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Vallavanem Arumäe avab tagasiastumise tagamaid.  >>  Loe lk 2.

Viimsilane Christofer Kalk on 
 purjelaual maailmameister!
Vaata lk 1�.

Pidulik avamine. Pildil paremalt: ASi K&H tegevdirektor Rudolf Selge, ASi Viimsi Vesi juhataja Toivo Eensalu, abivallavanem 
Jan Trei , kommunaalameti trassiinsener Märt Aimla, SA KIK EL Ühtekuuluvusfondi projektikoordinaator Eduard Sizov. 

AS Viimsi Vesi kuulutas 7. augus-
til 2007 Ühtekuuluvusfondi vee-
majandusprojekti rahvusvahelise 
riigihanke, mille eesmärk oli Met-
sakasti küla vanema piirkonna vee- 
ja reoveemajanduse korrastamine 
Euroopa Liidu kaasrahastamisel.

Vee- ja kanalisatsioonitorustikke 
rajati Metsakasti küla sellesse osas-
se, mis jääb Randvere ja Pärnamäe 
tee vahele ning lisaks kaetakse to-
rustikega teisel pool Randvere teed 
Raudrohu ja Angervaksa tänavad.

Rahvusvahelises riigihankes oli 
sätestatud järgmised töömahud: 
reovee isevoolsete torustike ja ma-
jaühenduste projekteerimistööd, 
reovee isevoolsete torustike rajami-
ne pikkusega ligi 4,5 km, veetorus-
tike rajamine pikkusega ligi 5 km 
ning vee- ja reovee majaühenduste 
rajamine ligi 210 kinnistule. Need 
tööd on tänaseks kenasti tehtud.

Millised on järgmised 
piirkonnad?
Järgmise etapina on kavandatud 
Ühtekuuluvusfondi abil rajada 

Vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamine Metsakasti külasse 
oli kolmas etapp Ühtekuuluvusfondi (ÜF) veemajanduse vee- ja ka-
nalisatsioonitorustike rajamise töödest Viimsi vallas.

vee- ja kanalisatsioonitorustikke 
Vesiroosi ja Kuuse tee piirkonda. 
Vee- ja kanalisatsioonitorusti-
ke rajamine Haabneeme alevik-
ku Kuuse tee piirkonda ja Pringi 
külla Vesiroosi tee piirkonda on 
kuues etapp Ühtekuuluvusfondi 
veemajanduse vee- ja kanalisat-
sioonitorustike rajamise töödest 
Viimsi vallas.

AS Viimsi Vesi kuulutas 
04.08.2008 välja Ühtekuuluvus-
fondi veemajandusprojekti raa-
mes rahvusvahelise riigihanke 
„Torustike rajamine Vesiroosi ja 
Kuuse tee piirkonnas”, mille ees-
märk on Vesiroosi ja Kuuse tee 
piirkonna vee- ja reoveemajan-
duse korrastamine Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi kaasrahasta-
misel.

Rahvusvahelisel riigihankel 
esitasid pakkumise üheksa et-
tevõtet: Arco Ehitus OÜ, ühis-
pakkumus OÜ Sherman ja AS 
Viimsi Keevitus, AS Terrat, AS 
Water Ser, Santeh Ehituse OÜ, 
OÜ Piperec, ühispakkumus AS 

Vooremaa Teed ja OÜ Monoliit, 
Skanska EMV AS ja AS Akronto. 
Odavaima pakkumise esitas Arco 
Ehitus OÜ.

Vee- ja reoveetorustikud raja-
takse Järve teele, Vesiroosi teele, 
Kooli teele, Mereranna teele, osali-
selt Kesk teele, Kuuse teele ja Too-
minga teele.

Rahvusvahelises riigihankes 
on sätestatud järgmised tööde ma-
hud: reovee isevoolsete torustike 
rajamine pikkusega ca 1,9 km; 
veetorustike rajamine pikkusega 
ca 2,0 km; vee- ja reovee maja-
ühenduste rajamine ca 70 kinnis-
tule.

Torustike ehitustöödega peab 
ehitaja valmis saama seitsmeküm-
ne päevaga alates lepingu jõustu-
misest kuni valminud ehitustööde 
vastuvõtmiseni.

Lisaks Vesiroosi ja Kuuse tee 
piirkonnale on plaanis korraldada 
rahvusvahelised hankemenetlu-
sed vee- ja reoveetorustike raja-
miseks järgmistesse piirkonda-
desse:
1. Kordoni tee ning Suur- ja Väi-

ke-Ringtee piirkonna torustike 
rajamine;

2. Veehaarde rajamine; ASi Viim-
si Vesi strateegia Viimsi valla 
veevarutuse tagamiseks on 
ühtse veepuhastuse kaudu, 
mis on plaanis rajada Lubja 
mäele. Keskse veepuhastuse 
toiteks on plaanis rajada üht-
ne veehaare Viimsi poolsaare 
keskele Riigimetsa Majanda-
mise Keskuse, Anija metskon-
na maaüksusele. Praeguseks 
on juba rajatud planeeritavale 
veehaardele kaks proovipuur-
kaevu, kust võetud veeproo-
vid on tulemuste saamiseks 
edastatud laborisse. Veehaarde 
suuruseks on plaanitud kümme 
puurkaevu;

3. Veehaarde toorveetorustik ning 
ühtne Viimsi valla mandriosa 
joogivee ringistustorustiku 
rajamine piki Randvere teed 
(Tammneeme külast kuni val-
miva veetöötlusjaamani Lubja 
mäel);

4. Tammiku ja Luhaääre tee piir-
konna torustike rajamine;

5. Silva ja Niinepuu piirkonna to-
rustikud.

Jan Trei
abivallavanem

Metsakasti külas valmis 
vee- ja kanalisatsioonitorustik

Leppneeme külaselts 
on algatanud 
Leppneeme sümbolite 
otsingu
Leppneeme küla on pika ajalooga. Mere ja 
metsa vahel on elanud mitu väljapaistvat isikut 
ja seisnud tähelepanuväärsed rajatised. Külas 
on loodusobjekte, millel on tavalisest suurem 
tähendus. Sümbolite otsingu eesmärk on välja 
selgitada mõisted, mis seostuvad Leppneeme-
ga ja omavad märgilist tähendust.

Sümboleid kavatsetakse kasutada Leppnee-
me küla lipu ja logo motiivi väljatöötamiseks. 
Selts ootab võimalikult palju ettepanekuid, et 
leida kokkulangevusi ja teha üldistusi. Motiiv 
peaks sümboliseerima Leppneeme küla ajalu-
gu, tänapäeva, inimesi, ehitisi, loodust või mi-
dagi muud külale ainuomast ja tähelepanuväär-
set. Motiiv võib olla nii visuaalne objekt kui ka 
mõte või nähtus.

Leppneeme lipp heisatakse küla lipuväljaku-
le. Viimaseks sobib Leppneeme lasteaia kõrval 
asuv haljasala bussipeatuse ja laste mänguväl-
jaku vahel. Arhitektuurne lahendus peaks teki-
tama pargilaadse koosluse, kus oleks ühenda-
tud lipuväljak, küla asutamise mälestusmärk, 
laste mänguväljak ja bussiootepaviljon.

Sümboliotsingu kokkuvõtteid on kavas 
teha septembri lõpus, kuid sobivad ideed on 
mõttekas siiski kiirelt kirja panna ja külaselt-
sile saata. Huvitavad sümbolid ja ettepanekud 
avalikustatakse jooksvalt külaseltsi kodulehel. 
Loodetavasti ergutab see kaasa mõtlema ja 
ideid edasi arendama.

Leppneeme külaseltsi koduleht on saanud 
uue kujunduse ja pürgib nüüd operatiivsemalt 
külaelu sündmusi kajastama. Selleks ootame 
kõigi kaasabi. Ettepanekuid ja teateid võib 
saata posti teel või tuua Leppneeme kauplusse. 
Elektroonilised kontaktandmed leiduvad küla-
seltsi kodulehel www.hot.ee/leppneemeselts.

Jaan Jaanisoo
Leppneeme külaselts

tänuavaldus
Tänan vallaelanikke, kes taotlesid minule valla 
aukodaniku nimetuse andmist.

Olen püüdnud seniste tegemistega anda 
kõik valla paremaks arenguks ja teen seda eda-
si seni, kuni jõudu jätkub.

Ants-Hembo Lindemann
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil juri@viimsivv.ee ja 
nele@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua 
ka otse toimetusse või saata postiga 
aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond. 

Toimetusel on õigus kaastöid nende 
selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. 
Juulis lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Jüri Leesment, 
tel 606 6833

Toimetaja-reklaamikonsultant: 
Nele Šverns, tel 606 6864

Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe, 
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo Kallas

Trükki toimetanud: 
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS

Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 29. augustil.

Vallavanem Urmas Arumäe astus tagasi
Vahetult pärast suvepuhkust esitas val-
lavanem Urmas Arumäe vallasekretärile 
ootamatult tagasiastumisavalduse. Voliko-
gu arutab vallavanemale asemiku leidmist 
19. augustil. Viimsi Teataja uuris, mis olid 
sellise ootamatu sammu tagamaad.

 Teie augustikuine avang jääb ilmselt 
paljudele mõistatuseks. Miks peaks üks 
vallavanem olukorras, kus vallal läheb 
hästi, tagasi astuma?

Esiteks arvan seda, et kui vallavanemal on 
mingi oluline põhjus tagasiastumiseks, siis 
parim aeg selleks ongi siis, kui vald on heas 
seisus. 2006 ja 2007 olid Viimsi juhtimises 
üsna murrangulised. Tööle asudes hakkasin 
vallas lähtuma finantsjuhtimise põhimõtetest 
ja viisin sisse pikaajalise finantsplaneerimise. 
Selleks lõime ka rahandusameti. Valla arendus-
tegevuse plaanimiseks ja korraldamiseks lõin 
arendusameti ja oleme käivitanud mitu valla-
le väga olulist arendusprojekti. Tõsi, arendus-
ameti mehitamine ei ole veel lõppenud. Viimsi 
on asunud kogu valla tasakaalustatud arengu 
teele. Olen veendunud, et vallavalitsuse asja-
ajamine on muutunud professionaalsemaks, lä-
bipaistvamaks ja vallarahvakesksemaks. Need 
ametnikud, kes on jäänud ja kes on juurde 
tulnud, on professionaalsed, tublid ja toredad 
inimesed. Ka Viimsi valla 2008. eelarveaasta 
esimest poolt saab pidada edukaks. Rahaline 
seis on parem kui prognoositud (ülelaekumisi 
on u 24 mln kr), kõik olulisemad protsessid 
on algatatud, mistõttu saan valla juhtimise üle 
anda kerge südamega.

Teiseks tuleb rõhutada, et otsus tagasi astuda 
sündis vajadusest ja soovist tagada Viimsi val-
lavolikogu koalitsiooni kestmine ja hea koos-
töövõime. Koalitsiooniliikmete arv on viimasel 
ajal kahjuks vähenenud piirini, mis seadis ohtu 
liidu püsimise kuni järgmiste kohalike valimis-
teni. Jõudsime üksmeelele ümberpaigutamise 
osas koalitsiooni sees, mis taastab koalitsiooni 
ridu ja loodetavasti tagab töise ja konstruktiiv-
se atmosfääri. Meeskonnatöö tõhusa toimimise 

huvides tuleb alati teha ruumi ka 
teistele ning jälgida, milline män-
gija selles olukorras kõige efektiiv-
sem oleks. Täna, kui otsus on juba 
tehtud, tundub see ainuõige. Viim-
si valla areng on mulle jätkuvalt 
südamelähedane ja usun, et prae-
gusel ajahetkel on õige aeg anda 
oma panus vallavolikogu liikmena 
ja sooviksin osaleda eelarve- ja 
arengukomisjoni töös, sest seda ala 
valdan üsna hästi. Soovin jätkuvalt 
tegeleda ka omavalitsustemaatika-
ga Harjumaa Omavalitsuste Liidu 
(HOL – VT märkus) esimehena.

Lisaks tõdegem, et elus tuleb 
ikka ette olukordi, kus selleks, et 
edukalt edasi minna, tuleb astu-
da sammuke tagasi. Kui töötasin 
advokaadina, tegelesin peamiselt 
äriõigusega. Avalik õigus mind 
eriti ei huvitanud. Nüüd valla-
vanema ametis oldud ligi kolme 
aastaga olen enda jaoks avastanud 
haldusõigusest nii üht kui ka teist 
huvitavat, mida uurida ja millega 
akadeemilises plaanis tegeleda. Ka 
üht-teist muud on isiklikus või siis 
perekondlikus plaanis vallavanema 
töö tõttu pidanud oma aega ootama. 
Seega samm tagasi ja aeg maha, 
selleks et hiljem edasi minna.

Kas opositsiooni või koalitsiooni 
poolt ei olnud vallavanemale 
etteheiteid, mis sundisid tagasi 
astuma?

Opositsiooni kohta ei oska öel-
da. Kui oma avalduse esitasin, siis 
nende umbusaldusavaldust valla-
volikogu menetluses ei olnud. Mis 
puutub koalitsiooni, siis on üsna 
loomulik, et inimestel on Viimsi 
valla arengu suhtes isiklikke seisu-
kohti ja mõtlevate inimeste vahel 
tekibki arutelusid. Kõik seisukohad 
on koalitsioonis läbi vaieldud ja 
volikogusaalis on koalitsioon alati 
olnud üksmeelne. Selles, et koalit-
sioon on senini püsinud ja vaidlus-
küsimustes alati lõpuks üksmeele 
saavutanud, on väga suur teene vo-
likogu esimehel Aarne Jõgimaal. 
Ei salga, et ka vallavalitsuse või 
vallavanema tegemiste kohta on 
aeg-ajalt koalitsioonist küsimusi 
ja sõbralikku kriitikat tulnud, aga 
nii peabki see olema. Ei vallavalit-
sus ega ka vallavanem pole siiani 
millegi ebaseadusliku või vallale 
kahju tekitavaga hakkama saanud. 
Seega, tulles tagasi küsimuse juur-
de – tagasiastumine on minu isiklik 
algatus, mille peamistest põhjustest 
rääkisin eespool.

Kas te oma valijaid sellega alt 
ei vea?

Aga kuidas ma neid alt vean? 
Olen teinud oma tööd hästi ja sel-
le üle saavad minu valijad ju hea-
meelt tunda. Võtan enese täienda-
miseks ja valla asjade akadeemili-
seks uurimiseks aja maha, et uues 
kvaliteedis tagasi tulla. Ja ega ma 
ju kuhugi kao. Minu valijad vali-
sid mind vallavolikogu liikmeks, 
mitte vallavanemaks. Vallavoliko-
gu liikmena ma ka jätkan, ja nagu 
mainisin, soovin kaasa lüüa valla-
volikogu komisjonide töö nendes 
valdkondades, mida kõige paremi-
ni tean. Mul on mul kavas jätkata 
ka HOLi esimehena, mis ei nõua 
12tunniseid tööpäevi.

Arvestades riigi suhtumist oma-
valitsustesse ja taas kord üles 
tõusnud algatust hakata valdu 
sunniviisil liitma, rääkimata teie 

just nagu isiklikust kaikaveost 
rahandusministeeriumi ametni-
kega uue finantsjuhtimisseaduse 
üle, kas ei ole tulnud mõttesse 
kogu see avalik sektor kuu peale 
saata ja minna tagasi oma advo-
kaadibüroo pehmesse nahktooli.

Advokaadiameti vastu pole 
mul midagi, aga tuletan meelde, et 
just sellest ametist tahtsin ma paar 
aastat puhata ja tulin vahelduseks 
omavalitsuspoliitikasse. Nüüd on 
sellest puhkusest saanud – võima-
lik, et minu tõeline kutsumus. Mul-
le meeldivad päris asjad. Kohalik 
omavalitsus tegelebki nende päris 
asjadega, sest on inimesele kõi-
ge lähemal. Inimese igapäevaelu, 
tema kodu, toimetulek, lastehoid ja 
koolitus, sotsiaalküsimused, kogu-
kondlikud suhted ning kogukonna 
ja infrastruktuuri areng ongi need 
päris asjad, millele ma varem nii 
väga ei mõelnud, aga millega tege-
lemine mulle täna suurt rahuldust 
pakub. Ja seda ka maakondlikus 
mastaabis HOLi juhtimise kaudu.

Kas see on tulevikku vaadates 
siis teie kindel „ei” erapraksisele 
või erasektorile üldse ja märk, 
et avalik sektor või poliitika ongi 
teie tulevik?

Erasektor on ju see, kus uusi 
väärtusi luuakse ning riigi ja rahva 
majanduslikku heaolu toodetak-
se. Seega erasektorile ikka kindel 
„jah”. Iseasi, kas mina oma panuse 
andmiseks tegutsen era- või avali-
kus sektoris. Nendes küsimustes ei 
saa olla nii kategooriline, sest elu 
ei ole vaid must-valge. Elus tuleb 
panna asjad tähtsuse järjekorda. 
Me ei saa alati tegeleda sellega, 
mis kõige rohkem meeldib. Tuleb 
olla tänulik, et üldse saad tegutse-
da, et sul on tervist, mõistust, pea-
lehakkamist, suhteid, sõpru jne.

