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Neljapäeval, 6. juunil kogu-
nes hulk rahvast Leppneeme 
sadamasse pidulikule sünd-
musele. Avati Leppneeme 
purjespordikool. 

“Mitu aastat veeretati mõtet, et 
miks Viimsi lapsed käivad kaugel 
purjetamistrennis ja miks ei võiks 
seda teha siin kohapeal,” ütles ava-
kõnes valla kultuuri- ja spordiameti 
juht Ott Kask. Nüüd oli mõte teoks 
saanud. Kooli jaoks minimalistliku, 
vajalikku õppeklassi ja olmeruume 
sisaldava kena hoone projekteeris 
arhitekt Oliver Alver ning ehitas 
vallas asuv firma WWR Systems 
OÜ. Sama firma on ehitanud ka 
Karulaugu terviseraja. 

Puithoone, mis valmis paari 
kuuga, on omapärane, seinad kae-
tud sindliga, asetseb raamil ning on 
teisaldatav, selgitas WWR Systems 
OÜ juhatuse liige Raimo Vahur. 
Majale annab sisu Ott Kase sõnul 
Eesti parim purjetamistreener Rein 
Ottoson ja tema purjespordikool.

Kask ei jätnud nimetamata Ot-
tosoni parimat õpilast, viimsilast 
Karl-Martin Rammot, kes tol päe-
val oli Inglismaal treenimas ning 
on praegu maailma paremusjär-
jestuses kaheksas ja ühtlasi meie 
suur olümpialootus. Äsja kaitses 

Rammo Tallinna ülikoolis hiilga-
valt oma diplomitöö teemal har-
rastussportlasest profisportlaseks, 
teatas valla kultuuri- ja spordiko-
misjoni liige ning Tallinna Üli-
kooli õppejõud Kaarel Zilmer. Ott 
Kask andis uue maja peremehele 
Rein Ottosonile üle maja võtmed, 
kompassi ja valla kaardi. 

“Eestimaa on vaba ja meri on 
vaba ning ammu juba oli mõte, 
et saaks purjetajad ka siit merele. 
Teatud tuultega on siin lausa fan-
tastiline!” rõõmustas Rein Otto-
son, kes on 43 aastat olnud treener 
ja 16 aastat juhtinud oma pur-
jespordikooli. “Peame tänulikud 
olema vallale, kes tegi meile selle 
ilusa maja,” sõnas Ottoson. Lisaks 
hankis vald sadamasse koolile 
konteinerhoone varustuse jaoks. 
Juba avamispäeval oli kail kaks 
„Optimisti“ purjekat ning pääste-

paat, kuhu mahub 10 last.
Uue maja avamist oli tulnud 

uudistama palju rahvast, kelle seas 
ka hulk lapsi. Nende poole pöör-
duski Ottoson, teatades, et esmas-
päeval kell 10 läheb tegevus lahti, 
algab esimene trenn. “Siin ei jooda 
kokat ja limonaadi, vaid Saku lätet 
ja vett,” lausus treener.

“Rein Ottosoni tahe ja innukus 
on imetlust vääriv,“ sõnas Tallin-
na noorsoo spordiameti esindaja 
Janek Kübbar. “Ottoson on lausa 
ebanormaalne tüüp,” arvas treene-
ri sõber, kelle sõnul on ainult sel-
lise fanatismiga, nagu Ottosonil, 
võimalik saavutada häid tulemusi. 

Kaks võistluspaati lükatigi 
kohe vette, lükkajaks elevil tree-
ner Ottoson, kes sai hetkeks mahti 
Viimsi Teatajale rääkida, et mõte 
Leppneeme sadamasse purjeta-
miskool rajada oli vallavalitsusel 
juba ammu. Ottosoni arvates oleks 
piisanud ka konteinerhoonest. 
“Aga vald tegi uhke maja,” ei 
varjanud mees rõõmu. Hoonet tut-
vustades selgitas Ottoson, et vaja 
on veel mööblit, nagisid ja kappe. 
“Mu endised õpilased on head 
puutöömehed, kelle abiga on kõik 
teostatav,” lootis treener.

Paatide vettelükkamiseks vaja-
liku slipi ehitas firma Top Mariin 

OÜ, kes vastutulelikult pingutas, 
et slip tähtajast varem valmis saa-
da. Konteineri ostis vallavalitsus 
ning lasi rajada vee- ja kanalisat-
sioonitrassi ja elektriühenduse. 
Raha taotleti PRIAst, mille jaoks 
valla projektijuht Esta Tamm kir-
jutas projekti. Ehituse koguhin-
naks oli 42 000 €, millest vald 
tasus omaosaluse 15% ja kogu 
ehituskäibe maksumuse.

Sadamahoonet koos purjespor-
dikooli ruumidega on Leppneeme 
planeeritud juba aastast 2007. Abi-
vallavanem Endel Lepiku sõnul 
aga on praegu tähtsamad koolid ja 
lasteaiad, mistõttu sadamahoonet 
tuleb veel oodata.

Et uus kool kohe hoo sisse 
saaks, alustas Rein Ottoson otse 
avamisel abikaasaga uute õpilaste 
nimede kirjapanekut. Leppneeme 
purjespordikooli võetakse lapsi 
alates 3. klassist. “Esmaspäeval 
alustame, varustus on kooli poolt. 
Treening kestab kolm tundi,” tea-
tas treener. Tal jätkus kiitvat sõna 
igale lapsele, kes nime tuli kirja 
panema. “Laps peab ennast paadis 
tundma nagu kodus,” ütles treener 
oma põhimõtte ning rõõmustas, et 
esimese korraga sai kahe rühma 
jagu lapsi kirja.

Annika Poldre

Purjekad viidi vette.

Rulluisuklubi Rullest edukas 
hooaeg Loe lk 17

Teade
Viimsi Vallavalitsus on 1.–26. juulini kol-
lektiivpuhkusel.

Vallamaja on sellel ajal avatud tööpäe-
viti kell 9–15. Võetakse vastu dokumente, 
saab registreerida elukohta ja sündi või sur-
ma. Üldinfo tel 602 8800.

Toimetulekutoetuse taotlusi võetakse vas-
tu 15.–20. juulini kell 9–15, info tel 602 8825).

Maxima 
avas Viimsis 
kaupluse
Maxima avas 19. juunil Viimsis Maxima 
X kaupluse.

Uue kontseptsiooniga kauplus on avar, laias 
valikus on puu- ja köögivilju ning värskeid ku-
linaaria- ja kondiitritooteid.

Maxima Eesti OÜ tegevdirektori Vaidotas 
Pacesa sõnul on Viimsi pood formaadilt kodu-
kauplus, kuid ligi 1000ruutmeetrine müügisaal 
annab võimaluse pakkuda pea sama laia kau-
bavalikut nagu on suuremates supermarketites. 

“Viimsis on kaubanduses küll üliterav kon-
kurents, kuid nägime siiski, et tänapäevasele, 
soodsate hindadega kauplusele on siin veel ruu-
mi küll. Kauplus ehitati nii, et meie uutel klienti-
del oleks sisseostude tegemine võimalikult mu-
gav,” märkis Pacesa. “Loodan, et uudse sise- ja 
välisilmega ning laiendatud kaubavalikuga ko-
dupood vastab Viimsi tarbijate ootustele, pakku-
des piirkonna elanikele soodsa hinnaga toidu- ja 
esmatarbekaupu.” 

Pargi tee 22 avatud Maxima X kodupoe 
üldpind on 1500 ruutmeetrit, millest 970 ruut-
meetrit võtab enda alla müügisaal. Kauplu-
ses pakutakse üle 7000 toote. Müügil on ka 
eksootilisemaid toiduaineid, mida paljudest 
toidupoodidest ei leia. Esmakordselt Eestis 
on X Maximas nii rikkalik kalalett, lai on ka 
juustuvalik, kus juustu saab ka viilutatuna osta. 
Samuti saab kondiitriletist torte lõikudena osta. 

Kaupluse avasid pidulikult lindi lõikamise-
ga abivallavanem Endel Lepik ja juhataja Külli 
Moldau. Kaupluse pühitses EELK Püha Jaako-
bi koguduse vaimulik Mikk Leedjärv. 

Avamispäeval ootas ostjaid hulk hinnaüllatu-
si ning huvi kaupluse vastu oli väga suur, mida 
näitas pikk järjekord enne avamist. Iga päev on 
kauplus avatud kell 8–22. See on Maxima 71. 
kauplus Eestis ja esimene, mis tänavu Eestis ava-
tud. Viimsi Maxima X annab tööd 60 inimesele. 

Jaekaubanduskontserni Maxima Grupp kuu-
lub 500 kaubanduskeskust, neist 226 asub Lee-
dus, 141 Lätis, 71 Eestis, 21 Poolas ja 42 Bul-
gaarias. Kontsernil on kokku ligi 30 000 töötajat.

VT

Leppneeme sadamas alustas 
tegevust purjespordikool   

Mullu valitsuselt purjespordi arendamise eest elutöö preemia pälvinud Rein Ottosoni soov on täitunud – Leppneemes on nüüd purjespordikool, mis asub 
selleks projekteeritud, ainulaadses hoones. 
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Taas lõpetab kooli hulk tublisid noo-
ri, kelle seast paistavad silma meda-
listid ning parimad, keda tunnustab 
kool aasta tegija tiitliga. 

Kooliaasta on jälle lõppemas. Peagi on käes 
koolivaheaeg. Iga õppeaasta lõpus on Viimsi 
Kool tunnustanud kõige rohkem silma paist-
nud õpilasi aunimetusega aasta tegija. 

Mul oli hea meel tervitada ja tänada 
Viimsi selle õppeaasta aasta tegijaid – 34 
õpilast, Viimsi tublit noort. Neist seitse lõ-
petasid gümnaasiumi kuldse või hõbedase 
medaliga. 

Viimsi Kooli tänuüritus peeti kindral Jo-
han Laidoneri mõisas. Pidulik üritus ei toi-
munud esindusliku mõisa saalis mitte juhus-
likult. Järgmise aasta veebruaris tähistame 
Eestile Vabadussõjas võidu toonud kindral 
Laidoneri 130. sünnipäeva. See on oluline 
tähis Eesti riigile, aga samuti ka meie vallale. 

Koolid on meile olulised. Loodame esi-
mesel septembril avada jälle ühe uue koo-
li Viimsis, Randveres. See on juba kolmas 
kool, mis on viimase seitsme aasta jooksul 
meie valda ehitatud.

Ühel Viimsi Kooli hariduse visiooni-
konverentsil jäi domineerima mõte, et kool 
peakski olema kohaliku elu keskus. Et see 
peaks olema kodule lähedal. Et kool peaks 
mitte ainult teadmisi andma, vaid näitama 
valgust. Sedasama valgust, mida me ju tege-
likult ei näe, kuid mis aitab meil näha kõike, 
mis olemas on.

Minu arvates on Viimsi koolides alati 
eriline valgus. Mitte üksnes suvise pööri-
päeva ja kooli lõpuaktuste ajal, vaid hoopis 
nende paljude, paljude õpilaste pärast, kes 
seda hoonet iga päev täidavad. Nende laste 
ja noorte pärast, kes juba teavad, et koolis 
saavutatud tarkuse märk ei ole mitte võime-
kus leida õigeid vastuseid õpetajate lõpma-
tutele küsimustele, vaid võime esitada ise 
õigel ajal õigeid küsimusi. 

Ilusat suve koolilõpetajatele 
ja kogu valla rahvale!

VALLAVANEMA VEERG

Mul on hea meel, et Viimsis toimub üha 
enam toredaid pereüritusi. Kui maikuus sai 
igaüks pereliikmetega osa võtta valla ühek-
sakümne neljandast, seekord sportlikust aas-
tapäevast, siis nädal tagasi toimus järjekord-
ne rattaretk ning möödunud laupäeval ran-
narahva piknik Lubja tuletorni juures, see 
vahva traditsioon on alguse saanud  kahe kü-
lavanema initsiatiivist. Soovin tänada Pärna-
mäe ja Lubja tublisid külavanemaid Annika 
Vaiklat ja Raimo Tanni. Viimsi külad suuda-
vad suurepärast kostööd teha.

Möödunud nädalal olid rattasõbrad ooda-
tud Viimsi rattaretkele. Üritus toimus juba 
kolmandat aastat nimetuse all CO2-vaba 
Viimsi.

Tänud kõigile, kes osalesid. Distantsi 
pikkusega ca 30 kilomeetrit läbisid nii ühe-
aastane poisipõnn pakiraamil kui ka 76aasta-
ne väärikas härra. Noorim omal jõul distantsi 
läbinu oli vaid kolmeaastane. Päikeselisest 
päevast võitsid kõik.

Kui igal hommikul sõidutab meid, viim-
silasi, linna hinnanguliselt 8 000 autot ning 
peaaegu sama palju õhtul tagasi koju, siis 
kogupere jalgrattaüritus paneb ehk uskuma, 
et vahel tasub võtta jalgratas ning kõigest 
kümmekond kilomeetrit omal jõul linna suu-
nas läbida. Kütusekulu on väga väike. Aga 
aja võit võib tipptunnil olla suur. 

