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Ilvesed Viimsi poolsaarel  >> Loe lk 7

Rubriigis “Mina – viimsilane“ 
räägib kodupaigast Raivo 
Vare. Loe lk 9

Lennart Meri 
stipendium
12. märtsil 2013 kinnitas Viimsi Val-
lavolikogu määruse nr 6 “Viimsi val-
la aukodaniku president Lennart Meri 
stipendiumi statuut”. 

Statuudi eesmärk on jäädvusta-
da Viimsi valla aukodaniku president 
Lennart Meri mälestust. Määruse ko-
haselt antakse välja kahte liiki rahalist 
toetust – preemiat ja stipendiumi eel-
arvega kuni 3200 eurot, mida Viimsi 
vald eraldab valla eelarvest üldjuhul 
igal aastal. President Lennart Meri 
stipendiumi eelarvesse võivad teha 
ühekordseid või regulaarseid rahalisi 
toetusi füüsilised ja juriidilised isikud. 

Stipendiumi maksmise eesmärk on 
innustada ja toetada kõrgkooli üliõpi-
last, kes on või on olnud seotud Viimsi 
vallaga ning õpib mõnel humanitaar-
teaduste õppekaval ja on seadnud si-
hiks erialase uurimustöö koostamise. 
Humanitaarteaduste all peetakse eel-
kõige silmas filoloogiat, ajalugu, folk-
loristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatri-
teadust, semiootikat jms. 

Preemia maksmise eesmärk on 
eelkõige premeerida ja tunnustada 
magistrikraadi omandanud isikut, kes 
on või on olnud seotud Viimsi vallaga 
ja koostanud silmapaistva uurimus-
töö (magistritöö) humanitaarteaduste 
valdkonnas. 

Stipendiumi võib taotleda mõnel 
humanitaarteaduste õppekaval kõrg-
haridust omandav bakalaureuse- või 
magistriõppe üliõpilane erialase uuri-
mustöö kirjutamiseks. Preemiale võib 
kandideerida humanitaarteaduste vald-
konna magister, kes on magistrikraadi 
omandanud kandideerimisele eelne-
va kahe kalendriaasta jooksul. S.t kui 
taotlus preemia maksmiseks esitatakse 
detsembris 2013,  lähevad arvesse ma-
gistritööd, mis on kaitstud 2013., 2012. 
või 2011. aastal. Määruse reguleerimis-
alast on välja jäetud doktorandid ja dok-
toritööd kaitsnud isikud.

Stipendiumi taotlus tuleb esitada 
stipendiumile kandideerijal isiklikult, 
preemiale kandideerimise puhul võib 
taotluse esitada ka kolmas isik. Kandi-
deerija ei pea rahvastikuregistri and-
mete kohaselt olema Viimsi valla ela-
nik, kuid tal peab olema elulooline või 
hariduslik seos Viimsi vallaga. 

Stipendium või preemia antakse 
üle president Lennart Meri perekonna-
liikme ja Viimsi  vallavanema või tema 
poolt volitatud isiku poolt president 
Lennart Meri sünniaastapäeva tähis-
taval üritusel. Viimsi Vallavolikogu 
12.03.2013 määrus nr 6 “Viimsi valla 
aukodaniku  president Lennart Meri 
stipendiumi statuut” on avaldatud 
22.03.2013 “Viimsi Teatajas“ ning val-
la kodulehel www.viimsivald.ee.  

Kultuuri- ja spordiamet

Kui ma ühel aprillikuu hom-
mikul kell 6 kohtan lennu-
jaamas pillikastidega uni-
seid lapsi, siis tundub üsna 
ebatõeline võimalus, et juba 
paari päeva pärast esinevad 
nad Iisraeli riigi 65. sünni-
päeval mitmele tuhandele 
inimesele. 

Võimatu, et kõik need pillid ter-
velt kohale jõuavad ja murelikud 
lapsed teise kultuuri- ja suhtlus-
stiiliga harjuvad. Ja mõte, et miks 
kummitab mu peas, kui Air Balticu 
käsipagasisse viiuleid ja teisi õrnu 
pille sisse räägitakse. Check-ini 
neiud ohkavad murelikult ja klee-
bivad järgmisele ülemõõdulisele ja 
-kaalulisele akordionile rohelise li-
piku külge. Otsin üles vallavanema 
Haldo ja uurin, miks midagi sellist 
nüüd vaja teha on: “Viimsi Valla-
valitsus ja Iisraeli linn Ramat Yis-
hay sõlmisid sõpruslepingu 2012. 
aastal. Lepingujärgsel arutelul tegi  
sealne linnapea Ben Offer Eliezer 
ettepaneku, et meie Viimsi Muusi-
kakooli orkester oleks nende küla-
liseks aasta pärast, kui tähistatakse 
Iisraeli riigi sünniaastapäeva. Mõte 
tundus utoopiline, vald poleks üksi 
seda suutnud, kuid tänu toetajate-
le:   AS  Viimsi Spaa, AS Milstrand 
ning ühele heale inimesele suutsi-
me koos lapsevanematega jõuda 
tänasesse hommikusse ja küllap 

jõuame kohale ka. Küll Enno hoo-
litseb selle eest.”   

Enno on murelik veel siiski, kui 
delegatsioon on edukalt läbinud 
tunnise kontrolli lennujaamas ja 
bussiga sihtkohta jõudnud. Kuigi 
kõik pillid on terved, valutab mõ-
nel lapsel reisist kurk ja teine hoiab 
närviliselt sõbrannal käest, kui vas-
tuvõtjad lapsed peredesse jagavad. 
Enno muutub väga rõõmsaks, kui 
lapsed järgmisel hommikul meid 
oma muljetega üle külvavad. Mõ-
nes majas olevat neli arvutit, teises 
elektrilised kardinad, kusagil 16 
jänest ja jalgpalli saavat ka mängi-
da. Proovi kuulab ka linnapea Ben, 
kes Iisraeli hümni järel dirigent Otti 
embab ja oma kätt näitab – tal on 
kananahk, kuigi sooja on üle 20 
kraadi. Veidi aja pärast on Ben end 
veidi kogunud: “Ma teadsin, et me 
teeme lapsi siia tuues õiget asja, 
kuid et see nii imeline on, poleks 
ma ise ka uskunud.”

Kuni lapsed valmistusid esine-
ma Iisraeli aasta tähtsaimal päeval, 
külastas vallavalitsuse delegat-
sioon kõiki (kahte) kooli. Vaatasi-
me klassiruume, koolikompleksi, 
arutasime hariduselu argimuresid. 
Olime kutsutud ka lasteaedade ja 
esmaklasside isamaa sünnipäeva 
hommikuile. Seda suurt pidu vaa-
dates mõistsid, kus kodumaa-ar-
mastuse seeme idanema pannakse. 
Spordisaali põrandal olid lasteaiati 

mudilased, sõjaväelased ühinesid 
ühel hetkel nendega. Tribüünidel 
istujad poetasid otsustavatel het-
kedel paar pisarat, öeldes: “Ah ma 
mäletan, kui ma ise seal all olin 
ja millised tunded siis mu hinges 
olid. Nüüd on seal minu lapsed, 
nemad jätkavad meie alustatut.”  
Sellest saab alguse riigi ja inime-
se vaheline leping,  mida ei rikuta 
kunagi. Õhtul oligi mälestustsere-
moonia, kus täielikus harduses ja 
vaikuses mälestati kõiki 17 Iisraeli 
riigi eest hukkunud sõdurit, kes 
olid elanud Ramat Yishays. Igast 
üksikust kõneldi ja tema auks süü-
dati küünal. Ramat Yishay pidas 
lepingut ka 56 aastat tagasi  sõjas 
hukkunud sõdurile.

Veel külastasime unikaalset 
sõjaväe lennundusnäitust – olime 
aukülalised ja jalutasime seal tüh-
juses, kuigi kohalikud ootasid või-
malust lennukeid näha kümnete 
kilomeetrite pikkuses järjekorras. 

VIP külalistest said tippesine-
jad paari tuhande inimese ees, kes 
olid kogunenud sünnipäevapeole. 
Ramat Yishais elavast 7000 ini-
mesest oli kindlasti kohal peaaegu 
pool, aga kõige kirglikum selts-
kond seisis lava ees, neis tundsin 
ma ära lapsi majutavad pered.  We 
love you Estonians! kostus kat-
kematu kisana. Kui Laur trompe-
tisoologa alustas, siis märkasin, 
kuidas teda majutava pere 10aas-

tane poeg Jordan käte värisedes 
pilti tegi. Ja vapra poisina hoidis 
ta pisaraid tagasi. Mida mõned 
kohalikud tüdrukud küll teha ei 
suutnud. Sõprus oli kasvanud pä-
riselt ja suureks, mitte ametnike 
paberile panduks, vaid toimivaks. 
Pärast  kontserti surus Ben Offer 
muusikakooli direktori Urvi kätt: 
“Teie orkesti esinemine oli väga 
paljudele esimene kokkupuude tõ-
sise muusikaga. TEIE olite suure 
sõnumi toojad, nii oma maa kui 
muusika suhtes.”

Kaks päeva pärast seda, kui 
väikese tšellomängija Lii andme-
tel “maailma suurim ilutulestik” 
oli taevasse lahvatanud ja meie 
vahepeal näinud paljusid Iisraeli 
pühasid paiku, asusime koduteele. 
Nutsid jääjad ja lahkujad. Kui len-
nujaama kolmetunnine turvakont-
roll, kus iga last eraldi küsitleti ja 
kõiki pille täiendavalt uuriti, läbi 
sai, siis istusime isa Ennoga keset 
meie valvata jäetud pillimerd, kuni 
lapsed kojusõiduks komme ostsid. 
Sõnadeta saime aru, et see kõik oli 
üks teostunud väärt unistus. Mida 
suurem on su sõpruskond, seda 
õnnelikum sa oled. Viimsi võib 
väga õnnelik olla ja juba aasta 
pärast oodata ramatysihailasi lau-
lupeole ja sellele järgnevasse laag-
risse Viimsi saartel.

Elo Selirand
loe ka lk 5

Lapsed sõprussilda ehitamas
Laur alustab, sajad lapsed filmivad kontserti oma telefonidega. Foto Elo Selirand
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 602 8833, annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 24. mail

VALLAVOLIKOGU VEERG

Aarne Saluveer: Hea poliitika 
võiks tähendada hoolivat tarkust 

Aarne Saluveer Viimsi JazzPopFestil.

Viimsis on 
kogukonnatunnet
Head viimsilased! Lubage 
tervitada teid kõiki Viimsi 
valla 94. sünnipäeva 
puhul.

I ga sünnipäev viib meid ühe 
trepiastme võrra ülespoole. 

Tahtmatult saame võimaluse 
vaadata tehtule veidi kõrge-
malt, ülevaatlikumalt, vaadata 
vajadusel ka ülalt alla. 

Esimeses Eesti Vabariigis 
asutatud Viimsi vald saab 11. 
mail juba 94aastaseks.  

Lennart Meri on öelnud, 
et Eesti iseseisvuse aluseks oli 
pikk omavalitsuse traditsioon, 
pikk õiguslik traditsioon ja 
pikk kirjasõna traditsioon. Olen 
veendunud, et Viimsi on loo-
nud ja hästi hoidnud omavalit-
suslikku traditsiooni. 

V iimsis on identiteedi- ja 
kogukonnatunnet ning 

see on omavalitsuse tradit-
siooni alus. Meil on tänaseni 
alles meie suhteline iseseisvus. 
Ning muidugi on meil alles 
meie kaunis ning pikk ranna-
joon ning 15 saart.

Viimsil on läinud hästi, kui 
võrrelda paljude teiste koha-
like omavalitsustega Eestis ja 
väljaspool. Viimsi on noor ja 
elujõuline, loov ja jätkusuut-
lik. Viimsi on nooruslikum kui 
Eesti tervikuna. 

Oleme arenenud kiiresti. 
Minult on küsitud, et kas ehk 
liigagi kiiresti? 

Inimesed on siia elama tul-
nud, sest nad on nii valinud ja 
otsustanud. Keegi ei suudagi 
oluliselt mõjutada rännet, lin-
nastumist, ümberasumist  aed-
linnadesse või viimasel ajal  
päevakorrale tõusnud emigrat-
siooni. Sest siin üksnes sõnad 
ei loe. Otsustav on hoopis ma-
janduslik võimekus, toimetu-
lek, töökohad.

Viimased 15 aastat on Viim-
sile olnud kiirete muudatuste 
aeg, mis tähendab, et Viimsis 
ongi tulnud juhtida vaid muutu-
si. See on olnud nagu uue linna 
rajamine, kus saabuvaile elani-
kele on tulnud ehitada kõik eluks 
vajalik:  koolid, lasteaiad, rajada 
veevarustus, tänavad, ühistrans-
pordisüsteem ja arstiabiteenus. 
On tulnud leida selleks kõigeks 
vahendid ning majandada ilma 
olulise riigipoolse toeta.

Lisaks on Viimsi elu olnud 
nagu “Kodu keset linna”, kus 

õhtul televiisorist vaatad, mis 
tegelastega päeva jooksul  juh-
tunud on. Ning kõigele lisaks 
tuleb kuulata erakondade pide-
vat nääklemist  Viimsi valla ar-
vuka valijaskonna  tähelepanu 
võitmiseks.

 

Väikese koha omahind on 
kõrge. Nii nagu on kõrge 

väikese saare või  ka väikeriigi 
omahind. 

Mis on siis see tegelik põh-
jus, mis sunnib väikese rahva 
liikmeid eelistama näiliselt 
irratsionaalset lahendust: suh-
teliselt suveräänset, ehkki ku-
lukamat eluviisi?

Vastus on lihtne, inimene 
ei ela üksnes majandusruumis, 
kus ta on kahjuks tänagi sun-
nitud sõitma nagu Ameerika 
mägedel, vaid eelkõige kul-
tuuriruumis. See on ruum, kus 
paiknevad tema emakeel, pere, 
kodu ja see, millele toetuvad 
unistused. Sellesse ruumi kuu-
lutakse lihtsalt sarnasuse põhi-
mõttel.

Taolised kultuuriruumid 
ei saagi olla väga suured. Aga 
nende väikeste tubade palju-
suseta, nende mitmekesisuse-
ta oleks maailm vaene, oleks 
vaene ka Eesti. Seda muidugi 
juhul, kui me ei vaata Eestit 
pelgalt kui raamatupidajad.

Jõudu Viimsile edaspidi-
seks.

Haldo Oravas
vallavanem

Haabneeme alevikuvanema valimised 5. juu-
nil kell 18 Viimsi Koolis

Viimsi Vallavalitsus kutsub kokku Haabnee-
me alevikuvanema valimisteks üldkoosoleku 5. 
juunil 2013 algusega kell 18 Viimsi Koolis Rand-
vere tee 8.

Päevakord:
1. Haabneeme alevikuvanema valimine
NB! Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada 

rahvastikuregistri järgi Haabneeme aleviku ela-
nik, kes on vähemalt 18aastane. Palume kaasa 
võtta isikut tõendav dokument.

Kandidaatide esitamisel arvestada Viimsi val-
la põhimääruse § 66 toodud sätete ja tähtaega-
dega.

Kuulutus avaldati Viimsi valla veebilehel 
3.05.2013.

Pringi külavanema valimised 11. juunil kell 
18 Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vallavalitsus kutsub kokku Pringi kü-
lavanema valimisteks üldkoosoleku 11. juunil 
2013 algusega kell 18 Rannarahva Muuseumis, 
Nurme tee 3, Pringi küla.

Päevakord:
1. Pringi külavanema valimine
NB! Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada 

rahvastikuregistri järgi Pringi küla elanik, kes 
on vähemalt 18aastane. Palume kaasa võtta 
isikut tõendav dokument.

Kandidaatide esitamisel arvestada Viimsi val-
la põhimääruse § 66 toodud sätete ja tähtaega-
dega.

Kuulutus avaldati Viimsi valla veebilehel 
6.05.2013.

Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja 
spordikomisjoni juhib Aarne Saluveer, 
keda tuntud ja tunnustatud koori-
juhina teame me kõik. Keskendume 
siiski seekord volikogu tööle.

See, millega volikogu kultuuri- ja spordiko-
misjon tegeleb, on küll nimes kenasti kirjas, 
kuid paluks siiski veidi täpsustada. Milliseid 
eelnõusid ja ettepanekuid peate selle voliko-
gu koosseisu jooksul tehtust olulisemateks?

Kõik komisjoni liikmed aitavad  aren-
dada kaasaegset elukeskkonda Viimsis, kus 
inimestel on lisaks kodudele mitmekülgsed 
tingimused kvaliteetseks kultuuri- ja spordi-
tegevuseks – seda nii ruumide, ürituste kui 
ka juhendajate osas. Üha kasvavaid vajadusi 
rahuldada pole pingelise eelarve tingimustes 
kerge, aga tunnustada tuleb kindlasti neid, 
kes seda arukalt ja otstarbekalt on osanud.

Tegevus jaguneb üldjoontes kahte suur-
de ossa – lähiajal toimuv, sh toetused, ning 
pikaajaliste arengukavade koostamine. Ko-
misjonis on kogemustega valdkonda tundvad 
eksperdid ja hea koostöö vallavalitsuse allük-
sustega,  mistõttu võib senist tegevust lugeda 
üsna edukaks. 

Oleme võimaluste piires toetanud val-
laelanike osalemist rahvusvahelistel suurüri-
tustel ja saanud vastu nii medaleid suurvõist-
lustelt kui konkursivõite noortelt muusikutelt, 
etendusi, hästi töötava Viimsi Muuseumi, tin-
gimusi füüsilise tervise korrashoiuks jne. Igal 
aastal kuulatakse ära komisjoni haldusalas 
tegutsevate vallale oluliste  juriidiliste isikute 
aruanded ja probleemid ning otsitakse neile 
lahendusi.

Kuidas üks komisjoni tavaline töö-
koosolek välja näeb?

Kord kuus toimuval regulaarsel koosole-
kul on tihe päevakord  (millega saavad val-
laelanikud tutvuda kodulehel).  Materjalid on 
eelnevalt välja jagatud ja arutelule kuluv aeg 
sõltub teemast. Koosoleku kokkuvõtlik sisu 
protokollitakse – mitmed teemad on komp-
litseeritud ja lihtsad lahendused ei toimi, nii 
mõnelgi juhul on vaja teema juurde tagasi tul-
la. Tihti jääb koosolekuajast väheseks ja aru-
telu väiksemates gruppides jätkub ka hiljem.

Tahaks teada teie hinnangut valla täna-
sele kultuurielule – mille üle võime uhked 
olla, millest kõige enam puudust tunneme?  
Mis on või võiksid olla siin prioriteedid?

Selle hinnangu peab eelkõige andma 
meie valla elanik. Huvitav ning vajalik oleks 
sellise küsitluse korraldamine tulevikus. 

Oluline on  tagada seniste tugevuste säili-
mine ja sujuv areng, tähtis on siinsete elanike 
huvide tajumine ja esiplaanile seadmine. Olu-
line on, et Viimsi oleks osa tänases maailmas 
üha olulisemateks muutuvates võrgustikes ja 
vajadusel näitaks oma võimekust arendaja 
ning teenäitajana.

Aga veelgi laiemas plaanis – millises 
Viimsis tahaksite tulevikus elada?

Kõigi huvides on see, et noortel oleks hu-
vitegevust ja nende vaba aeg oleks mõttekalt, 
eesmärgipäraselt ja arendavalt sisustatud.

Tervisilikus elukeskkonnas peaks olema 
omavahel integreeritud tegevused. Tervisilik 
eluviis – see tähendab, et palju tahetakse ja 
saadakse liikuda erinevaid transpordiliike ka-
sutades. Kui täna peab inimene kasutama palju 
oma autot, siis siin on arenguruumi nii jalgra-
tastele kui targale ühistranspordile – nii nagu 
teevad seda meist rikkamad ja targemad maad.

Meil on väga palju musikaalseid lapsi ja 
leidub häid juhendajaid – nende huvides on 
luua võimalusi ja töökohti, et huvihariduse 
kõrgeim tase oleks just koduvallas ja poleks 
vaja Tallinna poole vaadata. Võiksime se-

nisest paremini ära kasutada paljusid eesti 
tipptegijaid, kes on elukohaks valinud Viim-
si. Kaalumisel on muusika-, kunsti- ja huvi-
keskuse koondamine ühisesse hoonesse.

Rõõmustab, et juba täna on meil arves-
tatavalt palju kultuuri- ja spordisündmusi, 
mis toovad Viimsi maailmakaardile. Meri 
kui ümbritsev keskkond võiks pärast aas-
tatepikkust keelualaks olemist taas meile 
omasemaks saada.

Lastevanemate ja loomulikult noorte, 
aga kaudselt ka kõigi vallaelanike huvides 
on hoolitseda järgmise põlvkonna eest – 
teedrajav samm selleks oleks Viimsis või-
maldada  kaks huviringi tasuta.

Koorijuhid on mõnedele eranditele 
vaatamata poliitikas mu meelest üsna ta-
gasihoidlikult esindatud. Mis teid kannus-
tas koduvalla asju ajama?

Side Viimsiga tekkis muusikakõrgkoolis 
õppides – sain kutse tulla juhatama kerge-
muusikakoori, sealt jõudsin Viimsi Kooli. 
See oli suurepärane aeg, toredad kolleegid, 
palju fantastilisi õpilasi, palju tänaseid häid 
algatusi käivitus 80ndatel. Sai elatud kooli 
internaadis ja nõukogude ajale iseloomu-
likult õpetajate majas, rajatud kodu ning 
istutatud hulk puid nii oma aeda kui sellest 
väljapoole... Hea poliitika võiks tähendada 
hoolivat tarkust ja loodan, et koos kolleegi-
dega esindame just seda poolt. Ka mu lapse-
laps elab oma vanematega siin.  

Kuigi paljudel viimsilastel on osa töö-
elust mujal, leitakse siiski aega nõu ja jõuga 
panustada, et Viimsi poleks pelgalt magala, 
vaid jätkuvalt koht, kus väärtustatakse kul-
tuuri inimeseks olemise põhitunnusena. 

Patt oleks küsimata jätta, millised loo-
mingulised plaanid lähiajal ees ootavad?

Avasime just akent Aasiasse – ETV Tü-
tarlastekoor oli valitud nelja väliskoori hulka 
mainekal Shanghai Rahvusvahelisel Kevad-
muusikafestivali koorinädalal. Tutvustasime 
seal eesti muusikat, meistriklass Shanghai 
konservatooriumis tõi kohale palju huvilisi, 
lõppkontserdil ülikaasaegses Oriental Art 
Centeris esinesime koos Chanticleeriga. Ees 
ootab Roxanna Panufniku “Tallinna Missa “ 
salvestus ühele maailma suurimale plaadifir-
male Warner. 

Kohe anname koostöös ERRiga välja uue 
heliplaadi eesti muusikaga, millel kuuleb ka 
mitut maailma esmasalvestist, lisaks Veljo 
Tormise poolt Hannoveri World Expo jaoks 
kirjutatud Sampo tagumise originaalversioo-
nile ka kaks tänapäevast remixi klubimuusi-
ka stiilis – üht jaapani ning teist eesti DJ-lt.

Prantsusmaal toimuv Polyfollia festival 
on valinud meid kümne  huvitavama vokaal-
grupi hulka, keda nad sel aastal oma publiku-
le esitlevad ja  kultushelilooja Eric Whitacre-
ga oleme koos laval Saksamaal augusti alul.  

Meie kooris on alati olnud ka viimsikaid, 
tuntum neist kindlasti Hanna-Liina Võsa. 
Hea on kutsuda neid, kel soov endale kõrge-
tasemeline arengukeskkond ja väga hea sõp-
ruskond leida, meiega ühinema.

Küsis 
Jüri Leesment
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25. aprilli päikesepaisteli-
sel päeval võis Randvere 
Kooli esisel platsil nautida 
huvitavat vaatepilti: Rand-
vere Pasunakoor mängis 
lustakaid lugusid, väike-
sed 1. klassi poisid ja tüd-
rukud laulsid ja tantsisid 
rahvatantsu, kooliesine 
õu oli rahvast täis ning 
näha võis nii tähtsaid üli-
kondades härrasmehi kui 
lapsevankritega emmesid 
– kõik olid tulnud kaasa 
elama Randvere Kooli 
nurgakivipaneku piduli-
kule tseremooniale.

Kooliesisel õuel lõid 
tantsu ja laulsid tule-
vased Randvere kooli 
õpilased
Tseremoonia piduliku osa ava-
sid Viimsi Kooli 1. klasside 
väikesed laululapsed, kes oma 
juhendaja Mari-Liis Rahumet-
saga laulsid laulu “Koolikell”. 
Seejärel kogunesid vastvalmi-
va maja esisele platsile pisike-
sed rahvatantsijad, kes vaata-
mata kivisele jalgealusele lõid 
valla tempoka tantsu. Publik 
plaksutas muusikataktis kaasa 
ning laste näod särasid. 