Mis on need asjad Viimsis, 
mille osas saate väita, et see on 
saavutatud tänu teile?

Üksikisiku, ka vallavanema rolli 
ei tohiks ülehinnata. Valla juhtimi-

ne on meeskonnatöö ja meeskond 
oli ja on meil hea. Siiski on mõned 
asjad, mille eest ma eriti aktiivselt 
seisin ja mille teokssaamise nimel 
energilisemalt tegutsesin. Värske 
asjana tuleb meelde juulikuu lõpus 
toimunud Viimsi oma heliloojale, 
Arved Haugile pühendatud mä-
lestuskontsert, millest loodeta-
vasti saab traditsioon ja kujuneb 
Viimsile oluline kultuurisündmus 
võistluskontserdina vms. Nii võib 
nimetada juba mainitud pikaajalise 
finantsplaneerimise sisseseadmist 
valla juhtimisse ning rahandus- ja 
arendusameti loomist. Minu ette-
panekul on loomisel ka külavane-
mate komisjon vallavalitsuse juur-
de. Mainiksin ka Püha Jaakobi ki-
riku ehitamise toetamist ja selleks 
märkimisväärsete rahasummade 
kaasamist erasektorilt. Samuti 
olen olnud kavandatava „Keskuse” 
äri- ja kaubanduskeskuse arendus-
projekti toetaja. Nii kiriku kui ka 
ärikeskuse planeeringu toetamise 
viisi eest olen teeninud ka teatud 
kriitikat. Minu ettepanekul nime-
tas vallavolikogu kaks lugupeetud 
viimsilast, Lennart Meri ja Kaljo 
Alaküla, Viimsi aukodanikeks. Ja 
mis seal salata – minu koduküla 
Tammneeme on saanud ehk roh-
kem vallavalitsuse positiivset tähe-
lepanu ja mõistmist, kui üks väike 
küla tavaliselt saab. Sellega ei teh-
tud sugugi liiga teistele küladele.

Vallavolikogu ja -valitsuse 
koostöös ehk siis koalitsioonina 
oleme ellu viinud aga oluliselt roh-
kem viimsilastele kasulikku, kuid 
selle intervjuu formaat ei võimalda 
kõigel sellel peatuda.

Aga mis jääb hinge kriipima?
Esimese asjana tuleb meelde 

Toomas Tool ja AS Esmar. Peab 
tunnistama, et olin väga lähedal 
sellele, et vana koolimaja saab valla 
omandisse, aga… ASi Esmar vara-
de seisund ja heakord on kahetsus-
väärsed ning vallale häbiplekiks. 
Rohuneeme puhkekeskuse aluse 

120 ha maad saime küll tagasi, ent 
seda koormavaid 70 aasta pikku-
seid hoonestusõiguse seadmise le-
pinguid ei õnnestunud vaidlustada. 
ISPA-projekti elluviimine võinuks 
minna libedamalt, sealhulgas vee-
puhastusjaama projekti koostami-
ne ja täitmine. Uue kooli staadioni 
ehitusega pidanuks vähemalt aasta 
varem ehk eelmisel aastal alusta-
ma. Muret teevad Leppneeme sa-
dama projekteerija möödalaskmi-
sed, mis toovad kaasa lisakulutusi 
ja olukorra, et Leppneeme sadama 
kasutusse võtmine on veel eba-
määrases kauguses. Oleksin olnud 
palju õnnelikum, kui Tallinn oleks 
otsustanud Pirita teele trammiliini 
rajada – küll me oleks siis Meriväl-
jalt otsa ka Viimsi keskusesse veda-
nud. Ka külavanemate juurdekasv 
ei rahulda mind: ligi pooltes küla-
des külavanem puudub. Ma ei ole 
rahul ka valla kodulehega ja minu 
ajal ei saadudki korrastatud infor-
matsiooni liikumist vallamaja sees, 
sh ka vallavalitsuse ja vallavoli-
kogu vahel, mis tõi aeg-ajalt kaa-
sa möödarääkimisi ja väiksemaid 
arusaamatusi. On ju vana tõde, et 
inimestevahelised probleemid saa-
vad alguse suhtlusvigadest.

No ja mis nüüd siis edasi, 
hakkate 2009. aasta kohalike 
volikogude valimisteks 
valmistuma?

Oh teid ajakirjanikke küll! Peate 
ikka urgitsema ja intriigi oma jut-
tudesse sisse punuma. Ütlesin ju, 
et mul on piisavalt, millega lähiajal 
tegeleda. Samas, kuna olen IRLi 
Viimsi osakonna esimees, oleksin 
variserlik, kui väidaksin, et ei mõt-
le tulevastele valimistele ja sellega 
üldse ei tegele. Mõtlen ja tegelen 
muidugi. Ka Europarlamendi va-
limistega tuleb mul osakonna esi-
mehena tegeleda. Aga kohalike va-
limisteni on veel ligi 15 kuud aega, 
mistõttu aastal 2008 see teema veel 
kedagi suurt ei eruta, ka mind mit-
te.
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Viimsi 
vallas tuleb 
järjekordne 
turvalisuspäev
30. augustil korraldab Viim-
si vallavalitsus koostöös SA 
Viimsi Kodanikukaitse Fon-
diga järjekordse Viimsi valla 
turvalisuspäeva.

Oleme pikka aega mõelnud, 
et Viimsis võiks toimuda tra-
ditsiooniline valla korraldatav 
ning praktiline ja meeldejääv 
suurüritus.

Kuna turvalisuse valdkond 
on kahtlemata üks Viimsi val-
lavalitsuse prioriteet, siis ot-
sustasime hakata korraldama 
sellist põnevat üritust nagu 
„Viimsi turvalisuspäev”.

Eelmisel aastal korraldasi-
me esimese valla turvalisus-
päeva ning elanike tagasiside 
oli väga positiivne.

Turvalisuspäeva eesmärk 
on anda viimsilastele teavet, 
kuidas igaüks saaks tagada 
enda ja oma pereliikmete tur-
valisuse.

Viimsi valla turvalisuspäe-
val antakse elanikele asjalikke 
nõuandeid tuleohutuse, tervis-
hoiu, liiklusturvalisuse, kodu-
se vara kaitse, vältimatu abi ja 
muude turvalisust puudutavate 
probleemide kohta. Tutvusta-
takse ka turvalisuse tagamise-
ga seotud riiklikke institutsioo-
ne ning sama alaga tegelevaid 
erastruktuure.

Plaanime osalejate vahel 
välja loosida kodusesse maja-
pidamisse mõeldud suitsuan-
dureid.

Viimsi turvalisuspäeval osa-
levad järgmised ametkonnad ja 

turvalisusega tegelevad erast-
ruktuurid:

Põhja Politseiprefektuuri 
Ida politseiosakonna liiklusjä-
relevalve talitus demonstreerib 
ning tutvustab julgestuspolitsei 
autosid ja tehnilist varustust. 
Kohal on ka piirkondlikud 
konstaablid ja noorsoopolitsei 
ametnikud, kes tutvustavad 
oma tööd, jagavad praktilisi 
näpunäiteid liiklusohutusest 
ja teavitavad vallaelanikke sü-
gisega kaasnevatest riskidest. 
Kohal on Lõvi Leo ja jagatakse 
tasuta helkureid.

Tallinna Kiirabi jagab prak-
tilisi teadmisi esmaabist ning 
demonstreerib esmaabivõtteid.

Päästeamet demonstreerib 
põleva autovraki kustutamist 
ning annab algteadmisi, kuidas 
kasutada pulberkustutit. Tu-
letõrjujad näitavad, mis võib 
juhtuda koduses majapidami-
ses siis, kui ei järgita elemen-
taarseid tuleohutusnõudeid.

Viimsi valla korrakaitse for-
meering (SA Viimsi Kodani-
kukaitse Fond) tutvustab oma 
tegevusi ja eemärke turvalisuse 
tagamisel vallas, abipolitseini-
ku institutsiooni ja seda, kuidas 
saada valla abipolitseinikuks. 
Kohal on ka abipolitseinikud 
koos oma tegevuse tarbeks ko-
handatud maasturiga.

Maanteeamet toob kaasa at-
raktsiooni Pöörlev Auto, millel 
sõites saab igaüks veenduda 
turvavöö kasutamise vajalikku-
sest. Instruktori juhendamisel 
saab proovida, kuidas väljuda 
katuse peal seisvast autost.

MTÜ Eesti Naabrivalve sel-
gitab organisatsiooni tegevust 
ning eesmärke: tõsta turvalisust 
kodudes ning lähemas ümbrus-
konnas elanike endi aktiivse 
koostegutsemise kaudu.

G4S näitab koduvalvesüs-
teeme, nende kasutamise või-
malusi ning tutvustab oma te-
gevust avaliku korra tagamisel. 
Samuti osalevad üritusel G4Si 
professionaalse ettevalmistuse 
saanud vetelpäästjad.

GSM valve tutvustab oma 
juhtmevaba koduvalvesüstee-
mi, mis on ainuke seesugune 
Eestis.

Viimsi vallavalitsuse kom-
munaal- ja heakorraamet tut-
vustab heakorra- ja jäätme-
probleeme ning annab elani-
kele sellekohaseid praktilisi 
teadmisi. Jagatakse heakorra-, 
kasside ja koerte pidamise ning 
jäätmehoolduseeskirju.

Kohapeal saab tutvuda pal-
jude ohutust tagavate vahen-
dite ja autodega. Lisaks esineb 
politseiorkester, Viimsi kooli 
noorte laulu- ja tantsutrupid, 
Viimsi rahvamaja ansambel, 
meelt lahutavad Lõvi Leo ja 
Päästekoer Nublu. Lastele on 
kohapeal batuudid. Üritus toi-
mub Viimsi mõisapargis lau-
päeval, 30. augustil kl 12–15. 
Päevajuht on Marko Tiidelepp. 
Üritus on kõikidele tasuta.

Jan Trei, abivallavanem
Rein Madissoon, SA Viimsi 
Kodanikukaitse Fondi juhataja

Viimsis avati uus Comarket

Kolmapäeval avati Viimsis uus Comarket. Rahvas sai uue avara kaupluse võrra 
rikkamaks, kaupmeestel on aga taas konkurentsi rohkem. Fotol hetk avamisest.

4. augustil olid Viimsi vallavalitsuse töötajad tunnistajaks toredale ja mõneti erakordsele sünd-
musele. Nimelt sattusid kaks perekonda samal ajal vallamajja oma lapsi valda registreerima. 
Erakordseks teeb asja see, et koos sattusid vallamajja kaksikute emad-isad. Veelgi huvitavamaks 
läks aga siis, kui saime teada, et tegu on samas külas, tänaval ja majas elavate peredega. Valla-
maja külastamise aega polnud nad aga kokku leppinud ja sattusid sinna koos täiesti juhuslikult. 
Tore kokkusattumus!

VV

Kahed kaksikud korraga!

Pildil tagareas vasakult õnnelikud vanemad Erik Strahhov, Helen Sirel, Riina Ever ja 
Toomas Telling. Esireas noored ilmakodanikud Erik ja Eve Simona ning Marta ja Teele. 
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Kaks kuud malevatööd muuseumis
Sel aastal veetis suur osa 
Viimsi õpilasmalevast SAs 
Viimsi Muuseumid tööd te-
hes. Ülesanded olid töö-
mahukad ning varieerusid 
tolmu pühkimisest raudtee 
puhastamiseni.

Esimene vahetus
Juunikuu suurtööks kujunes 
koduloomuuseumi õue raja-
mine. Siin tuli meile appi hr 
Jaan Kuningas oma tehnika ja 
nõuannetega. Siiski pidi malev 
olulist osa täita ja nii möödu-
sidki nädalad muldpinda ta-
sandades, juurikaid kaevates ja 
kive korjates. Mõnel tuli juba 
teisel päeval tüdimus peale, 
siis käidi iga tunni aja tagant 
küsimas, millal midagi muud 
teha saab. Pärast raskeid mul-
latöid külvati muruseeme maha 
ja hakati kastma. Ja ega seegi 
möödunud niisama lihtsalt.

Ega malevas ilma 
koerusteta läbi saa
Voolikud aeda paigaldatud, 
otsustasid poisid, et tore oleks 
muruseemet voolikusse panna. 
Nõnda topitigi sinna oma paar 
kilo sisse. Vee lahtikeeramisel 
kõik imestasid, miks voolikust 
vett ei tule. Igaüks aga pakkus 
tundmatu probleemi lahenda-
miseks end appi.

Ja muidugi meenub siinko-
hal ka see, kui tuli muruseemet 
külvata. Poisid olid läinud näi-
tusesaali ja võtnud sealt hoo-
piski nisuseemet ning külvanud 

seda muuseumiõuele. Juulikuu 
lõpus tekkis hoovi keskele väi-
kene nisupõld. Ega’s midagi, 
maleva teine vahetus sai kom-
baini asemel muruniiduki ja 
niitis vilja maha.

Naerma ajab ka see, kui ühel 
malevlasel palusin prügi välja 
viia. Öeldud-tehtud – kiirelt ja 
operatiivselt visati praht koos 
prügikastidega konteinerisse. 
Nojah, mõnel käivad asjad se-
dasi.

Algas teine vahetus
Juulikuus värvisime nii kodu-
loo- kui ka vabaõhumuuseumis 
pinke. Lisaks sai tehtud mulla- 
ja maatasandamistöid, laotud 
kivisillutist, tegeletud muru- 
ja heinaniitmisega ning selle 
korjamisega, laotud ja tassitud 
küttepuid. Malevlased aitasid 
ka kalapäeva ja A. Haugi kont-
serdi ettevalmistustöödel.

Teise vahetuse ajal sai sa-
muti igasugu tempe visatud. 
Ühel päeval peeti veesõda, 
teisel päeval peideti jalgrattaid 
kraavi, kord otsisime ühe susse 
puu otsast jne.

Väljasõit Naissaarele
SA Naissaare Merekindluse 
Raudtee esindaja Aldo Siig 
tegi ettepaneku korraldada 
Naissaarel ühised koristustal-
gud. Mõte viidi ellu ja nii te-
gidki juuli lõpus kaks sihtasu-
tust –  muuseum ja Naissaare 
Merekindluse Raudtee – ühise 
väljasõidu koos väikese rühma 
malevlastega Naissaarele. Saa-
rel puhastati Männiku külas 

Rotterdam 2008
29. juuni – 6. juuli said Viimsi 
noored jälle hakkama ja käi-
sid seekord noortevahetusel 
Rotterdamis – kord täiesti 
maatasa pommitatud, kuid 
nüüdseks täielikult taasta-
tud veidra arhitektuuriga 
linnas. Noortevahetus, mil-
lest oli meil võimalus osa 
võtta, kandis nime „Yes, we 
are all Europeans” („Jah, me 
kõik oleme eurooplased” – 
toim.), kus koos eestlastega 
olid kohal noored Hollandist, 
Hispaaniast, Saksamaalt ja 
Martinique’ilt.

Esimesel õhtul jõudis meie 
rühm kahjuks hiljem kohale kui 
teised ning seega jäime ilma 
esimesest ühisest „jäämurd-
misüritusest”, nimelt jalgpalli 
EMi finaalist, kus vastastikku 
olid Hispaania ja Saksamaa. 
Hispaania võitu oli aga kuulda 
ja näha igal pool Rotterdamis 
ning ka samal ööl võis läbi une 
kuulda hispaanlaste tiimi laulu 
ja rõõmuhõiskeid.

Nagu ikka noortevahetuse 
esimesele päevale kohane, toi-
musid traditsioonilised tutvu-
mismängud, kus teineteist vei-

di lähemalt tundma õpiti. Eest-
lased said kiirelt suurteks sõp-
radeks noortega Martinique’ilt, 
kellega ka ühist tuba jagati. 
Natuke raskem oli suhelda aga 
hispaanlaste ja sakslastega, sest 
nende inglise keele oskus pol-
nud kahjuks kõige parem, kuid 
ega see meid eriti seganud, sest 
lõppude lõpuks naeratame kõik 
ju ühes keeles ning kui muidu 
ei saa, siis viipekeelega saab 
ikka hakkama.

Esimese päeva jooksul esi-
tasid Rotterdami noored meile 
vapustava etteaste trummidel, 
mis kõik ahhetama pani, ja 
üleüldse jäi mulje, et sealsetel 
noortel on eneseteostuseks väga 
palju huvitavaid võimalusi. 
Sama päeva õhtul tuli ka Viimsi 
rühmal võtta vastutus ja esinda-
da Eestit väikese presentatsioo-
niga: pakkusime kõigile kama, 
head Eesti šokolaadi ja kommi, 
mängisime eesti muusikat ning 
lõbustasime kõiki ühe korraliku 
eesti rahvatantsuga. Paljudele 
jäi see õhtu soojalt meelde ning 
leidus neid, kellel tekkis kindel 
soov lähitulevikus meie pisikest 
riiki külastada.

