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Umbusaldus
volikogus
kukkus läbi
Teisipäeval toimunud Viimsi vallavolikogu istungil oli esimese punktina
päevakorras opositsioonis oleva Reformierakonna algatud umbusaldusavaldus volikogu esimehe Aarne Jõgimaa
ja vallavanem Haldo Oravase vastu.
Seitse umbusalduse avaldajat süüdistasid vallajuhte hangete suunamises Aarne Jõgimaa
osalusega ettevõttele AS Esmar Ehitus, kuigi
Riigihangete vaidluskomisjon oli 15. veebruaril 2011 otsustanud, et puudub alus AS-i Esmar
Ehitus hankemenetlusest kõrvaldamiseks. Juhtunu uurimiseks ja selguse saamiseks pöördus
vallavalitsus ka politsei poole, kuid politsei
keeldus kriminaalmenetlust algatamast, leides,
et antud asjas kuriteo koosseis puudub. Samuti
puudub alus menetluse alustamiseks Jõgimaa
osalemise kohta hääletusel AS-ile Viimsi Vesi
raha eraldamiseks, selgub politseiameti poolt
5. aprillil Aarne Jõgimaale saadetud teatisest.
Volikogus toimunud hääletusel oli umbusalduse avaldamise poolt kuus (mitte seitse,
nagu üleriigilises meedias kirjutati) ning vastu
kaksteist volikogu liiget. Erapooletuid ei olnud, Aarne Jõgimaa ise hääletusest osa ei võtnud. Seega oli umbusaldamine läbi kukkunud
ning volikogu ja vallavalitsus jätkavad igapäevast tööd.
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Peremehetute ehitiste
hõivamine

Vokaalansambel Söörömöö koosseisus Tuuli Rand, Maria Väli, Maarja Aarma, Mari-Liis Aljas ja Teele Viira. Fotod Aime Estna

Viimsi JazzPopFest 12. mail
Laupäeval, 12. mail toimub
Viimsi Koolis juba kolmas
jazz- ja popmuusikafestival
kooridele ja vokaalansamblitele. Festivalist võtab osa
üle 400 väga erinevas
vanuses laulja, kes astuvad
üles neljal kontserdil. Viimsi
JazzPopFesti korraldab Viimsi
Vallavalitsus, kunstiline juht
on Aarne Saluveer.

Kolmandale Viimsi JazzPopFestile on registreerunud 11 koori ja
10 vokaalansamblit, kes tulevad
Viimsisse nii lähedalt kui ka kaugelt. Mitmed koorid ja ansamblid
võtavad festivalist osa juba teist
või kolmandat korda.
Festivalil osalevad: A-kategoorias Simply the Best Noorte
Segakoor Vox Populi, Otsa kooli
popkoor, segakoor Suisapäisa ja
Tallinna Ülikooli Kammerkoor.
B-kategoorias Just for Fun astuvad
lavale Põllumajandusministeeriumi laulukoor, Rae Kammerkoor
ja ViiKerKoo. Future is Yours
tulevikukoorid on Maire Eliste
Muusikakooli mudilaskoor, Meero
Muusiku mudilaskoor, Pärnu Rää-

Viimsi Kooli mudilaskoor, dirigent
Age Toomsalu.

ma Põhikooli koor VIISI-VALTER
ja The Musical Robbers Püünsist
koos Soome lastekooriga. Vokaalansamblite kategoorias Little Less
asuvad võistlema ansambel Miinus
Seitse, Aquarell, Chillin, GAM
vokaalansambel, Georg Otsa nim
Tallinna Muusikakooli vokaalansambel, Meero Muusikali Grupp,
Tallinna Inglise Kolledži segavokaalansambel, Tallinna Muusikakeskkooli vokaalansambel Donzelle, The Fews ja Vocamble.
Festival algab hommikul kell
10, järgmised kontserdid toimuvad
kell 13, kell 16.30 ja lõppkontsert
algab kell 19.30. Lõppkontserdil
astub üles eelmise festivali üks
võitjatest vokaalansambel Söörömöö koosseisus Tuuli Rand, Mari-

Liis Aljas, Maarja Aarma, Maria
Väli ja Teele Viira.
Festivali kunstilisel juhil Aarne
Saluveeril on hea meel, et osalejate
arv on võrreldes esimese kahe festivaliga kasvanud. “Eriti rõõmustav
on näha osalejate hulgas nii palju
uusi ja ka juba suurtel lavadel kogemusi omandanud vokaalansambleid. Tõotab tulla põnev võistlus,”
sõnas Saluveer. Oma juhendatavad
ansamblid toovad festivalile mitmed tunnustatud muusikud, nagu
Toomas Voll, Kelli Uustani, Triin
Ella ja Arno Tamm. Korraldajad
jätkavad 2010. aastal alguse saanud koostööd Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooliga. Lisaks Otsa
kooli muusikutest koosneva bändi
kaasamisele, saavad festivalil praktikakogemuse ka kooli noored helirežissöörid ja -tehnikud.
Viimsi valla kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott Kask peab
oluliseks, et festivalist võtavad osa
ka Viimsi koorid. “Juba kolmandat
aastat osaleb JazzPopFestil Viimsi
Huvikeskuses Age Toomsalu juhendamisel tegutsev ViiKerKoor.
Püünsi Kooli mudilaskoor The
Musical Robbers, keda juhendab

Arvo Luik, toob sel korral festivalile sõpruskoori Soomest. Festival
peaks pakkuma osalemis- ja kaasaelamisrõõmu nii vallaelanikele
kui ka külalistele,” sõnas Kask.
Viimsi JazzPopFest ootab festivali
kontsertidele omadele pöialt hoidma ja mõnusat muusikat ning põnevaid etteasteid nautima.
Kuna parimatele vokaalansamblitele ja A-kategooria kooridele on rahalised preemiad, siis
on osalejaid hindama palutud kolmeliikmeline žürii, kuhu sel aastal
kuuluvad Jazzkaare peakorraldaja
Anne Erm, jazzmuusik Virgo Sillamaa ja laulupedagoog Mare Väljataga. Parimatele B-kategooria ja tulevikukooridele on auhinnad välja
pannud festivali koostööpartnerid
Viimsi SPA, Harmoonikum jt.
Viimsi JazzPopFest on hea
põhjus, et veeta üks meeleolukas
laupäev koos pere ja sõpradega
Viimsi Koolis ning nautida seejuures mõnusat muusikat. Lisainfo
festivali kohta ja täpsem ajakava
on kättesaadav kodulehel www.
viimsivald.ee/jazzpopfest.

Kristel Pedak

Festivali korraldaja

Viimsi Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine” punkti 9 kohaselt, et on peremehetu ehitisena arvele võtnud järgmised Viimsi vallas asuvad ehitised:
1. Rohuneeme tee ja Karikakra tee teeristi juures asuv ühe muuliga paadilauter.
Viimane omanik teadmata.
2. Merekivi tee lõpus asuv paadisillaga
lauter. Viimane omanik teadmata.
3. Lilleherne tee 24 kinnistu kõrval asuv
kuurihoone. Viimane omanik teadmata.
4. Läänekalda tee alguses asuv endine
Metstoa talu saunahoone. Viimane teadaolev omanik Robert Raja.
5. Lilleherne tee 22 ja Äigrumäe tee 23
vahel asuv alajaama-laohoone. Viimane
omanik teadmata.
6. Ploomi tee 12 ja 16 kinnistute kõrval asuvad tuletõrje veevõtu-kastmistiik,
pumbamaja ja puukuur. Viimane teadaolev
omanik AÜ Kirss.
Ehitiste hõivamise menetluse alustamise korraldusega (Viimsi Vallavalitsuse
30.03.2012 korraldus nr 210) on võimalik
tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel
www.viimsivald.ee.
Kõigil, kellel on vastuväiteid ehitiste peremehetuse või hõivamise kohta, teatada sellest kirjalikult Viimsi Vallavalitsusele,
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harjumaa 74001 või vallavalitsuse kommunaalameti juhataja e-posti aadressil alar@viimsivv.
ee kahe kuu jooksul, arvates teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
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Kuidas lühendada ravijärjekorda eriarsti vastuvõtule
Teenuste saamiseks tuleb inimesel end registreerida järjekorda. Iseenesest
mõistetav on pikk etteregistreerimine juuksuri juurde, mõnele kontserdile või
ka autoteenindusse. Arstilt konsultatsiooni saamine ei ole siin erand. Paljud
on kogenud ooteaegu, milleks enne registreerimist pole vaim valmis olnud.

Patsiendil on õigus valida eriarsti ja raviasutust. Foto Fotolia

Ravijärjekordade lühendamiseks saavad patsiendid ise palju ära teha. Esiteks aitab eriarstide
järjekordi vähendada hea koostöö perearstiga. Oma terviseprobleemiga tulekski esmalt pöörduda perearsti poole. Perearstid on suutelised suurema hulga probleemidest ise lahendama
ning paljudel juhtudel ei ole eriarsti vastuvõttu vajagi. Vajadusel suunab perearst patsiendi
eriarsti, õe või ämmaemanda juurde.

Vali arsti ja raviasutust

Kui perearst on patsiendi suunanud eriarstile ning tema vastuvõtule pääsemiseks on pikk
järjekord, siis on võimalik leida viise selle lühendamiseks.
Esiteks on patsiendil võimalus ja õigus valida raviasutust, kuhu eriarstile minna. Raviasutustes võivad ravijärjekordade pikkused oluliselt erineda. Seega soovitame alati ooteaegade
pikkusi uurida mitmest raviasutusest ning võimalusel valida enda jaoks sobivaima ooteajaga
koht. Enamusel suurematel raviasutustel on olemas ka digiregistratuurid, kust sellele infole
kiiresti ja mugavalt ligi pääseb. Ravile võib minna ükskõik missuguse haigekassa lepingupartneri juurde üle kogu Eesti.
Teiseks on patsiendil võimalus valida arsti. Isegi kui perearst on saatekirjale kirjutanud
mõne kindla raviasutuse või arsti nime, tasub alati uurida ka teiste sama eriala spetsialistide
vabade vastuvõtuaegade kohta. Kui patsient ei vali arsti ja on nõus pöörduma ükskõik missuguse sama eriala arsti poole, on ravijärjekord harilikult tunduvalt lühem.

Tasuline visiit

Mõned raviasutused pakuvad ka tasulisi visiite. Need on visiidid, mida raviasutused saavad
pakkuda siis, kui neil jääb haigekassa ostetud visiitidest personali tööressurssi üle. Tasulisi
visiite on võrreldes nn haigekassa ostetud visiitidega oluliselt vähem, ühtlasi kasutatakse
neid harvem ja seetõttu on võimalik tasulisele vastuvõtule pääseda kiiremini.
Meeles peab aga pidama seda, et tasulise visiidi puhul tuleb inimesel endal maksta nii
visiiditasu kui ka võimalike uuringute ja protseduuride eest. Hinnad kehtestab iga raviasutus
ise ning kogu teenus võib lõppkokkuvõttes kujuneda päris kalliks. Seepärast soovitame alati,
kui raviasutus pakub tasulist visiiti, uurida ka nn haigekassa poolt tasutavate visiidide kohta.

Visiidi tühistamisest teavita raviasutust

Väga tähtis on ka, et patsient teavitaks raviasutust, kui ta ei saa mingil põhjusel vastuvõtule
või haiglaravile minna. Mõnede arstide väitel ulatub nn tühjade visiitide (visiidid, mille puhul arsti aeg on broneeritud, kuid inimene vastuvõtule ei tule) arv isegi kuni 20% kõikidest
vastuvõttudest. Õigeaegse teavituse korral (vähemalt 24 tundi enne visiiti) saab vabastada
vastuvõtu või haiglaravile tuleku aja ning teistel patsientidel on võimalik aega broneerida ja
saada abi kiiremini.
Kuigi ravijärjekordi tõenäoliselt kaotada ei õnnestu, aitab erinevate osapoolte hea koostöö tagada patsiendile õigeaegse ja vajaliku abi.
Ravikindlustuse nimel head tervist soovides,

Ado Viik
EHK Harju osakonna direktor

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 leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 606 6864, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 27. aprillil

Vastab abivallavanem
Endel Lepik
Oled Viimsi Vallavalitsuses
ametis juba seitse aastat. Kõigepealt paluks Sul avada oma
Viimsi-eelset tööalast teekonda – tean, et oled varem olnud nii koolijuht kui ka vallavanem. Kuidas Sa Viimsisse tööle sattusid?
Töötasin 2005. aastal Eestimaa Maaomavalitsuste Liidus
haridusnõunikuna, sealt mind
Viimisse tööle kutsuti. Arvan,
et minu kooli- ja omavalitsusjuhi kogemus võis Viimsis ära
kuluda. Viimsi oli ja on kiiresti
arenev omavalitsus, siin töötades on olnud palju väljakutseid
ja seni pole ma kahetsenud.

Et lugejal oleks selge, millega
täpsemalt tegeled, loen üles
Su ammendamatu valitsemisala: saared, sadamad, ühisveevärk ja kanalisatsioon, energeetika, side, heakord, teedeehitus ja korrashoid, liikluskorraldus, ehitusküsimused,
vallas- ja kinnisvara kasutamise koordineerimine, ehitusameti ja kommunaalameti tegevuse koordineerimine. Mille peale kulub kõige rohkem
aega ja jõudu?
Sõltub aastaajast ning rahahulgast. Sadamad ja elu saartel on probleemiks siis, kui ilmataat kaanetab Muuga ja Tallinna lahe või kui tuul ei luba
korraldada laevaliiklust Prangli saarele. Eks elu väikesaarel
tekitab ikka probleeme, eriti
neile, kes sinna külla või seiklema lähevad. Pärismaalased
teavad, et meil Eestis on neli
aastaaega ja talvele järgneb kevad ning tormile rahulikumad
päevad ning oskavad ennast
ka vastavalt sellele varustada
eluks vajalikuga.
Hetkel on riik alustanud
Prangli uue laeva ehitamist
ja seoses sellega tuleb ümber
ehitada ka sadamaid. Loodan,
et meie rahataotlus maaelu
programmi Leader saab positiivse vastuse ja Leppneeme
sadamasse on võimalik purjespordikoolile ruumid ehitada.
Eelmisel aastal saime kokkuleppele riigiga Naissaare sadama remondi osas. Riigile kuuluv AS Saarte Liinid on lubanud ja alustab sel kevadel
sadama renoveerimistöödega,
remontides sadamahoone, ehitades generaatorihoone, et tagada sadama elektriga varustatus ja remontida sadamakai.
Omajagu aega võtavad teed
ja nende korrashoid. Täna, kui
rahalised vahendid on piiratud, paljud erateeomanikud on
pankrotistunud, aiandusühistud
lõpetavad tegevuse, on meil
kommunaalametiga tööd küllaga, et vallakodanikele oleks
tagatud liikumisvõimalus, et
teed oleks talvel lahti lükatud
ja muudel aastaaegadel sõidetavad. Arvestades aga meie
omavalitsuse autostumust ja
kõrget liiklussagedust, ei ole

raha kunagi nii palju, et me ise
siin vallamajas ja vallakodanikud oleksid teede seisukorraga
rahul. Tulenevalt oma pikast
east kipuvad teed lagunema.
Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivaldkonnas on vald
pingutanud pea kümme aastat ja täna on saavutatud uus
kvaliteet. Puhas ja kvaliteetne
joogivesi on juba jõudnud ja
jõuab tuhandetesse valla peredesse. Välja on ehitatud sadu
kilomeetreid vee- ja kanalisatsioonitorustikku, need tööd
jätkuvad ÜF II projekti käigus
veel 1,5 aasta jooksul. Lähiaastatel on vaja lahendada sadeveeküsimused, kahjuks riik
planeerides vee- ja kanalisatsiooni rahastamist, jättis sadevee küsimuse lahendamata, see
aga põhjustab lähiaastatel uute
kaevaetööde tõttu järjekordselt
inimestele ebamugavusi, kui
teid tuleb jälle üles kaevata.
Heakord on üks teema, mis
kerkib üles valdavalt suvel.
kahjuks on meil eraomanikke,
kes oma kinnisvara ei suuda ja
soovi korras hoida, olgu selleks siis niitmata territoorium
ja prügi või räämas majafassaad ja ripakil piirdeaiad.
Eraldi teema on heakord riigi teedel. Rohuneeme ja Randvere kui riigile kuuluvaid teid
peab korras hoidma Põhja regionaalne maanteeamet – kahjuks arvavad nad, et Haabneeme alevikus on piisav kord
suve jooksul hein maha niita.
See ei rahulda aga ei vallakodanikke ega vallavalitsust.
Viimati oli vallas tõeliselt suur
sündmus uue veepuhastusjaama avamine. Mida suuremat
on lähiaegadel veel oodata?
Või ka laiemalt – millised on
Sinu valdkonnas praegu vallavalitsuse kõige tähtsamad
töösuunad ehk prioriteedid?
Prioriteediks on ÜF II
vee- ja kanalisatsiooniprojekti
lõpetamine. Paralleelselt sellega püüame esitada ÜF III projekti, mis peaks tagama AS-ile
Viimsi Vesi kuuluva Muuga
reoveepuhasti renoveerimise
ja valla heitvee puhastamise.
AS Tallinna Vesi kahjuks ei
suuda osutada täna kvaliteetset
teenust, mis omakorda põhjustab vallas keskkonnareostust.

