ning sulle tundub, et pi-
devalt tehakse midagi valesti, kuid 
ise ka midagi ette ei võta. Kus viga 
näed laita, seal tule ja aita!

Mis murekohad teil endal hingel 
on?
Ivari  Me oleme valla kaasamiseks 

veetnud aastaid, et näidata neile 
läbi harrastajate silmade selle ko-
ha väärtust. Näiteks võttis väga pi-
kalt aega, et siia riietuskabiini saa-
da. Ise saame parema puudumisel 

autos hakkama, kuid õpilasi sedasi 
riideid vahetama ei suuna. Endiselt 
on meil soov siia WC-d saada, mis 
ei oleks mõeldud ainult surfaritele, 
vaid kõigile, kes mere ääres käivad. 
Kuniks seda ei ole, rendime ise siin 
ühte kuivkäimlat.
Andreas  Ka parkimisega on mu-

re. Mõni aeg tagasi oli meil õigus 
parkida Püünsi külaplatsi ette. Me 
levitasime oma kogukonnas in-
fot, et ärge parkige enam poe, vaid 
hoopis külaplatsi ette. Siis järsku 
otsustati panna külaplatsi ette pea-
tumist keelav märk ning vald ütles, 
et see on transpordiameti haldus-
ala.

Mida saaks murede lahendami-
seks ette võtta?
Ivari  Inimestevaheline koostöö on 

see, mis edasi viib.
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Viimsi Koduekstra kauplus  
ootab enda sõbralikku meeskonda

klienditeenindajaid
Lisainfo saamiseks palume julgelt  

helistada kaupluse telefonil: 56 991 060  
või kirjutada: maret.harm-tilk@koduekstra.ee

Koorid
A� amblid 

Solistid
G� li Pad 
ja Voldem  

Kuslap

RANNARAHVA FESTIVAL
9. juulil

Koorid
A� amblid 

Solistid
G� li Pad 
ja Voldem  ja Voldem  

Kuslap
ja Voldem  

MERELAULU 
PIDU

VIIMSI 
VABAÕHUMUUSEUMIS

rannarahvamuuseum.ee

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
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Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

PUHASTUSED KPE
Akende pesu

Katuste pesu ja värvimine

Fassaadide pesu ja värvimine

Aedade pesu ja värvimine

Remonttööd

Rennide puhastus

Lume ja jäätõrje katustelt
MEIEGA SAAB ÜHENDUST
kpe.kpe@mail.ee • tel 5638 8994 •          K.P.E. OÜ

Katus, fassaad, terrass ja unikivi 
kiirelt ise puhtaks!

Küsi lisa 5450 1000 või peseise@tamway.ee

40 m kõrgsurvevoolikut
Võimas surve
70 kW kuuma vee GreenBoiler
30% kütusesäästu

RENDI MOBIILNE 
KÜLMA JA KUUMA VEE 
KÕRGSURVEPESUR
KERGHAAGISEL

Ly Johanson
 +372 506 8605

ly.johanson@uusmaa.ee

EI  OLE KUNAGI ROHKEM
VÄÄRT OLNUD KUI TÄNA!

SINU KODU

 
 
 

 
 

Kui  oled mõelnud oma
kodu müügist  ning
soovid teada sel le
väärtust ,  s i is  võta
meiega ühendust!

Eleri Kerde
 +372 513 1009
eleri.kerde@uusmaa.ee

 MEIE  MÜÜME SINU
JAOKS  PARIMATEL

TINGIMUSTEL!

Viimsikatena  tunneme
Meie ühist  kodukanti

kõige paremini!

ˇ

Näidismaja

Püünsis!

* 30m2 p inda

* a a s t a r i n g s e l t

kasu ta tav

* m a d a l a d

küt teku lu d

*k i i r e l t

püs t i t a tav

FB / r uumi loom e

Tel : 5028730

PÄIKESEPRILLID JA
PRILLIRAAMID KUNI

SOODSAMAD
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

      Asume 
Viimsi Äritares 
    ja Viimsi SPA 
               majas

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

Sinu                  
HAMBAKLIINIK 

Viimsis      

kadaka

Drive In

Viimsis: Muuli tee 10 
Viimsis teenindame kliente järjekorra alusel E-R 9-19 ja L 9-16. 