Mida aeg edasi, seda huvi-
tavamaks vahetus läks, näiteks 
said meie tiimid osaleda era-

kordsel Keti Koti paraadil, mis 
viib tagasi aega, mil orjad va-
bastati. See üritus märgib päe-
va, kui orjad ilmusid tänavatele 
ja rõõmustasid oma vabaduse 
üle. Just seda emotsiooni üri-
tati paraadil edasi anda: värvi-
listes suurtes kleitides naised 
ja traditsioonilistes orjarõivas-
tes mehed tantsivad, laulavad 
ja on õnnelikud oma vabaduse 
üle. Pärast pikka paraadipäeva 
said kõik õhtul lõõgastuda ja 
nautida Martinique’i presen-
tatsiooni, maitsta tundmatuid 
hõrgutisi ja mekkida rummi.

Järgneval päeval oli noortel 
võimalus linnaga lähemalt tut-
vuda: korraldati ekskursioon 
ratastel ja külastati projekte, 
mille abil aidatakse Rotterda-
mi noori. Kõige silmapaistvam 
tundus olema süsteem, mis an-
nab noortele võimaluse teha 
ühiskondlikult kasulikku tööd, 
näiteks istutada lilli, värvida 
aeda või teha muid lihtsamaid 
töid, mille eest saadakse punk-
te. Hiljem, kui punkte on piisa-
valt palju, saavad noored min-
na kinno, veeparki või mujale. 
Süsteem on suurepärane neile, 
kel vähe võimalusi. Pärast 
pikka päeva ratastel nautisi-
me Saksamaa presentatsiooni: 

mängisime seltskonnamänge, 
maitsesime õlut ja sõime vors-
tikesi.

Järgnevatel päevadel ootas 
meid ees pannkoogipaat, kus 
sai tunnikese pannkooke sisse 
ajada ja jõekaldalt Rotterdami 
vaadata, käia ujumas kohalikus 
veepargis Tropicana ja näha esi-
mestena noortenäidendit „Tula 
Be Free”, mis oli samuti orjapi-
damise kohta ammustest aega-
dest kuni tänapäeva stereotüü-
pideni välja. Meile osutus ainu-
laadne võimalus teha kahestes 
rühmades lühifilm, see kokku 
lõigata ja hiljem kohalikul suu-
rel filmifestivalil „The Stran-
gers Festival” vaadata. Meelest 
ei lähe ka mõnus hispaanlaste 
õhtu, mis koosnes rohkest fla-
menkotantsust ja selle õpetami-
sest, sangriast, ladina rütmidest 
ja maitsvatest hõrgutistest.

Viimastel päevadel õppi-
sime trummi-, trompeti- ja 
tromboonimängu ja laulsime 
gosplit. Lisaks saime ka õppi-
da Campoeira tantsu ehk siis 
Brasiilia võitlustantsu võtteid. 
Kiirelt jõudiski kätte viimane 
õhtu, kus tantsiti veel viima-
sed tantsud, vahetati viimased 
muljed, söödi-joodi ning valati 
ka mõned pisarad, sest aeg oli 

lahku minna. Kuid noored olid 
selle lühikese ajaga lähedaseks 
saanud. Eriti tundelisteks osu-
tusid just Hispaania mehed!

Tagantjärele mõeldes oli meil 
superlahe üritus, kus õppisime 
jällegi midagi uut ja kindlasti 

kasulikku, saime uusi tuttavaid 
ning tulime tagasi värskema-
te ideedega. Seega jääb loota, 
et korraldame lähitulevikus ka 
Viimsis uue projekti.

Kadri-Liis Piirsalu

olevat raudteelõiku ja korras-
tati riiklike tehnikamälestiste 
ümbrust. Lisaks tegeleti raud-
tee veeremiga. Aastakümneid 
põõsas vedelenud vana veduri 
alusraam tiriti välja, miinide 
platvormvagunid seati ritta, 
vankrid paigaldati üksteise jä-
rele. Manöövrite ajal seati ve-
durile otsa platvormvagunid ja 

veduri alusraam – siis oli või-
malus sõita miinirongiga. Pika 
töö tulemusel paigaldati raud-
teeveerem korrastatult rööbas-
tele. Kindlasti tuleb edaspidi 
töid jätkata, et omaaegne tehni-
ka saaks korralikult eksponee-
ritud ja ümbrus korrastatud.

Malevarühmad töötasid 
kahe kuu jooksul samal ajal 

nii koduloo- kui ka vabaõhu-
muuseumis. Kummagi va-
hetuse lõpetas terve Viimsi 
õpilasmaleva ühine pidulik 
tordisöömine koduloomuu-
seumis.

Ühtekokku käis muuseu-
mis suvekuudel töötamas 34 
malevlast. Aitäh vallavalitsu-
se kommunaal- ja heakorra-

ametile. Suured tänud kõigile 
malevlastele, kes muuseumile 
abiks olid! Kes minu kaman-
damisest ära ei tüdinenud, seda 
ootame järgmisel aastal jälle 
ja siis tahavad juba uued tööd 
tegemist.

Alar Mik
SA Viimsi Muuseumid

Malevlased raudteed puhastamas.

Gretel ja Kadri-Liis koos uute sõpradega.
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Austusavaldus Viimsi 
laulumeistrile
Sulnis suveõhtu meelitas 
Kingu õuele püstitatud lava 
ümber sadu muusikasõpru. 
Nautima tuldi Viimsi heliloo-
ja Arved Haugi loomingut. Ja 
vanameistri merest ja armas-
tusest inspireeritud laulud 
kõlasid koduses Viimsi ran-
nas nagu omas elemendis. 
Publik nautis kontserti täiel 
rinnal ja laskis end muusikal 
kaasa kiskuda. Aukülalisena 
oli kohal ka Arved Haugi lesk 
Anne-Reet Margiste.

Arved Haug (1922–1995) sün-
dis põlises viimsilaste peres 
Tammneeme külas Suurekivi 
talus, kus peale Arvedi vane-
mate elasid veel isa kaks ven-
da oma peredega. (Kas polnud 
vanema aja inimeste valmidus 
leppida kitsaste oludega lausa 
kadestamisväärne?)

Arvedi isa Mihkel Eduard 
Haug oli mitmekülgne mees. 
Otse loomulikult oli ta kalur 
nagu teisedki rannamehed, kuid 
selle kõrval ka viiulimeister, 
suur muusikasõber ja luuletaja. 
Tundub, et vanasti oli Viimsi 

Merepäev algas kahuripauguga
Seekordne merepäev toimus 
2. augustil Kelvingi küla ran-
nas. Päeva avas külavanem 
Ants-Hembo Lindemann. Pä-
rast külavanema sõnavõttu 
kõlas kahurisaluut. Piiskop 
emeeritus Kuno Pajula õn-
nistas sisse Kelvingi küla lipu 
ning see heisati masti.

Nüüd võis alata väike ajaloo-
tund, mis kuulub iga merepäe-
va juurde. Sulev Roosma rää-
kis üldiselt merenduse ajaloost 
ning Jaan Tagaväli tutvustas 
kohalolijaile Viimsi ja Kelvin-
gi küla ajalugu.

Järgnevalt tutvustasid vetel-
päästjad päästevõtteid, sukel-
dumisvarustust ja enesekaitset. 
Samuti oli inimestel võimalus 
päeva jooksul tutvuda sadamas 
seisva merepolitseialusega 
ning esitada merendusega seo-
tud küsimusi.

Lastele toimusid võistlused 
ja mängud. Kella viie paiku 

hakkasid võistlema täiskasva-
nud. Küladevahelisele võistlu-
sele oli kogunenud meeskondi 
tagasihoidlikult, kuid vaata-
mata sellele peeti maha vägev 
lahing. Leppneeme külavanem 
pakkus päevalistele maitsvat 
uhhaad, samuti Leppneeme 
suitsukala. Õhtul mängis mee-
leolukat muusikat kuni hiliste 
tundideni ansambel Törts. Kal-
las küll natukene vihma, kuid 
tõeliste merepäevaliste tuju see 
ei rikkunud.

Traditsiooniliselt antakse 
merepäeva lõpus järgmisele 
peo korraldavale külale üle 
rändsümbol: seekord võttis 
selle vastu Leppneeme külava-
nem Arvi Piirsalu. Seega järg-
misel aastal olete merepäevale 
oodatud kõik Leppneeme.

 Kunagi olid sellised 
kahurid...

Sulnis suveõhtu meelitas Kingu õuele püstitatud lava ümber sadu muusikasõpru.

inimestel pillimeisterdamine 
ja muusika juba veres. Kuid ilu 
ei anna patta panna, elu ranna-
külas oli vaene ning enne poja 
kooliminekut pidi lahtise käe ja 
kunstnikuhingega pereisa hoo-
pis linnas kingsepatööga pare-
mat teenistust otsima.

Lapsepõlvekodu oli tõsi-
usklik ja Arved Haugi muu-
sikapärandi hulka kuulub ka 
laiemale ringile vähem tuntud 
vaimulik muusika. Arvedi isa 
kirjutas luuleraamatu ja poeg 
komponeeris luuletustele vii-
sid. Perekondlik koguteos tuli 
1960. aastatel Oleviste kirikus 
ettekandele.

Merega oli väikesel Arvil 
esimene tõsisem kokkupuude 
viieaastaselt koos isaga me-
rel käies. Esimese muusiku-
debüüdi tegi ta umbes samal 
ajal linnas ühes kaupluses ja 
sealtsamast tuli ka esimene ho-
norar: poisile anti tänutäheks 
kommi. Sõja ajal teenis Arved 
Eesti korpuses ja mängis ka 
akordionit. Pärast sõda seos-
tus noormehe elu üha rohkem 
muusikaga: ta mängis mitmes 
orkestris, laulis segakooris ja 
asus õppima Tallinna muusi-

kakooli klarneti ja laulu eriala-
le, mängis ka saksofoni. Eesti 
rahvale sai ta laiemalt tuntuks 
1960. aastatel, kui esines po-
pulaarses meeskvartetis koos 
Eri Klasi, Uno Loobi ja Kalju 
Terasmaaga. Menuka kvarteti 
plaadiümbrisel on tabav hin-
nang: „Kadestamist väärt on 
60ndate alguses laulnud neli-
ku sarm. Nad tegutsesid Eesti 
Raadio kaitsva tiiva all neli 

nappi aastat, jättes fonoteegi-
riiulile hulga laule, mis täna 
kuulates edastavad samasu-
gust nakatavat entusiasmi nagu 
kuldsel kümnendil.”

1963.–1966. aastail juhatas 
Arved Haug ansamblit Laine, 
1971.–1977. aastail orkestrit 
Vana Toomas ja 1980.–1984. 
aastail ansamblit Erfia. Arved 
Haugi loomingu hulka kuulu-
vad sellised hitid nagu „Hõis-

sa pulmad”, „Vana Toomas”, 
„Sepa jutustus” ja „Manne-
keen”.

Kingu taluõuel toimunud 
kontserdil astusid üles eri põlv-
kondade lauljad, oli vanu tutta-
vaid viise ja „Vallatute kurvide” 
aja nostalgiat. Vello Orumetsa, 
Silvi Vraidi ja Kelli Uustani 
kõrval esinesid Viimsi noored 
talendid. Suure muusikaela-
muse andis ansambli Noorkuu 

musitseerimine. Ei puudunud 
ka üllatused. Alles hiljem sel-
gus, et kuulsime kontserdi lõpul 
ka üht omamoodi luigelaulu: 
nimelt publiku meeletuid ovat-
sioone esile kutsudes tõusis 
üllatusesinejana mikrofoni ette 
üks ürituse initsiaator, vallava-
nem Urmas Arumäe.

Külvi Kuusk
Viimsi MuuseumidÕhtu üllatusesineja
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Naissaar on kunagine lootside, kap-
tenite ja kalurite saar. Paik, mis on 
läbi aegade olnud ka sõjameeste 
lemmik. Mitu korda on põlised saare-
elanikud oma kodudest lahkuma 
sunnitud, kuid vaatamata sellele on 
nad naasnud ja elujõulise küla taasta-
nud. Ajalooliselt oli Naissaarel kolm 

küla: Põhjaküla, Lõuna- ehk Suur-
küla ja Väikeheinamaaküla. Nagu 
nimigi ütleb, oli neist suurim Lõuna-
küla, kohalikele tuntud kui Stoorbin. 
Külas oli ligikaudu 40 talupidamist. 
Lõunakülas asusid samuti kõik saare 
tähtsad asutused: kirik, kooli- ja val-
lamaja. Samast külast on sirgunud 

tuntud optik Bernhard Schmidt ja 
kunstnik Erik Schmidt.

Teise maailmasõja pitserijälg 
pole saarelt tänasekski kadunud. 
Perekonnad lahkusid vabasse 
maailma: Soome ja Rootsi. Külad 
tühjenesid. Järgneva viiekümne 
aasta jooksul asustasid saart Nõu-

kogude mereväelased. Algul elati 
taluhoonetes, hiljem, kui valmisid 
kasarmud ja linnakud, hakati vanu 
elamuid küttepuudena kasutama. 
Lõpuks jäid järele vaid keldrid ja 
vundamendid. Vanad külateed kas-
vasid rohtu ja võssa, uued teed ra-
jati mööda looklevaid rannaneemi, 

kus oli parem piiri jälgida. Tänavu-
seks on kunagine uhke küla kaetud 
heina ja võsaga, põõsastest võib 
leida üksikuid vundamendijäänu-
seid. Uut elu puhub külale sisse 
kunagise Schmidti talu asukohas 
tegutsev Nargen Opera ja restau-
reeritav Maarja kirik.

Kala keetmisest üldse

Keeta võib kala kaheks otstarbeks: 
1) supiks ja 2) kalalihaks. Mõlemad 
keetmise viisid erinevad üksteisest. 
Supiks tarvitatakse enamasti väikseid 
odavaid kalu, samuti kalarappeid 
– s.o päid, sabu, luid ja marja.

Kala supina keetes püütakse või-
malikult palju munavalgeid, rasva-
aineid ja soolasid supi sisse ekstra-
heerida. Selleks pannakse kala külma 
veega keema ja keedetakse seni, kui 
liha luudest eraldub, kurnatakse kala-
leem läbi tiheda sõela ja keedetakse 
siis juba vastavate lisanditega supiks.

Maitseainena võib kalasuppide 
juures tarvitada pipart, vürtsi, loor-
berilehti, sibulaid, peterselli, tilli, 
murulauku, porrulehti, sidrunimah-
la ja -lõikeid, äädikat, ka pruunista-
tud rukkileiba.

Keedetud kala puhul tahetakse 
vastuoksa kalasuppidele kätte saada, 
et kala pärast keetmist eneses võimali-
kult kõik toitvad ained alal hoiaks. Sel-

l e k s 
k e e d e t a k s e 

teda täiesti ilma veeta 
õhukindlas keedunõus 
ehk veeaurus. Ka peab 
kala enne keetmist 

veidi soolatud olema.

Kalasupp Vene moodi 
(uhhaa)

Supi valmistamiseks on sündsad 
kõik kalad. On kalad suured, siis 
peab neid peale rookimise tükkideks 
lõigatama. Külma veega, kuhu mait-
se järele soola, veidi pipart, vürtsi ja 
loorberilehti on juure lisatud, pan-
nakse kalad, suure kala tükid, pead 
ning sabad keema. Keemise ajal tek-
kiv vaht riisutakse vahukulbiga ära. 
Hästi läbikeenud, võetakse kalad ja 
suure kala tükid leemest välja. Eral-
datakse luud lihast, kuna leem läbi 
sõela lastakse ja luudest puhastatud 
kalalihale peale valatakse. Soovi kor-
ral võib veidi äädikat, mõni sidruni-
lõige ehk petersellilehti või murulau-
ku juure lisada.

Kalasült

Paar naela kala roogitakse, pestakse, 
lõigatakse tükkideks ning soolatakse 
veidi. Keedetakse lahjas äädikalahus, 
kuhu lisatakse juurde pipart, vürt-
si, nelke, loorberilehti, maitse järele 
soola ja keedetakse, kuni liha luudelt 

eraldub. Keenud kala tõs-
tetakse leemest välja, liha 

eraldatakse luudest ja aseta-
takse vormi. Leem kur-
natakse läbi tiheda sõela, 

lisatakse želatiini juurde 
ja segatakse, kuni želatiin 
täiesti on sulanud, ning leige 
kalaleem valatakse tükkidele 
peale.

Iga tobi kalaleeme peale 
pannakase 8–12 lehte žela-
tiini. Soovi järele võib vor-
mi põhja kaunistada kõvaks 
keedetud muna lõigetega, 
petersellilehtedega ja sidru-
nilõigetega. Lauale serveeri-
misel valatakse vormist tald-
rikule.

Joogisoovitus: 
kurgijook

Väiksemad kurgid kooritakse 
ja lõigatakse viiludeks. Vii-
ludele lisatakse vähe soola ja 
jäetakse pooleks tunniks seis-
ma. Mahl pressitakse välja, 
lahjendatakse veega ja vürt-
sitatakse äädikhappe, pipra 
ning suhkruga.