Ilusat suve algust kõigile!
Haldo Oravas

vallavanem

Detailplaneeringutest
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute algatamise korraldu-
sed:

1. Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme ranna-ala ja sellega külgnev mere-ala (19.03.2013 
korraldus nr 363; planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha, asub Mereääre tee ääres ning piirneb Soo-I 
kinnistuga, planeeringu koostamise eesmärk on jagada munitsipaalomandis olev kinnistu kaheks 
ja moodustada sadama territooriumile eraldi krunt, et seada sellele hoonestusõigus Tammneeme 
Sadam MTÜ kasuks. Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on taastada vana külasadam ja anda see 
külarahva kasutusse. Supluskoht ja ülejäänud ranna-äärne puhkeala jääb munitsipaalomandisse 
ning sellele moodustatakse eraldi katastriüksus);

2. Haabneeme alevik, kinnistu Rannakuuse tee 6 (12.04.2013 korraldus nr 444; planeeritava ala 
suurus on ca 0,2 ha ja asub Rannakuuse tee ääres ning piirneb Männi tee 15, 17, 19, Rannakuuse 
tee 4, 8 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamukrun-
diks ja kummalegi krundile ühe üksikelamu ja abihoone ehitamine);

3. Randvere küla, kinnistu Kibuvitsa tee 18 ja lähiala (19.04.2013 korraldus nr 466; planeeritava 
ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Kibuvitsa tee ääres ning piirneb Kibuvitsa tee 16, 18a kinnistutega, 
detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva hoonestatud elamukrundi piiride muutmi-
ne ja võimaluste väljaselgitamine kinnistuga piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa krundiga 
liitmiseks. Lisas määratakse detailplaneeringuga asukoht mere-äärsele liikumisrajale);

4. Tagaküla/Bakbyn küla, kinnistu Haldja tee 3 ja lähiala (10.05.2013 korraldus nr 538; planee-
ritava ala suurus on ca 0,9 ha ja piirneb Viimsi metskond 92, Naissaare raudtee lõik 2, Haldja tee 
1 ja 4 kinnistutega, detailplaneeringu koostamise eesmärk on 7400 m² suuruse osaliselt hoones-
tatud ärimaa sihtotstarbega krundi maakasutuse sihtotstarbe määramine äri- ja elamumaaks ning 
krundi ehitusõiguse määramine ühe segafunktsiooniga hoone (äri- ja eluhoone) ning abihoonete 
ehitamiseks. Lisaks lahendatakse kinnistule juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamise põhimõt-
ted);

5. Metsakasti küla, kinnistu Uus-Metsakasti ja lähiala (10.05.2013 korraldus nr 539; planeeri-
tava ala suurus on ca 7 ha ja piirneb Metsakasti tee 18, 20, Metsakasti põik 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, Riiasöödi tee 21, Kesaniidu tee 19, 21, 23, Randvere tee 175, Väike-Metsakasti ning Viimsi 
metskond 86 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on Riiasöödi teed Randvere teega 
ühendava sõidu- ja kergliiklustee planeerimine, et tagada olemasoleva elurajooni elanikele otse-
ühendus Randvere teega);

6. Haabneeme alevik, kinnistud Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, Andrese 4, Madise 5, Vana-Suuraia 
ja Ees-Uustalu ning alaga vahetult külgnev jätkuvalt riigi omandis olev maa (21.05.2013 korraldus 
nr 628; planeeritava ala suurus on ca 1,8 ha ja asub Randvere tee ääres ning piirneb Randvere tee 
5, Viimsiranna tee, Uus-Kasti ning Linnaku kinnistutega, detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
ehitusõiguse määramine kaubandus- ja ärikeskuse hoonetele (s.h kaubandus-, teenindus-, büroo-
pindade kavandamine) ja rohevõrgustiku koridori maa-ala määramine. Lisaks lahendatakse detail-
planeeringuga maa-ala tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sõidu- ja kergliiklusteede ning 
parkimisalade paiknemine ja liikluskorralduse põhimõtted);

7. Prangli saar, Lääneotsa küla, osaliselt kinnistu Tihiko (4.06.2013 korraldus nr 657; planeeri-
tava ala suurus on ca 2 ha ja piirneb Mölgiranna, Mölgisoo, Mölgisalu, Mölgisalu tee, Taga-Vanani, 
Taga-Mölgitoa ning Uue-Vanatoa kinnistutega, detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu 
osale ühe elamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine ühe suvemaja ehitami-
seks. Detailplaneeringuga tuleb lahendada ka juurdepääs krundile).

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute kehtestamise korral-
dused: 

1. Randvere küla, Muuga lahe äärse ranna-ala osaline maa-ala (19.04.2013 korraldus nr 467; 
detailplaneeringuga määratakse tootmismaa sihtotstarbega 100 m² suurusele krundile, aadres-
siga Kaevuaia tee 27 ehitusõigus õhuseirejaama püstitamiseks, ehitusaluse pindalaga 20 m² ja 
moodustatakse 1186 m² suurune transpordimaa sihtotstarbega avaliku kasutusega katastriüksus);

2. Randvere küla, kinnistu Mikusaun-Lepamäe (26.04.2013 korraldus nr 493; detailplaneerin-
guga moodustatakse kaks elamukrunti, üks transpordimaa krunt ja üks üldkasutatava maa siht-
otstarbega maaüksus ning määratakse kruntide ehitusõigus kahekorruseliste üksikelamute ja 
ühekorruseliste abihoonete ehitamiseks, krundi ehitusaluse pindalaga kuni 350 m². Elamu kõrgus 
olemasolevast maapinnast on 8,5 meetrit, abihoonel 4,5 meetrit);

3. Haabneeme alevik, Veere tee 2, Veere tee 4, Veere tee 6 ja osaliselt Karulaugu tee 3 
(26.04.2013 korraldus nr 494; detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kergejõustiku välistaa-
dioni, jalgpalli harjutusväljaku ja 4100 m² ehitusaluse pindalaga ja 13 meetri kõrguse kahekorru-
selise spordihoone ehitamiseks).

Meeldetuletus vanemapensioni taotlemiseks
2013. a jõustunud nn vanemapensionile omavad õigust teiste hulgas ka need praegused 
pensionärid, kes ei jõudnud oma lapsi 1998. aasta lõpuks vähemalt kaheksa aastat kasva-
tada ja seetõttu ei ole nende pensionistaaži hulka arvatud kahte lisa-aastat iga lapse kohta. 

Alates selle aasta algusest on nimetatud pensionäridel õigus taotleda pensionilisa kahe pensio-
ni aastahinde väärtuses iga lapse kohta, keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat. Juhime 
tähelepanu, kes veel ei ole jõudnud pensionilisa taotlust Sotsiaalkindlustusametile esitada, et seda 
tuleks teha juunikuu jooksul. Sest pension arvutatakse ümber alates seaduse jõustumise päevast 
ehk 1. jaanuarist 2013 üksnes juhul, kui avaldus on esitatud kuue kuu jooksul arvates seaduse jõus-
tumisest. Kui kuus kuud on mööda lastud ja taotletakse hiljem, siis lapse kasvatamise eest maks-
tav pensionilisa määratakse alates taotluse esitamise päevast.

Vanemapensioni õigust saab kasutada ainult üks vanematest või vanema abikaasa või eest-
kostja või hooldaja, mistõttu tuleb esitada ka teise vanema nõusolek.

Neil pensionäridel, kes jõudsid oma lapsi 1998. a lõpuks vähemalt kaheksa aastat kasvatada, on 
pensionistaaži hulka juba arvatud kaks aastat iga lapse eest juurde. Nemad juba ka saavad selle 
võrra suuremat pensioni ning neil ei ole vaja seoses laste kasvatamisega Sotsiaalkindlustusametilt 
praegu midagi taotleda. 

Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse kontaktandmed üle Eesti on kodulehel http://www.
ensib.ee/klienditeenindused/, infotelefon 16106 või +372 612 1360.

Sotsiaalkindlustusamet

“Wrangö“ läks vette
Prangli ja mandriga ühenduse pidamiseks ehitatav laev “Wrangö“ sai neljapäeval, 20. juu-
nil Loksal ametlikult nime ning tõsteti vette.

Prangli laeva valmimine on saare rahvale tähtis sündmus, mida pikisilmi oodatud. Nüüd on lae-
va ehitamine jõudnud sellisesse järku, et neljapäeval toimus Loksal laeva veeskamine, st pooleli-
olev laev tõsteti vette ning ehitusöö jätkub. 

Samas sai laev ka ametlikult nime “Wrangö“, mis selgus veebruaris majandus- ja kommunikat-
siooniministeeriumi mullu välja kuulutatud nimekonkursil. Wrangö on Prangli saare ajalooline nimi. 

Loksa laevatehases ehitatav jääklassi teraskorpusega reisiparvlaev on ette nähtud aastaring-
seks ühenduse pidamiseks mandri ja Prangli saare vahel. Laeva ehitamine maksab kolm miljonit 
eurot ning seda rahastab täies ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fond. Prangli parvlaeva ehitus-
leping sõlmiti OÜga Reval Shipbuilding mullu.

Laeva salongis on 42 ning päikesetekil lisaks 32 istekohta. Avatud peatekil on koht ühele autole 
pikkusega kuni 8 meetrit või kahele sõiduautole. Laev on võimeline liikuma purustatud jääs ning 
läbima kuni 20 cm paksust silejääd. 

Laeva ehitab Reval Shipbuilding, kes ka selle piduliku tseremoonia korraldas. Laev peab valmi-
ma 2014. aasta märtsiks.
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Viimsi vallavalitsusel on 
traditsioon õnnitleda 
parimaid lõpetajaid. Kõiki 
9. ja 12. klasside lõpeta-
jaid õnnitleb vallavalitsus 
koolide lõpuaktustel, kus 
antakse üle ka vallavalit-
suse kingitused. Noored, 
kes lõpetavad 12. klassi 
medaliga, kutsutakse val-
lavanema vastuvõtule. 

Sel aastal kutsuti parimad lõpe-
tajad 19. juunil Viimsi peokes-
kusesse restorani Coccodrillo, 
kus vallavanem Haldo Oravas 
ning abivallavanem Jan Trei 
neid õnnitlesid. Noored said 
mälestuseks valda tutvustava 
toeka raamatu “Viimsi vald 
90”, lilled ja rahalise kingituse. 

Vastuvõtule saabusid kõik 
medalisaajad neiud, ainus kut-
sutud noormees oli samal 
päeval võistlemas. Pidulikul 
lõunasöögil kõneldi ka noor-
te tulevikuplaanidest. Ena-
mik kavatseb õpinguid jätkata 
Eestis. Kaks medalisti lähe-
vad Tartusse arstiteadust, üks 
samasse ajalugu õppima. Üks 
neiu suundub Kunstiakadee-
miasse, et saada arhitektiks, 
ühte huvitab kriminalistika, 
mida ta läheb õppima Inglis-
maale, ja üks neiu pole veel 
otsust teinud. Kellelgi neist 
noortest pole kavatsust Eestist 
lahkuda, vastupidi, neile meel-

Vald tunnustas tublisid 
koolilõpetajaid

dib Viimsi, meri ja pealinna 
lähedus. 

Viimsi vallavalitsus otsustas 
sel aastal anda välja kaks valla 
autasu Viimsi vaalapoeg, mis on 
mõeldud noortele, kellel lisaks 

MEDALiGA LõPETAjAD
Kuldmedaliga lõpetavad tä-
na Viimsi Kooli Kati Koost, 
Sten Christian Taal ja Marie 
Kõiver. Hõbemedalid saa-
vad Miina Johanna Kütson 
Tallinna 21. Koolist, Mirell 
Nõmm, Helena Mai Pavlov 
ja Brita Kikas Viimsi Koolist. 

heale õppeedukusele on veel 
erilisi saavutusi ning kes on val-
da silmapaistvalt esindanud.

15. juunil anti Püünsi kooli 
lõpetamisel Jaan Erik Pihelile 
valla tänukiri ja autasu Viimsi 
vaalapoeg Püünsi Kooli heade 
ja väga heade hinnetega lõpe-
tamise eest, kooli ja valla edu-
ka esindamise eest reaalainete 
olümpiaadidel ning silmapaist-
vate tulemuste eest purjespordis.

20. juunil anti Viimsi Kooli 
9. klasside lõpetamisel Oskar 
Soopile valla tänukiri ja autasu 
Viimsi vaalapoeg Viimsi Kooli 

heade ja väga heade hinnetega 
lõpetamise, Viimsi kunstikooli 
kiituskirjaga lõpetamise ja per-
sonaalnäituste korraldamise eest. 

VT 

Viimsi vaalapoja sai jaan Erik 
Pihel.

Edukad lõpetajad koos vallajuhtidega: Miina johanna Kütson, Marie Kõiver, Kati Koost, Mirell Nõmm, 
Helena Mai Pavlov ja Brita Kikas ning paremal vallavanem Haldo Oaravas ja vasakul abivallavanem jan Trei.

8. juuni  keskpäeval tun-
nustas Harju maavanem 
Ülle Rajasalu Estonia talve-
aias maakonna parimaid 
abituriente. Vastuvõtule 
oli kutsutud 42 potentsi-
aalset kuld- või hõbeme-
dali saajat viieteistküm-
nest maakonna koolist.

Harju maavanem Ülle Raja-
salu kutsus oma kõnes kõiki 

Parimad maavanema vastuvõtul
gümnaasiumilõpetajaid üles 
karjäärivalikut tehes kindlasti 
mõtlema, millised valdkonnad 
Eestis kõige enam “lisakäsi“ 
vajavad. “Noorte haridus- ja 
karjäärivalikute juures on jär-
jest suuremat rolli mängimas 
üha kiiremini muutuv maa-
ilm,” lausus Rajasalu. “Samas 
saavutavad täna edumaa need, 
kes suudavad tulevikku näge-
valt valida õppimiseks eriala, 

milliste oskustega inimesi va-
jatakse enim 10 aasta pärast.”

Rajasalu lisas, et gümnaa-
siumilõpetajad ei peaks mingil 
juhul tundma endal ühiskond-
likku survet jätkata eduka lõ-
petamise järel ilmtingimata 
akadeemilise karjääriga. “Ees-
tis pakutav rakenduskõrgha-
ridus annab noortele palju 
häid võimalusi eduka karjääri 
loomiseks,” märkis Rajasalu. 

“Tubli töötegija on aga alati, 
igal pool hinnatud ja teretul-
nud.” 

Viimsi vallast oli maavane-
ma vastuvõtule kutsutud Kati 
Koost, Sten Christian Taal, 
Marie Kõiver, Mirell Nõmm ja 
Helena Mai Pavlov. Sel aastal 
registreerus Harjumaal riigiek-
sameid tegema kokku 555 abi-
turienti.  

Harju maavalitsus

Randvere Kooli meeskond 
käis tutvumas koolihoone 
valmimisega. Kool valmib 
jõudsalt. Ehitaja Fund Ehi-
tus OÜ on lubanud hoone 
1. septembriks valmis 
saada.

Randvere Kooli meeskond käis 
tutvumas valmiva koolihoone-
ga. Ehitaja Fund Ehitus OÜ on 
lubanud, et kool saab valmis 
ning avab uksed 1. septembril. 
“1. septembril avame Randvere 
Kooli, ehitaja on töödega kenas-
ti graafikus,” teatas abivallava-
nem Jan Trei. Randvere Koolis 
hakkab praeguse seisuga õppi-
ma üle 200 lapse. Olemas on pä-
devad ja head pedagoogid. Koo-
li meeskond on komplekteeritud 

Tutvuti valmiva koolihoonega

Uue koolihoone juures said kokku tulevased Randvere Kooli pedagoogid Kadi ird, Lissi Sau, Eve Haab, 
Mari Kauber, Kristi Laving, Kirsti Esperk, Katrin Tammsalu, Anli Vahesalu, Kerlin Takk, Merilin Kõre, Hilja 
Hallaste, Randvere Kooli õppehoone juht Leelo Tiisvelt, Fund Ehituse projektijuht Meelis Kalde, Viimsi 
Halduse projektijuht Andrus Villemson ning abivallavanem jan Trei (nimed pole esitatud pildil olevate 
inimeste järjekorras).

ja toimunud on ka esimesed in-
fotunnid lapsevanematele. 