Sõnavõttudega esinesid Rii-
gikogu liige Liisa Pakosta, 
Viimsi vallavanem Haldo Ora-
vas, Viimsi abivallavanem Jan 
Trei, Viimsi vallavolikogu esi-
mees ja Randvere külavanem 
Priit Robas, Fund Ehitus OÜ 
esindaja Meelis Kalde, Allianss 
Arhitektid OÜ arhitekt Inga 
Raukas, Viimsi Kooli direktor 
Karmen Paul ja Randvere õppe-
hoone tegevjuht Leelo Tiisvelt.

Liisa Pakosta ütles oma 
sõnavõtus, et on äärmiselt tä-
helepanuväärne, et kui mu-
jal Eestis tegeletakse rohkem 
probleemiga, kuidas koole sul-
geda, siis Viimsi vald on juba 
pikki aastaid saanud iga paari 
aasta tagant uue nurgakivi pa-

Randvere Kool sai laste 
laulu saatel nurgakivi

neku tseremoonia korraldada. 
Abivallavanem Jan Trei 

lisas, et tervelt 11 kuud on te-
geletud Randvere koolihoone 
projekteerimise ja hariduse 
vajaduste sõnastamisega. Iga 
selle maja ruutmeeter on hoo-
lega läbi arutatud ja mõtesta-
tud ning kindlasti saab sellest 
õppehoonest hea ja kaasaegne 
õpikeskkond meie valla laste-
le. Kuid mitte ainult. Randvere 
õppehoonest võiks saada ka 
valla idaranniku kogukonna-
keskus laiemalt. Ühtlasi ootab 
kahe aasta pärast valda ees 
juba uus kooliprojekt – Karu-
laugu kooli juurdeehitus.

Randvere Kooli tegevjuht 
Leelo Tiisvelt pani väikesesse 
hõbedasse silindrisse, mis tule-
vaste põlvede jaoks kooliesise 
platsi maasse betoneeriti, väi-
kese pihlapuu oksa, mis kaitseb 
kooli ning on kogu kooliperele 
omamoodi kaitseingel.

Viimsi vallavolikogu esi-
mees ja Randvere külavanem 
Priit Robas märkis, et on üks 
tore laulusalm: “Kuni su küla 
veel elab, elad sina ka”, mis il-
lustreerib suurepäraselt, et seni 
kui külades on inimesi, kes ta-
havad pühenduda kohaliku elu 
edendamisele, ei sure ükski 
küla välja. Mis aga saab olla 
suurepärasem kui et külas ava-
takse oma kool, kus tulevane 
järelkasv saab koduses miljöös 
õppida ja areneda.

Randvere Kooli arhitekt 
Inga Raukas, kes on kooli 
loomisega seotud juba 2006. 
aastast alates märkis, et suur 
töö seisab alles ees. On tore, et 
kooliehitus edeneb suure hoo-
ga, kuid ees seisab veel hulk 
tööd, mis seotud sellega, et kui 
koolipere sügisel end majja 
sisse seab, oleks loodud kõik 
tingimused selleks, et end ko-
duselt ja hubaselt tunda.

Vallavanem Haldo Oravas 
tänas kõiki, kes on aidanud 

kaasa selle kooli valmimisele. 
Müürid ei ole eesmärk omaet-
te! Inimene on eesmärk, ja sei-
nad meie ümber üksnes enese-
teostamise vahend.

Tseremooniale oli 
kaasa elama tulnud 
suur hulk Randvere 
küla rahvast
Nurgakivitseremooniat oli oma 
silmaga vaatama tulnud suur 
hulk külarahvast ning on väga 
vaimustav, et külarahvas suh-
tub uue koolimaja avamisse 
kui “oma asja.” Ehk nagu üks 
kohale tulnud väikese lapsega 
emme enda kõrval seisvale va-
naprouale ütles: “Ei saa ju nii, 
et meie oma külas toimub sel-
line üritus ja meid pole kohal. 
See on ju meie kõigi asi!” 

Tseremoonia tipphetkeks 
sai moment, kui kõik asjaosali-
sed lisasid väikesesse hõbedas-
se silindrisse just tänasel päeval 
ja just selle kooliga seotud olu-
lisi asju. Silindris leidsid endale 
koha muuhulgas kõige värskem 
“Viimsi Teataja”, kõikide koo-
li projekteerimise ja ehitusega 
seotud inimeste visiitkaardid, 
väike armas sõbrakäepael, pih-
lapuuoks, „Priiuse põlistamise“ 
rinnamärk, kooli täismahus 
projekt, kooli ehitusluba ning 
-leping.

Tseremoonia lõpetasid pisi-
kesed Randvere lasteaia jütsid, 
kes oma õpetajate käe kõrval 
mikrofonide juurde tulid ning 
igaüks neist esitas ühe soovi 
uue kooli kohta. Üks pisike 
kelmika näoga poiss ütles aga 
mikrofoni selge ja kõlava hää-
lega: „Mina soovin, et sellest 
koolist tuleks üks äge koht!“

Pole tarvis lisadagi, et sel-
le peale puhkes tohutu aplaus. 
Lisaks igapäevasele õppetööle 
saab sellest majast ju ka koha-
liku kogukonna keskus. 

Annika Remmel
Viimsi Kool

Tulevased Randvere kooli õpilased laulmas nurgakivitseremoonial. 

Silinder ürikutega lastakse 
nurgakivi sisse. Fotod Kertu 
Vahemets

Laupäeval, 18. mail 
toimub taas üle-eestiline 
muuseumiöö ning sajad 
muuseumid ja mäluasu-
tused avavad kell 18-23 
uksed tasuta külastuseks.

Esimest korda osales Eesti 
üle-euroopalisel muuseumiööl 
2009. aastal, kui tähistati Eesti 
Rahva Muuseumi juubelit ning 
üle-eestilist muuseumiaastat. 
Toona oli muuseumiöö juht-
lause “Öös on asju”, 2010. aas-
ta teema oli “Öös on lugusid”, 
2011. aastal “Öös on aardeid” 
ja aastal 2012 “Öös on kino”.

Eesti Sõjamuuseum osaleb 
antud üritusel alates 2010. aas-
tast ning hea meel on tõdeda, 
et ettevõtmine on külastajate 
seas populaarne. Seda näitavad 
iga aastaga kasvavad külasta-

Muuseumiöö Eesti Sõjamuuseumis

janumbrid, üle poole tuhande 
inimese õhtu jooksul ning posi-
tiivne tagasiside.

Muuseumiöö seekordsest 
tunnuslausest “Öös on inime-
si” lähtudes keskendub Sõja-
muuseumi muuseumiöö prog-
ramm sõjafotograafiale, heites 
läbi põneva fotomaterjali pilgu 
Eesti kaitseväe üksuste teenis-
tusele erinevates missioonipiir-
kondades.

Muuseumiööl on külasta-

jatel võimalik tasuta osa võtta 
muuseumi rasketehnika eks-
positsiooni tutvustavast eks-
kursioonist ja osa saada esit-
lusest, milles Afganistani mis-
sioonil kaasas käinud foto-
graafid Ivar Soopan ja Argo 
Pajula räägivad sõjafotograa-
fia teemal ning esitlevad põne-
vat fotomaterjali ja -tehnikat. 

Lisaks saavad huvilised  tut-
vuda uue kaitseväe välismis-
sioone kajastava näitusega, mil-
le põhisosa koosneb Kalevi 
jalaväepataljoni ja Kaitseväe 
Logistikakeskuse poolt Sõja-
muuseumile antud esemetest. 
Enamik neist on olnud reaalselt 
kasutusel välismissioonidel. Li-
saks eksponeeritake Iraagi va-
litsusvastastelt mässulistelt kon-
fiskeeritud külm- ja tulirelvi, 
operatsiooniala kaarti jpm.

Muuseumiöö programmi lõ-
petab kell 21 algav dokumen-
taalfilm “Missioon” (ETV, 2012), 
mille juhatab sisse missioonil 
osalenud kaitseväelane. Filmi-
seanss toimub muuseumi ras-
ketehnika ekspositsiooni hoo-
nes aadressil Vehemaa tee 1a, 
Viimsi. Filmiseansil osalejate-
le pakutakse sooja teed. Üht-
lasi töötab muuseumiööl kell 
18–21 puhvet, mille maitsvate 
küpsetiste eest kannab hoolt 
kohvik Harmoonikum.

Kogu muuseumiöö vältel on 
külastajatel võimalik osa võtta 
muuseumiga tutvumist võimal-
davast koguperemängust 
“Eesti ja sõda”. 

Kohtumiseni muuseumiööl!
Kristina Madisson-Laht

Eesti Sõjamuuseumi 
pedagoog-loovjuht

Randvere Kool 
ja õppekava sihi-
seaded
Eesti haridussüsteemis on puudujääke.

2009. aasta PISA uuringu 
tulemused näitavad selgelt, 
et edukad on need riigid, kus 
õppimist käsitletakse ter-
vikliku tegevusena ja õppija 
mõistab, mis on õppimise 
eesmärk ja sisu. Eesti õpilas-
te puhul olid õppimise sisu-
lise motivatsiooniga seotud

näitajad keskpärased. Faktiteadmiste demonstreerimine ei 
vasta aga enam tänapäeva nõudmistele, pigem peab õpila-
ne olema nutikas ja aktiivne info hankimisel, probleemide 
lahendamisel ning uue teadmise loomisel. 

Uus õppekava annab õppijale võimaluse 
ise oma õppimist juhtida
2011. aastal kinnitas Riigikogu oma määrusega Eestis uue 
põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppe-
kava ning järgmise õppeaasta lõpuks peavad kõik koolid 
õppekavade rakendamisel lõpusirgele jõudma. Praegune 
praktika näitab, et see ei olegi nii lihtne, sest sügavale 
juurdunud valdavalt õpetajakeskne lähenemisviis õpikä-
sitlusele on visa kaduma ja uus õppijakeskne õpikäsitlus 
kinnitab oma hapraid juuri vaevaliselt. Õppijakeskne õpi-
käsitlus ei tähenda seda, et õpilased võtavad koolis võimu, 
vaid seda, et õpilased vastutavad oma õppimise eest.

Uutel koolidel on eelis
Kõik need koolid, kes on avanud oma uksed paari viimase 
aasta jooksul või teevad seda tänavu septembris, on vei-
di paremas stardipositsioonis, kuna ei pea tegelema vana 
mõtteviisi väljajuurimisega, vaid saavad 100% panustada 
uue ülesehitamisele. 

Mis ikkagi on uue, tegelikult nüüdseks juba kaks õp-
peaastat kehtinud õppekava juures teistmoodi kui varem?

Õppimine on kogemus ja pingutus
Õppimist käsitatakse uues õppekavas kogemusena, mille 
õpilane omandab õpetaja eestvedamisel ja juhtimisel koo-
lis ja kodus ning koos kaaslastega ja üksi teadmisi kogu-
des. Õppides saab õppija kaasa sellised väärtushoiakud, 
mis on vajalikud toimetulekuks tuleviku maailmas. Õpe-
taja ülesanne on luua tingimused ja keskkond, et õppimine 
oleks tõeliselt pingutav töö, mille tasuks saavutab õppija 
tulemused, millega ta ka ise rahul on. 

Õppija teab, mida, miks ja kuidas hinnatakse
Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa, mille 
käigus kogutakse teavet õpilase arengu kohta, analüüsitakse 
seda ja antakse tagasisidet sellele, kes seda kõige rohkem 
vajab – õppijale endale. Hindamine toimub kogu aeg, mitte 
ainult õppimise lõpus kontrolltöö järel. Enne õppimist lepi-
vad õpilased ja õpetaja kokku, mida, miks ja kuidas hinna-
takse, nii saab õpilane ise otsustada, kuidas oma õppimist 
organiseerida ja ka oma kaaslastele väärtuslikku tagasisidet 
anda. Selliselt toimides ei ole hinne üksnes lõppotsus, mille 
langetab õpetaja üksi, vaid õppija saab hindamisprotsessis 
ise osaleda ja seeläbi oma õppimist juhtida. Kooli ülesanne 
on võimaldada õppijal ise endale eesmärke seada, õpetada 
nägema vajakajäämisi ja väärtustama tugevusi. Enesehin-
damise oskus tõstab õppija sisemist õpimotivatsiooni, sest 
temast saab aegamööda oma õppimise omanik.

Randvere kool õpetab vastutama
Inimesed muutuvad üha rahulolematumaks – iseenda, 
oma tööandja, kaaskodanike, poliitikute suhtes. See tuleb 
sellest, et meid on kasvatatud tegema seda, mida teised 
meilt tahavad, nii ootame ka meie teistelt seda, mida meie 
tahame. See mõtteviis ei ole 21. sajandil, mil ressursside 
nappus hakkab inimkonda piirama, enam elujõuline. Nüüd 
peab iga inimene teadma ja tegema seda, mida ise õigeks 
peab, ja see on suur vastutus. 

Koolitee alguses on laps, kes vaevalt oskab lugeda ja 
kelle mõtlemine piirdub eetiliste kategooriatega tohib – ei 
tohi. Koolist lahkub vastutusvõimeline oma elu juhtiv ise-
õppija. See ongi Randvere kooli kõige olulisem missioon.

Leelo Tiisvelt
Viimsi Kooli Randvere hoone tegevjuht

Leelo Tiisvelt kõnelemas 
hoone nurgakivi panekul.

Kaitseväe välismissioone kajas-
tav näitus. Foto Sõjamuuseum.
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Käes on kauaoodatud ke-
vad. Külm ja lumerohke 
talv on peagi unustusse 
vajunud ning ringiliikumi-
se aeg taas hoogu võt-
mas. Pikaleveninud talv 
oli kindlasti ka kurikael-
tele takistuseks sisse-
murdmistel, eriti eraldi 
asuvatesse eramutesse 
ja suvilatesse. Kevade 
saabudes kuritegude 
toimepanemise sagedus 
tavaliselt kasvab. 

Jätkuvalt on populaarne Naab-
rivalve liikumine. Selle tege-
vust koordineerib Eesti Naab-
rivalve  Ühing, mille eesmärk 
on tõsta elanikkonna turvali-
sust kodudes ja lähiümbruses 
elanike endi aktiivse tegutse-
mise tulemusel. 

Turvalisus on koostöös 
loodud väärtus
Inimesed on hakanud üha roh-
kem tunnetama vajadust kaits-
ta oma vara ja luua turvaline 
elukeskkond. 

Naabrivalve on Sinu ja Sinu 
naabrite ühine tegevus koduko-
ha turvalisemaks muutmisel. 
Ühisesse tegevusse kaasatakse 
naabrid, politsei, kohalik oma-
valitsus ja naabrivalve ühing.

Naabrite koostöö on piir-
konna turvalisuse nurgakivi. 
Naabrivalve abil on Sul liht-
sam naabritega tuttavaks saada 
ja niimoodi on kergem märga-
ta võõraste kahtlast tegevust. 
Naabrivalve plakatid ja kleebi-
sed eristavad teie piirkonna ja 
teevad teie tegevuse nähtavaks 

Naabrivalve –  hooli, 
märka, reageeri

ka teistele. Loodud sektoriva-
nematega vesteldes ilmneb, 
et juba naabrivalve plakatite 
ülesseadmine loob turvalisema 
keskkonna.

Naabrivalve sektorid on 
loodud enamikes Eesti maa-
kondades. Kokku on neid üle 
poole tuhande ja ühinenud 
leibkondi ligikaudu üksteist 
tuhat.

Kuidas liituda Naabri-
valvega
1. Naabrivalvega alustamise 
eeldus on Sinu huvi kodukoha 
turvalisuse parandamise vastu

2. Jaga mõtet oma naabri-
tega

3. Naabrivalve liikumist 
võib tutvustada näiteks küla-
päeval, ühistu üldkoosolekul 
või ka näiteks naabreid hoovi 
kokku kutsudes

4. Naabrivalvega liitumise 
soovi korral valige endi hul-
gast tulevase naabrivalve sek-
tori vanem

5. Sektori vanem esindab 
naabrivalve sektori liikmeid 
koostööpartneritega suhtlemisel

6. Täitke ühingust või 
Naabrivalve kodulehelt saadud 

blanketil nimekiri elanikest, 
kes soovivad naabrivalve lii-
kumisega ühineda ja edastage 
nimekiri Naabrivalve ühingule

7. Naabrivalve sektor saab 
alguse ühingu poolt ette val-
mistatud koostöölepingu sõl-
mimisega

8. Uue sektori liikmed 
saavad oluliste numbrite lehe 
kõikide naabrite ning koostöö-
partnerite kontaktidega ja info-
materjalid nõuannetega turvali-
suse parandamiseks

9. Naabrivalve piirkonna 
märgistamiseks saate vajaliku 
arvu plakateid ja kleebised.

Mõned lihtsad turva-
soovitused:
• Korralik uks ja lukk aitavad 
kodu turvalisemaks muuta

• Uksesilm aitab kindlaks 
teha, kes ukse taga

• Ka kodus olles hoia välis-
uks lukus

• Eramaja puhul aias töö-
tades hoia majauks lukus, sest 
Sa ei näe ega kuule, mis teisel 
pool maja toimub

• Aiatööd lõpetades paigu-
ta aiatööriistad kuuri, keldrisse 
või garaaži

• Kui jalgrattasõit tehtud, 
vii see tuppa, kuuri või ga-
raaži. Aeda järelvalveta jättes 
võib sellest ilma jääda. Kehtib 
ka teiste kergesti kaasavõeta-
vate spordivahendite kohta, 
nagu rulluisud jne.

Lisainfot ja abi saab Naab-
rivalve kodulehelt www.naab-
rivalve.ee ja tel 652 2522.

Marek Väljari 
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht

TEADE
Vesta Terminal Tallinn OÜ detailplaneeringu es-
kiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi avalikustamisest ja avalikust arutelust

Viimsi Vallavalitsus teatab Muuga sadamas Koor-
ma 2a ja Virna 3 kinnistutel Vesta Terminal Tallinn 
OÜ perspektiivse naftasaaduste terminali detailpla-
neeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust 
ja avaliku arutelu toimumisest.

Viimsi Vallavalitsuse 28.01.2011. a korraldusega 
nr 53 algatati Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 
3 kinnistutel Vesta Terminal Tallinn OÜ perspektiivse 
naftasaaduste terminali (Vesta terminal) DP koosta-
mine, kinnitati DP lähteülesanne ning algatati KSH 
ja riskianalüüsi koostamine. DP koostamise eesmärk 
on Koorma tn 2a ja Virna tn 3 kinnistute ehitusõigu-
se muutmise väljaselgitamine: ehitusalusele pinnale 
kuni 85% Koorma tn 2a kinnistul ja kuni 75% Virna 
tn 3 kinnistul ning 15 meetri asemel kuni 50 meetri 
kõrguste ehitiste rajamine, sealhulgas kuni 35 meet-
ri kõrguste naftasaaduste mahutite rajamine. DP 
koostamise käigus viiakse kavandatava tegevusega 
kaasnevate mõjude olulisuse ja ulatuse väljaselgi-
tamiseks läbi KSH keskkonnamõju hindamise täp-
susega ning teostatakse riskianalüüs. Kavandatava 
tegevusega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju. 

DP eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek 
toimub 20.05.2013 kuni 10.06.2013. a. Nimetatud 
ajavahemikul on võimalik dokumentidega tutvuda 
paberkandjal: Viimsi Vallavalitsuses (Viimsi, Nelgi 
tee 1), K-Projekt AS-i kontoris (Tallinn, Ahtri 6a) ja 
OÜ E-Konsult kontoris (Tallinn, Laki 12). Elektroon-
selt on dokumendid kättesaadavad OÜ E-Konsult 
kodulehel www.ekonsult.ee ja Viimsi Vallavalitsuse 
kodulehel www.viimsivald.ee.

DP eskiisi ja KSH programmi kohta on õigus iga-
ühel esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 
kirjalikult kuni 10.06.2013. a Viimsi Vallavalitsuse 
aadressil (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi 

vald) ja e-postiga info@viimsivv.ee. 
DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toi-

mub 12.06.2013. a algusega kell 17 Muuga sadama 
peahoones (Maardu tee 57, Maardu). Avalik arute-
lu toimub samaaegselt (ühe koosolekuna) perspek-
tiivse Lonessa naftasaaduste terminali DP eskiisi ja 
KSH programmi avaliku aruteluga. 

DP ja KSH algataja on Viimsi Vallavalitsus, DP 
kehtestaja on Viimsi Vallavolikogu ning DP ja KSH 
koostamise korraldaja on Viimsi Vallavalitsus, kon-
taktisik: Eleri Kautlenbach (eleri.kautlenbach@mail.
ee). Arendaja on Vesta Terminal Tallinn OÜ (Õli tn 
3, Maardu), kontaktisik Valter Aman (vaman@ves-
taterminal.ee). DP koostaja on K-Projekt AS, kontak-
tisik Liisi Hallikma (liisi.hallikma@kprojekt.ee), KSH 
koostaja on OÜ E-Konsult, kontaktisik Aide Kaar (ai-
de.kaar@ekonsult.ee). KSH järelevalvaja on Kesk-
konnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 
16, 11216 Tallinn; e-post harju@keskkonnaamet.ee).

 
TEADE
Vopak E.O.S. AS detailplaneeringu eskiisi ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise programmi 
avalikustamisest ja avalikust arutelust

Viimsi Vallavalitsus teatab perspektiivse Lones-
sa naftasaaduste terminali detailplaneeringu (DP) 
eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
(KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku 
arutelu toimumisest.

Viimsi Vallavolikogu 15.05.2012. a otsusega nr 
26 algatati Allika I, Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, 
Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I kinnistutel 
AS Vopak E.O.S. perspektiivse naftasaaduste termi-
nali (Lonessa terminal) DP koostamine, kinnitati DP 
lähteseisukohad ning algatati KSH ja riskianalüüsi 
koostamine. DP eesmärk on välja selgitada võima-
lused Muuga sadama lääneosas paikneva Lonessa 
naftasaaduste terminali mahutipargi ehitusõiguse 
suurendamiseks kogumahuni kuni 460 000 m3 ja 
määrata planeeringuala maakasutus- ja ehitusõi-

guse tingimused. Perspektiivses terminalis soovi-
takse käidelda vedelaid naftasaadusi kuni 6 mln 
t/a, sh kuni 5 mln tonni masuuti ja kuni 1 mln ton-
ni toornaftat aastas. DP koostamise käigus viiakse 
kavandatava tegevusega kaasnevate mõjude olu-
lisuse ja ulatuse väljaselgitamiseks läbi KSH kesk-
konnamõju hindamise täpsusega ning teostatakse 
riskianalüüs. Kavandatava tegevusega ei kaasne 
piiriülest keskkonnamõju. 

DP eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek 
toimub 20.05.2013 kuni 10.06.2013. a. Nimetatud 
ajavahemikul on võimalik dokumentidega tutvu-
da paberkandjal: Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 
1, Viimsi vald); Vopak E.O.S. AS-i kontoris (Pirita tee 
102, Tallinn); Ramboll Eesti AS-i kontoris (Laki 34, 
Tallinn). Elektroonselt on dokumendid kättesaada-
vad Ramboll Eesti AS-i kodulehel www.ramboll.ee ja 
Viimsi Vallavalitsuse kodulehel www.viimsivald.ee.

DP eskiisi ja KSH programmi kohta on õigus iga-
ühel esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 
kirjalikult kuni 10.06.2013. a Viimsi Vallavalitsuse 
aadressil (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi 
vald) ja e-postiga info@viimsivv.ee. 

DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toi-
mub 12.06.2013. a algusega kell 17 Muuga sadama 
peahoones (Maardu tee 57, Maardu). Avalik aru-
telu toimub samaaegselt (ühe koosolekuna) Vesta 
Terminal Tallinn OÜ naftasaaduste terminali DP es-
kiisi ja KSH programmi avaliku aruteluga. 

DP ja KSH algataja ning DP kehtestaja on Viimsi 
Vallavolikogu ning DP ja KSH koostamise korraldaja 
Viimsi Vallavalitsus, kontaktisik: Eleri Kautlenbach 
(eleri.kautlenbach@mail.ee). Arendaja on Vopak 
E.O.S. AS; kontaktisik Aivar Lääne (aivar.laane@vo-
pakeos.com). DP ja KSH koostaja on Ramboll Eesti 
AS koostöös Ramboll Finland OY-ga; kontaktisik Ei-
ke Riis (KSH juhtekspert, eike.riis@ramboll.ee). KSH 
järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla 
regioon (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; e-post har-
ju@keskkonnaamet.ee).