Lähiajal so mai lõpus peab
valmima Pärnamäe kahe km
pikkune kergliiklustee, mis
tõstab liiklusturvalisust ja samas võimaldab valla elanikel
harrastada tervislikke eluviise.
Lõppfaasis on koostöös
Tallinna ja Põhja regionaalse maanteeametiga Ranna tee
taastusremondi projekti valmimine. Selle projekti alusel
ehitatav tee muutub neljarealiseks, valmiv Miiduranna küla
poolne kergliiklustee peab tagama liiklusolude paranemise,
täna liigub sellel teel 17 000
autot ööpäevas.
Oled meil varem olnud abivallavanem ka kultuuri, hariduse ja sotsiaaltöö alal. Mida sellest ajast meenutada
tahaksid?
Töö haridusvaldkonnas esitas hulga väljakutseid. Viimsi
on Eesti mõistes ainulaadses
situatsioonis, sest sotsiaalset
infrastruktuuri põllumajandusreformi käigus Kirovi kalurikolhoos kahjuks vallale üle
ei andnud. Kiiresti kasvavas
omavalitsuses aga on lasteaia
ja koolikohtadest alati puudus.
Tagasi vaadates on see olnud
aktiivne ehitamise aeg. 2006.
aastal valmis Viimsi Kool,
2007. aastal Randvere keskusehoone lasteaia, noortekeskuse
ja perearstipunktiga, samuti nn
Mõisaplatsi spordiväljak kunstmuru jalgpaliväljaku ja tenniseplatsidega, 2009. aastal Viimsi
kooli Karulaugu õppehoone.
Kripeldama on jäänud, et
me pole suutnud sõlmida kokkuleppeid Piilupesa lasteaia ja
nn vana keskkooli hoone osas
AS-iga Esmar, et need majad
võiksid meie lapsi edasi teenida. Majanduslangus ei võimaldanud ehitada valmis kooli
staadioni.
Nagu nende lugude puhul tavaks, läheme lõpus isiklikumaks. Räägi veidi oma tegemistest vabadel tundidel ja
puhkuse ajal.
Mulle meeldib lugeda ja
koduses majapidamises toimetada. Jalutan ka looduses ringi
ja tegelen oma rõõmuks fotograafiaga.
Küsis

Jüri Leesment
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Külavanemate teadaanne
Viimsi valla elanikele
V

iimastel kuudel on Viimsi vallas toimunud mitmeid olulisi
valla arengut ja kogu valla elanikkonda puudutavaid sündmusi, nagu Viimsi valla teede teemaplaneeringule sadade elanike poolt esitatud vastuväited avaliku väljapaneku perioodil, üha
suurenev ja konkreetsemaks muutuv surve Rohuneeme maastikukaitsealale ehitustegevuse algatamiseks, info Muuga Sadama jõulisest laienemissoovist ja lõpuks vallavolikogu Reformierakonna
poolt esitatud süüdistused volikogu esimehe ja vallavanema vastu
ning umbusaldusavalduse algatamine.
Samal ajal on vallas tugevnemas ühtne ja elujõuline külaliikumine. Valitud on kaks uut külavanemat, kes koos eelnevatega
on koondunud ühise laua taha, et lisaks oma küla rahva huvidele
seista koos ja tulemuslikumalt kogu valla elanikkonna ühiste huvide eest.
Selgitamaks valda juhtivate poliitiliste jõudude visioone valla
arengust, nende koostöövalmidust valla elanikega ja seisukohti
põletavates päevaprobleemides ning ühtlasi selleks, et välistada
“külajutte” ja lihtsalt poriga loopimist, on külavanemad viimaste
nädalate jooksul kohtunud nii valitsuskoalitsiooni kui ka opositsiooniliste poliitiliste jõudude esindajatega.
Kokkusaamisel IRL-i esindaja ja praeguse vallavanema Haldo Oravasega selgus IRL-i ja vallavanema seisukoht, mille järgi
teede teemaplaneeringus kõige rohkem vaideid ja vastukajasid
tekitanud uut Rohuneeme maanteega paralleelset teed ega mingit
muud kinnisvara arendustegevust Rohuneeme maastikukaitsealale ei planeerita ning et IRL võitleb jätkuvalt Muuga Sadama
laiendamise vastu. IRL-i sõnumiks oli soov teha senisest tihedamat koostööd külavanematega ja tugevdada külaliikumist.
Kokkusaamine Viimsi Ettevõtjate Liidu esindaja ja praeguse
vallavolikogu esimehe Aarne Jõgimaaga toimus erinevalt meedias kajastatust viisakas ja korrektses õhkkonnas ning kujunes
konstruktiivseks. Aarne Jõgimaa seisukoht on, et Rohuneeme
maastikukaitseala peab jääma puutumatuks, sinna ei ehitata ja
seega puudub vajadus sinna uue tee kavandamiseks. Sarnaselt
IRL-iga on Viimsi Ettevõtjate Liit vastu Muuga Sadama laienemisele. Ettevõtjate sõnumiks külavanematele oli soov hoida tihedat sidet ja teha kõiges konstruktiivset koostööd.
Kokkusaamisel opositsioonis oleva Reformierakonna esindajate Märt Vooglaidi, Enn Sau ja Kalle Pallingiga selgus, et
ühestki Viimsi valla eelloetletud aktuaalsest valupunktist ei olnud
Reformierakonna esindajad enda sõnul teadlikud ega osanud neis

Teadaanne
pensionäride
ühenduse
liikmeile
Viimsi Pensionäride
Ühenduse ARUANDEKOOSOLEK toimub
14. aprillil kell 12.00–
15.00 Viimsi Huvikeskuse saalis (Nelgi
tee 1)
12.00 Koosoleku avamine
KAVAS:
l 2011. aasta tegevusaruande kuulamine ja
kinnitamine
l Revisjonikomisjoni aruande kuulamine ja kinnitamine
l Majandusaasta aruande
kuulamine ja kinnitamine
l Ülevaated ringide tegevusest
l Volikogu liikmete vahetus
13.30–14.30 KONTSERT –
esineb Paul Ruudi kergemuusikakoor
14.30 vestlused heade
sõprade seltsis
Ootame rohket osavõttu!
Saapavabrik müüb soodsalt kevadkingi!

KOMMUNAALUUDISED

Teedest

küsimustes seisukohta võtta. Kuna Reformierakond oli hiljutise
volikogule esitatud umbusaldushääletuse algataja, soovisid külavanemad kuulda, mida opositsioon teeks paremini ja milline
võiks olla nende platvorm vallas võimule tulles. Kahjuks puudus
Reformierakonna esindajatel vastus ka sellele küsimusele. Nad
tõdesid, et neil puudub platvorm ja nad hakkavad sellele mõtlema
alles võimule tulles. Kokkusaamise eesmärgiks kujunes paraku
külavanemate kaudu rahva toetuse taotlemine Reformierakonna
poliitiliste ambitsioonide saavutamiseks. Oma sõnumit külavanematele ega ka ettepanekuid koostööks Reformierakonna esindajad ei esitanud.
Külavanemate seisukoht pärast kohtumisi oli järgmine.
Vestlus Reformierakonna esindajatega jättis mulje, et võimu
vallas soovitakse saada ainult võimu enese pärast, omamata sealjuures mingeid selgeid ettekujutusi (või tahtmata neid avaldada),
mida võimul olles tegelikult peale hakatakse. Samuti ei ole Reformierakonna esindajad valmis konstruktiivseks koostööks rahvaga
ning neil puudub tahe suhelda ja läbirääkimisi pidada vallaelanikele olulistes küsimustes. Umbusalduse avaldamine on väga tõsine poliitiline aktsioon, mis peab olema konkreetselt põhjendatud.
Kuna Reformierakond ei olnud võimeline neid põhjendusi faktidega tõestama, pöördusid külavanemad Viimsi vallavolikogu
poole, nõudes vallavolikogu revisjonikomisjoni kokkukutsumist
ja külavanemate kaasamist revisjonikomisjoni töösse. Komisjoni
töö tulemused selguvad lähiajal ja seejärel anname sellest teada
nii valla koduleheküljel, Viimsi Teatajas kui ka külade meililistides.
Külavanematel seisab ees veel kokkusaamine Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajatega.
Kelvingi küla külavanem
Leppneeme küla külavanem
Lubja küla külavanem		
Muuga küla külavanem
Prangli saare saarevanem
Püünsi küla külavanem		
Rohuneeme küla külavanem
Tammneeme küla külavanem

Ants- Hembo Lindemann
Arvi Piirsalu
Raimo Tann
Andrus Pihel
Valter Puuström*
Jüri Kruusvee
Jüri Martin
Raivo Kaare

*Valter Puuström andis sellele avaldusele toetusallkirja, kuid
tehnilistel põhjustel see valla kodulehel ei kajastu.

Õnnitleti uusi lapsevanemaid

Heakorrast

Alates aprillikuust on kommunaalameti koosseisus tööl
kommunaalbrigaad (4 kommunaaltöölist), kes lahendavad jooksvaid kommunaalmuresid, alates teemaa puhastamisest kuni truupide avamiseni. Kõik, kes märkavad
kusagil tee ääres prahti, iseMuuga külas Kasekännu
tee 36 vastas olevale küla
tekkinud prügikuhilaid, ohthaljakule on rohkelt rämpsu likke esemeid või langenud
toodud.
puid – andke sellest kommu
naalametile teada, siis saame kõik kevadiste heakorratööde raames korda tehtud. Hetkel on maa veel külmunud ja
lumi maas, aga üsna pea hakkame ka tee ääri, haljakuid ja
kraave puhastama. Kutsume Teid informeerima vallavalitsust ka siis, kui märkate prügi mahapanijaid!

Tulemas on Teeme Ära!
kampaania

Nagu eelnevatel aastatel, nii on ka sel aastal tulemas
kampaania Teeme Ära!. Sedapuhku leiab heakorratalgute
päev aset 5. mail. Head külaelu eestvedajad, korteriühistud, seltsid, ettevõtjad, aktiivsed vallaelanikud – Viimsi
Vallavalitsus kutsub kõiki üles registreerima talgutöid ja
osalema talgutel. Olgu see siis majaümbruse koristamine,
kraavi puhastus, mänguväljaku korrastamine või pargi
hooldamine – vallavalitsusel on hea meel kõikide talguobjektide üle. Mida rohkem on talguobjekte, seda suurem
rõõm on pärast puhta ja kauni valla üle. Kogu info pange
üles veebilehele www.teemeara.ee ning võimaluse korral
teavitage teostatavatest töödest ka kommunaalametit. Teeme Viimsi puhtaks!

Reklaamist ja
reklaamimaksust

Ülestõusmispühade eel,
4. aprillil olid Viimsi
Huvikeskusesse kutsutud
vallas elavad lapsevanemad, kellel sel aastal on
peres olnud juurdekasvu
ning tänu kellele on valla
elanike arv kasvanud.
Lastevanematele loeti ette
Viimsi Ettevõtlike Daamide
Assotsiatsiooni koostatud titade deklaratsioon. Kutsutuid
tervitas abivallavanem Jan
Trei: “Meie vald on saanud 28
kevadlapse võrra rikkamaks.
Lapsed teevad nooremaks mitte ainult vanemaid, vaid ka
valda. Viimsi vald on Eesti
noorim vald ja seda just tänu
teile. Meie vallas elab 4400
last, mis näitab, et meil on
elujõuline vald, kus lapsevanemad soovivad elada ja kuhu
lapsed on oodatud.”
Eriti õnnitles abivallavanem neid, kellele lapsevanemaks olemine on esmakordne
kogemus. “See on teie jaoks
elu suurim ja olulisim muudatus ning sellega harjumine
võib võtta aega. Heaks lapsevanemaks ei saa keegi üleöö –
see nõuab harjumist ning palju
kannatust.
Lapsevanemaks
olemine on täiskohaga töö,

Kevad on saabunud ja lumigi lõpuks ära sulamas. Nii nagu
kevadeti ikka, sulavad lumega välja teeaugud ja teeäärne
praht. Hetkel kestab veel teede talihooldeperiood, mis lõpeb 20. aprillil. Seniks teostatakse halvemas seisukorras
kruusateedel erandkorras hööveldamist ja kõikjal valla
teedel killustikuga löökaukude ajutist täitmist. Kui teate
mõnda ohtlikku auku, siis andke sellest teada teedeinseneri e-posti aadressile harri@viimsivv.ee, auk täidetakse esimesel võimalusel ära. Kui ilmad kuivemaks ja soojemaks
lähevad, hakatakse ka auke lappima ja teid parandama.

Alates 1. veebruarist 2012 kehtib Viimsi vallas uus reklaamimäärus. Palume kõikidel välireklaamiomanikel vormistada ära dokumendid ning maksta ära reklaamimaks.
Täname kõiki, kes seda juba kenasti teinud on! Tänaseks
on ligikaudu 40–50% valla välireklaamide omanikest jätnud esitamata reklaamimaksu deklaratsiooni, samuti pole
paljud ettevõtted esitanud loataotlust välireklaami paigaldamiseks. Viimsi Mõis OÜ pole kinni pidanud lubadustest
esitada reklaamimaksu deklaratsioonid ja maksta reklaamimaks. Reklaamimaksu pole maksnud ka OÜ Higsberg
Invest, OÜ Applehill, OÜ Koduapteek, OÜ Brem Kinnisvarabüroo, OÜ Hobbykarting, OÜ Autohoolduse, AS
Ober-Haus Kinnisvara, AS Skanska EMV, OÜ Signamar
ja mitmed kohalikud väikeettevõtted.

Vallamaja juures
parkimisest

Elu suurim muudatus on saada lapsevanemaks.

täpsemalt öeldes iga lapsevanema elutöö. Kõik muu kahvatub selle kõrval, isegi kui see
on suur ja oluline.“

Iga laps sai vallavalitsuselt
kingituseks valla sümboolikaga lusika.

VT

Viimsi vallamaja juures esineb rohkelt probleeme valesti parkijatega. Palume parkimisel järgida liiklusseaduse §
21 nõudeid. Suurimaks probleemiks on see, et pargitakse
kohta, kus on keelatud parkida. Nii on takistatud korduvalt bussiliini 1A ümberpööramist (ühel korral oli buss
ligi tund aega kinni), mis on tekitanud palju pahandust ja
ebameeldivusi ühistranspordi kasutajatele. Parkimiskohti
on sadakond vallamaja ümber, paraku ei asu kõik ukse
kõrval. Sõidutee parempoolses teeservas, kus liikluskorraldusvahend seda ei keela, on samuti lubatud parkida.
Näiteks Nelgi tee ääres on see lubatud, lisaks põiktänavad.
Seega kokku on kohti parkimiseks ümber vallamaja 150
või rohkemgi, mis peaks olema igati piisav. Järgime kõik
liiklusseadust ja oleme eeskujuks teistele!

Alar Mik
kommunaalameti juhataja
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Lennart Meri mälestuskontsert
28. märtsil tähistati
Viimsi Püha Jaakobi
kirikus president Lennart
Meri 83. sünniaastapäeva
mälestuskontserdiga.
1) 29. märtsil 2012 Metsakalmistul. President Lennart
Meri haud koduvalla leinakimbuga.
2) Esineb ansambel Heinavanker helilooja Margo Kõlari
juhendamisel.
3) Kõneleb vaimulik Erkki
Juhandi.
4) Koguduse õpetaja Arho
Tuhkru.
5) Vallarahvas mälestuskontserdil.

1

3

4

6) Pildil vasakult: President Meri
pojapoeg Lauri-Kaarel Meri,
Mari-Ann Kelam, Mart Meri,
Andres Tolts ja Mare Vint.
Fotod Aime Estna

2

5

6

Püünsi Kooli öös oli asju
Pühapäeval, 22.aprillil kell 12.00
Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

VIIMSI
LAULULAPS
2012
Publikul võimalus valida oma lemmik
igas vanuserühmas – loosikupong 1 euro
l

l

Parimad lauljad pääsevad Viimsit esindama
lauluvõistlusele
“Harjumaa Laululaps 2012”
Tule sõbrale pöialt hoidma!

Ühel vahval kevadisel
koosolekul tuli Püünsi
Kooli õpilaskogul mõte,
et sellele kevadele võiks
vastu minna uue ideega
ja katsetada, missugune
võiks Püünsi Koolis elu
näha välja öösel.
5. aprillil sai see idee teoks
tehtud. Sündmusele pandi nimeks küll filmiöö, kuid nagu
öeldakse, öös on asju – nii oli
ka selles öös kõikvõimalikke
toredaid ettevõtmisi.
Vapramad öölased hakkasid saabuma juba varakult, et
ette valmistada oma ööpesad
juhuks, kui Une-Mati külla
peaks tulema. Öö alguseks
vaadati filmi mobiiltelefonide
kahjulikkusest – selle filmi
olid valinud õpetajad.
Edasine programm jätkus
juba noorte omavalitud filmidega. Noormehed olid endale
valinud humoorikaid filme,
neidude romantilisemad valikud tõid nii mõnelegi pisara
silma. Õpilaste sõnul oli päris
vahva koolis vaba aega veeta.
Maja oli täis mõnusat popkorni
lõhna. Kes filmivaatamisest tüdines, suundus võimlasse sportima. Öö jooksul saigi kõige
rohkem koormust just spordisaal, peeti mitu tennisevõistlust,
võeti mõõtu jalg- ja võrkpallis.
Öö edenedes pandi tümpsuma
muusika ja noored said ennast
tantsupõrandal välja elada. Pal-

Karaoke staarid.

Popcorni meistrid.

ju elevust tekitas karaoke laulmine. Mängiti mänge ja ühineti
vestlusringidesse. Öö oli vahva
ja vapramad uinusid alles kella
7 paiku hommikul.
Päeval on Püünsi Koolis
tore ja tegus, tõdeti, et ka öö

võib koolis olla ülivahva ja
selliseid sündmusi oodatakse
ka edaspidi. Aitäh vapratele
osavõtjatele ja õpetajatele, kes
noortega kogu öise ettevõtmise kaasa tegid!