Maitseb eriti meestele!

RAHVALE ANdKE MEIE 
OMAVEtE KALA JA 
SELLESt VALMIStAtud 
tOItE OdAVAMALt KuI 
SENI, SIIS EI RÄNdA üKSKI 
EEStLANE ENAM MAALt 
VÄLJA!

Viimsi Muuseumide lehenäitus

Muuseumigurmee

Enne: vaade Lõunakülale 1900. aasta paiku (M. Rosen-Norlin, Naissaare lood). Nüüd: vaade kunagise Lõunaküla asukohale suvel 2008 (A. Miku foto).Nüüd: vaade kunagise Lõunaküla asukohale suvel 2008 (A. Miku foto).

Kalasupp Vene moodi 
(uhhaa)
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„Kilust haugini” 
Viimsi vabaõhumuuseumis
26. juulil toimus Viimsi va-
baõhumuuseumi õuel taas 
suur pereüritus ja neid, kes 
randamineku asemel sam-
mud Kingu talu õuele sead-
sid, oli ootuspäraselt palju. 
Päevitada saab ju alati, kuid 
kalalaata Viimsi rannakülas 
tänapäeval naljalt ei näe. 
Nagu tunnuslausest „Kilust 
haugini” näha, jaotus kala-
päev kaheks: päevaseks ka-
lalaadaks ja õhtuseks mäles-
tuskontserdiks, mis esinejate 
jaoks päädis kiluvõileibade 
ja haugisupi söömisega.

Päev algas traditsioonilise ka-
lapäevalauluga selle autori, 
rahvalaulik Pauliine Kilu esi-
tuses. Kala oli seekord kõige 
keskmes. Kalamüügilettide 
taga seisid sabad ja ka toitlus-
tajate menüüs oli mereelukatel 
tähtis koht.

Tänapäeval on traditsioonili-
sed kalurikülad Viimsist kadu-
nud, mõned küll hangivad veel 
kalastuslube ja heidavad võrke 
merre. Laada pidamise mõte 
võib paista nostalgitsemisena, 
nagu tahetaks ajaratast tagasi 
pöörata ja ihaletaks kadunud 
aegu, kui Viimsi ei olnud veel 

Leivategemise õpikoda oli väga populaarne.

Noad välguvad: võistlustules on kalafileerijad.

Eesti rikkaim vald. Kuid tege-
likult on kodumaise kala nap-
pus toidulaual muret tekitav tõ-
siasi. Kindlasti on siin teeneid 
nõukogude plaanimajandusel: 
aega võttis, aga asja sai, ning 
enamik vabu kalamehi õnnes-
tus tööst võõrutada ja noored 
linna peletada.

Siiski on pigem tegu glo-
baalse probleemiga. Kalavarud 
vähenevad, kaubavahetusse 
on haaratud kogu maailm, hõ-
beheigi ja odava välismaise 
(rämps)toidu küllus tõrjub pa-
raku kohalikud tootjad turult.

Viimsi kalapäev kannab tu-
gevat sõnumit: meri pole pel-
galt suplemiskoht, vaid pakub 
ka igapäevast leiba kala näol, 
nagu vanad randlased öelda 
tavatsesid. Need, kes on juba 
kord iidsesse kalastuspiirkonda 
elama asunud, saavad boonu-
sena kaasa ka paikkonna ka-
landusliku identiteedi.

Kuid kalapüük pole põh-
jaranniku ainus eripära. Ise-
loomulik on ka avatus laiale 
maailmale. Purjepaadiga sai 
vanasti Viimsist kiiresti Tallin-
nasse ja Helsingisse ning terve 
meri oli purjekaid ja hiljem 
mootorpaate täis. Siitsamast 
lähedalt kulges ka iidne Saksa-
maa, Skandinaavia ja Venemaa 

vaheline kaubatee. Raudse ees-
riide võrdkujuks sai meri alles 
nõukogude ajal.

Päris vanu aegu, kui viikin-
gikultuur ulatus ühelt Lääne-
mere rannalt teisele, tõi meel-
de kalapäeval osalenud sepp. 
Müügil olnud ehted, praepan-
nid ja igasugu muu rauakraam 
oli suurelt osalt valmistatud just 
viikingiaegsete eeskujude järgi. 
Sepapere pakkus mekkida ka 
viikingipannil küpsetatud pann-
kooki, mille maitseomadused ei 
jäänud tänapäevastele alla.

Kalapäeval tegutses mitu 
õpituba ja eriti rahvarohkeks 
kujunes leivategemisõpe. Kuna 
leivajuuretist sai kaasa osta, 
võib oodata, et päev muutis mõ-
nevõrra Viimsi elukvaliteeti ja 
mõneski kodus hakatakse oma-
küpsetatud leiba sööma, nii et 
naabritelgi magusa lõhna peale 

„leivaneelud käima hakkavad”, 
nagu jõelähtme keeles öel-
dakse. Silberfeldti maja ahjust 
tulnud leib lõhnas igatahes üle 
terve laadaplatsi. Päts oli küll 
päris kallis – 100 krooni –, kuid 
allakirjutanu nina eest napsati 
viimane lihaleib ära nagu niuh-
ti, ka pitsaleib oli otsas ja lep-
pida tuli seemneleivaga – hea 
seegi. Kes ees, see mees!

Päeva tugevaimad magnetid 
olid kindlasti võistlused. Kala-
fileerimise võistlusel oli julgeid 
osalejaid küll ainult kuus, kuid 
kaasaelajaid see-eest äraarva-
matult. Tulemusi hindas härra 
Mati Vetevool firmast M. V. 
Wool ja võitjaks tunnistati Rii-
nu Rätsep restoranist Paat.

Plaanis oli veel teinegi hu-
vitav võistlus, kus tehti viima-
sel hetkel sisulisi muudatusi. 
Otsustati nimelt, et Viimsis on 

hoopiski paslikum kiiruse pea-
le kodumaist vürtsikilu, mitte 
Atlandi heeringat süüa. Seda 
enam, et Kingu õuelt Tallinna 
poole vaadates võib näha vana 
tuntud Tallinna vürtsikilukarbi 
tunnuspilti. Küsisime võistluse 
võitjalt Raivo Piirsalult, milles 
oli tema erilise nobeduse sala-
dus. „Sõin kalu nii kiiresti sel-
lepärast, et olin näljane,” tun-
nistas Raivo. Pange kõrva taha, 
kõik järgmise aasta võistlejad.

Kokkuvõtlikult: need, kes 
seekord kohale ei tulnud, jäid 
ilma kala-, paadi- ja käsitöölaa-
dast, õpitubadest jpm. Kuid ärge 
heitke meelt, sest uus võima-
lus tuleb juba vähem kui aasta 
pärast. Toimus ka kirgi küttev 
heategevusoksjon ja laadaloterii, 
mille tulud lähevad Naissaare 
paadimeister Lutheri valmista-
tud eistuki restaureerimiseks.

Muusikat tegid vaheldumisi 
Margus Veenre (kes muuseas 
puhus hääled sisse rehealuses 
rippunud suurele karjapasuna-
le), Mari-Ann ja Tonny Wickst-
röm Rootsist ning Merimemm.

Muuseumi poolt tahame 
avaldada tänu kõigile kalapäe-
va toetajatele: Eesti Kultuurka-
pitalile, Viimsi vallavalitsusele 
ja kõigile, kes auhindadeks 
ja mängudeks kalu annetasid. 
Tahame tänada ka esinejaid, 
kaupmehi ja eriti iga kohaletul-
nud inimest. Tore lõpptulemus 
oli meie kõigi ühine saavutus. 
Ja veel, tänu taevale, sest ime-
kauni suveilmata oleks kala-
päev kujunenud hoopis nige-
lamaks.

Külvi Kuusk
Viimsi Muuseumid

Talgurallid Pranglil
Alates selle aasta kevadest 
on Pranglis külaelu elavne-
nud. Märtsi kuus loodi saare-
ga seotud aktivistide eestve-
damisel MTÜ Prangli Saarte 
Külaühing, mis hoogsalt töid 
ja toimetusi saarel teeb ning 
korraldab.

Esimene suurim ettevõtmine 
toimus 3. mail koostöös üle 
Eesti toimunud heakorraakt-

siooniga: Prangli prahist puh-
taks. Talgutele oli kutsutud 
kõik kohalikud, suvilaomani-
kud ja saarekülastajad. Inime-
si, kes saart koristama tulid, oli 
kokku üle saja vanuses 2–60. 
Rahvamaja juures jagati kin-
daid ja kilekotte. Korraldaja-
te üllatuseks käidi kilekotte 
juurde küsimas, mis näitas, et 
sodi ja prügi meie kaunil saa-
rel leidus ohtrasti. Lõbusad ja 
töökad seltskonnad moodusta-

sid omavahel rühmad ning igal 
oli oma piirkond koristada. 
Seltskondadel oli oma auto, 
millega kilekottidesse kogu-
tud praht sadamasse toimetati. 
Abikäsi jagus igasse piirkonda. 
Kui kuskil varem tööga valmis 
saadi, mindi appi teistele, kus 
prahti rohkem ja rahvast vä-
hem. Talgupäeva lõpus jagati 
Mareti valmistatud maitsvat 
seljankat ning õhtul peeti rah-

vamajas suurt talgutralli, mida 
juhtis Kaur Sau.

Saarelt jäi veel koristamata 
vanarauakuhila, mis asub sa-
dama vahetus läheduses Kopli 
neemel. Aastakümnete jooksul 
on saarerahvas Kopli neeme-
le kokku kogunud vanarauda, 
mis seal tänini on. 14. juunil 
korraldati vanaraua koristami-
se talgud, mille korras puhasta-
ti Kopli neem vanarauast. Va-
naraud viiakse saarelt mandrile 

kokkuostu. Selle eest saadud 
rahaga soetatakse Prangli 
saarte külaühingule tarvilikke 
vahendeid kohalike elanike 
eluolu paremaks ja kergemaks 
muutmiseks ning saare arenda-
miseks.

Külaühing tänab kõiki tal-
gulisi, kes vaatamata selle-
le, et koristustöö eest raha ei 
makstud, kodudest välja tulid 
ja suure tööga hakkama said. 
Märkimist väärib veel see, et 

mõlematel talgutel näitasid 
suurt aktiivsust ülesse suvita-
jad ja külalised, kes moodus-
tasid suure enamiku talguliste 
seas, mille üle kohalikel hea 
meel on.

Tänud meie saarevanem Val-
ter Puuströmile ja külaühingu 
esimehele Lembit Tammsaare-
le, kes aktiivselt saare heakorra 
ja muude toimetustega oma va-
bast tahtest tegelevad.
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Tammneeme rahvas pidas 
küla üldkoosolekut 17. juu-
nil, kuid jaanikuu lehenum-
ber oli selleks ajaks juba 
muude teemadega reser-
veeritud. Koos kutsututega 
– abivallavanem Jan Trei, 
Enno Selirand arendus- ja 
Anne Talvari kommunaal-
ametist, Toivo Eensalu OÜst 
Viimsi Vesi ja Tammneemes 
elav vallavanem Urmas Aru-
mäe – oli kohaletulnuid 45. 
Kuigi ilm ei soosinud kok-
kusaamist, mahtus kiirelt 
püstitatud telgi alla ajaloo-
lisel sadamaalal pea kogu 
seltskond. Külakoosolekutel 
osalejate arv ja koosseis on 
üsna stabiilsed. Ühelt poolt 
näitab see, et külas toimuv 
ja tulev läheb arvestatavale 
osale korda, kuid elanikke 
on registris pea kümme kor-
da rohkem. Kas ülejäänute-
le on mittetulemise põhjus 
ebapiisav teavitamine või 
lihtsalt huvipuudus ja muga-
vus, mine võta kinni.

Koosolek algas päevakorra ko-
haselt külavanema Raivo Kaare 
tegevusaruandega. Märksõ-
nadeks „planeeringud”, „kal-
dakindlustus”, „heakord” ja 
„toimunud ning kavas olevad 
üritused”. Kuna suur osa Tamm-
neeme küla läbivast teest kulgeb 
otse merekaldal, on viimaste 
aastate tormid seadnud mõned 
lõigud tõsisesse varisemisohtu. 
Valla eelarvest toetati kaldakind-
lustustöid nii 2006. kui ka 2007. 
aastal. Selleks aastaks raha ei jät-
kunud, kuid kõige kriitilisemad 
kohad saavad loodetavasti korda 
järgmisel aastal. Maakive saab 
tõenäoliselt ka vee- ja kanalisat-
sioonitrasside rajamise kaeve-
töödest, mis tõotavad küla sõna 
otseses mõttes segi pöörata.

Tänaseks on trasside raja-
misega küla lõunaservas Mere-
ääre teel algust tehtud ja tööjärg 
liigub Tammneeme tee poole. 
Kava kohaselt peaks suuremad 
tööd olema tehtud oktoobri lõ-
puks. Veeteema tekitas koos-
olekul suurt elevust ja sellest 
kasvas lõpuks välja omaette 
jututuba, muu hulgas kerkis 
esile ühistute temaatika. Tamm-
neemes ja arvatavasti ka mujal 
Viimsis on ühistute veevärki-
des igati joogikõlblik vesi, kuid 
põhjalikke keemilisi analüüse 

pole siiski tehtud. OÜ-le Viimsi 
Vesi esitatud tingimused puhta 
joogivee kohta on aga ranged ja 
nagu Eestis sageli kombeks, üle-
tavad osaliselt koguni Euroopa 
normatiive. Kuna omavalitsuse 
kohustus on tagada kõigile ela-
nikele kontrollitud kvaliteediga 
joogivesi, siis praeguse seisuga 
pole ühistute veevärke võimalik 
uude veehaardesse ühendada. 
Teine lugu on kanalisatsiooni-
ga, mille arvestus toimub esi-
tatud veemõõtja näitude järgi. 
Põhimõtteliselt võib ju tarbida 
ka paralleelvõrkude vett, ainult 
tarbimisnäidud tuleb ikkagi au-
salt OÜ-le Viimsi Vesi teatada. 
Vastuolu tekkis sellest, et kui 
ühistuid ei saa uude süsteemi lü-
litada ja OÜ Viimsi Vesi klienti-
deks lugeda, siis kaob nende 
liikmetel liitumisel justkui õi-
gus pikaajalisele vallaelanikule 
ettenähtud kompensatsioonile.  
Teemat oleks vaja spetsialisti-
del kindlasti veel kord selgitada 
ja laiemale auditooriumile kui 
ühe küla elanikud.

Prügimajandus on jätkuvalt 
valus teema. Kuigi Viimsi ühi-
nes korraldatud jäätmeveoga 
juba 2007. aasta algusel, pais-
tab, et seegi teave pole kõiki-
deni jõudnud. Kuidas muidu 
tekib küla keskele paigutatud 
pakendikonteinerite juurde as-
jakohatu prügilade ja seda üsna 
regulaarselt. Mõnikord jäävad 

maha ka asitõendid. Selline 
isetegevus annab vale signaali 
eriti neile Tammneeme laste-
le ja mõnele pensionärile, kes 
suurel prügikampaaniapäeval 
omaalgatuslikult teeääred puh-
taks rookisid ja kogutud kraami 
äraveoks ühte koondasid. Oota-
mine venis pikale, aga lõpuks 
sai plats ikkagi puhtaks. Kui 
aga see aktsioon kujundas hal-
va harjumuse, tekitades justkui 
õigustatud ootuse, et igasugune 
kraam veetakse kellegi teise 
kulul ära, on asi kurjast. Hea 
lahendus poleks ka konteineri 
viimine mõnda kõrvalisemasse 
kohta, kuhu enamikul külarah-
vast oleks ebamugav ligi pääse-
da. Tuletan siinkohal meelde ka 
Viimsi jäätmejääma olemasolu. 
Sõitke Püünsisse ja tutvuge ko-
hapeal, mida sinna saab viia ja 
mida mitte. Tõsi, transport peab 
olema omast käest, muidu võib 
vedu ikkagi kalliks minna.

Heakorra rubriiki mahub 
tinglikult ka omavoliline puude 
raiumine endisel rannakarja-
maal Tammneeme ja Teigari tee 
ristmiku lähedal, ilmselt soovi-
ga tagada merevaade täie raha 
eest. Tegu on tehtud ja elujõulisi 
vahtraid-sangleppi enam pole, 
kuid kirvetöö jäljed riivavad 
siiani möödakäijate silmi.

Hiljaaegu kehtestati endise 
sadama- ja rannaala planeering. 
Rahvas võttis selle ala kooskäi-
mise kohana omaks, on ju seal 
varemgi külajaanituld tehtud. 
Ka selle suve üritused – jaanitu-
li ja kaluritepäev – läksid igati 
korda. Eriti aktiivsed osalejad 
on olnud küla põliselanikud, 
nende meenutusi varasematest 
aegadest kuulati huviga. Ka-
luritepäeval tehti kohapeal ka 
korjandus küla arenguks. Tuleb 
mainida, et Tammneeme hea 
käekäigu jaoks anti rahaline 
panus ka naaberkülast Lepp-
neemest, võib-olla mujaltki. 
Siinkohal on paslik anda edasi 
külavanema Raivo Kaare tänu 
kõigile, kes suviste ürituste el-
luviimisele kaasa aitasid.