Lõkke tegemisest 
Vastavalt Viimsi valla heakorraeeskirjale on 
kulu, lehtede ja prügi põletamine koduae-
dades keelatud. Põletada võib ainult pu-
hast puitu, sütt, paberit ja oksi tuulevaikse 
ilmaga selleks kohandatud mittepõleval 
alusel või taimestikust puhastatud mineraal-
pinnasel. Tuld ei tohi jätta järelevalveta ja  
käeulatusesse tuleb varuda esmased kustu-
tusvahendid. Alla ühemeetrise läbimõõduga 
tule tegemisel peab lõkkekoht paiknema 
vähemalt 8 meetri kaugusel hoonetest. Suu-
rema  läbimõõduga kui üks meeter tule tege-
misel peab lõkkekoht paiknema vähemalt 
15 meetri kaugusel hoonetest. Arvesta-
ma peab lõkkest lenduda võivate sädeme-
tega. Lõkke tegemisel tekkiv suits ei tohi 
häirida teisi inimesi ja liiklust. 

Päästeamet kuulutas välja alates 1. 
maist tuleohtliku aja. Tuleohtlikul ajal on 
keelatud haljastusjäätmete põletamine, roh-
ket suitsu tekitava põlevmaterjali põleta-
mine, lõkke tegemine, va selleks ette näh-
tud ja tähistatud kohas ja ka kõik muud 
tegevused, mis võivad põhjustada tule-
kahju. Tuleohtlikul ajal peab alla ühemeet-
rilise läbimõõduga tule tegemisel lõkkekoht 
paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel 
metsast, suurema läbimõõduga kui üks 
meeter tule tegemisel peab lõkkekoht paik-
nema vähemalt 20 meetri kaugusel met-
sast, kui ohutus ei ole tagatud muul viisil.

Avaliku lõkke tegemisel peab selle kor-
raldaja kooskõlastama Viimsi Vallavalitsuse 
keskkonnaametiga.

Keskkonnaamet

Lisaks iga-aastasele vakt-
sineerimisele on käesole-
val aastal eriline tähele-
panu suunatud lemmik-
loomade kiibistamisele. 

Kui koerte hulgas on kiibi-
kandjaid juba palju, siis tun-
duvalt kehvem lugu on kassi-
dega. Ja kuna meie vallas on 
ka kasside kiibistamine ja re-
gistrisse  kandmine kohustus-
lik, siis paneme lisaks koera-
omanikele ka kassiomanikele 
südamele: laske oma loomale 
paigaldada kiip ja ärge lubage 
teda järelevalveta väljapoole 
oma territooriumi jalutama. 

Vaktsineerimine marutaudi 
vastu on endiselt tasuta.

Kompleksvaktsineerimine 
koertel parvoviirusenteriidi, 
viirushepatiidi ja ja koerte kat-
ku vastu ning kassidel rino-
trahheiidi, kalitsiviroosi ja pan-
leukopenia vastu maksab 10 €.

Kiip koos paigaldamisega 
maksab 10 eurot. Kassidele pai-
galdatavad kiibid on väiksemad 
kui koerte omad. Kohapeal on 
võimalik kiibistatud lemmik-
loomi ka LLRi registreerida.

Kui keegi ei saa oma loo-
maga kohale minna kas tervis-
likul või mingil muul mõjuval 
põhjusel, võib sellest soovist 
valda teada anda talvari@
viimsivv.ee või telefonil 602 
8853. Koduvisiit maksab 10 
eurot ja eelnevalt registreeri-
tud ja põhjendatud koduvisiite 
toetab vald 50%, seega mak-
sab loomaomanik 5 eurot.

Arst väljastab ka europas-
si, see maksab 2 eurot.

Endel Pendin
Loomaarst, tel 5656 5554

Lemmikloomade vaktsineerimine 
ja kiibistamine 2013. aastal

Lemmikloom peab olema vaktsineeritud ja kiibiga.

SEL AASTAL TOIMUb VIIMSI VALLASLEMMIKLOOMADE VAKTSI-
NEERIMINE/KIIbISTAMINE:
l18. mail kell 11.00–13.00 Viimsi alevikus Nelgi tee 1, valla-
maja juures; kell 13.30–15.30 Haabneeme alevikus, Ravi tee 
bussipeatuses.
l19. mail kell 11.00–13.00 Lubja külas, Lubja tee 20 juures, 
bussipeatuses; kell 13.30–16.00 Randvere külas, Randvere aed-
linna bussipeatuses.
l24. mail kell 18.00–19.00 Äigrumäe külas, pumbamaja juu-
res.
l25. mail kell 11.00–14.00 Randvere külas, külakeskuse juu-
res; kell 14.30–16.30  Tammneeme külas, Haugi tee alguses.
l26. mail kell 11.00–14.00  Muuga külas, Randoja tee platsil; 
kell 14.30 – 15.30  Muuga külas, bussi nr 38 lõpp peatuses
l7. juunil kell 18.00–19.00 Tammneeme külas, Mehise bussi-
peatuses.
l8. juunil kell 11.00–13.00 Pringi külas, Liivaranna bussipea-
tuses; kell 14.30–15.30  Miiduranna külas, Euro Oil bensiinijaa-
ma juures.
l9. juunil kell 11.00–14.00 Kelvingi külas, külakeskuse juures; 
kell 14.30–16.30 Leppneeme külas, lasteaia juures bussipea-
tuses.
l15. juunil kell 11.00–13.00 Haabneeme alevikus, Metskonna 
bussipeatuses; kell 13.30–15.30 Pringi külas, Ranna bussipea-
tuses.
l16. juunil kell 11.00–14.00 Püünsi külas, Rohuneeme kauplu-
se juures; kell 14.30–15.30 Rohuneeme külas, bussi lõpp pea-
tuse juures.
l7. augustil Prangli saarel
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Viimsi vald ja Iisraeli linn 
Ramat Yishai on alates 
2012. aastast ametlikes 
sõprussuhetes. Tallinna 
Sünagoogis sõlmitud koos-
tööleping hõlmab ka kul-
tuurivahetuse projekte. 

Iisraeli pool pidas väga olu-
liseks edendada eelkõige ini-
meste vahelisi, eelkõige laste 
ja noorte sõprussidemeid ja 
vahetuid kontakte. Ramat Yis-
hai linnavalitsus kutsus Viimsi 
Muusikakooli orkestri esine-
ma Iisraeli Ramat Yishaisse 
Iisraeli riigi iseseisvuspäeva 
kontserdile, mida tähistati 
2013. aasta 15. aprillil. Emot-
sionaalselt eriliseks sündmu-
seks sai vabas õhkkonnas pee-
tud orkestri teine esinemine 17. 
aprillil, kus laval musitseerisid 
akordioniduetina Viimsi Muu-
sikakooli akordioniõpetaja, eesti 
üks parimaid akordioniste Henn 
Rebane ja Ramat Yishai linna-
pea Ben Eliezer Offer. 

Viimsi Muusikakooli Or-
kester ei olnud välisreisil su-
gugi esimest korda. Orkester 
on kolmel korral võõrsil esine-
nud: 2004. a Malmös-Kopen-
hagenis, 2007. a Budapestis 
ning 2009. a Linzis (Austrias) 
Euroopa Noorte Muusikafesti-
valil. Lisaks on esinetud kahel 
korral Soomes – Lohjas ning 
Ylivieskas. Kindlasti oli see-
kordne kontsertreis aga seni-
kogetutest kõige kaugem, põ-
nevam ja ka tundmatum, sest 
seekord viis tee Euroopast väl-
ja “Pühale maale” Lähis-Idas, 
mis on osa euroopa ajaloost ja 
kultuurist, kus saavad kokku 
juudi kultuur, kristlus ja islam 

Viimsi Muusikakooli 
orkester Iisraelis

ehk araabia kultuur.    
Orkestri koosseisus osa-

les kokku 32 inimest, neist 24 
õpilast ning 8 õpetajat – sop-
ransaksof Maret Melesk, viiu-
lid Marylis-Mirjam Kurg ja 
Tuuliki Laane, tšello Kalev 
Vaidla, klaver Kaisa Laasik ja 
juba nimetatud Henn Rebane 
akordionil.  Seekordsel reisil 
olid orkestri liikmed (õpilased) 
seni välisreisidel osalenutest 
pretsedenditult kõige noore-
mad. Ometi olid kõik väga 
vahvad ja lahedad reisikaas-
lased, suhtusid väga tõsiselt 
ja professionaalselt orkestri 
proovidesse ja esinemistesse, 
mis vahel huvitavate ja tihti ka 
väsitavate reiside ajal kipuvad 
natuke tahaplaanile jääma.  Or-
kestri programmis oli valdavalt 
eesti ja iisraeli muusika. Väga 
hästi võeti vastu muusikakooli 
vilistlase Laur Kelleri esitatud 
trompetisoolo orkestri saatel 
(Jacob de Haani “Benedictus”), 

mida teisel esinemisel koguni 
korrata tuli! Laur Keller õpib 
täna Tallinna Muusikakeskkoo-
lis professor Aavo Otsa juures 
trompeti erialal. Orkestris tegi 
vilistlasena kaasa ka Kersti 
Kalbus, kes jätkab õpinguid 
flöödi erialal G. Otsa nim. Tal-
linna Muusikakoolis õpetaja 
Tarmo Johannese juures.  

Henn Rebane tõi Iisraeli 
kaasa ehedat eesti hõngu ja esi-
tas eesti lõõtspillilugusid päris 
eesti lõõtspillil. Väga kosutav 
oli kuulata lõõtspillimuusikat 
Tel-Avivi – ühe maailma suu-
rima lennujaama aatriumis ta-
gasilendu oodates: algul mõtle-
sin, et vahi kui vahva, et suures 
rahvusvahelises lennujaamas 
eesti lõõtspillimuusikat (kõlari-
test) lastakse. See oli väga suur 
ruum ja ma ei näinud kohe, et 
see oli Henn, kes istus kasti 
otsas ja pillimänguga rõõmsalt 
aega parajaks tegi. Igal juhul 
kostus see mõnusalt ja (meile) 

nii koduselt igasse saali nur-
ka.  Iisraeli muusika kogemus-
test: kindlasti jääb meile alati-
seks meelde eriline tunne, kui 
mängisime Hatikvat – Iisraeli 
hümni. Põnev oli tutvust teha 
Ida-Euroopa juudikultuuri ehk 
jidiši pärandist pärit Klezmer 
muusikaga, kus ideaalis on vaja 
osata väga virtuoosset pillikä-
sitlust. Need on lood, mis tihti 
algavad mõtlikult ja aeglaselt, 
aga mida edasi lõpu poole, 
seda rajumaks tempod lähevad. 
Meie võtsime endale jõukoha-
sed tempod – veel mitte nii kii-
red kui suurtel meistritel. Kord 
aga saavad meistriteks ka meie 
noored pillimängijad! Orkestri 
Iisraeli-reisi toetasid orkestri-
liikmete lapsevanemad, Ees-
ti Kultuurkapital ning Viimsi 
vald.  

Ott Kask 
Viimsi valla kultuuri- ja spordi-

ameti juhataja ja Viimsi 
Muusikakooli orkestri dirigent

Võõrustajad ja külalised ühispildil. Teises reas paremalt viies giid Guy Seroussi, Henn Rebane, Ramat- 
Yishay välissuhete juht Sigalit barazani ning linnapea ben Offer Eliezer. 

Ühel külmal kevadpäeval 
asus Viimsi Muusikakooli 
orkester teele Iisraeli poole. 

Lennujaamas check-in’i tehes 
jäi mulje, et meie armas süm-
fooniaorkester on üleöö keel-
pilliorkestriks muutunud. Ka 
puhkpillide kohvrid, mis Air-
Balticu neiu leti ette jõudsid, 
sisaldasid kinnituse kohaselt 
viiulit. Kohale jõudis meie suu-
reks rõõmuks siiski sümfoonia-
orkester – täis noori, kes olid 
tohutult põnevil ja elevil üm-
berringi toimuvast. 

Ette oli hoiatatud, et see 
nädal tuleb noortel veeta ko-
dumajutuses. Mäletan, kuidas 
kõik tohutult pabistasid ning 
kartsid, et kindlasti just nen-
dega juhtub see kõige hullem. 
Hirmul on teadupärast suured 
silmad. Esimesse proovi tuldi 
naerul nägudega ning kiideti 
oma peresid taevani. 

Olime Iisraelis Ramat Yis-
hai linnas ajavahemikul 13–
18. aprill. Minu jaoks muutus 
see linn vaat et teiseks koduks. 

Laval olla oli väga hea

Inimesed olid tohutult sõbrali-
kud ja soojad. 

Enda kurvastuseks nägin, et 
kohalikud noored ei tegele va-
bal ajal mitte millegagi. Hom-
mikul kooli ning pärast otse 
koju ja siis facebooki.  

Vaba aja veetmise mõttes 
võiks öelda, et selle linna eri-
pära võib kokku võtta sõnapaa-
riga “frozen yoghurt”. Jogurtit 
müüdi ühes väikeses kohvikus 
keset linna – ja see oli alati 

ülerahvastatud. Vägisi kippus 
pähe mõte, et kui tahad keda-
gi reaalsuses kohata, siis mina 
frozen jogurtisse, kui virtuaal-
selt, siis facebooki.

Sattusime Iisraeli kohaliku 
rahva jaoks väga olulisel ajal. 
Kahe päeva jooksul leidis aset 
kaks mälestuspäeva ning 65. 
iseseisvuspäev. 

Iseseisvuspäeva kontsert 
toimus vabas õhus – kohaliku 
põhikooli aias. See oligi see 
kontsert, milleks meid tegeli-
kult kohale lennutati. Küll aga 
jäi mulle mulje, et see kontsert 
ei olnud just midagi sellist, 
mida me ise sisimas ootasi-
me. Orkestrit on üldiselt väga 
keeruline võimendada ning 
kahjuks ei saanud kohalikud 
helimehed sellega just kõige 
eeskujulikumalt hakkama.  

Laval olla oli aga seevastu 
väga hea. Kõik meie host-pe-
rede lapsed olid kogunenud 
lava ette hüppama ja kiljuma, 
püüdes väljendada sellega il-
mekalt, kui väga nad meid ar-
mastavad. 

Teine kontsert toimus ko-
halikus noortekeskuses ning 
oli mõeldud ainult host-pere-
dele. Nendele meeldis kontsert 
muidugi tohutult. 

Järgmisel päeval oligi juba 
tagasisõit. Mina isiklikult ei 
pea ennast paaripäevase tut-
vuse järgseks nutja-tüübiks, 
aga nähes kohalikke väikseid 
tüdrukuid bussiakna taga lohu-
tamatult nutmas ja lehvitamas, 
läks ka minul meel haledaks. 

Arvan, et nüüd, pärast reisi, 
on õige aeg tunnistada, et ma 
natukene kartsin, mis sellel rei-
sil juhtuma võib hakata, kuna 
reisil olid orkestrantidena pea-
miselt verinoored 4.–7. klassi 
õpilased. Aga oma suureks ül-
latuseks sain juba reisi esimes-
tel tundidel aru, et selle grupiga 
tuleb meil üks tohutult tore reis! 
Ma arvan, et räägin kõigi eest, 
kui ütlen, et ei jõua ära oodata, 
kui Ramat Yishai’st järgmisel 
aastal Viimsisse tullakse.

Kadi Linda Kiisa 
Viimsi Muusikakooli vilistlane 

I viiul 

Kadi Linda Kiisa ja Triinu Toom-
salu Jeruusalemma tänaval.

Mis saab siis, kui… 
... meie pere  toimetulek väheneb seoses töö 
kaotusega või mõnel muul põhjusel. 

Nagu eelmises lehes kirjutasime, tuleb ennast kõigepealt 
arvele võtta Töötukassas. Edasi on võimalik taotleda riik-
likke sotsiaaltoetusi: toimetulekutoetust ja alates juunist 
ka vajaduspõhist peretoetust.  Valla sotsiaaltööspetsialistid 
nõustavad teid, kui vallavalitsusse vastuvõtule  pöördute. 
Toetuste taotluste vastuvõtmise ja nõustamisega tegelevad 
sotsiaaltööspetsialist Eldi Pärdi (tel 602 8825) ja Kairi 
Uuk (602 8867) E 14–17.30 ja N 9–12; 14–17.

Täiendavalt on võimalik pere toimetuleku säilitami-
seks või parandamiseks taotleda ka Viimsi valla eelarvest 
makstavaid toetusi (Viimsi Valla eelarveliste sotsiaaltoe-
tuste määramise ja maksmise kord, http://www.viimsi-
vald.ee/oigusaktid-3/). Viimsi valla eelarvest makstavate 
toetuste saamise esmane tingimus on, et teie elukoht rah-
vastikuregistris on Viimsi vald. Erakorralist toetust võib 
taotleda ainult isik või pere, kelle sissetulekud jäävad alla 
kehtestatud vähekindlustatuse piiri. Vähekindlustatuks 
loetakse Viimsi vallas  isikut või peret, kelle sissetulekuks 
esimese pereliikme kohta on 255.65 eurot kuus. Iga järg-
mise pereliikme sissetuleku piir on 75% (191.73 €).  Toetu-
se taotlusele lisatakse kuludokumendid: näiteks eluaseme-
kulud või muud, mis abivajadust tõendavad. Samuti tuleb 
esitada sissetulekut tõendavad dokumendid: palgatõend, 
elatis, töötutel töötukaart.  Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda 
juurde täiendavaid dokumente nagu kontoväljavõte vms. 
Toetuse taotluse koos vajalike lisadokumentidega vaatab 
Vallavolikogu Sotsiaalkomisjon läbi kord kuus. Komisjon 
teeb toetusettepaneku vallavalitsusele, kes oma otsusega 
toetuse kinnitab. Positiivse otsuse korral kantakse toetus 
üle teie arveldusarvele või makstakse välja vallavalitsuse 
kassast (E 14–17; N 9–12;14–17). Kui vastus on negatiiv-
ne, siis saadetakse koju põhjendatud otsuse väljavõte.

Eraldi on võimalik taotleda küttetoetust üksi elavale 
eakale või puudega isikule tingimusel, et majapidamist 
ei jagata teiste isikutega ning neile, kellel puuduvad ülal-
pidamiskohustusega isikud. Taotlusele tuleb lisada kütte 
ostmist tõendav dokument. Küttetoetuse suurus on kuni 
127.82 € aastas. 

Samuti on kehtiv maamaksu toetus. Maamaksu kom-
penseeritakse vähekindlustatud isikutele kuni 50% tasuta-
vast maamaksust, kuid mitte rohkem kui on kehtiv määr 
(63,91 € ). Esitada tuleb maamaksu esimese osa tasumist 
tõendav dokument ning maamaksu teatis. Samuti on tingi-
museks registris olek eelneva kalendriaasta lõpu seisuga 
ning maa omamine üle 10 aasta. Avaldusi võetakse vastu 
1. märtsist 1 juunini. 

Perede toimetuleku parandamiseks saab taotleda ka 
lasteaiakohatasu ja toiduraha ning koolitoiduraha toetust. 
Täpsemalt juba järgmises Viimsi Teatajas.

Reet Aljas
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja

SEDA TASUb TEADA

Muuga sadama küsimustikule 
vastamise aega pikendati
11. märtsil avas Randvere külaselts Muuga sadama mõ-
jusid käsitleva küsimustiku, mis on loodud,  selgitamaks 
välja Muuga sadama mõju seda ümbritsevate alade ela-
nikkonnale. 

Uue küsimustiku läbiviimist ajendas 2012. aastal uurin-
gufirma Faktum & Ariko läbi viidud samateemaline küsitlus, 
milles sooviti käsitleda Muuga sadama ümbruse elanikkonna 
teadlikkust sadamast lähtuvate mõjude kohta ja kuivõrd need 
mõjud segavad elanike igapäevast elu. Paraku ei võimalda-
nud küsimuste püstitus, vastanute vähesus ja valimi moodus-
tamise viis seatud eesmärke täita.

Aprillikuu lõpu seisuga on uuele küsimustilkule vastanuid 
460. Enim hääli on tulnud Muuga aedlinnast, Randverest ja 
Laiakülast, kes moodustavad kõikidest vastanutest 56%.

Suurendamaks küsitlusele vastanute arvu, erinevate piir-
kondade esindatust ning uuringu usaldusväärsust, jääb küsi-
mustik avatuks 31. maini. 

Austatud elanik! Anna meile teada, kuidas mõjutab Muuga 
sadam sinu elukeskkonda. Palu küsimustikule vastata ka oma 
abikaasal, naabril, naabrinaisel, et saada kõigepealt selgust 
olemasoleva olukorra kohta. 

Küsimustik on avatud 31. maini aadressil http://www.
connect.ee/uuring/287557109/ 

 Aitäh kõigile vastanutele! 
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Kord aastas ühel laupäe-
vasel maikuu õhtul on 
muuseumide ja teiste 
mäluasutuste uksed ava-
tud tavapärasest hilisema 
ajani ja täiesti tasuta – nii 
tähistatakse üle-euroo-
palist muuseumiööd. Sel 
aastal on muuseumiöö 
18. mail.

Viimsis, Rannarahva Muuseu-
mis avatakse 18. muuseumiööl 
mai õhtul näitus “Stopp! Piiri-
tsoon” ja seetõttu kehtestatakse 
muuseumis erikord – mereäär-
ne piiritsoon. Muuseumi pääseb 
vaid piiritsooni lubadega, mida 
saab vormistada ka kohapealses 
passijaoskonnas. Meil ei maksa 
raha, meil maksab PROPUSK, 
mida antakse vaid väljavalitu-
tele. Need muuseumihuvilised, 
kelle silmadest loeb piirivalvur 
välja läände põgenemise soovi 
või kellel raudse eesriide ta-
guse maailmaga ehk liiga tihe 
ühendus juhtub olema, peavad 
muuseumi sissepääsuks kasuta-
ma salajasi kõrvalteid, kavalust 
ning piirivalvurite tähelepane-
matust.

Muuseumiööl on avatud 
bussiühendus Ajaloomuuseumi 
Maarjamäe lossi ja Rannarahva 
Muuseumi vahel. Liini teenin-

Muuseumiöö – 
“Öös on inimesi”

MUUSEUMIöö PROGRAMM 
lViimsi Kooli näitetrupid K.O.K.K 
ehk Kunstiliselt On Kõik Korrekt-
ne (lavastaja Eva Kalbus) ja Eks-
periment (lavastaja Külli Täht) 
ning Tallinna 32. Keskkooli teat-
riklassi õpilased (juhendaja Eva 
Kalbus).
Rannarahva Muuseum
lKell 18 etendus “Klaar“. Lugu 
poisist/mehest ja tüdrukust/
naisest, kummagi seesmisest

ja välisest poolest. See on hetk enne surma, kui pilt silme eest 
läbi käib. Tegu on eneseotsingutega, millele lisavad vürtsi vär-
vikad hetked elust.
lKell 19 ja 20 etendus “Naissaare naised“. Kaunid ja ettevõtli-
kud Naissaare naised jutustavad lugusid Naissaare kuldaegadest.
Viimsi Vabaõhumuuseum
lKell 17 etendus “Elu ei saa nii põnev olla?” Lugu meist endist. 
Sellest, kuidas me oma õnneotsinguil oleme vahel väga jäära-
päised ning ei märka, et õnn on olnud kogu aeg meie kõrval. 
*Kell 17:20 etendus “Kas nii me olemegi?” Me suhtleme, kulu-
tame aega ja kasutame asju iga päev. Ühel hetkel on kõike liiga 
palju. Kas päeva lõpus saame öelda, et see läks korda või pea-
me lubama, et  oleme homme paremad kui eile....?
Püha Jaakobi Kirik
lKell 21 algab kirikus kevadest ja armastusest tulvil kontsert 
“Kalurimissa”. Kontsert on pühendatud kõikidele inimestele, 
kes kunagi kala näinud on. Kalurimissa kannab ette Eesti Rah-
vusraamatukogu naiskoor.

dab Rannarahva Muuseumi ret-
robuss ja pardateenindajad: 19 
Rannarahva – Maarjamäe; 19.30 
Maarjamäe – Rannarahva; 20 
Rannarahva – Maarjamäe; 20.30 

Maarjamäe – Rannarahva; 21 
Rannarahva – Maarjamäe; 21.30 
Maarjamäe – Rannarahva

Öös on inimesi!
Rannarahva Muuseum

Rannarahva Muuseumi 
töötaja Vigri-Migri kutsub 
lapsi osalema merereos-
tusteemalises haridus-
programmis “Olen mere 
sõber“.

Vigri-Migri on väga mures, sest 
inimeste mõtlematu tegevus 
mõjutab mere tervist. Kui meri 
jääb haigeks, siis kannatavad 
paljud elusolendid, kelle elu-
keskkond on meri. Läänemeri 
kui meie kodumeri on üks maa-
ilma saastunumaid meresid. 
Merereostus on teema, millest 
palju ei räägita, sest meres olev 
reostus pole nähtav, teisalt pole 
sellele ka piisavalt tähelepanu 
pööratud. Tegemist on aga väga 
olulise teemaga, eriti rannaäär-
sete piirkondade jaoks. Põhili-
sed saasteallikad on heitveed, 
rannapiirkonda toodud praht ja 
merest tulev praht. Programmi 
käigus räägime lastele mere-

Ole mere sõber koos Vigriga
reostusest, näitame šokeerivat 
lühifilmi merereostusest. Rää-
gime sellest, mis juhtub prügi-
ga meres ja kui kaua võtab aega 
prügi lagunemine looduses. 
Lõpetuseks luuakse koostöös 
taies, mis valmistatud merest 
leitud esemetest. 