Gea Radik
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Me tuleksime laulma terve klassiga!
“Me tuleksime laulma
terve klassiga, kui oleks
kodule lähemal ja odavam“ – nii kuulutas üks
Viimsi Kooli laululaps
ja nüüd on tema soov
täitumas. Sügisel avab
Maire Eliste muusikakool
oma osakonna ka Viimsi
Koolis. Kui aga võrrelda
õppemakse teiste erakoolidega, siis on see
kool kõige odavam.
Idee tulla Viimsi Kooli sündis
vajadusest kasvada. Pirital jäi
koolil kitsaks ja paljud lapsed
sõitsid sinna Viimsist. Kuna
Viimsi Vallavalitsus ja kool
olid ideega päri, siis alustab
muusikakool sügisest ka Viimsis. Koolis on võimalik õppida
laulu ja pillimängu haridusministeeriumis litsentseeritud õppeprogrammide ja koolitusloa
alusel. Õppemaks arvestatakse
vanemate tulumaksust maha.
Kõik kooli 10 õpetajat on
kõrgema haridusega ja oma
ala tublimad. Kooli õpilased
on võitnud auhinnalisi kohti
paljudel lauluvõistlustel. Viimati võitis Susanne Rull oma
vanuseklassis Laulukarusselli
lauluvõistluse. Kooli õpilased
on oma lauluoskusi jäädvustanud kuuele CD-le ja ühele
DVD-le, käinud mudilaskoori
ja kammerkooriga laulupeol
ning esinenud televisioonis ja
paljudel kontsertidel üle Eesti.
Lavakogemuse ja -julguse
kasvatamiseks korraldab kool
avalikke kontserte. Nii on esinetud Estonia kontserdisaalis,
Pärnu ja Vanemuise kontserdimajas, Viljandi Pärimusmuusika aidas, Pärnu Eliisabeti
kirikus, Tartu Salemi kirikus,
Haapsalu toomkirikus, Tallinna Jaani ja Kaarli kirikus, Piri-

Maire Eliste muusikakooli laululapsed.

ta kloostri kabelis, Mustpeade
majas, Kadrioru lossis, KUMU-s, Tallinna Lauluväljaku
klaassaalis jm. Koos on lauldud paljude tähtedega – Hanna-Liina Võsa, Maarja-Liis
Ilus, Jakko Maltis, Uno Loop,
Ivo Linna, Olav Ehala, Kaire
Vilgats ja tema laululahingu
Nukukoor.
Muusikakool kasutab Viimsi Kooli pärastlõunast vaba
aega ja suurepäraseid tingimusi.
Alustatakse 3-aastastega.
See on beebikooli järel nn üleminekurühm, kus laps alustab
iseseisvat õppimist. Tunnis
ollakse ilma vanemateta. Loominguliste tegevuste kaudu
õpitakse laule, rütmimänge,
tantse ja kehakeelt. Tunnid on
kord nädalas 30 minutit.
Edasi tulevad 4–5-aastaste
kontsertrühm ja ettevalmistusrühm. Kontsertrühmal on
oluliselt rohkem esinemisi ja
sinna pääsemiseks tuleb lapsel
läbida musikaalsuskatsed. Ettevalmistusrühmades toimub
aga samasugune töö ja paljud
neistki saavad oma õpetaja

soovitusel jätkata kontsertrühmas. Tunnid on 2 korda nädalas 40 minutit, kontsertrühmal
on ka liikumistund.
6–7-aastaste kontsertrühm
ja ettevalmistusrühm jätkavad
samas vaimus nagu nooremadki. Laulud ja muusikalised
mängud on muutunud keerulisemaks ja on lisandunud ka
rütmisilpide õpe. Tunnid on 2
korda nädalas 40 minutit, kontsertrühmal on ka liikumistund.
Mudilaskoor on meie kooli
esinduskollektiiv, kes osales
ka XI noorte laulu- ja tantsupeol ja festivalil Europe Cantat
junior 6. Selles laulavad väga
tublid lapsed, kellest paljud on
alustanud juba beebikoolist.
Tunnid on 2 korda nädalas 45
minutit ning kord nädalas on
tantsutund.
Tütarlaste ansambleid on
mitu. Vanematel lastel on võimalik valida klassikalise laulu,
poplaulu või muusikali suund.
Õpilaste arvu kasvades on võimalik kokku panna ka neidude
koor.
Lastevanemate kammerkoor on tekkinud vajadusest

laulda koos oma lastega. Nii
on esinetud viimasel noorte
laulupeol ja esitatud koos ka
Piret Ripsi kantaati “Hingedemaa kellad“, mis on kirjutatud
meie laulukoolile ja millest on
valminud heliplaat ning kirjastatud noot.
Pillikoolis on võimalik õppida nii süvaõppes, kus kõik
ained on nagu munitsipaalkoolides, kui ka huviõppes, valides ainult ühte instrumendi.
Õppida saab klaverit, viiulit,
tšellot, kitarri, flööti, trompetit
ja teisi pille.
Laul ja pillimäng hoiavad
hinge noorena ja vaimu värskena. Lauluga on kasvanud
ka eesti rahvas, nii on sündinud laulev revolutsioon, nii
tuli Eurovisiooni võit, nii elab
muusika meis igavesti.
Lähemaks tutvumiseks meiega tulge Viimsi Kooli Veemuusika kontserdile reedel, 27. aprillil kell 18.
Rohkem infot ja registreerimine www.mariel.ee või info@
mariel.ee.

Maire Eliste

muusikakooli juht ja õpetaja

Niplispitsi lugu Viimsi Huvikeskuses
jandil levinud niplispits jõudis
Eestisse arvatavasti 17. sajandil
ning püsis peamiselt rahvarõivaste käiste, tanude, pottmütside, kraede ja põllede kaunistusena kasutusel 19. sajandi lõpuni.
20. sajandil hakati meil eelistama heegel- ja masinpitsi, sest
need olid vähem töömahukad ja
oluliselt odavamad. Niplispitsi
taassünd leidis Eestis aset alles
1990. aastatel, kui asutati MTÜ
Niplispitsi Selts.
Seekordse näituse korraldaja on 2008. aastal asutatud
MTÜ Rahvuslikud Pitsid, kes
on seadnud oma eesmärgiks
eesti traditsiooniliste rahvarõivapitside ajaloo uurimise,
rahvuslikele pitsidele uute kasutusvõimaluste otsimise ning
niplispitsi kursuste ja näituste
korraldamise Eestis ja välisriikides.
Näitus on avatud tööpäeviti kell 10–18 ja külastajatele
on tasuta sissepääs. Avamine
toimub 16. aprillil kell 18.00.

Viimsi Huvikeskuses on
16.–30. aprillini avatud
näitus “Niplispitsi lugu”,
mis annab ülevaate selle
kauni käsitööliigi traditsioonilistest ja tänapäevastest kasutusvõimalustest.
Näitusel on nii väikseid niplispitsist esemeid kui ka suuremaid
pitsipilte, mille on valmistanud
Tallinna, Tartu ja teiste piirkondade meistrid.
Niplispitsi valmistatakse
spetsiaalsel padjal pitsipulkadega niidipaare keerates ja
ristates. Keerukamate pitside
tegemiseks võib korraga vaja
minna mitusada pulka.
Lääne-Euroopas 15.–16. sa-

Kaire Ries “Pitsiliblikas”.

Priit Halberg “Pruutpaar”.

Viimsi Huvikeskus

Eneseabihuumor
Rakvere Teater pakub reedel, 18. mail kell 19
Viimsi Huvikeskuses meelelahutust komöödiaga
“Elu ja kuidas sellega toime tulla“.
Rakvere Teatri trupp peab õhtul lahendama raske ülesande.
Mida teha, kui elu ei vea välja? Raha ei jätku, tööd ei ole,
suhted vastassugupoolega ei
suju. Ning aega selleks kõigeks on vaid kaks ja pool tundi ning lahendus peab sündiHetk lavastusest.
ma Viimsi Huvikeskuse laval.
Alati aitab huumor, mis on ka põhiline tõetera eneseabikomöödias “Elu ja kuidas sellega toime tulla”.
Kuna lavastuse ettevalmistamiseks kasutati eneseabiõpikuid, küsime näitleja Toomas Suumanilt, mis kasu neist
on. “Inimeses tekitatakse tunne, et tal on neid raamatuid
vaja. Eestlane saab endaga aga paremini hakkama kui
ameeriklane. Ta oskab eneseabiõpikute üle naerda. Muidu
oleks seda etendust ka raske teha, sest me pakume siiski
kerget meelelahutust,” lausub Toomas Suuman.
Naeruekspertidena astuvad vaatajate ette Eduard Salmistu, Toomas Suuman, Margus Grosnõi, Peeter Rästas,
Maarika Mesipuu, Natali Lohk ja Helgi Annast, lavastas
Üllar Saaremäe.

Rakvere Teater

6

13. aprill 2012

Mis paat see on –
kalapaat
Paatide valmistamise algusest saadik on nende
üks olulisemaid kasutusalasid olnud kalapüük.
Erinevatel aegadel käidi kalal erinevate alustega, kuid näiteks 19. sajandil oli kalapaatide
põhikuju juba üsna sarnane. See ei tähendanud
aga, et nende nimetusi vähemaks oleks jäänud –
heal paadil mitu nime.

Purjega kalapaat Randvere rannas 1920. aastatel.

Kuigi kalapaate on väga erinevaid, iseloomustab neid kõiki teki puudumine, sest vastasel juhul poleks kala kusagile
panna (v.a traallaevad, kuid nendest edaspidi). Väiksemaid
kalapaate on kutsutud lootsikuteks või julladeks. Nendega
käidi õngitsemas või noota vedamas, samuti väikesemahulisemal võrgupüügil. Oma mõõtmetelt ei olnud lootsikud
eriti suured ja seeõttu kasutati tõsisemaks kalapüügiks suuremaid, sageli juba purjedega paate, mis võisid olla juba
koguni 7,6 meetri pikkused. Sääraste suurte paatide nimedega on lugu juba keerulisem. Sageli nimetati alus selle järgi, millisel moel kohalikud temaga kala püüdsid, näiteks:
võrgupaat, mõrrapaat, noodapaat. Lääne-Eestis kutsuti suuri kalapaate koguni laevadeks, näiteks võrgupaadi asemel
võrklaev. Teine võimalus oli nimetada paate püütava kala
järgi, sellest tulenevad näiteks lestapaadid, kilupaadid, räimepüüupaadid.
Põhja-Eestis (ka Viimsi kandis) on kalapaate nimetatud ka konstruktsiooni erinevuste järgi. Säärased olid nelilaid- ja viislaidpaadid, mille nimetus tuleneb külgede ehitamiseks kasutatud laudade arvust. Nelilaidpaadid on veidi
väiksemad ja sageli ühe mastiga, viislaid võis olla aga lausa
kahe mastiga ning sellega sai lisaks kalastamisele ette võtta
pikemaid merereise. Maste sai mõlemalt paadilt vajaduse
korral maha võtta. Kui kasutama hakati paadimootoreid,
siis purjedega kalapaadid kadusid vaikselt kasutuselt. Tänapäeval on kalastamiseks levinud lappajapaadid, mis saavutasid suure populaarsuse pärast II Maailmasõda seisevnoodapüügiks ning on levinud kalapaadiks veel tänapäevalgi.
Lisaks lappajapaatidele kasutatakse ka kakuampaate, mis
oma pikkuselt võivad ulatuda juba 11 meetrini.
Rannarahva Muuseumis on eksponeeritud koguni mitu
erinevat kalapaati. Üks 1950. aastatest pärit paat ehib muuseumi majaesist, teine paat asub maja taga, kuid on eraldatud paljudeks tükkideks, sest muuseumisse jõudis ta läbi
Eesti Draamateatri, kus ta tegi vahepeal karjääri lavadekoratsioonina. Mitu kalapaati asub ka Viimsi Vabaõhumuuseumi territooriumil. Rannarahva Muuseumis on jätkuvalt
üleval ka näitus „Paadi elu“, mille kohta leiab infot aadressil www.rannarahvamuuseum.ee.

Maivi Kärginen

Rannarahva Muuseum

Head jalgsi- ja kepikõndijad!
Järgmine matk “Tutvume koduvallaga” toimub 29. aprillil.
Valla buss V2 väljub Viimsi haigla juurest kell 10.33. Matka
algus kell 11.00 Tammneeme tee bussipeatusest. Matkame
Randvere teega piirneva Balti klindi lääne otsas, kus kasvavad
Viimsi suuremad kuused ja männid. Seletusi jagab külavanem
Raivo Kaare. Saame teada kaluriküla tekkimisest ja elusolemisest ning külade uutest arengutest. Matka lõpetame lõkke ääres vorstikeste grillimisega ja pohlavarre tee joomisega.
Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühenduse matkaklubi. Info telefonil 601 2354.

laevrikk arhiivikapist

Lähisuhe loodusega
Väikesaare elanikul on
loodusega hoopis lähedasem suhe kui linna kortermaja asukal. Tähtsaid
töid ja sündmusi kirjeldavate arhiivimaterjalide
kõrval leidub ka neid,
kus kirjutatakse saarest
endast ja ta loodusest.

Aksi fotograaf August Luusmann (1885–1933) märkis
oma päevikusse peale päeva
ja kuupäeva ka tuule suuna ja
temperatuuri – teabe, mis oli
saarel elava paadimehele eluliselt tähtis. Ta filosofeeris mere
ja meremeeste üle ning tõi esile
just rannakaluri vahetu suhte
loodusega: “Vahe on vahel elukutselise reisi meremehe ja elukutselise tegelise meremehe, so
kalamehe vahel, kel meri põlluks. Reisija meremehe elu on
küll suurepäraline, otse uhkust
äratav elukutse. Aga ta ei suuda nii sügavale mere elu sisse
tungida kui merepõllumees.”
1911. aasta veebruaris seisab
päevikus, et paistis, “nagu oleks
jäe ajanud üle poole Aksi saare.
Ma keilisin jäe peal.” Kaheksa
aastat hiljem pildistas Luusmann Aksi rannas kümnemeetrise kõrgusega jääkuhjatisi ehk
jääkrunne, nagu neid saarel
kutsuti.
Ka August Luusmanni naaber Harald Aksberg (1909–
1996) oli suur loodusearmastaja, tundis merd, jääd ja saare
loodust väga lähedalt ning suutis nendest sõnadega hingematva pildi maalida. Pakun seekord
lugeda mõned Haraldi looduskirjelduste katked. Selle aasta
üllatavate aprilliilmade tõttu
valisin just need, kus räägitakse
jääst, tormist ja kevade tulekust.
Järgnevas lõigus nimetab
Harald Aksberg ka Aksi saare
kraave. Nende kraavide kaevamisega oli alustanud 1798.
aastal saarele asunud Aabram,
kel õnnestus saare keskosa kuivendada ja sel viisil paik elamiskõlblikuks muuta. Kraavide puhastamine jäi saarel iga-

1919. aastal Aksi Metsaotsa rannas, 31 jalga üle merepinna.
Eespool istub jääkamakal Bernhard Albinus Aksberg.

Aksi rahvas 1919. aasta kevadel randa kuhjunud jääd uudistamas.
August Luusmann on foto taha kirjutanud: “Jää kange SW tuulega
üle Aksi saare kalda jooksnud.“ Ees poseerib Bernhard Albinus
Aksberg.

kevadiseks suurtööks.
“Aksi idapoolne rand on
välismadaliketa ja juba paari
kilomeetri kaugusel üle saja
meetri sügav. Läänekaare tuulte ja kauni ilmaga on meri kena
ja rahulik. Aga kui tuul idapõhja kaarde pöördub ja tugevneb,
saavutavad paarisaja kilomeetri
ulatuses avamerelt tulevad lained uskumatu suuruse ja kõrguse. Idapõhja-tormiga pole näha
muud, kui üle silmapiiri tõusvaid murdlaineid – kaldalseisja
silmad ei olegi rohkem kui viie
meetri kõrgusel. Lainetemürin
on võimas ja juba ühe meetri
kauguselt peab karjudes rääkima, et ennast kuuldavaks teha.
Kõrgveega tõusis vesi idapõhi-tormiga alati nii kõrgele, et
jooksis kraavidest heinamaale.
Kraave tuli rannakarist puhastada ja lasta vesi uuesti merre

voolata. Mäletan paari korda,
kui vesi üle kallaste meie AksiMadise õuele tuli.”
“Talvel käis jäätegemine ja
siis ei pääsenud mõnikord mitmel nädalal mandrile. Väljas
paukus pakane, tuult ei olnud
ning õhtul õue minnes valitses
kummaline vaikus – meri oli
magama jäänud. Kadunud oli
alaline merekohin, külm oli
merele õhukese jää – näädingi
– näol kaane peale tõmmanud.
Ilm oli aga muutlik ja varsti
sahises priske meretuul saare raagus kaseladvus ning üle
mere, kus noor jää purunes.
Oli jälle vaba vesi ja merekohin. Aga pakane oli valvel,
oodates uut vaiksemat ilma, et
uue jää tekitamist alustada.”
“Talv möödus. Kevadine
päike sulatas lume rannakarilt
ning merel ei olnud jääst enam

suurt asja. Juba oli kuulda vaikset merelaulu lainete sulina
näol. Ka merelinnud, eriti aulid, laulsid oma kaugele kostvat
auli-auli-laulu...
Varakevadel tulid merihärjad ranna lähedale poole sülla
sügavusse vette, vist päikese
kätte soojendama ja maamees
arvas: “Mõtle, kalur saab merest
härja!” Kivihingud (emakalad),
need tulid veel lähemale, nii madalasse, et isegi meie kass üritas
veest käpaga kivihinku püüda,
kuigi randunud Hollandi raudpraamilt tulnud musti rotte oli
kõikjal külluses. Praetud kivihingu liha oli maitsev. Kevadel
madalvette tulnud merihärjad
on õieti sügavveekalad.
Need sarvilised elukad jäid
hirmsasti võrkudesse kinni ja
neid oli sealt väga tülikas kätte
saada. Keedetult olid nad heamaitselised, aga koledasti luid
täis. Toores merihärja nahk oli
nii kleepuv, et sellega võis lõhkiläinud savikausi jälle kokku
liimida.”
“Mis aga saartel alati probleemiks oli ja muret tegi, olid
sagedased pahad ilmad, tuuled,
mis olid nii tugevad, et ära paadi purje lahti tee. Tavaliselt puhusid vastutuuled sellest suunast, kuhu taheti minna. Ja kirdetormid, eriti, kui need järsku
algasid! Need olid vägevad, haaravad ja eriti hirmsad siis, kui
püüused olid merre jäänud. Kirdetormi ei saa mandriinimesele seletada, sest need arvavad,
et räägitakse udujuttu – mis
sel väikesel Soome lahel võib
juhtuda! Mäletan poisipõlvest
Aksi koolipreilit, kes 1920. aastal, paks mantel seljas, tundide
kaupa rannakuuri nurga taga seisis, kus oli natuke tuulevarju, ja
nautis mere ja lainete vägevat
näitemängu, murdlainete märatsemist 10–15 meetri sügavusel
ja sellele kaasnevat meremuusika sümfooniaorkestrit, kus puudus dirigent ja kõik pillid mängisid ühekorraga ja täie jõuga.“