Esimeste klasside laste va-
nematega on planeeritud koh-

tumised 1. augustist. Lapseva-
nemad, kes soovivad veel oma 
lapsi kooli nimekirja registree-
rida, on teretulnud seda tege-

ma. Infot saab Randvere Kooli 
tegevjuhilt Leelo Tiisveltilt 
leelo@viimsi.edu.ee.
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Loodi uus naabri-
valve sektor
14. juunil moodustati Kesk-Kaare tee 2 valla 16. 
naabrivalve sektor. 

Uue sektori loomiseks koh-
tusid vallamajas Eesti Naab-
rivalve Ühingu esindaja Ar-
tur Lepik, Ida politsei vanem-
komissar Veiko Vettik, Ida 
politsei jaoskonna juht major 
Valter Pärn, abivallavanem 
Jan Trei, Kesk-Kaare tee 2

sektori vanem Arvo Igalaan ja valla naabrivalve koordi-
naator Inga Kuus.     

Kesk-Kaare tee 2 sektori loomise eestvedaja oli Arvo 
Igalaan. Esialgu on Kesk-Kaare tee 2 sektori liikmeteks 
kaheksa peret viiest majast, laienemisvõimalus on Vehe-
ma ja Soosepa tänavale.  

Abivallavanem Jan Trei avaldas lootust, et Pärnamäest 
võib peagi saada kõige tihedamalt asustatud sektor. “Ole-
me Harjumaal Harku valla järel naabrivalve sektorite arvu 
poolest teisel kohal,” rõõmustas Trei. Abivallavanema sõ-
nul on vallal hea koostöö Eesti Naabrivalve Ühinguga ning 
suur abi on tublist koordinaatorist. “Naabrivalve liikumine 
aitab tõsta turvateadlikkust,” sõnas Trei. Naabrivalve on 
Trei sõnul hea partner politseile, kelle kaudu politseiga 
sidet pidada. Kuigi naabrivalve ei asenda külaseltsi, on 
see liikumapanev jõud, mille tulemusena on vähem tülisid 
ja arusaamatusi. “Naabrivalve liikumine aitab valda ko-
dusemaks luua. See on ka hea moodus saada naabritega 
tuttavaks. Ja kui naabrid saavad tuttavateks, siis saab ter-
ve küla tuttavaks. Ja kui külad saavad tuttavaks, siis saab 
kogu Viimsi omavahel tuttavaks,” sõnas abivallavanem. 

Ida politsei jaoskonna juht major Valter Pärn ütles, et 
naabrivalvesse panustatud aeg ja tegevus annavad teadmi-
se, et piirkond on turvaline. Naabrivalve annab teadliku 
oskuse vaadata, märgata ja tähele panna. Naabrivalve sek-
tori edastatud sõnum on suurema kaaluga kui üksikisiku 
jutt, sektoriga on parem asju ajada, asjaajamine on konst-
ruktiivsem ja sisukam, loetles Pärn. Tema arvates võiks 
neid sektoreid luua ennetavalt. 

Trei sõnul on naabrivalve eelis seegi, et selle olemas-
olu hoiab ära valekaebusi ning politsei asjatuid väljasõite. 
“Maailmas pole riike, kes oleksid nii rikkad, et suudaksid 
igasse külla ja teeotsa välja panna politseipatrulli. Ei ole pa-
remat turvalisuse tagajat kui tähelepanelik ja hoolas naaber. 
Naabrivalve peaks tugevdama ka kodukohatunnet,” rääkis 
Trei. Naabrivalve töötab kahepoolselt – sektoritelt saab ka 
vald informatsiooni probleemidest ja muredest, mis külades 
toimub. Olgu nendeks kommunaal- või heakorraproblee-
mid, tähelepanekud abivajajatest või väärkoheldud lastest.

“Kui inimene on naabrivalvega seotud, siis julgeb ta 
lahendada ootamatuid olukordi,” lisas koordinaator Inga 
Kuus, kes tõi näiteid juhtumitest, kus olukord on saanud 
kiire lahenduse tänu sektorivanema tegutsemisele.

Artur Lepik Harjumaa Naabrivalvest rääkis, et liiku-
misel on arenguruumi ja võimalus luua ka patrulle.

Naabrivalve sektorite liikmed või esindajad võiksid 
Pärna sõnul aeg-ajalt kokku saada, et vahetada kogemusi ja 
teavitada juhtumitest. Inga Kuusi arvates võiks selleks olla 
ümarlaud ning sektorivanemad vajaksid ka psühholoogi 
koolitust. Seda mõtet toetas abivallavanem Trei, kelle arva-
tes võiks koolitus hõlmata kõiki sektori liikmeid. Kavas on 
korraldada infopäevi sektoritele ja külavanematele. 

Kokkutulnud kirjutasid alla kolmepoolsele lepingule, 
mis seob vallavalitsust, politseid ja naabrivalve sektorit. 

Annika Poldre

Kõlab Prangli muusika 
Pühapäeval, 23. juunil kell 15 toimub Prangli saare rah-
vamajas plaadi “Pranglile” esitluskontsert. 

Plaadil musitseerib Prangli põhikooli muusikaõpetaja Tii-
namai Keskpaik sõpradega. Lisaks Prangli põhikooli õpilastele 
ja vilistlastele laulavad ja mängivad pille Vanalinna Muusika-
kooli viiuliõpetaja Kristi Alas õpilastega. Lõõtspilli mängib Ju-
han Uppin, mandoliini ja kontrabassi Joel Sarv, Tiinamai ise 
mängib karmoškat ja kannelt. Kontserdil kõlavad Prangli saa-
rel loodud lood ja laulud, kuid on ka pärimuslugusid teistest 
Eestimaa paikadest. Pärast kontserti saab osta CD “Pranglile” 
ning küsida autogrammi.

VT 

Leping saab allkirjad.
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Viimsi Teataja käis 
vaatamas, kuidas läheb 
malevlastel töö Ran-
napere pansionaadis ja 
mida teeb heakorrarühm 
Haabneemes. 

Rannapere pansionaadis on 
teist nädalat tööl Viimsi Õpi-
lasmaleva viieliikmeline rühm, 
kolm tüdrukut ja kaks poissi. 
Pansionaadi elanik Adele Ruut 
tundis rõõmu, et abivalmis 
Liina Ariadne aitas teda soo-
jemalt riidesse ja ratastooli, et 
seejärel välja minna. 

Liina Ariadne on tänavu 8. 
klassi lõpetanud Viimsi Kooli 
õpilane. Tema sõnul oli võimalik 
õpilasmalevas valida, kuhu töö-
le minna, kuigi kindlalt polnud 
lubatud, et koha saab vastavalt 
soovile. “Mina sain, nagu soovi-
sin,” oli 14aastasel Liina Ariad-
nel hea meel. Tüdrukul oli esial-
gu plaanis hakata pansionaadis 
vabatahtlikuna tegutsema. “Ma 
tahtsingi töötada vanainimeste-
ga. Mulle nad meeldivad,” tun-
nistas Liina Ariadne, kes käib 
tihti oma 66aastast vanaema 
külastamas. “Mu vanaisa oli 
voodihaige, aitasin teda palju,” 
rääkis tüdruk, kes peab õigeks 
otsuseks tegutseda õpilasmale-
vas just eakatega.

ÜLESKUTSE ViiMSi NOORTELE EMMEDELE
just sina, kes sa ilusate ja võibolla ka veidi kehvemate il-
madega oma imearmsa lapsekesega õues aega veedad! 
Kui tahaksid end rakendada ka kuidagi veidi teisel viisil ja 
teha peaaegu nagu tööd, siis on allolev üleskutse mõeldud 
just sinule!

Mobiilse noorsootöö käivitamise juures hindame igat tä-
helepanekut noorte kogunemisaegade ja -kohtade asjus, n.ö 
dünaamikat, kus ja millal noored kogunevad, millised noored 
kogunevad ja mida nad teevad. See kõik on kergesti vaadeldav 
ja hinnatav, ilma et nõuaks lisaaega.

Sinule vastutasuks pakume vastavalt võimalusele, aga mitte 
harvem kui kord kvartalis mõnd vahvat ühistegevust koos teiste 
noorte emmedega ja miks mitte sekka ka mõnd toredat külalist!

Kui arvad, et oleksid nõus andma oma panuse, siis kirjuta: 
annegrete@ruacrew.ee

Me ise kujundame kogukonna oma laste ümber. Praegused 
noored on meie kõigi noored ja tänased pisikesed beebid-titad 
on homsed noored!

Tänavatöötaja – mis 
tegelane see veel on? 
Prügivedaja? Narkomaa-
nide ülesnoppija? Tänava 
puhastaja? Ei-ei! Tänava-
töötaja on noore tugi-
sammas.

Tänavatöö on üks neljast mo-
biilse noorsootöö meetodist. Tä-
navatöö tähendab seda, et noor-
tega töötav inimene läheb ise 
noorte keskkonda – olgu selleks 
tänav, park, kaubanduskeskus 
või bussipeatus. Tänavatöötaja 
eesmärk ei ole noori laiali ajada 
või tänitada-targutada. Pigem 
soovib ta noortega ühiselt mida-
gi ette võtta ning ehk ühel päe-
val ka kogukonna heaks midagi 
korraldada. Olgu selleks näitus, 
laat või trikiratta võistlus.

Alates maikuust on mobiil-
sed noorsootöötajad Viimsi kes-
kuses ning selle lähiümbruses 
käinud noortega kontakti loo-
mas ning uurimas, mida noored 
teevad ja millega tegeleda soo-
viksid. Ehk annab üheskoos mi-
dagi põnevat korda saata!

Alates 2012. aasta novemb-
rikuust on MTÜ RuaCrew 
eestvedamisel Viimsi vallas 
aset leidnud mobiilse noor-
sootöö käivitamise pilootpro-
jekt “MNT kui kompleksne 
lähenemine: Märkame noo-
ri – tänaval, kodus, koolis!”. 
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi 
koostööprogrammi Vabaühen-
duste Fond ja Kodanikuühis-
konna Sihtkapital. Projekti raa-

Mobiilsed noorsootöötajad kui 
külalised noorte ruumis

mes on aset leidnud sotsiaalsete 
oskuste arendamise rühmatööd 
ning tugiisiku teenus noortele.

Annegrete johanson
Projektijuht, MTÜ RuaCrew

Pilootprojekt kutsub noori tänaval märkama.

Marge ja Marie Elisabeth, 
kes samuti lõpetasid 8. klassi, 
rääkisid, et ka nemad soovisid 
teha malevatööd pansionaadis. 

Marge, kes on kolmandat suve 
õpilasmalevas, käis samas ka 
möödunud aastal tööl ja talle 
hakkas meeldima. Marie Elisa-
bethil on tänavu esimene ma-
levakogemus, temagi oli oma 
valikuga rahul.

Tüdrukud rääkisid, et hu-
vitav on kuulata pansionaadi 
elanikke. “Nad jutustavad väga 
huvitavalt oma lapsepõlvest ja 
elust,” sõnasid tüdrukud. Kok-
ku kestab neil malevasuvi kolm 
nädalat. Nende tunnitasu on 
1,90 eurot ning kokku saavad 
nad töötasuks 106, 40 eurot, 
teadsid tüdrukud. 

Pansionaadi õde-perenaine 
Tiina Anderson rääkis, et õpi-
lasmalev käib pansionaadis 

juba aastaid suviti tööl. “Kül-
lap nad näevad siin sellist elu, 
mida kodus ei näe,” arvas 
Anderson, “aga enne maleva 
lõppu pole keegi ära läinud. 
Pigem on need, kes ühel suvel 
siin olnud, soovinud järgmisel 
aastal tagasi tulla.” 

Malevlased aitavad köö-
gis kokal toitu ette valmistada, 
korrastavad riiuleid, hooldavad 
lillepeenraid, pesevad aknaid, 
mis ei ole kõrgel ega lastele 

ViiMSi õPiLASMALEV ALUSTAS
10. juunil alustasid 32 noort tööd viies Viimsi õpilasmaleva rühmas ning vallas võib nüüd ko-
hata roheliste malevasärkidega noori. 

Esimene vahetus kestab 28. juunini. Viimsi Õpilasmaleva peamised tegevused on sel aastal hea-
korratööd rannas, parkides, teede ääres, muuseumis ja teistel aladel, lisaks töötavad noored Viimsi 
Lasteaedades, Rannapere Pansionaadis ja Rannarahva Muuseumis.

Sellel suvel teevad malevlased tööd neli tundi päevas ning pärastlõunad on vabad, ühiseid vaba 
aja tegevusi sel aastal tööpäeviti maleva raames ei korraldata. Küll aga toimub augustis malevlas-
tele ühine väljasõit Prangli saarele, kus korraldatakse laager. Prangli laagri korraldavad MTÜ Viimsi 
Huvikeskuse Noortekeskuse noorsootöötajad. 

Sel aastal töötab kokku 65 noort vanuses 13–17 Viimsi Õpilasmaleva kahes vahetuses (10.–28. 
juuni ja 8.–26. juuli). Esimest korda toimus malevasse registreerimine elektroonselt ning kõik õige-
aegselt registreerunud said sel aastal malevasse ka koha. 

Osalemine Viimsi Õpilasmalevas on aastaid olnud populaarne ning paljud noored soovivad teha su-
vel tööd, saada esimene töökogemus, teenida taskuraha ja tegutseda koos eakaaslastega. Järgmisel 
aastal loodame lisaks tööle pakkuda noortele taas ka ühiseid vaba aja veetmise võimalusi maleva ajal. 

Ilusat malevasuve kõikidele Viimsi Õpilasmalevas osalejatele!

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridustöö koordinaator, kadi@viimsivv.ee

Anne Talvari
heakorraspetsialist, talvari@viimsivv.ee

Malevasuvi on hoo sisse saanud  

ohtlikud. Poisid niidavad muru. 
Vanuritega koos käiakse väljas 
jalutamas. “Tüdrukud on tublid, 
vanakesed ütlevad, et nad on 
armsad,” rääkis Tiina Anderson. 