Planeeringu algatamise-
ga 2008. aasta kevadel saadi 
liikuma ka RMK puhkemaja 

rajamine teisele tuntud platsi-
le Randvere tee ääres Rooste-
Antsul, mis jääb halduslikult 
hoopiski Lubja küla piirides-
se. Lubja küla elanikel pole 
aga selle kohaga mingit otsest 
seost, nende hulgas polnud kui-
gi palju ka kalureid, kelle päe-
va kolhoosiajal pikka aega just 
Rooste-Antsul tähistati. RMK 
on põhimõtteliselt päri plaa-
niga anda osa kavandatavast 
majast Tammneeme külaseltsi 
kasutada, seega on ootus suur. 
Kuuldavasti oli planeeringu 
menetlemine takerdunud hoo-
pis vallavalitsuse koridorides.

Kolmas planeering puudutab 
lasteaia problemaatikat. Nimelt 
seati rannalähedasse kaitsemet-
sa elamuehituse arendamise 
tingimuseks 70–80 kohaga laste-
aia rajamine, mis teoreetiliselt 
peaks rahuldama küla vajaduse. 
Arendaja sai planeeringu keh-
testamisega oma tahtmise, seda 
vaatamata lähinaabrite ja teiste 
aktiivsete külaelanike protes-
tidele ja alternatiivettepaneku-
tele. Lasteaia ehitamine pole 
aga sugugi kindel, piisavalt 
motiveeriv pole ka lähiajal nn 
pearaha tõstmine. Elame-näe-
me, maaomanik ja ala praegune 
väidetav arendaja on otseseid 
kontakte külaelanikega siiani 
suutnud vältida.

Sama planeeringuga määrati 
ka puhkealad koos sportimis-
võimalustega. Tõsi, need kin-
nistud jäävad viimase otstar-
beks üsna tillukesteks. Koos-
olekul tuli aga palliväljakute 
rajamise idee hoopis ühelt kü-
las elavalt eraettevõtjalt. Idee 
ise on veel toorevõitu, seega ei 
tahaks praegu hakata mingeid 
lootusi üles puhuma.

Kuna vee- ja kanalisatsiooni-
teema nõudis pikemat arutelu, 
lükkus osa plaanitust, sealhulgas 
ka külaseltsi koosolek, edasi. 
Rääkida jäi küla sümboolikast, 
vaatamisväärsuste tähistami-
sest, aga ka elanike sisulisemast 
kaasamisest valla tasandil tehta-
vatesse otsustesse.

Andres Jaanus,
külaseltsi juhatuse liige

Eesti meepäevad 
lillepaviljonis
Eesti meetootjate ühendus korraldab Tallinna lillepaviljo-
nis 6.–7. septembril kogupereürituse „Eesti meepäevad”. 
Ürituse eesmärk on propageerida puhast eestimaist 
mett, õpetada tarbijaid eristama kvaliteetset kodumaist 
mett ebakvaliteetsest ning võimaldada neile kohalike 
tootjatega mõlemale poolele kasulikke otsekontakte.

Talunikud pakuvad külastajatele mett, et saaks kohapeal 
osta talvevaruks just omale meelepärase sordi. Müügil 
on ainult Eesti mesi. Ühtlasi annavad mesinikud ostjatele 
infot saaduste liigi, päritolu ja omaduste kohta.

Müüakse mitmesuguseid mesindussaadusi nagu taruvaik, 
õietolm, tervendavad ja kosutavad segud, ravimtaimed, 
preparaadid ja kosmeetika. Osta saab ka suures valikus 
käsitööd ja loodusakvarelle.

Loodusravispetsialistid peavad tasuta loenguid mesin-
dussaaduste tervistavatest omadustest ja nende kasu-
tamisest koos teiste loodustoodetega. Tutvustatakse ja 
müüakse uut raamatut „Meeapteek”. Müügil on ka muud 
vastavat kirjandust.

Raamatunäitus
Mesinik Lembit Sirge tutvustab oma saadustega ravikir-
jandust raamatukogust, kus on väljaandeid läbi aegade.

Lastele
Mesinik Hinge Laur räägib lastele mesilaspere elust, 
mudilased saavad mesilasi joonistada ja värvida.

Kohvikus pakutakse meesööke ja -jooke, taustaks muu-
sika.

Meepäevad toimuvad Tallinna lillepaviljonis, 
Pirita tee 26
6. septembril kl 10–17
7. septembril kl 10–17

Piletid
täiskasvanule 25 krooni

pensionärile ja õpilasele 15 krooni

perepilet 50 krooni

Meepäevade kava vt: www.eestimesi.ee
Lisainfo: Sirka Arro, tel 5566 2649; 
lillepaviljoni tel 601 4778

Sirka Arro
Eesti meetootjate ühenduse juhatuse liige

Kava
10.30 Taruvaigu, õietolmu, suira ja mesilasema toitepii-
ma tootmine ja kasutamine. Aivi Kaasik, mesindustalu 
perenaine

11.00 Raamatu „Meeapteek” tutvustus

11.30 Mesindussaaduste tervendav toime. Dr Ilmar Särg, 
Tartu Ülikooli kliinikumi arst-õppejõud (vene keeles)

12.30 Eesti mesindussaadused ja õige toidu valik tagavad 
koolilapse tervise. Degusteerimine. Ene Lill, terviseklubi 
Harmoonikum perenaine

13.30 Eesti mesindussaadused ja õige toidu valik tagavad 
koolilapse tervise. Degusteerimine. Ene Lill, terviseklubi 
Harmoonikum perenaine (vene keeles)

14.30 Mesindussaaduste tervendav toime. Dr Ilmar Särg, 
Tartu Ülikooli kliinikumi arst-õppejõud

Merevaadet seganud võimas sanglepp on tänaseks 
pooleldi rohtu mattunud, kuid avanev pilt riivab 
endiselt möödakäijate pilku.

Päevakohast Tammneeme külas

Kaluritepäeval jätkus lõbusat tegevust nii suurtele kui ka väikestele.
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PÕM, Prangli õpilasmalev 2008
Juba teist korda korraldati 
Viimsi õpilasmaleva raames 
ka linnaväline malev, tänavu 
Prangli saarel (teadmatuses 
vaevlejatele teadmiseks, et 
eelmine aasta toimus malev 
Naissaarel). 15 noort ja valla-
tut (Anni-Johanna, Elisabeth, 
Ergo, Kaarel, Keity, Kristjan, 
Sander, Maarius, Maret, Mar-
ti, Martti, Mélanie, Robert, 
Verner ja Ülle-Linda) tegid 
heakorratöid ning vabal ajal 
puhkasid ja mängisid koos 
maailmavahvate rühmajuh-
tide Kätlini ja Meritiga ehk 
nautisid täiel rinnal maleva 
võlusid ja mõnusid.

14. juuli hommikul oli aeg 
armsast kodust lahkuda, jätta 
maha emad-isad, õed-vennad 
ja muud karvased-sulelised 
ning kolida pea kaheks näda-
laks meretagusele Prangli saa-
rele. Siiski, nagu hiljem selgus, 
ei olnudki sealne elu üdini pri-
mitiivne ja tsiviliseeritud maa-
ilmast puutumata, nagu stereo-
tüüpse arvamuse järgi võiks 
oletada.

Meie elukohas, Prangli põ-
hikooli hoones olid kõik elu-
tähtsad mugavused: mõnemi-
nutilise jalutuskäigu kaugusel 
nii pood kui ka kioskilaadne 

„Must luuk”, kooli territoorium 
oli kaetud traadita internetivõr-
guga ning loomulikult ei puu-
dunud ka pehmed madratsid, 
sooja veega dušš ja tualett. Ka 
toidulaud oli meeldiv ja kodu-
ne ning tühja kõhu pärast mu-
retsema ei pidanud.

Siiski on materiaalsete väär-
tuste kõrval malevas hoopis 
tähtsam seltskond. Just nimelt 
viimane on see, mis annab 
malevale näo ja teo. Nii ka 
meile. On raske ette kujutada, 
mis oleks selle koha pealt või-
nud teisiti olla. Meil oli kõike 
piisavalt: nalja ja asjalikkust, 
lapsemeelsust ja arukust ning 
ennekõike sõbralikkust, hea-
dust ja ühtehoidmist. On hea 
tõdeda, et isegi kõige emotsio-
naalsemad vaidlused lõppesid 
tülide ja viha asemel üksmeel-
se lahendusega.

Selle kahe nädala jooksul te-
gime saarel ka hulgaliselt tööd. 
Jätsime endast maha võsast 
puhastatud teeääred, korras-
tatud surnuaia, niidetud muru 
ning prügist koristatud rannad 
ja metsaaluse. Erinevalt suu-
remast osast noorterühmadest, 
jäi paik meist maha ilusama ja 
paremana kui varem.

Töö- ja uneaja kõrval sisus-
tasid toredad rühmajuhid meie 
vaba aega võistluste, mängude 
ja rituaalidega. Muu hulgas 

10.–15. aprillini toimus 
Krzyžowas Poolas „MICC 
School” – projekt keskkooli-
noortele, millest võtsid osa 
15–19aastased gümnasistid 
Saksamaalt, Poolast ja Ees-
tist. Saksamaalt olid osale-
jateks õpilased Freiburgist, 
Hamburgist ja Potsdamist. 
Poola noored olid pärit 
Walbrzychist ja Lodzist. Ees-
ti noored õpivad aga Viimsi 
keskkoolis.

Viimsi koolist osalesid projek-
tis Tõnis Pool, Paula Talijärv, 
Christian Tammerik, Merit 
Rikko, Caro-Liine Tikk (kõik 
10. klassist), Kerttu Mölder (12. 
klassist) ning juhendaja Janek 
Murakas, kes õpetab Viimsi koo-
lis ajalugu ja ühiskonnaõpetust.

Mis on „MICC School”?
„The Model International Cri-
minal Court” on simulatsioo-
niprojekt keskkooliõpilastele, 
mis põhineb rahvusvahelise 
kriminaalkohtu tööl ja reaalselt 
toimunud kohtuprotsessidel. 
Projekti käigus tutvuvad õpila-
sed süüdistaja, kaitsja, kohtuni-
ku ja ajakirjaniku rolliga kohtu-
protsessis. MICC eesmärk on 
selgitada noortele inimõiguste 
tähtsust, tutvustada rahvusvahe-
lise kriminaalkohtu tööd, jurii-
dilisi termineid, anda õpilastele 
võimalus keelepraktikaks ning 
tähtsustada koostööd erinevate 
rahvaste vahel. Aga võimal-
dada ka eriõppesüsteemidega 

harjunud õpetajatel vahendada 
ja omandada uusi kogemusi, 
et muuta tulevikus koolitunnid 
veelgi huvitavamaks.

Millega tegelesid 
noored seekord 
Krzyžowas?
Seekordsed kohtuasjad olid 
The International Military Tri-
bunal at Nurembergi (IMT) 
– Albert Speeri kohtuasi, The 
International Criminal Tribu-
nal for the former Yugoslavia 
(ICTY) – Drazen Erdemovici 
ja Vinko Martinovici kohtuasi 
ning The Intenational Criminal 
Tribunal for Rwanda (ICTR) 
– George Ruggiu kohtuasi.

Kogu suhtlus toimus ingli-
se keeles ja kolmeliikmelised 
rühmad (tutvusid ja alustasid 
koostööd juba nädalaid enne 
Krzyžowasse jõudmist interneti 
vahendusel), mis koosnesid eest-
lasest, sakslasest ja poolakast, 
tegutsesid igal kohtuprotsessil 
vastavalt kas kaitsjatena, süüdis-
tajatena või kohtunikena, kuid 
11-liikmeline pressitiim tegutses 
kõikidel kohtuasjadel ja nende 
lõputööna valmis ajaleht „Make 
It Come Clear”, mille esilehear-
tikli autor oli Caro-Liine Tikk 
Viimsi kekkoolist, kes oli teinud 
suurepärase uurimuse, mis tõi 
välja rahvustevahelised eripärad 
(sakslaste äärmuslik liberalism 
absoluutselt kõiges, poolakate 
konservatiivsus ja eestlastele 
harjumuslik täielik sõnavabadus 
meedias) ja tekitas diskussioone 
juba enne ilmumist.

Kuidas käib töö MICC-s?
Esimese päeva õhtuks pärast 
pikka ja väsitavat bussirei-
si saabusid õpilased viimaks 
Krzyžowasse ja leidsid eest 
imeilusa mõisakompleksi, mil-
lest sai uus kodu järgnevaks 
viieks päevaks. Pärast õhtusöö-
ki toimusid „jääd lõhkuvad” 
tutvumismängud, mille käigus 
kohtuti esimest korda oma rüh-
maliikmetega näost näkku, sest 
eelnevalt oli suheldud ainult in-
ternetis ja tehtud koostööd oma 
kohtuasja materjalidega, mida 
oli sadu lehekülgi ja kõik ingli-
se keeles ning juriidilises termi-
noloogias. Tubades jäi vaikseks 
alles kell kaks hommikul, kuid 
äratus oli juba viie tunni pärast.

Kui hommikusöök söödud, 
jagati noored rühmadesse ning 
tutvustati neile rahvusvahelise 
kriminaalkohtu tööd ja vaja-
likkust, peamisi riikide vahel 
sõlmitud deklaratsioone ja kon-
ventsioone, mis peaksid tagama 
kõigile olenemata rahvusest, 
usust, vanusest või soost võrdse 
kohtlemise ja inimõigused.

Pärast kahte kohvipausi ja-
gati õpilased rühmadesse juba 
kohtuasjade järgi, et tutvustada 
ajaloolist tausta. Näiteks õpiti 
Albert Speeri kohtuasja tarvis II 
maailmasõja sündmusi ja Hitle-
ri-aegse Saksamaa riigikorral-
dust. Selleks et mõista Drazen 
Erdemovici ja Vinko Martinovici 
kohtuasju, tutvuti Balkani pool-
saare veriste ja julmade sünd-
muste ning põhjustega. George 
Ruggiu protsessi tarbeks tutvuti 

Rwandas toimunud genotsiidiga 
ning seal elavate etniliste grup-
pide hutude ja tutsidega.

Õhtul aga rääkis meile oma 
sõjakogemustest Sarajevo üli-
koolis õigusteadust õppiv Emir 
Kamenica, kes sõja puhkedes 
Bosnias ja Hertsegoviinas oli 
ainult kuueaastane poisike.

Emiri kuulates muutusid kõik 
kurvaks ja mõtlikuks. Kuid õhtu 
muutus lõbusamaks, kui kõik 
rahvused pidid tutvustama oma 
riiki ja traditsioone. Sakslased 
esitasid õllelaule ja lõbusaid 
mänge. Poolakad laulsid ja tut-
vustasid oma rahvakombeid. 
Eestlased jutustasid mardi- ja 
kadripäevast ning laulsid ja tant-
sisid kaerajaani. Hiljem jagasid 
kõik kodust kaasa toodud maius-
tusi. Poolakatel ja sakslastel oli 
võimalus maitsta nii Eesti kama 
kui ka Kalevi šokolaadi.

Terve kolmanda päeva toi-
musid kohtunikele, kaitsjate-
le, süüdistajatele, pressitiimile 
mõeldud loengud, mis sisalda-
sid kas ajakirjaniku kutse-eeti-
kat ja praktilisi loovülesandeid 
või õigusteaduse aluseid, re-
toorikaõpet ning viimase lihvi 
andmist oma position paper´ile 
(seisukohad oma kohtuasjas), 
sest õpilased pidid vastavalt 
oma rollile kujundama siis asi-
tõendite põhjal kas kaitse- või 
süüdistuskõned ning tõestama 
seisukohtade paikapidavust 
seaduste ja konventsioonide-
ga (nt Rooma statuut ja Genfi 
konventsioon). Õhtu pidi lõp-
pema Oscari võitnud filmiga 
„No Man’s Land”, kuid töö 

järgmisel päeval algavateks 
kohtuprotsessideks käis mõnel 
rühmal südaööni või kauemgi, 
et saavutada absoluutselt üm-
berlükkamatud argumendid.

Neljas päev algas kolmetun-
nise loenguga, millele järgnes 
esimene kohtuprotsess ja pärast 
otsuse teatavakstegemist koh-
tunike poolt ka teine protsess. 
Kuid sellega päev veel ei lõppe-
nud, sest oma järjekorda ootasid 
arutelud toimunud protsesside 
üle süüdistajatele, kaitsjatele ja 
kohtunikele. Kuid ajakirjani-
kele oli see üks raskeim õhtu 
üldse, sest neil tuli ju kiiresti ja 
põhjalikult toimunud kohtuprot-
sessidest kirjutada ning artiklid 
fotomaterjaliga illustreerida.