Hoiame koos rannad ja 
mere puhtad!

Programm kestab ca 1,5 
tundi ja sobib  lasteaedade las-
tele ja algkooli õpilastele.

Programm on koostatud ja 
viiakse läbi koostöös MTÜga 
Hoia Eesti merd. Programmi 
saab tellida ajavahemikul 20.05-
31.05.2013. Lisainfo ja tellimine: 
Ilona Säälik, ilona@rannarahva-
muuseum.ee, tel 5622 5061.
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Alates möödunud aasta 
suvest on mitmel pool 
Viimsi poolsaarel näh-
tud mujal Eestiski harva 
kohatavat, kuid varem 
Viimsi kohalikust faunast 
üldse puudunud metsloo-
ma – ilvest. 

Üldiselt nähti korraga üksikuid 
loomi, kuid vähemalt ühel kor-
ral nähti koos ka kahte isendit, 
mis andis tunnistust, et Viimsis 
võib ringi liikuda ka kutsikate-
ga emasloom. 

Suvel augustis AS Viimsi 
Vesi territooriumil nähtud ka-
hest isendist õnnestus üks ka 
fotole jäädvustada, millelt on 
näha, et tegu on kindlasti ilvese 
kutsikaga. Selle aasta veebrua-
ris leiti aga üks täiskasvanud 
isane ilves Leppneeme sadama 
lähistelt mere äärest surnuna. 
Kuna tegu oli pealtnäha terve 
ja heas konditsioonis loomaga, 
jäi surma põhjus esialgu kind-
laks tegemata, kuid loomalt on 
võetud proovid edasiste täpse-
mate analüüside jaoks. 

Kuna Viimsi poolsaar on 
suurkiskjate tüüpilise elu-
paigaga võrreldes suhteliselt 
väikese pindalaga ja tiheda 
inimasustusega, siis kerkisid 
esile mitmed küsimused, mis 
puudutasid ilveste arvukust ja 
selle muutuste võimalikke ta-
gajärgi Viimsis. 

Peamine küsimus oli, kui 
palju ilveseid elab Viimsi pool-
saarel ning kas nad elavad siin 
püsivalt või moodustab see ala 
vaid osa nende suuremast elu-
alast. Samas on oluline ka, kui 
suur on ilveste toidubaas Viim-
sis ning millised on ilveste lii-
kumiskoridorid ümbritsevate 

Ilvesed Viimsi poolsaarel

alade vahel. Kuna mõned koh-
tumised ilvestega toimusid ka 
elumajade vahetus läheduses, 
siis tekitas see elanikes veel 
muret eeskätt lemmikloomade, 
kuid ka inimeste turvalisuse 
kohta. 

Et tekkinud küsimustele 
vastuseid leida, viisid Keskkon-
naameti (KKA) looduskaitse 
osakonna ja Keskkonnateabe 
Keskuse (KTK) ulukiseireosa-
konna töötajad kahe päeval 
veebruaris ja märtsis Viimsi val-
lavalitsuse initsiatiivil läbi väli-
tööd, mille käigus otsiti Viimsi 
metsadest ilvese jälgi, loendati 
ilvesele oluliste saakloomade 
jälgi loendustransektidel ning 
püüti välja selgitada ilveste või-
malikud liikumiskoridorid. 

Kuigi lumeolud olid jäl-
jevaatluste tegemiseks sobi-
vad, ei leitud välitööde käigus 
Viimsi metsadest ilvese jälgi. 
Samas võimaldas tihe teede 
ja metsasihtide võrgustik läbi 
otsida kõik peamised ilvesele 
sobivad elupaigad. Seega suu-
re tõenäosusega olid Viimsis 
varem kohatud isendid vä-
litööde ajaks kas hukkunud 
või viibisid sellel ajal Viimsi 
poolsaarest väljaspool. Esime-
se võimaluse kinnituseks on 
Leppneeme sadama lähistelt 
leitud surnud ilves. Samas on 
väga tõenäoline ka, et Viim-
sis varem kohatud isendid ei 
ela ainult Viimsi poolsaarel, 
vaid nende eluala hõlmab ka 
ümberkaudseid alasid. Ilveste 

suurt ruumivajadust kinnita-
vad ilveste telemeetrilise uu-
ringu tulemused, mille alusel 
ulatub ilvestel Eestis ühe isen-
di eluala ehk kodupiirkonna 
suurus 100-st kuni 300 km2-
ni (KTK andmed). Loomade 
kodupiirkonna suurus sõltub 
mitmest faktorist, üheks oluli-
semaks on kättesaadava toidu 
hulk. Ilvesele oluliste saaklii-
kide jäljeridade transektloen-
dus näitas, et metskitse ja jä-
neste asustustihedus on Viimsi 
poolsaarel veidi madalam kui 
ümberkaudsetel aladel, samas 
kui väikekiskjate rebase ja 
kähriku arvukus on siin oluli-
selt kõrgem. Metskitse mada-
la arvukuse korral võibki just 
rebane olla ilvesele oluline al-

ternatiivne saakliik. Samas kui 
arvestada, et ühel ilvesel kulub 
aastas toiduks ligikaudu 30–40 
metskitse (KTK andmed) ning 
ilvesele sobiva elupaiga suurus 
on Viimsi poolsaarel kõigest 20 
km2, siis on äärmiselt ebatõe-
näoline, et mõni ilves suudaks 
nii väikesel alal püsivalt elada. 

Otsides vastust küsimuse-
le, miks ikkagi on ilvesed just 
viimasel ajal leidnud tee Viim-
si metsadesse, tuleb heita pilk 
poolsaare vahetusse lähedusse 
jäävatele aladele. Kui vaadata 
jahimeeste eelmise talve jälje-
loenduse andmeid, siis selgub, 
et kui Eestis tervikuna on ilve-
se jäljeindeks (jäljeridade arv 
loendutransekti 1 km kohta) 
langenud 0,16-lt aastal 2011 
kuni 0,11-ni aastal 2012, siis 
Viimsi lähistel asuvas Rae, 
Jõelähtme, Raasiku ja Kuusalu 
vallas on see samal ajal hoopis 
tõusnud 0,06-lt 0,25-ni (KTK 
andmed). Seetõttu on üsna 
loogiline, et ilvese lokaalse 
asustustiheduse kasvades võt-
sid osad isendid kasutusele ka 
Viimsi poolsaarel asuvad sobi-
vad elupaigad. 

Väljastpoolt on Viimsi 
poolsaar loomadele suhteliselt 
raskesti ligipääsetav, sest seda 
piirab ühelt poolt meri ning 
teiselt poolt hulgaliselt inim-
rajatisi nagu hooned, teed ja 
raudtee. Mitmed uuringud on 
näidanud, et ilvesed on üldiselt 
hea levimisvõimega ning suu-
davad probleemideta ületada 
isegi mitmerealisi maanteid. 
Samas on tiheda hoonestuse-
ga alad loomade liikumisele 
enamjaolt siiski ületamatu ta-
kitus ning nendest läbiminek 
eeldab mingitegi rohekoridori-

de olemasolu. Antud töö käigus 
tuvastasime kaks võimalikku 
liikumiskoridori, mida mööda 
saavad ilvesed Viimsi poolsaa-
rele siseneda. Neist esimene 
kulgeb mööda Pirita jõe orgu 
ning sealt edasi üle Pärnamäe 
tee ning kalmistu Äigrumäe-
le. Teine võimalik rohekoridor 
on Vana-Narva maantee äärne 
klindiastangu alune ala, mis 
viib samuti üle Pärnamäe kal-
mistu Äigrumäele. Mõlema 
liikumiskoridori puhul on edasi 
Viimsi poolsaare metsadesse 
jõudmiseks vaja jõuda Mäealu-
se kaitsealale, kuhu pääseb ela-
mute vahelt üle Randvere tee 
kulgeva kitsa rohekoridori kau-
du. Seda võib pidada ka kogu 
teekonna ”pudelikaelaks”, mil-
lest edasi olev elupaik on oma-
vahel hästi ühendatud. Huvita-
val kombel võiks inimasustuse 
vahel ilveste jaoks rohekorido-
rina toimida ka raudtee, kuna 
see on enamjaolt võsaga ääris-
tatud ning pakub seega mõnin-
gat varjet. 

Ja lõpetuseks küsimus, kas 
ilvesed võivad olla ohtlikud 
inimestele või nende lemmik-
loomadele? Inimeste jaoks 
ilvesega kohtumine kindlasti 
mingisugust ohtu ei kujuta, 
pigem võib kohatud isendite 
näilik jultumus olla tingitud 
”kasside” suurest uudishimust. 
Küll aga võivad ilvesed murda 
inimeste lemmikloomi, näiteks 
hulkuma lastud kasse. Samas 
on ilveste madalat arvukust 
arvestades sellistele kasside-
le siiski kordades suuremaks 
ohuks rebased, keda Viimsi 
poolsaarel on arvukalt.

Raido Kont 
MTÜ Therio

21.05.2013, algusega kell 9.30 toimub Viimsi vallamaja (Nel-
gi tee 1) I korruse saalis Prangli saare Kelnase küla, Kelnase 
sadama ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähte-
seisukohti tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu eesmärk on Kelnase sadama territooriu-
mi määratlemine, funktsionaalse toimimise tagamine ning lähi-
ala kinnistute sihtotstarvete ning ehitusõiguse väljaselgitamine. 
Planeeritavale alale moodustatakse 17 krunti – 2 sadama maa 
sihtotstarbega, 1 tootmismaa sihtotstarbega, 1 jäätmehoidla siht-
otstarbega, 5 ärimaa või ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega, 
2 ärimaa sihtotstarbega, 2 transpordimaa sihtotstarbega, 4 elamu-
maa sihtotstarbega.

21.05.2013, algusega kell 10 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi 
tee 1) I korruse saalis Laiaküla küla, Pärnamäe tee 6, Pärna-
mäe tee 4a, Pärnamäe tee 4, Lilleoru A-94 ja osaliselt Pärna-
mäe tee 2 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti 
tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu eesmärk on kaubandus- ja ärikeskusele ehi-
tusõiguse määramine ning liikluskorralduse ja parkimise lahen-
damine. 

22.05.2013, algusega kell 10 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi 
tee 1) I korruse saalis Äigrumäe küla, Allikmäe 1 detailpla-
neeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik 
arutelu.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala krundijaotuskava koos-
tamine, maa kasutamise sihtotstarvete ja krundi ehitusõiguse 
määramine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtteline lahendamine. Planeeringu lahendusega nähakse 
ette olemasolevast maaüksusest 31 elamumaa krundi, 2 üldmaa 
sihtotstarbega maaüksuse, 2 transpordimaa sihtotstarbega krundi 
ning 1 tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamine.

20.05 – 16.06.2013 tööpäevadel kell 8.30–17 (esmaspäeviti 
kella 18-ni ja reedeti kella 16-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi 
tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:

1. Randvere küla, Kaevuaia tee 23 detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ja asub Muuga lahe ääres 

ning piirneb Kaevuaia tee 18, 20, 21, 21a, 22, 25, Sadula kinnis-
tutega. 8462 m2 suurusele planeeringualale moodustatakse kaks 
üksikelamukrunti, transpordimaa krunt ja üldmaa sihtotstarbega 
maaüksus. Ühel planeeritaval üksikelamu krundil asuvad olemas-
olevad hooned, kokku võib krundil paikneda kolm hoonet, üks 
üksikelamu ja kaks abihoonet, maksimaalne hoonete alune pind 
krundil kokku on 400 m2 ning kõrgus 8,5 meetrit. Teisele planee-
ritavale üksikelamukrundile määratakse ehitusõigus üksikelamu 
ja kahe abihoone ehitamiseks, maksimaalne hoonete alune pind 
kokku on 280 m2 ning kõrgus 8,5 meetrit. Abihoonete suurim lu-
batud kõrgus on 5 meetrit. Üldmaa sihtotstarbega maaüksusele 
määratakse avaliku kasutuse ettepanek.

2. Pärnamäe küla, Kuremarja tee 14 (endine Niine mü) detail-
planeering.

Planeeritava ala suurus on ca 3,5 ha ja asub Soosepa raba ning 
Pärnamäe tee vahelisel alal ja piirneb Tõru, Tamme ning Pärna-
mäe tee 155 kinnistutega.  Detailplaneeringuga planeeritakse 12 
elamumaakrunti üksikelamutele, 6 elamumaakrunti kahe korteri-
ga elamutele, 1 krunt 4-sektsioonilisele ridaelamule, 1 tee ja tä-
navamaa sihtotstarbega katastriüksus olemasolevatele sõidu- ja 
kõnniteedele ning 1 spordirajatise maa sihtotstarbega krunt pla-
neeritavale spordiplatsile ja mänguväljakutele.

Hoonete lubatavad katusekalded on vahemikus 0–20°, max 
harja kõrgus on 8,5 m maapinna keskmisest kõrgusmärgist.

Üksikelamute ja kahe korteriga elamute maksimaalne ehitus-
alune pind on 220 m², ridaelamul 350 m².

Lisaks on detailplaneeringud tutvumiseks välja pandud valla 
veebilehel: www.viimsivald.ee.

Unikaalne foto, pildistatud uue veetöötlusjaama aknast: See pole topis, vaid elav ilvesepoeg otsustas 
poseerida! Foto Mario Krabi

Sandra kokaraamat
Sandra Sentjurini esimene kokaraamat “Magustoitudega 
ümber maailma“.

Sandra Sentjurin lõpetas Viim-
si Kooli 2012. aasta kevadel ning jäi 
kõigile meelde eeskätt kui tulihinge-
line tantsufänn, kes ei jätnud proo-
vimata ühtegi tantsustiili. Edasine 
elu viis Sandra koos rahvusvahelise 
tantsutrupiga laia maailma rändama. 
Ometi on ta viimasel ajal tuntust ko-
gunud eelkõige magusate roogade 
valmistamisega. Kuidas nii?

Sandra elu keskmes oli 24 tundi 
ööpäevas tantsimine, millega Sand-
ra alustas juba väga noorelt. Kuna

erinevad stiilid pakkusid samuti huvi, siis katsetas ta omal na-
hal ära pea kõik, mida oli võimalik katsetada. Juba kooli ajal 
ühines Sandra Oslos tegutseva rahvusvahelise taustaga tant-
sutrupiga ning nii terendasid ees aina uued maad ja riigid. Ti-
hedast tantsimisest hakkas Sandra tervis märku andma ning 
ühel hetkel tundis ta, et enam ei jaksa.

Aga mida siis edasi teha? Vastust ei tulnud kaugelt otsi-
da, sest nii palju kui Sandra mäletab, on kõik tema emapool-
se suguvõsa naisliikmed tuntud suurepäraste kodukokkadena. 
Ühtäkki hakkas ka Sandra toidutegemise vastu huvi tundma, 
kuid eriti köitsid teda magusad road ja suupisted. Nii valmiski 
koostöös kirjastus Pegasusega imekaunis kujunduses magus-
toitude kokaraamat “Magustoitudega ümber maailma. Liht-
said hõrgutisi 80 riigist.“  

Et Sandra ei ole kokandusmaailmas enam uustulnuk, näitab 
aga see, et juba 2012. aastal valiti tema toidublogi www.sentju-
rinfoodproduction.ee/ blogide hulgast parimaks uustulnukaks.

Annika Remmel
Viimsi Kool

Värske kokaraamatu 
autor.
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Viimsi valla sünnipäeva erikülg

Viimsi sünnipäev 
Kogupere pidu 11. mail – päev täis sportlikke ja mee-
leolukaid üritusi

Kellaaeg Sündmus Asukoht
10.00 Päeva algus kooli esine ala
10.00–11.00 Laste- ja ka täiskasvanute jooksu-

dele registreerimine
kooli esine ala

10.55 Avatervitus lastele – abivallava-
nem Jan Trei

õuelava

11.00 tillujooks (eelkooliealised poisid 
ja tüdrukud), distantsi pikkus 0,23 
km

kooli esine ala

11.20 7–9 aastased poisid/tüdrukud, 
distantsi pikkus 0,62 km (üks ring 
ümber koolimaja)

kooli esine ala

11.35 10–13 aastased poisid/tüdrukud, 
distantsi pikkus 1,24 km (kaks 
ringi ümber koolimaja)

kooli esine ala

11.50 14–16 aastased poisid/tüdrukud, 
distantsi pikkus 1,86 km (kolm 
ringi ümber koolimaja)

kooli esine ala

12.10 Jooksu ja kepikõnni soojendustrenn
(läbiviija Viimsi Sport)

öuelava

12.25 Päeva avakõne – vallavanem 
Haldo Oravas

õuelava/tervise-
rada

12.30 XXVII Viimsi Jooks, 10 km 
jooks ja kepikõnni start vastavalt 
skeemile 

Start ja avamine 
terviserajal, finiš 
kooli esisel alal

12.40–15.00 Tantsukollektiivide etteasted
12.40 – 13 Tantsukollektiivid
13 – 13.30 Viimsi Spa tantsutrenn
13.30 – 14 Venitustreening
14 – 14.15 Autasustamine
14.30 – 15 Tantsukollektiivid

õuelaval

12.40–13.00 Tantsukollektiivid
13.00–17.00 Viimsi Skatepargi avamine, võist-

lused ja õpitoad
Avakõne – abivallavanem Jan Trei
13.30 Esinejad
14.00 Loeng ohutust sõitmisest 
skatepargis
14.30 Töötoad: BMX, RULA, 
TÕUKERATAS 
16.00 Võistlus

Skatepark

13.30–14.30 Venitustreening 
(läbiviija Viimsi Sport)

õuelava

14.00 Jooksjate autasustamine õuelava
15.00–16.30 Koguperemuusikal “Hamelini 

vilepillimees”
Viimsi Kooli 
saalis

18.00–20.00 Kontsert – peaesineja 
“Outloudz”

õuelava

20.00 Afterparty Rootsu Ranna-
baar

XXVII Viimsi Jooksu rajaskeem ja parkimiskohad Haabneemes

Viimsi on meie jaoks 
eelkõige kodu. Viimsi oli 
kunagi kodu ka Gerardide 
aadliperekonnale, kes 
Pringi küla maalilisele 
merekaldale oma su-
vemõisa ja jahisadama 
ehitasid. 

Viimsi oli kodu ka mõisa aednik 
Kustavile ja tema naisele Maria-
le. Nende kodu loo kingib Ran-
narahva Muuseum viimsilastele 
sünnipäevaks peatselt ilmuvas 
kaunis albumis “Pringi”. 

Alljärgnev sünnipäevater-
vitus tulebki teieni juba aednik 
Kustavi sulest.

Ilusat elu Sulle, Viimsi!
Rannarahva Muuseum

....minu elu ja armastuse 
lugu kulges Viimsis. Leidsin 
oma kodu Pringi külast – väi-
ke puust majake mere ääres, 
kus elasime koos armsa naise 
Maria ja poeg Neemega. Kas-
vatasin ja aretasin oma aias 
taimi, hoolitsesin Soucanto-
nide häärberi kaunite rooside 
eest ja elu käis aastaaegade 
turvalises rütmis. Siin  oli 
minu kodu, minu aed ja väike 
majake. Veel tänagi võib leida 
sellest aiast minu poolt armas-
tusega mulda pistetud taimi ja 
majakesest mulle eluajal arm-
saks saanud asju. Armastus ei 
lasknud neil hävineda.  Kodu 
on paik, kus seinad teavad vas-
tuseid kõige keerulisematele 
küsimustele ja inimesed näe-
vad südamega.

Minu hing on rõõmus, sest 
kodumaja ja aed on tänaseni 
säilinud. Soucantonide häär-
ber kahjuks mitte – nii lihtne 
on lõhkuda, kui pole näinud 
loomise vaeva. Inimesed kord 
juba on sellised, et elu ma-
gusate lõhnade püüdlikul ot-

singul on nii raske mõista, et 
homse lummavad õied puhke-
vad tänasel pungal, mis am-
mutab mahla eilse juurtest…

Nii nagu muutub ranna-
äär kord päikeseliseks para-
diisirannaks, kord tormiseks 
väljaks, nii muutuvad ja va-
hetuvad ka inimesed ja kodud. 
Majad näevad uusi inimesi 
oma uute tegemistega. Uued 
põlvkonnad kasvavad peale. 
Kõigil on elus päikeselisi ja 
pilviseid päevi, ent vaatama-
ta raskustele ja üleelamistele 
tuleb hoida armastust enda ja 
ümbritseva suhtes.

Kui me Mariaga Viimsisse 
tulime, oli see veel väike ran-
naküla. Tänaseks on see meeli-
tanud siia palju inimesi, kes on 
võlutud sellest, kuidas meri ja 

maa kohtuvad. Maa ja mets on 
üle mere ukseläve astunud ja 
meri on nad lahkelt vastu võt-
nud – kõik see kokku on Viimsi 
poolsaar.

Uued tuuled on looduse 
võlule loori ette tõmmanud 
ja kõik pole enam nii selgelt 
näha. Praegu paistavad roh-
kem välja inimesed ja nende 
loodu. Siin on maa serv, kust 
inimene kaugemale enam kui-
va jalaga ei saa ja tagasi ei 
taha ning iga lisanduv kübeke 
teeb serva peal olemise kitsa-
maks. Loori taga aga on alles 
lihtsuse ilu, tuleb vaid osata 
loor eest tõmmata ja vaadata. 

Täna on Viimsis Ranna-
rahva Muuseum  see koht, kus 
hoitakse eesriided avali ja las-
takse välja paista maa, mere 

ja inimese kohtumise harmoo-
nial. Siin näeb, kuidas mere-
tuules kuivavad kalavõrgud ja 
mustast mullast sirguvad vil-
jad. Kuidas koldes lõõmavad 
söed ja küpseb leib. 

Siin on alles ka vana Viimsi 
koolimaja. Viimsis ongi kooli-
majad, nii vana kui uus, ku-
junenud kohtadeks, kus koha-
likud inimesed saavad kokku, 
kus sünnivad uued mõtted ja 
teod. Need on seniajani jää-
nud elusateks paikadeks, mis 
kannavad edasi koostegemise 
jõudu ja ühendavad poolsaa-
rel elavat rahvast. Laupäeva-
hommikune taluturg või õuna-
mahla tegemise talgud – alati 
on põhjust kokku tulla. Õnneks 
on Viimsis säilinud viljakad 
aiad, millest tulevad kartulid, 
kapsad, kaalid turulettidele ja 
õunad mahlapressidesse. 

See kõik on alles ja püsib, 
kuniks inimene, maa ja meri 
üksteist austavad. Minevik 
õpetab, tulevik innustab . . .

Kõnnin juba ammu taeva-
seid radu, aga näen, et minu 
poolt loodu on alles ja elab 
edasi ja minu hing ühes selle-
ga. Olles aus ja hooliv, külvad 
maailma juurde terakese hea-
dust. Sinu tegudest ja mõtetest 
saavad abi ja indu paljud tei-
sed, samuti nagu sa ise ammu-
tad tarkust end ümbritsevatelt 
inimestelt ja looduselt. Saami-
se tänulikkus ja andmise rõõm 
– see ongi armastus, mis iial ei 
lõppe.

Ilusat elu Sulle, Viimsi.

Kustav, Pringi suvemõisa 
aednik

Katkend pärineb raama-
tust Pringi, mis ilmub maikuus 
2013. 

Kodu. Viimsi 

Pringi suvemõisa aednik Kustav koos naise Maria ja poeg Neemega.
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Viimsi valla sünnipäeva erikülg
MINA OLEN VIIMSILANE

Viimsist peaks arenema kodu-
koht, kus saab naudinguga nii 
tööd teha, koolis käia, loodu-
ses viibida kui ka kodus olla

Tänane viimsilane on mees, kes on 
olnud üleminekuvalitsuse juhtliige 
– riigiminister, juhtinud transpordi- 
ja kommunikatsiooniministeeriumi, 
rahvusvahelisi ja kodumaiseid ette-
võtteid.  On tänasel päeval ettevõtja 
ja kuulub erinevate ettevõtete ja or-
ganisatsioonide nõukogudesse, mis 
tegelevad igapäevaselt Eesti riigi 
majanduse ja ühiskonna arenguga. 
Raivo Varet tuntakse visionäärina, 
kelle arvamus ja mõtted on olulised 
igale organisatsioonile, kus ta kaasa 
lööb.  

Kaua olete Viimsis elanud, kuidas 
leidsite tee Viimsisse?

