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Sel suvel leitakse Kingu talu õuelt rahapada >> Loe lk 4.

20 aastat Viimsi Teatajat
1989. aasta juunis ilmus Viimsi Teataja esime
ne number. Nii mõnelgi viimsilasel võib kodus 
olla mitut moodi kujunduse ja välimusega valla
lehe vanu eksemplare. Meie üleskutse peale 
saada varasemaid lehti reageeris mitu head 
inimest. Nüüd on Viimsi raamatukogu pere 
teinud ära suure töö lehenäitust ette valmis
tades, otsinud välja huvitavamaid numbreid, 
mis kajastavad tähtsaid sündmusi ja muutusi 
vallaelus ning kus näha muutuseid lehe enda 
väljaandmisel.

Eks ole ju ajaleht ajaloo peegeldaja ja kaht
lemata on seda ka kohalik leht oma tasandil. 
Näitus annabki hea ülevaate valla minevikust, 
kasvamisest ja edust, rääkimata haridus ja 
seltsielust.

Vallaleht on olnud vallaelu keskel, hoidnud 
vallarahvast kursis nii uudiste kui ka ametlike 
teadetega.
Loe ka lk 6.

Viimsi Püha Jaakobi kirikus on 
vaadata ühe pere kolme kunst-
niku näitus.

Neljapäeval, 28. mail uut näitust 
avades ütles koguduse vaimulik 
Erkki Juhandi: „Kolm pole lihtsalt 
number, selle taga on perekond, 
kolm kunstnikku: Valli Lember
Bogatkina, Georg Bogatkin ja Ai
rike Taniloo.”

Valli LemberBogatkina, kellele 
Juhandi tegi ettepaneku näitusega 
esineda, kutsus osalema ka poja 
ja pojanaise ning valis oma tööd, 
arvestades näituse erilist asukoh
ta. Temale kui peaesinejale kuu
lub valdav osa näitusest, need on 
akvarellid Eestimaa loodusest, kus 
kunstnik on jäädvustanud maastik
ke ja merd ning peegeldusi vees. 
„Meloodia”, „Luikede järve” I vaa
tuse Adagio, Chopini „Vihmapiis
kade prelüüd”, „Sonaat” – siin on 
loetletud vaid osa sarjast „Muusi
ka”, mida samuti kirikus näha saab. 
„Valisin spetsiaalselt siia töid muu
sikast ja Eesti kaunist maastikust,” 
ütles kunstnik.

Oma pika elu jooksul – auväär
ne daam on juba 85. sünnipäeva ära 
pidanud – on ta korraldanud nii pal
ju näitusi, et nende arvu ta ei teagi. 
Selle aasta sees on see juba vähe

Kolme looming kirikus

Kolm kunstnikku näituse avamisel Püha Jaakobi kirikus: Airike Taniloo, Valli Lember-Bogatkina ja Georg Bogatkin. Keskel 
Georgi looming, tagaplaanil Valli maalid. Foto: Vladimir Bogatkin

masti kaheksas näitus. Neid tehes 
on kunstnikul abiks poeg Vladimir, 
kelle õlul on ema näituste korralda
mine ja asjaajamine. 

Valli LemberBogatkina loo
mingut on olnud väga suurtes saa
lides, nagu Pekingis, ning ka väi
kestes ruumides ja pühakodades. 
Esimene näitus kirikus oli Norras. 
„Närveerisin,” meenutas kunstnik. 
„Aga suunatud valguses olid mu 
pildid seal väga kenad.”

Ent nii ilusas kirikus nagu on 
Viimsis, pole Valli LemberBogatki
na oma pilte varem eksponeerinud. 
„Olen õnnelik, et seesuguses pühas 
ruumis näevad mu pildid hoopis tei
sed välja,” rõõmustas kunstnik.

„Mul on hea meel, et esinen siin 
oma lastega koos,” lisas ta. Kunst
niku poja Georg Bogatkini keraa
milised linnud sobivad pühakotta 
hästi, sest neis on jõudu ja väge.

„Inglid ja kirik kuuluvad kok
ku,” põhjendas Georgi abikaasa 
Airike Taniloo oma tööde – ing
likujude – valikut. Ingleid hakkas 
ta tegema 1991. aastal. „Algul olid 
lapsed, siis tulid neile tiivad. Mul 
on väga head lapsed, nendest hak
kaski inglilooming pihta,” jutustas 
Airike Taniloo. Sellel näitusel on 
tema kõige suuremad inglid. Kuid 
siinsamas näituse avapäeval sai ta 

inspiratsiooni teha veelgi suure
maid ingleid, mis võiksid näiteks 
pühakojas lae alla sobida.

Täis energiat
Väikese kontserdiga esinesid Es
tonia laulja Mati Kõrts, keda kla
veril saatis Katre Kõrts, tenor Teo 
Maiste, viiuldaja Danae Taamal 
ja saksofonist, muusikaakadeemia 
ja Viimsi muusikakooli õppejõud 
Olavi Kasemaa, keda klaveril saa
tis Kaisa Laasik.

Valli LemberBogatkina säras 
näituse avamisel, temast kiirgas 
elurõõmu ja energiat ning tal jätkus 
tähelepanu kogu arvukale seltskon
nale, kes oli teda tervitama tulnud. 
Oma viimase aja töödest kõneldes 
nimetas LemberBogatkina akrüül
maali „Viru vanne”, mida saab 
näha Rakveres.

Kõiki töid pole Valli Lember
Bogatkina kokku lugenud, kuid see 
arv tuleks aukartust äratav: peale 
monumentaalkunsti – Estonia teat
ri mosaiigi, Mustamäe majade pan
noode, portreede, lasteraamatute 
illustratsioonide, joonistuste jm on 
Valli LemberBogatkina eelkõige 
tuntud silmapaistva akvarellistina.

„Ema on sündinud kunstnik,” 
ütles Georg Bogatkin. „Vanemaks 
saades on tema tööd muutunud 

aina huvitavamaks.” Georg mee
nutas lapsepõlve, kuidas ema jõu
dis alati maalida, aiateed puhtaks 
pühkida, lilli istutada, tube kraami
da. Ja vabal päeval, pühapäeval ka 
maale Karepale sõita. Sealne suvi
la on poja sõnul ema eestvedamisel 
ehitatudki. Karepal veedab kunst
nik jätkuvalt oma suvekuid ning 
loomulikult maalib. „See jõud, mis 
Vallist tuleb, annab energiat meile 
kõigile,” ütles Georg.

„Maalin iga päev,” kinnitas Val
li LemberBogatkina. „Iga päev 
sõidan Mustamäelt linna oma atel
jeesse ja töötan. Ja tänan Jumalat, 
et ta on andnud mulle jõudu.”

„Ema on täielik boheemla
ne,” lisas Georg, „aga joonistus
plokk peab tal alati kaasas olema. 
Looming on tal esikohal,” sõnas 
Georg.

„Valli suudab meid meie oma 
ettevõttest välja tirida ja tänu te
male näeme oma töid näitusel ka 
hoopis teistsugusena,” lisas Airike.

Kolme kunstniku näitus on 
Püha Jaakobi kirikus avatud terve 
juunikuu. Näha saab näitust neil 
päevil, kui kirik on avatud, s.o tei
sipäeval, neljapäeval ja pühapäeval 
kl 10–18.

Annika Poldre

Viimsi ja Tallinn arutasid 
taas koostöövõimalusi
Teisipäeval, 2. juunil kohtusid Viimsi ja Tal-
linna delegatsioonid, et arutada piiriülese 
koostöö parandamise võimalusi. 

Viimsi valda esindasid vallavanem Haldo Ora
vas, abivallavanemad Jan Trei ja Endel Lepik, 
vallavalitsuse liige, rahandusameti juhataja 
Tähve Milt ja arendusameti juhataja Enno Se
lirand ning Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli, 
abilinnapea nõunik Angelika Kallakmaa ja lin
nakantselei arendusdirektor KaarelMati Hal
la.

Nõupidamise kesksed teemad olid valglin
nastumise probleemi leevendamine; teedevõr
gu koosarendus, sealhulgas kergliiklusteede 
võrgustik ja transport TallinnViimsi suunal, 
avalike teenuste osas koostöö korraldamine 
väikesaartel, kohalike omavalitsuste sarnaste 
finantsküsimuste käsitlus ning koostöö noorte- 
ja haridusküsimustes.

Lepiti kokku, et edaspidi hakkavad naabrid 
kohtuma regulaarselt ning arutama probleeme 
vastavates töörühmades.

VT

Viimsi ja Tallinna delegatsioonid 
kohtumisel Viimsi vallamajas.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 

e-posti aadressil vt@viimsivv.ee. 

Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse 

või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. 

Toimetusel on õigus kaastöid nende 

selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. 

Juulis lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe, 

Anne Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas 

ja Jan Trei

Trükki toimetanud: 

Eesti Ekspressi Kirjastuse AS

Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 19. juunil.

VoLikogus ToimunusT

Viimsi vallavalitsus teatab üldplaneeringu „Viimsi alevik ja lä-
hiala” keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatami-
sest ning programmi avalikustamisest ja avalikust arutelust.

Vallavolikogu noorsoo- ja 
spordikomisjoni esimees Ain Pinnonen
Noorsoo- ja spordikomisjoni laia tööpõl-
du vaadates küsin algatuseks, milline on 
komisjoni roll selles mahukas valdkonnas 
ning kas olete tegelikult toimuvaga piisavalt 
kursis.
Meie komisjoni liikmed on küllaltki erineva
test valdkondadest. Näiteks Tiia Tamm valla 
spordielu koordinaatorina on spordieluga 
kindlasti väga hästi kursis. Või Kadi Bruus 
on noortetööga palju rohkem kursis kui mina 
ise, sest on iga päev selle sees, nii et alati 
saab küsida spetsialistide arvamust. Komis
joni liikmed on Rein Ottoson, tuntud ja hin
natud treener, Kaarel Zilmer Tallinna Ülikoo
list, ujumistreener Enn Lepik, Alar Mik jt.

See oligi pärast valimisi minu taotlus, et 
saaks komisjoni sellised inimesed, kes spor
dielu tunnevad. Käime koos korra kuus.

Varsti saab neli aastat tegutsetud. Mida 
peate komisjoni tehtust kõige 
tähtsamaks?
Oleme selle aja 
jooksul läbi 
vaadanud 
sadu et

tepanekuid ja taotlusi, neid rahul
danud või mitte, nagu võimalusi 
on. Oleme kindlasti seisnud selle 

eest, et meie klubid ja spordikoo
lid saaksid eksisteerida. Selleks 
oleme loonud pearahasüsteemi 
ja seda pidevalt täiendanud. 
Kui vaatame viimast aastat, siis 
neid klubisid ja spordikoole, 
mis saavad vallalt toetust, on 
ligi 50, kokku kuskil 1250 õpi
lasega. See on minu meelest 
väga suur arv.

Kui vaatame eelarveridu, 
kus spordile on eraldatud um

bes viis miljonit krooni, ja kui 
jagame nüüd selle summa ära õpi

laste arvuga, siis polegi enam see 
arv nii suur. Tegelikkuses on sport 
valla jaoks üks kõige odavam noor
te vaba aja sisustamise viis.

Mai esimeses lehes avalda-
sime uuringu „Mida 

noored Viimsist 
arvavad?”. 

Kuidas 
kom-

Viimsi vallavolikogu võttis vas
tu 14.02.2006 otsuse nr 9 „Üld
planeeringu algatamine: Viimsi 
vallas, Viimsi alevik ja lähiala”. 
Üldplaneeringu eesmärk on ku
jundada Viimsi aleviku ja lähiala 
ruumilise arengu põhimõtted, 
sealhulgas defineerida aleviku 
keskus ja selle kujundamise print
siibid, hinnata ruumilise arenguga 
kaasneda võivaid majanduslikke, 
sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid 
looduskeskkonnale ning selle alu
sel seada säästva ja tasakaalusta
tud ruumilise arengu tingimused, 
seada rohelise võrgustiku toimi
mist tagavad tingimused, määrata 
teede ja tänavate ning liikluskor
ralduse üldised põhimõtted, mää
rata puhke ja virgestusalad, teha 
ettepanek kuritegevusriskide en
netamiseks planeerimise kaudu.

Üldplaneeringu algataja ja 
kehtestaja on Viimsi vallavoli
kogu ning koostamise korralda
ja on Viimsi vallavalitsus (aad
ress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 
74001 Viimsi vald; kontaktisik: 
Oliver Alver, telefon 606 6877, 
epost oliver@viimsivv.ee). 
Üldplaneeringu koostaja on OÜ 
Rein Murula Arhitektuuribü
roo (aadress: Tehnika 55/Roopa 
23, 10136 Tallinn; kontaktisik: 
Rein Murula, telefon 648 4013, 
epost murula.ab@trenet.ee). 
Üldplaneeringu eskiisiga on või

malik tutvuda 08.–26.06.2009 
tööpäevadel tööajal Viimsi 
vallavalitsuses ning elektroo
niliselt Viimsi valla kodulehel 
www.viimsivald.ee.

KSH koostamise korraldaja 
on Viimsi vallavalitsus (kontakt
isik Eleri Riks, telefon 606 6851, 
epost eleri@viimsivv.ee). KSH 
koostaja on OÜ Keskkonna
korraldus (aadress: Laki 11e, 
12915 Tallinn; kontaktisik Six
ten Kerge, telefon 5680 6104, 
epost sixten@keskkonnakor
raldus.ee).

KSH programmiga on või
malik tutvuda ajavahemikus 
08.–26.06.2009 tööpäevadel 
tööajal Viimsi vallavalitsuses 
ning elektroonilisel Viimsi val
la kodulehel www.viimsivald.
ee ja OÜ Keskkonnakorraldus 
kodulehel www.keskkonna
korraldus.ee. KSH programmi 
kohta saab esitada ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi ajava
hemikus 08.–26.06.2009 kir
jalikult Viimsi vallavalitsusele 
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, 74001 Viimsi vald ning 
elektrooniliselt eposti aadressil 
eleri@viimsivv.ee.

KSH programmi avalik aru
telu toimub 29.06.2009 Viim
si vallavalitsuses algusega 
kell 14.

menteerite? 
Ka selles uuringus öeldi, et oleks 
tore, kui Viimsis oleks korralik 
staadion. Kehalise kasvatuse õpe
tajana tajun seda iga päev, et staa
dion oleks Viimsile hädavajalik, 
eriti kevadel ja sügisel, kui keha
lise kasvatuse tunnid on õues. Tee 
peal joosta on liiga ohtlik, laps 
vajab turvalist keskkonda, lisaks 
puuduvad normaalsed tingimused 
kergejõustikuga tegelemiseks.

Mis võiks olla see võti, mis tõm-
baks noored ära niisama ringi 
luusimisest või arvuti tagant 
näiteks spordi juurde?
Kindlasti on vanemate eeskuju 
esmatähtis. Kui nende jaoks on 
tervisesport elu lahutamatu osa, on 
lapsigi spordi juurde hoopis liht
sam tuua. Tõsi, tänapäeval on see 
raskem kui aastaid tagasi, sest on 
tulnud arvutid. On ju kergem liigu
tada rannet ja saada adrenaliinilaks 
mängust, mis ekraanilt tuleb, kui 
minna trenni, kus peab pingutama.

Kindlasti need lapsed, kes on 
nõrgemad, valivad arvuti tee, kuid 
nad tuleb sealt lahti kangutada, et 
nad saaks liikuma. Arvan, et see on 
kasulik kõigepealt neile endile, aga 
pikemas perspektiivis kogu ühis
konnale, sest ilmselgelt on sport
likke eluviise harrastaval inimesel 
tervis korras.

Mida tahaksite Viimsile oma 
valdkonnas praegu kõige roh-
kem?
Kõigepealt kindlasti staadionit. Tei
seks, et valmiks klindialune pehme 
kattega jooksurada, mis oleks nö 
jalasõbralik. Meil on head kergliik
lusrajad, kus saab rattaga sõita ja 
rulluisutada, aga jooksmise jaoks 
oleks hea, kui rada on pehme.

Mida aga eeskujuks tuua võib?
Sedagi on päris palju. Ei saa kur
ta ujulate üle, vallas on kaks head 
ujulat. Viimsi koolil on suurepä
rane spordikompleks korraliku 
saaliga, kus saab harrastada kõiki 
pallimänge, lisaks akrobaatika ja 
aeroobikasaal, Viimsi spordihall 
(neli väljakut, saab mängida ten
nist, sulgpalli), kunstmurukattega 
jalgpalliväljakud ja tenniseväl
jakud mõisapargis, Püünsi kooli 
spordirajatised. Head on kergliik
lusteed: loodan, et see aeg ei ole 
väga kaugel, kui neil saab Viimsi 
poolsaarele ringi peale teha. Ja 
muidugi ootame uut kooli, kus on 
samuti uus saal.

Kuidas sujub läbisaamine ja 
koostöö klubide ja spordikoolide 
vahel?
Spordirahvas on küllaltki sõbra
lik, saame omavahel hästi läbi. 
Konkurents on olemas, aga see 
on teretulnud. Pole hullu, kui laps 
läheb ühest trennist teise. Olen ise 
ka noorematele soovitanud, et käi
ge, vaadake, milline ala meeldib ja 
sobib.