Mereranna teel tegutses 
samal ajal kuueliikmeline hea-
korrarühm, kellel grupijuhiks 
MTÜ Headest vabatahtlik Me-
reli Noormägi. Mereli rääkis, 
et ta on varem olnud välismaal 
laagrites grupijuht ning sel 
suvel otsustas siin sama tööd 

teha. “Natuke tuleb juhenda-
da, et töö käiks,” sõnas Mereli. 
Heakorrarühma kaks poissi ja 
neli tüdrukut said ülesandeks 
puhastada äärekivid murust. 
“Töö on lõbus ja vahepeal ras-
ke ka,” arvasid tüdrukud. Enne 
seda pesid nad valla noorte- ja 
huvikeskuses aknaid. Mere-
ranna teel jätkub tööd mitmeks 
päevaks, arvas grupijuht Mereli.

Annika Poldre

Liina Ariadne aitab vanaprouat 
riidesse.

Haabneeme heakorrarühmal on tööjärg mitmeks päevaks ees. 
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Aastaring on jälle täis 
saanud ning seljataha on 
jäänud järjekordse Viimsi 
rattaretke kilomeetrid. 

Kaks aastat tagasi sai selle to-
reda ettevõtmisega algust teh-
tud ning nüüd võib öelda, et 
ka kolmas samalaadne retk on 
edukalt möödas. Sellel aastal 
võttis rattaretkest osa üle 200 
jalgrattasõbra. 

Viimsi RMK Looduskes-
kuse juurest saatis ratturid ava-
kõnega teele vallavanem Haldo 
Oravas. Selle aasta marsruut 
erines eelnevatest selle poolest, 
et liikusime rohkem metsatee-
del. Läbi Haabneeme ja Viimsi 
aleviku suundusime Pärnamäe 
külla, et leida üles Soosepa 
raba, kus ootas marsruudi giid, 
Viimsi Kooli bioloogiaõpetaja 
Ivi Rammul. 

Rabaga tutvus tehtud, lii-
kusime edasi Mäealuse maas-
tikukaitsealale. Teel kohtasime 
nii lehmi kui hobuseid. Jõudes 
Mäealuse maastikukaitsealale, 
suundusime edasi juba päris 
põlismetsa. Keset maastiku-
kaitseala rääkisime metsast ja 
elust, mida mets varjab. Edasi 
liikusime mööda Tädu loodus-
õppe rada. 

Tammneeme ranna-alal 
tutvusime ranna- ja mereeluga. 
Kuna pikk tee oli juba seljata-
ga, siis tegime lõunapausi ning 
sõime rannas kosutavat suppi. 
Giid tegi juttu Läänemerest ja 
meid tervitas Tammneeme kü-
lavanem Raivo Kaare. 

Pärast kehakinnitamist lii-
kusime edasi läbi Leppneeme 
küla Kelvingi poole, kus meid 
võttis vastu külavanem Ants-
Hembo Lindemann. 

Pärast puhkepausi asusime 
metsasihte mööda teele Pringi 
küla poole. Lõpp-punkt oli sel 
aastal Rannarahva Muuseum, 
kus pererahvas meid juba 
ootas ning meeldivalt vastu 
võttis. 

Viimsi Rattaretk 2013

Kõiki osalejad tänas lõpus 
vallavanem Haldo Oravas. 
Erilist tähelepanu väärisid 
1aastane Timo, 4aastane Sass 
ja 78aastane Jüri, igaüks neist 
läbis kogu retke omal moel.

Selle aasta rattaretke muut-
sid meeldivaks Viimsi Kooli 
bioloogiaõpetaja ja rattaretke 
giid Ivi Rammul, rajameist-

rid Hjalmar Konno ja Marko 
Soone spordiklubist CFC koos 
klubikaaslastega, MLA Viim-
si Lasteaiad juhataja Margery 
Lilienthal, Laanelinnu las-
teaiast Tiina oma abilistega, 
USS Security turvameeskond, 
Hawaii Express, Tammneeme 
külavanem Raivo Kaare, Kel-
vingi külavanem Ants-Hembo 

Lindemann, fotograafid Aime 
ja Priit Estna, RMK Loodus-
keskuse ja Rannarahva Muu-
seumi pere. Ja loomulikult 
kõik 200 ja enamgi rattaretkel 
osalenud tublit viimsilast! Tä-
nud teile toreda ürituse eest!

Viimsi Vallavalitsuse 
kultuuri- ja spordiamet 

1) Reipad jalgratturid Tamm-
neemes ühispildil.
 
2) Kõneleb vallavanem Haldo 
Oravas, tema kõrval retke 
noorim osaleja. 

3) Sõit läks lahti RMK Loodus-
keskuse juurest.
 
4) Osavõtjaid oli igas vanuses.

5) Lõpp-punkt oli Rannarahva 
Muuseumi juures.

6) Tammneemes sai keha 
kinnitada.

Fotod Priit Estna 

Rohkem fotosid vaata ja telli 
www.fotograafid.ee
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Prangli kauplus 
läbis uuenduskuuri
Kui mujal väiksemates maakohtades suletakse 
kauplusi, siis Pranglis juhtus vastupidi.

14. juunil avati pidulikult 
värske uuenduskuuri läbinud 
Prangli kaupluse müügisaal. 
Avamisel mängis ansambel 
ja pakuti suupisteid. 

Alates 20. maist on Prang-
li poe uueks rentnikuks OÜ 
Lumm. Kolme nädalaga re-
noveeriti kaupluse müügi-
ruum, paigaldati uued kau-
bariiulid, külmikud ja letid. 
1961. a ehitatud Prangli kaup-
luse sisustus on võrreldes se-
nisega täielikult välja vahe-

tatud, mugavamaks on muutunud kauba paigutus, ostjad 
saavad ise kaupa oma käega valida, pikanäpumeeste enne-
tamiseks on paigaldatud kauplusse ka videovalve.

OÜ Lumm juhatuse sõnul on kavas mitmekesistada ja 
suurendada kaupluse tootevalikut, suvehooajaks avada su-
veterrass ning kaupluses avada ka interneti nurk, kus nii 
saare külalised kui ka saare elanikud saavad kohvitassi 
kõrval internetis surfata. 

VT

“Viinameri” ilmus 
poola keeles
Raimo ja Risto Pullati raamat “Viinameri. Sala-
piiritusevedu Läänemerel kahe sõja vahel“ ilmus 
poola keeles ning seda esitleti Varssavi Ülikoolis. 

Juuni alguses korraldas Eesti 
Varssavi suursaatkond Tallin-
na Ülikooli emeriitprofessori, 
Poola Teaduste ja Kunstide 
Akadeemia välisliikme Rai-
mo Pullati ja õigusteaduste 
doktori politsei kolonelleit-
nandi Risto Pullati poola 
keelde tõlgitud raamatu “Vii-
nameri. Salapiiritusevedu Lää-
nemerel kahe sõja vahel” 
esitluse Varssavi Ülikoolis. 
Kohtumise avas Eesti Vaba-
riigi suursaadik Taavi Toom.

Esitlusel tutvustasid autorid oma uurimistulemusi ning kõne-
les Poola Teaduste ja Kunstide Akadeemia peasekretär pro-
fessor Jerzy Wyrozumski. Kohal viibisid Poola teadlaskonna 
ja avaliku elu tuntud tegelased, suursaadikud ja ülikoolipere. 

Järgmisel päeval toimus raamatu esitlus Poola Teadus-
te ja Kunstide Akadeemias Krakówis. 

Raamatu tõlkis poola keelde doktor Anna Juga-Szy-
mańska. Professor Raimo Pullatil on ka varem poola kee-
les ilmunud mitmed monograafiad.

VT 

Uus vabaõhu-
restoran
Rohuneeme teel avati vabaõhurestoran.

Viimsi on küll rannarahva 
kodu, aga enamus rannast on 
ligipääsmatu, sest otse mere 
kaldal on tihe asustus. Nüüd 
on tekkinud kena koht mere 
ääres, kus hõrke roogi maits-
tes vaadet nautida. Meriton 
Hotels Group avas Rohunee-
me tee 103 vabaõhurestorani 
Villa Mery restoran ja loun-
ge. Kohapeal suitsetatakse 
kohalikku kala ja liha ning

grillitakse liha. Avamispeol osalenud said maitseelamuse.
VT

Restorani avamisel lõikavad 
linti vallavanem Haldo 
Oravas ja Meriton Hotels 
Groupi juhatuse liige, pea-
direktor Mihail Burõhh. 

Pood sai ka uue sildi. Foto 
Martin Orav 

Raimo Pullat esines Varssavi 
Ülikoolis
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juulikuu esimeses pooles 
toimub Viimsi Vabaõhu-
muuseumis kümme “Väi-
kese Tjorveni” etendust. 

Astrid Lindgreni ühe armas-
tatuma raamatu põhjal on ko-
guperetüki lavastanud Jaanus 
Rohumaa, kaasa teevad elu-
kutselised näitlejad nagu Ita 
Ever ja Kristjan Üksküla, kuid 
suure osa mänguseltskonnast 
moodustavad lapsed ja noored. 

Meloodilises “Väikese Tjor-
veni” lavastuses on oluline 
roll ka lauludel, mida esitavad 
musikaalsed noored näitlejad. 
Iga natukese aja tagant haarab 
mõni tegelane, on see siis jul-
ge ja isepäine tüdruk Tjorven, 
Melkersonide pere kaunis tü-
tar Malin või mõni teine mu-
sikaalne ja tarmukas pereliige 
või külalaps, kitarri, istub kla-
veri taha või lauldakse koos. 
Ühist lõpulaulu “Kodu kaugel 
meres” kasutati selle aasta va-
bariigi aastapäeva vastuvõtu 
ülekande tunnuslauluna.

Lavastuse kunstniku Mae 
Kivilo sõnul paeluvad lavas-
tuses erinevaid vanuserühmi 

”Väikese Tjorveni” etendused 
paeluvad väikseid ja suuri

erinevad asjad: “Päris pisikesed 
lapsed vaatavad võlutult Poots-
mani – hiigelsuurt koera. Koer 
on tehtud metallkarkassile tõm-
matud karvasest kangast. Koe-
ra osa mängib Hiiumaa poiss 
Tõnu Tamm. Tema kogemus 
Kärdla nukuteatri näitlejana 
tuleb talle palju kasuks: ta on 
tundlik ja orgaaniline ning 
liigutab suurt koera imeosa-
valt! Ja kuidas ta kausist toitu 
limpsib! Teismelised vaatavad 
etendusel esimese armumise 
lugu, täiskasvanutele on “Väi-
ke Tjorven” taaskohtumine 
lapsepõlve armsa raamatuga.“

Mae Kivilo lisab veel, et 
“Väikese Tjorveni” lavastuse-
ga töötada on hästi mõnus, sest 

ASTRiD LiNDGREN “VäiKE TjORVEN” 
l Lavastaja/dramatiseerija Jaanus Rohumaa, näitejuht Kalju Or-
ro, kunstnik Mae Kivilo, muusikaline kujundaja Kristjan Üksküla
Osades: Kirke Selirand, Margus Tabor, Ita Ever, Jaanus Rohu-
maa, Garmen Tabor, Kalju Orro, Kristjan Üksküla jt. 
l Etendused toimuvad 3., 4., 5., 9., 10., 11. ja 12. juulil Viimsi 
Vabaõhumuuseumis. 
l Piletid: Täispilet 12 €, lapse pilet 7 €, süles istuvad lapsed ta-
suta. Pileteid on võimalik osta Piletilevi müügipunktidest üle 
Eesti, www.piletilevi.ee ja Rannarahva Muuseumi kassast.

trupi omavaheline läbisaamine 
on väga hea. Eelmisel aastal 
olid abiks ka vabatahtlikud 
noored, kellele oli teatrimaail-
ma telgitagustest osasaamine 
põnev kogemus. Ka sellel aas-
tal on aktiivsetel Viimsi noortel 
võimalik “Väikese Tjorveni” 
etenduste juures vabatahtlikuna 
kaasa lüüa. Huvi korral kirjuta 
anu@rannarahvamuuseum.ee.

Mainitud tegemiserõõmu 
peegeldab ka publiku huvi: 
eelmise aasta “Väikese Tjor-
veni” etendused Hiiumaal 
läksid eranditult täissaalidele, 
piletimüük Viimsi etenduste-
le on olnud juba praegu väga 
aktiivne. 

VT

Viimsi invaühing pidas 
juuni alguses üheksandat 
sünnipäeva. 

Need aastad on möödunud 
nagu linnulennul. Ühingu elus 
on see aeg küllaltki pikk, sel-
lesse on mahtunud palju ette-
võtmisi. 

Viimsi Invaühing on ainu-
ke puudega inimestega tegelev 
vabatahtlik organisatsioon val-
las. Ühingu loomise üks alg-
seid eesmärke oli tuua kokku 
erivajadustega laste pered, et 
jagada kogemusi, olla ükstei-
sele toeks ja leida ühiselt pa-
rimaid lahendusi  meie laste 
toetamiseks. 

Lapsed, kes ühingu loomi-
se ajal käisid alles lasteaias, on 
noorukiikka jõudnud, muutu-
nud on nii rõõmud kui ka mu-
red. Samas on tore tõdeda, et 
oleme üheksa  tegevusaastaga 
ka arvuliselt kasvanud, lisan-
dunud on uusi liikmeid, mis 
tõendab, et meie tegemistest 
on abi ja tuge peredele, kus on 
sirgumas erivajadusega laps. 

12. mail tähistati Prangli rahvamajas tava-
pärast emadepäeva rohke maiustuse lauaga. 

Prangli koolilapsed Maarja Kahro ja Mattias 
Linholm lugesid pidupäevale pühendatud luu-
letust. Viimased viis aastat on meie emadepäe-
va külastanud Eesti staarid, kuid  Prangli saarel 
on oma staar, kelle lauluhääl ei anna mitte kui-
dagi alla eesti superstaaridele, see on Vambola 

Tore kontsert Prangli rahvamajas
Kahro. Seekord esines meie saare emadele an-
sambel Miraaž, mis esineb üle Eesti väga pal-
judel üritustel ning mille esilaulja ja juhendaja 
on Vambola Kahro. 

Kontsert võeti väga hästi vastu. Pärast kont-
serti jagati kõigile kontserdile tulnud emadele 
ka kena lilleõis, meenutamaks seda kena päeva.

Carmen Ott

8. juunil toimus Lubja 
mäel tuletorni juures es-
makordselt Viimsi ranna-
rahvapiknik. 