Vanemad leidsid suvekodu krun-
di Viimsisse 1973. aastal. Sel hetkel 
elasime Moskvas ja vanematel oli 
plaan kolida tagasi Eestisse. Olles 
maalt pärit, oli vanemate kindel 
soov soetada ühtlasi ka suvekodu, 
et suviti linnast eemale saada. Ühe 
sõbra soovitusel leitigi mereäärne 
saunakökatsiga krunt Tammneemest 
ning järgnevad 10 aastat veetsin su-
ved nö maal Tammneemes. 80ndate 
keskpaigast elasin juba tihedamini 
Viimsis, aastate jookusul laiendasi-
me oma elukohta ning 2004. aastal 
kolisime Viimsisse juba aastaring-
selt elama. Ja siis, kui mu vanemad 
vajasid juba pidevat professionaal-
set hoolt ja ravi, asusid nad suurepä-
rasesse Rannapere Pansionaati, kus 
isa sai kahjuks olla vaid pool aastat, 
aga kus mu äsja lahkunud ema vee-
tis oma eluõhtu viimased kuus aas-
tat.

Tammneeme on vana kaluriküla, 
kuhu paljud inimesed on tulnud pä-
rijate kaudu. Tammneeme kaluriar-
tellist sai alguse Kirovi Kalurikol-
hoos. Tammneeme rand oli  kalurite 
rand ja tänaseni on säilinud ka faar-
vaater kaluripaatide jaoks. Vanasti 
olid olemas nii kuurid kui kala vas-
tuvõtupunkt.

Kuidas Viimsis oma vaba aega 
veedate (üksi/koos perega)?

Tänasel päeval elame abikaasaga 
kahekesi ja meil on kaks suurt koera. 
Peamiselt jalutamegi koos koertega 
oma küla ümbruskonnas. Abikaasa 
küll rohkem, mina iga päev ei jõua. 
Kui suvel on aega, siis käime ka ko-
halikel suvistel sündmustel. Palju 
veedame aega lastelastega, käime 
nendega talvel jää peal ja metsas 
jalutamas. Tihti sõidan ka rattaga – 
olen Viimsi risti põiki läbi sõitnud, 
nii metsa- kui kergliiklusteed.

Mis on Teie meelest Viimsis 
hästi ja mida võiks paremaks muu-
ta?

Üks mure on loomulikult see, 
et Viimsi on praktiliselt sadamatu, 
samas oleme mereäärne vald.  Val-
lajuhtidega, Tammneeme külaseltsi 

Espoo on Viimsile hea eeskuju

sadamahuviliste palvel toimunud esi-
mene kokkusaamine koos teiste me-
rendusaktivistidega eelmisel sügisel 
pani loodetavasti aluse Viimsi väike-
sadamate tulevikule. Usun, et teostub 
ka meie küla sadamaprojekt.

Viimsi eripära on selles, et Viim-
sis on kaks asja korraga – nii linnalik 
keskkond kui ka päris ehtne loodus-
lähedane maakoht. Nii on Haab-
neeme alevik klassikalises mõttes 
linlik asum. Samas on enamik teisi 
külasid eramute kogumid, kus mets 
või meri on lausa käeulatuses. Seega 
kokku on väga palju sarnasust Hel-
singi rohelise eeslinna Espooga. 

Vahe põhjanaabritega on vaid 
selles, et Viimsis on praktiliselt 
olematu ettevõtluskeskkond – on 
küll väikefirmasid ja tootmispindu, 
kuid puuduvad suuremate firma-
de peakontorid ja rendipinnad nn 
valgekraelistele äridele. Samas tu-
leks arvestada seda, et tulevik toob 
kindlasti kaasa ettevõtete kolimi-
se pealinnast eeslinnadesse, kuna 
pealinna igapäevaelu (parkimine, 
rendihinnad) aja jooksul kallineb 
veelgi. Viimsis on kindlasti mit-
meid ettevõtete juhte, kes hea ette-
võtluskeskkonna olemasolul oma 
kontorid töötajate kodule lähemale 
sooviksid kolida. Samas täieneks 
siis kohe ka teenindussektor. Kahju, 
et omavalitsustel Eestis ei ole huvi 
eraettevõtluskeskkonda arendada, 
kuna hetkel ettevõtluse arendamine 
omavalitsusele finantsilisi vahen-

deid otseselt praktiliselt sisse ei too, 
kui mõningane üritustekeskne spon-
sorsuhe välja arvata. Samas sobiks 
valgekraeline ettevõtluskeskkond 
Viimsile ideaalselt ja see võiks olla 
Viimsi tuleviku prioriteet. 

Viimsist peaks arenema kodu-
koht, kus saab naudinguga nii tööd 
teha, koolis käia, looduses viibida 
kui ka kodus olla. Espoo on Viimsi 
jaoks hea eeskuju. Viimsil on kõik 
eeldused olemas, et kujuneda Espoo 
taoliseks loodussõbralikuks mugava 
elukeskkonnaga pealinna satelliit-
asumiks. 

Kurvaks teeb veel see, et omava-
litsus on lubanud siia vaid odavpoo-
dide ketid (kes tegelikult hinda oska-
vad küsida küll), arvestamata seda, 
et Viimsi on Eesti kõige rikkam ja 
suurima maksujõulise elanikkonna-
ga vald. Mingil hetkel juurdetulijate 
võimalused kahanevad ja väheneb 
tõenäosus, et kvaliteetpoed siia üld-
se soovivad tulla.

Kindlasti on Viimsi üks mure-
koht külades mõnede peremeeste 
soovil päevad läbi lahtiselt jooksvad 
koerad, kes on ohtlikud nii teistele 
elanikele, eelkõige lastele, kui ka 
koduloomadele. Samuti häirivad 
nad vaikust. Omavalitsusel tuleks 
siin kindlasti sekkuda ja olukorrale 
lahendus leida.

Kas turismi valdkonna aren-
damine võiks olla üks Viimsi tule-
viku prioriteete?

Jah, Viimsi on kindlasti loo-

dus- ja mereturismi nišitoode ja sel-
les võtmes on turismi arendamine 
Viimsi jaoks hea võimalus. Mass-
turism Viimsisse ei sobi ja pole ka 
võimalik seda siin arendada. Sa-
mas ei ole Eestis praktiliselt üldse 
selliseid kohti, kus Viimsile omane 
klaster juba olemas on.  Meil on siin 
nii saared, muuseumid, unikaalsed 
ajaloolised objektid kui looduskesk-
kond, samas oleme otse pealinna 
külje all. Suur osa nišiturismi tee-
nindussfäärist teenindaks igapäe-
vaselt ka kohalikku elanikku, mis 
ainult rikastaks ja täiendaks meie 
elukeskkonda. Samas selle vald-
konna edu üks eeldusi on kindlasti 
väikesadamate tekkimine Viimsis-
se ja valla saarte turismiobjektide 
areng. Mereturismi kasvatamise 
programmi tuleks kindlasti käsitleda 
maakonnaülesena, et maksimaalselt 
tulemuslikult kindlustada mereturis-
mi areng piki kogu Eesti lääne- ja 
põhjarannikut.

Kas olete midagi huvitavat 
Viimsis enda jaoks leidnud (huvi-
tav koht looduses, mõni restoran, 
sündmus, kontsert või muu vaba-
aja veetmise võimalus)?

Ahhaa-efekt tekib üldiselt sel-
lest, kui tuled esimest korda kusagi-
le ja siis üllatud. Olen elanud Viim-
sis juba kaua ja ümbruskond on väga 
tuttav. Samas, külarestoran Roots on 
ennast hästi positsioneerinud – head 
toidud, mõnus atmosfäär. Kindlas-
ti on meie looduskeskkond nähtus 
omaette. Metsloomi näeb väga tihti, 
või vähemalt jälgi nendest. Talvi-
ti käivad meil Tammneeme metsas 
kitsed ja vahel põdradki, tihti koh-
tab ka rebaseid. Siinkohal tuleks ini-
mestele südamele panna, et rebased 
ei ole kindlasti loomad, keda kodu-
selt toita. 

Teie suhe merega, palju mere-
ga enne suhtlesite ja palju nüüd 
(mis merelisi tegevusi teete ja 
mida tulevikus tahaksite teha)?

Tänasel päeval üritame koos 
külaseltsi ja vallaga taastada ho-
bisadamat ning leida võimalusi ra-
hastusallikateks.  Hetkel mul oma 
paati ei ole, kuid kui sadam saab 
reaalsuseks, siis soetan kindlasti ka 
isikliku paadi. Meri mulle meeldib 
ja sõpradega merel ikka käime. Ku-
nagi, kui ma Viimsisse kolisin, oli 
mu kindel huvi püüda kala, nagu 
sai ka 70-80ndatel suvitades kõvasti 
tehtud. Tänaseks enam kala siinse 
ranniku ääres palju ei ole ja kala-
püüdmise soov kipub seetõttu kadu-
ma. Kui kalal käin, siis tuleb minna 
ikka Ahvenamaale või siis saartele. 
Samas teavad neid kohti paljud ja 
siis kaob mõneti ka kalal käimise 
võlu.

Kas veedate aega ka Viimsi 
suurematel saartel (Prangli, Nais-
saar, Keri, Aksi)? Mida huvitavat 
olete enda jaoks nendel retkedel 
avastanud?

Möödunud aastal käisime abi-

kaasaga ratastega Pranglit avasta-
mas. Ühe päeva jaoks oli vaatamis-
väärsusi küll. Ööseks me ei jäänud.

Olen käinud korra ka Keril. Keri 
tuletorn on kindlasti merendusini-
meste jaoks vaatamisväärsus omaet-
te. Naissaarel  olen käinud mitmeid 
kordi ja seal on kindlasti huvitavaid 
sündmusi ja asukohti, mida külasta-
da aina uuesti ja uuesti.

Meie saared ongi mereturismi 
jaoks ideaalne koht. Saab sõita ühelt 
saarelt teisele ja koguda meeleolu-
kaid elamusi.

Jutustage palun üks huvitav 
seik või sündmus oma elust, mis 
seondub  Viimsiga.

1973. aasta kevadel, kui käis 
meie suvilakrundi ostmine ja tuli-
me vanematega seda kohta uurima, 
vaatasin 15aastase teismelisena auto 
aknast välja ja nägin heinamaad, kus 
lehmad sõid rohtu, maa oli künklik 
ja kusagil eemal paistis väike saun. 
Tulin autost välja ja teatasin vanema-
tele, et siia ma küll eales oma jalga 
ei tõsta. Sõna-sõnalt... Täna 40 aastat 
hiljem elan siiski just siin, Viimsis.

Viimsi nö apiil algab pärast 30. 
eluaastat ja on üldiselt perega seon-
duv. Üksikule inimesele ja noorele 
(vanuses 15-29 eluaastat) ei paku 
Viimsi kahjuks (veel?) nii palju põ-
nevat.

11. mail peab Viimsi vald oma 
asutamise 94. aastapäeva. Millise-
na näete Viimsit 30-50 aasta pä-
rast?

See päev on ka minu väike juu-
belipäev. Kuigi ma ei pruugi seda 
siis enam oma silmaga näha, kuju-
tan Viimsit ette mõnusa, eelkõige 
eramute ja madaltiheda asustusega 
piirkonnana, kus on ka mõned äri-
hoonete kompleksid edukatele fir-
madele, kelle paljud töötajad elavad 
samuti Viimsis. See on suurepärase 
kommunaal-, haridus-, kauban-
dus- ja sotsiaalse infrastruktuuriga 
jõukas Tallinna satelliitasum, kus 
samas on tugevad looduslähedus ja 
merele avatus. Valla saared ja arvu-
kad väikesadamad valla rannikukü-
lades on nii vallaelanike kui meretu-
ristide paatidest tulvil. Vallas kihab 
elav kultuuri- ja spordielu. Viimsi 
on mõnus elu- või külastuspaik iga-
ühele. 

Kuidas tutvustate Viimsit oma 
sõpradele? Mida näitate, kuhu 
neid viite? 

Kuna olen ise ajaloohuviline, 
siis pigem jutustan sõpradele Viimsi 
ajalugu. Väliskülalisi olen viinud ka 
ekskursioonile meie Vabaõhumuu-
seumisse ja näidanud Viimsi ümb-
ruskonna loodust.

Kuna mu kodu asub otse mere 
ääres, siis sealt avanev vaade ise-
enesest ütleb külalistele ja mulle en-
dalegi väga palju – koht, mis räägib 
juba iseenesest.

Küsis 
Mailis Alt

Raivo Vare: “Viimsi eripära on linnalik keskkond ja looduslähedane maakoht.“.
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neid koos hoides lase kotlet läbi 
jahust, seejärel vahule klopitud 
munast ning paneeri lõpuks ka-
majahuga. Valmimiseks prae 
räimekotlet pannil mõlemalt 
poolt!

Suitsujuustukaste
Vaja läheb: 300 g suitsujuustu, 
300 ml vahukoort, 300 ml vett, 
maitse järgi kanapuljongit

Valmistamine: koori ning 
tükelda suitsujuust. Tükid pane 
keema vee ja vahukoore segus-
se. Kui kaste on umbes 10 mi-
nutit keenud, lisa maitseks vei-
di kanapuljongit. Lõpuks enne 
serveerimist püreesta kaste 
korralikult blenderiga. 
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l Pilvi Nigumannil ja Ahto Võlmal sündis 11. märtsil poeg Riho
l Kadri Selmetil ja Toomas Aulil sündis 17. märtsil tütar Loreida
l Helen Jõudnal ja Jaanus-Juhan Illendil sündis 21. märtsil tütar 
Jasmine
l Marge Meeritsal ja Üllar Metskülal sündis 21. märtsil tütar 
Marie
l Piret ja Gunnar Alamaal sündis 25. märtsil tütar Maribel 
l Ave Skilleril ja Yvan Eric Sallezil sündisid 27. märtsil kaksikud 
Maria ja Helena
l Helen ja Reigo Randmetsal sündis 31. märtsil poeg Marlon 
Frei 
l Kai Kiiveril ja Mikk Rauertil sündis 3. aprillil poeg Ruve Petrik
l Heli Roosil ja Marek Goldil sündis 5. aprillil tütar Greteliis
l Kristiina Pallil ja Meelis Meeritsal sündis 6. aprillil poeg Markus
l Marietta ja Tambet Kuresool sündis 9. aprillil tütar Laura
l Kadri-Anna ja Tarmo Sklavel sündis 10. aprillil tütar Madli
l Margit ja Kalev Kartaul sündis 16. aprillil tütar Karoly-Marian
l Regina ja Konstantin Sergejevil sündis 29. aprillil poeg Rolan
l Kitty ja Taimo Teimannil sündis 29. aprillil tütar Mirtel 

Tere tulemast!
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12. mail kell 12.00
Viimsi Huvikeskuses

Emadepäeva 
kontsert

 
Teile esinevad Viimsi Huvikeskuse 

laulu- ja tantsulapsed. 

Sissepääs tasuta!

Rannarahva Muuseum 
ja külarestoran Roots 
pakuvad välja vahvad 
rannarahvale omased toi-
duretseptid – sobivad nii 
sünnipäevalauale kui ka 
igapäevaselt serveerimi-
seks. Retseptid on mõel-
dud kuuele inimesele.

Praetud ümarmudil
Kalameeste võrkudesse jääb 
siin Põhjarannikul üha enam 
lisaks räimele ka üks võõr-
liik meie vetes – kala nimega 
ümarmudil. Ära tema koledast 
välimusest heitu: kinnitame, 
et tegemist on väga maitsva ja 
hõrgu kalaga.

Rannarahva Muuseumi mu-
tid soovitavad: puhasta, pese ja  
kuivata kala. Lisa sool ja pipar. 
Pane jahu kilekotti, lisa kala, 
sulge kott ja loksuta hästi, et 
kala ühtlaselt jahuga kattuks. 
Prae kuumas õlis mõlemalt 
poolt kuldpruuniks.

Vaja läheb: 1 kg ümarmu-
dilat, 1 tass taimeõli, jahu, soo-
la, musta pipart.

Peedipüree
Vaja läheb: 1 kg peeti, 1 kg 
kartulit, 1 sidrun, 50 g ingverit, 
100 g vahukoort

Valmistamine: Keeda eral-
di kartul ja peet (keetmisel on 
soovitatav need väiksemateks 
tükkideks lõigata). Keedetud 
peedile ja kartulile lisa vahukoor, 
sidrunimahl, purustatud ingver.
soola ja pipart, seejärel tampi-
da kõik ühtlaseks massiks.

Räimefilee
Valmistamine: sega kilo räime-
fileed soola ja pipraga. Enne 
paneerima asumist pane kaks 
räimefileed lihapooltega üks-
teise vastu kokku ning sedasi 

Suvine võistulugemine Viimsi 
Raamatukogus
Suvelugemine 2013 algab 15. mail ja kestab 25. augus-
tini. 

Võistlus toimub kolmes vanuserühmas: 1.–3. klass, 4.–6. 
klass ja 7.–9. klass. Võistluse käigus tuleb igal osalejal läbi lu-
geda kümnest raamatukogu poolt valitud raamatust vähemalt 
seitse. Iga osavõtja saab lugemispassi, kuhu lüüakse tempel pä-
rast loetud raamatu kohta käiva küsimustiku täitmist. Iga raa-
matu kohta on moodustatud viis lihtsate vastustega küsimust, 
sest on ju suvi ja puhkuse aeg. Tore, kui lugejad leiavad raama-
tutest lahendusi oma probleemidele ja mõnusat meelelahutust 
vihmasteks suvepäevadeks (loodame, et neid ei ole palju).

Peale selle võib lugeda raamatuid ka omal valikul ning sü-
gisel, kui kohtume osavõtjatega ühise koogisöömise laua ta-
ga, rääkida ka teistele raamatutest, mis neile meeldisid või ei 
meeldinud, ja miks.

Ootame osa võtma kõiki oma lugejaid ja ka neid, kes veel 
ei ole teed meie raamatukokku leidnud.

Viimsi Raamatukogu

Rannarahva retseptid

Ümarmudil ja räimed. Foto 
Ilona Säälik
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Sääraselt kõlas selleaas-
tase Moeakna hüüdlause, 
mis leidis aset 4. aprillil 
Viimsi Koolis. Igakevadi-
ne moeüritus oli järjekor-
ras juba viies. 

Üles astus 18 noort moeloo-
jat 15 kollektsiooniga. Neid 
hindas  kuue liikmeline žü-
rii, kuhu kuulusid Toomas 
Volkmann, Margit Jõgger, 
Marianna Aasma, Evelyn Mi-
komägi, Mari-Liis Helvik ja 
Tõnis Truumann. Selleaastane 
Moeaken oli esmakordselt ka 
heategevuslik – üritusega toe-
tati Viimsi Perekodu MTÜd.

Esikolmik jagunes sel aastal 
järgmiselt: III koha pälvis Mat-
tis Meekler, II koha saavutas 
Birgit Kool ning I koha ja Moe-
akna karika võitis Tõnu Tamm. 
Žürii väljapandud eriauhinnad 
läksid Miina-Meeri Noodi ja 
Kertu Kivistiku kollektsioonile 
ning Kamilla Truverki loomin-
gule. Publik valis oma lemmi-
kuks Mirjam-Kim Rääbise ja 
Mirell Nõmme kollektsioonid. 

Silmailu pakkusid vaataja-
tele ETA tantsijad ning rahva 
meelt lahutas oma muusikaga 
Artjom Savitski. Õhtut juhtisid 
Viimsi Kooli vilistlased Mar-
leen Jõela ja Brandon Povilaitis. 

Igal aastal võetakse üritust 
aina paremini vastu. Samuti 
jagub noori moedisainereid, 
kes on huvitatud oma kol-
lektsiooni esitlemisest. Kor-
raldajad püüavad igal aastal 

Purustame akna moega!
MOEAKNA PROJEKTIJUHT HEIDY ERM: “JÄRGMISEL AASTAL 
TEEME VEEL SUUREJOONELISEMALT JA UHKEMALT!“
Moeürituse telgitaguste uurimiseks tegin intervjuu õpila-
sesinduse liikme ja Moeakna peakorraldaja Heidy Ermiga.

Kui väga ja miks meeldib sulle seda üritust korraldada?
Ma olen nüüdseks seda korraldanud juba kolm aastat ja iga 

korraga läheb see mulle rohkem südamesse ja püüan asja ai-
na edendada. Võimalus korraldada Moeakent on andnud mulle 
palju kogemusi, mis kindlasti tulevikus kasuks tuleb. 

Kui raske on seda korraldada ning millised on problee-
mid?

Ausalt öeldes on see raske. Enne valdab suur pinge ja peab 
kõik üksikasjaliselt läbi mõtlema. Kui ma seda korraldanud 
olen, on paljud sõbrannad kurtnud, et mul pole enam nende 
jaoks aega, kuna selle korraldamine võtab kõik mu energia ja 
vaba aja ära. Samuti on vaja ju kooliasjadega tegeleda. 

Kaua aega võttis kogu protsess ning kes sellega seotud 
olid?

Protsess kestis umbes pool aastat. Seotud on muidugi kõik 
meie tublid Viimsi Kooli õpilasesinduse liikmed!

Kuidas leidsite sponsoreid? 
Sponsoreid saime heade tutvuste kaudu ja samuti saatsime 

laiali võimalikele sponsoritele kirju, tutvustades oma üritust.
Kuidas seekordne  erines eelnevatest Moeakendest?
Sel aastal oli meil tohutult sponsoreid, kes toetasid ja selle-

ga kindlasti palju juurde andsid. Selle aasta Moeaken oli kind-
lasti eriline ka selle poolest, et oli pühendatud  heategevusele. 
Nimelt annetasime kogutud raha Viimsi MTÜ-le Perekodu.

Kas kõik kulges plaanipäraselt või leidis aset mõni teh-
niline äpardus?

Kõik kulges üldiselt plaanipäraselt. Kahju oli, et žürii kohe 
peale kollektsiooni kommenteerida ei soovinud, aga muidu oli 
ettevõtmine väga edukas ja ühtegi tehnilist apsu ei olnud.

Missugust tagasisidet oled ise saanud?
Enamasti õnneks ikka positiivset, kuigi alati ei saagi kõigile 

meele järele olla. Siiski loodan, et kõik leidsid siit midagi, mis 
neile meeldis!

Kas Moeaken toimub ka järgmisel aastal?
MUIDUGI TOIMUB! Veel suuremalt ja uhkemalt!

küsis
Andrea Aru

ürituse kvaliteeti tõsta ning 
samuti parimaid osavõtjaid 
tehtud töö eest premeerida. 
Viimsi kooli õpilasesindus sai 
sel aastal suurepäraselt hakka-
ma sponsorite leidmisega ning 
samuti kajastati üritust mitmes 
väljaandes. Samuti oli Viimsi 
Koolil au võõrustada eri moe-
valdkondade kohtunikke, mis 
tõstis kindlasti kogu ettevõtmi-
se kvaliteeti. Pilte sellest saab 
vaadata Moeakna facebooki le-
helt: www.facebook.com/events/ 
407925212625574/

Kristin Västra
brigit Arop

Elektroonilised 
vidinad õppetöös
Igal pool maailmas pakub kõneainet tehnoloo-
gia hüppeline areng ja mainimata ei jäeta ka 
selle mõju meie igapäevategevustele. 

Noorte seas on see leidnud suurt poolehoidu õppetööle 
kaasa aitamises, kuid teisalt nähakse selles ka õppetööd 
segavat faktorit. 

Tõepoolest, soetades endale laua- või tahvelarvuti, on 
tunnis hulga kergem õppematerjali üles tähendada. Samas 
kasvab ka ahvatlus tunnitööst kõrvale hiilida. Siinkohal 
tekibki dilemma, kas lasta tunnis kasutada elektroonilisi 
aparaate või mitte. Ühelt poolt säästab see paberit, tinti, 
kirjutamiseks vaja minevat aega, teisalt aga ahvatleb ne-
tiportaalides ringiliikumisele tunni ajal. Kahjuks ei saa 
kindlalt väita, et tehnoloogia kasutamisel paraneb või hal-
veneb õppekava omandamine, kuid selles võib kindel olla, 
et tunnis kasutatavad elektroonikaseadmed ei täida tihtilu-
gu ainuüksi tunnitöö ülesannet. 

Enamus õpetajaid on siiski jäänud vana kooli meeto-
ditele truuks. Kuidas on aga lood uudselt meelestatud õp-
pejõududega? Jälgides täiskasvanud inimesi meie ümber, 
näeme suurt edusaavutamist just nimelt ilma elektroonilis-
te vidinateta ja n.ö vana kooli õppemeetodite töökindlust. 
Seega, kas peaksime võtma riski ja proovima õnnestumist 
ka teiste, tänapäevaste vahenditega? Mina arvan, et juhul 
kui tulevikus hakkab elektroonika mängima veel suuremat 
rolli meie igapäevaelus kui praegu, siis jääb üle ainult loo-
ta, et me ei ole valinud hariduse omandamiseks vale teed.  