Olete teinud kõva karjääri käsi-
pallurina. Ei tahtnud algul hästi 
uskudagi, et tegu on sama Ain 
Pinnoneniga, kes on ühe Eesti 
kõvema käsipalliklubi Chocolate 
Boys peatreener.
Olen käsipalliklubi Chocolate Boys 
peatreener alates augustist 2008. 
Tänavu saime Balti liigas teise 
koha, sellega võib rahul olla, Eesti 
meistrivõistlustelt saime hõbeda.

Eesti koondises olin 20 aastat, 
mänginud olen paljudes klubides, 
viis aastat mängisin ka Soomes. 
Lõpetanud olen Tartu Ülikooli 
spordimängude eriala.

Teil on suur pere, tõsised saa-
vutused spordis. Aga miks olete 
end sidunud poliitikaga?
Kui praegust koalitsiooni kokku 
pandi, ütlesin enda tutvustuseks: 
olen üks Viimsi valla rikkaim ini
mene. Vaadati imestunult. Siis pi
dasin pausi ja jätkasin: mul on viis 
last. Pere on mul tõesti vahva: kolm 
poega ja kaks tütart, kõige vanem 
on 20, noorim 5aastane. Kõik nad 
on seotud ka spordiga.

See, et volikokku kandideeri
sin, oli väike protest. Kui ehita
ti Viimsi spordihalli, ei räägitud 
spordiinimestega, kuidas seda pa
remaks teha. Kuna olen paljudes 
hallides Euroopas ja maailmas 
käinud, oli mul asjast oma näge
mus. Teine sama tähtis põhjus oli 
spordiklubide ja koolide rahasta
mise süsteem. Õigemini süsteemi 
puudumine. Treener, kes võtab 
omale treeningrühma, ei saa tegut
seda projektipõhiselt aasta korraga. 
Treeneritöö on pikk ja vastutusrikas 
protsess noore inimese kujundami
sel ning seda tuleb läbimõeldult ja 
õiglaselt toetada.

Sain aru, et koht, kus saab sõna 
võtta, on volikogu, ning mul tekkis 
plaan sinna kandidaadina üles sea
da mõni lapsevanem. Kuid keegi 
polnud nõus, öeldi, et hakka ise. 
Nii ei jäänudki muud üle, kui end 
ise selle vankri ette seada.

Küsinud Jüri Leesment

12.–30.06.2009 tööpäevadel kella 
8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18ni 
ja reedeti kella 16ni, välja arvatud 
22.06, kui vallamaja on avatud 14ni) 
on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul alljärgnevad 
detailplaneeringud:

1. Prangli saar, Lääneotsa küla, 
Jari II maaüksus. Planeeringu ala 
suurus on ca 1,2 ha ja piirneb Jari 
III, Lepatalu, Jahukari tee, Kaasiku, 
Koisto kinnistutega ning jätkuvalt 
riigi omandis oleva maaga. Planee
ringu eesmärk on kinnistu jagamine 
ja ehitusõiguse määramine kolme 
suvila ehitamiseks. Detailplanee
ringuga kavandatava suvila suurim 
lubatud kõrgus maapinnast on 7,5 
meetrit, suurim lubatud ehitusalune 

pindala on 100 m². Moodustavate su
vilakruntide suurused on 1268–2791 
m² ja maatulundusmaa sihtotstarbega 
maaüksuse suurus on 6111 m². 

2. Pringi küla, Jaani I ja IV maa
üksused. Planeeringu ala suurus on 
ca 0,6 ha ja asub Rohuneeme tee ja 
Rummu tee nurgal ning piirneb Ro
huneeme tee 56, 56a, Rummu tee 2 
kinnistutega. Planeeringu eesmärk 
on kinnistu jagamine ja ehitusõiguse 
määramine nelja üksikelamu ehita
miseks. Detailplaneeringuga kavan
datava elamu suurim lubatud kõrgus 
maapinnast on 7,6 meetrit, suurim 
lubatud ehitusalune pindala on 240 
m². Moodustatavate elamukruntide 
suurused on 1201–1422 m².
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Heakorralised ettevalmistus-
tööd Haabneeme rannas on 
lõppenud ning alates 1. juu-
nist saavad viimsilased ranna-
mõnusid nautida puhtal liival 
ja korrastatud rannas.

Eelmisel aastal külastas Haab
neeme randa tipppäevadel üle 
500 inimese, mis on Viimsis 
senini rekord rannakülastajate 
hulgas.

Haabneeme rand on muutu
nud viimsilaste seas populaar
seks ning rahvarohkust mõju
tab kahtlemata ka Viimsisse 
elama asujate kasvutempo. 
Samuti on Haabneeme randa 
üha enam külastamas Pirita lin
naosa elanikud, mis näitab, et 

Kaunis Haabneeme rand on 
algavaks suvehooajaks valmis

Haabneeme rannast on saamas 
tõsine konkurent Piritale.

Kaunis Haabneeme rand on 
üks Viimsi valla visiitkaart, 
mistõttu oleme iga aasta haka
nud rohkem tähelepanu pööra
ma selle puhkeala arendami
sele ning puhkajakesksemaks 
muutmisele.

Maikuus sõeluti rannaliiva, 
uuendati inventari ning paigal
dati uued riietuskabiinid ning 
kolm teisaldatavat plastWCd.

Haabneeme ranna jalgpalli 
ja võrkpalliplats on piiritletud 
ning kaetud karjääriliivaga, 
et külastajatel oleks tagatud 
võimalus aktiivset rannasporti 
teha.

Oleme parandanud lagune
nud muuli betooniosa, samuti 
ostnud ka 2009. aastal lastele 
uusi moodsaid atraktsioone.

Rannahoojaks (1. juunist 
31. augustini) on vald palga
nud rannavalve, mida hakkab 
korraldama Eesti Vetelpääste
ühingu koolituskeskus, mis esi
tas teenuse osutaja leidmiseks 
korraldatud avalikul konkursil 
parima pakkumise.

Haabneeme rannas hakkab 
iga päev valvama kaks profes
sionaalse ettevalmistuse saa
nud vetelpäästjat, kes annavad 

Jan Trei
abivallavanem

vajadusel kannatanutele esma
abi ning valvavad avaliku kor
ra ja heakorra järele. Vajadusel 
kutsutakse kohale politsei või 
valla patrullteenuse lepingu
partneri G4S patrullauto, kes 
õigusrikkujad kinni peab.

Rannavalve ülesanne on tä
histada ka valvatav ujumistsoon 
poidega ja hoida suplusala me
repõhi ohtlikest esemetest pu
has. Samuti mõõdavad nad iga 
päev vee ja õhutemperatuuri 
ning kirjutavad andmed suvi

tajate jaoks infotahvlile. Ran
navalve töötab iga päev kella 
10–20ni.

Rannakülastajatele soovik
sin südamele panna asjaolu, 
et Haabneeme rannas ATV, 
rolleri ja autoga sõitmine on 

rangelt keelatud, mis toob 
kaasa seaduses sätestatud 
vastutuse.

Samuti palume prügi visata 
selleks ette nähtud kohta! Ran
nakülastajatele on avatud baar 
ja jäätisekohvik.

Haabneeme rand 1. juunil 2009 Foto: Mirje Järv

Raamatu „Tunne Kelam – 
Eesti eest Euroopas” esitlus
12. mail esitles Europarla-
mendi saadik Tunne Kelam 
Kumus oma uut raamatut 
„Tunne Kelam – Eesti eest 
Euroopas”.

Tunne Kelami sõnul on raamat 
kokkuvõte tema viiest tööaas
tast Brüsselis Euroopa Parla
mendis. „Raamat on sündinud 
omamoodi kroonikana, aruan
dena sellest, mida tähendasid 

Tunne Kelam asjaosalisi 
tänamas. Esireas 
vasakult: tehniline 
toimetaja Anneli Kivisiv, 
kujundaja Tiina Sildre, 
fotograaf Berit Teeäär, 
keeletoimetaja Anne 
Taklaja, Tunne Kelami 
büroo juhataja Kadri Kopli 
ja nõunik Kadri Vanem.

Koolibussidel 
algab vaheaeg

Parandame vea.
Eelmises lehes ilmunud valla tänukirja saajate nimekirjas 
palume lugeda õigeks: Ene Lill – terviseklubi Harmoo
nikum käivitaja ja eralasteaia Lillelapsed asutaja, Viimsi 
Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni president.

Tallinna transpordiamet tea-
tab, et lõppeva kooliaasta 
tõttu väljuvad koolibussid 
viimast päeva 29. mail.

Koolibussid on Tallinna koolide 
õpilasi teenindanud 2007. aasta 
veebruarikuust. Koolibussid 
pakuvad iga koolipäeva hom
mikul üle 200 õpilasele võima

luse lapsevanemast sõltumatult 
mugavalt bussiga kooli jõuda.

Kuna koolibussiprojekti on 
õpilased hästi vastu võtnud, 
jätkavad bussid õpilaste teenin
damist ka 2009. aasta sügisel.

Tallinna transpordiameti 
sõitjateveo osakond

mulle ning minu kaudu ka Ees
tile viis esimest aastat Euroopa 
Parlamendi liikmena,” ütleb 
Tunne Kelam.

Raamatust leiab vestlusi sõp
rade ja kolleegidega, intervjuu

sid, olmeseiklusi ning käsitlusi 
tähtsatest poliitilistest teema
dest. Tunne Kelami sõnul soo
vis ta enda kogemusi kirjasõnas 
jäädvustada ning jagada seda 
võimalikult paljude inimestega. 

Kumus toimunud raamatu esit
lus oli väga rahvarohke, seal võis 
kohata paljusid Tunne Kelami 
võitluskaaslasi erinevatest aega
dest, kellel oli ka omavahel vestel
des nii mõndagi meenutada.

Tunne Kelam on olnud Euroo
pa Parlamendis viis aastat ning 
kuulub Euroopa Rahvapartei ja 
Euroopa Demokraatide (ERP
ED) fraktsiooni, mis on Euroopa 
Parlamendi suurim fraktsioon. 
Tunne Kelam on ERPED frakt
siooni büroo liige ning Eesti rah
vusdelegatsiooni esimees.

VT
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Rahastajad:

Näitlejad Andres Dvinjaninov, Leino Rei ja Ingrid Isotamm leitud rahapaja ümber. 
Foto: Eeva Lindal

Sel suvel leitakse Viimsi vaba-
õhumuuseumis Kingu talu 
õuelt rahapada, kullasoon ja 
rahaauk. Proovid käivad täie 
hooga juba nädalaid.

Viimsilane, näitleja ja lavasta
ja Andres Dvinjaninov on igal 
suvel pakkinud asjad ja ümber 
asunud Tartusse Emajõe suve
teatrit tegema. „Mulle meeldib 
vabaõhuetendus,” ütleb Dvin
janinov, kes on 12 aastat tegut
senud Vanemuises ja 9 aastat 
nukuteatris.

„Miks 15 000 viimsilast 
peavad käima suvel Viinistus 
ja igal pool mujal suveetendusi 
vaatamas? Miks ei võiks Viimsi 
poolsaarel olla oma kodutea
ter?” küsis Dvinjaninov ühtäkki 
iseendalt ning läks vallavalitsus
se pakkuma mõtet luua Viimsis 
oma valla suveteater. Vallavalit
sus Haldo Oravase ja Ott Kase 
isikus haaras mõttest kinni.

Emajõgi voolab 
Viimsisse
„Emajõgi voolab Viimsisse!” 
Sellise tunnuslause on mees 
leidnud oma selle suve ettevõt
misele. See tähendab, et MTÜ 
Tartu Suveteatri Selts tulebki 
nüüd Viimsisse, et vabaõhu
muuseumis mängida vabaõhu
etendust „Raha”. Sellest kuju
neb Viimsi suveteatri esimene 
hooaeg, Emajõe suveteatril aga 
on see juba 13. suvi.

Viimsi poolsaart haarab kullapalavik
„Ühendust Viimsi suveteater 

tegelikult veel pole,” täpsustab 
Dvinjaninov, „on MTÜ Tartu 
Suveteatri Selts”. Samas käib 
Dvinjaninov välja idee kuu
lutada Viimsi Teatajas Viimsi 
suveteatri nime konkurss. Ette
panekud tuleb saata aadressile 
andres@nukuteater.ee.

Selle suveetendusega seoses 
on tal viimsilastele veel üks 
üleskutse: kellel on mõni vana 
pada, pott või pann, mille sisse 
saab raha panna ja mida saab 
maha matta, võiksid need välja 
otsida ja neist telefoni teel tea
da anda (nr 506 8165). Viimsi 
muuseumisse saaks neist suve
etenduste ajaks näituse üles 
seada. Ja parim, ilusaim, suu
rim, naljakaim vm saaks pree
mia. Ka vanad labidad, millega 
raha ja kulda kaevata, võiksid 
sellele näitusele sobida.

kullaotsijad kingu talu 
õuel
Kingu talu õuel mängitaksegi 
alates 26. juunist lustlikke lu
gusid rahapadadest, nende leid
misest, ilmutustest, mis nende 
kohta antud, ning hoiatustest ja 
õpetustest, mis rahapadadega 
seotud. Aardelood, vanasõnad 
ja fraseologismid selles hoog
sas loos on võetud Eesti rahva
luule arhiivi kogudest sellistest 
allikatest nagu „Eesti vanasõ
nad”, Matthias Johann Eisen 
„Rahaaugu jutud” ja Mare 

Kalda „Rahapajaraamat” ning 
veebilehelt www.folklore.ee.

Kullapalavikuline rännak 
kulgeb läbi aja tänasesse päe
va. Etenduse peategelased, 
kullaotsijad Veku ja Pääsuke, 
on mehed, kes tõesti on kuna
gi tegutsenud ja unenägudest 
saadud õpetuste järgi kulda ot
sinud.

Dvinjaninov ütleb, et ka 
viimsilased, kes teavad lugusid 
rahapadadest, võiksid neid tal
le saata (ikka samal meiliaad
ressil), neid saaks siis ka eten
dusse lülitada.

Selles hoogsas tükis on pal
ju muusikat ja laulu. Laval te
gutseb OÜ Kullaotsijad, kelle 
käsutuses on kuldne Toyota 
Land Cruiser, ja ka publik tõm

matakse mängu kaasa. Etendus 
kestab üle tunni, mängitakse 
ilma vaheajata. Peale Andres 
Dvinjaninovi ja Leino Rei, kel
lelt tuligi mõte teha teatrilugu 
rahast, näeme laval nukuteatri 
näitlejat Ingrid Isotamme ja 
instrumentalist Eeva Lindalit.

Vaid nelja tegelasega tüki koh
ta arvab Dvinjaninov, et „pigem 

vähem, aga hästi”. Ta on veendu
nud, et näitlejate arv iseenesest ei 
taga automaatselt kvaliteeti. Ent 
kui poleks valla, riigi ja Kultuur
kapitali toetust, polekski teatrit, 
arvab Dvinjaninov.

Esietendus on 26. juunil. 
„Raha” mängitakse Kingu talu 
õuel kuni 13. juulini kokku 
vaid 11 korral.

Pilet maksab eelmüügist 
99.90. „See on selle suve sood
saima hinnaga teatripilet,” üt
leb Dvinjaninov ja hoiatab, et 
kohapeal ostes on pilet tundu
valt kallim. Pileteid saab Pile
timaailmast ja Piletilevist.

„Üritame teha etendust, 
mis oleks Eesti teatri kaardil,” 
lubab Dvinjaninov ja lisab, 
et esietendust tuleb vaatama 
teatrižürii. „Raha” saab näha 
ka Prangli saare rahvas.