Päev kujunes päikeseliseks ja 
meeleolukaks. Peopaik val-
mistas paljudele suure üllatu-
se – maalilise roheluse keskel 
selline kena tantsupõrand ja 
mõnus koosolemise koht. 

Piknikupäeva juht oli Enno 
Selirand, kes humoorika sõ-
nakunstiga esinejaid sisse 
juhatas. Päeva programmi ja 
esinejate eest kandis hoolt Ott 
Kask, kellele siinkohal jätkub 
vaid kiidusõnu – kava oli üles 
ehitatud ja kokku pandud sü-
damliku suhtumise ja profes-
sionaalsusega. Tänu sulle, Ott!

Korraldajad edastavad ka 
tänusõnad kõikidele esinejatele 
– kinkisite peolistele palju häid 
ja meeldejäävaid emotsioone. 

Nüüd, kus esimene pidu 
selja taga, on korraldajad 
kindlad, et rannarahvapikniku 
traditsioon jätkub ja sellist to-
redat rahvapidu on meile vaja. 

Rannarahval nüüd 
oma piknikupäev

Rannarahvapikniku korral-
dasid Pärnamäe ja Lubja Küla-
selts koostöös Viimsi valla ja 
rannarahva muuseumiga. 

Kahe küla järgmine ühiset-
tevõtmine on 21. juunil Lubja 
mäel toimuv jaanipidu, kuhu on 
oodatud kõik Pärnamäe ja Lub-
ja küla inimesed ja ka teised 
viimsilased, kes peavad lugu 
traditsioonilisest jaanipäevast 
mängude, tantsu ja lõkkega. 
Pidu on kõigile tasuta! 

Sõna on vallavanem Haldo Oravasel, tema kõrval on Pärnamäe ja 
Lubja külavanemad Annika Vaikla ja Raimo Tann. 

Rannarahvapikniku aitas 
teoks teha rahvusvaheline lo-
gistikaettevõte VOPAK E.O.S. 
ja esinejate toidulaua kattis 
Viimsi Maxima X. Aitäh teile!

Toetuse eest tänavad kor-
raldajad veel Leader Põhja-
Harju koostöökogu, Kohalik 
omaalgatus programmi ja juba 
oma abikäe andnud Lubja küla 
ja Pärnamäe küla elanikke. 

Annika Vaikla
Pärnamäe külavanem

Viimsi Invaühingul 
täitus üheksa aastat

Praeguseks kuulub Viimsi In-
vaühingusse ligi 40 peret.

Sünnipäeva puhul võtsime 
peredega ette toreda merereisi. 
Läksime ajaloolise purjelaeva-
ga Kajsamoor Tallinna lahele 
purjetama. Kajsamoor on kui 
elav muuseum ning kui sellele 
lisada päikesepaiste, parajalt 
mõõdukas soe tuul ja äärmiselt 
tore meeskond eesotsas kapte-
niga, siis tuli kokku vahva me-
rereis, mis meeldis eri vanuses 
lastele ja ka nende vanematele.

Lapsed said harjutada kätt 
purjelaevnikena, laeva meeskond 
palus neid appi purjeid heiskama, 
nii mõnigi laps pidi tunnistama, 
et see töö on raskem kui vaadates 
tundub, aga purjed said heisatud 
ja merereis võis alata. 

Kindlasti täitus sel päeval 
mõnegi poisi unistus, kes sai 
hoida käes tõelist rooliratast 
ja olla hetkeks laeva kapten. 
Purjetamise ajal pajatas kapten 
reisiseltskonnale mere ajaloost 
ja jagas tarvilikke meretarkusi. 
Kõigile pakuti korralik mere-
mehe kõhutäis süüa. Imehea 
kalasupp andis kõneainet ka 
pikalt pärast merereisi.

Nagu sünnipäevapeole 
kohane, ei puudunud ka meie 
peolt sünnipäevatort, seekord 
oli neid koguni kaks. Toreda 
sünnipäevapeo lõpus sai mä-
lestuseks tehtud ka ühispilt, 
mis jääb meenutama meie 
meeleolukat pidupäeva Tallin-
na lahel!

Viimsi Invaühingu juhatus 
tänab kõiki ühingu toetajaid ja 
liikmeid. Kokku hoides saame 
üksteiselt tuge ja jõudu edasi 
tegutsemiseks ning raskuste 
ületamiseks.

Aitäh! 

Viimsi invaühingu 
juhatus 

invaühingu pere sadamas. 
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Viimsi uus Maxima X 
kauplus ootab oma meeskonda:

- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID

Ettevõte garanteerib:                                    
- stabiilse palga                          

- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid

- tööalase tasuta koolituse

Pakume tööd ka suveks täis-ja osakoormusega!

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE või 
saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE   

Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole  
Info telefonil: 602 3147

Loodusega lähe-
daseks Pranglil 
Põhjusi Eestimaad armastada on palju ja üks 
neist on saarepuhkus Pranglil. 

Puutumata loodusega saarelt leiab täiesti teise maailma. 
Eriti meeldejäävad on päikesetõusu ja -loojangu piknikud. 
Päikesetõus erineb loojangust nii värvide kui ka meeleolu 
poolest. Kui päike esimesed kiired välja sirutab, võib pea-
aegu füüsiliselt tunda, kuidas aeg jääb seisma. Pimedusest 
saab hämarus ning maailm muutub nähtavaks. Kui veel 
lisada mere, metsa ja ärkavate lindude esimesed kiiksatu-
sed, tunned end sel hetkel väga elusana ja ürgse looduse 
osana. 

Prangli loodusliku gaasiga saab metsas praepannil 
mune praadida ning puude alt jänesekapsast lisandiks 
juurde noppida. Saarele sõit tuleb aga hästi läbi mõelda, 
sest toidukraami ja muu heaks olemiseks vajaliku hanki-
mise võimalused on kasinad. Kalasuitsutamine käib põ-
liste saareelanike elustiiliga kokku, nagu ka suitsukalaga 
kauplemine. Enamasti võibki rannapiknikuks valmistu-
des arvestada suitsulesta ja -ahvenaga. Mune ja marju on 
prangli rahvas samuti lahkelt pakkumas.

Prangli on Eesti põhjapoolseim saar, kus püsielanikke 
on teada alates 13. sajandist. Praegu on saarel umbes sada 
elanikku, kellest paljud on rannarootslastest hülgeküttide 
järeltulijad. Nii mõnegi talu kuuris seisavad veel vaarisast 
jäänud hülgepüügiriistad. Saar jääb Leppneeme sadamast 
umbes tunnise laevasõidu kaugusele. Laev käib saarele 
korra või kaks päevas, aga organiseeritud reise korraldab 
Prangli Reisid, www.pranglireisid.ee. 

Annika Prangli 

Hakkame jälle mõõtu 
võtma, kellel on ilusamad 
koduaiad ja -ümbrused. 

Aeg läheb lennates. Alles see 
oli, kui president Lennart Meri 
asus riigi etteotsa ja ühena 
esimestest tegevustest oli pre-
sident Pätsi poolt algatatu jät-
kamine – eestlaste kodu väär-
tustamine. 

Mis viib asja edasi? See on 
väike pinge ja selleks sai kau-
ni kodu konkurss. Hakkame 
mõõtu võtma, kellel on ilusam 
aed ja kes sätib sirgemaks kõik 
murulibled aias. Esmaseks toi-
mumiskohaks sai Viimsi ja al-
les siis, kui meil oli liikumine 
tuule tiibadesse saanud, laien-
dati see üle-eestiliseks. 

Tänapäeval korraldavad 
samasuguseid ettevõtmisi ka 
ajakirjad ja seltsid. Loomuli-
kult on see hea, sest mida roh-
kem eripalgelist ilu meie üm-
ber sünnib, seda vahvam.

Selle pika ajaga on pär-
jatud kõrge tunnustusega 42 
kodu. Nominente on aga kordi 
rohkem. Tegelikult saame pea 
81% kodude kohta öelda kau-
nis kodu. Selleks, et elamis-
paigast saaks kodu, peab sinna 
südamesoojust sisse panema. 
Kui seda on tehtud, siis nende-
le, kes seal elavad, on see ka 
kaunis. Seepärast ei saa fiksee-
rida kindlaid mängureegleid, 
kus oleks sätestatud, mis peab 
kaunis kodus olema. Esmatäh-
tis on, et see oleks kodu. Alles 

Kaunis kodu 15

siis hakkab komisjon vaatama 
ja hindama lipumasti, tarbe-
aeda, kujundust ja lilli, püsikuid, 
aia ja arhitektuuri harmooniat.

Mismoodi paljude aedade 
hulgast kerkivad tippu võitjad, 
on omamoodi must maagia. 
Siiani on see hästi õnnestunud, 
sest Viimsi komisjoni valitud on 
enamasti pärjatud ka Harjumaa 
kaunimaks koduks kuni Eesti 
vabariigi kaunima kodu tiitlini.

Eriti kutsume tänavu viim-
silasi üles märkama oma ümb-
rust. Andke teada ilusast aiast, 
mis kaunistab viimsilase kodu. 
See võib olla su naaber, aga ka 
naaberkülast silma jäänud ilus 
kodu.

Tänavu asuvad võistlustulle 
järgmised kategooriad: kaunis 
kodu, üksikmaja-ridaelamu-kor-
termaja-kortermaja kaunite (lil-
lerikaste) rõdudega, kaunis kü-
la, kaunis tänav, kaunis mitte-
koduline ehitis ja selle ümbrus 

ning villade kategooria.  
Lähemalt kategooriatest: 

Villa – loomulikult saavutame 
erineva tulemuse, kui ühes aias 
müttab pereema-isa pärast töö-
päeva, teises aias müttab aga 
iga päev kolm proffi töömeest-
naist. Need ilusad kinnistud on 
võrdsed küll ilu poolest, kuid 
tunduvalt erinevad töömahult. 
Samas kaunistavad ja rikasta-
vad mõlemad meie elukesk-
konda sõltumata sellest, kui-
das eesmärgini on jõutud.

On asutusi ja ettevõtteid, 
kes teevad oma äri ega märka 
midagi enda ümber, ja on neid, 
kes püüavad selle poole, et 
nende loodud töökoha ümbrus 
oleks silmailu pakkuv. Neidki 
pingutusi soovime väärtustada.

Aastatega on tekkinud tä-
navaid, kus juba mitu kauni 
kodu nominenti, aga samal tä-
naval asub ka Viimsi tõrvatilk 
ehk umbrohtu mattunud aed, 

kus kõik on pilla-palla. Juhul 
kui tänava rahvas taotleb kauni 
Viimsi tänava tiitlit, siis min-
nakse koos ja tehakse sellises 
aias järeleaitamistunnid. Aida-
takse kas või korraks aed ja 
koduümbrus selliseks, et sinna 
võiks kaugelt pilgu heita, nii et 
miski pilku ei riivaks.

Kauni küla tiitli on aastaid 
tagasi saanud Kelvingi küla. 
Ühtlaselt kaunis on see tänini 
(v.a mõned omandid, kus nau-
ditakse mitteehitamist ja umbro-
hu müha). Tänavu pretendeeris 
Harjumaa kauni küla liikumise 
tiitlile ka Pärnamäe küla. Nibin-
nabin läks tiitel mööda (põh-
jendamatult), kuid eks tulevik 
näita. Selles kategoorias saab 
määravaks ühistegevus. Kui-
võrd tegutsetakse koos, hoitak-
se kokku ja oma kätega vajalik-
ku taristut rajatakse. 

Suur osa inimesi elab aga 
korteris. Tihti öeldakse, et nen-
de kodu on seespool korteri ust, 
kuid on ka ühistuid, kes oska-
vad inimesi kaasata, et juba 
maja ümbrusest algaks kodu. 
Suuresti saab maja ja kodu 
kaunimaks, kui rõdud saavad 
prügikastide asemel koduaiaks, 
kus kasvab maitseroheline ja 
lilled. Lilledesse uppuv korter-
maja – selline võiks olla selle 
valdkonna unistus.

Üksik- ja ridaelamust on 
juba räägitud. Nüüd peaks soo-
vima kõigile teravat pilku, ja 
aedadesse uudistama! 

Enno Selirand

Eesti Kaunis Kodu 2013 
konkursi raames selgusid 
tänavused Harjumaa 
kaunimad kodud ja ühis-
kondlikud hooned. 

Kodukaunistamise Harjumaa 
Kogu hindas eelmisel nädalal 
konkursi Eesti kaunis kodu 
2013 raames omavalitsuste 
esitatud objekte kategooriates 
eramud ja korrusmajad, maa-
kodud ning ühiskondlikud 
hooned ja ettevõtted. Tänavu-
sele Harju maakondlikule kon-
kursile esitasid 13 omavalitsust 

Harjumaa kaunis kodu on Kelvingi külas

kokku 25 objekti. Erikonkurs-
sidele Parim tervisespordira-
jatis ja Parim tööstusmaastik 
esitati kokku 3 objekti.

Eramute ja korruselamu-
te hulgast tunnistati võitjaks 
perekond Kalamäe kodu Kel-

vingi külas, Viimsi vallas. Tei-
se koha pälvis Karin Kase ja 
Hannes Kägu kodu Kose ale-
vikus ning kolmandaks tunnis-
tati Tiina Raali ja Peeter Sarve 
kodu Tiskre külas Harku val-
las. Samuti pälvib tunnustuse 
korteriühistu Männimetsa tee 
1 Rae vallas Järveküla külas.

Maakodude hulgast tun-
nistati kaunimaks Kriste Mägi 
Juhani talu Madise külas Pa-
dise vallas. Järgnes perekond 
Eenmaa Veskimäe talu Harmi 
külas Kõue vallas. Kolman-
daks tunnistati Mall Vatseli ja 

Ilmar-Olev Jõõrase Tiigi talu 
Kohatu külas Kernu vallas. 

Ühiskondlike hoonete ja 
ettevõtete hulgast oli parim 
Kõue mõis Kõue vallas. 

Kodukaunistamise Harju-
maa Kogu tunnistas 2013. aas-
tal Harjumaa parimaks omava-
litsuseks Rae valla.

Komisjon otsustas üleriigi-
lisele parima tööstusmaastiku 
konkursile esitada ASi Kalev 
Rae vallas ja parima tervisespor-
dirajatisena Jüri aleviku spordi-
kompleksi Rae vallas. 

Harju Maavalitsus

Kaunis kodu Kelvingis. 