Emil Orub

Viimasel ajal on vahetus-
õpilaseks minemine väga 
populaarseks saanud. 

Tänapäeval osaleb vahetusprog-
rammides igal aastal 5000 õpi-
last üle maailma vanuses 15-18 
aastat (yfu.ee). Sellega seoses 
uurisin tulevaselt välismaale 
rändajalt Kaisa Tiikilt, kuidas 
tema seda teekonda alustas. Tä-
naseks on teada, et Kaisa vahe-
tuspere liikmetest ei oska mitte 
keegi inglise keelt ning suhtlus 
käib sõnaraamatu vahendusel.

Mis oli esimene etapp vahe-
tusõpilaseks saamisel?

Alustasin asjaajamist sü-
gisel. Kõigepealt täitsin ära 
ankeedi YFU kodulehel (yfu.
ee). Seal taheti vastuseid liht-
satele küsimustele keeleoskuse 
ning sihtriikide eelistuse kohta. 
Seejärel saatsin YFU-le oma 
hinnetelehe (e-kooli hetkeseis), 
tunnistuse, koostasin enesetut-
vustuse ja lasin kirjutada ühel 
õpetajal soovituskirja. 

Mis edasi tuli teha?
Sain kirja, et osutusin va-

lituks ning olen oodatud vali-
mispäevale. Valimispäev kestis 

hommikust lõunani. Kutsutud 
oli kokku kümme kandidaati 
ning toimusid mitmed rolli-
mängud, arutlused ja eravestlu-
sed. Mängisime läbi olukordi, 
mis vahetusaasta käigus juhtu-
da võivad. Näiteks üks juhtum 
oli selline, kus vahetuspere 
käskis õpilasel pihile minna, 
sest see oli pere usule koha-
ne. Nooruk polnud aga sellega 
nõus ning YFU toetusisik pidi 
leidma kompromissi. Olukord 
lahenes sellega, et vahetusõpi-
lane nõustus osalema vaid pü-
hapäevastel kirikuskäikudel.

Kas pidid ka stipendiu-
mit taotlema?

Stipendiumit saab taotle-
da ainult Euroopasse, nii et see 
etapp jäi minul läbimata, kuna 
lähen Lõuna-Ameerikasse. See-
ga pean raha koguma sugulas-
telt, tuttavatelt või toetajatelt.

Kuidas edasi?
Sain lõpliku otsuse, et olen 

YFU programmi vastu võetud 
ning pidin minema vanemaga 
ametlikku lepingut sõlmima. 
Sealt anti kaasa palju pabereid, 
kus pidi detailsemalt kirjutama 
oma huvidest, lisama pildid 

perest ja sõpradest ning tervi-
sedokumendid. Nende andme-
te põhjal valib vahetuspere en-
dale vahetusõpilase. Nüüdseks 
on paberimajandus läbi. 

Enne vahetusaastale mine-
kut toimub suvel kõigile osale-
jatele eelorientatsioon. See on 
paaripäevane vahetusaastaeelne 
koolitus, kus räägitakse prakti-
listest asjadest (viisad, piletid, 
kindlustused, YFU reeglid jne.). 
Viimaseks – sõit välismaale.

Milline oli kõige keeruli-
sem staadium?

Kõige raskemaks osutus 
paberite täitmine ning oma iga-
päevaelu üksikasjaliselt kirjel-
damine. Muidugi ka oma vahe-
tuspere teadasaamise ootamine. 

Kaisal on juba teada, kel-
le juures ta oma vahetusaasta 
veedab ning esimesed emot-
sioonid brasiillastega on va-
hetatud. Peres on ema, isa, 
17-aastased kaksikud poisid ja 
19-aastane tüdruk. Mitte keegi 
neist ei valda inglise keelt ning 
siiani on vestulus toimunud 
sõnaraamatu abil.

Kristi Kallas

Kuidas saada vahetusõpilaseks?

Augustis viib vahetusõpilaseprogramm Kaisa eksootilisse Lagunasse 
brasiilias.

Moeakna karika võitnud noor moedisainer Tõnu Tamm.

Noore disaineri Tõnu Tamme võidukollektsioon.
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Õpilasesindus on oma 
kooli noortest koosnev 
rühmitus, mis esindab 
õpilaste arvamust ja 
häält. 

Esindatud on klassiastmete 
8-12 õpilased, kelle ülesanne on 
leida lahendused õpilaste prob-
leemidele, edendada koolielu 
ja selle vältel ka õpilaste meelt 
lahutada. Õpilasesindus tegut-
seb tihedas koostöös õpetajate, 
valla töötajate, juhtkonna ja 
loomulikult õpilastega. Oleme 
teinud intervjuu õpilasesindu-
se koordinaatori ja vaimse ema 
Lemme Randmaga.

Kuidas seletaksite õpilasesin-
duse mõistet ja rolli koolielus 
Viimsi Kooli näitel?

Õpilasesindusel on olu-
line roll õpilaste hääle kand-
misel juhtkonna tasandile ja 
ka koolikultuuri kujunemisel. 
Viimast oma ettevõtmiste ja 
koolis käitumise kaudu. Näi-
teks see, milliseid temaatilisi 
üritusi korraldatakse, kuidas 
probleeme lahendatakse, mil-
liseid sõnumeid edastatakse ja 
kuidas.

Kui kaua olete teie olnud 
seotud Viimsi keskkooli õpi-
lasesinduse tööga?

Nüüdseks juba 8 aastat.
Kas ja kui palju on õpila-

sesinduse tähtsus koolis ning 
organisatsiooni töö sisu selle 
aja jooksul muutunud?

Väga palju – muutunud on 
pidude kultuur ja sisu. Esinduse 
liikmed on aktiivsed igas vald-

Mis on õpilasesindus

konnas. Kuigi esindusse kuu-
luvad noored on alati aktiivsed 
olnud.

Sisu vaadates on üritusi roh-
kem. Õpilasesindust on Viimsi 
koolis minu ajal alati väärikaks 
partneriks peetud, kellega arves-
tatakse, ning selle aja jooksul ei 
ole esindus enda seisust kuri-
tarvitanud. Ka esindusse kandi-
deerimine on olnud pigem suure 
konkursiga ja sinna soovitak-
se saada. Ja iga aastaga järjest 
enam, millest võib järeldada, et 
oleme midagi õigesti teinud.

Olete aastate vältel olnud 
mitmete tublide ja aktiivsete 
noorte juhendaja. Kuidas teie 
arvates on õpilasesindus nen-
de arengule kaasa aidanud?

Esindus on andnud võima-
luse kokku puutuda paljude 
selliste kogemustega, mida ta-
vaõpilasel pole. Näiteks juhtida 
projekti, teha eelarveid, otsida 
sponsoreid, reklaamida. Astuda 
juhtkonna ette võrdse partne-

rina läbirääkima jpm. Samuti 
saavad ÕE liikmed rohkem 
meeskonnatöö kogemust ja 
koolitust ning osad ka juhtimis-
kogemust.

Kas ja mida on organi-
satsioon koolielu juures pa-
remaks muutnud?

Ikka on – õpilasesinduse üri-
tused on alati hästi korraldatud, 
näidates sellega väga head kul-
tuuri ja väärikust. Need on hea 
tasemel ja viisakad. Julgetakse 
küsida, julgetakse probleemidest 
rääkida. Õpilasesindus on kooli 

juhtkonnale arvestatav partner, 
kelle ideid kuulatakse, kellelt 
küsitakse nõu ja kellega arvesta-
takse. Samuti vajatakse sageli ka 
esinduse abi – näiteks küsimus-
tike läbiviimisel, külaliste vastu-
võtul, kooli esindamisel.

Mis on teie meelest meie 
kooli õpilasesinduse pari-
mad küljed ja omadused?

Suur energia, omavaheline 
avatus ja toetus, koostöövõime 
ja arvestamine. See ei tule ker-
gelt, kuid kõik liikmed on olnud 
valmis pingutama ja panustama. 
Ühise asja ajamine on väärtus! 
Ühiselt tullakse ka kõige kee-
rulisemast olukorrast välja (nt 
mõne peo ajal mõni suurem ap-
sakas).

Ma naudin neid noori, kes 
on valmis tegutsema oma kaas-
laste heaolu nimel ja tegema 
palju lisatunde koolis oma pal-
jude lisahobide kõrvalt. Õpila-
sesinduses on koos väga fantas-
tilised noored inimesed!!!

Esindusse kuulub 17 liiget 
ning neli 12. klassis käivat 
nõunikku. 

Kristin Västra
brigit Arop

VIIMSI KOOLI ÕPILASESINDUS
President Lauri Randma, asepresident Kristin Västra, liikmed: 
Emil Orub, Heidy Erm, Andrus Kesküla, Kärol Lestmann, Camilla 
Saar, Brigit Arop, Meeri-Triin Tomson, Gro Dagni Õitspuu, Anet-
te Maria Rennit, Mariell Nõmm, Grete Ly Valing, Harold Oja, 
Adhele Tuulas, Sander Tikk, Robert Lauri, nõunikud: Grete Jür-
genson, Karl Voo, Birgit Pärn, Maarja-Kristiin Toomsalu. Lisain-
formatsiooni Viimsi Kooli Õpilasesinduse kohta leiate: https://
www.facebook.com/viimsiopilasesindus.

14. veebruaril õpilasesinduse poolt korraldatud Eesti peo 
meeldejäävad hetked.

Kuidas ülikooli 
valida?
Igal aastal mõtlevad sajad õpilased, kes keskkooli 
õpetavad, et nad ei tea, kuhu edasi minna õppima. 

Tänapäeval on ju nii palju võimalusi, kuhu minna. Tundub, 
et on lihtne valida ülikool ja minna sinna õppima. Aga kui 
sa hakkad lähemalt uurima, saad aru, et see on väga ras-
ke ja oluline valik. On õpilasi, kes hakkavad koolivalikule 
mõtlema 10. klassis, aga sugugi mitte kõik ei tee seda siis.

Tihti spetsialiseeruvad ülikoolid ühele kindlale suuna-
le, näiteks tehnoloogia või kunst. Siis sa pead teadma, mis 
sulle meeldib ja millega sa tahad oma edasist elu siduda. 
Ei tohi aga unustada, et oma tööd peaks tulevikus ka nauti-
ma. Praegu on palju inimesi, kellele ei meeldi oma töökoht 
selletõttu, et nad valisid endale vale elukutse. 

Tänapäeval pead veel ka mõtlema, kus sa tahaksid ela-
da, kas Eestis või mõnes teises riigis. Eestis on mitu head 
ülikooli, nagu Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool 
või Tartu Ülikool. Paljud ülikoolid küsivad õpilaste hin-
deid, aga tihti on olulised ka hoopis teised asjad. Näiteks 
on oluline saada palju punkte sellises testis nagu inglise 
keele TOEFL-test. Tihti pead ülikooli kandideerimisel kir-
jutama endast, oma huvidest, mis sulle meeldib ja kes sa 
üldse oled. Kui sa tahad õppida välismaal, on kasulik uur-
ida juba varakult konsultantidelt, kes sind infoga aitavad. 

Ära unusta, et loomingulisus ja leidlikkus aitavad sind 
ka. Näiteks on väga hea mõte, kui sa saadad kirja ülikooli, 
prindid kirjale oma sümboli, et ümbrik oleks kena. Paljud 
õpilased on laisad, aga kui on suur soov, võid minna raa-
matukokku ja leida huvitava raamatu selle ülikooli kohta, 
kuhu õppima tahad minna. 

Ja viimaseks ning mitte väheoluliseks probleemiks on 
tasulised ülikoolid. On koole, kus saad õppida tasuta, aga 
tihti pead sa siis olema lõpetanud keskkooli kas medaliga 
või väga heade hinnetega. Ülikoolis õppimine (eriti kui see 
ülikool asub mõnes välisriigis) on väga kallis. Muidugi on 
võimalus samal ajal ka töötada, et raha teenida, aga siis 
on raske õppimisele keskenduda. Lõpuks tahaks öelda, et 
hakka ülikoolide ja edasiõppimisvõimaluste kohta juba va-
rakult informatsiooni otsima (mitte alles lõpuklassis), vali 
oma elu ise ja edu teile valimisel! 

Artur Kaldma

Magamine on inimese 
jaoks elementaarne, ilma 
selleta ei suuda meist 
keegi normaalselt elada 
ega funktsioneerida. 

Kas sellel võib olla ka min-
gi laiem tähendus või on see 
tegevus ainult keha väljapuh-
kamiseks? Miks me magame 
pimedas, mitte päikese all? 
Magamine on põnev teema ja 
ma üritan mõnele küsimusele 
vastused leida.

Magamise üks tähtsamaid 
põhjusi on kindlasti väljapuh-
kamine, mis omab suurt tähtust 
tervisliku ja tasakaaluka elu 
elamiseks. Magada tuleks aga 
pimedas, mitte valguse käes. 
Samuti on paljud uuringud kind-
laks teinud, et päevasel ajal teh-
tavad uinakud ei ole kuigi ter-
vislikud. Inimesed, kes ei maga 
öösel pimedas, võivad treenin-
gust ja tervislikust toitumisest 
hoolimata kaalus juurde võtta, 
sest valgus ööune ajal mõjutab 
ainevahetust. Sellisele järeldu-
sele jõudsid Ohio ülikooli tead-
lased Ameerika Ühendriikides.

Viimsikad on nii töökad, 
et pole aega magada
Mina küsitlesin inimesi otse 
Viimsi Haigla ees ja tuli välja, et 
80%-l küsitletavatest inimestest 
ei tule õhtuti und ja hommikul 
tunnevad nad suurt väsimust. 
Miks see nii on? Iga inimene 
peaks leidma endale õige ma-
gamise aja. See võiks olla va-
rieeruvalt 7 ja 9 tunni vahel, sest 
me oleme erinevad. Küsitlusest 
Viimsi elanike hulgas tuli aga 
välja, et inimestel pole aega, et 
end korralikult välja magada, ja 
magatakse peamiselt vaid 6–7 
tundi ööpäeva jooksul. Hom-
mikune väsimustunne võib aga 
olla tingitud tegevustest, mida 
tehti enne magamaminekut. 

Iga inimene peaks jälgima, et 
enne magamaminekut ei tohiks 
midagi süüa, sest see võib haka-
ta mängima meie uneajaga ning 
tagajärjeks on kurnavad hommi-
kud. Samuti ei tohiks inimesed 
liiga palju magada (nii ütles ka 
Vana-Kreeka pime laulik Ho-
meros: '”Liigne magamine võib 
kurnata”). Iga inimene peaks 
leidma endale kindla uneaja, mil-
le jooksul ta suudab eelolevaks 
päevaks energiat koguda. 

Kas teadsid, et magame oma 
elust maha umbes 23–25 aastat? 
See on ju terve meie noorus! 
Milleks üldse magada, see tun-
dub raisatud ajana? Tegelikult 
pole see sugugi nii. Uni on pa-
rim ja kõige põhjalikum puhkus. 

Kaua aega arvati, et une 
põhjus on peaaju rakkude te-
gevuse pidurdamine väsimuse 
mõjul. On tõsi, et uni kaitseb 
ajurakke ja keha liigse kurna-
tuse eest, kuid peaaju tegutseb 
edasi ka magamise ajal. Mõned 
ajurakud teevad isegi inten-
siivsemat tööd kui ärkvel ol-
les. Une ajal on inimese rakud 
pidurdusseisundis ja saavad 
päevasest koormusest puhata. 
Samuti on ka meie südamelöö-
gid ja hingamine une ajal rahu-
likumad, lihased on lõdvad ja 
ainevahetus aeglasem, inimene 
on kõige rahulikumas olekus. 

Magamisel on ka omad 
ülesanded. Kõige tähtsamaks 
on kindlasti ammendunud jõu-
varude taastamine ja suutlikkus 
tõrjuda ärritust, keha kogub une 
ajal päeva jooksul saadud tea-
vet ja eraldab ebaolulise oluli-
sest. Seega on unel inimese elus 
väga suur tähtsus ning hooli-
mata sellest, kui keeruline see 
meie jaoks ka poleks, püüame 
kasutada uneaega võimalikult 
täisväärtuslikult.

Anneliis Sooba

Paremale: 5. Seda kuju võidakse anda igal aastal valla kuni 
26-aastastele noortele, kes on eriliselt silma paistnud kultuu-
ri, spordi ja valla parimatele kooli lõpetajale. 8. Kui suur on 
Viimsi valla territoorium?(sõnadega). 9. Mis kool on pildil? 

Alla: 1. Viimsi vallavanem on ... 2. Kelle mälestuseks on ehi-
tatud Viimsi Püha Jaakobi kirik? 3. Muusikaline üritus, mis 
saab avapaugu juba 4. mail 2013 Viimsi Koolis. 4. Kindral 
Laidoneri muuseum ehk ... 6. Mitu küla on Viimsis? 7. Mis 
muuseum tegutseb ka Naissaarel?
 
NB: Vajadusel leiate vastused www.viimsivald.ee 

Viimsi territooriumi ristsõnaMiks me üldse magame

10b klassi õpilane Olivia Sööt kasutab iga võimalust väljapuhka-
miseks, sest koolitööd kurnavad vaimu ja keha.
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Laupäeval, 4. mail toimus 
IV Viimsi JazzPopFest, kus 
kõrgeima punktisumma 
sai vokaalansambel JazzIn 
Sisters, milles laulavad 
Georg Otsa nim Tallinna 
Muusikakooli õpilased. 
Kooridest parim oli Tal-
linna Ülikooli Naiskoor, 
dirigent Linda Kardna. 
JazzIn Sistersi juhendajale 
Meelis Vindile läks ka eri-
preemia tuntud unelaulu 
„Mina ei taha veel maga-
ma jääda“ seade eest.

Festivali žüriisse kuulusid Jazz-
kaare korraldaja Anne Erm, 
noor džässilaulja Maria Väli 
ja muusik Meelis Punder, kelle 
sõnul võib selline festival olla 
hüppelauaks paljudele huvi-
tavatele koosseisudele. „Head 
sätted, positiivsed esinejad ja 
erinevad muusikastiilid, alus-
tades džässist ja lõpetades räpi-
ga, pakkusid tõelise elamuse,“ 
sõnas Punder.

Žürii hindas kõrgelt ka 
Maire Eliste tööd, kelle ju-
hatatavad lastekoor Mariel ja 
Pirita kammerkoor saavutasid 
kumbki oma kategoorias pa-
rima koori tiitli. A-kategooria 
II koha pälvis Viljandi Güm-
naasiumi noortekoor, dirigent 
Pille Kährik. Vokaalansamblite 
II koha võitis Mixtet (juhenda-
ja Sirje Medell) Viljandist, III 
koha sai vokaalansambel The 
Eightles (juhendaja Riho Rid-
beck) Tallinnast. 

JazzPopFest – tõeline 
muusikaelamus

VIIMSI IV JAzzPOPFESTI TULEMUSED
lTallinna Ülikooli Naiskoor, dirigent Linda Kardna – I koht.
Viljandi Gümnaasiumi noortekoor, dirigent Pille Kährik – II koht.
lB-kategooria Just for Fun 
Pirita kammerkoor, dirigent Maire Eliste – parim koor.
ViiKerKoor, dirigent Age Toomsalu – positiivsuse eripreemia.
 Tulevikukoorid. Future is Yours
lLastekoor Mariel, dirigent Maire Eliste – parim koor.
lMeero Muusiku mudilaskoor, dirigendid Mirjam Dede, Anu 
Lõhmus – parim show-koor.
lThe Musical Robbers, dirigent Arvo Luik – rütmirõõmu eripree-
mia. Publiku lemmik.
Vokaalansamblid. Little Less
l JazzIn Sisters, juhendaja Meelis Vind – I koht.
Eripreemia Meelis Vindile “Mina ei taha veel magama minna“ 
seade eest.
lMIXTET, juhendaja Sirje Medell – II koht ja publiku lemmik.
lThe Eightles, juhendaja Riho Ridbeck – III koht.

Võidukas vokaalansambel Jazzin Sisters. Foto Vahur Lõhmus

Viimsi vald korraldas festi-
vali juba neljandat korda, esime-
ne festival toimus 2010. aastal. 
Tänavu osales kümme koori ja 
neli vokaalansamblit Tallinnast, 

Harjumaalt, Tartust, Pärnust ja 
Viljandist. Festivali kunstiline 
juht on Aarne Saluveer.

Kristel Pedak
Viimsi JazzPopFesti projektijuht

Viimsi Harrastusteater lõ-
petab oma 14. muusikali-
hooaja valla sünnipäeval, 
11. mail meeleoluka pe-
remuusikaliga “Hamelini 
vilepillimees“. Etendust 
mängitakse Viimsi Kooli 
saalis kell 15, sissepääs 
on kõigile tasuta.

Sel hooajal toodi Viimsi Har-
rastusteatris esmakordselt ühe 
hooaja jooksul lavale kaks 
muusikalist etendust. Talvel 
mängis harrastusteatri täiskas-
vanute trupp menukat muusi-
kalist komöödiat “Lubadused, 
lubadused”. Lisaks Viimsile 
andsid nad lubadusi ka Türil, 
Põltsamaal, Viljandis ja Valgas. 
Kevadel sai laste- ja noortet-
rupil lavaküpseks muusikaline 
legend “Hamelini vilepilli-

Viimsi harrastusteater lõpetab 
eduka muusikalihooaja

mees”. Lugu suure armastuse 
nimel võlupilliga imesid tege-
vast noorsandist jõudis lavale 
küll pisikeste viperustega. Ühe 
peaosatäitja haigestumise tõttu 
tuli esietendus ootamatult edasi 
lükata ja paaril korral pidi la-
vastaja ise rollitäitjana lavale 
astuma. Tublid näitlejad, nii 
suured kui väikesed, tulid aga 
ka ootamatutest olukordadest 
puhtalt välja ja kõik etendused 
said publiku sooja ja südamli-
ku vastuvõtu. 

Suvel on laste- ja noorte-
trupil ees väljasõiduetendused 
Kuressaare Linnateatris. “Viim-
si Harrastusteatri suvine Saa-
remaa-tuur on saanud toredaks 
traditsiooniks. Tänavu läheme 
juba kolmandat korda saarerah-
vale näitama etendusi, mida me 
siin Viimsis sepitseme,” räägib 

Saaremaalt pärit lavastaja Fran-
ka Vakkum naljatades. “Ja meil 
on, mida neile näidata! Ülemöö-
dunud aastal nägid saarlased 
Anniet, möödunud suvel Tom 
Sawyerit ja nüüd siis Hamelini 
vilepillimeest.”

Lavastajal on juba teada ka 
need muusikalitegelased, keda 
nii viimsilased kui saarlased 
saavad näha järgmisel aas-
tal, aga praegu on uue hooaja 
plaanid saladuskatte all. Sügisel 
etendatakse veel mõned korrad 
Hamelini vilepillimeest ning 
seejärel pühendutakse juba uu-
tele muusikalidele.

Harrastusteater tänab Viim-
si Huvikeskust, kõiki toetajaid 
ja oma suurepärast publikut. 
Oli tegus ja tujuküllane muusi-
kalihooaeg!

Annaliisa Sisask-Silla

„Hamelini vilepillimehe“ kogu rõõmus näitetrupp. Foto Priit Estna 

13. aprillil toimus laulu-
võistlus Viimsi Laululaps 
2013.  

3–4aastased
Poisid: I koht Raul Hendrik 
van Rens, õp. Ita-Riina Pedanik. 

Tüdrukud: I koht Irene 
Praks, õp. Ita-Riina Pedanik; 
II koht Karolin Kirbits, õp. Ita-
Riina Pedanik; III koht Mariet-
te Talvik, õp. Ita-Riina Pedanik. 
Eripreemiad: Sophia Elizabeth 
Block – südamliku esituse eest, 
õp. Ita-Riina Pedanik; Mirjam 
Tõnisalu – artistliku esituse eest, 
õp. Ita-Riina Pedanik; Anna-
Eliise Käerdi – särava esituse 
eest, õp. Ita-Riina Pedanik.

Võistlusele “Harjumaa Lau-
lulaps 2013”: Irene Praks, Ka-
rolin Kirbits, Raul Hendrik 
van Rens.

5–6aastased
Poisid: I koht Robin Mattias 
van Rens, õp. Ita-Riina Pedanik. 

Tüdrukud: I koht Pauliina 
Kütson, õp. Ita-Riina Pedanik; 
II koht Anneliis Aljas, õp. Mai-
re Eliste; III koht  Sofia Jürgen-
son, õp. Maire Eliste. Eripree-
mia: Elsa Tuisk – särava esituse 
eest, õp. Ita-Riina Pedanik.

Võistlusele “Harjumaa Lau-
lulaps 2013”: Pauliina Kütson, 
Anneliis Aljas, Sofia Jürgenson.

7–9aastased 
Poisid: I koht Rasmus Popell, 
õp. Kairi Lehtpuu; II kiht Saa-
muel Leinštrep, õp. Kairi Leht-
puu; III koht  Oliver Ney, õp. 
Alexandra Guseva.