Annika Poldre

Kolm üleskutset 
Viimsi rahvale
• Pakkuge head ja ilusat 
nime Viimsi suveteatrile.
• Otsige välja oma raha-
pajad ja kullakaevamise 
labidad ning viige näitu-
sele.
• Pange kirja ja saatke ra-
hapadadest lugusid, mida 
teie teate.
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Viimsi poolsaart haarab kullapalavik

Juubeliaasta sündmused

5. juuni  Kell 20 ansambli Paabel kontsert  
  Viimsi vabaõhumuuseumis

5. juuni  Kell 16 Seaküla Simsoni 50. juubeli- 
  näitus Rannarahva muuseumis.  
  Näitus on avatud kuni 31.08.2009

11. juuni Kell 16 ajalehe Viimsi Teataja  
  20. sünnipäeva tähistava näituse 
  avamine Viimsi raamatukogus

26. juuni Kell 9–12 „Kindral Laidoneri   
  memoriaal 2009” – vanatehnika-  
  näitus Viimsi mõisa ees ja sõit   
  Viimsist Pärnusse

19. juuni Prangli saarte muuseumi avamine  
  Harjumaa Muuseumi ja Viimsi   
  Muuseumide ühisnäitusega   
  „Kõik on trois”

20.–21. juuni Viimsi karikavõistlused jalgpallis   
  lastele Viimsi pargi palliplatsidel

22.–23. juuni Jaanituled Viimsi külades

23. juuni Kell 18 Viimsi valla jaanituli 2009.  
  Esinevad Kukerpillid ning Sergio   
  Bastos (Brasiilia) ja Raivo Tafenau  
  ansambel. Viimsi vabaõhumuuseumis

26. juuni–13.juuli   Emajõe suveteatri etendused   
  „Raha” Viimsi vabaõhumuuseumis

12. juuli  Ansambli Kukerpillid kontsert   
  Prangli rahvamajas

21. juuli  Emajõe suveteatri etendus   
  „Raha” Pranglil

24.–26. juuli Viimsi lahtised meistrivõistlused  
  purjetamises Tallinna lahel

25. juuli  Kalapäev ja kontsert „Austusavaldus  
  Arved Haugile 2009” Viimsi   
  vabaõhumuuseumis 

7.–8. august Prangli spordipäevad

20. august Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva  
  kontsert. Esineb Piirivalve orkester ja  
  Vello Orumets. Prangli rahvamajas

22. august Rannarahva vanakraamiturg   
  Rannarahva muuseumi õuel

29. august „Viimsi turvalisusepäev 2009” Viimsi  
  mõisapargis

29. august Muinastulede öö Viimsi    
  vabaõhumuuseumis

7. september Näituse „Kõik on trios” avamine   
  Rannarahva muuseumis.   
  Näitus on avatud 07.09.–30.10.2009

6. november Näituse „Hülgeküttide jälgedes”  
  avamine Rannarahva muuseumis

29. november Advendiküünla süütamine ja   
  jõulurahu väljakuulutamine   
  Viimsi vabaõhumuuseumis

20. detsember Viimsi valla taasasutamise   
  19. aastapäeva (20.12.1990)   
  tähistamine Rannarahva muuseumis

Viimsi muusikakooli 
orkester festivalil Linzis

Viimsi muusikakooli orkes-
ter osales 21.–24. mail Linzis 
toimuval festivalil „10. Euro-
päisches Jugend-Musikfesti-
val” ehk 10. Euroopa noorte 
muusikafestivalil „Mega-
hertz 10”.

See on festival, mida korraldab 
EMU (European Music School 
Union / Euroopa Muusikakoo
lide Ühing) igal teisel aastal 
Euroopa muusikakoolide or
kestritele ja ansamblitele erine
vates Euroopa keskustes. See
kordne festival toimus Austrias 
Linzis, Euroopa 2009. aasta 
kultuuripealinnas, kus osaleja
te nimistus oli 137 orkestrit ja 

ansamblit hinnanguliselt kokku 
üle 5000 noore muusikuga.

See kõik tähendas rohkearvu
liselt samal ajal toimuvaid kont
serte paljudel sise ja välilavadel. 
Viimsi muusikakooli orkester on 
sel festivalil osalenud nüüdseks 
juba kolmel korral: 2004. aas
tal Malmös ja Kopenhaagenis, 
2007. aastal Budapestis ning 
seekord Linzis Austrias.

Viimsi muusikakooli orkes
ter tegutseb alates 2001. aastast 
ning tal on kogemusi ja esine
mispraktikat mitmes muu
sikažanris. On esinetud nii 
kontsertorkestrina, solistide 
saateorkestrina kui ka Viimsi 
kooliteatri muusikalavastustes 
(Bernstein „WestSide Story”, 
Valgre „Valge tee kutse”, Sugar 

„Džässis ainult tüdrukud” ning 
enne 2001. aastat ka Rodgersi 
„Helisev muusika, „Mary Pop
pins” jt).

Seekordsel festivalil osa
les orkestri koosseisus kokku 
23 liiget: õpilased, õpetajad ja 
kooli vilistlased. Selle õppe
aasta algusest on orkester pida
nud tegema läbi põhjalikuma 
noorenduskuuri, see on mää
ranud ka repertuaari valiku ja 
raskusastme. Sellest hoolimata 
mängis orkester festivalil väga 
südilt ka nõudlikku repertuaari, 
teiste hulgas Haydnit ja Mozar
tit, kui mainida vaid austria he
liloojaid. Orkestril vedas esine
mispaikadega: üks oli festivali 
pealava Linzi raekoja platsil ja 
vastuvõtt oli positiivne.

Kindlasti said noored festi
valil osalemisest inspiratsioo
ni ja innustust edaspidiseks. 
Loodetavasti on Viimsi muu
sikakooli orkester kahe aasta 
pärast aset leidvale festivalile 
jälle oodatud, kus kohtuvad 
tuhanded noored üle Euroopa, 
et omavahel mõõtu võtta ning 
üksteisele kaasa elada.

Ja nagu ütles kontrabassi
mängija ja Viimsi muusikakooli 
õpetaja Marek Mere: „Sellistel 
hetkedel tajudki seda Euroopa 
ühiskodu tunnet – tundsin ise 
täpselt sama.” Suurimad tänud 
kõigile, kes aitasid selle kont
sertreisi teokssaamisele kaasa!

Ott Kask
Viimsi muusikakooli orkestri 
dirigent

Randvere sai natuke puhtamaks

Otsitakse noortele vahetusperesid

Laupäeval, 23. mail tegid 
Randvere inimesed teoks 
mõttetalguil alguse saanud 
idee, et oma küla koristus-
talgud on võimalik korral-
dada ka otsast lõpuni eraal-
gatuslikult, kõrvalist toetust 
ootamata.

Külavanema kohusetäitja üles
kutsele Randvere kodulehel 
(www.randvere.net) reageeris 
paarkümmend inimest, kes ko
gusid Randvere peamiste teede 
äärest ja mererannast muulide 
juurest veokikastisuuruse kon

teineri peaaegu ääretasa täis. 
Värvikamatest leidudest tõu
sid esile mere äärde visatud 
arvutimonitor, mõned süstlad 
ja kraavi sõitnud paari auto 
väiksemad jäänused. Tüüpili
ne praht oli kauplusest kodu
teele pudenenud jäätisepaber, 
autoaknast välja lennanud tühi 
suitsupakk ja odava viina mak
sumärgita klaastaara.

Talgupäeva lõpetuseks söö
di Randvere keskuses suppi ja 
arutati küla tuleviku üle.

Jaan Väljaots

Augustis avaneb külalislah-
ketel eesti peredel suure-
pärane võimalus täiustada 
oma inglise keelt, võttes 
oma koju aastaks elama vä-
lismaalasest vahetusõpilase.

Rahvusvaheline õpilasvahe
tusorganisatsioon YFU Eesti 
MTÜ otsib augustis Eestisse 
saabuvatele vahetusõpilastele 
peresid.

Eestisse tuleb 23 vahetus
õpilast kaheksast. Eksootilise
mad saabujad on Taist ja Ecua
dorist. Noored õpivad aasta 

aega Eesti keskkoolis, eesmärk 
on saada selgeks eesti keel ja 
tutvuda siinse kultuuriga.

Sõbralikud vahetuspered, 
kes tahaksid välismaist noort 
oma pereliikmeks, võivad asu
da kõikjal üle Eesti: linnas, ale
vis, külas. Pole tähtis, kas perel 
on pakkuda noorele oma tuba 
või vaid diivaninurgake. Koo
lid, kus noored õppima hak
kavad, valitakse pere elupaiga 
järgi.

Kõik noored kõnelevad 
peale oma emakeele ka inglise 
keelt, seega on tegu suurepä
rase keelepraktikavõimalusega 

vahetusperele. Peale selle saab 
uue pereliikmega koos elades 
ülevaate ka tema kodukultuu
rist ise kuhugi reisimata.

Uus inimene kodus annab 
võimaluse oma igapäevaelu 
vaadata kõrvaltvaataja pilguga. 
Senised kogemused on näida
nud, et tihti õpivad pereliikmed 
tavapäraseid käitumismustreid 
analüüsima ja vahel muutmagi.

Praegu õpib Eesti peredes 
23 vahetusõpilast, kes on ava
tud oma kogemusi jagama aja
kirjanduse ja ka vahetusprog
rammist huvitatud peredega.

YFU Eesti MTÜ on noorte
organisatsioon, mis tegeleb 
rahvusvahelise õpilasvahetu
sega alates 1992. aastast. Esi
mene YFU maailmas asutati 
1951. aastal USAs.

Viimsis elab praegu eesti 
peres üks vahetusõpilane Sak
samaalt. YFU Eesti töötajad 
vastavad meeleldi kõigile lisa
küsimustele.
Kontakt:
Diina Tuulik
tel 730 5964
diina@yfu.ee 
www.yfu.ee
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Viimsi Teataja tähistab 
20. ilmumisaastat
1989. juunis ilmus Viimsi 
Teataja esimene lehenum-
ber. Avanumbri juhtkirjas 
loodab toimetaja Peeter 
Ugand väljaandele paremat 
tulevikku, kui oli 1932. aas-
tal Viinistul ilmunud ranna-
rahva ajalehel Ranna Teata-
ja. Tema lootus on tänaseks 
täitunud: VT tähistab oma 
20. ilmumisaastat juubeli-
näitusega, mis avatakse 
11. juunil Viimsi raamatu-
kogus.

Ajakirjandus on osa rahva 
kultuuriloost. Sarnaselt oma
laadsetega, millest praegu il
muvaid üle 20aastase elueaga 
väikelehti on alla kümne, on 
VT kajastanud poliitikat, kul
tuuri, haridust ja sporti, vä
hetähtis pole ka kohalik rek
laam ning mitmed väiksemad 
kohapealsed päevaküsimu
sed, sündmused ja kavatsu
sed – need kõik kokku anna
vad tervikpildi ümbruskonna 
hetkeseisust.

VT algusaeg jäi uute välja
annete buumi, kus paari aasta 
jooksul nägi ilmavalgust üle 400 
uue väljaande (nt 1989. aasta 
septembrist hakkas ilmuma Ees
ti Ekspress, oktoobrist Äripäev 
jne). Oli kiirete reformide ja 
ühiskondlike muutuste aeg. 
Nii oli ka VT alapealkirjaks 
aastatel 1989–1991 Viimsi 
Rahvarinde Väljaanne. Sa
mas oli lehes kindlal kohal 
kodulooline rubriik „Meie 
kodu – Viimsi”, mille avas 

VT esimeses numbris A. Vii
dase uurimistöö põhjal koos
tatud artikkel „Poolsaare asu
tusajaloost keskajal”. 

1991. aasta märtsinumbrist 
sai VT alapealkirjaks Viimsi 
Valla Leht, mistõttu on vahel 
just seda peetud VT kui valla

lehe algusdaatumiks. 1998. aastal 
oli lehe alapealkirjaks Viimsi Val
la Teataja ning kuni 2004. aastani 
Vallaleht.

VT on üllitanud ka mõned 
eriväljaanded, nt 1991. aasta 
juunis Viimsi eakate mäles
tustel põhinevad andmed ini
mestest, kes pidid 1941. aasta 
suvel sundmobilisatsiooniga 
Venemaale lahkuma. Kuna 
VT üks ülesanne on vahenda
da vallaelanikele vallavalit
suse ja volikogu õigusakte, 
siis nende avaldamiseks olid 
varasemates numbrites eraldi 
rubriigid, kuid enne praegust 
lisa „Ametlikud teadaanded” 
katsetati 1997.–1998. aastail 
mõnel korral Viimsi Teataja 
Teabelehega.

Mitte alati pole VTd tasuta 
jagatud. 1992. aasta novemb
ri VTs ilmus kuulutus, kus 
teatati, et lehte enam tasuta 
ei saadeta ning asutuste ja 
ettevõtete juhte kutsuti üles 
vormistama uueks aastaks VT 
tellimusi. Seda reklaamiti kui 
ainsat võimalust, mille kau
du saab teada vallavalitsuse 
tegevusest ja volikogu ot
sustest. Tellimishind aastaks 
oli 8 krooni. Peale toimetuse 
vormistasid tellimusi ka ale
viku ja külavanemad. Alates 
1994. aasta oli tellimishin
naks 12 krooni, 1996. aastaks 
24 krooni. Kuna 1996. aasta 
lõpunumbrites tellimiskuulu
tused puuduvad, võib järel
dada, et 1997. aastast jagati 
lehte jälle tasuta.

Kirjutusmasina vahetami
sest arvuti vastu annab tunnis
tust 1992. aasta aprillinumber. 
See lihtsustas ka kujunduse 
muutmist, mis on sellest het

kest kuni tänaseni muutunud 
viiel korral, ning kui arvesta
da vahepealseid katsetusi, siis 
poole rohkemgi. Jõulunumb
rites kasutati traditsiooniliselt 
rohelist trükivärvi. VT esi
mene värviline number ilmus 
juulis 1997: värvilised olid 
jaanipäeva ja jõulunumbrid. 
Alates 2005. aastast aga juba 
kõik lehenumbrid.

Huvitavaid fakte VT koh
ta on veel ja veel. Nendega 
tutvumiseks olete oodatud 
näitusele. Lisaks Viimsi Tea
tajas tema enda kohta kirjuta
tule on väljapanekule püütud 
koondada vallalehe tähtsad 
rubriigid nagu „Viimsi aja
lugu”, „Vallavanema veerg”, 
„Kultuuritraditsioonid”, „Ha
riduselu” ja muud valla aren
gu seisukohast olulised küsi
mused, mida näituse külasta
jatel võiks olla soe ja tuttavlik 
meenutada.

Näitus jääb avatuks kuni 
septembri lõpuni. Seda saab 
külastada Viimsi raamatu
kogu lahtiolekuaegadel, mis 
suvekuudel on tavapärasest 
veidi erinevad.

1. juunist 31. augustini on 
raamatukogu avatud:

E, K, N, R 10–17
T 10–19
L, P suletud

Kristiina Puura
Viimsi raamatukogu

Käsitöökonkursi 
võit tuli 
Pranglile
Prangli saare käsitööhuvilised käisid 
31. mail Nabala mõisas Kodukant Harju-
maa maapäeval, kus peeti ka Nabala küla 
tantsupidu ja esitleti projekti „Eesti käsi-
töö – eile, täna, homme” käsitöönäitust. 

Projektist osa võtnud üle saja Harjumaa 
käsitöölise tõid oma tööd kaasa ja näitasid 
kõigile Maapäeva külastajatele projekti käi
gus valmistatud käsitööesemeid: lapitehni
kas tekke, patju, käsitsi valmistatud pärleid, 
klaasvitraažist pilte, vilditud kaunistusi, 
siidimaalisalle ja rätikuid ning rahvuslikus 
tikandis õlasalle ja tekke.

Maapäeval kuulutati välja konkurss publi
ku lemmikkäsitööeseme leidmiseks. Suureks 
üllatuseks tuli ligi 300 käsitööeseme hulgast 
publiku lemmikuks ja konkursi võitjaks Prang
li saare tubli käsitöölise Helje Vilibergi rahvus
likus tikandis villasele riidele tikitud lapsetekk. 
Palju õnne Heljele! 

Prangli saare käsitööhuvilised ja Prangli 
Saare Talurahvamuusemi Selts MTÜ täna
vad postipaat Helge kaptenit Ivar Piirisaart, 
kes tegi sellele üritusele graafikuvälise üle
merereisi.

Carmen Ott
MTÜ Prangli Saare Talurahvamuuseumi Selts

Laudaloomadega sõbraks
Selle märksõna all kogunes 
25.–26. mail Viimsi vabaõhu-
muuseumi õuele suur osa 
valla algklasside teadmis-
himulistest lastest, kokku 
512 õpilast, peale selle nen-
de õpetajad ja juhendajad.

Küsin ürituse peakoordinaator 
Taavet Hõbesalult, kuidas see 
sõbrakssaamine siis käis. „Väga 
lihtsalt. Lapsed jaotati väikse
matesse rühmadesse ja siis tuli 
tund aega tegevust. Kõigepealt 
rääkis etnoloog Pille Kippar 
laudaloomadest ja peamiselt 
kõige suuremast ja kuulsamast 
laudaperekonnast, kelle eesni
medeks on Lehm, Pull, Härg, 
Mullikas, Värss või Vasikas ja 
perekonnanimeks Veis. Räägi
ti, kuidas loomad talus elasid, 
millega nad inimestele kasuli
kud olid ja kuidas neid karja
tati. Kõik kuulajad said  aru, 
miks mõned käivad nagu paaris
härjad ja miks mõne inimesega 
vaielda on sama hea kui vasi
kaga võidu joosta. Jutt oli väga 
informatiivne ja pakkus põne
vat kuulamist ka õpetajatele ja 
saatjatele.

Õppimise järel tuli muidugi 
praktika. Draamateatri näitleja 
Mihkel Kabel hoolitses selle 
eest, et lapsed teaksid lauda
loomade nimesid ja oskaksid 
nende häält teha. Mõnel vane
mal rühmal lasi ta loomadeks 
kehastuda ja väiksematel – 
„huntidest” mööda koju joosta.

Kolmandaks said lapsed 
Toomas Vardja juhendamisel 
ise loomi meisterdada. Materja
liks olid kartulid, guaššvärvid ja 
hambaorgid. Siin pääses Viimsi 
laste ere fantaasia vabalt valla. 
Milline värvirikkus! Milline lai 
liigivalik! Milline näpuosavus! 
Lauta sattus isegi kaelkirjakuid 
ja maduusse, rääkimata sinistest 
sigadest ja täpilistest lammas
test. Näitust saab praegugi veel 
Kingu talu laudaesisel vaadata.”