Viimsi kaunis kodu 2012 Miidurannas.
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Katre 
Eljas-Taal
Viimsi Kooli 
hoolekogu 

esimees 

igal haridusasutusel on 
nõuandev hoolekogu, 
kelle ülesanne on laias 
laastus olla kooli juht-
konnale strateegiliste 
otsuste tegemisel partner 
ning jälgida, et kool oma 
tegevusega ikka laste 
huve teeniks. Kuna see 
on organ, mida tavaliselt 
kooli tegevuse varjus 
näha ei ole, siis võib 
mõnelgi vanemal tekkida 
küsimus, milleks koolile 
hoolekogu. 

Üks asi on jälgida seaduse 
poolt hoolekogule antud üles-
andeid – kiita heaks kooli 
arengukava jms kooli igapäe-
vaelu reguleerivad dokumen-
did, teine asi on teha kooli 
jaoks midagi kasulikku, mis 
aitaks koolil paremini ühis-
konda teenida. Just see viima-
ne mõte mind mitu aastat ‘nä-
rinud‘ ongi.

Minnes neli (või oli see 
juba viis) aastat tagasi Viimsi 
kooli hoolekogusse, tahtsin 
olla kasulik organisatsioonile, 
mis kuni kaheksa tundi päevas 
on meie laste töökeskkond. 
Mind huvitas väga, millises 
füüsilises ja vaimses keskkon-
nas meie lapsed oma tööpäevi 
veedavad. Milliste teadmiste 
ja sotsiaalsete oskustega nad 
sealt 12 aasta pärast väljuvad? 

Üsna ruttu sai selgeks tõsi-
asi, et kool üksi ei tee lapsest 
inimest, vaid väga suur roll 
on minul kui lapsevanemal 
eeskuju andmisel ja kooli õp-
petegevuse toetamisel kodus, 
et lapsel tekiks arusaam, et ta 
viibib samas väärtusruumis. 

Kui koolis õpetatakse, et 
viisakas inimene sööb noa ja 
kahvliga, aga kodus isa toe-
tab küünarnuki lauale ja selle 
asemel, et kahvel suu juurde 
viia, kummardub taldriku ko-
hale hiiglaslikku suutäit sisse 
vohmima, tekivad lapsel üsna 

kiiresti pigem kõhklused koo-
li suhtes – miks mulle koolis 
õpetatakse nii, aga kodus hoo-
pis naa? See on küll suvaline 
näide kooli-kodu koostööst, 
kuid minu tähelepanekutele 
tuginedes väga tabav. 

Või kas vanemad teavad, 
et kooli kodukorra järgi on 
õpilase kohustus osaleda õp-
petöös vastavalt päevakavale 
(kooli kodukord, p 4.2), kuid 
gümnaasiumis, mis Eesti Va-
bariigis ei ole kohustuslik, ei 
käi pooled õpilased pooltes 
tundides ja vanemad muudkui 
kirjutavad puudumistõendeid 
e-kooli? Kes kümne aasta pä-
rast vastutab, kas noormehest 
või neiust sirgub kodanik, kes 
viib Eesti viie rikkama riigi 
hulka?

Kes vastutab selle eest, 
et õpetajad, kes täna Viimsi 
koolis meie lastele teadmi-
si edasi annavad, ei lähe ühel 
päeval mujale, kus tingimused 
on soodsamad? Teatavasti on 
inimene oma loomuses mugav 
ning liigub alati sinna, kus on 
paremad elu- ja töötingimused. 

Tahan väga loota, et Viim-

si kool on atraktiivne tööandja 
– palun küsige kodudes oma 
laste käest, kas õpetajad on 
rõõmsameelsed, kas neil on 
vahest halb tuju õpilaste halva 
käitumise pärast või puuduvad 
neil töövahendid, et oma tead-
misi edasi anda, kas õpetajad 
tunnevad end väärtustatuna 
– kas nende tööd ka kodudes 
hinnatakse? 

Jah, head vanemad, kas te 
teate, millist vaeva õpetajad 
koolis teie lastega näevad? Kas 
te olete oma jala kordki kooli 
ukse vahelt sisse pistnud muul 
ajal kui on kohustuslik laste-
vanemate koosolek, lõpuaktus 
või kui on vaja leida lahendus 
mõnele probleemile? Kas olete 
teadlikud, et lisaks õpetajatele 
ja õpilastele on ka vanematel 
võimalus Viimsi Kooli Fondi 
kaudu esitada õppetööd toe-
tavaid ideid ja projekte? Kas 
teate, millega teie lapsed eri-
nevates tundides tegelevad 
– mõtlevad kaasa ja esitavad 
õpetajale küsimusi või män-
givad telefoni, mängukaartide 
või huuletubakaga? 

Suure tõenäosusega on va-

nematele ainuke peegel koolis 
toimuva kohta e-kool, väljen-
dades kooli ja lapse välist fas-
saadi. Olen kindel, et paljude 
õpetajate puhul on hindeid, 
mis ei peegelda laste tegelikku 
teadmiste taset ning sisuliselt 
ei väljenda need hinded mitte 
midagi. Samas on rida näiteid, 
kus kõik vanemad peavad sü-
gavalt kummardama õpetajate 
ees, kes vaatamata vähestele 
ettenähtud töötundidele, ker-
gemat teed otsivatele lastele, 
nigelalt väärtustavale palgale 
ning ohverdustele oma pere 
arvelt teevad südamega tööd, 
mida, pange tähele, isegi teis-
melised lapsed oskavad tähele 
panna. Need on pärlid, mida 
iga hinna eest tuleb koolis hoi-
da – vastasel juhul ei ole selles 
koolis varsti enam lapsi, keda 
õpetada. Tahate või mitte, aga 
just õpetajad annavad koolile 
oma näo. Ja koha üldharidus-
koolide pingereas.

Mida ma öelda tahan? Mei-
le meeldib Viimsi Kool, aga 
me tahame veel paremat Viim-
si Kooli. Me tahame, et kõik 
Viimsi Kooli õpetajad oskavad 

end väärtustada ja andes edasi 
oma teadmisi, olla ka protsessi 
juhid ning ennast kehtestada. 

Head õpetajad, palun olge 
nõudlikumad, ärge laske õpi-
lastel end ära rääkida ja jääge 
oma seisukohtadele kindlaks! 
Õpilased ei pea hindeid kergelt 
kätte saama! Olulised on nen-
de teadmised, et ka teil endil 
oleks tundides huvitav ja aren-
dav.

Hea Viimsi kool, oled ol-
nud tubli uuendustega kaasa 
mineja, õpetajate ja õpilaste 
innustaja ning loomingulise 
keskkonna looja. Palun jät-
ka õpetajate kui oma peamise 
vara hoidmist ja arendamist, 
ole nõudlikum kooli kodukorra 
täitmise jälgimisel ning lastele 
turvalise keskkonna loomisel. 
Võta aega oluliste otsuste te-
gemisel ja pea nõu hoolekogu-
ga – me tahame kooli arengus 
kaasa rääkida. Tahame näha, et 
kooli tugikeskus jõuab ka tege-
likult kõigi tuge ja abi vajavate 
laste ja õpetajateni – ainult koos 
saame luua turvalise keskkon-
na oma laste arenguks.

Head õpilased, olete aas-

Ka sel suvel ootab Helen 
Doron English Viimsi 
Huvikool lapsi vahvatesse 
õppe- ja puhkelaagri-
tesse. Valik on saanud 
täiendust – lisaks kursu-
sele i am the World saa-
vad lapsed end proovile 
panna ka kursusel English 
Through Drama. 

English Through Drama on 
mõeldud 6-12aastastele lastele 
ning seekord on kavas selgeks 
õppida ja etendada lugu „Snow 
White and the Rappers“. See 
on intensiivõppe vormis spet-

siaalne kursus vaheajaks, mis 
põhineb briti pantomiimi tra-
ditsioonil, on värvikas ja lõbus 
ning pakub lastele meeldiva, 
loomingulise viisi õppida suu-
list inglise keelt. Kursus on 
kohane nii praegustele Helen 

Doroni õpilastele kui ka laste-
le, kellele on HDEE keeleõp-
peprogramm veel võõras. Iga 
päev sisaldab kuus 45minuti-
list tundi. Tegevus toimub uni-
kaalse Helen Doron Early Eng-
lish metoodika alusel – inglise 
keeles juhendatult arendavate 
tegeluste abil, lisaks tuleb lastel 
kodus kuulata kaks korda päe-
vas kursuse programmiga CD 
plaati. Kursuse lõpuks valmib 
etendus, kuhu on publikuks oo-
datud lapsevanemad, sõbrad ja 
tuttavad.

English Through Drama 
kursuste vahetused toimuvad: 

8.–12. juuli lasteaias Lillelap-
sed Haabneeme, Sõstra tee 1, 
22.–26. juuli lasteaias Lillelap-
sed Haabneeme, Sõstra tee 1, 
19.O–23. augustil HDE Viimsi 
Huvikoolis Haabneemes, Heki 
tee 6-4. Lastele on kooli poolt 
lõunasöök, mahl, puuviljad ja 
snäkid, õppematerjalid – kur-
suse CD ja töövihik, üllatus-
kink. 

Kursusele I am the World 
ootame lapsi vanuses 4-8 elu-
aastat, ei pea omama eeltead-
misi inglise keeles. Tegemist 
on intensiivse lühikursusega, 
mille iga päev sisaldab kolm 

45minutilist tundi. Tegevus 
toimub Helen Doron Ear-
ly English metoodika alusel 
– inglise keeles juhendatult 
arendavate tegevuste abil, li-
saks tuleb igapäevaselt taust-
kuulata CD plaati. Läbitavad 
teemad: riikide tavad ja kom-
bed, loomad, riietus, pere, toit, 
värvid ja palju muud – läbi 
laulude, meisterdamise, liiku-
mis- ja laua- ning rollimängu-
de ja kokkamise. Tutvume Ing-
lismaa, Šotimaa, Itaalia, Hiina, 
Kanada ja Austraaliaga.

Kursus toimub kümne töö-
päeva ennelõunal 5.–16. augustil 

Suvised inglise keele lastelaagrid Viimsis
HDE Viimsi Huvikooli ruumi-
des Haabneemes, Heki tee 6-4.

Lastele on kooli poolt mahl, 
puuviljad ja snäkid, õppemater-
jalid – kursuse CD ja töövihik, 
HDE logoga valge T-särk ja 
seljakott.Kursusetasult saab ta-
gasi taotleda tulumaksu. 

Laagrite juhendaja on Ve-
ronika Kolessova, kel on nelja-
aastane kogemus HDE kursus-
te ja laagrite läbiviimisel. Info 
ja registreerimine: viimsi@he-
lendoron.ee, 5301 2360. Loe 
lisaks www.helendoron.ee.

HDE

Võõrkeelt saab lõbusalt õppida. 

Milleks koolile hoolekogu?
taga saanud suuremaks ja tar-
gemaks. Olete olnud edukad 
võistlustel ja olümpiaadidel, 
mis näitab teie ambitsioone. 
Olete üha nutikamad ning või-
melisemad kiiresti õppima, 
olete inspiratsiooni allikad 
ja õpetajad oma vanematele. 
Austage oma õpetajaid, oma 
kooli ja vanemaid – uskuge, 
keegi neist ei soovi teile hal-
ba. Kui õpetaja midagi nõuab, 
siis on sellel põhjus, te ei peagi 
sellest kohe aru saama, lihtsalt 
töötage kaasa.

Head vanemad, aitäh teile 
toredate laste eest! Ilma las-
teta ei oleks kooli, kogukon-
da ega tulevikku. Palun olge 
julgemad kooliga suhtlemisel, 
nõudke koolilt sisu ja kvali-
teeti ning palun tundke huvi, 
kuidas teie lapsel ning ka tema 
õpetajal läheb. Palun olge ava-
tud ning koostöövalmid – teie 
nõuate koolilt panust teie lap-
se arengusse, olge valmis ka 
ise midagi vastu andma – va-
batahtlik tegevus lastega eks-
kursioonile kaasa minnes, hea-
tegevuslaadal osalemine või 
suusapaari annetamine teeb 
koolile rohkem rõõmu kui te 
arvatagi oskate.

Hea kooli omanik, Viimsi 
vald – olete ehitanud võimsa 
impeeriumi – maailma suu-
rima eestikeelse kooli! Ma ei 
kujuta ette, mis tunne on olla 
selle omanik – vastutus varju-
tab uhkuse? Palun arvestage 
valla haridusvõrgu arenda-
misel 1600 õpilase ja nende 
vanemate huvidega – kool ei 
saa minna kahte vahetusse 
ning teiste Viimsi valla kooli-
de arendamine ei saa mõjuda 
negatiivselt Viimsi Kooli õpi-
lastele. Ma tean, et valla eelar-
ve on pingeline ja juba praegu 
kulub ligi pool eelarvest hari-
duskuludele, millest omakor-
da ligi pool on personalikulu. 
Palun proovige inimressursile 
ehk väärtuse loojale suunatud 
eelarvelist mahtu natukene-
gi suurendada – kui kaovad 
vallast väärtustatud õpetajad, 
kaovad ka lapsed, teie tuleva-
sed maksumaksjad.

Kunagi ei ole millekski 
liga hilja – sügisel läheme eda-
si uue hooga! Seniks päikse-
küllast suve!

Lõppeva kooliaasta 1. septembri aktus Viimsi Kooli Karulaugu majas.
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Projekt “Merenduse ja 
rannarahva kultuuri tut-
vustamine” Viimsi Kooli 
6. klassidele andis või-
maluse ilusate ilmadega 
väljas viibida ja toredasti 
aega veeta.

Kuuendate klasside suure hul-
ga tõttu olid kuus paralleel-
klassi jaotatud gruppideks, et 
liigset sagimist ei tekiks. Pro-
jekti esimene osa toimus 20. 
mail, kui koguneti Lennusada-
masse, kus purjelaeva Kajsa-
moor kapten kõik laevale lasi 
ja sõnad peale luges. Viimsi-
laste koduks on samuti rand, 
kuid seda, et merel külm on, 
ei uskunud paljud, nii et laeva 
meeskond otsis külmetajatele 
fliistekid välja.

Õppesõidu eesmärk oli saa-
da vahetu meresõidukogemus 
eheda ajaloolise purjelaeva par-
dal, luua elavad ja mängulised 
seosed materjali tugevamaks 
kinnistamiseks, lõppeesmärk aga 
innustada noori merenduse vas-
tu huvi üles näitama.

Esialgu oli nähtavus udu 
tõttu väga halb, ei näinud reelin-
gust kaugemale. Kapteni loen-
gu vahele lasti udupasunat ja 
elavamaks muutus olukord siis, 
kui teistelt laevadelt udupasuna 
hüüd vastu kajas. Pärast kahe-
tunnist merel seilamist sai kuu-
ma suppi ja morssi.