Tüdrukud: I koht Kertu 
Kristal, õp. Ita-Riina Pedanik; 

II koht  Marta Tõnisalu, õp. Ita-
Riina Pedanik; III koht Reelika 
Piht, õp. Ita-Riina Pedanik. Eri-
preemiad: Celine Simone Saul 
–südamliku esituse eest, õp. Ita-
Riina Pedanik; Anne Magdale-
ne Helles Borgen – musikaalse 
esituse eest, õp. Rines Takel; 
Susanna Silluta – ilmeka esitu-
se eest, õp. Ita-Riina Pedanik; 
Oona Linda Prohhorov – pers-
pektiivikas laulja, õp. Rines Ta-

kel; Liisbet Rümmel – musikaa-
lse esituse eest, õp. Kerlin Takk.

Võistlusele “Harjumaa Lau-
lulaps 2013”: Kertu Kristal, 
Marta Tõnisalu, Reelika Piht

10–12aastased
Poisid: Georg Marten Meu-
mers, õp. Ita-Riina Pedanik; 
II koht Kasper Sebastian Silla, 
õp. Märt Silla. 

Tüdrukud: I koht Maria 
Rander, õp. Ita-Riina Pedanik; 
II koht Luisa Susanna Kütson, 
õp. Ita-Riina Pedanik; III koh-
ta jagavad: Anna Kristina Pih-
lakas, õp. Ita-Riina Pedanik 
ja  Eva Katarina Tambets, õp. 
Ita-Riina Pedanik. Eripreemia: 
Sabina Liselle Zahharov – 
aristliku esituse eest, õp. Ale-
xandra Guseva.

Võistlusele “Harjumaa Lau-
lulaps 2013”: Maria Rander, 
Luisa Susanna Kütson, Georg 
Marten Meumers.

13–15aastased
Poisid: I koht Daniel Jakob 
Minkkinen, õp. Egele Kanep.

Tüdrukud: I koht Maria 
Mängel, õp. Kadri Hunt; II 
kohta jagavad Jessica Agneta 
Kari, õp. Madis Kari  ja  Liina 

Lapsed laulsid võistu kahel konkursil 

Harjumaa Laululaps 2013 
tulemused
13. aprillil toimunud lauluvõistluse Viimsi Laululaps 2013 
parimad lauljad saadeti edasi 26–27. aprillil toimunud Har-
jumaa Laululaps 2013 võistlusele.

Viimsi valla tulemused sellel võistlused olid järgmised: 
3–4aastaste poiste seas saavutas III koha Raul Hendrik van 
Rens. 3–4aastaste seas saavutas viisakuse eripreemia Karolin 
Kirbits, mõlemad on õpetaja Ita-Riina Pedaniku laululapsed.

5–6aastastest tüdrukutest sai III koha Pauliina Kütson (õpe-
taja Pedanik). Samas vanuses lauljate eripreemia sai südamlik-
kuse eest Anneliis Aljas, kes on õpetaja Maire Eliste laululaps. 

10–12aastaste laulutüdrukute I ja II koht tulid samuti Viim-
sisse. Maria Rander sai esikoha ja Luisa Susanna Kütson II ko-
ha, mõlema õpetaja on Ita-Riina Pedanik. 

13–15aastaste tüdrukute II koha võitis Liina Ariadne Peda-
nik (õp Ita-Riina Pedanik) ja III koha Maria Mängel (õp Kadri 
Hunt).

Palju õnne võitjatele ja õpetajatele!
VT  

Ariadne Pedanik, õp. Ita-Riina 
Pedanik.

Võistlusele “Harjumaa Lau-
lulaps 2013”: Maria Mängel, 
Jessica Agneta Kari, Liina Ari-
adne Pedanik.

16–18aastased
Tüdrukud: I koht Anelle Tamm, 
õp. Ita-Riina Pedanik; II koht    
Liisa Johanna Viikna, õp. Ita-
Riina Pedanik; III koht  Sylvia 

Krupp. Eripreemia: Monika Him-
ma – veenva esituse eest

Võistlusele “Harjumaa Lau-
lulaps 2013”: Anelle Tamm, 
Liisa Johanna Viikna, Sylvia 
Krupp.

Publiku lemmikud
Mirjam Tõnisalu, Anneliis Al-
jas, Birgit Kask, Johanna Nii-
nemaa, Liina Ariadne Pedanik, 
Liisa Johanna Viikna.

Viimsis II koha võitnud Karolin Kirbits sai Harjumaa lauluvõistlusel 
eripreemia. Foto Heidi Kirsimäe
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Viimsi valla kultuurikalender
10. mai – 2. juuni
Fotonäitus “Iseseisvuspäeva 
paraadid”. Väljapanek on koos-
tatud Eesti Filmiarhiivi, Kaitse-
väe Peastaabi ja Eesti Sõja-
muuseumi fotokogude baasil 
ning tutvustab vabariigi aasta-
päeva paraade
Uus! Fotonäitus “Jäädvustusi 
Afganistanist”
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elu-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
Näitus “Naissaare Naised“
Näitus “Kirovist Kuulini“ 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
Külastamiseks avatud 
E–P k 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada 
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse 
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi II korrusel.

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
NB! UUS – Viimsi Kunstikooli 
stuudiotööde näitus
Viimsi Päevakeskuses 
(E–N k 12–16)

NB! UUS – Viimsi Kunstikool 35
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus (N, P)

Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. mai 
Raamatunäitus “Kevad tuli, 
lume viis“
Lastele “Loeme koos emaga“
Kuni 15. mai 
Raamatunäitus “Lugemist 
emadele“
Kuni 13. mai 
Raamatunäitus “Tunne naab-
reid ja Euroopat“

Šivananda jooga tunnid
Juhendaja Pille Tali
juunis k 20.30–21.30 
juulis k 20.30–22.00 
augustis k 19.30–20.30 
Lisainfo: www.pilletaliyoga.com
Haabneeme rannas

10. mai k 14
Emadepäeva kontsert
Viimsi Päevakeskuses

10. mai k 18
Rahvatantsijate kevadkontsert
Osalevad: vilistlaste rühm, 
õpetajate rühm ja C segarühm 
gümnaasiumist
Korraldajad: Margit Praks ja 
Maido Saar
Viimsi Koolis

11. mai k 10–20
Viimsi sünnipäev
Kogupere pidu – päev täis 
sportlikke ja meeleolukaid 
üritusi
k 11 XXVII Viimsi Jooks, laste 
stardid
(Viimsi Kooli õuealal)
k 12.30 XXVII Viimsi Jooks, 
10 km jooksu ja kepikõnni start
(vastavalt skeemile vt www.
viimsivald.ee)
k 13 Viimsi Skatepargi avami-
ne, võistlused ja õpitoad
k 15 koguperemuusikal 
“Hamelini vilepillimees“
(Viimsi Kooli saalis)
k 18 kontsert – peaesineja 
“Outloudz“ 
Viimsi Kooli õuealal

11. mai k 10–16
Viimsi Emadepäevalaat
Korraldaja: KG Kaubandus OÜ
Haabneemes

12. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

12. mai k 12
Emadepäeva kontsert
Esinevad Ita-Riina Muusika-
stuudio laululapsed ja 
Viimsi Huvikeskuse laste 
tantsuklubi
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

12. mai k 12 
Emadepäeva kontsert
Prangli Rahvamajas

12. mai k 12
Viimsi 3:3 korvpall
Korraldaja: MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi

Registreerimine ja info: 
kkviimsi@kkviimsi.ee, 
tel 504 8422
Viimsi Kooli spordikompleksis

12. mai k 10
Viimsi Valla Meistrivõistlused 
Sulgpallis
Korraldaja: MTÜ Viimsi Sulg-
palliklubi 
Viimsi Spordihallis

12. mai k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

13. mai k 18
Emadepäeva kontsert
Esinevad: Karolin Saar, Mees-
kvartett RAM 5, Randvere 
Pasunakoor ja sõna-
meistrid
Korraldajad: Randvere Küla-
selts ja Randvere Päevakeskus
Randvere Külakeskuses

15. mai k 18
Kokakursus ’’Umbrohutoidud’’
Reg ja info tel 5308 1188
Harmoonikumis

15. mai – 25. mai
Raamatunäitus 
“Jaan Tangsoo 85“
Viimsi Raamatukogus

16. mai – 24. mai
Raamatunäitus 
“Leida Tigane 105“
Viimsi Raamatukogus

15. mai – 25. august
Suvine võistulugemine 
1.– 9. kl lastele
Viimsi Raamatukogus

16. mai k 17.30–18.30
Emadepäeva lilleõhtu ja lugu 
Moosese emast
Piiblilugu jutustab raamatu-
sõber Ülle
Meisterdame lilli ja lillekaardi 
Oodatud on lapsed vanuses 
4–11
Viimsi Raamatukogus

16. mai k 18
Õpituba ’’Ürdiaia rajamine’’ 
Külalislektor Karepa Ürdiaia 
perenaine Katrin Luke
Reg ja info tel 5308 1188
Harmoonikumis

16. mai k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

16. mai k 18
Kevadkontsert
Esinevad Viimsi Kooli õpilased
Viimsi Koolis

18. mai k 10–14
Kirbuturg
k 12 kontsert: Elo Toodo 
õpilased
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kiriku juures

18. mai k 17–22
MuuseumiÖÖ
Muuseumiööl näituse “STOPP! 
Piiritsoon“ avamine koos 
mereäärse piiritsooni kehtes-

tamise ning Kalurimissaga
K 18 “Klaar“ Viimsi Kooli 
näitetrupp K.O.K.K.
K 19 “Naissaare naised“ 
Tallinna 32. kk teatriklass 
K 20 “Naissaare naised“ 
Tallinna 32. kk teatriklass 
Tasuta!
Rannarahva Muuseumis

18. mai k 17–21 
MuuseumiÖÖ 
k 17 “Elu ei saa nii põnev 
olla?“
Viimsi Kooli näitetrupp K.O.K.K. 
k 17.20 “Kas nii me olemegi?”
Viimsi Kooli näitetrupp 
Eksperiment
Tasuta!
Viimsi Vabaõhumuuseumis

18. mai k 21
MuuseumiÖÖ
Kevadest ja armastusest tulvil 
kontsert “Kalurimissa” 
Kontsert on pühendatud kõiki-
dele inimestele, kes kunagi 
kala näinud on
Kalurimissa kannab ette Eesti 
Rahvusraamatukogu naiskoor
Tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

18. mai k 18–23
Muuseumiöö Eesti Sõja-
muuseumis
k 19–19.40 Sõjafotograafia 
teemadel räägivad Eesti 
sõduritega Afganistani mis-
sioonil kaasas käinud foto-
raafid Ivar Soopan ja Argo 
Pajula
Eesti Sõjamuuseumis 
k 20.30 Eesti Sõjamuuseumi 
rasketehnika ekspositsiooni 
tutvustav ekskursioon
k 21 dokumentaalfilm 
“Missioon” 
Afganistanis teenivatest Eesti 
sõduritest ja nende peredest 
Filmi juhatab sisse missioonil 
osalenud kaitseväelane
Autor Andres Kuusk, režissöör 
Märten Vaher, operaator 
Meelis Kadastik
ETV, 2012
Muuseumi rasketehnika 
ekspositsiooni hoones, Vehe-
maa tee 1a

19. mai k 11
I Nelipüha jumalateenistus 
armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

19. mai k 14.30
I Nelipüha jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

19. mai k 17
Kontsert: Indrek Kalda ja 
Toomas Lunge “Lugusid ja 
laule laiast maailmast“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

20.–31. mai
Merereostusteemaline haridus-
programm “Olen mere sõber“
Programm on koostatud ja 
viiakse läbi koostöös MTÜga 
Hoia Eesti merd

Programm kestab ca 1,5 
tundi, sobib lasteaedade 
lastele ja algkooli õpilastele
Lisainfo ja tellimine: Ilona Säälik, 
ilona@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 5622 5061
Viimsi Vabaõhumuuseumis

22.–29. mai
Viimsi Päevakeskuse käsitöö-
ringide kevadnäitus
Külastusaeg E–N 12–16
Viimsi Päevakeskuses

23. mai k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

23. mai k 19
Kontsert oreli toetuseks – 
koor “Head ööd, Vend!”
juhatab Pärt Uusberg
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

25. mai–11. juuni
Näitus “2013. a eesti laste-
kirjanduse raamatujuubelid 
30–45”
Viimsi Raamatukogus

25. mai k 10–14 
Taluturg – KALAPÄEV: ümar-
mudila eri
See on päev, kus peaosas on 
KALA. 
Seekord astub erikülalisena 
üles kala nimega ÜMARMUDIL 
Kohal on kalakokad Vladislav 
Koržets, Hanno Kask ja Tauno 
Laasik
Viimsi Vabaõhumuuseumis

26. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

26. mai k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus

29. mai k 13
Viimsi Päevakeskuse 
2012/2013  hooaja lõpetamine 
Esinevad huviringid – aiapidu
Viimsi Päevakeskuse õuel 

29. mai k 18–21
Filter Temposõidu Karikasarja 
2. etapp
Korraldaja: MTÜ Aerobike 
Cycling Agency
Randvere teel, Leppneeme 
teel ja Lubja teel

30. mai k 11–15
Püünsi küla Lastekaitsepäev
Korraldaja: Mailis Alt, 
tel 510 9399
Püünsi küla spordi- ja mängu-
väljakul

30. mai k 16.30
Lasteaedade laulupäev
Korraldaja:  MLA Viimsi 
Lasteaiad
Viimsi mõisa pargis

30. mai k 10–13
Tour of Estonia – Viimsi etapp
Profiratturite velotuur grupisõi-
dus (10 x 12,5 km)
Randvere tee–Pärnamäe tee–

Lubja tee–Randvere tee
Korraldaja: MTÜ Klubi Tartu 
Maraton
NB! Muudatused liiklus-
korralduses
Võistluskeskus: Randvere 
külas

30. mai k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

31. mai–2. juuni
Salupere luureretk
Korraldaja: Kaitseliidu Tallinna 
Malev
Start/finiš Eesti Sõja-
muuseumis
Viimsi poolsaarel ja Aegna 
saarel

1. juuni 
Harjumaa tantsu- ja laulupidu 
“Ajamustrid“
Osalevad Viimsi rahvatantsu-
rühmad, koorid ja orkestrid
Keila Lauluväljakul

1.–15. juuni 
Raamatunäitus “Peeter Ernits 
ja Mihkel Tiks 60”
1.–20. juuni
Raamatunäitus “Eine rohelu-
ses“
1.–30. juuni
Raamatunäitus lastele “Kaua-
oodatud suvi“
Viimsi Raamatukogus

1. juuni k 11–13
Kiriku koristustalgud
Tegevused lastele ja värsked 
vahvlid maiasmokkadele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

2. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

2. juuni k 11.30
Pärnamäe küla Lastepäev
Korraldaja: MTÜ Pärnamäe 
Külaselts
Lasteaed-pereklubis Väike 
Päike

2. juuni k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

2. juuni k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus

2. juuni k 15
Kontsert: Johanna Maria 
Juhandi
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

2. juuni k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator

Tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 
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Juba teist korda Püünsi 
kooli ajaloos peeti ühel 
aprilliõhtul vanemate 
klasside suursündmust 
Filmiöö.

Eelmisel aastal korraldas kooli 
õpilaskogu õpilastele uue vä-
geva sündmuse. See oli nii me-
nukas, et ka sel aastal otsustati 
seda õpilaste tungival soovil 
korraldada. 

Üritus pidi algama kell 
19.30, kuid juba kell 19 olid 
esimesed filmihuvilised kooli 
ukse taga, uudishimu rinnus, 
et mis põnevat võib juhtuda. 
Kõigepealt pidid kõik õpilased 
vanema nõusolekuga ankeedid 
ära andma. See oli öise kooli-

Kolm päeva pärast paavst 
Franciscus I inaugurat-
siooni andis Viimsi kogu-
duse kammerkoor oma 
esimese Itaalia kontserdi 
Toscana maakonnas Pis-
toia linnas. 

Erinevalt turistidest tulvil poo-
letunnise autosõidu kaugusele 
jäävast Firenzest on 90 300 
elanikuga Pistoia vaoshoitult 
väärikas. Kirikute ja pühako-
dade kontsentratsioon on siin, 
kunagises palverändurite kogu-
nemispaigas, aukartustäratav. 
Vaimulikud kogunevad täna-
vatel ja kirikuesistel väljakutel. 
Õhus on hõng katoliku kirikuga 
seotud muudatustest. 

Hoolimata vaevuaimata-
vast  kirikujuhtide ärevusest, 
oli kammerkoori mõlema kont-
serdi vastuvõtt soe ja südamlik. 
Teadmine, et Pistoia linnal ja 
Viimsi kogudusel on sama kait-
sepühak Jaakob (it.k San Jaco-
po), avas nii mõnedki võõraste-
le suletud uksed.  

Soe vastuvõtt
Oliivipuude oksad on sätitud 
Pistoia katedraali (Il Duomo) 
õhtul, mil Viimsi kiriku kam-
merkoor annab palmipuude-
püha missa järel oma esimese 
kontserdi. “Nii suures kirikus 
ei ole meie koor varem laul-
nud ja omajagu pelgasin ka 
seda, kas ainult eesti heliloojate 
kooriloomingust koosnev kava 
kuulajaid kõnetab,” tunnistas 
dirigent Andrus Kalvet ja kin-
nitas, et vähemasti sellele osale 
publikust, kes teda pärast kätt-
pidi tänamas käis, see muusika 
meeldis ja läks hinge. Kõlasid 
tunnustused “Complimenti!” ja 
“Bellissimo!”. Näidati südame-
le ja öeldi, et muusika oli tõeli-
selt lõdvestav. 

Kalvetit intervjueerinud 
Pistoia ajakirjanikule läks enim 
hinge kontserdi viimane laul, 
Jacob Arcadelti “Ave Maria”, 
mis oli selles kontserdikavas 
ainus välisautori looming.

Viimsi kammerkoor laulis 
Itaalia religioonikantsis

Püha Jaakobi koguduse kammerkoori teine kontsert Pistoias. 

Kontserdi järel huvitusid 
itaallased ka eesti kultuurist, 
religioonist, ajaloost, laulupi-
dudest, keelest ja selle eripära-
dest. Mõningasest keelebarjää-
rist hoolimata said nad hulga 
teadmisi ühe Euroopa Liidu 
pisikese ääremaa kohta. 

“Muusikalise külje pealt 
võib esinemistega samuti rahu-
le jääda,” rääkis Kalvet. “Olles 
kuulanud kontserdi videosal-
vestusi, jäin eriti rahule R. To-
biase “Ascendit in coelum´iga”, 
mis pole taidluskoori lugu, aga 
tuli meil suurepäraselt väl-
ja. Esimese kontserdi Sisaski 
“Agnus Dei” oli kaunis, aga 
samas tajusin teisel kontserdil 
rohkem nii enese kui ka koori 
musitseerimist, mis kohati lau-
sa üllatas. Akustiliselt meeldis 
mulle teine, veidi väiksem kirik 
rohkem.” 

Itaallased võtsid Eesti vai-
muliku koorimuusika hästi 
vastu, häälekam vaimustus 
oli tunnetatav pärast Urmas 
Sisaski “Credo” ja “Agnus Dei” 
ettekandmist. Ilmselt aitas kaa-
sa publikule arusaadav ladi-
nakeelne tekst. Samas teenis 

kaunikõlaline eesti keel komp-
limente ning kontserdi järel di-
rigendile läkitatud kiri sisaldas 
siirast tunnustust ja kutset taas 
sinna esinema tulla. 

Viimsi koguduse vaimuliku 
Mikk Leedjärve sõnul pole su-
gugi võimatu, et kunagi realisee-
rub idee korraldada palverännak 
Viimsist Santiago de Composte-
lasse, kus asub osa Püha Jaakobi 
säilmeid. Osa pühadest luudest 
on ka Pistoia katedraali krüptis. 
“Meie kirik on eelkõige seotud 
Jaakobi kui meremeeste kait-
sepühakuga. Samas ehk ka ühe 
seosena oleme juba neli aastat 
korraldanud merel hukkunute 
mälestusrännakut. Püha Jaako-
biga seonduvaid erinevaid külgi 
on meie koguduses mitmeid ja 
meie sümbol – kammkarp on 
ka palverändurite sümbol,” tõi 
Leedjärv paralleele.

Kontsertreisi kaasa teinud 
joogatreenerit Holger Oidjär-
ve võlus Itaalias see, et igal 
sammul kohtab inimeste püü-
du näida soe, armastusväärne 
ja veetlev. “Itaalias haaratakse 
käe alt kinni, sest kehakontakt 
on neile tähtis. Nad esitavad 

otsekui hoolimise ja abivalmi-
duse pildi ning pilt on olulisem 
kui tõsiasjad,” arvas Oidjärv. 

Pühakojast restoraniks
Tugeva toidukultuuriga riigis 
näib isegi loomulik, et ka lin-
na parim restoran kannab sama 
pühaku nime – San Jacopo res-
toran pakub Toskaana esma-
klassilisi veine ja rahvustoite. 
Selgus ka, et kirik on kinnis-
varaobjektina täiesti arvesta-
tav ja mõnigi neist on läinud 
erakätesse. Ühest kirikust on 
saanud restoran ja teisest ladu. 
Summad, mis kirikute ostmisel 
tuleb välja käia, on mõistagi 
kosmilised. Saadud raha suu-
natakse tegutsevate kirikute 
renoveerimiseks ja ka uute ehi-
tamiseks.

Koor tänab meie kontsertrei-
si toetamise eest Viimsi Vallava-
litsust ja kultuurikomisjoni.

Koori esinemisi võid vaada-
ta YouTube´is www.youtube.
com/watch?v=p5Wg4vEYSvE

Margit Kirsipuu 
Viimsi Püha Jaakobi koguduse 

kammerkoori laulja

tuleku ainus tingimus. 
Sisukat ööd alustati sellel 

aastal kokkamisega. Õpilased 
said kasutada kooli kokan-
dusklassi. Kokkamine toimus 
vahetustega ning kõik soovi-
jad said oma maitsvad toidud 
valmistatud. Menüüs olid pas-
taroad, sushi, pannkoogid li-
sanditega, muhvinid ja muud 
hõrgutised.

Kell 20.10 alustasid tege-
vust filmiklassid. Kokku oli 
kolm klassi, kus filme sai vaada-
ta. Filmid olid mitmest žanrist, 
alustades romantilistest filmi-
dest, draamadest, komöödiatest 
ning lõpetades õudusfilmidega. 
Filme vaadati terve öö. Kõige 
menukamaks osutusid õudukad. 
Filmide ettevalmistamise ja näi-
tamise eest suured tänud Kaspa-
rile ja Andile 9. klassist.

Need, kes istumisest kan-
ged olid, võisid ühineda tantsi-
jatega, kes diskosaalis rütmikalt 
kepslesid. Lauljad said ennast 
proovile panna karaoke laul-
mises. Võimlas mängiti jalg-,  
võrk- ja korvpalli. Kaasavõetud 
magamiskotte kasutati vähe, 

sest terve öö oli täis meeldivaid 
ettevõtmisi. Kes ära väsis, sai 
koolikaaslastega mõnusas vest-
lusringis aega veeta või bändi-
ruumis kitarri tinistada.

Tegevusi täis filmiöö möö-
dus kiiresti ning juba pididki 
filmilised lahkuma. Enne seda 
koristati ühiselt kõik ruumid, 
et esmaspäeval oleks hea jälle 
kooli tulla.

Õpilased jäid filmiööga 
väga rahule ning mitte ühtegi 
negatiivset sõna pole selle koh-
ta öeldud. Kõik loodavad, et 
see sündmus saab Püünsi koo-
lis traditsiooniks.

Liis Luidalepp
9. klass

Püünsi Kooli õpilaskogu

Püünsi kooli noorteüritus filmiöö

Filmiööl oli aega ka laulda. 

Hakkame 
ürdiaedu rajama!
Elame Viimsis – Tallinna lähedal maal. Kes tahab, 
elab nagu linnainimene, kes tahab, see pisut 
rohkem maainimese moodi. Päris põlluharimi-
ne ja lehmakasvatus on siiski tiheasustusega 
piirkonnas keeruline. Oma aia aga saame soovi 
korral muuta paradiisiaiaks, kus on palju tarvi-
likku noppida – eriti värskelt ja elujõuliselt.

Koduaias võib kasvada muru, 
võivad olla lilled ja viljapuud, 
hoolsamad kasvatavad ka 
köögivilju. Ürdid koduaias on 
kasulik ja vähe vaeva nõudev 
lisaväärtus. Paljud neist on pü-
sikud ja suhteliselt vähenõud-
likud. Kord aeda istutatuna on 
nad aastateks olemas. 