Tund aega möödus märkama
tult ja seejärel mindi keha kinni
tama. Siin valmistasid lapsed 
üllatusi. Mitte tubli söögiisu ja 
januga – see oli üsna ootuspära
ne. Üllatus oli see, et sibulakas
vud söödi ruttu ära ja et lastele 
maitses rabarber. Nii et talutund 
tuli kasuks ja toit maitses hea.

Külvi Kuusk Foto: Taavet Hõbesalu

Laudaloomad lauda ees

Kogunemine vabaõhumuuseumi õuel

Raamatukogu juhataja Kristiina Puura näitab Viimsi Teataja kõige esimest numbrit.



�5. juuni 2009

Kõik oli uus ja kasulik

Foto Viiu Nurmela

Lõppes esimene viiepäevane 
hooldajate koolitus.

Fertilitase haiglas korralda
tud esimene hooldajate kooli
tus vabatahtlikele oli jagatud 
viiele päevale. Õppurid said 
nii teooriat kui ka praktikat. 
Just praktilise osa tähtsust 
ja vajalikkust rõhutasid mit
med kursuslased tunnistuste 
kättesaamisel. Kümmekonna 
kursuse edukalt lõpetanu seas 
oli haigla töötajaid, nii õdesid 
kui ka hooldajaid, ja aktiiv
seid pensionäre. Valla pen
sionäride ühenduse algatusel 
koolitus toimuski.

Kursusel osalenud Ferti
litase õdeperenaine Tiiu Si
rila rääkis, et vallas on seni 
puudunud selline teenus, et 
oma valla elanik võtaks mõnd 
vanainimest hooldada. Selle 
järele võib aga vajadus olla, 
arvas Sirila.

Vallaarst Enn Rei sõnul oli 
tagasiside ainult kiitev ning 
lektorid meeldivalt üllatunud 
kursuslaste aktiivsuse üle.

Viimsi pensionäride ühen
duse juhatuse esinaine Viiu 
Nurmela pidas suureks plus
siks, et osales ka haigla per

sonal, sest see võimaldab 
edaspidi haiglaperetki abi
andmisse kaasata. Nurmela 
sõnul seisab nüüd ees abi va
javate patsientide otsimine ja 
abi andmise korraldamine.

Intensiivravi hooldusõde 
Piret Lepp hindas koolitust 
väga kasulikuks. Ta rääkis, et 
kõik said abistamist praktikas 
üksteisega proovida. „Sõitsi
me isegi ratastooliga. Terve 
inimene ei kujuta ettegi, kui
das on sellega liikuda,” rääkis 
Lepp. Prooviti ka võtted, kui
das lamajat aidata, teda pesta 
jne. „See oli lausa haiglatöö, 
mida nägime,” ütles Hele 
Murumets.

„Olen aidanud põetada 
kolme inimest,” rääkis Kairi 
Uus. „Olen nõus aitama neid, 
kes abi vajavad.” Reet Värk 
tõdes, et sai teada, kui raske 
on abitut aidata. „Elu näitab, 
praktika kaudu saab teada, 
kas see abistamine mulle so
bib,” ütles Värk. „Praegu käi
vad hooldusabi vajajate juu
res kodus vaid õed süstimas, 
hooldusabi pole nende üles
anne,” rääkis Viiu Nurme
la. Nüüd on tänu kursustele 

tunneks, et neist hoolitakse,” 
ütles Nurmela.

Kursuslaste grupijuht Kai
ri Uus sõnas, et aidata võiksid 
kõik, mitte ainult pensionä
rid. „Vabatahtlikud abistajad 
on inimesed, kes jaksavad ja 
kellel on aega,” ütles Uus. 
Tulevikule mõeldes arvas 
Uus, et hooldusteenus ei saa 
olla päris tasuta, kuid võima
lus on tegutseda FIEna või 
luua MTÜ.

Valla sotsiaal ja tervis
hoiuameti juhataja Reet Al
jase sõnul ei saa vald seda 
teenust praegu osta, sest puu
dub raha. „Kuid nüüd on meil 
andmed abipakkujate kohta 
ja see on samm edasi,” sõnas 
Aljas. Sellest võib tema sõnul 
kujuneda teenus, mida vald 
arendama hakkab.

Koolituse eest vastutanud 
haigla vastutav õde Mare Al
lak arvas, et kui haigla tööta
jatele tulevikus samalaadseid 
koolitusi tehakse, võiks koos
töös vallaga gruppe täiendada 
ka inimestega väljastpoolt 
haiglat.

Annika Poldre

loodud kontaktid ja võimalus 
teenusega alustada.

Abistamist korraldab edas
pidi pensionäride ühendus, 

kellele peaks abivajajatelt 
saabuma teateid ja soove. 
Ühendus võtab siis kontakti 
koolituse läbinutega ja uurib, 

kes saaks abi osutada. See on 
ainult vabatahtlik tegevus. 
„Väike algus on tehtud sel
leks, et ka vanem elanikkond 

Kallis 1.–4. klassi 
õpilane!

Kui tahad õppida 
väikeses koolis, saada 
head alusharidust ja 
tunda end turvaliselt, 
tule Merivälja kooli.

Vaata lisa: 
www.meripohi.edu.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   




























 
 

















Tule heakorratalgutele!
Viimsi noortekeskus korraldab 
13. juunil suured heakorra-
talgud. Töö toimub seitsmes 
rühmas üle Viimsi. Gruppide 
koordinaatorid on Viimsi tun-
tud elanikud, kes on meile 
ühel või teisel moel eeskujuks. 
Päeva eesmärk on teha koos 
perega oma kodukant korda, 
et endal ja ka teisel parem 
oleks. Üritusel osalemiseks on 
vajalik eelregistreerimine.

Noortekeskuse eesmärk 
heakorratalgute korraldamisel 
on panna noori meid ümbrit
sevat märkama ja kodukohta 
hoidma. Osaledes talgutel koos 
perega, on vanemad eeskujuks 
lastele ja noortele ning kõigil on 
hea võimalus teha midagi koos.

Anne Talvar: „Noortekesku
se algatatud heakorratalgud on 
väga kiiduväärne tegu. Tavali
selt on palju neid inimesi, kes 
virisevad puuduste üle, ja vähe 
neid, kes konkreetse plaaniga 
välja tulevad ja oma abi paku
vad. Seda enam loodame sellise 
algatuse puhul, et kui noored 
ise oma kodukoha puhtamaks 
muutmisse panustavad, oskavad 
nad hiljem seda korda ka hoida. 
Vallavalitsus tegeleb heakorra
ga iga päev, olgu see siis prügi
koristus avalikust ruumist, tee
de ja haljasalade korrashoid, su
vel randade koristamine ja palju 
muud, mida muidu ei pruugi 
märgatagi.

AntsHembo Lindemanni 
sõnul pole Reinu tee ainult 
Kelvingi küla elanike mure ja 
vastutada, vaid vastutavad nii 
Leppneeme kui ka Rohuneeme 
elanikud. Tegelikult on see ter

ve valla tee. Kõik sõidavad seal 
ja kõik võiks panustada selle 
korrashoiule.

Viimsi I – Korrastatakse Aian
di tee mäenõlva ja rulapargi ümb
rust. Grupijuht on Viimsi kooli 
kauaaegne direktor Leelo Tiisvelt.

Viimsi II – Koristatakse kõik
jalt pargist mahakukkunud oksi ja 
veetakse tee äärde.

Soosepa grupp – Koristatak
se ja korrastatakse Soosepa laste 
mänguväljakut ja raba. Rühma
juht on endine jalgpallur ja prae
gune treener Martin Reim.

Haabneeme grupp – Koris
tatakse ja korrastatakse Esmari 
väljakuid, mis asuvad Viimsi 
haigla ja spordihalli vahel ning 
Viimsi haigla bussipeatuse 
taga. Rühma koordinaator on 
tuntud koreograaf ja mitmete 
tantsupidude üldjuht Maido 
Saar.

Kelvingi grupp – Korras
tatakse Reinu teed. Rühmajuht 
on Viimsi vallavolikogu liige, 
Kelvingi külavanem ja Viimsi 
valla aukodanik AntsHembo 
Lindemann.

Rohuneeme grupp – Koris
tatakse Rohuneeme rannaäärt 
ja metsaalust. Rühma koordi
naator on Viimsi vallavolikogu 
liige, fraktsiooni Viimsi esi
mees MariAnn Kelam.

Randvere grupp – Korras
tatakse terviserada ja Randvere 
piirkonda. Rühma juhib endine 
maksuameti peadirektor ja ra
handusminister ning praegune 
Tallink Hotels hotelliketi juht 
Aivar Sõerd.

Kõikidele töötegijatele on 
lõuna tasuta. Kõik töövahen
did (töökindad, prügikotid, re
had, labidad jne) annab Viimsi 

kommunaal ja heakorraamet. 
Osalejad peaksid kaasa võtma 
kindlasti mütsi ja karastusjoogi 
töötamise ajaks. Võib töötada 
ka oma kinnastega, kuid kor
raldajatel on küll piisavalt töö
kindaid, et jagub kõigile.

Päev algab kell 12 päeva ava
mise ja tutvumisega. Hiljemalt 
kell 15 lõpetavad kõik rühmad 
töötamise ja kell 15.30 on lõuna. 
Kell 16.15 on üritus lõppenud.

Kõikidel osalejatel palu
me registreerida end eelista
tud rühma eposti aadressil 
viimsink@huvikeskus.ee või 
telefonil 606 6826. Vajalik on 
nimi, vanus, kontakttelefon ja/
või eposti aadress. Registree
rimine on vajalik, et teaksime, 
kui paljudele lõunat tellida ja kui 
suure inimeste arvuga arvestada.

Lisainformatsioon eposti 
aadressil viimsink@huvikes
kus.ee või telefonil 606 6826.

Mari Tiidus
Viimsi noortekeskuse 
noortetöötaja

Kursuse lõpetajad on saanud tunnistused.
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Projektipäev „Kool kui teaduslabor”
2. juunil toimus Viimsi koolis 
5.–11. klassi õpilastele mõel-
dud projektipäev „Kool kui 
teaduslabor”. Sel päeval toi-
muvate töötubade juhenda-
jad olid ülikoolide õppejõud 
ja üliõpilased. 

Töötubasid oli kokku 16 ning 
huvilised said oma teadmisi 
täiendada nii disaini, reklaami, 
kokanduse kui ka tähistaeva, 
robootika, sukeldumise ja pal
jude teiste valdkondade eks
pertide juhendamisel.

Projektipäeva 
eesmärk: pakkuda 
õpilastele põnevaid 
teadmisi ja vaheldust
Projektipäeva eestvedaja ja 
juht oli Viimsi kooli õpilas
teaduse koordinaator ja loodus
ainete õpetaja Peeter Sipelgas. 
Õpilasteadus on Viimsi koolis 
üks võimalik õppevorm ande
kate õpilaste õppetöö diferent
seerimiseks, mille eesmärk on 
märgata andekat last, teda mo
tiveerida ning leida võimalusi 
tegeleda teda huvitava aine
valdkonnaga süvitsi.

Kuna õpilaste arv koolis 
aastaaastalt kasvab, tekkis 
reaalne vajadus ühtse süsteemi 
järele, mis haaraks võimeka
maid õpilasi juba algkoolis ja 
annaks neile võimaluse tegele
da põhjalikumalt õppeainetega, 
mis neile kõige rohkem huvi 
pakuvad. Sel õppeaastal käisid 
paljud õpilased tutvumas üli
koolidega, külastasid teadus
laagreid, osalesid teemapäeva
del ning aineolümpiaadidel.

Õpilasteaduse üks eesmärk 
on ka tutvustada võimalikult 
paljudele Viimsi kooli õpi
lastele teemasid ja valdkondi, 
millega koolitunnis väga põh
jalikult kokku ei puutu, kuid 
mis võiksid huvitada suuremat 
hulka õpilasi. Kuna töötuba
de korraldajad on väljastpoolt 
Viimsi kooli, annab see õpilas
tele võimaluse kokku puutuda 
ka teiste õpetajate ja juhenda
jatega.

Töötubasid juhtisid 
oma ala eksperdid
Töötubade juhtijad olid pro
fessionaalid. Kokanduse töö
tuba juhendas Eesti restora
nikultuuri arendaja, peakokk 
ja restoraniomanik Dimitri 
Demjanov. Eesti disainikeskus, 
Tallinna tehnikaülikool ja Eesti 
Kunstiakadeemia tegid ühes
koos töötoa, kus keskenduti 
uute äriideede väljatöötami
sele, simuleeriti tootearendus
tiimide tööd ja harjutati mees
konnatööd ideest prototüübini 
jõudmise protsessis.

Tartu Ülikooli loodus ja 
tehnoloogiateaduskonna eest
vedamisel leidis aset „Veeko
gude mikroorganismide” töö
tuba, kus õpilastel oli võimalik 
näha, milline näeb välja elu 
vees läbi mikroskoobi vaadatu
na. Näidati ka seda, mismoodi 
on võimalik mikroorganisme 
ära kasutada inimese huvi
des – biotehnoloogias ja ener
geetikas.

Tallinna tehnikaülikooli 
tehnoloogiakooli töötoas „Tä
histaevast eesti rahvuskivini” 
tutvustati Stellaariumi prog

rammi, mis annab suurepä
rased võimalused tähistaeva 
tundmaõppimiseks. Räägiti nii 
Eestimaa kui ka Viimsi geo
loogilisest ehitusest ning tut
vuti Eesti kivimite ja fossiilide 
kollektsiooniga.

Robootika töötoas räägiti 
Lego NXT robotitest ja näi
dati, mida nendega teha saab. 
Õpilastel oli võimalus robot ise 
valmis ehitada ning kõikide ro
botite vahel toimus võistlus, et 
välja selgitada parim.

Põnevaid töötubasid oli aga 
veel: sukeldumise, kosmeetika, 
tsirkuse, kollaaži, aeroobika, 
kromatograafia, teatri ja riigi
kaitse töötoad.

Õpilased valisid neile 
huvipakkuva töötoa
Kõik õpilased said päeva 
jooksul osaleda kokku kahes 
töötoas. Töötoa teema valisid 
noored ise, lähtuvalt oma huvi
dest ja soovidest. Eesmärk oli 
äratada noortes huvi teaduse 
vastu ning anda praktilise tege
vuse kaudu võimalus osa saada 
väiksemate teaduslike ekspe
rimentide tegemisest. Kuna 
õpilasi oli palju ja huvitavaid 
töötubasid samuti, toimus töö
tubadesse registreerumine juba 
varem.

Projektipäev õnnestus väga 
hästi ning loodame, et sarna
ne ettevõtmine muutub Viimsi 
koolis traditsiooniks. Suured 
tänud kõikidele töötubade kor
raldajatele ning projektipäeva 
organiseerijatele.

Annika Remmel
Viimsi kool

Riigikaitse töötuba

Tsirkuse töötuba

Sõprussidemed Belgia noortega
Kõik sai alguse 2008. õppe-
aasta sügisel, kui meie ing-
lise keele õpetaja Merike 
Kaus ja klassijuhataja Ülle 
Pinnonen tutvustasid võima-
lust osaleda õpilasvahetus-
projektis Belgia kooliga ning 
soovijatel paluti oma nimi 
kirja panna.

Selgitati ka, et projekt kulmi
neerub vastastikuste nädala
pikkuste külaskäikudega. Pro
jektis osales kokku 28 õpilast, 
14 Viimsi keskkooli kümnen
dikku ja 14 Belgia õpilast. 
Projekti eesmärk oli avardada 
noorte silmaringi, tutvustada 
ning väärikalt esindada oma 
kodukohta Viimsit ja Eestit 
ning arendada inglise keele os
kust reaalse suhtluskogemuse 
kaudu. Minu arvates valmis
tas tavapärasest keskkonnast 
eemalolek veidi ette ka iseseis
vaks eluks, mis gümnaasiumi
õpilasi üsna pea ees ootab.

Meie külaskäik Belgiasse 
toimus 6.–12. märtsil. Den
dermondesse saabudes ootas 
meid ees väike rühm õpilasi, 
kes suure Eesti lipu taga seisid. 
Hoolimata sellest, et olime lu
genud üksteise tutvustusi, näi
nud fotosid peredest, suhelnud 
MSNis, olid kõik esialgu veidi 
häbelikud. Kuid peagi asuti 
ennast tutvustama, otsiti üles 

võõrustajad ning mindi kodu
desse. Minu pere koosnes nel
jast inimesest: ema, isa, minu 
võõrustaja Benjamin ja tema 
väikevend Yentl.

Meie nädal oli väga hästi 
plaanitud. Külastasime Belgia 
linnu (Gent, Brügge, Antwerp, 
Brüssel), kohtusime Dender
monde linnapeaga, mängisime 
belgia rahvusmänge, valmis
tasime ette esitlusi, lahendasi
me ülesandeid jne. Seda kõike 
muidugi inglise keeles. Algul 

oli veidi harjumatu kõigiga 
võõrkeelt kõnelda, kuid pärast 
paari päeva harjus.