Külvi Kuusk

Rannarahva Muuseum

Esimene verstapost on läbitud
Randvere Pasunakooril
oli esimese aastapäeva
kontsert Viimsi Huvikeskuses.
Esialgu on Pasunapoisid mures,
et kas neid ikka tullakse kuulama. On ju pühad ja samal ajal
toimub ka jumalateenistus Viimsi Püha Jaakobi kirikus, kus on
kohal ka Eesti Televisioon. Aga
siiski koguneb rahvast ja peagi
on kõik toolid hõivatud.
Kontsert algab dirigent Kristjan Jursi dirigeerimisel. Kõlavad Claude T. Smithi “Castlebrooke Overture” ja I. Dunajevski valss filmist “Tsirkus”.
Siis tuleb abiväge orkestrile,
Randvere ansambel Kibuvit-

Kontserdil. Foto Aiki Putting

salill, juhendaja Rein Sagar.
Koos orkestriga kõlab “Viimsi
valss”, millest on saanud kõikide viimsilaste lemmiklaul. Kõlavad rõõmsad laulud kevadest
ja lilledest – Heldur Jõgioja “Sireliõis” ja Ülo Vinteri “Kibuvitsalill” ning igihaljas Raimond
Valgre “Mul meeles veel”.
Pärast väikest vaheaega jätkab orkester. Christian Bruh-

ni “Pariisi tango” ja Louiguy
“Cherry Pink” on tuttavad lood
aegadest, mil sai noor oldud ja
tantsupidudel käidud. Puhkpillimuusika on juba kord selline,
mis haarab kõiki ja teeb ikka
hea tuju.
Esinemisjärjekord on Randvere sõnakunstnike käes. Juhendaja Helle Tomingas. Rahva ette tuuakse kaks etendust:
“Õppesõit” ja “Koolielu”. Toredad lood ja naerda saab kõvasti.
Lõpuks esinevad jälle pasunapoisid rohkem või vähem
tuntud lugudega. Arne Oit “Ja
elab rõõm”, J. Vejvoda “Škoda Lasky” ja veel palju meeldivaid lugusid.
Selle eest, et Randvere kü-

lal on oma puhkpilliorkester,
peame suure tänu ütlema endisele külavanemale Madis Kaasikule. Tema oligi see mees,
kellel tekkis mõte luua Randvere külasse pasunakoor. Küllap
oli suur töö ja organiseerimine,
et saada pillid ja leida mehed,
keda seob puhkpillimuusika.
Suur tänu kõikidele toetajatele, kelle abiga õnnestus saada
komplekt uusi pille!
Kui siiani olid lavalaudadel
ainult naiste tantsuringid, lauluringid jne, siis koos puhkpillimuusikaga on suure hulga mehi
kodustest askeldustest välja meelitanud just puhkpillimuusika,
mida me võisime nautida.

Vaike Tõnts
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Laulutuli annab elule hinguse
Viimsi segakoori aastaid meenutab koori üks kauaaegseid
liikmeid, koori president Helle
Lusmägi.
Olen olnud väga kaua Viimsi segakoori koorivanem ja seetõttu on ka
mälestusi, mis alati ei mahu koori
kroonikasse.
Olen laulnud Viimsi segakooris
alates 1983. aastast (vist). Olin just
tulnud tööle Kirovi näidiskalurikolhoosi (NKK) aiandi raamatupidajaks,
hiljem sain kolhoosi pearaamatupidaja asetäitjaks. Minu kontrolli all oli
mitme osakonna hulgas ka kultuuriosakond. Kuna olin kunagi laulnud
sega- ja naiskooris ning naisansamblis, siis läksin ka Viimsi segakoori.
Kooril oli juba paljud laulud selged, mina ei osanud veel midagi ja
hoidusin oskajate selja taha. Vaike
oli ja on praegugi väga nõudlik. Kui
valesti laulad – ütleb kohe. Tal on ju
absoluutne kuulmine. Sopranid said
alatihti pahandada, et mismoodi te
laulate – mökitate nagu kitsed! Kui
ennast tähele panime, siis oli tal muidugi õigus. Kahjuks. Et koori kaunilt
ja ühtlaselt helisema panna, selleks
kulub aastaid tööd ja kooslaulmist.
Meie olime ju alles algajad.
Kooris oli palju häid lauljaid. Sopranitest on eriti meelde jäänud laulja
Katri Kuuse ema – imelise häälega
sopran (nagu ta tütar praegu). Hoidsin

ennast hoolega tema selja taha, sest
temal olid laulud alati selged.
Kooriproovid toimusid kaks korda nädalas ja neist tuli hoolega osa
võtta. Meil oli lühikest aega ka hääleseadja Therese Raide. Esinesime kolhoosiüritustel ja ülevaatustel. 1983.
aasta ülevaatusel saime keskuse klubi
laureaadi nimetuse ja I koha isetegevusringide konkursil.
Tolleaegne Kirovi NKK oli väga
külastatav koht. Pea kõiki delegatsioone ja ametlikke külalisi, kes Eestit külastasid, toodi kindlasti ka siia.
Seetõttu oli Viimsi segakooril võimalusi esineda ka väljaspool NLiidu
piire.

Esimene välisreis

Meie esimene ja seetõttu unustamatu väljasõit oli 14. oktoobril 1989.
aastal Poolasse. Meid oli 24 naist ja
12 meest. Sõit sai teoks tänu dirigent
Vaike isiklikule tutvusele. Sõidu organiseerisime Vaikega koos. Helistasin Leedu–Poola piiri äärsesse hotelli,
panin kohad kinni nii sinna- kui ka tagasisõidul. Sinnasõidu aeg oli teada,
aga millal tagasi – selle kuupäeva fikseerisime Vaikega umbes täpselt!
Mitme kilomeetri pikkune järjekord Poola piiril, läbiotsimine, kus
kõik kohvrid valgustati ükshaaval läbi,
oli tõeline vapustus. Meid võttis vastu
ja võõrustas Toruni ülikool ja selle juures tegutsev üliõpilaste segakoor.

Majutati kodudesse. Sellega oli
alguses raskusi, sest nime järgi oli
raske öelda, kes on mees, kes naine.
Nii sattuski mõni naisisik peresse,
kuhu oodati hoopis meesterahvast.
Aga lõpuks said kõik kenasti mitmeks
päevaks majutatud.
Kohapeal oli kõik väga hästi organiseeritud, laulsime kirikutes – igal
pool oli palju rahvast kuulamas. Esimene üllatus, mida meie kirikutes
veel polnud, oli aplaus iga laulu lõpus. Kava oli nii eesti- kui ka ladinakeelne ja koosnes peamiselt koorilaulu klassikast. Üks laul on eriti meelde
jäänud – Ülo Vinteri “Omas keeles”,
mida meie lahkumisel juba poisikesed oskasid kaasa laulda, sest seal oli
fraas: la-la-la-laa jne.
Meie saabumist ja esinemist kajastati kohalikus ajakirjanduses ja
raadios ning ka filmiti, mis oli meile
samuti suur üllatus.
Sattusime Poola kõikide jumalate
püha ajal, millega kaasnesid suured
pidustused ja rongkäigud. Väiksed
lapsed olid samuti rongkäigus, kaunilt riides nagu nukud, riietuses domineeris must ja valge. Lapsed olid
väga korralikud, ei mingit jooksmist
ega hullamist.
Olin grupi vanem, koori raha olid
minu käes ja läksime siis Toruni koori
esindajaga seda panka ümber vahetama. Rublasid oli meie arvates küll
imevähe, kuid esmakordselt elus olin

ma üle miljoni rahaühiku omanik
(zlottides)! Seda nii kauaks ainult,
kui pangast välja tulin ja ööbimispaika läksin. Hakkasime seal raha laiali
jagama nii, et igaüks sai kulutamiseks
päris suure summa. Kui palju täpselt,
ei mäleta.
Meil oli kohtumisi ka Toruni koori
noortega, jalutasime õhtuses Torunis,
puhkasime jalga ühe noorpaari kodus.
Mis keeles jutt käis – mitte ei mäleta,
aga oli väga tore. Muidugi laulsime
palju. Lauldes leiad alati ühise keele
ja meele.
Tagasisõit oli omaette elamus,
piiril liikusime meeter haaval edasi. Õhtul alustasime piiriületamist ja
järgmise päeva ennelõunal saime üle
– täpselt selleks ajaks, kui olime hotelli tellinud. Olime aja ikka õigesti
paika pannud! Saime ööbida ja hommikul puhanult sõitma hakata.
Hiljem võtsime Toruni ülikooli
koori kodus vastu ja meie sidemed
jätkusid mitu aastat. Nüüd on Toruni
ülikooli segakoor ammu laiali läinud
ja sidemed katkenud.

Rootsi koor tuli kompsudega

Järgmise, 1990. aasta 17. novembril
võtsime vastu Rootsi koori. Organiseerisime nende esinemisi ja sisustasime õhtuid. Nad tulid suurte kompsudega ja ladusid need kõik minu
mälestuse järgi kultuuriosakonda viiva trepi juurde. Lahkudes jätsid nad

kõik sinnapaika. Arutasime Vaikega,
et ilmselt oli see mõeldud meie koorile. Ega midagi, palusime kõigil võtta,
mis kellelegi sobib. Seal oli kingi, riideid, maitseaineid. Muidugi ei olnud
need asjad uued, kuid mitte ka väga
kulunud. Lõpuks ikka saime sellest
kingitustehunnikust jagu. Kingituste
toomisega puutusime hiljemgi kokku.
Ka Poola Toruni ülikooli koor tõi midagi peetut kaasa.
Pärast 1990. aastat esinesime juba
palju kirikutes nii jõulukontsertidel
kui ka muul ajal. Esimene esinemine oli Kuusalu kirikus, kus laulsime
üleval koori peal, kuid rahvas palus
meid alla tulla, et näha koori, kes nii
kenasti laulab. Seal lasime ka pühitseda oma esimese lipu. Kirikuõpetajal
polnud varem sellist kogemust, aga
siiski tuli ta meie palvele vastu. Pärast esinemist pakuti meile sooja teed
küpsetistega.
Kirikutes esinemine oli tol ajal
tasuta. Laulda on kirikutes meeldiv
ja kerge, kõlas hästi. Ju nad on selliselt ehitatud. Esinesime ja esineme
praegugi pea kõikides Tallinna kirikutes.
Järgmine suurem väljasõit oli
19.–22. aprillini 1991. aastal Rootsi Stockholmi, kus meid võttis vastu
Stockholmi (Rootsi) eesti koor. Sõitsime lennukiga, tagasi tulime laevaga.
järgneb lk 4

2

segakoor viimsi 30

13. aprill 2012

30 aastat tegutsemist

Ene tuli teisest
koorist...
Kui kollektiiv saab kolmekümneaastaseks, siis
minul, kes ma olen kooris laulnud ainult viis
aastat, justkui ei olekski mingit erilist juubelijuttu ajada.
Saan aga esitada oma nägemuse erilise nurga alt. Nimelt
olin ligi kolmkümmend aastat ühe teise segakoori – Tallinna vanima segakoori Raudam laulja ja tuline patrioot.
Kuna aga kõik siin ilmas on muutuv, siis süvenes minus
ajapikku arusaam, et koori edasise hea käekäigu ja kestmise huvides tuleb anda eeskuju ja teha tee lahti noortele.
Kui siis ühe hooaja avaüritusele olid ka minu häälerühma mõned noored lauljad tulnud, tegin kiire otsuse:
käes on õige aeg valutult lahkuda. Ei saa öelda, et see otsus oli kerge, aga kujunes nii, et juba nädala pärast võtsin
osa oma koduvalla Viimsi segakoori proovist ega ole seda
siiani kahetsenud.
Ma ei taha võrrelda kahte koori, vaid keskendun Viimsi
segakoori tegemistele. Meie dirigent Vaike Sarn unikaalne nähtus. Ma ei jõua ära imestada tema tööstiili – ilma
abidirigendita õpetab ta meile justkui muu seas selgeks
partiid, juba laulame kokku, järgmises proovis dünaamikat ja emotsioone juurde ning ongi uus laul repertuaaris
juures, kusjuures need pole lihtsad laulukesed, vaid üpris nõudliku seadega lood. Tuima tööd partiide õppimisel
justkui polekski.
Viimsi segakoori repertuaaris on mitu täiskontserdi
kava: klassika, jõulu-, kergemuusika, mida saame väikese meeldetuletusega vajadusel esitada. Ja esinemisi ei ole
meil vähe, mis on väga vajalik koori taseme hoidmisel.
Meie kooris on ka tublisid soliste, oma koorilauljast kontsertmeister, mõnedele lauludele saame saateks kasutada kvaliteetseid fonogramme – see kõik ilmestab meie kontserte.
Õnneks on meil ka tublisid noori lauljaid, aga neid ei
ole kunagi küll. Siinkohal teen ülekutse: tulge Viimsi segakoori! Teid ootab huvitav tegevus toredas kollektiivis ja
tarmukas dirigent Vaike Sarn.

Ene Liivaleht

Segakoori Viimsi alt

Millist viisi, kus ja
millal?
Statistilist infot hakkasin koguma aastast 2004,
kavasid 1988. aasta lõpust. 1982–1988 detsembrini puuduvad märkmed esitatud laulude kohta.
Enam kui 115 kontserdil on esitatud ligikaudu 1200 (130
erinevat) laulu. Ülekaalukalt on esitamisel esikohal Haydni “Gloria in exelsis” (alates 15.04.1991 Tallinna raekoja
kontserdist kuni tänaseni). Teisel kohal on Saint-Saensi
“Ave Verum” (alates 26.04.2000 ühiskontserdist Saku segakooriga Tuljak Tallinna Matkamajas). Kolmandal kohal
on Beethoveni “Menuett” (alates 21.04.2001 kevadkontserdist matkamajas).
Kõige mahukamad esinemised on olnud välisreisidel:
28 laulu mais 2006 Ukrainas Kiievis, 25 laulu 15. aprillil 1991 Tallinna raekojas kui peaproov ja järgnev Rootsi
reis Stockholmi. 24 laulu mais 2007 Tšehhimaal Prahas ja
Karlovy Varys, 23 laulu 14.04.1992. aasta kevadkontserdil
Tallinna raekojas jne.
Kõige kauem on repertuaaris olnud J. Haydni “Gloria
in exelsis” – 21 aastat, W. Boyce’i “Halleluia” – 19 aastat,
A. Brückneri “Pange lingua” – 18 aastat.
Urmas Sisaski loomingust oleme 11 aasta jooksul esitanud 36 korda “Auväärset haldajat”.Veljo Tormise “Meil
aiaäärne tänavas” on 22 aasta jooksul olnud kavas 20 korda.Gustav Ernesaksa “Kuulajale” 18 korda 14 aasta jooksul. Spirituaalidest “Dixie” 39 korda 10 aasta jooksul.
Kergest muusikast oleme Hans Hindpere “Nii õrn on
öö” esitanud 23 korda 8 aasta jooksul. Rauno Lehtineni
“On hetki” on kõlanud 20 korral 8 aasta jooksul. Raimond
Valgre “Suudle mind” ja “Muinaslugu muusikas” on esitatud vastavalt 25 ja 23 korda 6 aasta jooksul.
Jõuluprogrammis on kõige enam kõlanud Antti Miido
“Hell kumin” – 14 kavas 12 aasta jooksul.
Kontserdipaikadest troonivad Metodisti ja Pühavaimu
kirik ning matkamaja.

Sirje Asi

Segakoori Viimsi sopran

Viimsi,Viimsi me Viimsi!
Iial Sind jätta ei saa,
Sest et siin on me mured ja
Siin on me rõõm,
Meie meri on siin ja maa...

(katke G. Kriigi laulust
“Viimsi valss”)
Ajaratas on pööranud ringe ja
segakooril Viimsi on täitunud
30 tegevusaastat. Seda on tähelepanuväärselt palju, sest
tegevus on olnud pidev. Läbi
selle aja on koori juhatanud dirigent Vaike Sarn.
Segakoor Viimsi on oma
tegevusaja jooksul osalenud
kõikidel üldlaulupidudel, olnud lüliks Balti ketis, laulnud
öölaulupidudel lauluväljakul
ja Õllesummerite ühislaulmisel. 2006. aastal oli Õllesummeri ühislaulmise üldjuhiks
meie dirigent Vaike Sarn. Koor
on tutvustanud eesti koorilaulu
ka paljudes välisriikides.
Algusest peale on kooris
laulnud Sirje Asi, Tatjana Böttker, laulnud ja klaveril saatnud
Viiu Kallas, meestest Raul
Kõrgend.