Taimede leebelt tervistavat mõju on meile kõigile tar-
vis. Iga puhtas looduses kasvanud taim on inimesele mil-
lekski hea ja kasulik. Ürdtidesse on kontsentreerunud eriti 
palju looduse väge, nad on oma olemuselt nii maitse- kui 
ravimtaimed. Igal juhul kerele vägagi kasulikud. 

Mõned meist armastavad ürditeesid, eriti siis, kui 
tarvis tõvega võidelda. Teesid võib ka iga päev juua ja 
maitseelamust nautida. Mina kuulun nende inimeste hul-
ka, kes ei armasta ürditeed juua. Mina armastan ürte süüa 
– maitsestajana salatis, supis, kastmes. Keha saab tarviliku 
ka niiviisi täiuslikult kätte. Ürtidega võib ka kümmelda – 
ürdivann on mõnus ja kehale kasulik protseduur. 

Igal ürdil on oma mõju, oma maitse, oma kooslus, mida ta 
täiendama sobib. Hea on teada, missuguse taimega puhastada 
sappi, millisega toetada neerude tööd, mis virgutab ja muu-
dab rõõmsaks. Mõningate vägi on hea hoopis salvi sisse püü-
da. Ürte saab kasutada värskelt, noppides neid otse peenralt. 
Nii on need kõige aromaatsemad, iga kell aias ootamas. Neid 
saab ka kuivatada ja niiviisi aastaringselt kasutada. Lihtne on 
ürdikasvatus muidugi alles siis, kui põhitõed selged.

Missugust pinnast, kui palju valgust, kui palju kastmist 
erinevad ürdid vajavad, sellest annab õpitoas “Ürdiaia rajami-
ne kodus”  ülevaate oma aja parimaid asjatundjaid, Normani 
ravimtaimede perenaine Katrin Luke. Tema oskab nõu anda, 
missuguste taimedega meie iseloomud kokku sobivad, millega 
tasub katsetada, millega võib kindla peale välja minna. Üle ka-
hekümne aasta kogemust ravimtaimekasvatajana, lisaks veel 
fütoterapeudi kutse on aluseks teadmistele, mida jagada. 

Õpituba on praktiline, istutame koos taimi ja arutleme 
nende üle. Saame ka aimu, mis mille vastu hea on. Soovi-
jad saavad soetada püsitaimede istikuid. 

Õpituba toimub Harmoonikumi Harmoonia aias 16. 
mail alates kell 18 ja kestab 3 tundi. 

Registreerimine on vajalik:  info@harmoonikum.ee või 
telefonil 5308 1188. Harmoonikum asub Viimsis Pargi tee 
8.  Koolitust toetab Leader-meede.

Tulekul on ka “Umbrohutoitude õpituba” 15. mail ning 
“Korilase aastaring” maikuu lõpus. 

Ene Lill
Harmoonikumi perenaine

Liivatee – vajalik taim 
ürdiaias.
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sport

MTÜ Korvpalliklubi Viimsi on Viimsis ja Pirital tegutsev spordiklubi, 
kelle peamiseks tegevuseks on laste- ja noortekorvpalli edenda-
mine. Meie missiooniks on “Parema ja sportlikuma Viimsi nimel“ 
läbi mille soovime panustada kogu Eesti sporti ja tervisesse.

Otsime oma meeskonda entusiastlikku, motiveeritud ning 
sihikindlat laste ja noorte korvpallitreenerit.

Nõudmised: 
Hea suhtlemisoskus;
Valmidus töötada õhtuti ja nädalavahetuseti;
Motiveeritus ja tahe tõestada ning täiendada ennast korvpalli-
treenerina;
Initsiatiivikus, süsteemsus ja täpsus ning suur töövõime.

Kasuks tuleb:
Side korvpalliga mängijana, treenerina, fännina, lapsevanemana;
Korvpallitreeneri kutsetunnistus;
Valmidus töötada koolis  kehalise kasvatuse õpetajana;
Erialane kõrgharidus.

Omalt poolt pakume:
Võimalust enesetoetuseks Eesti korvpalli arengus;
Kaasaegseid töötingimusi ja vahendeid;
Rahvusvahelisi võistlusväljundeid;
Võimalusi enesetäienduseks;
Võimalust ühendada õpetaja ja treeneri töö;
Mõistlikku tasu.

Kontaktandmed: 
Kontaktisik: Tanel Einaste, Juhatuse liige. Aadress: Begoonia 
3, Viimsi 74001. Lisainfo tel +372 504 8422, e-post: tanel@
kkviimsi.ee. Internetiaadress  http://www.kkviimsi.ee

Pühapäeval, 14. aprillil 
kogunes kuus meeskonda 
Viimsi Kooli spordihoo-
nesse, et pidada maha 
ühepäevane välkturniir 
– esimene Viimsi Kevad-
turniir.

Viimsi Kevadturniir on tradit-
sioonilise Viimsi Sügisturniiri 
“väikevend”, suunatud kõige 
noorematele kossupoistele, 
kuid erinevalt klassikalisest 
turniiriformaadist on rõhk 
puhtal mängurõõmul ning saa-
dud kogemustel, ehk turniiril 
võitjat ei selgitatud ning tur-
niiritabelit ei täidetud. Mängiti 
üheksa emotsionaalset võist-
lusmängu, millest sai osa ligi 
seitsekümmend tulevikutähte 
ning fanaatilist lapsevanemat.

Esimesest Kevadturniirist 

Tähtis pole võit, vaid osavus

võttis osa kuus meeskonda. 
Kahe meeskonnana olid esin-
datud korraldajad, ehk KK 
Viimsi (treenerid S. Särekan-
no ja S. Liiva), külakosti mu-

jalt üle Eesti tõid Erkmaa KK 
(treener Gert Prants, Tartu), 
Rapla Korvpallikool (treener 
Allar-Raul Antson), Audentes 
SK (treener Rauno Pehka) ja 

T. Soku Korvpallikool (treener 
M. Uuehendrik).

“Väga super, väga lahe. 
Väga hea idee. Paljudele pois-
tele on see ju esimene võistlus-
kogemus. Siit need suured staa-
rid tulevad,” sõnas T. Soku KK 
treener Mart Uuehendrik ning 
Erkmaa Korvpallikooli tree-
ner Gert Prants jätkas: “Väga 
lahe üritus. Otsisime väikeste-
le mänguvõimalust, ja Viimsi 
tegi idee teoks ning pakkus just 
seda võimalust. Väga toredad 
mängud ja tore päev.”

Viimsi Kevadturniiri toeta-
sid Nike ja Sportland.

Pildigalerii ja info Korv-
palliklubi Viimsi kodulehelt 
www.kkviimsi.ee ja Faceboo-
ki fännilehelt. www.facebook.
com/kkviimsi.

Tanel Einaste

KK Viimsi I meeskond ja treener Sulev Särekanno. Turniirid ja meie 
treeningud toimuvad Viimsi vallavalitsuse toetusel.

27. aprillil kohtus Viimi 
Kooli spordisaalis Eesti 
naistekoondis  klubiga 
AIF Jyväskyläst Soomest.  

Mäng algas Eesti koondise 
jaoks positiivselt – juba esi-
mese minutiga mindi juhtima 
1-0. Avaväravale järgnes 10 
minutit väga tasavägist ja ot-
sivat mängu, kuid siis leidsid 
pallid tee taaskordselt AIF 
väravavõrku ja 16. minutiks 
juhtis Eesti juba 4-0. 15 sekun-
dit enne avakolmandiku lõppu 
suutis Soome esiliiga klubi ka 
värava lüüa ning esimene kol-
mandik lõppes 4-1 Eesti koon-
dise kasuks. 

Eesti naiste saalihoki koondis mängis 
sõpruskohtumisel Soome esiliiga klubiga

Teist kolmandikku alustas 
Soome klubi paremini ja juba 
teisel minutil löödi teine värav. 
Kuid mõne minuti pärast suutsid 
Eesti koondislased ennast kogu-
da ning  algas väravate sadu. 
Teise kolmandiku 13. minutiks 
oli Eesti koondis eduseisus 7-5 
ja sama seisuga mindi vastu ka 
kolmandale kolmandikule. 

Viimasel kolmandikul pa-
nid Eesti koondislased veel 
tempot juurde ning suudeti 
lüüa veel neli väravat, millele 
soomlased suutsid vastata vaid 
ühega. Sellest ka lõppseis 11-6 
Eesti naistekoondise kasuks. 

Remo Merimaa  
valla spordikoordinaatorSinises Eesti koondis ja Valges AIF.

Spordiüritustest tulekul
11. mai  XXVII Viimsi jooks/Viimsi Kooli esine/Korraldaja: Viim-
si Vald
11. mai Viimsi Skatepargi avamine/Kooli kõrval/Korraldaja: 
Viimsi Vald
12. mai Viimsi Valla Meistrivõistlused sulgpallis/Viimsi Spor-
dihallis/Korraldaja: Viimsi sulgpalliklubi
12. mai Viimsi 3:3 Korvpall/Viimsi Koolis/Korvpalliklubi Viimsi

Mõisaplatsi väljakud on avatud 
kõigile spordihuvilistele
Jalgpalluritele on avatud kunstmuru väljak mõõtmetes 60x66 
m, väljakul on 2 suuremat ja 4 väiksemat väravat. Tennisis-
tidel on võimalik mängida 2 kunstmuru väljakul. Väljakute 
vastas asub ka 3 tänavakorvpalli väljakut ja rularamp. Kõik 
väljakud on valgustatud. Täpsemaks infoks tel 523 0780 (ainult 
argipäeviti) Mihkel Roots

Tule omasid toetama!
Viimsi valla esindusvõistkond HC Viimsi/Tööriistamarket män-
gib Eesti miestrivõistlustel käsipallis III kohale eelmisest hoo-
ajast juba tuttava Viljandi HC vastu. Meeskond ootab kõigi 
kohalike abi juba eeloleval pühapäeval kell 19 Viimsi KK Spor-
dihoonesse, kui teistkordselt Viljandiga kokku minnakse. Klubi 
toetuseks minev pilet maksab kõigest 1 € ja kõigi piletiostjate 
vahel loositakse välja auhindu toetajate poolt. 

Tule kindlasti ja võta sõbrad kaasa – Viimsi valla esindus-
võistkonda HC Viimsi / Tööriistamarket vajab Sind!

Oslos toimusid 13. aprillil karate Põhjamaade meistrivõist-
lused Nordic Karate Championships 2013. Eesti koondise 
koosseisus võttis osa ka Li Lirisman. Ta esines kadettide 
kumites kaalukategoorias kuni 54 kg ning võitis kuldmedali.



18 10. mai 2013

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Ainult meilt laias valikus 

ja soodsa hinnaga 
madratseid ja voodipesu. 

Veel hea hinnaga UUSI 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid, ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatusedJ

AVAtUd 
õmblUSSAlong

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

Paigaldame tänava-
ja äärekive ning 

lippe, võrkaedade 
ehitus, haljastus-

tööd.

Tel 5803 7100 
email: 

urmas088@hot.ee

Korralik tõlketeenus 
mõistliku hinnaga, 
kevadised soodus-

tused lõputööde 
kokkuvõtetele – 
vaata lähemalt 

mP tõlked 
www.merilink.eu/

index.html

Haabneeme Autokool OÜ 
alustab 

b kat. juhi 
kursusega 

22.05.2013.

Info: svenarop@hot.ee 
või tel. 56681120. 

Teooria Viimsi Koolis.

Teostan 
ventilatsiooni 

töid 
Tel: +372 5343 9393

Mail: 
ventilatsioon3@gmail.com

Puitaedade ja Terrasside ehitus. 
Küsi meilt täpsemat pakkumist,

info@puitaed.ee  
Tel.+372 564 561 68, www.puitaed.ee

Pakume korterelamutele, ärihoonetele, sotsiaal-
hoonetele ja uutele rajatavatele eramupiirkonda-
dele mitmekülgses valikus ja kaasaegsel tasemel 
kinnisvara haldusteenust, hooldusteenust, avarii-
teenust, majandamise ning arendamisega seotud 
teenuseid. Tegeleme kommunaalkulude kokkuhoiu 
võimaluste leidmisega.

Info: tbgeesti@gmail.com
Tel. 506 2318

PÜÜNSI KOOLI lahtiste uste päev 
1. klassi tulevatele õpilastele ja lastevanematele 

toimub 
kolmapäeval,15. mail algusega kell 16.30

PäeVakord:
Väike eeskava õpilastelt

Õppetund lastele
Infotund vanematele

Lisainfo pyynsi@pyynsi.edu.ee

Viimsi vallavalitsus viib läbi kirjaliku enam-
pakkumise Haabneeme rannas asuvale 
müügiplatsile rentniku leidmiseks 2013. 
aasta suvehooajaks. Müügiplatsi kasuta-
mise otstarve on korraldada jaemüüki Haa-
bneeme ranna külastajatele.

Enampakkumise tingimused on avalda-
tud Viimsi valla koduleheküljel: www.viim-
sivald.ee

tammneeme 
küla avaliku ruumi 

talgupäev 
on 18.05. algusega 

kell 11.00 mereäärsel 
ürituste väljakul. 

Kaasa rehad ja hea tuju.
Tühja kõhu täidab soe 

supp.

Külavanem Raivo Kaare

Viimsi Huvikeskus otsib 
oma meeskonda osalise 
koormusega töömeest.

Kui Sa tead kedagi kes 
sooviks töötada meie 
vahvas kollektiivis ja 
aidata meid erinevates 
remonttöödes, siis võta 
julgelt ühendust telefonil 
510 3458 või e-mailil 
itariina@huvikeskus.ee.

ERAKUULUTUSED

l Pakume tööd valvekoristajale Viimsis graafiku 
alusel k 8–22. Tel Alex 5855 2165, GSM2: 5692 
9521.
l Aadressilt Aiandi 21 anname ära täitepinnast, 
5 km kaugusele krundist on transport tasuta. 
Tel 5649 6969. 
l Geelküünte paigaldus ja hooldus Haabneemes. 
Ajad kokkuleppel. Info ja registreerimine tel 513 
2915 Janika.
l Kevadised aiahooldustööd, istutusalade rajamine 
ja taimede istutamine. Tel 514 0524, e-mail: 
andart@live.com, http://landart.edicypages.com
l Restaureerin täispuit antiikmööblit Tallinnas 
Nõmmel. Tel 5568 3629.
l Otsin Viimsis inglise keele õpetajat kesktase-
mele. Tel 5607 2432.
l Müüa toorest kasepuud, halu pikkus vastavalt 
kliendi soovile. Tel 512 0593.
l Otsime lapsehoidjat 7kuusele poisile. Lapse-
hoidjat vajame umbes 1 ööks ning 1–2 päevaks 
nädalas muutuvas graafikus. Lisainfoks palume 
ühendust võtta tel 513 1345, Jaanika.
l Müüa loomasõnnikut 7 t 140 €, 15 t 210 €, mul-
da 15 t 210 €, killustikku ja liiva. Tel 5697 1079, 
670 1290, e-mail taluaed@hot.ee 
l Suveks rannavormi! Olimpi tippkvaliteetseid 
rasvapõletajaid, massilisajaid, proteiine ja muid 
profitooteid saate nüüd osta mugavalt ja soodsalt 
Olimpi e-poest: www.olimp.ee
l Harjumaal Suurestas müüa suures koguses head 
haljastusmulda. Saadaval ka täitemuld. Vajadusel 
organiseerime transpordi. E-mail: muld@golfest.
ee, tel +372 522 0073.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-
kut ja täitepinnast. Tel 509 2936. 
l Pakun koristusteenust. Tel 5683 3838.
l Abiks Alati Raamatupidaja OÜ koostab aasta-
aruandeid, aitab firmadel sisse seada raamatupi-
damisarvestust ja osutab raamatupidamise täis-
teenust. Täiendav info http://aaraamat.weebly.
com; kontakt aaraamat@gmail.com; tel 503 7487.
l Pikaajalise töökogemusega põrandakatete pai-
galduse brigaad teostab parketi, laminaadi, pvc-, 
linoleumi, epo-, polüuretaankatete paigaldustöid. 
Tegeleme ka põrandate tasanduse ja kallete 
viimistlusega. Aitame nii tootevalikul kui ka trans-
pordiga. Tel 517 5261. 
l Kvalifitseeritud 3. kat. pottsepp teostab ahjude, 
pliitide, kaminate, soojamüüride ja korstnate ehi-
tust. Samas vanade küttekehade remont ja puhas-
tus. Töödele garantii ja teostusakt. Tel 501 5320.
l Teeme: puitfassaadid, akende, uste vahetus, 
puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus, 
tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste 
ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 551 7825, 
evaron@hot.ee, www.evaron.ee
l Litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka 
sundventilatsiooni puhastust. e-mail margus@
korvent.ee, tel 552 6281.
l Akende pesu, (sammaldunud katuste) survepe-
su, katuste süvapesu, ohtlike puude lõikus, vee-
rennide puhastus, koristustööd. Tel 5638 8994.

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, lahti-
selt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning sae-
puru kotis, al 1,8 € võrk (kojutoomisega). Tel 501 
8594.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puu-
de raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, info@arbormen.ee, 
www.arbormen.ee
l Fassaadide soojustamine, krohvimine. Töö kiire 
ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228.
l Vanametalli tasuta koristus, lõikamine ja äravedu 
Viimsist ja lähiümbrusest! Pakkuda võib kõiki 
metalle ja kõike, mis on metallist. Kõik vahendid 
olemas tööde teostamiseks ja äraveoks. Suure-
matekoguste eest võimalik tasu kokkuleppel! 
Tel 5833 3586.
l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie 
kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirusta-
da ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava 
toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal 
koos massaažilauaga. Tund aega 18 €. Massööri 
tellimine tel 509 2550 või reedu48@hotmail.com. 
Reet
l Ostan teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda 
võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.   
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib 
pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi 
lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-
kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-
ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. 
www.fassaadimeister.ee Tel 5196 9314.
l Harjumaa kandlemeister müüb väikekandleid. 
Meisterdan ka vastavalt soovile. Kui ei oska män-
gida, siis õpetan. Võta ühendust: virbel@virbel.eu
Igasse kodusse kannel!
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 
jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid 
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-
konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud en-
nustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09  €/min, vaata ka sooduspakku-
mist: www.ennustus.ee
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 
30 cm 2.2 €, kask 30 cm 2.6 €. Alates 50 kotist on 
transport Kiili, Rae ja  Viimsi valda tasuta. Tellimi-
ne tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.uni-
tedexpo.ee
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 511 0992.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-
jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõh-
kumine, okste kärpimine, võra kujundamine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises. 
Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee 
l Metalli koristamine. Tel 5695 7713. Aleksander.



HEA TUJU LASTELAAGER 2013 
“SUVI ON SEIKLUS”
 

• seiklus linnas
• seiklus metsas
• seiklus mere ääres
• seiklus kunsti ja meisterdamismaailmas
• seiklus fantaasiamaailmas
Laagrisse on oodatud 7–10 a tüdrukud.
Pesapaik: Viimsi Huvikeskus, Nelgi tee 1
I vahetus: 1.juuli-5.juuli 2013
II vahetus: 26.august-30.august 2013
Hind 85 € (millest broneerimistasu 25 €)
Iga päev hommikuamps ja soe lõunasöök!
Laagripäeva pikkus on 10.00-16.30
Registreerimine kodulehe kaudu: 
www.heatuju.planet.ee
Lisainfo: heatujustuudio@gmail.com 
tel 5563 4784 
www.huvikeskus.ee
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Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER  
Asume Ravi tee 1 

(bussi 1A lõpp-peatuse vastas, Viimsi 
Haigla kõrval)

  
  
 

l Burgerid l Friikartulid l Kebabid 
l Pelmeenid l Tortillad l Nuggetid jpm

 www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

Viimsi Kirbuturg 
Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme 
Sinu kauba Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Müüjatele iga neljas nädal müügikoht tasuta!
Tule ka tegema soodsaid oste.
Kaup vahetub iga päev!
oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
lisainfo: tel 530 20 930, www.kirbukad.ee

AS Elektritsentrum on üks suurtematest Eestis 
elektriliinide ja alajaamade ehitusega tegeleva-
test ettevõtetest. 

Pakutav töökoht Viimsi piirkonnas:

ELEKTRIMONTÖÖR, 
MONTÖÖRI ÕPILANE
Tööülesanded
• Põhitööks on elektriõhuliinide, kaabelliinide ja 
alajaamade ehitus. Töö toimub välispaigaldis-
tes. 

Nõudmised kandidaadile
• Elektrimontööri kutseõpe võib olla pooleli.

Kasuks tuleb
• Huvi elektriala vastu.

Omalt poolt pakume
• Mugav töörõivastus, sõbralik eestikeelne töö-
kollektiiv.
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik
Pakutav palk: Valdkonna keskmine
Nõutud haridus: Kutseharidus
Nõutud keeled: Eesti
Nõutud töökogemus: 0–2 aastat
Tööaeg: Täistööaeg
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik

Kontaktandmed
Kontaktisik: Raigo Parts, Kvaliteedijuht
Aadress: Vääna 13, 11612, Tallinn, Harjumaa
Lisainfo: telefonil 6506156
Faks: 6506112
Internetiaadress: http://www.elektritsentrum.ee

Tallinn Viimsi SPA pakub tööd 
 
Hooldustehnikule
Töö kirjeldus
Tööülesanneteks on santehnilised tööd, lukksepa-
tööd, basseini hooldus.
Töö toimub vahetustega graafiku alusel.
Nõudmised kandidaadile
töökogemus sarnases valdkonnas
korrektsus tööülesannete täitmisel
töötahe ja hea pingetaluvus
erialane haridus
soovituslik elektriku kvalifikatsioon
Ettevõte pakub
mitmekesist ja arendavat tööd
vaheldusrikast töökeskkonda
töötulemustele ja oskustele väärilist tasu
meeldivat ja toetavat töökollektiivi
ettevõtte töötajate soodustusi

Kandideerimiseks palun saada oma CV ning kaaskiri 
aadressil andres.saun@spatallinn.ee
Lisainfo tel.: +372 606 1114

Koristustalgud
Viimsi Pensionäride Ühenduse ja jooksuklu-
bi Joosu 4. ühised koristustalgud Kaido Mets-
maa juhtimisel toimuvad 12. mail. 

Buss V1 väljub haigla eest kell 9.56. Rohu-
neeme kabeli ees koguneme 10.20. Seekord 
on planeeritud koristustööd Rohuneeme kivi 
ja väiksema rohelise kivi ümbruses ning puh-
keala põhja-lõunasuunalise matkatee vabas-
tamine tormituultes mahakukkunud puudest. 
Tööde lõpus grillime vorstikesi ja joome kuuma 
pohlavarre teed. Info tel 60 12 354 Volli Kallion.

Viimsi Koduomanike Liidu 
infopäev
16.05 algusega kell 18.00 toimub Karulaugu 
õppehoones (Randvere tee 18) järjekordne 
Viimsi Koduomanike Liidu infopäev, kuhu on 
külaliseks palutud energiaaudiitor hr Aare 
Vabamägi, kes räägib teemal “Elamu tervik-
lik renoveerimine energiatõhususe parenda-
mise eesmärgil.” Infopäeval puudutatakse ka 
KREDEXi toetustega seonduvaid küsimusi kor-
teriühistutele.

Viimsi Koduomanike Liidu juhatus

PRIA Harjumaa teenindus-
büroo uus asukoht
PRIA Harjumaa teenindusbüroo ootab Teid 
uuel aadressil Teaduse tn 2, Saku. Büroo asu-
kohta kaardil saate vaadata: http://www.
pria.ee/et/pria/teenindusbrood/Harju.

PRIA Harjumaa teenindusbüroo
Teaduse tn 2, Saku alevik, 

Saku vald, 75501
Telefon: 6391640

e-post: harjumaa@pria.ee
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Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühho-
loog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), 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 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

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
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Üldarst
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool
terviseaudit

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

18.04 saabus uut kaupa.

Alates 20. aprillist k 10.00–16.00 
igal laupäeval toimub Viimsi siseturul 
(Kaluri tee 5, Haabneeme)

KIRBULAAT
Müüa ja osta saab kõike.
Sulle – vana, teisele – uus!
Info ja eelregistreerimine:
info@viimsiturg.ee ja tel 5855 7003

kodUkorISTUS 
alates 28.- eurot kord
koNTorIkorISTUS 
alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

Soovid saada autole karterikaitset, haagisekonksu 
või kaitserauda? Vajadusel paigaldame sõidukile 
ka vintsi ja lumesaha. Meilt saad oma sõiduvahen-
dile vajaliku täienduse. Küsi ja leiame sobiva lahen-
duse. 

Saadaval uudse lahendusega, eemaldatavad haa-
gisekonksud!

OÜ KONESKO AUTOTARVIK
Aiandi tee 21, 74001 Viimsi

telefon: +372 513 7070, +372 512 5005
e-mail: info@koneskoauto.ee

www.koneskoauto.ee