Minu jaoks oli Belgias olek 
väga hea kogemus, sest kuna
gi varem pole olnud võimalust 
sulanduda mõne teise rahva 
igapäevaellu. Tavapärasel tu
rismireisil tajume ja näeme pa
ratamatult ainult neid asju, mis 
on turistidele mõeldud. Kui 
oleksin Belgiasse läinud puh
kusereisile, ei oleks kindlasti 
teada saanud huvitavaid seiku: 

belglased ei lukusta kodudes 
vannitoauksi, nad kannavad 
toas alati jalanõusid, keskkon
da säästva meetmena toetatak
se rahaliselt jalgrattaga tööle 
sõitu.

Kogemus tegi mind teiste 
vastu tolerantsemaks, sest elu 
koos inimestega, kellel on eest
lastest täiesti erinevad kombed 
ja käitumismaneerid, veenis 
mind, et erinevus ei tähenda, 
et ollakse teistest halvemad. 
Meie visiidi lõpus olin saanud 

14 uut sõpra ja ootasin väga, et 
nad Eestisse tuleks ja meie elu 
näeks.

Pärast paarikuulist ootamist, 
8. mail, tulid meie Belgia sõb
rad Eestisse. Võtsime nad vastu 
Viimsi kooli õpetajate toas, kuhu 
olime valmistanud suupistelaua, 
millel leidus ka kiluleibu. Taas
nägemisrõõm oli suur.

Meiegi viisime belglased 
Eesti erinevatesse paikadesse, 
täpsemalt LõunaEestisse. Tut
vustasime neile Tartut, näitasime 
Toomemäge, raekoda ja Tartu 
Ülikooli. Ingliskeelseteks giidi
deks olime külalistele ise. Pä
rast kanuumatka Võhandul vii
sime belglased Setumaale, kus 
oli meid ees ootamas soe saun, 
külm tiik ja ehtne Eesti söök. Li
saks viisime külalised rappa, mis 
oli neile täiesti uudne kogemus, 
sest raba kui sellist Belgias ei 
ole, ka nende mets sarnaneb pi
gem hooldatud pargiga.

Järgnevatel päevadel val
mistasime koolis segarühma
des ette esitlusi teemal „Belgia 
ja Eesti” ning esitasime neid 
Viimsi kooli klassidele, loo
mulikult inglise keeles. Huvi
tav elamus oli vastuvõtt Bel
gia suursaadiku juures, kes oli 
enne Viimsi koolis suurepärase 
Belgiat tutvustava ettekande 
teinud.

Viimase päeva veetsime 
Tallinna vanalinnas, külastasi
me parlamendihoonet, bastioni
aluseid tunneleid, tutvusime 
orienteerumismängu käigus 
vaatamisväärsustega. Kõik 
meie tegemised leidsid kajasta
mist ühisel veebilehel.

Ka see nädal läks üsna kii
resti, kuid kindlasti said mõle
mad osapooled veelgi kogemu
si juurde. Eestlased said teada, 
mis tunne on kedagi võõrusta
da, ning belglased said silma
ringi avardada.

Selliseid projekte tuleks 
minu meelest tihedamini kor
raldada, sest peale selle, et mul 
on nüüd inglise keel paremini 
suus, sain ka väga suure ko
gemustepagasi. Õppisin tund
ma uut kultuuri, nägin, kuidas 
elavad inimesed mujal, õppisin 
kohanema teistsuguse eluviisi
ga ning – mis kõige tähtsam ja 
mida korra juba mainisin – pa
remini inimesi mõistma. Või
maluse korral ei jätaks kind
lasti mõnes sellises projektis 
osalemata.

Tahan tänada kõiki, kes pro
jekti toetasid ja selle õnnestu
misele kaasa aitasid: vanemaid, 
Viimsi kooli juhtkonda ja õpe
tajaid, Viimsi valda ja kindlasti 
paljusid kaasõpilasi.

Karl Erik Esko

Eesti rahvatantsu õppimas - Belgia noored külastavad Viimsi Kooli
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PALUN  TULE  MINU 

SÜNNIPÄEVALE

6. JUUNIL KELL 12.00

VIIMSI VABAÕHUMUUSEUMIS

AVATUD KOHVIK

VIIMSI VVVAAABBBBAAAAÕÕÕHHHHUUUUMMMMUUUUUUUSEUMIS

Sünnipäeva külalised:

Dave Benton, Lea Liitmaa ja Angela Aak, Mari-Liis,

Anne Adams, Hanna-Liina Võsa, Tiit Born, Peeter Kaljuste,

tantsustuudio D-Lux - Jene Walker,  Viimsi algkooli lapsed,

Viimsi Huvikeskuse tantsuklubi “Viira” - juhendaja Jekaterina Pedanik, 

Ita-Riina Pedanik, Maido Saar , fotostuudio “Must Kõu”,

Stiili-ja Meigikool (Maria Rõuk –näomaalingud),  

Andrese Tall- poni Dana, käsitöötelk - Kristiina Puudersell, 

mustkunstnik Charlekas

ja palju teisi külalisi!

Andrese Tall

Infopäev Viimsi valla töötutele!
18. juunil kell 12 toimub Viimsi raamatukogu seminariruumis 

aadressil Kesk tee 1, Haabneeme alevik, projekti „Viimsi valla 

mitteaktiivsete inimeste hõivesse toomine ja tööturu riskigrup-

pide tööellu integreerimine” raames infopäev projekti sihtrüh-

ma inimestele.

Sihtgruppi kuuluvad Töötukassas töötuna arvel olevad:

• noored 15–24aastased töötud; 

• pikaajalised töötud (töötud, kes ei ole olnud hõivatud tööga vähemalt 

12 kuud); 

• hoolduskohustusega koormatud inimesed;

• puuetega inimesed;

• vanemaealised (alates 50. eluaastast);

• mitte-eestlased;

• vähemalt 1,5 aastat lapsehooldusel viibinud vanemad.

Infopäeval tutvustatakse nõustamise, koolituse ja ümberõppega seotud 

tasuta teenuseid. Infopäevale eelregistreerimine telefonil 606 6935 või 

e-postil info@scoopest.com.

Ootame kõigi sihtgruppi kuuluvate töötute aktiivset osavõttu!

Mere ja metsa vahel asuv 
2 rühmaga hubane Kel-
vingi lasteaed ootab uusi 
2,5–7aastaseid lapsi regist-
reerima.
Viimsi valla elanikule 
õppemaks 1730 kr kuus ja 
toitlustusraha 750 kr kuus.
Meresihi tee 4, Kelvingi 
küla, tel 552 3395; 
www.hot.ee/kelvingila

Kelvingi lasteaia looduslähedus
meri, liiv, mets, 
männilõhn, marjad, 
käbid, kivid
Need iseloomustavad Kelvingi 
lasteaia ümbrust kõige pare
mini. Mida kõike looduses ja 
looduslike materjalidega teha 
saab! Hubane kahe rühmaga 
lasteaed on töös juba 6. aastat. 
Siiani oleme suutnud olla üks 
madalama hinnaga eralasteaed. 
Nende aastate jooksul on laste
aias alushariduse saanud nii 
Kelvingi kui ka teised Viimsi 
valla lapsed.

Kelvingi küla on lasteaeda 
toetanud ürituste korraldamisel 
ja ka muus osas. Näiteks pea
le meie enda mänguväljaku on 
külale ehitatud ka mereäärne 
mänguväljak meie lastelegi ka
sutada.

Õues saame mängida, 
õppida, laulda ja 
võimelda
Kelvingi lasteaia kõige staaži
kamad õpetajad on meil õpeta
ja Sveta ja liikumisõpetaja Pi
ret, kes igal võimalusel teevad 
tunde metsas või rannas.

Õpetaja Tiiu korraldatud 
vahvad loodusretked tekitavad 
lastes elevust. Luubiga metsas 
loodusuurijaid mängida ja pu

tukaidmutukaid uudistada ei 
saa ju iga päev.

Tublid õpetajad Merje ja 
Sirje mängivad lastega õues 
ja käivad nii loomaaias kui ka 
matkadel. Meisterdamiseks 
toovad nad kaasa ümbritsevat 
loodust: puulehti, liiva, sam
malt, tõrusid, marju, käbisid, 
seeni ja kivisid.

Meie vahva lauluõpetaja 
Reeligi on ilusate ilmadega 
lapsed õue laulma viinud. Aga 
kui vaja üritusteks valmis olla 
ja esinema minna, paneb ta 
laulma iga lapse ja, kui vaja, ka 
lapsevanema.

Juhataja Karina leiab muu 
töö hulgas aega metsas jänest 
mängida ja lihavõttepühade 
munasid mätaste vahele peita.

Aastate vältel on eredamalt 
meelde jäänud lasteaia jõulu
peod ning ühisüritused laste ja 
vanematega. Huvitav kontsert 
oli hoopis see, kui lapsevane
mad said esineda lastele nii 
show-tantsu, flöödimängu kui 
ka luule lugemisega.

Lasteaias on hea

Lasteaia juhataja Karina Leet
jõe leiab, et meie lasteaia plus
sideks on eelkõige mere ja 
metsa lähedus ning väikeste 

rühmadega lasteaed, kus ühes 
rühmas lapsi 19.

Ümbritsev küla on vaikne 
ja läheduses ei ole suurt maan
teed. Aastaid vedasime toitu 
termostes, aga nüüd saame 
olla uhked ka toitlustuse koha 
pealt, sest meil on oma kokk 
ja sööki valmistatakse värskest 
toorainest.

Kõik õpetajad ja abiõpeta
jad tunnevad igat last, teavad 
nende vajadusi ning oskavad 
kogu aeg oma lapsesõbraliku 
olemisega lastele toeks olla.

Juhataja ütleb: „Meil on 
väike hubane lasteaed. Samas 
oleme tänaseni hoidnud ma
dalat õppemaksuhinda. Peale 
õpetajate on ka kokatädil mahti 
lastega vestelda ja uurida, kui
das toit maitseb. Lasteaed on 
juba kuus aastat hästi tegutse
nud ning meil ei ole enam uue 
lasteaia nn alustusvalusid.”

Lasteaia minevik ja 
tulevik
Kelvingi lasteaed pidas oma 
esimest 5aastast juubelit sep

tembris. Viimasel kevadel 
saadeti kooli neli last. Meie lõ
petajad istutasid lasteaia aeda 
pihlakapuu, meenutamaks 
nende lapsepõlve. Uus projekt 
oli eelmisel suvel „Perepäev
grillipidu lastevanematega”, 
kus igaüks sai valida oma 
lemmikvärvi ja sellega mingi 
eseme lasteaia mänguväljakul 
värvida. Veel kaevati maas
se ettevõtlike lapsevanemate 
ideel traktorikummid ja ehitati 
õue kastiauto.

Uuelt õppeaastalt ootame 
toredaid lapsi, vanemaid ja 
meeldejäävaid üritusi. Peame 
tähtsaks lapse mitmekülgset ja 
järjepidevat arendamist kodu 
ja lasteaia koostöös, et lapsel 
kujuneksid eeldused igapäe
vaelus edukalt toimetulekuks. 
Kelvingi lasteaia missioon on 
tähtsustada last kui täiskasva
nu võrdväärset partnerit, toe
tada tema füüsilist, vaimset ja 
sotsiaalset arengut ning tagada 
hea ettevalmistus koolis õppi
miseks.

Kuid kõige tähtsam on, et 
lapsed tahavad lasteaeda tulla 
ja neid ootavad toredad õpeta
jad, abiõpetajad, kokk ja juha
taja.

Lapsesuu (6aastane poiss, 
kes käis varem teises lasteaias): 

„See on mu lemmiklasteaed, 
siin on nii mäng käia.”

Vaata õppekava, arenguka
va, õppemaksu ja muud infot 
Kelvingi lasteaia kodulehelt 
www.hot.ee/kelvingila. Põne
vat suve ja kohtumiseni!

Kelvingi lasteaed

Munadepühad metsas
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Elu vabatahtlikuna Alicantes
Noorterubriik

Olen nüüdseks Hispaanias 
olnud juba kolm kuud, mis 
tähendab, et ainult kuus 
veel jäänud. Aeg lendab 
niivõrd ruttu, vahest liigagi 
ruttu!

Tunnen end siin juba täit
sa koduselt. Isegi niivõrd, et 
olen kohta hakanud kutsuma 
koduks. Muidugi ajab see mu 
perele pisut hirmu nahka, kuid 
samas oleks ka naljakas öelda 
elupaiga kohta, kus üheksa 
kuud veedan, midagi muud.

Mul on väga hea meel, et 
siiani on kõik hästi läinud. Ar
mastan siinset organisatsiooni 
ja tööd. Mulle on antud üsna 
vabad käed. Olen ise välja pak
kunud, mida teha soovin, ning 
minu algatus ja aktiivsus on 
positiivset tagasisidet leidnud.

Esimesed kaks kuud veetsin 
peamiselt õppides: millest mu 
organisatsioon koosneb, kui
das asjad töötavad, milliseid 
võimalusi see noortele pakub 
ja nii edasi. Mai algusest töö
tan juba niiöelda täisvõimsu
sel. Kuigi mul ametlikult siin 
ametinimetus puudub, võiks 
mind kutsuda informaatoriks
konsultandiks. Minu ülesanne 
on teavitada noori teemadel, 
mis puudutavad välismaale 
minekut: töö, õpingud, vaba
tahtlik teenistus, keelelaagrid 
ning kõiksugused suvekursu
sed, stipendiumid, mis selleks 
eraldatakse jne.

Peale selle töötan veel Eu
rodeski võrgustikuga, mis 
koondab terves Euroopas kok
ku üle 500 noorteorganisat
siooni ning mille eesmärk on 
lihtsustada kommunikatsiooni 
noortetöö maastikul. Minu 
vastutada on ka rahvusvaheli
ne rubriik igakuises infolehes 
Agenda. Sinna juurde veel 
kõiksugused pisemad jooks
vad asjad.

Olen siin oldud aja jooksul 
kirjutanud veel ühe rahvus
vahelise noortevahetuse pro
jekti, mille rahastusele ootan 
nüüd vastust. Loodetavasti 
läheb kõik hästi ja septembris 
korraldan siin oma esimese 

Viimsi noortevolikogu liitub 
Eurodeski võrgustikuga

ole toimuvaga kursis!
Maikuus hakkas Viimsi noortevolikogu 
looma Viimsi noorte meililisti, mille ees-
märk on hoida Viimsi ja selle lähiümbru-
se noori kursis kõigega, mis neid võiks 
huvitada või puudutada.

Meililisti teel hakkab liitunutele postkas
ti tulema igakuine uudiskiri teemade järgi, 
mille vastu liitunu huvi tunneb. Meililistiga 
liitudes saab igaüks valida täpselt need vald
konnad, kust ta informatsiooni saada tahab: 
haridus ja koolitused, keskkond, kultuur, 
meelelahutus, rahvusvahelised projektid, 
sport ja tervis, üldine informatsioon.

Uudiskirjaga saavad liituda kõik veebi 
või paberkandjal olevate materjalide kaudu.
Viimsi noortevolikogu

vahetuse. Juulis hakkan and
ma inglise keele vestlustunde 
ning meedia ja ajakirjanduse 
töötubasid. Eks näeb, mida 
kõike siin veel välja ei mõtle!

Siiski ei saa siinset tööta
mist võrrelda sellega, mida ja 
kuidas Eestis tegin. Kodumaal 
oli mul kombeks olla tööval
mis 24/7. Kui keegi kell 9 õh
tul helistas ning palus midagi 
ära teha, siis otse loomulikult 
seda ka tegin. Arvuti ja telefoni 
otsas istumine oli täiesti tava
line ning iseenesest mõistetav. 
Praegu oleks ma justkui inter
neti võõrutusravil ning ausalt 
öeldes läbi ja lõhki õnnelik, et 
mul korteris internetti ei ole. 
Alguses mõtlesin panna, kuid 
nüüd ei tahaks seda ka siis, kui 
mulle peale makstaks. Mul on 
nii palju vaba aega üle jäänud, 
saan teha kõike, mida hing 
ihaldab ning milleks Eestis tih
tipeale üldse aega ei jäänud.

Centro 14s töötan esmas
päevast reedeni kell 9.00–
14.30. Selle sisse mahub mui
dugi veel 30–45minutiline 
kohvipaus. Kuni suveni töötan 
ühel õhtul 17.00–19.30. Algu
ses oli minu jaoks see täiesti 
harjumatu, nüüdseks ei kujuta 
asja teistmoodi enam ettegi. 
Siiski tuletatakse mulle tih
tipeale meelde, et ma võtaks 
rahulikumalt. Võib öelda, et 
eestlane on hispaanlasest ikka 
märkimisväärselt usinam ja 
punktuaalsem.

Lisaks tavapärastele töö
kohustusele moodustab vaba
tahtliku elust suure osa keele, 
kultuuri ja inimeste tundma 
õppimine. Kuna mu organisat
sioon korraldab palju noortele 
suunatud tegevusi ja kursusi, 
on mul võimalus väga palju li
saks õppida. Näiteks kaks kor
da nädalas on mul hispaania 
keele tunnid, laupäeviti Vahe
mere köögi kokanduskursus. 
Juuni alguses osalen noortele 
mõeldud ettevõtte asutamise 
koolitusel, juulis purjelaua ja 
kajakitöötoas. Ja seda kõike 
tasuta!