Esinemine matkamajas. Fotod Aime Estna

Koori juhatuse liikmed
(Juubelikomisjoni
liikmed)
l Aime Salmistu
l Sven Simson
l Rein Valkna
l Helle Lusmägi

Mõned aastad hiljem tulid
koori laulma Helle Lusmägi, Sirje Uuslar, Kaere Sahtel,
Reet Reitalu, Mai Väljaots,

Eda Vahtra, Katri Kuusk, siis
liitusid ka Miiduranna tehase
meesansambli lauljad Lembit
Kink ja Avo Gutman. Nemad
on koori raudvara. Noori ja tublisid lauljaid on juurde tulnud
palju, nagu Annika Estna,Talvi
Trubetski – kõiki ei jõua ette lugedagi. Kõik on head lauljad ja
hoolsad kooritöös osalejad.
Suur tänu kõikidele, kelle
aktiivsel tegutsemisel ja toel
oleme püsinud tegusad tänaseni!

Kõige suurem tänu, mille
väljanduseks on koori tase ja
kõla, kuulub meie dirigent Vaike Sarnile. Tema eriline musikaalsus, sära ja energia on suutnud hoida meie koori aktiivses
tegevuses kõik need kolmkümmend aastat.
Et segakoor Viimsi ei ole
lauluklubi ega ka programmipõhine koor, siis on Vaike
Sarn repertuaari valinud huvitavat nii koorilaulu klassikast
kui ka kergemuusikast. Küllaga on repertuaaris muusikat,
mille kooriseade on dirigent
ise loonud. Vaike koostatud
kava on mitmekesine ja koorilaul kõlab kontsertitel huvitavalt.
Segakoor Viimsi siiras
tänu Viimsi Vallavalitsusele,
kes on leidnud vajaduse ja
võimaluse meie koori tegevust toetada. Samad tänusõnad ka Viimsi Huvikeskusele
ja tema juhatajale Ita-Riina
Pedanikule, kes meid on lahkelt oma hoole alla võtnud,
hoidnud ja abistanud.

Koori juhatus

Koori ajalugu
Segakoor Viimsi loodi
1981. aastal Vaike Sarna
juhatusel S. M. Kirovi
nimelise näidiskalurikolhoosi (NKK) keskuse klubi
juures.
Sel ajal oli näidiskalurikolhoos
jõukas majand, kolhoosil oli
isegi kultuuriosakond. Keskuses tegutsesid kergemuusikakoor ja ansamblid, suurt koori
aga polnud.
Leiti väga energiline, äsja
konservatooriumi lõpetanud
koorijuht Vaike Sarn, kes koori
organiseerima asus. Esimesed
esinemised toimusid tähtsatel päevadel. Võib küll kiruda
nende aegade ideoloogilist
poolt, aga rahamuresid sel ajal
ei olnud. Isegi töölt anti ametlik vabastus, kui oli vaja esineda. Ka ruumid nii harjutuseks
kui ka esinemiseks ei valmistanud koorile muret.
Esialgu tegutseski koor S.
M. Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi keskuses Haabneemes. Suurte varajagamiste
ajal hakkas kolhoosikeskuses
tegutsema Concordia ülikool
ja kooril harjutusruumi enam
polnud. 1995. aastal kolis koor
paariks aastaks Laidoneri mõisa remontimata saali harjutama. Sooja tehti puhuritega.
Saali laes oli nii palju juhtmeid, et ei kujuta ette, missugust luuret vene sõjavägi sealt
edastas.
Kui Laidoneri mõisas muuseum kosus, ei tahetud koori
ka sinna enam. Õnneks oli
selleks ajaks Viimsi vallas kultuuritegemine juba nii kaugel,
et meile võimaldati kasutada
kultuurikeskuse saali. Selles

Kõneleb Kirovi kolhoosi aseesimees, kultuurijuht Kalju Helisalu.

saalis on koor harjutanud pikka aega, kuigi akustika poolest
ei ole see paik tänulik. Seepärast ongi koor esinenud mitmed korrad sama saali fuajees.
Igal kevadel on koor leidnud võimaluse tehtud tööst aru
anda kontserdiga Tallinna raekojas, matkamajas või Mustpeade majas. Loomulikult
peab praegusel ajal maksma
saali kasutamise eest üüri ja
viimasel ajal on omandisuhted
läinud keerulisemaks kõigis
neis kohtades. Seepärast on
kasuks tulnud otsus laulda kirikutes sobivat repertuaari.
Juba 1988. aasta sügisel
otsustati ette valmistada repertuaar jõululauludega. Lepiti
kokku Kuusalu ja Nissi kirikuõpetajatega, nende nõusolekul plaaniti kontserdid neis
kirikutes. Õpiti jõululaule ja
kooriklassikat. Esimene esinemine oli Kuusalu kirikus 17.
detsembril 1988. Mõni päev
varem saadi kätte oma lipp ja
nii oli võimalik õnnistada see
Kuusalu kirikus. Hiljem leiti,

et embleem lipul oli kolhoosi
omaga väga sarnane ja tehti
uus lipu kavand. Uue lipu kinkis Viimsi Huvikeskus koorile
15. aastapäevaks.
1988. aastast on koor kasutanud võimalust esineda Eestimaa kirikutes ja hiljem, kui
võimalik, ka välismaal. Nüüd
on juba kooril kujunenud välja kirikutes lauldav klassikaline kava ja koor on saanud
suurepäraseid elamusi nendelt
kontsertidelt. Aga alguse sai
see kõik 1988. aasta jõuludest,
kui esinesime Kuusalu ja Nissi kirikus. Samal aastal anti
ka kolm jõulukontserti Pärnu
maantee lillekauplus aknail,
valjuhääldid olid asetatud tänavale. Rahvast kogunes tänavale hulgaliselt kuulama, nii et
takistati lausa liiklust.
Nüüd on koor igal aastal
andnud jõulukontserte Oleviste, Kaarli, Jaani ja Tallinna
Metodisti kirikus. Viimasel
ajal on lisandunud valla enda
Püha Jaakobi kirik, kus koori
on samuti hästi vastu võetud.

Omapärased muljed on
Peterburi Jaani kirikust, mida
koor külastas enne hoone remonti 2003. aastal. Kuigi ka
sel ajal peeti seal jumalateenistust, oli hoone täiesti ümber
ehitatud. Lauldi kohalikule
kogudusele jumalateenistuse
alguses.
2011. aastal aga õnnestus
kooril teha uus reis Sankt-Peterburgi ning laulda vastremonditud ja vastavatud Jaani
kirikus. Eesti riik sai hakkama
väga tänuväärse teoga, taastades selle hoone, kus on tegutsenud meie koorikultuuri alusepanijad.
Koori 30 tegutsemisaasta
sisse jääb päris mitu laulupidu, alates 1985. aasta üldlaulupeost, seejärel 1989. aasta
Tartu juubelilaulupidu, Lääne-Ida ühislaulupidu Laulusillad, 1991. aastal Eesti-Soome
ühislaulupidu, rääkimata kohalikest laulupidudest Jõelähtmes ja Keilas. Osa on võetud
kolmest rahvusvahelisest koorifestivalist Pärnus, kahest
Miina Härma nimelistest muusikapäevadest Tartus aastatel
1993 ja 1994.
Kogu tegutsemise 30 aasta jooksul on koori juhatanud
Vaike Sarn, kes on andnud
koorile oma näo ja hinge. Klaverisaatja on koori liige Viiu
Kallas, kes aitab välja igas
olukorras, ka kontsertidel koori kava tutvustades. Viimastel
aastatel on koori esinemisi
kaunistanud soprani Talvi Trubetski soolod.

Reet Reitalu
Segakoor Viimsi kroonik,
Segakoori Viimsi alt
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Meie dirigent Vaike
“Koori juht on nagu veerev
kivi, millele kunagi ei tohi
kasvada sammalt.”
G. Ernesaks

Meie Vaike on Viimsi
segakoori dirigent Vaike
Sarn, kes on rajanud meie
koori ja juhtinud seda
kolmkümmend aastat.
Vaike on Pärnu tüdruk. Pärnus alustas ta kooliteed, õppis
Pärnu Muusikakoolis klaverit
ja alles siis tuli Tallinna G.
Otsa muusikakooli, kus alustas
koorijuhiõpinguid. Sealt edasi
astus Tallinna Konservatooriumi, kus jätkas koorijuhtimise
erialal ikka õppejõud Ants
Üleoja käe all.
Andeka ja energilisena, nagu Vaike juba õpingute ajal oli,
tegutses ta aktiivselt Tallinna
Kaubamaja orkestris ja kaubamaja naiskoori abidirigendina.
Oli veel teisigi ansambleid Tallinnas, mida Vaike juhtis. Ehkki
ta oli andnud kogu hinge muusikale, tuli ka leiba teenida.
Kuidas sattusid tolleaegsesse Kirovi kalurikolhoosi?
Kuidas tutvusid oma abikaasa Jaaniga?
See kõik oli juhuste kokkusattumine. Kaubamaja orkester,
mida ma juhtisin, oli kutsutud
mängima sünnipäevale, mida
kummalisel kombel peeti loomaaias. Külaliste hulgas oli ka
Jaan oma sõbraga. Neilgi oli
oma orkester Kirovi kolhoosi
kalatööstuses. Nii me esmakordselt kohtusimegi.
Peagi oli kalatööstuse orkestril vaja kolhoosi ülevaatusel heaks kordaminekuks klaverimängijat, keda neil polnud. Sealtpeale hakatigi mind

Viimsi segakoori rajaja Vaike Sarn. Fotod Aime Estna

kutsuma Kirovi kalurikolhoosi,
kuna parajasti laiendati kolhoosi kultuuriosakonda. Olin
siis veel üliõpilane Tallinna Konservatooriumis ja samal ajal
jätkasin tööd Kaubamaja kollektiividega. Sealt ei tahetud
mind kuidagi ära lasta.
Pärast Tallinna Konservatooriumi lõpetamist 1981. aastal oli Vaike lõpuks nõus tulema tööle Kirovi kalurikolhoosi
kultuuriosakonda. Talle pakuti
kohe kultuuriosakonna juhataja kohta, millega ta ei nõustunud, sest pole admintöötaja.
Samal ajal loobus ta kõikidest
Tallinna kollektiividest.
Kolhoosi ajal oli Vaikel
ainuüksi kalatehases kuus lauluringi, lisaks kammerkoor ja
Viimsi koor. “Koori algusaegadel olin noor ja mingeid muresid polnud. Ma poleks eluilmas
uskunud, et kord olen ma mingi
suure koori peadirigent,” meenutab Vaike Sarn.
Mis teeb segakoori Viimsi
omanäoliseks?
Koor on omaette üksus. Me
oleme kõik üks, just vanem ge-

neratsioon, kes on kauem koos
käinud. Noored sulanduvad tasakesi kollektiivi sisse ja osa
on juba sulandunud. See võtab
aega, alguses on kõik ebastabiilsemad ja otsivad end.
Mida Viimsi koor Sulle
tähendab?
Viimsi on minu kodune kant,
kogu mu ilus noorus on siin
möödunud. Minu jaoks on see
ilusate mälestustega koor, kellega kõik on koos läbi tehtud.
Igaühe jaoks on noorus ilus
aeg. Noored on koos vanaks
saanud ja uued noored tulevad
peale. Mul on hea meel, et olen
selle koori saanud säilitada ja
rasked ajad üle elada.
Mis Sind Viimsi koori
juures hoiab?
Olen mõelnud ja rääkinud
küll loobumisest – aeg oleks
noortele üle anda. Koorijuhina
arvan, et ma kõlban veel küll,
aga tahaks midagi uut ja teistsugust proovida. Viimsi kooriga
on nii, et mul on juba harjumus
siin käia, noorest peast olen sellega tegelnud ja muudkui teen
edasi. Tulen kooriproovi alati

nii, et olen päevasest põhitööst
jube väsinud, mul on tihe päev
olnud, aga kui proovi tegema
hakkan, läheb väsimus ära. See
on igal pool nii. Töö kooriga ja
üldse muusikaga on mu hobi ja
nauding ja kõik kokku. Mõnus!
Tegemine annab energiat.
Kuidas hindad Viimsi koori teiste harrastuskooridega
võrreldes?
Tugev koor, võimekas igast
kandist, kui ainult lauljad proovides kohal käiksid. Vanadel on
kohusetunne, eriti meeshäältel.
Noored tunnetavad, et saab ka
ilma nendeta kuidagimoodi ja
püüavad viilida. Lauljatest tuleb ka aru saada – käivad nii
palju, kui saavad, paljudel on
töö, mõnedel pered ja väiksed
lapsed. Ennast katki rebida ei
saa. On neid, kes on väga südamega laulmise juures, võtavad
laulmist tõsiselt ja püüavad.
Kui suurt vastutust tunned esinemistel?
Vastutus on ikka minu peal.
Ma iga kord loodan, et halvasti ei lähe. Põhimõtteliselt saate
hakkama kõigega, aga kui just
see ükskord õnnestub, siis seda
ma võtan väga isiklikult. Lauljate vastutus on kohale tulla.
Kui ikka midagi välja tuleb,
siis on hea tunne!
“Laulukollektiiviga on nagu
viljapuuga – kui palju kulub
tööd, vaeva ja hoolt, enne
kui mulda pandud seemnest
võrsub puu. Ka koor vajab
pikka aega rahulikku rahutust
ja häid peremehi.”
G. Ernesaks
Küsitlesid

Mari Hiietamm ja
Helle Lusmägi

Parimad sõbrad
on Soomest
Meie parimad sõbrad Soomest on tulnud koos
meiega tähistama ja oma lauludega kaunistama
meie 30. juubeliaasta kontserti ning koos meiega laulma.

Õnnitleb Soome ühendkoori dirigent Kyllike Vaatmann.

Kangasniemi ja Jyväskylä ühendkoor koosneb 34 lauljast (kokku reisis Tallinnasse 41 inimest). Kangasniemi
kooridest on 11 naist naiskoorist Niemettäret ja 5 meest
lauluansamblist Otonpojat, Jyväskylä segakoorist Aallon
laulajat on 18 lauljat.
Koos on nad reisidel esinenud juba 10 aastat. Niemettäret on 35-aastased, Otonpojat 10-aastased ja Aallon
laulajat 123-aastased. Natalia on meid klaveril saatnud ka
juba 7 aastat – alguses laulis ta aldirühmas, aga nüüd ainult saadab klaveril.

Kyllike Vaatmann

ühendkoori dirigent

Segakoor Viimsi lauljad

Ilus oled, Isamaa!
Igal aastal valdab koori
vastupandamatu reisikihk.
Koori esimene välisreis toimus
1989. aastal Poola ning see sai
teoks suuresti tänu meie dirigendi Vaike isiklikule tutvusele poola ajakirjaniku Merek
Trezebiatowskiga. Koori võõrustas Toruni ülikooli segakoor.
Järgmised välissõbrad leidis koor Rootsist. 1990. aasta
novembris tehti Stockholmi
kooriga ühiskontsert Tallinna
Matkamajas ning aprillis 1991
läks Viimsi segakoor vastukülaskäigule.

Foto meenutuseks reisist Ahvenamaale. Fotod erakogu

Reisimine muutus
lihtsaks

Riigikorra muutudes läks ka
reisimine märksa lihtsamaks
ning edaspidi oli selleks tarvis
vaid raha ja organseerimist.
Nii on koor käinud iseseisvalt
organiseeritud reisil Prantsusmaal Pariisis, Itaalias, Ungaris
ja Norras.
Järgnesid välisreisid koos

Kontsert Karlovy Vary kirikus.

kontsertidega Sankt-Peterburgis 2003. aastal. Kontsert oli
Saksa kirikus, kuid laulsime ka

täiesti korrastamata Jaani kirikus. Samas kohtusime väheste
eestlastega, kes olid kogunenud Jaani kiriku juurde.
2004. aasta jaanuaris lauldi
Riias ESTO päevade kontserdil. Järgnes turismi- ja kontserdireis Ahvenamaale, kus esineti
väikses raamatukogus ja kirikus.
2005. aasta juunis oli välisreis Leetu Palangasse, kus
koori esinemine kirikus leidis

väga sooja vastuvõtu. Külastades Leedu kuulsaid liivaluiteid
pidime peaaegu esinemisele
hilinema, sest praami järjekord
oli pikk! Vaike läks järjekorra
etteotsa ja palus meid ette lasta – nii jõudsimegi otse laevalt
kirikusse esinema.
2006. aastal oli väga meeldejääv kontsert Ukrainas, kus
esinemisi korraldas kohapeal
elav eestlane Maire, kelle ema
laulis Eestis segakooris Videvik. Kontserdid olid Kiievi
koolis, kus õpiti tundma Eestimaad, galakontsert toimus
väga kaunis kohas ning meenutas veidi meie lauluväljakut.
Järgmisel hommikul oli kontsert Poola katoliku kirikus, tutvusime giidi abiga ka imekauni Kiieviga.
2007. aasta viis koori Tšehhimaale Karlovy Varysse kohe
peale koori 25. aastapäeva kontserti. Esinesime Prahas Eesti
saatkonna maja ees ja Anna
kirikus Karlovy Vary lähedal.
Kontserdil oli kaastegev kohalik
tütarlastekoor. Esinemine võeti
vastu väga soojalt. Tšehhimaa

oli kevadiselt imekaunis, huvitavad olid ekskursioonid Prahas
ja Karlovy Varys.