Viies päev algas kolmanda 
kohtuprotsessiga, millele järg-
nes ekskursioon Krzyžowas (ba-
rokkstiilis mõisas, mida ümbrit-
sevad rohelised mäed ja vuliseva 
veega jõgi), mis on väike küla, 
kuid äärmiselt tähtis ajalooline 
paik, sest just seal tegutses II 

maailmasõja ajal natsivastane 
organisatsioon Krzyžowa Ring.

Õhtupoolikul toimus neljas 
ja viimane protsess, mis läks 
nagu kõik eelnevadki väga häs-
ti, sest õpilased olid kõvasti vae-
va näinud ja suurepäraselt enda 
kohtuasja ette valmistanud. 
Õhtu lõppes hüvastijätupeoga, 
mis oli tore punkt suurele tööle 
ja huvitavatele, kuid samas ka 
väsitavatele loengutele.

Juba järgmisel hommikul oli 
aeg kojusõiduks ning hüvasti-
jätt oma uute ja toredate sõp-
radega kujunes veidi kurvaks, 
kuid kuna sai jagatud ohtralt 
meiliaadresse, siis loodetavasti 
mitte viimaseks.

Täname suure abi ja toetuse 
eest Viimsi valda ja kooli, sest 
ilma nende toetuseta oleks jää-
nud väga huvitav ja kogemus-
terikas projekt Viimsi noortele 
kättesaamatuks.

Kerttu Mölder

Viimsi noored osalesid projektis MICC

Malevalaul �008
(viis „Prääniku laulu” järgi)

Me Viimsi vallast tuleme
ja kenakesed oleme.
Meil parim malev iial eal,
see suure laia ilma peal.

Me Prangli saarel töötame,
sest seal on meie malev.
Töökohaks rand ja surnuaed
ning peale tööd on vaba aeg.

Vaenlasteks siin meil on sääsed,
öösel õue me ei pääse.
Õue peal on välikäimlad.
päeval peavad kõik seal käima.

Koolis peldik meil on umbes,
möödume sest lõhna tundes.
Õhtuti on kõik meist koos
rõõmsas mängu-, mürahoos.

Meil salakohad olema,
nendest NEMAD ei tea.
Kuid alko kahjuks keelatud
seal Prangli saare peal.

A seda pole vajagi,
sest malevas, kas tead,
on seksapiili kuhjaga
ja see on päris hea.

Ja poistel Viimsi malevas
seal Prangli saare peal
on palju vastu pakkuda,
et me neidudel oleks hea.

mängisime „Aarete jahti”, 
„Väärakate jalgpalli” ja ran-
namänge, tegime teatrit ning 
saatsime teele küünlad pari-
mate soovide ja unistustega. 
Populaarseimad tegevused 
olid „Kuum kartul” ja jalg-
pallilaadne mäng „Pepu-
kas”. Tubastest tegevustest 
väärib mainimist kaardi-
mäng „Valetamine”, milles 
toimusid õhtuti ka pingeli-
sed turniirid: selgusid kõi-
ge osavamad ja kavalamad 
mängijad.

Vahva traditsioonina toi-
mus ka sel aastal igaõhtune 
ring, kus päeval nn retsitor-
ru kogutud mõtted ja kir-
jad ette loeti või vajadusel 
laiali jagati. Nii oli kõigil 
võimalus jagada rõõme ja 
muresid, kirjutada midagi 
head lemmiksõpradele ning 
nõnda lõpetada järjekordne 
tegevuste- ja emotsioonide-
rohke päev.

Lahkumine 25. juulil oli 
mõnevõrra kurb, sest kuigi 
sääskedevaba õhku ja oma 

sooja voodit igatses iga 
noor, oli ikkagi raske lahku-
da juba armsaks saanud rüh-
mast. Loodetavasti ei jäänud 
see meie viimaseks kohtu-
miseks ning kas või üle-ees-
tilisel malevate kokkutule-
kul võiksime jälle üheskoos 
koguneda ning oma ühtsust, 
toredust ja loomulikult ühi-
se töö tulemusena valminud 
lippu ja malevalaulu esitle-
da.

Marti Reek
Malevlane aastast 2007 ja 2008

Viimsikad ja poolakad
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Õpin ja tunnen, kuni elan

Eesti Vabariigi Presidendi konkursi „Kaunis 
Eesti kodu 2006” võitja on Kelvingi küla
Meie küla ajalugu võib ha-
kata lugema 1993. aastast, 
kui lahkunud Vene piirival-
veväed jätsid maha Viimsi 
rannikualale rajatud lasketii-
ru, 36,6 ha suuruse segipöö-
ratud maa-ala. Oleme endi 
kulul välja ehitanud Kelvingi 
küla tehnovõrgud, teed ja 
puurkaevud-pumplad.

Esimene elamu valmis meie 
külas 1994. aastal. Praegusel 
ajal elab siin juba üle 150 pere. 

Kelvingis sündisid sellel aastal 
perekond Otsingutel esimesed 
kaksikpoisid. Külas on väga 
palju lapsi ja ka väike eralaste-
aed. Elanikud on näinud palju 
vaeva, et seda sõjaväe segipöö-
ratud maad elamiskõlblikuks 
muuta. Usinamad pered on 
saavutanud hinnalisi kohti nii 
valla kui ka vabariiklikul kauni 
kodu konkursil. Oleme rajanud 
lastele mänguväljakuid, korras-
tanud rannaala, istutanud teede 
äärde ja randa puid-põõsaid.

Külalastele sobiv ja loodu-
sehoidlik areng on olnud üldse 
võimalik tänu meie inimeste 
heasoovlikkusele ja abivalmi-
dusele. Traditsiooniks saanud 
iga-aastasel jaanipäeval toi-
muvad võistlused nii lastele 
kui ka täiskasvanutele. Oleme 
koos võidelnud metsade loo-
duskaitse alla võtmise eest ja 
ka edu saavutanud, kuid ole-
me alles poolel teel ja võitlus 
jätkub. Samuti sõdime koos 
mere puhtuse eest, et ka tule-
vikus oleks vesi puhas, mitte 

tankerite ja punkerdajate reos-
tatud.

Tänan kõiki juhatuse liik-
meid, kes selle 13 aasta jook-
sul on koos aktiivsete ela-
nikega andnud panuse küla 
arengusse, mille tulemusena 
on meie asula selliste tunnus-
tusteni jõudnud. Jõudu teile 
kõigile edaspidiseks metsa- ja 
merekaitsel ning küla arengu-
le kaasaaitamisel.

A. H. Lindemann
külavanem

Suvi on täies hoos. On aeg 
end häälestada ja teadmi-
si koguda, et sügishooajal 
anda endast kas või väike 
osa teiste, endast nõrge-
mate toetuseks ja nende 
silmaringi laiendamiseks. 
Nii sai teoks Viimsi pensio-
näride ühenduse tegusate-
le aktivistidele korraldatud 
ja pikalt ette plaanitud retk 
Eesti põhjarannikule. Välja-
sõit kuulus Eesti vabariigi 90. 
juubeliaasta tähistamise üri-
tuste plaani.

Kaasas sõjaajalugu peensuste-
ni valdav hr Mati Õun, algas 
meie sõit 23. juuli varahom-
mikul mööda looklevat mere-
äärset teed Kaberneeme poo-
le. Esimene peatuspaik kõrgel 
Kaberneeme tipus, kust paist-
sid kätte väikesaared Rammu, 
Koipse, Malusi, mille tänapäev 
on rahulik, turiste teenindav ja 
kohati isegi igav, kuid on Eesti 
ajaloo eri etappidel olnud äär-
miselt rahutu (piirituse veda-
mise ajal Soome, Vene piirival-
vajate pärusmaana). Tänapäe-
valiku klatšina tuli teemaks ka 
hr Kägu õnnetu lambatapulugu 
meie ees laiuval Koipse saarel.

Ees ootas Muuksi linnamägi, 
mille ajalugu ulatub aegadesse 
enne Kristust. Ülesminek osu-
tus päris vaevaliseks, sest linnu-
se kõrgus on 47 m merepinnast, 
ei piirdeid ega tugesid, millest 
abi saada, kuid üles siiski sai-
me. Hea, et külastasime linnust 
hommikul, kui jõuvarud kuluta-
mata. Ülevalt avanev vaade oli 
vapustav, eriti põhja suunas, kus 
kõrge järsk klint. Vastassuunas 

aga kaunis tasane silmapiirini 
laiuv odrapõld, taamal vanad 
taluhooned. Üleval linnuses 
ümberringi aina kadakad ja 
kadakad. Oi seda kaunist Eesti-
maad, mida üksi üles ei leia ega 
otsidagi oska.

Buss peatus jälle. Seekord 
suundusime tihedasse metsa 
mööda hommikusest niiskusest 
libedat ja kleepuvat teed. Seal 
ta seisiski – Juminda majakas, 
keset ääretut metsarahu ja kõr-
geid kuuski. Imestasin, kuidas 
ta sellisest kohast üldse mereni 
paistab, kuid asjatundjad tead-
sid, et paistab ja plingib.

Tiirutasime mööda Hara lahe 
käänulisi ja keerulisi mereäär-
seid teid ikka edasi põhja suu-
nas. Jõudsime lahesopi äärde, 
kus märkidena Juminda mäles-
tusmärk ja kettide külge ahelda-
tud meremiinid, mille analoo-
gid viisid Põhjasõja ajal Eestist 
lugematul hulgal lahkunud 
laevu. Miinide ülesehitus on 
lihtne: sarvede peal on seatinast 

kate, sees klaasist ampull, mille 
sees omakorda hape. Tugeval 
kokkupõrkel puruneb ampull ja 
hape reageerib elektroodidega, 
tekitades plahvatuse. Nii lihtne 
see ongi. Laevakeresse tekib 
selle tagajärjel suur auk, mille 
tulemusena sõiduk põhja vajub. 
Lugematuil kordadel ja just nii 
hukkus ka karavanist 64 lae-
va, mis pidid jõudma Peterburi 
sadamasse ja mille pardal mit-
te omast tahtest laeva astunud 
15 000 eestlast.

Oma teel sattusime hulga-
liselt paikadesse, kus oli Vene 
sõjaväe lahkumise järel kõik 
korrastamata ja laokil. Kaunid 
rannaäärsed paigad, Vene sõ-
javäe mahajäetud ja lõhutud 
piirivalveehitised. Purekkari – 
Eesti mandriosa kõige põhja-
poolseim tipp, imekaunis meri, 
kuid kõrgel künkal tühi, ton-
dilossina kummitav valgetest 
tellistest piirevalve vaatetorn: 
aknad eest ära, mustendavad 
aknaavad mere poole avali, 
taamal sõdurite kasarmu, sama 
mahajäetud ripakil ja lõhutud 
ühekordne hoone. Kellele need 
küll kuuluvad? Kaua nad seda-
si seisavad? Kes nende korras-
tamise eest vastutab?

Viinistu, teada-tuntud su-
veetenduste paik, samas ka 
muuseum. Korda seatud ja 

ja isa hingevalust, mida troonib 
mustast marmorist kaunis haua-
monument.

Mõned aastad tagasi, kui kü-
lastasime Käsmut pensionäride 
ühenduse juhatusega, õnnestus 
jäädvustada kirikus hetk, kuhu 
eksikombel oli lennanud pää-
suke ja puhkas tiibu kantslis 
seisva küünla peal. Rahulik ja 
uudistav, ei mingit rabelemist. 
Rahutud olime ennem meie, 
sest kõik tahtsid seda hetke fo-
toaparaatidega tabada.

Käsmus on kiriku kõrval 
kuulsuste vitriin. Fotod tegevu-
sest, viibimistest Käsmus. Gii-
dilt saime teada, et Käsmust on 
pärit ka omaaegne suurärimees 
Jaan Urla (s. 14.05.1885). Noo-
ruses tegus ja ettenägev mees, 
kes laenas sõpradelt raha ja ostis 
paadile mootori, et äritseda pii-
rituse vedamisega Soome. Raha 
tuli, aastad läksid. 1934. aastaks 
sai Jaan valmis Tallinnas aad-
ressil Valli 10 maja, mis maksis 
650 000 krooni ja asus pealinna 
magusaimas kohas. Maja tun-
takse tänini Urla maja nime all, 

kuid selle minevikust teatakse 
vähem. Jaan Urla oli pahuksis 
nii Eesti vabariigi võimude ja 
endast mõistetavalt ka nõuko-
gudeaegsete Eesti võimudega. 
Nii mõistis Eesti vabariigi ko-
hus ta 1934. aastal tollipettuse 
eest pooleteiseks aastaks van-
gi ja pagendas Muhu saarele. 
Nõukogude võim saatis ta Sibe-
risse, kus mehel tuli oma maa-
ilmavallutusplaanide üle pikalt 
aru pidada. Jaan Urlal oli vaid 
poeg, kellel järeltulijad polnud. 
Pojal oli lapsendatud kasutütar, 
kes aga jäi erastamisajal oma 
asjade ajamisega hiljaks ning 
kogu varandus koos majaga 
läks riigile. Nii palju siis suur-
test plaanidest, ettevõtmistest 

ja soovist jõuda haljale oksale 
ajaloo keerdkäikudes.

Käsmu kivikorje, kuhu tead-
lik tulija toob kaasa kivikese 
isikliku sooviga elada edasi 
paremini kui seni, annab loo-
tust, et ehk kivid hakkavadki 
rääkima ja tooja saab lohutust 
või täitub tema soov.

Lookleval kitsal teel Altjale 
ja edasi Viitnale oli reisiselts-
kond mõnusalt rahulik. Ees 
ootas ju kodutee. Kauni reisi 
lõppu sai improviseeritud ühis-
laulmine Viitnal. Sealses kenas 
teeäärses palkidest varjualuses 
kõlas kitarri saatel mitmehääl-
ne ühislaul, mida uudistasid ka 
võhivõõrad ja klõpsusid foto-
aparaadid. Tore oli, ka vanemas 
eas inimesel võib hing heliseda 
ja rõõm rinda paisutada, sest 
inimene tunneb ja õpib seni, 
kuni elab. Sügisele läheme 
vastu nüüd hoopis rohkem pu-
hanuna ja täis andmisrõõmu.

Viiu Nurmela
reisil osalenu

Mälestusmärk Muuksi Linnamäel

Vaade Muuksi Linnamäelt põhja suunas

Juminda tuletorn

Meremiinid Juminda 
rannas

Käsmu kivikorje

ümber ehitatud hr Jaan Ma-
nitski eestvedamisel. Taamal 
üle mere Mohni saar. Siit edasi 
loksuvad juba Eru lahe lained.

Suundume ikka edasi. Ees 
ootavad Käsmu kirik, kalmistu 
oma müstiliste lugudega mere-
meeste matmispaigana. Välis-
eestlaste matmispaigad, täna-
päevani ängistav lugu kapteni-
tütre Signe varajasest surmast 



1115. august �008

 Viimsi valla kultuurikalender
15.–�1. august

jaan–dets 2008

Kindral Johan Laidoner, Vaba-
dussõja võitja

Eesti Vabadussõda 1918–1920

Eesti ja külm sõda

Avatud: K–L 11–17, 
giid tel 621 7410

Kindral Laidoneri muuseumis

kuni 31. august

Riina Muljari isikunäitus

Koolilaste joonistusnäitus

Prangli rahvamajas

kuni 6. september

Tartu mänguasjamuuseumi näi-
tus „Karjakuninga mängud”

Avatud: K–P 12–17

Viimsi vabaõhumuuseumis

kuni 30. september

Viimsi maalikunstniku Anne 
Vaasa näitus

Avatud: N–L 12–17

Viimsi koduloomuuseumis

kuni 30. september

Nora Raba metallkompositsioo-
nide näitus „Värvides on väge”

Avatud: N–L 12–17

Viimsi koduloomuuseumis

15. august

Laskmisvõistlused Pranglil

Prangli saarel

17. august kell 11

Jumalateenistus, koguduse 
84. aastapäev

Jutlus: Raido Oras

Viimsi vabakoguduse kirikus

17. august kell 13

Jumalateenistus, koguduse uue 
õpetaja Mikk Leedjärve ametis-
se seadmine

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

17. august kell 14.30

Jumalateenistus

Koguduse õpetaja Aare Kimmel

EELK Randvere Peetri kirikus

17. august kell 20

Kontsert „Muusa puudutus”

Esinevad Laura Põldvere, Raivo 

Tafenau bänd ja Sergio Bastos.

Uksed avatakse kl 19, täispilet 

kohapeal 200 kr, eelmüügist 

180 kr. Sooduspilet (pensio-

näridele ja 7.–14aastastele 

dokumendi ettenäitamisel) 150 

krooni.

Viimsi vabaõhumuuseumis

18.–22. august

Linnalaager „Mängi ja meister-

da”

Lastele vanuses 10–12 aas-

tat. Reg: tel 606 6826, e-post 

viimsink@huvikeskus.ee

Viimsi noortekeskuses ja selle 

lähiümbruses

18.–22. august

Linnalaager

Lastele vanuses 10–12 

aastat. Info: Kadi Vaht-

ra, kadi@huvikeskus.ee

Randvere noortekeskuses

22. august kell 18

Kontsert „Eesti mõisad 2008”

Barokkansambel Corelli Consort 

ajastu pillidel. Tantsuteater Fine 

5, Jüri Kuuskemaa.