Muuseas, nooreks peetakse 
siin kuni 35aastast ning kõik 

meie tegevused on suunatud 
seega 7–35aastastele. Muidugi 
ei saa välja jätta ka kohaliku 
eluolu avastamist, olgu selleks 
siis pikale venivad peod ning 
väljas käimised, jalgpallivõi
tude tähistamised tänavatel, 
kus rahvas läheb sõna otseses 
mõttes hulluks, perekondlikud 
lõunad metsatukas, kitarriõh
tud rannas või muu seesugu
ne.

Tuleb tunnistada, et mul on 
oma projekti, organisatsiooni 
ja elukohaga väga vedanud. 
Pärast vabatahtlikele mõeldud 
koolitust Santiago de Com
postelas, kuhu tulevad kokku 
kõik vabatahtlikud, kes teatud 
aja jooksul Hispaaniasse oma 
teenistust tegema tulnud, sain 
aru, et olen ikka õnnega koos. 
Siiani on olnud kõik lust ja 
lillepidu.

Okei, alguses oli probleeme 
bürokraatia ja rahade kätte
saamisega, sest olen esimene 
vabatahtlik Alicantes ja oma 
organisatsioonis ning nad ei 
teadnud, kuidas täpselt kõike 
korraldada, aga see on ka kõik. 
Küll aga koolitusel rääkisid 
noored, kuidas nende elukohad 
on täielikud urkad, kuidas nad 
ei saa läbi korterikaaslastega, 
kuidas neid tööl koheldakse 
halvasti või neil pole üldse 
midagi teha, kus nad on sat
tunud täielikku pärapõrgusse, 
neil ei jätku raha, et süüa osta 
ja palju muud sellist. Seetõttu 
tuleks väga hoolikalt järele 
uurida, kuhu ikka minnakse ja 
mida tegema. Suure hurraaga 
jätavad nii mõnedki tähtsad 
asjad kahe silma vahele.

Mul on hea meel, et minu 
siin oleku aeg pole olnud vaid 
mõnus lulli löömine, vaid tões
ti arendav ja kasulik. Peale vä
lismaal ja võõras keskkonnas 
üksi hakkama saamise koge
muse olen ka ise palju juurde 
õppinud ning targemaks saa
nud. Rääkimata siis miljo
nist ideest, mida võiks Eestis 
rakendada ja mida eestilikku 
võiks siin rakendada.

Olen siiralt õnnelik, et selle 
vabatahtlikuks mineku sammu 

astusin ega kuulanud neid, kes 
seda mõttetuks või täielikuks 
lolluseks pidasid. Kindlasti 
soovitan kõikidele noortele, 

kes vabatahtlikuks minekut 
kaaluvad, seda teha. Endi
selt saab minu tegemistega 
end kursis hoida blogi kaudu 

http://vabatahtlikunahispaa
nias.blogspot.com.
Triin Rebane
Viimsi noortevolikogu

Castillo de Santa Barbara Alicante sadamast nähtuna.

Triin (keskel) koos kolleegide Escarlata ja Lauraga.

Viimsi noortevolikogu liitub 
juunis Eurodeski võrgustikuga. 
Eurodesk on noorte infovõr-
gustik, mis mõeldud noortele 
ja noorstetöötajatele eelkõige 
Euroopa info andmiseks. Võr-
gustikku kuulub üle 500 noorte-
organisatsiooni 27 riigist.

Eurodesk aitab vastuseid lei
da küsimustele, mis seonduvad 
rahastusvõimaluste ja noorte 
liikuvusega, st töötamise, õppi
mise, vabatahtlikuks minemise, 
reisimise või muuga. Võrgustik 
aitab leida partnereid välisriiki
des rahvusvaheliste projektide 

elluviimiseks. Eurodesk jagab 
kiiresti ja lihtsalt informatsiooni 
kõikide Euroopa Liidu partner
riikide vahel.

Lisaks rahvusvahelisele võr
gustikule on igas Euroopa Liidu 
liikmesriigis kohalikud võrgus
tikud, kus peale rahvusvahelise 
informatsiooni liigub ka Eesti 
noortele mõeldud teave.

Kõik Viimsi noored, kellel 
on küsimusi õppimis, tööta
mis, noortevahetus, koolitus 
või teiste võimaluste kohta, või
vad alates juulist pöörduda Viim
si noortevolikogu poole.
Viimsi noortevolikogu



115. juuni 2009

 Viimsi valla kultuurikalender
5. juuni – �0. juuni

kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus „NATO”
„Roman Tavast ja tema Väärt-
metallasjade & Märkide Tehas”
Avatud: K–L 11–17, giid tel 
621 7410
Eesti Sõjamuuseumis, kindral Laido-
neri muuseumis

Fotonäitus „Rannarahva pildialbum 
enne 1940”
Näitus avatud T–L kell 12–17
Rannarahva muuseumis

Püsiekspositsioon „Muinasajas piki 
rannajoont”
Näitus avatud T–L kell 12–17
Rannarahva muuseumis

Püsiekspositsioon „Rannarahva 
elu-olu”
Näitus avatud T–L kell 12–17
Rannarahva muuseumis

Mahtra talurahvamuuseumi näitus 
„Ühe härja elulugu”
Näitus jääb avatuks 06.05.–26.07
Muuseum avatud K–P kl 12–17, giid 
tel 5591 9821
Viimsi vabaõhumuuseumis

kuni september
„Alter Estonia Week” vabaõhunäi-
tused
Kolmes õlimahutis Viimsi kooli taga

kuni september
Viimsi kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees

kuni august
Viimsi kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi vallamajas

Tallinna Kanutiaia noortemaja 
kunstiõpilaste Prangli saare maali-
laagri tööde näitus
Prangli rahvamajas

kuni 13. juuni
Näitus „Viimsi vald 90”
Rannarahva muuseumis

kuni 22. juuni
Raamatunäitus „Ela ja naudi!” 
(valik kokanduskirjandust)
Viimsi raamatukogus

kuni 22 juuni
Raamatunäitus „Uut Euroopa 
Liidust”
Prangli raamatukogus

Alates 5. juunist müügil piletid 
ansambli Kukerpillid kontserdi-
le, mis toimub 12. juulil Prangli 
rahvamajas
Piletid eelmüügist 100 kr / 50 kr; 
kohapeal 125 kr / 75 kr
Info ja bron: tel 5563 9193 Maret; 
tel 5694 4238 Carmen

5.–26. juuni
Tarvi Laamanni graafika näitus
Galeriis Ark Royal Rannarahva 
muuseumis

5. juuni kell 16
Seaküla Simsoni 50. juubelinäituse 
avamine
Näitus jääb avatuks 05.06.–
31.08.2009
Rannarahva muuseumis

5. juuni kell 20
Nargen Festival 2009
Ansambli Paabel kontsert
Viimsi vabaõhumuuseumis

5. juuni kell 22
Esineb Meie Mehe Väike Mees
Jussi Õlletoas

6. juuni kell 12–15
MTÜ Viimsi Invaühingu 5. sünnipäev
Viimsi vabaõhumuuseumis

6. juuni
6. Rullest Cup
Korraldaja: rulluisuklubi Rullest
Viimsi spordihallis

7. juunil kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

7. juuni kell 11
Jumalateenistus
Jutlus: pastor Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

7. juuni kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

11. juuni kell 16
Ajalehe Viimsi Teataja 20. sünni-
päeva tähistava näituse avamine
Viimsi raamatukogus

8.–12. juuni kell 9–17
Linnalaager lastele vanuses
7–9 aastat
Viimsi noortekeskuses

13. juuni kell 12
Viimsi heakorra talgud
Korraldab Viimsi noortekeskus
Viimsis

15.–19. juuni kell 9–17
Linnalaager lastele vanuses
10–13 aastat
Viimsi noortekeskuses

14. juunil kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. juunikell 11
Jumalateenistus
Jutlus: pastor Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

14. juuni kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

15.–30. juuni
Fotonäitus „Prangli loodus”
Autor Kimmo Tann
Prangli Rahvamajas

17. juuni
SPA Viimsi Tervise suvevõistlus
25 m ujumises
Korraldaja: Viimsi SPA
SPA Viimsi Tervis ujulas

17. juuni
Üldlevinud paaditüüpe tutvustava 
näituse „Ühepuuluulud” avamine
Rannarahva muuseumis

18. juuni kell 16
9. klassi lõpuaktus.
Lõpetab 11. lend.
Püünsi koolis

19. juuni kell 14–16
Põhikooli lõpuaktus
Viimsi keskkoolis

19. juuni
Prangli saarte muuseumi avamine 
näitusega „Kõik on trois”
Korraldajad: SA Viimsi Muuseumid, 
MTÜ Prangli Saare Talurahvamuu-
seumi Selts, Harjumaa Muuseum
Prangli saarte muuseumis

20. juuni kell 14–16
Gümnaasiumi lõpuaktus
Viimsi keskkoolis

20. juuni kell 19.30
Nargen Festival 2009
Jaanieelne klunker Naissaarel
Meelika Hainsoo, Lauri Õunapuu ja 
küla pillimehed
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma 
vaheajata)
Pilet 180 krooni. Müügil Piletilevis. 
Sisaldab laevasõitu.
Laev väljub Admiraliteedi basseinist 
kell 17, tagasi väljub 22.30
Naissaarel Omari küünis

20.–21. juuni
Viimsi karikavõistlused jalgpallis 

„Viimsi Cup 2009”
Noortele vanuses 8–10 aastat
Korraldaja: MTÜ SK Martin Reimi 
jalgpallikool
Viimsi Pargi palliplatsidel

20.–21. juuni kell 12–23
Festival „Vanade bändide kokku-
tulek”
Sissepääs tasuta!
Viimsi peokeskuses ja selle ümb-
ruses

21. juuni kell 19.30
Nargen Festival 2009
Jaanieelne klunker Naissaarel
Marko Matvere ja Väikeste Lõõts-
pillide Ühing
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma 
vaheajata)
Pilet 200 krooni. Müügil Piletilevis. 
Sisaldab laevasõitu.
Laev väljub Admiraliteedi basseinist 
kell 17, tagasi väljub 22.30.
Naissaarel Omari küünis

21. juuni kell 11
Jumalateenistus
Viimsi vabakoguduse kirikus

21. juunil kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. juuni kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
Surnuaiapüha
EELK Randvere Peetri kirikus ja 
kalmistul

22. juuni kell 18–24
Jaaniõhtu
Kelvingi külas

22. juuni
Jaanituli
Leppneemes

23. juuni kell 18
Viimsi valla jaanipidu
Esinevad Sergio Bastos, Raivo Tafe-
nau, Kukerpillid jt
Viimsi vabaõhumuuseumis

23. juuni
Jaanipäev
Mängib ansambel Wismari Poisid
Ülesaare lõkkeplatsil
Prangli rahvamajas

23. juuni
Jaanituli
Naissaarel

23. juuni kell 18–24
Jaanipäev
Korraldaja: MTÜ Tammneeme 
Külaselts
Tammneemes

26. juuni kell 9–12
„Kindral Laidoneri memoriaal 
2009” – vanatehnikanäitus ja sõit 
Viimsist Pärnusse
Korraldaja: MTÜ Virtuaalne Vana-
tehnika Klubi
Viimsi mõisa lähistel

26. juuni kell 20
Emajõe suveteatri esietendus
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei 
etendus „Raha”
Viimsi vabaõhumuuseumis

27. juuni kell 19.30
Nargen Festival 2009
„Eesti naiste laulud” Tormis/
Kaljuste/Jalakas
Nargen Opera koor, Kädy Plaas, 
Kärt Johanson, Celia Roose, Maret 
Mursa, Anne Türnpu, Ingrit Vaher, 
Riina Maidre, Veronika Portsmuth, 
Meelika Hainsoo, Liidia Mägi, Arno 
Tamm
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma 
vaheajata). Pilet 300 krooni. Müügil 
Piletilevis. Sisaldab laevasõitu. Laev 
väljub Admiraliteedi basseinist kell 
17, tagasi väljub 22.30.
Naissaarel, Omari küünis

27. juuni kell 17
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei 

etendus „Raha”
kell 20
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei 
etendus „Raha”
Viimsi vabaõhumuuseumis

27.–28. juuni
Viimsi lahtised meistrivõistlused ja 
raceboard Eesti meistrivõistluste I 
etapp purjelauasõidus
Korraldaja: Hawaii Expressi purje-
lauakool
Pirital

28. juuni kell 11
Jumalateenistus
Viimsi vabakoguduse kirikus

28. juunil kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. juunil kell 13
Surnuaiapüha jumalateenistus
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
Rohuneeme kalmistul

28. juunil kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus

28. juuni kell 19.30
Nargen Festival 2009
„Eesti naiste laulud” Tormis/
Kaljuste/Jalakas 
Nargen Opera koor, Kädy Plaas, 
Kärt Johanson, Celia Roose, Maret 
Mursa, Anne Türnpu, Ingrit Vaher, 
Riina Maidre, Veronika Portsmuth, 
Meelika Hainsoo, Liidia Mägi, Arno 
Tamm
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma 
vaheajata)
Pilet 300 krooni. Müügil Piletilevis. 
Sisaldab laevasõitu. Laev väljub 
Admiraliteedi basseinist kell 17, 
tagasi väljub 22.30.
Naissaarel Omari küünis

28. juuni kell 20–23
Ansambli Fix kontsert
Viimsi peokeskuse esisel parklal

28. juuni kell 20
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei 
etendus „Raha”
Viimsi vabaõhumuuseumis

29. juuni kell 19.30
Nargen Festival 2009
„Eesti naiste laulud” Tormis/
Kaljuste/Jalakas
Nargen Opera koor, Kädy Plaas, 
Kärt Johanson, Celia Roose, Maret 
Mursa, Anne Türnpu, Ingrit Vaher, 
Riina Maidre, Veronika Portsmuth, 
Meelika Hainsoo, Liidia Mägi, Arno 
Tamm
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma 
vaheajata)
Pilet 300 krooni. Müügil Piletilevis. 
Sisaldab laevasõitu. 
Laev väljub Admiraliteedi basseinist 
kell 17, tagasi väljub 22.30
Naissaarel Omari küünis

29. juuni kell 20
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei 
etendus „Raha”
Viimsi vabaõhumuuseumis

30. juuni kell 19.30
Nargen Festival 2009
„Eesti naiste laulud” Tormis/
Kaljuste/Jalakas 
Nargen Opera koor, Kädy Plaas, 
Kärt Johanson, Celia Roose, Maret 
Mursa, Anne Türnpu, Ingrit Vaher, 
Riina Maidre, Veronika Portsmuth, 
Meelika Hainsoo, Liidia Mägi, Arno 
Tamm
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma 
vaheajata). Pilet 300 krooni. Müügil 
Piletilevis. Sisaldab laevasõitu. Laev 
väljub Admiraliteedi basseinist kell 
17, tagasi väljub 22.30.
Naissaarel Omari küünis

Info: Marje Plaan, Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

Palju õnne!

Viimsi VALLAs rEgisTrEEriTud sünnid 
sEisugA 01.06.2009

	Katrin ja Allan Krassil 
sündis 10. aprillil tütar 
Grethe Marie.

	Maris-Jane ja Kristjan 
Jõekaldal sündis 20. 
aprillil poeg Robert.

	Svetlana Haapsalul 
ja Aleksandr Savitskil 
sündis 21. aprillil tütar 
Maria Ioanna.

	Ene Kasel ja Jaanus 
Konil sündis 21. aprillil 
poeg Robin Mattias.

	Kati ja Karmo Kalgil 
sündis 22. aprillil tütar 
Liisa Marii.

	Helen Veskil ja Raivo 
Aavistol sündis 24. 
aprillil poeg Siim Seba-
stian.

	Kerttu ja Jaanus Ilmjär-
vel sündis 25. aprillil 
poeg Stig-Jasper.

	Evelin Peialil ja Almar 
Proosil sündis 27. april-
lil poeg Joosep.

	Minni Käigel ja Siim 
Paltseril sündis 1. mail 
poeg Trevor.

	Anneli Einmanil ja 
Kalev Käärul sündis 2. 

mail poeg Kevin.

	Kati ja Rain Arrol sündis 
4. mail tütar Emma Kata-
rina.

	Krista ja Ülo Tammäel 
sündis 5. mail tütar Roo-
si.

	Tiina Jõeveerul ja Rain 
Nukal sündis 6. mail 
poeg Raimond.

	Jane Rannal sündis 7. 
mail tütar Romilya.

	Tii Tammikul ja Margus 
Võsul sündis 9. mail tütar 
Arabella.

	Kati ja Kaupo Paalil sün-
dis 11. mail tütar Miina.

	Marju ja Toomas Kuusel 
sündis 12. mail poeg 
Martin.

	Dajana Tiitsaarel ja Gun-
nar Poltrukil sündis 18. 
mail tütar Anita.

	Mariliis Kõrgmaal ja Aivar 
Laanistel sündis 19. mail 
tütar Hanna Greete.

	Kaidi Petersonil ja Tõnis 
Entalil sündis 24. mail 
tütar Brita.

Tere tulemast!