Tel: 623 7052; viimsi@abctehno.ee
Kadakas: Pilvetee 8/2

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Viimsis

petcity.ee

PetCitys on lai valik 
jahutavaid tooteid 
ja veemänguasju

11,99 €

3,99 €

38,90 €

45,90 €

Beeztees 
Frisco Bone

Hurtta 
jahutav 

hõlmikvest

Scuffs 
jahutusmatt

Flamingo 
koera bassein

Beeztees Izi 
jahutav kaelarihm

38,90 €

PETCITY VIIMSI KAUPLUS
Viimsi keskus, Sõpruse tee 15

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

Meister on vaid
kliki kaugusel:

KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS
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Mitmekülgne ja lai jäätiste 
sortiment Selveris
Kõik Eesti suurimad ja ka tuntud 
välismaised jäätisetootjad on oma 
jäätistega Selveris esindatud. Vali-
kus on traditsioonilised koore-, pii-
ma- ja mahlajäätised, sorbetid ja 
jogurtijäätised, lisaks uudsed taim-

Eugenio’se autentne 
Itaalia gelato
Viimsi Keskuse Eugenio’se jääti-
sekülmikusse jõuab gelato Euge-
nio’se Balti jaama turu köögist, kus 
see valmib käsitööna kvaliteetsest 
toorainest, mis autentse maitse ta-
gamiseks on kohale toodud otse 
Itaaliast. Gelato sees on võrreldes 
muude jäätistega rohkem piima, 
vähem koort ja suhkrut, koostis-
osad segatakse kokku aeglasemalt 
ning lõpptulemus on tihedama 
konsistentsiga, kuid väiksema ras-
vasisaldusega, rikkaliku maitse ja 
siidise tekstuuriga.

MiniMeltsi pärlijäätised 
Muuuvis
Pärlijäätist toodetakse, kasutades 
krüogeenilist külmutamist vedela 
lämmastikuga ning innovatiivset 
tehnoloogiat, mis annavad jäätise-
le granuleeritud struktuuri. Mini-
Meltsi jäätised on valmistatud kva-
liteetsest piimast ja koorest ning ei 
sisalda sünteetilisi lisaaineid. Mini-
Meltsi pärlijäätist saad Viimsi Kes-
kuses osta Muuuv Seiklusmaa pi-
letikassast.

sed jäätised ning kõike seda sada-
des erinevates maitsetes ja eri suu-
ruses portsjonitena. Olemas on nii 
suurte jäätisetehaste toodang kui 
ka väiketootjate oma. Selveri jää-
tiseleti krooniks on Balbiino hõr-
gud ja kreemised jäätised. Proovi 
näiteks uut belgia šokolaadi gla-
suuriga taimset šokolaadijäätist 
või seest siiruviirulist rabarberitäi-
disega nätsukommimaitselist koo-
rejäätist. 

Biomarketi mahedad ja 
lahedad ökojäätised 
Ökopoele vääriliselt on ka Biomar-
keti jäätiste valik mahekvaliteedi-

SISUTURUNDUS Viimsi Keskuse poodides ja 
söögikohtades on jäätiste valik suur ning kui soovid 
maiustada iga päev mõne uue maitse või sordiga, 
siis jätkub avastamist terveks suveks.  

Jäätis on parim suvemaius

ga. Jäämari nime kandvad ja kä-
sitsi valmistatud pulgajäätised on 
tehtud küpsetest marjadest ja puu-
viljadest, kasutades kookospiima, 
mandli- või kaerajooki ning ma-
gustamiseks banaani- või agaavi-
siirupit. Ka pea kümme aastat jää-
tisesõpru rõõmustanud La Muu 
jäätised on toodetud mahedalt, 
kasutades tooraineks Eesti mahe-
talunike piima, koort, mune, mar-
ju ja puuvilju.