Pilet 250/125 krooni.

Viimsi mõisas

24. august kell 11

Jumalateenistus

Jutlus Raido Oras

Viimsi vabakoguduse kirikus

24. august kell 13

Jumalateenistus

Koguduse õpetaja Mikk Leed-

järv 

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. august kell 14.30

Jumalateenistus

Koguduse õpetaja Aare Kimmel

EELK Randvere Peetri kirikus

25. august – 15. september

Raamatunäitus „Eesti Vabariigi 

juubeliaasta. Mõeldes koolile”

Viimsi raamatukogus

29. august

Tallinna muusikakooli orkestri 

kontsert

Prangli rahvamajas

30. august kell 12–15

Viimsi valla turvalisuspäev

Viimsi mõisapargis

31. august kell 11

Jumalateenistus

Jutlus: Raido Oras

kell 18

Peregrupp

Juhib Matthew Edminster

Viimsi vabakoguduse kirikus

31. august kell 13

Jumalateenistus

Koguduse õpetaja Mikk Leed-

järv

kell 16

Kirikukontsert

Esineb Marian Vasarik ja tema 

ansambel. Pilet 100/75 krooni.

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

31. august kell 14.30

Jumalateenistus

Koguduse õpetaja Aare Kimmel

EELK Randvere Peetri kirikus

Info: Marje Plaan, Viimsi valla 

kultuuritöö koordinaator

tel 606 6866 

marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAS REgIStREERItud SüNNId

 Reena ja Raul Kivaril 
sündis 3. juunil poeg 
Ralf Filip.

 Lembe ja Roman Or-
gusel sündis 3. juunil 
tütar Laura.

 Erika ja Raul Laa-
neperel sündis 10. 
juunil poeg Oskar.

 Katrin ja Timo Paberi-
til sündis 15. juunil 
poeg Juhan.

 Kersti Ilvesel ja And-
rus Tedremäel sündis 
16. juunil tütar Marii 
Lisett.

 Kati Karul ja Tarmo 
Tammsaarel sündis 
16. juunil poeg Kaur.

 Heili Põldmal ja Üllar 
Niitavil sündis 17. 
juunil poeg Kristofer.

 Ruth Sepal ja Urmas 
Kahkil sündis 18. 
juunil poeg Rasmus.

 Teele Kaldojal ja 
Leho Lõhmusel sün-
dis 19. juunil poeg 
Jaagup.

 Maarja Lilosonil ja 
Antti Utnol sündis 
20. juunil poeg 
Mattias.

 Liina ja Indrek Märti-
nil sündis 26. juunil 
tütar Kerli.

 Algi ja Antoon 
Hubert Van Rensil 
sündis 26. juunil 
poeg Raul Hendrik.

 Kärol Argel ja Too-
mas Tohveril sündis 
29. juunil poeg 
Oliver.

 Janika ja Aivar Vaari-
kul sündis 30. juunil 
tütar Kärt.

 Maarja Utnol ja 
Jarmo Piirsalul sündis 
30. juunil poeg Rico 
Marcus.

 Katrin Kalmeril ja 
Tarvo Mölderil sündis 
30. juunil poeg Tau 
Sebastian.

 Marie Allimann-Ped-
mannsonil ja Gunnar 
Pedmannsonil sündis 
3. juulil tütar Marily.

 Irene Jakobsonil ja 
Janno Siilbekil sündis 
5. juulil poeg Rico 
Marcel.

 Marrja Ordabajeval ja 
Siim Püssimil sündis 
6. juulil poeg Kermo.

 Meri ja Jüri Heinsalul 
sündisid 7. juulil poeg 
Mart ja tütar Kärt.

 Marit Kolgil ja Elmar 
Sarapil sündis 7. juulil 
tütar Lisanna.

 Lille ja Kristo Priksil 
sündis 7. juulil tütar 
Agnes.

 Kadri Sillal ja Kristjan 
Toomel sündis 8. juulil 
tütar Kristin.

 Einike Naruskil ja Tarvo 
Lehisel sündis 12. juu-
lil poeg Norbert Olaf.

 Alice Laasil ja Marko 
Keskülal sündis 12. 
juulil tütar Lizette.

 Elena ja Andrei Sokolo-
vil sündis 15. juulil 
poeg Ilja.

 Siiri ja Tarmo Visnapuul 
sündis 17. juulil tütar 
Laura Marie.

 Maiki Ritslaiul ja Jarko 
Lustil sündis 18. juulil 
Emma.

 Helen Sirelil ja Erik 
Strahhovil sündisid 18. 
juulil poeg Erik ja tütar 
Eve Simona.

 Liesel ja Aare Etsil 
sündis 20. juulil tütar 
Rael Natali.

 Keiri Heinsalul ja Arvi 
Roosil sündis 21. juulil 
tütar Gretlin.

 Riina Everil ja Toomas 
Tellingul sündisid 22. 
juulil tütred Teele ja 
Marta.

 Kristina Talijärvel ja 
Mikk Ojandul sündis 
23. juulil tütar Kertu-
Liis.

 Kristel ja Toomas Leetil 
sündis 25. juulil poeg 
Morten.

 Ruth Tõnistel ja Too-
mas Mustal sündis 28. 
juulil poeg Johannes.

 Kerli Soolinnul ja Lauri 
Lugul sündis 28. juulil 
tütar Laura-Lisett.

 Kerlin ja Neeme Takkil 
sündis 31. juulil tütar 
Karolin.

tere tulemast!
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Sport
Spordi-

üritustest 

tulemas
15. august kl 16 Lask-
misvõistlused
Prangli
Korraldaja: Eesti Kait-
seliit

28.–29. august kl 10 
Harjumaa omavalitsus-
töötajate suvespordi-
päevad
Klooga rand
Korraldaja: Harjumaa 
spordiliit

Eesti valdade XVI suve-
mänge peeti esimest korda 
meile nii lähedal, kodusel 
Harjumaal Kosel 5.–6. juu-
lil. Osalemas oli sel korral 
44 suurt ja 22 väikest valda 
(piirarvuks 2000 elanikku), 
kokku 1417 sportlast. Kavas 
olnud seitsmest alast võttis 
Viimsi osa neljast, loobuti 
köieveost, mälumängust ja 
meeste võrkpallist. Parim tu-
lemus tuli naiste võrkpallis: 
võistkond koosseisus Inna 
Tomberg, Reet Sepp ,Anni-
ka Noorkõiv, Keesi Pära, Riin 
Koppel, Elsa Saks, Signe Tee-
salu, Laidy Lainoja, Ülle Olli 
ja Anu Karavajeva saavutas 
Tartu valla järel teise koha.

Naiskondade konkurentsis oli 
35 valda, neist fi naalvõistlus-
tele pääses eelvoorus sõelale 
jäänud 16 paremat esindust. 

Hästi läks ka meie orienteeru-
jatel, kes 22 osavõtnud valla 
seast tulid seitsmendale koha-
le. Parimad olid meie koondi-
se naised: Imbi Savi saavutas 
N45-klassis 4,17 km ja 11 
kontrollpunkti läbimisel kol-
manda koha ning tütar Hille 
Savi N21-klassis 6,31 km ja 15 
kontrollpunkti läbides oma va-
nuseklassis viienda koha. Meie 
parim meesorienteeruja oli 
M40-klassis Neeme Loorits, 
kes lõpetas 6,31 km 15 kont-
rollpunktiga raja kaheksan-
dana. Parimad orienteerujad 
tulid mängudele Viljandimaalt, 
Tarvastu vallast. Jalgrattakros-
sis oli osalejaid 23 vallast, võit 
läks Ida-Virumaale Toilasse. 
Ratturitest jäid kaks noort kah-
juks starti tulemata, mistõttu 
üks arvesse minev tulemus jäi 
kohe vajaka. M14-klassis tuli 
aga meile esikoht: kolm 3,3 
km ringi läbis võidukalt Oskar 
Nisu. Treener Andre Aduson 

võistles ise meeste põhiklassis 
ning lõpetas 19,8 km ühek-
sanda kohaga. Selles klassis 
läks võit Saue valla mehele 
Sigvard Kukele. Viimsi ratta-
koondisele jäi kokkuvõttes 14. 
koht. Suvemängude tähtsaimal 
alal kergejõustikus oli võistle-
jaid 37 vallast. Viimsi esindus 
koosnes 11 mehest, kelle õlule 
jäi 20 punktiarvestusse vajami-
neva tulemuse kokkusaamine 
ja see ka õnnestus. Paremini 
läks Kelvingi mehel Kalle Rei-
nartil, kes tegi kuldse duubli, 
võites nooremate veteranide 
klassis nii kuulitõuke (12.90) 
kui ka kettaheite (45.02).

Eelmistel suvemängudel 
tõi Viimsile topeltvõidu Eha 
Rünne, kes tänavu osales sa-
mal ajal võistlustel välismaal. 
Mati Märtson, kes võistles esi-
mest hooaega veteranide teises 
vanuseklassis, võitis kaugus-
hüppe tulemusega 5.33 ning 
jooksis 100 m hõbemedalile 

ajaga 13,19. Pronksmedali saa-
vutasid 400 m jooksus Kaupo 
Pilder (52,96) ning kõrgus-
hüppes Raiko Veisberg (1.90). 
Mõlemad noored mehed tree-
nivad Viimsi spordiseltsis Ma-
rathon. Esikümnesse ponnista-
sid oma tulemusega kõik meie 
atleedid, nii et tublid mehed on 
kõik. Eriti tahaks tänada Mati 
Märtsonit, kes teenis viie alaga 
Viimsile kõige suurema punk-
tisumma. Peatsele juubilarile 
palju õnne ja tugevat tervist!

Kahjuks kaasnevad spor-
dis mõnikord ka vigastused, 
mistõttu kannatas ka meie ker-
gejõustikukoondis. Loobuda 
tuli teatejooksust, mis tõmbas 
paraku ka kogu võistkonna 
teenitud tubli tulemuse tuge-
vasti allapoole. Kergejõustiku 
kokkuvõttes saavutati 13. koht, 
mis tähendas eelmise aastaga 
võrreldes kukkumist kuue koha 
võrra. Parim vald kergejõusti-
kus oli Tartu. Üldkokkuvõttes 

sai Viimsi vald nelja arvesse 
mineva ala summas 154 punkti 
ning 66 valla seas kaheksanda 
koha. Võitjaks tuli taas Tartu 
vald. Tubli tulemuse saavutas 
nii sportliku kui ka korraldus-
liku poole pealt Kose vald, kes 
mängude hea elluviimise kõr-
valt sai üldkokkuvõttes neljan-
da koha. 11. koha ja väikeste 
valdade arvestuses esikoha sai 
teenitult Kernu.

Tänan kõiki Viimsi valla 
koondislasi tubli panuse eest 
ning olge terved, sest järgmisel 
suvel oodatakse meid Kohi-
lasse. Eesti valdade XVI su-
vemängude protokollid: www.
joud.ee

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö 

koordinaator

Viimsilane Christofer Kalk on maailmameister!
NB! Ettevaatust: Surf tekitab 
sõltuvust ja „sõltumatust” 
korraga!

Eesti paistab gloobusel väikese 
täpina. Kuid nii mitmelgi alal 
võidab ta tänu kuulsatele poe-
gadele juurde uusi mõõtmeid 
ning me väike rahvas pole pal-
judes ringkondades enam sugu-
gi tundmatu. Tänavuse suvega 
on üks märk jälle juures ning 
seda surfi maailmas. Esimest 
korda on Eestil purjelauaspor-
dis maailmameister.

Viimsi poolsaarelt pärit tuu-
le- ja laineekspert, 16aastane 
purjelaudur Christofer Kalk 
(purjenumber EST 141) 
käis uudistamas, 
mis toimub 
teisel pool 
vett (oo-

keani). Seekordne eesmärk oli 
uurida lähemalt Kariibi mere 
tuuli ja laineid. Eesti purjelaua-
liit lähetas Christoferi Hollandi 
Antillidele, purjelaua freesty-
le-maailmameistrivõistlustele. 
Enne oli noormees Rohuküla 
jahedal veel võidelnud endale 
välja õiguse Eestit maailmas 
esindada.

22. juulil võttis Christofer 
koti koos purjelauaga selga 
ja asus teele. Minna üksinda 
Kariibi merd ja saari avasta-
ma oli noorele surfarile kor-
ralikuks elukooliks, aga kõik 
laabus hästi. 24 tundi kestnud 

reisi lõpuks jõudis 
noormees imekau-

nile Bonaire 
saarele, mille 
palmid, ran-
naliivad ja 

+30 kraadine 
merevesi 
tooks iga-

ü h e l e 
silme 
e t t e 
i l u -

s a i -
mad puh-

k e -
h e t -

k e d 
paradii-

sisaarel. Kuid Ch-
ristofer ei mõelnud 

puhkusele. Valmis 
oli vaja vormida tee-

mant, mida ta nii suu-
re õhina ja vaevaga on 

aastaid kraapinud-lih-
vinud. Bonaire ideaal-

sed surfi tingimused ja tugev 
tuul puhusid Christoferi säde-
me lõkkele ja tema optimist-
lik maailmavaade kindlustas 
kindla peale mineku.

Võistluspaika jõudis 
Christofer viis päeva enne 
MMi algust. See andis või-
maluse kohaneda kliima ja 
olustikuga ning lihvida os-

kusi. Heades tingimustes koos 
maailma seniste tipptegijatega 
treenides omandas noormees 
lisaks seniõpitule mitu uut trik-
ki ja sõiduvõtet. Koduks sai 
Chris kohaliku surfi perekonna, 
kus ta avasüli vastu võeti ja 
perepojaks tunnistati. Pereisa 
Benny nõuab „uut poega” se-
nini tagasi.

Freestyle (vabastiil) on 
spordiala, kus võistlejad pea-
vad kohtunike silme all lühi-
kese aja jooksul sooritama pur-
jelaual võimalikult keerulisi 
trikke, hüppeid ja manöövreid. 
See sport on keerukas ja raske. 
Kogu oma oskustepagasi edu-
kas esitlemine lühikese võist-
lussõidu jooksul nõuab väga 
head keskendumisvõimet ja 
tugevat füüsilist ettevalmistust, 
eksida ei tohi ning kohtunike 
teravale pilgule ei jää märka-
mata ükski vääratus. Kuigi 
Eestiski püüavad paremad pur-
jelaudurid lauaga mitmesugu-
seid trikke teha, harrastatakse 
seda ala põhiliselt siiski kohta-
des, kus purjelauaga aasta ringi 
sõita saab, sealt on pärit ka se-
nised meistrid.

Freestyle-võistlustel kon-
kureeritakse turniirisüsteemis, 
korraga on võistlustules kaks 
sportlast, parem pääseb edasi. 
Bonaire freestyle-maailma-
meistrivõistlustel, mis toimusid 
27. juulist 3.augustini, osales 
52 sportlast, igaüks oma kodu-
maa parimate hulgast. Esimesel 
võistluspäeval võitles Christo-
fer välja teise koha. Sattudes 
vastamisi 2007. aasta maailma-
meistriga, jäi ta esimeses ringis 
alla, kuid tundis, et suudab 
konkurentsis püsida. Tegelikult 
oli juba teine koht rohkem, kui 
lühikese surfi hooajaga Eestist 
pärit sportlane loota julges. 
Kuid Christofer võttis esimese 
päeva kaotust valitsevale maa-
ilmameistrile kui väljakutset ja 
võimalust ning läks kartmatult 

edasi. Tõustes miinusringist 
uuesti fi naali, pani noormees 
mängu kõik oma seniõpitud ja 
võistluste käigus omandatud 
uued trikid ning enam ei kao-
tanud. Tulemuseks kõrgeim 

koht pjedestaalil ning maail-
mameistri tiitel.

Mis enne tundus uskuma-
tu, on tõeks saanud: Eestil on 
purjelauaspordis maailma-
meister. Jääb üle vaid loota, et 
Christoferil jätkub sädet seda 

positsiooni hoida ja edaspidi 
kaitsta.

Christoferi veebipäevikus 
on tema üle- ja läbielamised 
päevade kaupa kirjas: http://
tiimpoosas.blogspot.com.

le- ja laineekspert, 16aastane 
purjelaudur Christofer Kalk 
(purjenumber EST 141) 
käis uudistamas, 
mis toimub 
teisel pool 
vett (oo-

reisi lõpuks jõudis 
noormees imekau-

nile Bonaire 
saarele, mille 
palmid, ran-
naliivad ja 

+30 kraadine 
merevesi 
tooks iga-

ü h e l e 

s a i -
mad puh-

k e d 
paradii-

sisaarel. Kuid Ch-
ristofer ei mõelnud 

puhkusele. Valmis 
oli vaja vormida tee-

mant, mida ta nii suu-
re õhina ja vaevaga on 

aastaid kraapinud-lih-
vinud. Bonaire ideaal-

sed surfi tingimused ja tugev 
tuul puhusid Christoferi säde-
me lõkkele ja tema optimist-
lik maailmavaade kindlustas 
kindla peale mineku.