Viimsi Kooli 6. klasside õpilased 
said osa vahvast mereprojektist

Projekti teine päev viidi läbi 
31. mail. See koosnes Ranna-
rahva Muuseumi interaktiivsest 
haridusprogrammist “Randlas-
te elu piiritsooni ajal”, kus õpi-
lased osalesid tegevustes nii 
Rannarahva Muuseumis kui 
Viimsi Vabaõhumuuseumis.

Programmi alguses pakkus 
enim elevust piirikontrolli lä-
bimine ja propuskite lunasta-
mine. Kontrollpunktis räägiti 
lastega vene keeles, mis tekitas 
lastes, kes esimest aastat koo-
lis vene keelega kokku puu-
tusid, väikese paanika. Kuid 
programmi läbiviijad, riietatu-
na vastavasse kostüümi, aita-
sid olukorra teha mänguliseks, 
vastused tulid loomingulised 
ja naljakad ja nii mõnigi leidis 
oma venekeelsest sõnavarast 
üles huvitavaid sõnu.

Rannarahva Muuseumis lä-
biviidud ekskursiooni käigus 
tutvuti näitusega “Piiritsoon”, 
millest kõige rohkem jäid meel-
de karistuseks pooleks saetud 
paadid, kuuliauguga telk ja vaat-
luspunkt pööningukorrusel. Ol-
gugi et enamik lastest oli Viim-
sist pärit, oli rannarahva lugude 
kuulamine huvitav ja hariv. 

Pärast Rannarahva Muu-
seumis toimunud loengut seati 
sammud Viimsi Vabaõhumuu-
seumisse, kus ootasid põneva-
te mängude korraldajad. Üks 
grupp kuuendikke sattus tu-
geva vihmavalingu kätte, kuid 
sellest ei hoolitud ja meeleolul 
langeda ei lastud. Üheskoos 
arvati klassijuhatajatundide ta-
gasisides, et sellistes projekti-
des tahaks edaspidigi osaleda.

Külli Täht 

Purjelaeval sai osavust ja jõudu proovida. 

Viimsi suvekoolis
5.–14. juunini toimus Viimsi Koolis suvekool 
Noored Kooli. Kaheksa päeva jooksul toetasid 14 
Noored Kooli 7. lennu õpetajat 117 Viimsi Kooli 
1.–8. klassi õpilaste inglise keele, funktsionaalse 
lugemise või matemaatilis-loogilise mõtlemise 
arengut.

Viimsi suvekoolis, mis te-
gutses 5.–14. juunil, osa-
les kokku 117 õpilast 1.–8. 
klassidest. Õppetöö toimus 
14 grupis, igas 5–15 õpilast, 
kes jagunesid teema ja tase-
me järgi. Õpilased arendasid 
inglise keele, funktsionaalse

lugemise või matemaatilis-loogilise mõtlemise oskust. 
Harjutati nii individuaalset ülesannete lahendamise 

oskust kui ka meeskonnatööd. Võrreldes tavakooliga olid 
tunnid mängulisemad, märkimisväärne osa tundidest toi-
mus õues. Nt selgus, et inglise keele tundi saab edukalt 
läbi viia ka rulapargis.

Tundides ei lähenetud materjalile mitte niivõrd aine- 
kui teemapõhiselt. Tehti elulisi katseid, et arendada ma-
temaatilis-loogilist mõtlemist, mängiti läbi kinoskäimist, 
kus rekvisiitideks olid piletid ning klassiruumist sai kino-
saal, et turgutada inglise keeles suhtlemise julgust jne.

Igal hommikul algas koolipäev ühise tervitus- ja ära-
tusringiga. Edasi suundusid õpilased oma õpetajatega tun-
didesse. Üheksast kaheteistkümneni õpiti oma teemagrup-
pides. Õppetöö käis klassiruumis, koridorides, õues ning 
üks tund viidi läbi isegi kooli kõrval olevas rulapargis.

Sel aastal osales suvekoolis rohkem lapsi kui eelmisel 
aastal. Mitmed õpilased tulid teist aastat, kuna eelmisest 
suvest olid positiivsed mälestused. Võrreldes eelmise aas-
taga oli rohkem just teise ja kolmanda kooliastme õpila-
si. Ettevõtmist toetasid Hasartmängumaksu nõukogu ja 
Viimsi vallavalitsus.

VT

Koolipäev algas ühisringis. 

Harjumaa kooliteatrite 
festival, vabariiklik koo-
liteatrite festival, Tallinn 
TREFF 2013, Muuseumiöö 
– need on märksõnad, 
millega võib iseloomus-
tada Viimsi Kooli näite-
truppide Eksperiment 
ja K.O.K.K. tegemisi sel 
kevadel ja suve hakul.

Aastat kokku võttev üritus 
Harjumaa kooliteatrite festival 
peeti sel kevadel Viimsi Koo-
lis, kus võõrustasime truppe 
kolmeteistkümnest Harjumaa 
koolist. Kolmes vanuserühmas 
etendus päeva jooksul kahel 
laval 25 etendust. Viimsi Koo-
li truppe tunnustati järgnevalt: 

Gümnaasium: Grand Prix 
– K.O.K.K. “Klaar”; parim 
meesnäitleja – Karl Koost; pa-
rim juhendaja – Eva Kalbus; I 
laureaat – Eksperiment “Kas nii 
me olemegi?”; dramaturgilise 
mitmetasandilisuse eripreemia 
– Merli Kesküla, Daniil Mer-
kuriev “Eksisteerimise ABC”.

Põhikool: Parim juhen-
daja – Külli Täht; II laureaat 
– K.O.K.K. “Elu ei saa nii 
põnev olla”; üheshingamise ja 
ansamblimängu eripreemia – 
Eksperiment “Oma lugu”.

Algkool: I laureaat – Viim-
si Kooli algklasside näitering 
“Kui need kooliseinad võik-
sid rääkida”, juhendajad Elle 

Toimekas teatrikevad

Toper, Age Toomsalu ja Maido 
Saar. 

Gümnaasiumi vabariikli-
kule kooliteatrite festivalile 
valiti Harjumaalt edasi suisa 
kolm truppi – mõlemad Viimsi 
trupid ja Kolga.

Jõgeval 12.-14. aprillil toi-
munud festival oli suure kor-
raldamiskogemusega tegijatele 
iseloomulikult ühteaegu vääri-
kas, muhe ja suurejooneline.

Näitetrupp Eksperiment tun-
nistati etendusega “Kas nii me 
olemegi?” laureaaditiitli vääri-
liseks, näitering K.O.K.K. sai 
etenduse “Klaar” eest varjun-
dirikka minaotsingu eripree-
mia. 

Kõiki festivalidel etendu-
nud lavastusi sai näha ka iga-
kevadisel traditsioonilisel teat-
riõhtul Viimsi Koolis, mõnin-
gaid valitud etendusi Muu-
seumiöö raames Viimsi Ran-
narahva Muuseumis ja Viimsi 
Vabaõhumuuseumis. 

Hooaja lõpetas rahvusva-
heline visuaalteatri festival 
Tallinn TREFF, kus mõlemad 
trupid ühe etendusega üles as-
tusid. 

Näiteringide väsimatud ju-
hendajad ja eestvedajad Eva 
Kalbus ja Külli Täht arvavad 
ühiselt, et selline kogemus on 
vajalik, huvitav ja arendav. 
Kuna etendusi mängiti täna-

val, Börsi käigus, siis tuli oma 
meeled kõik ümber orienteeri-
da, rohkem keskenduda, arves-
tada täiesti ebatavalise ümbru-
se ja olukorraga – inimesed, 
kes etendusest mööda ja läbi 
jalutasid, eemalt ja lähedalt 
kostvad helid jne. Esinejad 
tundsid ennast aga väga häs-
ti ja uudne olukord oli väga, 
väga põnev.

Selleks õppeaastaks on toi-
metused tehtud. Ees ootavad 
kooliteatrite suvelaagrid Ran-
nal ja Tarsil. Ikka selleks, et 
uusi ideid ammutada ja puhata.  
Kohtumiseni sügisel!

Külli Täht

Kooliteater mängis ka Tallinn vanalinnas Börsi käigus.
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Viimsi valla kultuurikalender
21. juuni – 18. august 
Avatud K–L k 11–18. 
Sissepääs tasuta
Lisainfo: info@esm.ee
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis–
Kindral Laidoneri Muuseumis

Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Muuseumi taluhooned ja käsitöö-
pood 
Külastamiseks avatud 
E–P k 10–20
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

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

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

Kuni 29. juuni
Eda Kommitza vitraažinäitus 
“Laulev klaas“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 22. juuni
Raamatute väljapanek “Toivo 
Tootsen 70”
Kuni 30. juuni
Raamatunäitus “2013. a eesti 
lastekirjanduse raamatujuubelid 
30-45“
Raamatunäitus “Suvi hea muusi-
kaga”
Raamatunäitus lastele “Kauaooda-
tud suvi“
Kuni 25. august
Suvine võistulugemine 1.–9. kl 
lastele
Viimsi Raamatukogus
Kuni 15. august
Raamatu väljapanek noortele ja 
lastele “Raamat, mida lugeda suvel“
Prangli Raamatukogus 

Päikeseloojangu jooga tunnid
(igal pühapäeval)
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

21. juuni–11. august
Raamatute väljapanek “Läki päevi-
tama ja kalale“
Viimsi Raamatukogus
21. juuni k 15
Gümnaasiumi lõpuaktus
Viimsi Koolis
21. juuni k 18–24
Jaaniõhtu – Kelvingi küla 20
Rahvuslikud mängud noortele ja 
täiskasvanutele
Kelvingi küla lõkkeplatsil
21. juuni k 19–24
Lubja ja Pärnamäe küla ühine 
jaanipidu
Lasteala: batuut, jäätiseauto
Kiiking
Tantsuks: Andrus Kalvet ja 
ansambel KiViLy
Vinoteek ja puhvet
Lubja küla lõkkeplatsil

21.–22. juuni k 10–16
2013. a Eesti MV jalgratturite 
grupisõidus

Korraldaja: MTÜ Spordiklubi Ratta 
Agentuur
NB! Muudatused liikluskorralduses
Randvere tee-Lubja tee-Pärnamäe 
tee-Randvere tee
22. juuni k 13–23
Jaanipäev
Meelelahutuslik perepäev
Randvere külakeskuse juures
22.–23. juuni k 17–03
Jaaniõhtu
Leppneeme küla lõkkeplatsil
23. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
23. juuni k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
23. juuni k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
23. juuni k 17–24
Jaanimöll
Tantsuks mängivad Wismari Poisid
Toitlustamine 
Tammneeme ajaloolisel 
sadama-alal
23. juuni k 18–02
Jaaniõhtu – Suur külapidu
Ansamblid Greip, Rock Hotel ja Ivo 
Linna, Väikeste Lõõtspillide Ühing
k 21 jaanilõkke süütamine
Piletid Piletilevis, Rannarahva 
Muuseumis ja Viimsi Vabaõhu-
muuseumis 
Eelmüügist 5 € (juuniorid, 
seeniorid)/10 €
Kohapeal samal päeval 6 €/12 €
Viimsi Vabaõhumuuseumis
23. juuni k 20–02
Jaanituli
Rohuneeme küla lõkkeplatsil
23. juuni k 22–02
Jaanipäev
Ansambel “Kentukid“
Tasuta!
Prangli saarel Ülesaarel
27. juuni k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
29.–30. juuni 
XXI Eesti valdade suvemängud
Korraldaja: Eestimaa Spordiliit JÕUD
Võistlusalad: kergejõustik, meeste 
võrkpall, naiste võrkpall, jalgratta-
kross, orienteerumine, mälumäng, 
köievedu, jahilaskmine, petank, 
juhtide võistlus.
Kõik sportlased, kes soovivad 
Viimsi valda esindada, palume 
registreerida: Remo.Merimaa@
Viimsivv.ee, tel 602 8866
Karksi-Nuias
30. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
30. juuni k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
30. juuni k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
1.–5. juuli k 10–16.30
Hea Tuju Lastelaager
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
1. juuli–20. august
Raamatunäitus lastele 
“Tore suvevaheaeg on käes!“
1.–16. juuli
Raamatunäitus lastele 
“Rong see sõitis tsuh-tsuh-tsuh: 
Ellen Niit 85“
Viimsi Raamatukogus
3. juuli k 17–19
Kogupereetendus “Väike Tjorven“
Lavastaja Jaanus Rohumaa
Osades: Kirke Selirand, Margus 
Tabor, Ita Ever, Jaanus Rohumaa, 
Garmen Tabor, Kalju Orro jt.
NB! See etendus on välja müüdud!
Viimsi Vabaõhumuuseumis

4. juuli k 13–15 ja 17–19
Kogupereetendus “Väike Tjorven“ 
Piletid Piletilevis 7 €/12 € ja 
kohapeal enne etendust vabade 
kohtade olemasolul
Lapsed kuni 5a tasuta
Viimsi Vabaõhumuuseumis
4. juuli k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
5. juuli k 17–19
Kogupereetendus “Väike Tjorven“
Piletid Piletilevis 7 €/12 € ja 
kohapeal enne etendust vabade 
kohtade olemasolul
Lapsed kuni 5a tasuta
Viimsi Vabaõhumuuseumis
6. juuli k 10–13 
Pannkoogihommik
Viimsi Vabakoguduse kirikus
6. juuli k 18.15
Nargenfestival 2013
Hellerella avapidu
Tallinna Kammerorkester ja Tõnu 
Kaljuste
Esiettekanded: Tõnu Kõrvits, 
Rasmus Puur, Jarek Kasari
Tantsuõhtut sisustab DJ Tõnu 
Kõrvits
Piletid Piletilevis ja Rannarahva 
Muuseumis
Naissaarel Omari küüni publikuaias
7. juuli k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
7. juuli k 11 
Jumalateenistus 
Jutlus Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus
7. juuli k 13
Surnuaiapüha jumalateenistus 
armulauaga
Rohuneeme kabelis
7. juuli k 14.30
Jumalateenistus – Randvere kiriku 
161. aastapäev 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
7. juuli k 16
Kirikukontsert “Bachist Ehalani“
Marika Pabbo (sopran), Pille 
Metsson (orel)
Kavas Bach, Mozart, Händel,
Cherubini, Faurè, Sink, Toi, Ehala
Sissepääs vaba, oodatud on 
annetused
EELK Randvere Peetri kirikus
7. juuli k 18
Kontsert oreli toetuseks – Eesti 
Raadio Lastekoor
Toimub korjandus oreli ehituse 
heaks
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
7. juuli k 18.15
Nargenfestival 2013
“Melanhoolsed meestelaulud“
Marko Matvere, Margus Põldsepp 
ja Jaanus Jantson
Piletid Piletilevis ja Rannarahva 
Muuseumis
Naissaarel Omari küünis
8.–12. juuli k 10–16
Elulahelaager
½ päevast veedame rannas ja 
metsas
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
9. juuli k 18–20
Kogupereetendus “Väike Tjorven“
Lavastaja Jaanus Rohumaa
Osades: Kirke Selirand, Margus 
Tabor, Ita Ever, Jaanus Rohumaa, 
Garmen Tabor, Kalju Orro jt.
Piletid Piletilevis 7 €/12 € ja 
kohapeal enne etendust vabade 
kohtade olemasolul
Lapsed kuni 5 a. tasuta
Viimsi Vabaõhumuuseumis
10. ja 11. juuli k 14–16 ja 18–20
Kogupereetendus “Väike Tjorven“
Viimsi Vabaõhumuuseumis
11. juuli k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
12.–23. juuli
Raamatute väljapanek “Venda 