Kontsert lillede keskel

Aasta 2008. Unustamatu lillenäituse külastamine Keukenhoffis, kus andsime kontserdi
vabas õhus lillede lähedal. Nii
palju kevadlilli, värve ja sorte pole võimalik mitte kuskil
mujal näha! Järgnes huvitav
ekskursioon tuulikute vabaõhumuuseumi, kus oli võimalik jälgida puukingade valmistamist
ja tööd juustutööstuses. Seejärel tutvusime Amsterdamiga.
Kojusõit kulges läbi Poolas
oleva Viimsi valla sõprusvalla
Sulejoweki, kus peale pidulikku vastuvõttu esinesime kontserdiga kohalikus kirikus.
2009. aasta novembris oli
reis Soome meie sõpruskoori,
Jyväskälä segakoori 120. aastapäeva pidustustele. Seal andsime koos teiste soome kooridega ühiskontserdi Kangasniemis
ja järgmisel päeval pidulikus
Aalto saalis. Külastasime Kallio planetaariumi, kus nägime

huvitavat, aga küllaltki sünget
3D Pink Floyd muusikašõud.
2010. aasta kõige kaugem
sõit oli Avinurme, kus meid
võõrustas koori kauaaegne kohalik kultuuritegelane, praegune Viimsi segakoori laulja
Aime Salmistu.
2011. aasta alguses sai
ette valmistatud kontsertreisi
Sankt-Peterburgi, kus mai alguses esinesime vastvalminud
Jaani kirikus. Uus kirik oli
lihtne, tagasihoidlik, kena ja
hea kõlaga. Kokku oli tulnud
hulgaliselt rahvast, ekskurisoone ka Eestist. Esinemine, eriti
eestikeelne võeti soojalt vastu.
Meie kavad väljaspool Eestit esinemistel koosnevad nii
eesti koorilaulu klassikast kui
ka kiriku koorilaulude klassikast.
Alati, tulles tagasi välisriigist kontserdireisilt, mis on iga
kord ka läbi põimitud ekskursioonidega, tunnetame, et “Ilus
oled, Isamaa”!

Reet Reitalu

Segakoori Viimsi laulja ja
arhivaar
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Pasunad ei roosteta!

Liitusin suure
kooriga
Liitusin segakooriga Viimsi 1988. aasta sügisel.
Ema ja isa laulsid mõlemad kooris ja kui õde
kooriga liitus, ei saanud minagi kehvem olla.
Tuleb tunnistada, et esialgu tundus veidi hirmutavgi sellise suure kooriga liituda. Olin neid ju esinemas kuulnud ja
see kõlas võimsalt! Tekkis aukartus, kas ma saan hakkama
ja kas mind üldse võetakse laulma. Kooslaulmise käigus
aga selgus, kui toredad inimesed kõik on, ja minu hirmud
olid täiesti ilmaasjata.
Eriti suurepärane on meie dirigent Vaike Sarn. Temast
kiirgav elurõõm ja teotahe on nakatavad. Ja tema andekust
on raske üle hinnata. Vedada üht koori 30 aastat järjest on
märkimisväärne saavutus!
Hiilgeaegadel, kui koos laulis üle 60 inimese, olid
kooril ka abidirigendid, andekad noored Andrus Siimon
ja Helve Kask. Samuti ei saa jätta mainimata legendaarset Therese Raidet, kes mõned aastad koorile hääleseadet
tegi. Eks jätsid nemadki oma jälje.
Therese Raidega seoses tuleb meelde tore lugu sellest,
kui me õppisime Webberi “Pie Jesut”. Keset laulmist torkas Therese Raide mulle korraga sõrmed suhu, väites, et
ma ei tee laulmiseks suud piisavalt lahti. Tulemus oli kahjuks vastupidine, see ajas hoopis naerma nii, et laulmisest
ei tulnud enam midagi välja.
Oma jälje on koorile jätnud kindlasti ka kõik meie välisreisid, kust on külakostiks kaasa toodud nii mõnigi uus
laul. Samuti kõik laulupeod ja festivalid, millest koor on
osa võtnud. Tagantjärele mõeldes ei usukski, kui tohutult
suur repertuaar on meil peas olnud.
Usun, et paljusid lauljaid on kooris hoidnud ka Vaike
suurepärane oskus laule valida. Meie repertuaar on väga
mitmekülgne ja huvitav: Beethoven, Händel, Schubert,
Haydn, Kreek, Tormis, Sisask, Naissoo, Valgre on vaid
mõned nimed pikast autorite reast, kelle loomingut koor
on esitanud.
Loomulikult on elu teinud oma korrektuure ja pole
võimaldanud pidevalt kooris laulda. Vaatamata sellele
olen ikka leidnud mingil hetkel tagasitee koori juurde. Ja
vaatamata oma pikale staažile koorilauljana väriseb enne
esinemist mul põlv ikka veel.
Tänan siiralt kõiki neid inimesi, kellega mul on olnud
au koos laulda ja nautida koorimuusika õilsat kunsti! Palju
õnne meile kõigile koori 30. juubeli puhul!

Katri Kuusk

naljanurk
Meie segakoor on palju reisinud nii Eestis kui
ka Euroopas. Bussis sisustati aega laulmisega,
pillimänguga, isegi tantsiti ning vahel räägiti
igasugustest naljakatest juhtumistest või
jutustati anekdoote. Siin mõned neist!
* “Kes teie laulukooris kõige musikaalsem on?” –
“Juhan.” –
“Kas ta laulab siis nii hästi?” –
“Ei, ta läheb välja, kui meie laulma hakkame!”
* “Miks te hakkasite muusikaga tegelema alles küpses eas?” küsib ajakirjanik tuntud heliloojalt. “Juhtus nii,
et kui meie perre sündis seitsmes laps, siis otsustasin, et
peaksin oma loomingulisi võimeid proovima ka mõnel
teisel alal.”
* Naine on kontserdile hiljaks jäänud ja palub kohanäitajal end saali lasta. “Võimatu,” vastab too. “Kui ma
praegu uksed lahti teen, jookseb pool saali tühjaks.” (Seal
ei olnud Viimsi segakoori kontsert.)
* Sõbrad omavahel: “Mis kell kontsert lõppes?” –
“Kell üheksa.” – “Jäid rahule?” – “Väga! Kartsin, et see
kestab kümneni!”
* Juku viiakse esimest korda kontserdile. Tagasiteel
küsib vanaema: “Noh, Juku, oli hea kontsert?” – “Mitte
väga, mõni pala tuli ju uuesti laulda,” vastas poiss.
* Vene uusrikka naine märkab tänaval suurt kuulutust
ja ütleb mehele: “Kuule, läheme Mozarti kontserdile.” –
“Milleks ?” imestab mees. “See on ju kuulutusele selgelt
kirja pandud, et kontsert pole meile, vaid flöötidele ja orkestrile!“
* Õpetaja tunnis: “Kas keegi oskab mulle nimetada
naissoost eesti heliloojat?” Jukul kohe käsi püsti: “Uno
Naissoo!”

125 aastat puhkpillimuusikat Avinurme mail
ning 15 aastat tänast
orkestrit – selline on
Avinurme pasunapoiste
teekond läbi sajandite.

Tänu puhkpillimuusika traditsioonidele Avinurmes ja suurepäraste juhtide olemasolule kõlavad pasunahelid nii kohalike
kui ka külaliste rõõmuks tänapäevalgi! Meie orkestri praeguse taseme võlgneme kindlasti
Heiki Kalausele, kes alustas
orkestriga tööd üle kümne
aasta tagasi, olles samaaegselt
õppejõud EMA-s ja tehes tööd
Kuhmo orkestriga Soomes.
Orkestri repertuaar ulatub
klassikast meelelahutusmuusikani ja selle valib dirigent
vastavalt pillimeeste võimetele. Heiki õpilane Martti Nõu
on teinud põnevad seaded
mitmetele orkestri repertuaaris
olevatele lugudele ja meeldiv
koostöö Marttiga jätkub. Tänu
Heiki eestvedamisele, meeste
fanatismile ning tehtud europrojektidele on tänaseks välja vahetud kogu pillipark (ka
puhkpilliklassi õpilased mängivad uute pillidega!), kultuurikeskusesse ehitatud ruumid
ning gümnaasiumisse õpilaste
harjutusruum. Samuti on meil
suur au ja rõõm koostööd teha
ERSO ja kaitseväeorkestri pil-

Avinurme puhkpilliorkester augustis 2010, kui esineti koos Viimsi segakooriga. Foto Katre Mölder

limeestega. Ajalukku on jäänud võrratud kontserdireisid
nii kodumaal kui ka piiri taga,
traditsioonilised esinemised
Kuhmo Talos Soomes, õnnestunud kontserdid paljudes paikades Eestimaal.
3. märtsil sai teoks suurejooneline kontsert “Mehed ei
nuta”, millega tähistasime oma
kollektiivi elujõulisust ning
kus olid kaastegevad mitmed
suurepärased professionaalsed
muusikud ja kollektiivid! Pä-

rast kontserti oli tagasiside vaid
ülivõrdes, mis annab motivatsiooni ja indu tegutsemiseks!
Viimsi segakooriga seob
meid tore sõprussuhe. Sillaks
meie ja koori vahel on Aime
Salmistu, endine Avinurme
kultuurijuht ja aktiivne ühiskonnategelane, tänu kellele
on teoks saanud orkestri ja
Viimsi segakoori ühiskontserdid Tallinna Matkamajas ja
Avinurmes ning meeldejääv
kohtumine minu koduõuel,

kus rõõmsad lauluhelid panid
naabridki kontserti kuulama!
Seda suurem on ootus kooriga
taas kohtuda!
Soovime Viimsi segakoorile jätkuvat tegutsemislusti, õnnitleme 30. sünnipäeva puhul
ja usume, et aprillis saab teoks
meeldejääv kontsert nii osavõtjatele kui ka kuulajatele!

Verner Mölder
Avinurme puhkpilliorkestri
kapellmeister

Laulutuli annab elule hinguse
algus lk 1
Esinesime Rootsi parlamendihoone treppidel. Meeldejääv oli ekskursioon hoones.
Õhtul võõrustas meid Stockholmis tegutsev eesti koor.
Lauad olid kaetud ajalehtedega ja meile pakuti sousti-kartulit, vist meenutuseks kodust.

Meeskoor Itaaliast

Meil oli võimalus võtta vastu ka
meeskoori Itaaliast, kes oli külas Eesti poistekooril, kuid ühe
päeva sisustamist pakuti meile.
Päeval oli ekskursioon kolhoosis ja õhtu veetsime kolhoosi
talveaias. Selle sisustas Viimsi
segakoor. Itaalia meeskooril olid
kaasas tõlgid ja saatjad, teatrist
Estonia oli Väino Puura.
Laulsime vastastikku, tantsisime ja mängisime ringmänge, itaallased võtsid kõigest
aktiivselt osa. Oli imeilus su-

Tervitus laulutaadile XXIV üldlaulupeol 2004. aastal Foto Rein Valkna

veõhtu ja pidu oli hoogne, aga
järgmine päev oli tööpäev.
Püüdsime hakata lõpetama, kuid
itaallased olid vaimustatud meie
valgest suveööst, mida nad näinud polnud. Kõik tõlgid ja muud
asjamehed-saatjad olid ammu
kadunud, itaallased ikka laulsid
busside juures. Pärast mitme-

kordset laulmist “Head ööd,
head ööd” saime hüvasti jätta.
Hiljem on samuti olnud
mitmeid meeldejäävaid sõite. Alul ei osanud organiseerida koos ekskursiooniga ka
kontserte,vaid tegime kooriga
kultuurireise. Pariisi sõiduks
saime bussi Tallinna Filhar-

mooniast. Kõndisime surnuaial, kuhu oli maetud Eduard
Viiralt. Tema haual laulsime
“Mu isamaa on minu arm”.
Kõik sõidud on olnud omamoodi huvitavad ja uudistamist on igal pool palju-palju.
Kõiki on võimatu kirjeldada,
kuid pean tunnistama, et esimesed väljasõidud olid eriti
meeldejäävad.
Igakevadised reisid on meil
alati õnnestunud, need on liitnud meid ühiseks pereks. Kui
küsitakse, mida me nendel pikkadel sõitudel teeme, on vastuseks: ikka laulame. Kodust
välja sõites kulub aeg alati esinemiskava viimistlemisele ja
tagasi tulles ei taha laulud üldse
lõppeda.
“Laulutuli on see, mis annab elule hinguse ja hingele
hoo”/ Gustav Ernesaks /

Helle Lusmägi

Segakoori Viimsi president

SEGAKOOR VIIMSI 30. AASTAPÄEVA KONTSERT

21. APRILLIL 2012 KELL 15.00 VIIMSI HUVIKESKUSES, NELGI TEE 1

KOORI DIRIGENT:
VAIKE SARN, KLAVERIL VIIU KALLAS
KÜLALISTENA KAASTEGEVAD:
ÜHENDKOOR JYVÄSKYLÄST JA KANGASNIEMIST
DIRIGENT KYLLIKE VAATMANN, KLAVERIL NATALIA TALMAN
AVINURME PUHKPILLIORKESTER
DIRIGENT VERNER MÖLDER
OOTAME KÕIKI KUULAMA!
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Viimsi valla kultuurikalender
13. aprill – 5. mai
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani”
Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20”
“Eesti Vabadussõja kaevikukunst“ – kuni 30. aprill
Eesti Ajaloomuuseumi koostatud rändnäitus “Hüvasti Charlie!
20 aastat kommunismi
kokkuvarisemisest Euroopas“
Lisainfo: www.esm.ee
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Püsiekspositsioonid rannarahva
eluolust muinasajast tänapäevani, näitused kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest,
Kirovi kalurikolhoosist jpm
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu vabaõhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Mudilaste kunstiprogramm
“Kunstiköök“
(lapsed vanuses 1,5–3 aastat)
N k 10
Info ja registreerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja
käsitööpood külastamiseks
avatud E–R k 12–18, L–P
k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet sisaldab ka sissepääsu Rannarahva
Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg
igal laupäeval k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Alari Kivisaare fotonäitus
“Islandi lummuses“
Lisainfo: www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Fotokursuse lõpetajate näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Kunstikooli 28. lennu
lõputööde näitus
Viimsi vallamajas
Kuni oktoober 2012
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis
Kuni 4. mai
Raul Meele isikunäitus
“Valge piir punane piir“
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Kuni 30. aprill
Raamatunäitus “Mis lind see
on?“
Prangli Raamatukogus
Kuni 30. aprill
Raamatunäitus “Arhitektuuri
lummuses“
Lastele “Mängime ja nuputame“
Viimsi Raamatukogus
13.–15. aprill
Eesti skautluse 100. juubeliaasta Jüripäev
Korraldaja: Eesti Skautide
Ühing
Toimub rongkäik ja erinevad
võistlused
Viimsi Koolis ja Viimsi valla
territooriumil
14. aprill k 9.15
Isa ja lapse matk
Kogunemine kiriku parkimisplatsil või 9.45 Balti jaama
parkimisplatsil, edasi liigutakse
autodega
Registreerumine ja info:
Arvo Raja – arvoraja@hot.ee,
tel 52 14 680
Korraldaja: Viimsi Vabakogudus
14. aprill k 12–15
Viimsi Pensionäride Ühenduse
aruandekoosolek
2011. aasta tegevusaruande
kinnitamine
Ülevaade ringide tööst
Majandusaasta aruanne ja
kinnitamine
13.30 Kontsert Paul Ruudi
Kergemuusika Koorilt
Kohtumised, vestlused, väike
suupiste
Viimsi Huvikeskuses
15. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
15. aprill k 11
Jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
15. aprill k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
16.–30. aprill		
Niplipitsi näitus
Viimsi Huvikeskuses
16. aprill k 14.10–14.55
Kontsert – Lexington High
Schooli laste- ja noortekoor
(USA)
Viimsi Kooli aulas

16. aprill k 18
Targa Toitumise Kool
Õpituba “Gluteeni- ja kaseiinivaba dieet”
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

22. aprill k 12		
Viimsi Laululaps 2012
Viimsi Huvikeskuses

16. aprill k 19
Nutikate Naiste Klubi
Öösidest e rõngastest käeketi
valmistamine ja traadist
nimetähe painutamine
Registreerimine:
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis

23. aprill k 18
Targa Toitumise Kool
Õpituba “Magusast ja motivatsioonist”
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

17. aprill k 17
Võistluspäev õues
Vihma korral toimub üritus
sees
Viimsi Noortekeskuses
17. aprill k 18
Viimsi Kooli lauluvõistluse
Sinilind 2012 lõppkontsert
Viimsi Kooli aulas
17. aprill k 18
Näomodelleerimise e Zogan
massaaži õpituba
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
			
17. aprill k 19		
Kuressaare Linnateatri etendus
“Petmine“
Osades: Piret Laurimaa,
Raivo E Tamm, Sepo Seemann
NB! Välja müüdud!
Viimsi Huvikeskuses
				
18.–25. aprill
Raamatunäitus “Aino Pervik 80“
Viimsi Raamatukogus
19. aprill k 18
Trühvlivalmistamise õpituba
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
				
21. aprill k 15
Segakoor Viimsi juubelikontsert
Viimsi Huvikeskuses
21. aprill k 16–20
Great Cloth Diaper Change
Estonia
Avalik Guinessi rekordi üritus
Riidest mähkmete vahetamine
Lastesõbralike toodete müük
Lasteaed Väike Päike
Pereklubi ruumides
21.aprill k 21
Wismari Poisid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
22. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
22. aprill k 11
Kontsertjumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus
				

22. aprill k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

24. aprill k 18
Jäätisevalmistamise õpituba
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
25. aprill k 13.10
12. klasside lõpukella aktus
Viimsi Kooli aulas
26. aprill – 3. mai
Raamatunäitus “Eesti film 100“
Viimsi Raamatukogus
26. aprill k 15.30–18.00
Heategevuslik kontsert-laat
Üle-eestilise mudilaste tantsupeo Kodupäike toetuseks
Info tel: 55 37 717, Kristi
Lasteaias Väike Päike,
Kraavi tee 1
26. aprill k 19
Viimsi Fotoklubi filmiõhtu
Teema – veendumused ja
käitumine
Vaatame filmi “Lendas üle
käopesa“ (1975)
Korraldaja: MTÜ Viimsi Foto
Viimsi Huvikeskuse II korruse
õppeklassis
27. aprill k 18
Perekontsert Veemuusika Viimsis
Esinevad Maire Eliste Muusikakooli õpilased
Klaveril Jaak Jürisson
Pilet 5 € Piletilevist ja 1 h enne
kontserti kohapealt
Viimsi Koolis
28. aprill k 12
Viimsi Muusikakooli kevadkontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
28. aprill k 14
Kevadine suurpuhastus
Viimsi Noortekeskuses
28. aprill k 21
Vello Orumets
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas
28.–29. aprill
Harjumaa Laululaps 2012
Viimsi Huvikeskuses
29. aprill k 11
Jalgsimatk – kepikõnd eakatele
Mäealuse maastikukaitseala
läänepoolses osas
10.33 buss V2 väljub Viimsi
Haigla juurest
Info tel 601 2354
Kogunemine Tammneeme tee
bussipeatuses

29. aprill k 11
Jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Pilet 5/3 €, müügil enne
etendust kohapeal
Info: tel 50 59 043, 606 6838
Viimsi Huvikeskuses

29. aprill k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

5. mai k 10
Püünsi küla laupäevak
Püünsi Kooli suusaradade
korrastamine
Püünsi küla spordiplatsi
korrastustööd

29. aprill k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
30. aprill k 17
Foorumteatri etendus
Külla tulevad näitlejad Eesti
Lastekaitse Liidust
Viimsi Noortekeskuses
31. aprill – 26. mai
Raamatunäitus “Sinu unistuste
aed ja kodu“
Lastele “Loodus meie ümber“
Viimsi Raamatukogus
3. mai k 18
Toorjuustutortide valmistamise
õpituba
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
4. mai k 19
Esietendus “Tom Sawyeri
seiklused“
Muusikaline lasteetendus
ühes vaatuses
Viimsi Huvikeskuse harrastusteatri esituses

5. mai k 11
Lubja küla koristuspäev
Lubja küla klindiastangul
5. mai k 11–15
Teeme Ära – Rannarahva
kevadtalgud!
Lisainfo: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis ja
Viimsi Vabaõhumuuseumis
5. mai k 12–14.30
XXVI Viimsi Jooks
Korraldaja: Spordiselts Marathon
Viimsi Kooli territooriumil ja
Randvere tee kergliiklusteel
5. mai k 21
SULO
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866,
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Tere tulemast!
ja Lauri Luksil sündis 14. märtsil poeg Fred.
Triin Kõrgmaal ja Raimo Vahuril sündis 25. märtsil tütar
Pilleriin.
l Eva Kiisal ja Mart Maasikul sündis 21. märtsil poeg Karl
Aksel.
l Maria Malval ja Risto Lehistel sündis 4. aprillil poeg
Richard.
l Külliki
l
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Bangkok roger ...
Tere-tere üha kosuv
Viimsi pere!