Võistluspaika jõudis 
Christofer viis päeva enne 
MMi algust. See andis või-
maluse kohaneda kliima ja 
olustikuga ning lihvida os-

Christofer maailmameistrivõistlustel.
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Korvpalliklubi Viimsi kutsub

treeningule
kõiki korvpallihuvilisi poisse!

treeningrühmad:
1991/92/93. a sündinud poisid

1995. a sündinud poisid
1996/97. a sündinud poisid
1998/99. a sündinud poisid

Uus 2000. a ja 2001. a sündinud poiste rühm.

Tule, paneme palli käima!
täpsem info ja registreerimine:
teet@kkviimsi.ee, 522 6609, Teet

tanel@kkviimsi.ee, 504 8422, Tanel

Korvpalliklubi Viimsi alustab juba oma seitsmendat hooaega. 
Oleme moodne spordiklubi ja pakume oma õpilastele pari-
maid treeningu- ja võistlustingimusi motiveeritud ja kooli-

tatud treenerite käe all.

Vaata lisainfot: www.kkviimsi.ee

Viimsi rulluisutajad 
tulid Itaalias esikohale
4.–5. juulil 2008 toimus Itaa-
lias Ricciones kolmas rah-
vusvaheline rulliluuisutami-
se rühmakavade võistlus 3. 
Team Skate Trophy. Osa võt-
tis 22 rulluisuklubi Itaaliast, 
Hispaaniast ja Eestist. Eestit 
esindas rulluisuklubi Rullest. 
3. Team Skate Trophy toimus 
9. Festival del Sole raames, 
kus osales 20 riiki üle maa-
ilma. Festivali ajal toimusid 
paralleelselt mitmed etteas-
ted ja võistlused eri aladel: 
võimlemine, akrobaatika, 
tantsimine ja rulluisutami-
ne.

Viimsi vallast võtsid osa Anu 
Vakna, Anna-Marie Vara, Bri-
gitta Randveer, Laura Õuna-

puu, Kadri Kukk, Reet Sara-
puu, Elis Taal, Merlyn Padama, 
Silvia Saar, Deili Plumberg ja 
Mari-Liis Maarend. 16-liikme-
lise rühmakavaga „Vampiirid” 
saavutati esimene koht. Sellel 
korral õnnestus kõik täielikult. 
Meeskond saabus Itaaliasse 
neli päeva enne võistluste al-
gust. See oli paras aeg aklima-
tiseeruda ja ette valmistuda.

Võistluspäev oli psühho-
loogiliselt raske. Lõpptulemu-
se otsustas tüdrukute veatu ja 
tundeline esinemine. Rullesti 
võistkond võlus nii publiku kui 
ka kohtunikud särava välimu-
se ja jõulise soorituse, ühtsuse 
ning uue imagoga, kogudes 
kohtunikelt 49,80 punkti ning 
edestades selle aasta kujun-
duisutamise Euroopa meistrit 

Sincro Roller (Itaalia) koguni 
8,6 punktiga.

Viimsi uisutajad klubist 
Rullest on häid kohti saavuta-
nud varemgi: 2006. aasta His-
paanias toimunud EMil kadet-
tide rühmakava klassis esime-
ne koht, 2007. aastal Portugalis 
EMil kolmas koht kujunduisu-
tamises ning sellel aastal saa-
vutati Saksamaa EMil kadet-
tide rühmakavaklassis neljas 
koht.

Septembris ootab Rullest 
treeningutele kõiki uusi hu-
vilisi vanuses 6–13 eluaastat. 
Treeningud toimuvad Viimsi 
spordihallis. Täpsem info ko-
dulehel http://www.rullest.ee.

Piret Rink
rulluisuklubi Rullest treener

Ujumisklubi SPA Viimsi Tervis on 
alustamas oma viiendat hooaega
Kevadel oli meil sada noo-
rujujat, paljud hästi õpihi-
mulised ning neli ujumisviisi 
hakkasid juba oma nägu ole-
ma. Tore, et ka võistlemine 
hakkas paljudele meeldima. 
Noorimatele ,7–10aastaste-
le on isegi klubidevaheline 
võistlussari „Meie pardike-
sed”.

Sari on kolmeetapiline ja pää-
dib finaalvõistlusega. Meiegi 
„pardikesed” olid elevil, pisut 
kohkunud oma esimestes esine-
mistest, kuid väga tublid! Ees-
kujuks olid vanemad pardikesed 
Kristjan Narusk, Sandra Raag ja 
Johan Hermlin, kes võitsid lausa 
sülega karikaid ja diplomeid.

11–15aastased noored, keda 
nimetame „Viimsi tulevikuks” 
võistlevad juba Eesti ujumislii-
du vabariiklikus noortesarjas. 
Ka see võistlussari on kolmee-
tapiline ja lõpeb finaalvõistlu-
sega iga ala 16 paremale juuni-
kuu alguses.

Etapivõistlustele viime alati 
kõik soovijad, kevadises finaa-
lis võistles meilt viis tublimat: 
Viktoria Plemakova, Irma Mir-
jam Põder, Lauri Visnapuu, 
Markus Kadastu ja Mikk Laa-
nes. Edukaim oli Mikk, kes sai 
karikaid kõigel viiel alal.

Vanematest ujujatest on edu-
kamad Kirke Päss, Kaja Masing 
ja meie parim 16aastane Sander 
Parts. Võistleme ka Eesti meist-
rivõistlustel, kus oleme juba 
kuue parima hulka jõudnud.

Maikuu lõpus tegime meele-
oluka võistlusreisi Taani Oden-
sesse, kuulsa muinasjutukirja-
niku H. C. Anderseni Swiming 
Cupi võistlustele, kus osavõt-
jaid üle poole tuhande. Medali-
teni jõudsid Sander ja Markus. 
Järgmisel aastal kavatseme jälle 
minna ja kuhugi mujale veel.

Uut hooaega alustame aga 
paremiku ettevalmistuslaagri-
ga Valtus 20.augustil. 1. sep-
tembrist kutsume jätkama kõiki 
vanu tegijaid ja ka neid, kellel 
mõnel põhjusel asi pooleli jäi.

Ootame klubi liikmeteks ka 
Viimsi ja Püünsi kooli lapsi, 
kes said ujumise selgeks koo-
li ujumistundides. Ja muidugi 
neid tublisid 5–6aastaseid su-
listajaid, kes käisid meie laste-
vannikursusel.

Uue lastevannikursusega 
5–6aastastele alustab Krista 
teisipäeviti kell 16 ja 17 ning 

neljapäeval kell 17. Rühmas on 
kuni kümme last, üks tund nä-
dalas, 8–12 korra kaart maksab 
400–600 kr.

Esimese kutsetaseme-
ga treener Krista treenib ka 
meie pardikesi esmaspäevast 
reedeni kell 14 ja 15, 2–3 
harjutuskorda (kestus1 tund) 
nädalas, kuutasu 400–600 kr. 

Registreerida saab ujula tel 
606 1036 või Krista tel 5559 
4702.

„Viimsi tulevik” ja vanad 
tegijad harjutavad esmaspäe-
vast reedeni kl 15–18, nädalas 
3–5 korda, treenerid ikka Maie 
ja Enn (IV kutsetase). Infot ja-
gab vanemtreener Enn Lepik, 
tel 516 1629.

Võimlemis- ja 
tantsuklubi

KEERIS
ootab vanu ja uusi 
liikmeid järgmist-

esse rühmadesse:

• 5-6 aastased

• 7-8 aastased

• 8-9 aastased

• 10-11 aastased

• 12-13 aastased

 Treeningud to-
imuvad Viimsi KK 
spordikompleksi 

ruumides.

 Info tel. 6091-646, 
56502669, Ene Mets
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 B i l a n s i v õ i m e l i n e 

raamatupidaja otsib 

erialast tööd Viim-

si piirkonnas. Sobib 

ka osaline tööaeg. 

Tel 505 7967, e-post 

heidyl@hot.ee.

 Ehitus-, remondi ja si-

seviimistlustööd. Sau-

na puitosad ja terras-

sid. Kerghaagisrent. 

Tel 5664 6709.

 Kaks väikest hundi-

koera kutsikat (1,5 

kuud) otsivad uut pe-

remeest. Tel 609 1238.

 Metalli korista-

mine. Aleksander, 

tel 5695 7713.

 Otsitakse korista-

jaid ja majahoidjat 

uude kauplusesse. 

Tel 5566 2409.

 Müüa esinduslik dat-

lipalm (kõrgus 2,7 m, 

läbimõõt 2 m). Hind 

3000 kr. Näha võib 

Nelgi teel, Viimsi val-

lamaja juures asuvas 

kasvuhoones nr 4. Tel 

609 0511, 5349 9081, 

5349 9087.

 Pakun töökale ja ausa-

le koduabilisele tööd 

eramajas Rohuneemes. 

Tel 513 3465.

 Body-aeroobika Püün-

si põhikoolis esmas-

päeval ja kolmapäeval 

kell 19.30. Alustame 

3. septembril. Kon-

takt: Tiina Rebane, 

5690 8100

 Ajakirjandusväljaan-

nete tellimise ja ko-

jukandega tegelev 

ettevõte otsime Harju 

kojukandesse lehe-

kandjaid ja autojuh-

te-lehekandjaid, kelle 

ülesanne on väljaan-

nete varahommikune 

(5.00–6.45) kanne. 

Töötasu on 55 kr kroo-

ni tund + reklaamikan-

de tasud. Oma soovist 

palume teada anda 

telefonil 617 7717 

või täita CV aadres-

sil www.expresspost.

ee/395.

 Kvaliteetsete ja töö-

kindlate õhksoojus-

pumpade müük ja 

paigaldus Viimsi val-

las. Võimalus vaheta-

da vana küttesüsteem 

ökonoomsema vastu 

talvehooaja eel või 

paigaldada täiendav 

soojusallikas. Toru-

lukksepatööd. Info, 

paigalduse registreeri-

mine ja konsultatsioon 

keskkonnatehnika eks-

perdilt tel 5645 7099.

 Ära anda mustad kas-

sipojad Haabneemes 

(4kuused). Info tel 604 

1504, Eerik Pakosta.

 Paigaldame tänava-ja 

äärekive. Tel 553 9221, 

Rainer.

 AS Viimsi Haigla pa-

kub tööd hooldajatele. 

Töö graafiku alusel. 

Info tel 605 9007.

 Korralik mees (47 a) 

insener soovib üürida 

Viimsis korterit või 

osa majast mitte roh-

kem kui 2000 krooni 

kuus + kommunaal-

maksed. Tel 630 6273, 

5345 1298, Amir.

 Luutiheduse mõõtmi-

ne 22.08 kl 9–13 Viim-

sis Kaluri tee apteegis 

(Kaluri tee 5). Eelreg 

tel 609 0461. Hind 

125 kr / 150 kr. Luu-

tiheduse mõõtmist ja 

tervisekonsultatsiooni 

saavad tellida ka asu-

tused ja firmad. Täp-

sem info tel 601 3767.

 Otsin lapsehoidjat aas-

tasele poisile Viimsis 

mõned päevad näda-

las. Tel 522 8777.

 Pakun tööd rahvarõi-

vaste õmblejale/rät-

sepale ja juurdelõi-

kajale Haabneemes. 

Väljaõpe kohapeal. 

Tel 5591 5321.

 Septembrist jälle Haa-

bneeme Kaluri mängu-

toas 2–3aastaste laulu- 

ja tantsuring. Reg: 516 

7543 (601 6017).

 Rull-iluuisuklubi Fox 

ootab 6–9 a lapsi rull-

iluuisutama. Treenin-

gud hakkavad toimuma 

Pirita majandusgüm-

naasiumi spordikomp-

leksis. Lähemalt vaata: 

www.klubifox.ee

KuuLutuSEd

Stiiv Gregor Skripnikov
10.08.1997–05.08.2008

Mida kõrgemad mäed,

seda sügavamad on orud,

seda rängem on teekond

südames rändajale.

Seda suurem on rahu

mõistes, et ole, kus oled,

alati oled sa päral.

                                 Doris Kareva

Oleme leinas, meie hulgast on lahkunud Stiiv Gregor. Ta suri 5. augusti 
hommikul raske haiguse tagajärjel, jõudnud kooliteed käia vaid neli 

aastat. Kuigi Stiiv viimasel kolmel aastal ei saanud aktiivselt igapäevasest 
koolielust osa võtta, oli ta siiski meiega, oma klassikaaslaste ja õpetajate 

kaudu.

Stiiv oli suure südamega, uudishimulik ja elurõõmus poiss, huvitudes 
kõigest, mis tema ümber toimus. Üks tema suuremaid eneseväljendamise 
viise oli kunst, mille kaudu andis edasi mõtteid ja tundeid. Paaril viimasel 

aastal olid tema tööd üleval ka kooli kunstinäitustel, see oli oluline ja 
tähelepandav panus meie kooliellu.

Stiiv võttis koos perega osa Viimsi invaühingu tegemistest, mille kaudu 
avanes võimalus suhelda teiste lastega. Oma olemuselt oli poiss avatud ja 

empaatiline. Stiiv jõudis möödunud aastal käia Krimmis delfiinide juures, 
mitu korda osales ühingu perelaagrites. Ta pidas oma elu parimateks 

päevadeks võimalust tantsida laagris kella üheni öösel.

Stiiv jääb meie kõikide südamesse lapsena, kes julges oma saatusele otsa 
vaadata ja nägi alati pilve taga päikest. Ta andis meile mõista, et oluline 

on elada ja armastada täna, mitte homme.

Leinama jäävad perekond, klassi- ja koolikaaslased, õpetajad, sõbrad 
invaühingust.

Säramas täheke ingliteriigis…

Kallist klassivenda, mängukaaslast, armsat sõpra

STIIV-GREGOR´it
Jäävad igatsema Viimsi Keskkooli 5A klassi õpilased ja klassijuhataja.

In memoriam
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Aserbaidžaani köök

Elava Tule
baaris
Oleme avatud iga päev
kella 11-23, reedel ja
laupäeval 11-24. 
Asume Nelgi tee 1.
Kontakt: 609 1901
www.elavatule.ee. 

Pikaajalised Viimsi piirkonnaga 
seotud kogemused aitavad mul leida 

just Teile kõige paremini 
sobiva lahenduse.

Kaie Kullik
53 444 175 
kaie.kullik@uusmaa.ee

KAS SINUL ON JUBA 
ISIKLIK MAAKLER?

KAS SINUL ON JUBA 
ISIKLIK MAAKLER?

www.uusmaa.ee

liuguksed
liugustega kapid
garderoobid
Projektist paigalduseni

Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719, 
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee, 
www.liuguksed.ee








 


MINILAADURITE RENT
AITAB HIGISTAMISEST, 
SÄÄSTA AEGA JA VAEVA!!
Kaeva, planeeri, niida muru,
puuri auke pinnasesse jpm...
Selle kupongiga soodustus 5% 

www.3selli.ee Tel: 52 30 909

AEDADE, VÄRAVATE, 
LEHTLATE, TERRASSIDE, 
JÄÄTMEMAJADE EHITUS 

JA MÜÜK
tel. 5096158

www.kraugon.ee
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Ilusalong “Venus” ootab kliente:
Juuksur

maniküür/pediküür
kosmeetik
massaaž

solaarium
püsimeik

Asume Viimi Spa 1. korrusel, 
Randvere tee 11, Haabneeme, tel 
6061030, www.venussalong.ee, 

ilusalong@hot.ee
Ilusalong “Venus” võtab tööle 

juuksuri.

Hammaste
laservalgendus

LU ENM
Kaluri tee 5
Haabneeme

Tel.60 11 812 53 416 072
www.lumenerakliinik.ee

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

MULD
Müüa sõelutud mulda, 
täitepinnast, liiva ja killus-
tikku. Transpordivõimalus. 
Tel: 509 6546

Viimsi Kool kuulutab välja konkursi 2008/2009 õppeaastaks järgmisele ametikohale:

ALG- JA PÕHIKOOLI INGLISE KEELE ÕPETAJA
Edukal kandidaadil on:
• pedagoogiline kõrgharidus
• väga hea suhtlemisoskus
• meeskonnatöö oskus
• arvuti kasutamise oskus

Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus 
• elulookirjeldus 
• haridust tõendava dokumendi koopia 

Dokumentide esitamise tähtaeg on 27.08.2008 e-posti aadressil merike.hindreus@viimsi.edu.ee või aadressil Randvere 
tee 8, Haabneeme 74001, Harjumaa.

Info telefonil 6235 107

Nabas on alanud 
uus hooaeg 
uute ja põnevate 
tegevustega!

Huvikool
Ujumine
Akrobaatika
Judo
Inglise keel
Kunstiring
Näitering
Pilliõpe

Beebiklubi

Ujumine ja võimlemine

Laulu-ja mänguring

Muusika- ja kunstiring

Eelkool

Sünnipäevad

Jõulupeod

Naba on kogu pere maailm!
Lisainfo ja registreerimine: 

www.naba.ee ja naba@naba.ee