Rein Randveer   98

Benita Mändveer   93

Evdokia Markova   90

Vaike Jalaks    85

Margarita Svetlova   85

Ivan Stikharev   80

Erich Ausmaa   80

Õie Sapert    75

Olga Gekker    75

Heli-Mall Leissar   75

Ilme Tšaškina   75

Rutt Lukas    75

Selma Friimel   70

Vladimir Paškovski   70

Jaan Ots    70

Juunikuu sünniPäEVALAPsEd 
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Sport

Viimsi valla meistrivõistlused 
sulgpallis
Esialgne hirm, et Viimsi spordi
halli hõivatuse tõttu maikuusse 
lükkunud meistrivõistlused jää
vad osavõtu poolest hõredaks, 
oli asjatu. 16. mail kogunes 
juba tuttavasse harjutuspaika 
hulganisti Viimsi sulgpalliklu
bi noori ja talve läbi treeninud 
vanemaid harrastajaid. Ürituse 
ohjad olid, nagu ikka, klubi 
treenerite Aigar Tõnuse ja Jüri 

Tarto käes. Kõige rahvarohke
mad olid üksikmängud, paa
ris ja segapaarismängud jäid 
enamjaolt vanemate ja kogenu
mate pärusmaaks.
Parimateks osutusid tänavu 
üksikmängus:

U11 poistest: I Morgan 
Puust, II KarlMartin Tamm, 
III Rando Stoltsen

U13 tüdrukutest: I Kaisa 
Kristi Kruuspak, II Mariie 
Markiine Järvet, III Aidi Ham
burg

U13 poistest: I Robert 
Krikk, II Kristjan Erik Pedak, 
III Joel Väli

U15 tüdrukutest: I Mirjam 
Vaht, II Katriin Raap, III Gerli 
Tursk

U17 tüdrukutest: I Madli 
Vaht, II Piret Valvar,  III Egle 
Ollo

Naistest: I Merily Viibur, II 
Katre Roopere, III Maria Ala
jõe

Meestest: I Indrek Tarto, 
II SvenErich Tamm  III Keio 
Novikov

Naisveteranidest: I Maire 
Tuul , II Kristina Lind, III Jana 
Rebane

Meesveteranidest: I Teet 
Tammiste II Kaido Kaabel  III 
Mart Kirsipuu
Paarismängus:

U11+U13 meespaarismän
gus:

I Morgan Puust ja KarlMar
tin Tamm

II Kristjan Erik Pedak ja Ro
bert Krikk

Naispaarismängus:
I Eve Pilt ja Maria Alajõe
II Mirjam Vaht ja LauraLiis 

Kruuspak
III Madli Vaht  Maria Vino

gradova
Meespaarismängus:
I Aigar Tõnus ja Toivo Tam

meri

II SvenErich Tamm ja Keio 
Novikov

Naisveteranidest:
I Maire Tuul ja Jana Rebane
II Kristina Lind ja Irena 

Hamburg
Meesveteranidest:
I Teet Tammiste ja Kaido 

Kaabel
II Mart Kirsipuu ja Alo 

Maidla
Segapaarismängus:

Naistest/meestest:
I Katre Roopere ja Sven

Erich Tamm
II Helen Rosme ja Keio No

vikov
III Mirjam Vaht ja Valdur 

Vaht
Veteranidest:
I Eve Pilt ja Ago Tiimann
II Andrei Koshelap ja Aljo

na Tsenno
Palju tänu Viimsi sulgpalli

klubi teenekatele treeneritele 
Jürile ja Aigarile ning kogu 
kohtunike brigaadile meistri
võistluste korraldamise eest!

Sulgpall on üks mõnus 
mäng, ei ole kahtlust. Järjest 
süvenevat huvi selle vastu näi
tab ka see, et Viimsi spordihalli 
kaheksa iga päev kasutatavat 
väljakut on õhtuti reketitepal
lide vihinat täis. Igal mängul 
on omad reeglid, tehnika ja 
taktika, sellest võib aimu saada 
septembrikuus  Viimsi sulg
palliklubi korraldataval pere
päeval, kuhu on oodatud kõik 
huvilised.

Eesti valdade XVii suvemängud
Juunikuu viimasel nädalavahe
tusel on taas mõõtu võtmas üle 
vabariigi parimad maasportla
sed. 27.–28. juunil toimuvad 
Kohilas Eesti valdade XVII 
suvemängud.

Viimsi vald plaanib nendel 
osaleda kergejõustikus, jalg
rattakrossis, orienteerumises, 
mälumängus ja naiste võrk
pallis. Võrkpallinaised on juba 
eelvõistluse edukalt läbinud ja 
asuvad kaitsma mullust teist 
kohta.

Mitmed meie teenekad 
sportlased on jahsõna oma 

osalemise kohta andnud, aga 
oodatud on ka uued tulijad. 
Mängude juhend on korral
daja Eestimaa Spordiliidu 
Jõud kodulehel www.joud.ee. 
Kõikidel viimsilastel, kes en
das jõudu ja osalemise soovi 
tunnevad, palun sellest märku 
anda valla sporditöö koordi
naatorile: tiia@viimsivald.ee 
või tel 609 0970. Seniks edu
kat treenimist!

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö 
koordinaator

spordiüritustest tulemas
6. juuni
6. RULLEST CUP
Viimsi spordihall
Korraldaja: rulluisuklubi Rullest

10. juuni 17.30
Harjumaa meistrivõistlused TEATEORIENTEERUMISES
Padise
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

17. juuni
SPA Viimsi Tervis SUVEVÕISTLUS 25 m UJUMISES
Viimsi SPA
Korraldaja: SPA Viimsi Tervis

20.–21. juuni
VIIMSI CUP 2009 JALGPALLIS (poisid)
Viimsi mõisaplatsi jalgpalliväljak
Korraldaja: SK Martin Reimi jalgpallikool

Võit laskespordis
Harjumaa meistrivõistlustel 
laskespordis tuli võit Viim-
sisse.

Viimsi eest võistelnud vallaela
nik Jaanus Mugu (35) saavutas 
23.–24. mail peetud Harjumaa 
meistrivõistlustel laskespordis 
547 silmaga esikoha. Võistlu
sed peeti Männiku lasketiirus 
30 + 30 liikuva märgi harju
tuses (30 lasku aeglane jooks 
+ 30 lasku kiire jooks väikese
kaliibrilisest sportpüssist). 
Mugu saavutas selles harjutu
ses Harjumaa meistritiitli.

Jaanus Mugu on Kaitse
liidu laskurklubi Mälk liige. 
Veel nädal varem Tartumaal 
Elvas 16.–17. mail toimunud 
Eestimaa Spordiseltsi Jõud 
üleriigilistel võistlustel saavu
tas Jaanus Mugu liikuva märgi 
(jooksev metssiga) mõlemas 
laskeharjutuses esikoha: har
jutuse eest „liikuv märk 30 + 
30” kokku 545 silma; harju
tuse eest „20 + 20” (vahelduv 
jooks) kokku 362 silma.

Täpsem info ja võistluste 
protokoll: www.laskurliit.ee

Medaleid tuli võistluselt „Akro 2009”
Viimsis tegutseva Akrobaati-
kakooli lapsed noppisid spor-
divõistlustelt taas medaleid.

23.–24. mail toimusid juba 
kuuendat korda sportakrobaati
ka võistlused „Akro 2009”. Tä
navu toimusid võistlused lausa 
kahel päeval.

Noorteklassis võisteldi Tal
linna Ülikooli võimlas ning 
laste ja minikavadega Viimsi 
kooli spordihoones. Võistlustel 
osales ligi sada sportlast kokku 
kolmest klubist: Akrobaatika
kool, Folie ja Piruett.

Viimsis tegutsev 
Akrobaatikakool võitis enim 

Viimsi Veeklubi 
meistrivõistlused

auhinnalisi kohti. Kokku või
deti neli esimest, kuus teist ja 
kuus kolmandat kohta.

Võistlusklasse oli kolm: 
mini, laste ja noorteklass. 
Medalid jagati välja üksik
võistlejatele tütarlaste ja poiste 
arvestuses.

Tänavu oli kõige tihedam 
konkurents mini ja lasteklas
sis, mis tähendab korraldaja 
Heidi Kannu sõnul sportakro
baatikale rohket juurdekasvu.

Võistluse avanud Eesti 
Võimlemisliidu sportakrobaati
ka töörühma juhi ja peakohtuni
ku Heleri Tinno sõnul võisteldi 
„Akro 2009” noorteklassis juba 
teist korda rahvusvahelise võim

lemisföderatsiooni FIG (elemen
tide) raskustabelite põhjal koos
tatud individuaalkavades.

Võrreldes võistlusega „Sügis
Akro 2008” oli astutud samm 
edasi elementide valiku ning 
nende tehnilise soorituse poo
lest. Ka laste ja miniklassis as
tuti üles uuendatud individuaal
kavadega. Hoolimata uutest 
keerulisematest elementidest oli 
võimlejate huvi suur ja seda ees
kätt uute võimlejate hulgas.

Sportakrobaatikaga saab 
tegeleda Viimsis Akrobaatika
koolis. Treeningud toimuvad 
Viimsi kooli spordihoones ja 
lasteaias Väike Päike.

Info: www.omatsirkus.ee

30. mai hommikul kogune-
sid kõik virgemad klubiliik-
med Viimsi kooli ujulasse 
omavahel mõõtu võtma. 
Stardis oli kokku 50 Viimsi 
Veeklubi last, kes ei pidanud 
paljuks teha hommikul paar 
kiiremat vesist starti. Paljud 
neist on jõudnud trennis käia 
vaid ühe õppeaasta, kuid tu-
lemustelt ei jäädud palju alla 
endast aasta vanematele.

Esikolmikusse mahtusid Me
ril Pullisaar, Iris Tisler, Kirke 
Kadri Kaasik, Mark Tambik, 
Robert Kasepõld, Marko Hiie
mäe, Emily Bruus, Annabel 
Kreem, Kristin Käsik, Roger 
Rikberg, Merilin Vernik, Marie 
Loreen Ränisoo, Alina Kal
le, Celine Tippo, Armin Evert 
Lelle, Silver Suits, Rinel Pius 
ja StenJan Sarv. Aga tublid 
olid kõik: need, kes võitsid, ja 
ka need, kes kohale tulid ja läbi 
ujusid. Ärgem unustagem, et 
kõige tähtsam on siiski ujumis
oskus ise, sportlik ellusuhtumi
ne veel kõigele lisaks.

Tore oli ka näha laste hulgas 
istumas nende vanemaid, kes 
omadele kaasa elasid ja pöialt 
hoidsid. Eks ikka oma pere toe

tus ole hää asi küll, sest võita 
tahavad ju kõik. Kahjuks ei 
jagu esikohti kõigile, kuid toe
tust ja tunnustust vajavad lap
sed sellegipoolest. Head meelt 
teeb seegi, et suvele vastu min
nes on hulk lapsi saanud jälle 
ujumisoskuse võrra rikkamaks. 
See peaks lisama enesekindlust 
rannamõnusid nautides nii las
tele endile kui ka nende vane
matele.

Siinkohal tahakski teha 
üleskutse kõikidele aktiivsetele 
inimestele, kes huvitatud pisut 
enam kui suplusest või päevita
misest. Vetelpäästeühingul on 
pakkuda terve seeria toredaid 
suviseid avaveeujumisvõist
lusi ja kohtumisi Eestimaa eri 
paigus. Avaveeujumise seeria
võistlustel võivad kaasa lüüa 
kõik sõltumata vanusest. Vali
da saab mitme distantsi vahel 
ning võistlusteks ülesandmised 
toimuvad kohapeal.

Infot võistluste koh
ta leiad meie kodulehelt 
www.veeklubi.ee ja sealt eda
si alateema „Avaveeujumine”. 
Head kaasalöömist ja sportlik
ku suve!

Viimsi Veeklubi pere
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Sõpruskohtumine Kuusankoskil

Gerli on Jaapani mõttemängus tubli

martin reimi viimane poolaeg

Viimsi noortekeskus korraldab:
lastelaager „Seiklused looduses”

I vahetus : 9.–14. august Venevere puhkekülas 7–10aastastele lastele

II vahetus: 16.–21. august Venevere puhkekülas 10–13aastastele 
lastele

Laager toimub looduslikult väga kaunis ja huvitavas kohas Viljan-
dimaal männimetsas. Ööbimine viiekohalistes kämpingutes. Toit-
lustamine kõikidele nõuetele vastavalt. Laagriplatsil on ujumiseks 
väike järv. Lastega tegelevad neli Viimsi vallas lastega töötavat 

pedagoogi. Transport laagrisse ja tagasi on garanteeritud.

Tegevused laagris:

- lähem tutvumine loodusega
- sportimine

- matk ja maastikumängud
- käsitöö ja kunst
- loodusmängud

- kanuusõit
- seiklusmängud

- öine loodushäälte kuulamine
- ujumine jpm huvitavat

Kogu tegevus on suunatud looduslikkusele ja loovale lähenemisele.

Osavõtumaks 1500.–
Kohtade arv on piiratud.

Registreerimine ja lisainfo:
tel 5561 5413 (E–R 14–20)

e-post viimsink@huvikeskus.ee

4.–6. mail viibisid Viimsi koo-
li sportlikud gümnaasiumi-
noored  Kuusa Lukio kutsel 
Soomes Kuusankoskil.

Traditsioon sai alguse 
2005. aastal, mil Viimsi kooli 
noori kutsuti esimest kordat 
Kuusankoskisse. Ettevõtmise 
algatajaks oli Helga Ruus, kes 
on endine Viimsi keskkooli ke
halise kasvatuse õpetaja ning 
nüüd juba aastaid õpetaja Soo
mes Kuusa Lukios.

Sõpruskohtumiste eesmärk 
on võtta omavahel mõõtu spor
diväljakutel.

Aegade jooksul oleme võis
telnud nii korvpallis, saaliho
kis, ranna ja saalijalgpallis 
kui ka lacross’is. Seekordne 
kohtumine oli arvult juba viies 
ning spordialasid, milles võist
lesime, kaks: korvpall ja bow-
ling.

Meie võistkonnad olid väga 
edukad, võitsime ülekaalu
kalt kõik neli kohtumist ning 
sel korral tuli rändkarikas taas 
viimsilastele.

Korvpalliväljakul olid pari
mad korvikütid neidudest Elise 
Käit ning noormeestest Gert 
Sarv. Bowling’us olid taas kord 
osavamad meie kooli õpilased 
ja kokkuvõttes individuaalse
teks parimateks Margit Praks 
ja Kaarel Viik.

Lisaks sportimisele külas
tasime kohalikku veel tööta
vat paberitehast ning veetsime 
koos soome õpilaste ja õpeta
jatega õhtu kohaliku koguduse 
puhkekeskuses.

Vastuvõtt oli soe ja sõbralik, 
selle eest meie tänud Kuusa 
Lukio direktorile, õpetajatele 
Helgale ja Arile ning kõigile 
vastuvõtjatele.

Meie järgmine kohtumine 
toimub kevadel ning siis ole

6. juunil korraldab Eesti Jalg-
palliliit suurklubi FC Flora ja 
Eesti rahvuskoondise kaua-
aegsele kaptenile Martin Rei-
mile piduliku lahkumismän-
gu, mida tähistatakse Eesti 
ja Ekvatoriaal Guinea sõp-
ruskohtumisega. Päeva teeb 
eriliseks see, et just samal 
päeval tähistab Eesti jalgpall 
oma 100 aasta juubelit.

Lõppenud on 31 aastat kestnud 
raskete treeningute, rohkete 
võistlusreiside ja duellidega 
jalgpallurikarjäär. Kätte on 
jõudnud aeg anda omandatud 
oskused edasi 2007. aasta sügi
sel kodukohas Viimsis avatud 
omanimelise jalgpallikooliga 
lastele.

Martin võib olla uhke kogu 
oma karjääri ja saavutuste üle. 
Meenutagem neist tähtsamaid, 
millest mitmedki on kehtivad 
rekordtulemused meil ja Euroo
pas.

Kuulus 15 aastat järjest rah
vuskoondise koosseisu.

Koondise treeneri Roman 
Ubakivi valitsemisajal (1994–
1995 ) lõi koondis kokku 
4 väravat, mis kanti tema õpi
lase Martin Reimi arvele.

25. märtsil 1995 Salernos 
EMi valikmängus Itaalia – 
Eesti lõi Eesti koondise EMi 
valikmängude ajaloos esimese 
värava võõrsil. Itaalia oli kol
mekordne maailmameister.

Sama aasta EMi valikmän
gus EestiSloveenia lõi koondise 
EMi esimese värava ka kodus.

1995. a valiti Eesti parimaks 
jalgpalluriks. Aastatel 1998–
2002 oli kolmas.

Alates 9. maist 1998 määras 
peatreener Teitur Thordarson 
Martini rahvuskoondise kapte
niks, mille rolli kandis 83 män
gu järjest.

Valiti Eesti koondise pari
maks poolkaitsjaks 1999. a, 
2000. a ja 2002. a ning kaits
jaks 1988. a.

2. juunil 2001 mängis oma 
100. mängu (MMi valikmäng 
EestiHolland ) koondise eest.

2000. a suvel lõpetas profi
karjääri katkestamata Tallinna 
tehnikaülikooli.

7. veebruaril 2007 mängis 
oma 150. mängu (Sloveenia
Eesti) koondise eest.

Martin Reim ja Marko Kristal 
on kõrvuti Eesti koondise kesk
välja valitsenud 114 mängus.