Hesburgeri kreemiselt 
pehme masinajäätis 
Jäätis on see maagiline magnet, mis 
meelitab Hesburgerisse kohale ka 
need, keda hamburgerid ja friikar-
tulid külmaks jätavad. Krõbedasse 
vahvlikaussi või väikesesse topsi 
serveeritud kergelt vaniljemaitse-
line jäätis saab masinast välja voo-
lates kaasa kaunid keerud, millele 
võib lisada maasika-, šokolaadi- või 
karamellikastme triipe ja puistata 
soovi korral peale mõnusaid lisan-
deid.

Viivi Kivipank 
vabakutseline ajakirjanik

YO! külmutatud jogurtid
Tervislik ja maitsev jogurt on ma-
dala kalorsusega ja külmutatuna 
maitseb nagu jäätis. Kvaliteetsest 
eestimaisest toorainest valmista-
tud YO! külmutatud jogurti kõrva-
le saab valida suures valikus mit-
mesuguseid maitsvaid lisandeid. 
YO! külmutatud jogurtid leiad 
Coffee In-ist.

Kreemine 
masinajäätis 
Hesburgerist. 
Foto: tootjad

  Viimsi Keskuse kauplused 
on avatud E–L 10–21, P 10–
19; söögikohad E–P 11–21La Muu ökojäätised Biomarketist ja 

Selverist. Balbiino jäätised Selverist. 

Pärlijäätis Muuuvist. 

YO! jogurt. 

Käsitööna valminud gelato 
Eugenio’sest.

Mandlijäätis, 
6 x 55 ml/ 46 g
Magnum

330 ml/ 276 g

Šašlõkk tumeda 
õllega
Delice

kg

-22%
Tomatiketšup 
Felix

1,25 kg

-20%

Apelsini-piprane 
välisfi leesteik
Linnamäe Lihatööstus

500 g

Vitamiinijook 
Awake, Refresh 
Limited Edition või 
Upgrade 
Vitamin Well

500 ml   

Premium 
apelsininektar
Don Simon

1 L

Pakkumised kehtivad 05.07-18.07.2022 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

Head-paremat lähedalt ja kaugelt!

05.07-18.07.2022
4,994,99
tavahind 6,49 / 9,98/kgtavahind 6,49 / 9,98/kg

-23%

-15%-28%

CaesariCaesari salat  salat 
kanaga kanaga 
Delice

kgkg

Delice

6,996,99
tavahind 8,99tavahind 8,99

-29%

2,592,59
tavahind 3,69 / 2,07/kgtavahind 3,69 / 2,07/kg

9,499,49
tavahind 11,90tavahind 11,90

330 ml/ 276 g

3,993,99
tavahind 5,59 / 14,46/kgtavahind 5,59 / 14,46/kg

-24%

2,192,19
tavahind 2,89 / pant 0,10tavahind 2,89 / pant 0,10

1,591,59
tavahind 1,89 / 3,59/L / pant 0,10tavahind 1,89 / 3,59/L / pant 0,10
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TELLI SIIT!

9,90€

TELLI DIIVANILT TÕUSMATA!

INFO@COFFEECUP.EE
+372 6835 388

 LÄHIMAS PAKIAUTOMAADIS!

SOODUSKOOD VIIMSITEATAJA

SOODUS-

HINNAGA

������
P 13:00-16:00

SOE LAUD MAGUSKÜLM LAUD

18€ TÄISKASVANU

9€ LAPS 3-15A

Valikus nii ameerikapärased pannkoogid,
värske salat arbuusi ja ahjulõhega,

peekon ja praemuna ning palju muud.

Broneeri laud ette ja saabudes
ootab Sind Mimoosa!

spatallinn.ee
Randvere tee 11, Viimsi

IGA PÄEV

aquapark.ee

Atlantis on suvel avatud

10:00-22:00