Olen siin kulisside taga kuulnud, et naudite täiel rinnal ilmataadi epilepsiahoogusid ja
taimede istutamise asemel lükkate lund. Pole hullu, jääajal
inimesed ilmselt sõid ka seda.
Kui keegi vastu vaidleb, siis
tõestagu, et ei söönud! Minu
ümber olevad ilmad on konstantselt 35–40 kraadi ja uskuge,
et kergelt ülekaalulisele poisslapsele pole see alati rõõm.
Minu nimi on Olari ning ma
elan ja õpin Bangkokis. Töötu.
Sattusin siia omast vabast tahtest. Ühes Hando Runneli Ruja
poolt kuulsaks lauldud luuletuses on rida – üks mõte toob
teisele mõttele ainet. Nii vist
võikski kokku võtta minu siiasattumist. Tegelikult oli juba
ammu ammu minu eluunistuseks Aasias elamine. Mitte elama jäämine, aga üks eluperiood
siin veeta. Olen nüüdseks siin
olnud seitse kuud.

Üleujutused Tais

Eelmise aasta lõpus tabasid
Taimaad ja ka Bangkoki viimase saja aasta suurimad üle-

Olari koos kursaõdedega templis.

ujutused. Ükski 9 miljoni või
enama elanikuga linn polnud
kunagi nii tõsiselt üleujutatud
olnud. Üleujutatud olid teiste seas ka minu elurajoon ja
kool. Olukord oli kohati paaniline nagu parimates katastrooffilmides. Eesti press seda
muidugi eriti ei kajastanud.
Seevastu päästsid tühja lünga
umbes sellised nüanssartiklid
nagu “Kaks jahimeest lasid
põtrade aasta kvoodi täis” ja
“Bravuuritar žonglööris poolekiloste tomatitega laua all”.
Ühesõnaga, üleujutused mõju-

tasid minu siinset elu otseselt.
Kool oli peaaegu 2 kuud suletud ja poes käisin paljajalu läbi
põlvekõrguse vee. Olukorda
kaaludes otsustasin novembriks Eestisse tagasi tulla, et
siis suure pauguga jälle Bangkoki vallutama asuda. Tagasi
Bangkoki jõudes oli olukord
juba täitsa tolereeritav ning
vesi vähemalt minu silme alt
kadunud. Loomulikult nägid
tänavad endiselt nukrad välja ja õhus oli tunda üleüldist
kannatust, kuid õnneks pole
kohalikud inimesed allaand-

jad, vaid rohkem fööniksi tüüpi. Detsembri lõpuks oli kogu
laga ja silmaga nähtav kahju
likvideeritud ning elu läks ja
läheb edasi.

Üliõpilaselu Bangkokis
Bangkok on tohutult suur linn
ja pakub kõiksugu võimalusi/
ahvatlusi, kuid minu põhieesmärk siin on siiski hariduse
omandamine. Õpin Bangkoki Rahvusvahelises Ülikoolis
suhtekorralduse erialal (inglise
keeles Communication Arts)
ning plaanin siin omandada bakalaureusekraadi, mis üldjuhul
kestab siin 4 aastat, kuid proovin olla võimekam ja ülikooli
läbida 3 aastaga. Ülikoolil on
kaks erinevat linnakut, millest
minu külastatav on suhteliselt
Bangkoki keskel. Linnak ise
on väike, kuid omab kõike,
mida üks üliõpilane vajab: korralikku raamatukogu ja baari.
Tudengeid on rahvusvahelises
sektsioonis umbes 1500 ja üldse kokku umbes 30 000. Suurim erinevus Eestimaal olevatest ülikoolidest on koolivorm.
Valge triiksärk, must viigigipüks, mustad kingad, ülikooli
sümboliga vöö. Naistel on reg-

Seiklused luksuslikus Dubais
Oleme eelnevalt mõlemad
elanud Londonis, vastavalt 6 ja 7 aastat, seega
oli meil suurlinna elu igati
selge ja Dubai ei ole meie
elus midagi muud kui uus
etapp ja väljakutse.

Kuidas Triinu ja Liisi
Dubaisse sattusid?

Triinul oli juba ammu soov
Dubaisse kolida ja ta leidis töö
sinna läbi Dubai tööhõiveagentuuri veel Londonis elades.
Londonis elades töötas Triinu
6 aastat moerõivaste poes Topshop, kus ta saavutas väga arvestatava kogemuse ja Dubais
poe juhataja ametialal alustada
rahvusvaheliselt tuntud spordirõivaste poes Oakley tundus
vägagi ahvatlev. Olles parimad
sõbrannad üritas Triinu otse
loomulikult Liisi Dubaisse kaasa meelitada, kuid selle jutuga
Liisi kaasa ei läinud, kuni ühel
päeval ootamatult langes Liisile sülle tööpakkumine Dubaist.
Liisi oli töötanud viimased 5
aastat Londonis isikliku assistendina iluteenuseid pakkuvas
firmas. Töökohaks Dubais pakuti talle aga büroo juhataja
ametikohta laevandusega tegelevas firmas.

Dubai võlud ja valud

Kogu oma glamuuri ja superluks elustiiliga ahvatleb Dubai
paljusid. Mida muu maailm

Omanis Dibba rannas.

ees teeb, seda teeb Dubai järgi,
aga alati suursugusemalt. Kes
meist ei oleks kuulnud tehislikest saarest keset merd, nagu
Palm, mis on juba asustatud,
ja Maailm, mis on alles ehitusjärgus. Jutud käivad ka uue
maailma suurima lennujaama
ehitamisest. Kui Singapuris
on valmimas maailma kõrgeim hoone, mis hetke kõrgeima Burj Khalifa (Dubais) üle
trumpab, siis Dubai arhitektid teevad jooniseid juba uue
kõrgeima hoone tarvis. Ainult
Dubais saab lubada endale niivõrd mugavat ja luksuslikku
elustiili suhteliselt keskpärast
tööd tehes.
Auto omamine Dubais on
osake igapäevaelust ja imestatakse inimese üle, kellel autot

ei ole. Just Araabia Ühendemiraadid on kohaks, kus endale
saab uue sõiduvahendi soetada
kõigest paari kuu palgast. Ja
tõsi see on – bensiin maksab
vähem kui vesi (0.35 €/l)! Samas on ka taksosõit siin vägagi odav – me pole elu jooksul
kokku nii palju taksoga sõitnud
kui siin ühe kuu vältel! Sama
lugu on ka koristaja omamisega – Dubais ei ole mõeldav,
et sa ise oma kodus põrandaid
küürid, seda tööd teevad sisse
rännanud indialased, pakistanlased, filipiinod.
Rannahooaeg kestab siin
oktoobrist maini, mis tähendab, et nendel kuudel on talutavalt soe ning rannailm on põhimõtteliselt iga päev. Suved
Dubais on lämbed ja kuumad

(+40 kuni +50 kraadi), seega
ei ole õues jalutamine mõeldav. Vihma oleme siin elatud 5
kuu jooksul näinud vaid paaril
korral.
Elu on siin niivõrd mugavaks tehtud, et kui näiteks pakki piima soovid, võid helistada
poodi, mis asub ümber nurga,
ja paluda piim endale koju toimetada. Ja umbes 5–10 minuti jooksul tulebki väike india
poiss pakikesega su ukse taha.
Kes vähegi eluaseme peale
kulutada raatsib, võib öelda, et
elamistingimused on siin suurepärased – ruumi on küllaga ja
korterid modernsed. Seda kõike sellepärast, et Dubai oli kõrb
veel kõigest 10 aastat tagasi!
Muru pole aga alati rohelisem teisel pool kallast. Nii on ka
Dubaiga. Kogu selle glamuuri
ja rikkuse keskel ei jää märkamata ka pisiasjad, mis meile eurooplastele nii iseenesestmõistetavad tunduvad. Bürokraatia
ja rassism on siin vägagi tavalised nähtused. Kui oled valge
inimene, siis võetakse sind tõsiselt, makstakse paremat palka,
pakutakse paremaid tingimusi,
lastakse järjekordades ette ja
sir/mam’itakse pärast iga lause
lõppu. Kui erinevad rahvused
Euroopas ja Ameerikas eksisteerivad ühtse mentaliteedi
vihmavarju all, siis siin esindab
iga rahvus enda kultuuri ja traditsioone. Ühtesulandumisest

lemendiks must seelik, valge
särk, tumedad kingad ja ülikooli pross. Muide, suur osa
tüdrukutest kannab miniseelikut. Lihtsalt mainin.
Minu kursus on kütkestavalt mitmekesine. Meil on
inimesi Senegalist, Iraagist,
Alaskalt, Nepalist ja muidugi kõikjalt nn kliššeeriikidest,
nagu Inglismaa ja Hiina. Eestlane olen ülikoolis hetkel ainuke. Kohalikke on kursusel enim
ning siiani ja ilmselt lõpuni ei
suuda ma mõista, mismoodi
mõni neist hakkama saab. Lihtküsimuste peale, nagu kus asub
see või see õppehoone, peidavad nad pea nagu jaanalinnud
ära ja vastus jääb universumi
kaugesse hõlma. Lihtsalt inglise keel on kehv nagu Vladimir
Belõil eesti keel – ei saada küsimustest aru. Muidu on nad sõbralikud ja muhedad. Õppejõud
on enamasti imporditud, suur
osa Ameerikast ja Austraaliast.
Välisõppejõud on kohalikest
tunduvalt rangemad ning nõuavad tingimusteta koolivormi
kandmist ja täielikku vaikust.
Kohalike õppejõudude poolt
peetavates loengutes on tihti
korralagedus, kus kuulajaskond

ületab õppejõu häälepaelte võimususe mitmekordselt. Samuti
kuulun koolis organisatsiooni, mis tegeleb teiste õpilaste
meelelahutamisega. Põhiliselt
korraldame pidusid ja vahel
kutsume erinevaid asjapulki
kooli oma arvamust avaldama.
Kunagi mitte liiga ammu ei sallinud ma aktiviste, kuid nüüd
olen ise üks neist...
Mulle antud 4000 kirjamärki hakkavad täis saama ja
ega neist kaugeltki ei piisanud,
et anda pädev ülevaade oma
Bangkoki elust. Kas ma kahetsen, et siia õppima tulin? Loomulikult, iga päev vähemalt
korra. Kas ma kahetseksin, kui
ma poleksin tulnud? Loomulikult, olen täiesti kindel, et iga
päev vähemalt 10 korda.
Viimsi Teatajasse kirjutamise korral lubati mulle, et
saan tervitusi edasi anda. Seda
ma nüüd teengi. Eriti tervitan
isa ja siis ülejäänud perekonda,
vanaisa pere, Sääse-aluseid,
Tamme-aluseid, Ivit ja kõiki
lugejaid. Ole terve, Viimsi!
...Bangkok over and out.

on asjad väga kaugel. Sallivuse tase võib kohati väga madal
olla! Inglise keelega saab ilusti
hakkama, aga valmistunud tuleks olla ka selleks, et lihtsa töö
tegijad ei räägi sõnakestki inglise keelt.
Puudust tunneme ringijalutamisest ja erinevatest tegevustest vabas õhus. Kartus on ka
liiga mugavaks muutuda ja n-ö
dubaistuda ning kui see juhtub,
siis pärast kahte aastat ei saa
enam mujal maailmas hakkamagi!

küll makse, aga see-eest on igal
asjal nn administratsioonimaks.
Kulutada on alguses võimalik
päris korralikult, aga kes soovib ja oskab säästa, siis saab ka
seda väga edukalt teha.

Elama Dubaisse?

Dubaid külastada soovitame
aga soojalt – siin saab väga huvitava ja teistsuguse kogemuse.
Kui on soov ennast siia sisse
seada, siis peaks olema teadlik
järgnevatest asjaoludest. Raha
võiks alustuseks kogutud olla,
töö võiks samuti juba enne saabumist olemas olla, kuna tööandja aitab kõige vajaliku organiseerimisel ja teeb pool tööd
ette ära. Karjääriredelil tõuseb
siin väga kiiresti ja võimalused
on piiritud, kui ainult ise oskad
ja tahad vaeva näha, aga valmistunud tuleks olla pikkadeks
ja rasketeks tööpäevadeks.
Kaubandusvaldkonnas töötades on normiks üks vaba päev
nädalas. Aga sellega harjub.
Dubai on maksuvaba ja palganumbrid suured, kuid sellest ei
tasu õnge minna. Me ei maksa

Olari Püvi

Bangkoki Rahvusvahelise
Ülikooli üliõpilane

Religioon Dubais

Dubai on religiooni kohapealt
liberaalne – probleeme pole
meil veel tekkinud. Ametiasutustes ja osades linnarajoonides tuleb teadlikult ennast katta, aga muidu võib bikiinides
ja lühikestes kleitides ilma halvakspanuta rannas käia. Kuigi
alkohol on siin suhteliselt tabu,
võib kohata kohalikke hotelli
baarides kokteile limpsimas.
Asjad, mis võiksid alguses
veidi hirmutada, nagu näiteks
abieluväline kooselu, alkoholi tarbimine või riietumisstiil,
polegi tegelikult hirmutamist
väärt tegurid ja valge inimese puhul vaadatakse neist siin
suhteliselt mööda.
Elame ja töötame Dubais
veel nii paar-kolm aastat ja siis
liigume edasi. Kogemusi saab
siit küllaga ja siinne elu õpetab
nii mõndagi uut. Ja see paarkolm aastat mugavust ja head
elu – kes sellele ikka “ei” suudaks öelda...

Triinu Linhein ja
Liisi Nagel
Dubais elavad ja töötavad
Viimsi noored
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KK Viimsile kodus III koht
29. märtsist 1. aprillini
Viimsi Koolis toimunud
U16 Euroopa Noorte Korvpalliliiga (EYBL) etapil sai
korraldaja KK Viimsi 3.
koha.
Turniiri võitis täisedu 5 võiduga Lahti YMCA. KK Viimsi võitis 64:53 JKS Basketit,
77:23 Arsenali, 59:36 Luzhesnot ning 73:45 BS Ridzenet,
kuid kaotas 63:75 BC Minsk
2006 meeskonnale ning see
andis kodusel etapil kolmanda
koha.
KK Viimsi mängis koosseisus: Arles Egert Lelle, Karl
Robin Jürjens, Karl Johan Lips,
Ott Sander Kapper, Hendrik
Randveer, Magnus Kruusing,
Robert Katmann, Alan Joonatan Rebane, Ken Lill, Rauno
Meister. Treenerid Tanel Einaste ja Valdo Lips.
Kodumeeskonna mänge
vaatas keskmiselt 100 pealtvaatajat, mis on väga korralik
number. Näiteks ei saa selliste numbritega võistelda enamus koduste meistriliigade
meeskondi. Lisaks tunnevad
mängude DVD-de vastu huvi
meeskonnad ning agentuurid
üle Euroopa.
Viimsi etapi sümboolsesse
viisikusse valiti KK Viimsist
Karl-Robin Jürjens ja Ken
Lill, YMCA-st Aapeli Alanen

KK Viimsi võistkond võistluste avamisel.

ja Juho-Matti Henttonen ning
Minskist Maksim Salash.
Statistika ja pildid: www.
facebook.com/kkviimsi.

Paremusjärjestus

1. BC YMCA Lahti 5–0 (treenerid Arttu Mannelin, Tommi
Frilander);
2. BC Minsk 2006 4–1 (tr Dzmitry Arziutau, Mikhail Feiman);
3. KK Viimsi 4–1 (treenerid
Tanel Einaste, Valdo Lips);
4. BS Ridzene 2–3 (treener
Aleksandrs Feldmanis);
5. BC Kalev/Cramo 2–3 (treener Rauno Tamm);
6. JKS Basket 1–4 (treenerid

Jarkko Lanu, Roni Raskunen);
7. SK Luzhesno 1–4 (treenerid
Alexey Khoroneko, Alexandr
Shlyakhto);
8. BC Arsenal 1–4 (treener Sergei Shaulov).