Juulis 2007. a omandas koos 
kolleeg Ivo Lehtmetsaga tree
nerikutse UEFA PRO litsentsi.

22. augustil 2007 sai Martin 
Reimist Euroopa rekordinter
natsionaal: 151 mängu Eesti 
koondise eest, millega jättis 
seljataha Saksamaa kuulsa rün
daja Lothar Matthäusi ning hõi
vas maailma edetabelis kõrge 
8. koha. (Vt: www.rsssf.com/
miscellaneous/century.html)

Martin on koondise eest 
löönud 14 väravat, mis on rün
dajate Andres Operi ja Indrek 
Zelinski järel kolmas tulemus, 
poolkaitsjate arvestuses aga 
konkurentsitult esimene.

Kokku 12 korda (1992–2002 
ning 2004 ja 2007 ) valiti rahvus
koondise sümboolsesse koosseisu.

Oma viimase, 2007. a hoo
aja Eesti kõrgliigas lõpetas re
kordilise 386 mänguga.

6. juuni mäng jääb meie re
kordinternatsionaali 157 koh
tumiseks rahvuskoondise eest.

Soovime Martin Reimile sa
masugust edu ka profitreeneri 
karjääris.

Viimsi neiu läheb mõttemän-
gus võistlema Ukrainasse.

Jaapani mõttemäng rendžu 
baseerub teisel iidsel Jaapani 
mõttemängul gomokunarabel 
ehk lihtsalt gomokul. Gomoku 
põhimõte on väga lihtne. Kaks 
mängijat asetavad kordamöö
da 19 x 19 ruudulisele lauale 
musti ja valgeid nuppe. Võidab 
mängija, kes suudab esimese
na moodustada viiest nupust 
koosneva sirge katkematu rea 
ehk viisiku.

Gomoku on levinud üle 
maailma, tõsi, pea igal maal on 
tal mingi omakeelne nimi. Näi
teks Rootsis, kuhu väidetavalt 
olid mängu toonud viikingid, 
on mängu nimi luffarshack, 
Tšehhis piškvorky jne.

Esimesena hakanud väide
tavalt alaga tegelema jaapan
lased ja hiinlased juba u 4000 
aastat tagasi. Enamikus maa
des jäi gomoku esialgu lihtsa 
ajaviite tasemele, kuid jaapan
lased hakkasid mängu täienda
ma, lisades sinna mõningaid 
reegleid, et musta ehk alustaja 

ülekaalu kaotada. Nii sündis 
rendžu – mõnevõrra keeruli
sem, kuid veelgi toredam ja 
põnevam mäng. Praeguseks 
toimuvad rendžus maailma
meistrivõistlused nii meestele, 
naistele, riikide võistkondade
le kui ka mitmes vanuserüh
mas noortele.

13aastane viimsilanna Ger
li Krjukov huvitus gomokust 
3,5 aastat tagasi noorteorgani
satsioonis Elo. Andekas tütar
laps võitis peagi kõiki sealseid 
konkurente ja hakkas tegelema 
rendžuga Tallinna huvikesku
ses Kullo. Eelmisel suvel esin
das ta tublilt Eestit, saavutades 
kuni 12aastaste tüdrukute maa
ilmameistrivõistlustel hinnata
va neljanda koha.

Sel suvel tuleb võistelda 
juba järgmises vanuserüh
mas – 13–17aastaste neidude 
seltsis. Juuli algul on toimu
mas Euroopa meistrivõistlused 
Ukrainas, kuhu Viimsi valla
valitsuse toel sõidab ka Gerli.

Kui mõnel lugejal tekis huvi 
gomoku või rendžuga tegele
mise vastu, siis selleks on palju 

võimalusi. Internetis aegajalt 
proovimiseks soovitan kena 
eestikeelset mõttemängude 
lehte www.vint.ee, kus lisaks 
gomokule ja rendžule saab 
mängida malet, kabet, reversit 
ja teisi huvitavaid mänge. Rah
vusvahelistest mängukohtadest 
on eestlaste seas populaarseim 
www.playok.com, kus on alati 
võimalik leida enda tasemele 
sobiv vastane.

Kellel aga huvi tõsisemalt 
ajusid arendada, olete oodatud 
Tallinna huvikeskuse Kullo 
mõttemängude ringi. Sealt on 
võimalik hankida endale ka go
moku- ja rendžuinventari – lau
du ja nuppe ning äsja ilmunud 
õpikut. Nendesse mängudesse 
puutuvate küsimuste puhul 
võtke minuga ühendust epostil 
asoosyrv@hotmail.com.

Toredaid elamusi mängu
laua taga!

Ants Soosõrv
Tallinna huvikeskuse Kullo 
mõttemängude ringi õpetaja

Nagu kelmikalt naeratavast Gerlist näha, nuputab ta mingit eriti kavalat käiku. 
Foto on tehtud Tallinna huvikeskuse Kullo lahtisel sarjaturniiril, mille tugevuselt 
teise võistlusklassi Gerli võitis.
 Foto: Ants Soosõrv

me võõrustajateks meie. Viim
si kooli esindasid: Elise Käit, 
Maria Vinogradova, Liis Pär
npuu, Kaidi Adamson, Karita 
Jaansalu, Kätlin Kukk, Margit 
Praks, Marilin Kilk, Gert Sarv, 
Tõnis Türnpuu, Sander Tiitson, 
Mihkel Kokk, Riivo Kallas, 

Kaarel Viik, Enary Ventsel, 
AndreMarkus Hansaar ning 
õpetajad Ahmed Porkve
li, Kersti Ojassalu ja Marika 
Seppor.

Marika Seppor
Viimsi kooli kehalise kasvatuse 
õpetaja
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 Dendrohooldus OÜ pakub aia
hooldust: muruniitmine, trimmer
damine, hekkide lõikus, puude 
kujundus ja raie. Tel 5693 6334, 
www.dendro.ee.

 Soovime leida aednikku, kelle 
põhitööks oleks muru niitmine 
3000 m² (1 x nädalas) ja aia pisi
tööd. Kasuks tuleb ehituskoge
mus. Tel 697 9284, 5348 2525.

 Daam otsib töökohta Viimsi val
las või Pirital. Olen elukutselt 
inglisesaksa keele õpetaja, vii
mased 10 aastat töötanud kaitse
väes, 4 aastat Brüsselis sõjalise 
esindaja ja esinduse assistendina. 
Praegu töötu. Otsin sobivat töö
kohta, võib olla referent, büroo 
juhataja, assistent, õpetaja, müü
ja. Nõus igasuguste sobivate töö
kohtadega. Oman palju kogemusi. 
Meeldib sotsiaaltöö. Tiiu Õispuu. 
Kontakt: tiiu.oispuu@gmail.com, 
524 0260.

 Viimsi noortekeskus (Nelgi 
tee 1) otsib koristajat. Tööaeg: 
E–R 1,5–2 tundi päevas. Lisain
fo: kristiina@huvikeskus.ee või 
5561 5413.

 Vahetan Piilupesa lasteaia koha 
Pargi lasteaia koha vastu. Laps 
3aastane. Tel 5330 7827, Gerda.

 Küttepuude sooduspakkumine! 
Müüa konteineris, kotis ja lah
tist kuiva ja toorest küttepuud. 
Hind koos transpordiga alates 
440 kr/rm lepp, kask, sega. Telli
mine: 503 3552, 5340 8290.

kuuLuTusEd

hooldus korterites ning eramaja
des. Eramajade ja ühistute kütte
kulude optimeerimine hoolduse 
ja filtrite abil. Kemikaalivabad 
filtrisüsteemid. Info ja tellimine: 
tel 5645 7099

 Tänavakivide paigaldus, puit
terrassid, haljastustööd. Tel 
508 7397.

 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad 
soodsad. Garantii. Tel 502 9075.

 Terrassid, sauna puitosad, piirde
aiad, kergehitised, ehitus, remont, 
siseviimistlus, plekitööd, pott
sepatööd. Tel 5664 6709.

 Elektritööd. Teostan igasu
guse keerukusega elektritöid. 
Sise ja välistööd, rikete kõr
valdamine jne. Tel 508 3895; 
www.elektrik.fie.ee.

 Aitan korrastada teie lähedaste 
viimse puhkepaiga. Haudade ku
jundus, korrastus ja hooldus. Tel 
5690 6778, 652 5430, Kristi.

 Saen ja lõhun halumasinaga 3 m 
küttepuid tellija juures, vajalik 
tööstusvool. Küsige lisainfot tel 
503 8134, Ivar.

 Teeme üldehitustöid; vunda
mendid, seinad ja katused. Tel 
501 3305.

 Haljasalade kujundus, hooldus 
ja rajamine. Hekkide ja puude 
hooldus, kujunduslõikus. Tel 
508 9294.

 Metalli koristamine, prügi koris
tamine ja äravedu. Koormavedu 
väikekaubikuga. Tel 5695 7713, 
Aleksander.

 Liuguksed ja riidekapid teie mõõ
tude ja soovide järgi. Tel 522 1151; 
www.nagusul.ee.

Firma müüb 
 puidugraanuleid (pelle-
teid). Kõrge kvaliteet!

Diameeter: 8 mm

Alusel: 60 kotti (16 kg ) 

Hind: 2200 EEK/tonn + 18% KM

Alates 3 tonnist odavam!

Aadress: Suur-Sõjamäe põik 9, Tallinn
Tel: 5838 0342

E-post: segeibm@hot.ee

Kõik puhtusest!
Akende pesu. Hoolduskoristus. Eripuhastustööd. 
Tulles vastu Teie soovidele, leiame kindlasti 

parima koostöölahenduse, mis edukas nii 
Teile kui ka meile.

Parimate soovidega, A&T Puhastusteenuste OÜ
http://atpuhastusteenused.ee/

Kontakt: 5210 885

•	 AUTOREMONT
•	 MOOTORIREMONT
•	 DIAGNOSTIKA
•	 REHVIVAHETUS	JA	REMONT
•	 MOOTORI	JA	

KÄIGUKASTIDE		TESTIMINE
•	 ABS-i	TESTIMINE
•	 HOOLDUSVÄLTE	NULLIMINE

POOLSAARE AUTO OÜ
Miiduranna tee 46, 
tel 605 4400, 5198 0833
www.poolsaare.ee

Poolsaare Auto

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus

rihmade ja pingutuslaagrite vahetus

klaasipuhastusharjade vahetus

akude kontroll, hooldus ja vahetus

jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont

sildade kontroll, reguleerimine ja remont

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

vedrude kontroll ja vahetamine

jõuülekande kontroll ja vahetamine

rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus

katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

����������












 Müüa soodsalt kuuseistikuid 
nii metsa kui ka hekiks pikku
sega 0,2–1,4 m. Tel 512 1421, 
5345 9351.

 Müüa loomasõnnikut 7 t – 1900 kr, 
15 t – 2800 kr, mulda, killustikku, 
kruusa ja liiva. Tel 5620 0473, 
670 1290, epost taluaed@hot.ee.

 Teeme haljastus ja korrastustöid. 
Tööde teostamise tähtajad lühi
kesed. Tel 5620 0473, 670 1290, 
epost ehilam@hot.ee.

 Lõikame ja kujundame sirgeks 
teie leht ja okaspuuhekid. Haljas
tuse hooldus. Tel 508 9294.

 Haljastusteenused: muru niitmine, 
trimmerdamine; hekkide pügami
ne ja vormilõikus; väikeaedade 
ja haljasalade hooldamine; pro
jekteerimis ja rajamistööd. OÜ 
Mets ja Haljastus. Kontakt: tel 
5635 6438, Kaisa Summel, epost 
metsjahaljastus@hotmail.com

 Pakume tööd koristajale Lubja 
külas eramaja üldkoristamiseks 
orienteerivalt kaks korda kuus. 
Kasuks tuleb vastav töökogemus 
ja/või teadmised erinevate mater
jalide hooldamisest ja puhastami
sest. Tel 5650 0060.

 Teeme teile haljastuse, veesilma, 
kiviktaimla, istutame heki, külva
me muru, toome mulla. Näitame 
tehtud töid. Võime hooldada teie 
aeda. Tel 5383 1140.

 Müüa või vahetada 3toaline korter 
Viimsis 1–2toalise korteri vastu 
(võib ahjuküttega). Tel 526 8573.

 A l u m i i n i u m k a t u s e r e d e l i d . 
Tel 515 9155.

 Teostame muruniitmist, hekilõi
kust, puude raiet ja haljastusega 
seotud töid. Tel 5563 7666.

 Õhksoojuspumbad. Müük, pai
galdus, hooldus. Tel 534 07191; 
www.erilahendused.ee.

 Kalavõrkude müük. Tel 
5665 3685; kalavork@hot.ee.

 Torutööd. Vee, kütte ja kanali
satsioonisüsteemide remont ja 
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8900.-

Mängumaja LasseMängumaja Liisu

907 .0 -

3 08 0.-

Mängumaja Lota

Aiakuur Mati

4900.-

Mängumaja Mai

www.lapsemaja.ee

8900.- 907 0.-

Mängumaja Paul

Kallid kliendid!
Restoran-lounge Pärl ootab kõiki imelise merevaate taustal 
maitsvaid toite nautima!
Tööpäeviti kell 12.00-16.00 pakume lõunamenüüd!
Broneerige laud tel. 6835 653 või info@piritaparl.ee

Restoran-Lounge Pärl 
Pirita Rannahoones, Merivälja tee 5
www.piritaparl.ee

KONSULTATSIOONI-
VõIMALUSED	
	pOLIKLIINIKUS
Registratuur Viimsis 605 9600, 605 9601, 605 9023*

- Günekoloogia – sünnitusabi

- Lastehaigused

- Nina-kõrva-kurguhaigused*

- Üldkirurgia-proktoloogia

- Uroloogia

- Ortopeedia

- Neuroloogia*

- Kardioloogia*

- Kopsuhaigused – allergoloogia*

- Psühhiaatria

- Taastusravi*

- Onkoloogia-mammoloogia

- Endokrinoloogia

- Plastikakirurgia

- Naha- ja suguhaigused

- Anestesioloogia – valuravi

- Hambaravi

- Psühholoogia

- Logopeed

- Rasedusaegne jälgimine – ämmaemandate vastu-
võtud

- Perekool

HAIGLARAVI-
VõIMALUSED
Valvetelefon 605 9605, 605 9010

- Günekoloogia – sünnitusabi*
- Plastikakirurgia
- Sisehaigused*
- Taastusravi – järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, 
tegevus-, muda-, parafiinravi, ravimassaaž, paikne 
külmaravi)

pÄEVAKIRURGIA:
- Nina-kõrva- kurgukirurgia*
- Üldkirurgia
- Uroloogia
- Ortopeedia
- Sünnitusabi (haiglaga on võimalik tutvuda iga kuu 
 esimesel neljapäeval kell 16)

DIAGNOSTIKA:
- Röntgen- ja ultraheliuuringud, koormus-EKG, 
rütmihäirete ja vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, 
varane nahakasvajate avastamine ehk SIA-skoopia, 
erinevad endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm

VAKTSINEERIMINE
- Lapsed ja emakakaela vähi vastu

*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK 
lepingu alusel Viimsis

polikliinilised	filiaalid	Tallinnas:
Kaupmehe 4 (660 4072, 646 3539) ja Sütiste tee 17 (652 8308).

Mustamäe filiaal asub uuel aadressil A.H. Tammsaare tee 47 III korrus.  Mustamäe filiaalil tuleb ka 
uus telefoninumber 664 6444, esialgu suunatakse ka vana number uuele.

Lisainfo:	www.fertilitas.ee

AS	Fertilitas	ja	AS	Viimsi	Haigla	aadressil	Kaluri	tee	5a,	Viimsi

Büroo-, teenindus- ja
tootmispindade üürimine Viimsis

Tiit Kirss, tel. 5102624, e-post: tiit.kirss@brem.ee

      KINNISVARAHALDUS
 Kogemused alates 1992 aastast                                                     

Haldusteenus
Hooldusteenus
Heakorrateenus

Raamatupidamisteenus
24h avariiteenus
Tel:6608847   

www.olemar.ee; info@olemar.ee     

Säästa kuni 70% küttekuludelt! 

Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.

Hinnad al 11 750.–

tel 666 1355.

www.kodukliima.ee
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Halli tee 5, Viimsi
Harjumaa 74001
Tel.: 6091105, 5 093 214
info@viimsikumm.ee
www.viimsikumm.ee

• 

• 

• 

Broneeri aega telefonil 6091105
Kõik preemium ja kesk klassi rehvid on 
allahindlusega kuni 30%

Meie asume viimases vasakus angaaris, 
vaata teeviidet.

Polarex Balti OÜ on Michelin rehvide
autoriseeritud partner.

Avatud: E-R 8-18, L 10-15

Ostes õli ja filtrid
meilt,

teeme õlivahetuse

TASUTA52 22 844

Väike kasvab suureks!
Rikkalikus valikus istikuid, seemneid, lillepotte, mulda, väetist, 

aiatööriistu, lemmikloomatarbeid.

20., 21. ja 22. juunil SUUR JAANIEELNE SOODUSMÜÜK

E–R 9–19

L 10–19

P 10–16

OÜ Selteret

Muuli tee 8

Viimsi

Tel. 600 36 86

www.selteret.ee