Turniiri viisik

Karl-Robin Jürjens (KK Viimsi), Ken Lill (KK Viimsi), Aapeli Alanen (Lahti YMCA),
Juho-Matti Henttonen (Lahti YMCA), Maksim Salash
(Minsk 2006).

Võistkondade parimad

Ken Lill (KK Viimsi), Ronny
Eriksson (JKS Basket), Vita-

lii Mashnikov (BC Arsenal),
Davis Erglis (BS Ridzene),
Roman Badun (SC Luzhesno),
Marken Murdla (BC Kalev/
Cramo), Aapeli Alanen (Lahti
YMCA), Maksim Salash (BC
Minsk 2006).
KK Viimsi püüab medaleid
EYBL U16 Final Four (finaalturniiril) Minskis, mis toimub
18.–20. mail.
Turniiri toetasid: Viimsi
vald, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital,
Sportland, EMT, Nike, Bygg
& Maskin. Külalised toitlustas
ja majutas hotell Athena.

Spordiuudised

Hispaanias toimunud purjetamise noorteklassi Zoom8
Euroopa meistrivõistlustel saavutasid Rein Ottosoni
Purjespordikooli õpilased Kätlin Tammiste tüdrukutest ja
Georg Haud poistest II koha ning klubikaaslane Jaan Erik
Pihel 10. koha. Palju õnne tublidele purjetajatele, nende
treenerile Raivo Randmäele ja klubi juhile Rein Ottosonile!
Viimsi valla lauatenniseveteranid käisid Soomes XV
Põhjamaade veteranide meistrivõistlustel eakaaslastelt
mõõtu võtmas. Kõige parema koha saavutas naiste 70+75
vanuseklassis Helgi Sard, kes tõi koju 3. koha. M45 meestest sai Allan Kottise 5. koha ja M65 vanuseklassis võistelnud Johannes Kant samuti 5. koha.
Harjumaa meistrivõistlustel lauatennises võitis Helgi Sard naisveteranidest esikoha ja jäi naiste üldarvestuses 3. kohale. Naiste absoluutarvestuses tuli teiseks Irina
Akimkina (Viimsi vald/Maardu Lauatenniseklubi). Medaliterikkama tulemuse saavutasid meie seeniorid meeste III
grupis (1952 ja varem sündinud), kus kõik kolm paremat
olid Viimsist: 1. Kaarel-Mati Halla, 2. Johannes Kant ja
3. Heino Angerjas. Üksikmängus osales Johannes Kant ka
meeste põhiklassis, saavutades 30 mehe konkurentsis 3.
koha. Meespaarismängus saavutasid isa ja poeg Johannes
ja Kristjan Kant 12 paari seas 4. koha.

Tiia Tamm

Viimsi valla sporditöö koordinaator

Spordivõistlustest tulemas
16.–20. aprill Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
OSAVAIM KORVPALLUR (poisid ja tüdrukud kuni 5. klass ja
tüdrukud 6.–7. klass) / Kehra / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
21.aprill 10.00 Harjumaa meistrivõistlused UJUMISES / Keila /
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit / Viimsilaste eelregistreerimine: tiia@viimsivald.ee või tel 609 0980, Tiia Tamm

Tanel Einaste

PILATESE TREENINGUD
VIIMSI HUVIKESKUSES

ESMASPÄEVITI kell 19.30
(alates 23. aprill)
KOLMAPÄEVITI JA REEDETI
kell 12.00
Pilates on treeningsüsteem, mis on oma nime saanud selle looja Joseph H. Pilatese
järgi. See on kombinatsioon harjutustest, mida sooritatakse kindlas järjekorras koos sügava hingamisega. Pilatese eesmärk on nõrkade lihaste tugevdamine, pinges lihaste
venitamine, liikuvuse ja painduvuse parandamine, õige hingamise õpetamine.
Hästi iseloomustab Pilatest selle looja ütlus: “Oluline pole mitte see, mida te teete, vaid
kuidas te seda teete.”
Pilatese treening annab hea rühi ja oskuse kontrollida oma keha nii igapäevaelus kui ka
teistes treeningutes.
Info ja eelregistreerimine:
Evelin Märtson
e-mail: emartson@hot.ee
tel: 51 36 767
www.huvikeskus.ee

Ringtreening ja võimlemine
Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1
Teisipäeviti 19.35–20.35 (alates 17. aprill)
Treener Juta Rahkema-Praks
Ringtreening ja võimlemine – ringtreeningu osas tugevdame
erinevate vahendite abil suuremaid lihasrühmi ja võimlemise osas
treenime stabiliseerivaid lihaseid.
Info ja eelregistreerimine:
juta.rahkema@mail.ee või telefonil 56 626 079
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 Kui vajad abi aia koristamisel, puude ladul
misel või on muud nipet-näpet teha, siis
helista tel 55 935 863.
l Ehitusmees, kellel kogemusi ehitusel 12
aastat, teostab terrasside ehitust, hooldustöid
– lihvimine ja õlitamine. Tel 55 80 135.
l 34-aastane mees soovib üürida korterit või
suvilat, mis võib vajada remonti. Tel 55 80 135.
l Müüa toorest kasepuud. Halgude pikkus
vastavalt kliendi soovile. Info ja tellimine
tel 51 20 593.
l Raamatupidaja (TTÜ majandusharidus)
otsib lisatööd. Korraldan kogu raamatupidamise algdokumendist aastaaruandeni, programm HansaRaama. Uuele kliendile esimene
kuu tasuta! Tel 51 19 966.
l Pakun lapsehoidmisteenust. Läbitud sellealased kursused. Olen 26-aastane, kohusetundlik, 4-aastase tütre ema. Minu kontakt:
merily.merily@mail.ee, tel 56 780 654.
l Paigaldame

tänavakive ja teeme ka haljastust. Kogemust üle 10 aasta. Tel 56 487 738
ja 52 16 037.
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. Saunade ehitus. Tel 51 10 992.
l Väikeveod

kuni 2,5 t. Kohaletoomisega
müüa liiva, mulda, sõnnikut, asfaldipuru,
kruusa ja täitepinnast. Tel 50 92 936.
l Müüa otse omanikult 2-toaline korter
Äigrumäe külas Äigru põik 2. Üldpind 49 m2,
1/2, renoveeritud, eraldi köök, kelder, suur
krunt aiaga. Tule ja koli kas või kohe sisse!
Hind 38 000 €. Tel 52 00 934, e-post
martin@mklahendused.ee.
l Soovime osta suvilat või krunti Haabneemes. Krundi suurus maksimaalselt 1500 m2.
Kõik pakkumised oodatud. m.o.pukk@gmail.
com või tel 52 10 663.
l Metalli

koristamine. Tel 56 957 713,
Aleksander.
l Soovime osta korras suvilat Haabneemes
või selle lähiümbruses. Soovitav krundi suurus
ca 1000 m2. Tel 51 11 834, aulile@gmail.com.

Kallid kliendid

l Kollektsionäär

ostab münte, märke, medaleid, ordeneid, raamatuid, postkaarte, pakkuda võib ka paberrahade, kommipaberite,
õllesiltide jms kogusid. Küsi lisainfot tel
53 996 098, Rene.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika,
riided jm, mis on veel kasutuskõlbulikud, kuid
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame
keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame
teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel
53 226 290.
l Kvalifitseeritud

pottsepp teostab ahjude,
pliitide, kaminate, soojamüüride, korstnate
ehitust. Samas vanade küttekehade remont
ja puhastus. Töödele garantii. Tel 50 15 320.
l Liidame

kinnistul asuvad torustikud
ÜVK-süsteemiga, lisaks 15 t kalluri- ja ekskavaatoriteenused, geodeetilised mõõtmised ja
mahamärked, dokumenteeritud elektrija santehnilised isetööd. Tel 58 504 300,
660 4455.

VENUS ILUSALONG

uus aadress: Kaluri tee 3
(perearstikeskuse vastas)
tel: 600 0444
E–R 10.00–20.00, L 10.00–17.00
JUUKSUR MANIKÜÜR PEDIKÜÜR KOSMEETIK
Aprillis kõik teenused -10%, jaemüügitooted -20%
Tere tulemast!
Pakume töökohta juuksurile ja küünetehnikule.
venussalong@hot.ee, www.venussalong.ee

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
tel: 52 98 020
tel: 60 91 490
-õmblusteenused
-parandustööd

Tule pizzameistriks
Viimsisse!
Väljaõpe meie poolt
Ootame kandideerima:
puhtusest lugupidavat,
kiiret, ausat, avatud suhtlemisoskusega,
CV saata:
sirli@tehnovorm.ee
(kuni 23. aprill)
Info tel: 56 635 651

Tulge püstitama
Guinessi rekordit

l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade
remont. info@potipoiss.ee, tel 58 072 581.
l Akende pesu. Vihmaveerennide puhastus.
Ohtlike puude/okste lõikus. Koristustööd.
Tel 56 388 994. Vt ka: puhastused – kpe.ee.

REKLAAMI ETTENÄITAJALE:
Maikuu lõpuni!
*JUUSTE VÄRVIMINE/
TRIIBUTAMINE -25%
*JUUKSE LÕIKUS 6.(naiste ja meeste)
*KAASAMÜÜGI TOOTED -20%

l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi
heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega.
Alates 869 €. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.

ILUKROON 2* Viimsi

l Teostame

viljapuude ja hekkide lõikust,
puude langetamist. Tel 55 637 666.

(Viimsi Kaubanduskeskuse
2. korrusel)
NB! AVATUD 16.APRILLIST
E–R 9–20, L–P 9–18

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727.
Kogenud ennustajad Eesti vanimal ja parimal
ennustusliinil 24 h. Hind 1,09 €/min, vaata
ka sooduspakkumist: www.ennustus.ee.
l Viin ära tasuta vanametalli, suuremate
koguste puhul maksan ka, hind kokkuleppel.
Pakkuda võib kõike, mis on rauast, ka
värvilist metalli. Äravedu Viimsis ja lähiümbruses tasuta! Utiliseerimiseks kõik vajalikud
riistad olemas! Külmkappe ja boilereid eriti ei
soovi – neid on võimalik viia ainult jäätmejaama! Kui sul seisab kasutult metalli, võta
ühendust ja usun, et saame kokkuleppele!
Tel 58 912 522.

INFO & BRONEERIMINE:
+372 588 966 27
www.ilukroon.eu

Muuseumide päev

14. aprillil kell 12.00 kutsub Harjumaa
Muuseum maakonna muuseume, koduuurijate ühendusi, külaseltse jt huvilisi
Harjumaa muuseumide päevale.
Osalemisest palume teada anda hiljemalt
13. aprillil e-posti aadressil: muuseum@hmk.ee.

Hea Tuju Lastelaager
Tüdrukutele Viimsi Huvikeskuses (vanuses 6.-10.a.).

21. aprillil üritatakse Viimsis Väike Päike
lasteaias-pereklubis püstitada uut Guinessi rekordit mähkmete vahetamises.
Rekordi nimi on Great Cloth Diaper Change. Üritus algas ideest tähistada maa päeva
riidest mähkmete vahetamisega. Eelmisel
aastal püstitati rekord ühel ajal kõige rohkem riidest mähkmete vahetamises erinevates asukohtades. Asukohti oli kokku 127
ning rekord on 5026 mähet. Sel aastal on
registreeritud kaks korda rohkem sama üritust 15 riigis, s.h ka Eestis Viimsis.
Mähkmerekordi püstitamine algab kell
19.30. Eelneb loeng riidest mähkmetest
ning tutvustatakse Eestis müüdavaid riidest
mähkmeid. Kohale tulevad mähkmete tootjad, maaletoojad ja edasimüüjad. Avatud on
laste mängutuba ilma hoidjata. Uksed avatakse kell 16, loeng algab kell 17. Mähkmevahetuses osalejate registreerimine algab
kell 19, selleks ajaks palutakse osalejatel
kohal olla. Osaleda saavad täiskasvanud
(iga lapse kohta üks) ja laps peab olema alla
99,1 cm pikkune. Kaasas võiks olla poes või
internetis müüdav mähe, kuid seda saab ka
kohapeal laenata.
Osalemissoovist palume teatada e-posti
aadressil riidestm2hkmed@gmail.com.

Isemoodi
kunsti- ja loovuslaager
MTÜ Isemoodi Isetegijate Sõpruskond kutsub
ISEMOODI KUNSTI- JA LOOVUSLAAGRISSE!
Ootame lapsi vanuses 6–12 aastat.

Toimumisajad:
25. juuni – 29. juuni
16. juuli – 20. juuli
6. august – 10. august
Päevalaager on esmaspäevast reedeni kella 10.00–16.00
Koht: Viimsi Huvikeskus (Nelgi tee 1)
Hind: 80 eurot

Igal laagripäeval on oma teema:
Kerge keraamikapäev, Toitev Teisipäev, Loominguline
Looduspäev, Tee Ise Neljapäev, Rokkiv Reede
Sel suvel kahe vahetusega: I laagrinädal – 18. juuni–22. juuni;
II laagrinädal – 13. august–17. august
Ühes grupis on 15 last.
Laagripäevad on esmaspäevast reedeni k 10–17. Iga päev
soe lõunatoit ja tervislik õhtunäks.
Hind 80 €.
Teema: MINA TEATRIS, TEATER MINUS!
Nädal täis põnevat tegemist! Mängime, laulame, tantsime,
näitleme, seikleme, meisterdame, õmbleme ja lõpuks mängime maha ühe vahva etenduse päris laval!
Registreerimine kodulehe www.heatuju.planet.ee kaudu
või heatujustuudio@gmail.com.
Kontaktisik Piret Kõõra tel 55 634 784.

Lapsed õpivad iga päev mõne uue oskuse ja valmivad
põnevad esemed.
Hullame saviga, loome ja maalime, punume ja hööveldame,
külastame uusi kohti ja võtame vastu põnevaid külalisi.
Sööme ja mängime.
KOHTUME LAAGRIS!

Rohkem infot:
www.isemoodiloovustuba.blogspot.com
Airi 51 27 131 või Eveli 51 04 400
loovustuba@gmail.com
www.huvikeskus.ee
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Kräkel rehvitööd

Uued ja kasutatud
suverehvid
Viimsi kaubanduskeskuse kõrval
Randvere tee 6, tel 56 491 535
www.krakelrehvid.ee

Ehitusfirma pakub tööd

TÖÖDEJUHATAJA-OBJEKTIJUHILE
Vajalik: ehitusalane haridus
arvuti (excel, auto CAD) kasutamise oskus
isikliku auto kasutamise võimalus
vene keele oskus suhtlustasemel
kasuks tuleb eelnev töökogemus
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
CV koos palgasooviga saata: olevehitus@hot.ee
Info tel 5153753

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Vinnal Production OÜ
valmistab tellimustööna väärispuidust välisuksi, siseuksi, treppe, ja
mööblit.

Lisainfo: www.vinnal.ee
e-mail: info@vinnal.ee
Mob. 545 01 377

Hea hind. Märtsi keskel uus kaup.

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine
tasuta!

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus
tasuta!

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
Konsultatsioonivõimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600,
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine –
ämmaemanda vastuvõtud
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi,
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia,
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu
esimesel neljapäeval kl 16
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mammograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia,
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi
vastu

* teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel
Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee
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Parim kvaliteet
Eesti suurimalt
liuguksetootjalt.

Liuglev Uks salong
Pärnu mnt 110
(sissepääs Tondi tänava poolt)
Tel 646 5101
www.liuglevuks.ee

- Teede ja platside ehitus
- Asfalteerimine
- Äärekivide ja tänavakivide paigaldus
- Haljastuse rajamine
- Haljasalade niitmine, trimmerdamine
- Bobcati rent

Töötoad sõpradele

tel: 53 990 245, e-post: info@infraroad.ee
www.inforoad.ee

Sa ei tea, kuhu minna... kohvikus olete juba käinud ja kodus ka ei tahaks istuda.
Siin on meie pakkumine Teile.
Üllata sünnipäevalast, perekonnaliikmeid või tee lihtsalt üks mõnus kohvi-tee õhtu
koos väikse käsitööga just meie juures.
Nüüd on võimalik tulla koos sõprade-sõbrannadega Viimsi Huvikeskusesse ja valida
omale sobilik töötuba ja aeg. Võta kaasa oma söögid-joogid, kohapeal on olemas
veekeetja ja tassid ning muidugi kõik töötoa jaoks vaja minev.
Hind oleneb sinu poolt valitud töötoast ja ajast.
Koolitusi viivad läbi Eveli ja Airi
Isemoodi Isetegijate loovustoast
Küsi lisainfot telefonil 51 04 400 või 51 27 131
loovustuba@gmail.com
Isemoodi Isetegijate Sõpruskond pakub:
• Ehete töötuba – pärlitest, painutatud traadist, villaheiest
• Siidisalli töötuba – valmib just sinule meeldiv ja sobilik siidisall
• Siidilipsu töötuba
• Looduskosmeetika – valida on kreemi, huulevõie või kehakoorija tegemine või
kõik koos
• Käsitööseep – erinevate rasvade ja õlide abil valmib just sinu hingele sobilik
kooslus, nt piimaseep, shokolaadi, meeseep
• Küünlad – mesilaskärjest ja vahast
• Kuiv ja märgviltimine – valmivad erinevad suveniirid, ehted
• Mündi- või kosmeetikakott
• Meenekarbi valmistamine
• Keraamika
• Klaasvitraaz
• Käe-, vöö-, tennise- jne paela punumine
• Akrüülvaigust ehted
• Kangast erinevad lilled
www.huvikeskus.ee