Sõelsepp 90 ja Vladimir 
Majakovski 120“
Viimsi Raamatukogus
12. juuli k 18–20
Kogupereetendus “Väike Tjorven“
Viimsi Vabaõhumuuseumis
13. juuli
Kalurite Päev
Ansambel “Vanaviisi“
Piletid 8 € eelmüük, 10 € kohapeal 
samal päeval
Prangli Rahvamajas
13. juuli k 16.15 ja 22
Nargenfestival 2013
Riho Sibul ja Vladislav Koržets
Piletid Piletilevis ja Rannarahva 
Muuseumis
Naissaarel Omari küünis
14. juuli k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
14. juuli k 11 
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
14. juuli k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
14. juuli k 12.15 ja 20.15
Nargenfestival 2013
“Naissaare Petka ja hunt“
Vladislav Koržetsi muinasjutt 
Sergei Prokofjevi muusikale
Esitab Nargenfestivali orkester 
Tõnu Kaljuste juhatamisel
Jutustab Vladislav Koržets
Piletid Piletilevis ja Rannarahva 
Muuseumis
Naissaarel Omari küünis
16. juuli k 20
Kontsert “Armastuse ilmad“ 
Luisa Värk & Uku Suviste
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
17.–18. juuli
Lastelaager 
Viimsi Vabakoguduses
20. juuli k 16.15 
Nargenfestival 2013
“Naissaare naiste lood“
Teatritrupp K.O.K.K, lavastaja Eva 
Kalbus 
Tekst Rannarahva Muuseum
Piletid Piletilevis ja Rannarahva 
Muuseumis
Naissaarel Omari küünis
21. juuli k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
21. juuli k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
21. juuli k 13
Jumalateenistus. Teenib Patrik 
Göransson
Naissaarel Püha Maarja kabelis
Palvus
Naissaare surnuaial
21. juuli k 14.30
Jumalateenistus armulauaga – 
leeriõnnistamine
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
21. juuli k 18.15
Nargenfestival 2013
“Melanhoolsed meestelaulud“
Marko Matvere, Margus Põldsepp 
ja Jaanus Jantson
Piletid Piletilevis ja Rannarahva 
Muuseumis
Naissaarel Omari küünis
24. juuli k 19
Filter Temposõidu Karikasarja 5. etapp
Korraldaja: MTÜ Aerobike Cycling 
Agency
Randvere teel, Leppneeme teel ja 
Lubja teel
25. juuli k 20
Kontsert – Alen Veziko “Ei ole 
öeldud tuulde“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
26. juuli k 18
Rannarahva festival
Näituse “Puhkusepaketid minevik-
ku“ avamine

Esineb Helin-Mari Arder
Rannarahva Muuseumis ja õuel
27. juuli k 10–16
Rannarahva festival
Suur turuhommik ja puhkuse pla-
neerimise päev
k 20–23 retropidu “Pidu piiritsoonis“
Ansamblid Laine ja Regatt
Viimsi Vabaõhumuuseumis
27. juuli k 10–13 
Pannkoogihommik
Viimsi Vabakoguduse kirikus
27. juuli k 18.15 
Nargenfestival 2013
“Naissaare naiste lood“
Teatritrupp K.O.K.K, lavastaja Eva 
Kalbus 
Tekst Rannarahva Muuseum
Piletid Piletilevis ja Rannarahva 
Muuseumis
Naissaarel Omari küünis
28. juuli k 10–17
Rannarahva festival
Külasimman
Viimsi Vabaõhumuuseumis
k 12–15 paatide paraad
Lennusadam, Pirita, Viimsi
28. juuli k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
28. juuli k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
28. juuli k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
28. juuli k 16.15 
Nargenfestival 2013
“Maailmareis Matverega“
Virtuaalne esitlus katamaraan 
Nordea ilmareisist 
Piletid Piletilevis ja Rannarahva 
Muuseumis
Naissaarel Omari küünis
29. juuli–7. august
Raamatute väljapanek “Aino 
Kallas 135“
Viimsi Raamatukogus
29. ja 30. juuli k 20–22
Vana Baskini Teater
Suvelavastus, komöödia “Nädal 
aega kolmekesi“
Autor Clement Michél (Prantsus-
maa)
Lavastaja Eero Spriit
Osades: Merilin Kirbits, Taavi 
Tõnisson ja Anti Kobin
Piletid 11 €/13 € Piletilevis, Pileti-
maailmas ja kohapeal
Rannarahva Muuseumi õuel
1. august k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
3.–4. august 
Zumba tants
Koht täpsustamisel. Jälgi reklaami!
Prangli saarel
4. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
4. august k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
4. august k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
4. august k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
5.–14. august
Raamatute väljapanek “Heino 
Väli 85“
Viimsi Raamatukogus
5. v 9. august k 10–16
Kunsti- ja loovuslaager
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
7. ja 8. august k 20–22
Vana Baskini Teater
Suvelavastus, komöödia “Minu 
Girlfriend on eestlane“
Autor Gilles Dyrek (Prantsusmaa)

Lavastaja Eero Spriit
Osades: Mairi Jõgi, Agnes Aaliste, 
Mihkel Kabel, Meelis Põdersoo
Piletid 11 €/13 € Piletilevis
Rannarahva Muuseumi õuel
8. august k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
9. august
Prangli spordipäev
Laskmine
Loo väljal
Võrkpall ja kergejõustik
Ülesaarel
Õhtul simman – ansambel 
“Apelsin“
Piletid 10 € eelmüük, 12 € koha-
peal samal päeval
Prangli Rahvamajas
9. august k 18
Viimsi Suveteatri kogupereetendus 
“Kunksmoor“ (esietendus)
Autor Aino Pervik
Lavastaja Andres Dvinjaninov
Osades: Ingrid Isotamm, Inga 
Lunge, Andres Dvinjaninov, 
Toomas Lunge
Muusikaline kujundus Indrek Kalda 
ja Andres Kuut
Viimsi Vabaõhumuuseumis
9. august k 21
Kirikukontsert – Johannes Sarapuu 
(tšello)
Kavas J. S. Bach
EELK Randvere Peetri kirikus
10. august k 10–13 
Pannkoogihommik
Viimsi Vabakoguduse kirikus
10. august k 14
Viimsi Suveteatri kogupereetendus 
“Kunksmoor“
Viimsi Vabaõhumuuseumis
11. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
11. august k 11
Jumalateenistus 
Jutlus Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus
11. august k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
11. august k 14 ja 18
Viimsi Suveteatri kogupereetendus 
“Kunksmoor“
Viimsi Vabaõhumuuseumis
12. august – 15. september
Raamatunäitus “Kuidas valmistuda 
kooliks?“
12.–26. august
Raamatunäitus “Hannu Mäkela 70“
Viimsi Raamatukogus
13. 14. ja 15. august k 18
Viimsi Suveteatri kogupereetendus 
“Kunksmoor“
15.–16. august
Harjumaa omavalitsustöötajate su-
vespordipäevad
Saue linnas
15. august k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
17. august k 14 ja 18
Viimsi Suveteatri kogupereetendus 
“Kunksmoor“
Viimsi Vabaõhumuuseumis
18. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
18. august k 11
Jumalateenistus – koguduse 88. 
aastapäev 
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
18. august k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus
18. august k 18
Viimsi Suveteatri kogupereetendus 
“Kunksmoor“
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Marje Plaan 
valla kultuuritöö koordinaator

tel 602 8866, 
e-post marje@viimsivv.ee
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Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal 
jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid see-
tõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed ära 
koduahjus või õues lõkkes. See saastab kesk-
konda, on kahjulik tervisele ning pole seepärast 
seadusega lubatud.

Koduses küttekoldes või lõkkes tohib põletada ainult tööt-
lemata puitu, kiletamata paberit ja pappi. Isegi selliseid ki-
lekotte, millel on märk PE või PP või tekst “võib põletada” 
ei tohi ise põletada, sest ka nende põletamine nõuab eritin-
gimusi, mida koduahjudes ja kaminates on raske saavutada.

Jäätmete põletamisel koduahjus või lahtises lõkkes 
eraldub hulk kahjulikke aineid, sest temperatuur ei tõu-
se piisavalt kõrgele, et plastiku ja muude jäätmete põle-
tamisel tekkivad ohtlikud ained ära põleks. Samuti ei ole 
kodustes tingimustes võimalik ohtlikke aineid filtrite abil 
kinni püüda, nagu tehakse spetsiaalsetes põletustehastes.  

Mõõtmised näitavad, et kodude korstnatest võib lühike-
se aja jooksul kordi rohkem ohtlikke saasteained õhku pais-
kuda kui ühest prügipõletustehasest paljude aastate jooksul. 
Kahju on suur ka seetõttu, et kodude korstnad ei ulatu väga 
kõrgele ja kahjulikud ained langevad oma koduaeda või 
naabruskonda ja me hingame või sööme selle ise sisse. Iga 
aednik teab, et tuhk on hea väetis ja kahjurite tõrjuja ning 
raputab aeg-ajalt seda puude ja põõsaste alla, aga kui seal 
on sees ka kahjulikud ained, mis pärinevad plastikutest või 
kahtlase väärtusega puidust, siis ei ole see enam hea. 

Lisaks keskkonna saastamisele ja tervise rikkumisele 
kahjustab jäätmete põletamine küttekoldeid ja korstnaid.

Kaire Kikas
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist

Möödunud aastal uppus 
Eestis piltlikult öeldes 
reisibussitäis inimesi. Kõi-
ge rohkem upub inimesi 
soojadel suvekuudel, 
juulis ja augustis. Sellel 
perioodil uppunutest on 
suures enamuses mehed 
vanuses 20-29 aastat. 
Valdava osa nende juh-
tumite juures on mängus 
alkohol.

Joobes inimesed upuvad uju-
des, sest ei saavuta hingamise 
ja liigutuste vahel rütmi ning 
hingavad vales kohas, tõm-
mates vett hingamisteedesse. 
Joobes inimene arvab, et kõik 
tema keha funktsioonid toimi-
vad samamoodi nagu kainena, 

Suvekuudel upub purjuspäi 
ujudes palju noori mehi

kuid paraku on joobeseisun-
dis inimese koordinatsioon 
paigast ära. Ka kõige parema 
ujuja koordinatsioon on joobes 
olekus häiritud ning vaatamata 
heale ujumisoskusele võib ta 
uppuda. See kehtib nii alkoho-
li- kui narkojoobe korral.

Tasakaalu kaotamine 
võib lõppeda uppumi-
sega
Joobes inimene kipub ka tui-
kuma ja kergemini tasakaalu 
kaotama. Maa peal komista-
des ja kukkudes on tagajärjeks 
kriimustused ja marrastused. 

Vees tasakaalu kaotades puu-
dub aga toetuspind, mille na-
jale pidama jääda ning tagajär-
jeks võib olla uppumine.

Uppunud tuuakse veest 
välja enamasti üsna kalda lähe-
dalt. See tähendab, et uputakse 
selle koha läheduses, kust vet-
te mindi. Purjus inimese jaoks 
võib vees osutuda ületamatuks 
ka lühike vahemaa.

On juhtumeid, kus veest 
välja toodud inimese kopsu-
dest lahangul vett ei leita. Sel-
le põhjus on organismi kait-
sereaktsioon. Kui vesi satub 
ootamatult hingamisteedesse, 

võib tekkida reflektoorne hin-
gamisteede sulg. Hingamis-
teed sulguvad ja häälepilu 
tõmbub kokku, et vesi kopsu 
ei satuks. Sellises olukorras ei 
pääse ka õhk enam kopsudesse 
ning inimene ei saa isegi appi 
hüüda. Sellest hetkest hakkab 
lämbumine. Sellisel juhul on 
tegemist kuiva uppumisega.

Hüpe ratastooli
Lisaks toimub igal aastal hul-
galiselt vigastustega lõppevaid 
veeõnnetusi, mille tagajärjel 
satuvad noored mehed haig-
lasse või jäävad vigastuse tõttu 
elu lõpuni ratastooli. Enne vet-
te hüppamist peab olema veen-
dunud, et vesi on hüppamise 
kohas piisavalt sügav ning 
põhjas ei ole risu, mis võiks 
inimest vigastada. Tumeda 
põhja korral ja ka hämaras on 
silma järgi võimatu hinnata 
vee sügavust või tuvastada 
põhjas olevaid esemeid. Lõbu 
pärast tervisega riskida ei tasu.

Sirle Matt
Päästeameti 

Põhja päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht

UPPUMiSTE STATiSTiKA 
l 2010 – 97 inimest, neist 
81 meest, 10 naist ja 6 last
l 2011 – 55 inimest, 46 
meest, 7 naist ja 2 last
l 2012 – 54 inimest, neist 
44 meest, 8 naist ja 2 last
l 2013 (1. juuni seisuga) 
13 inimest, neist 9 meest, 
3 naist ja 1 laps

Tänavu on juba uppunud 13 inimest. Foto Matton

Jäätmete põleta-
mine on kahjulik
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Randvere Päevakeskuse 
reisiklubi imelistest ela-
mustest Saaremaal täie 
raha eest.

Randvere Päevakeskuse ju-
hataja Aime Salmistu eestve-
damisel sõitsime Bremmer 
reiside reisijuhi Moonika ja 
bussijuhi Tiiduga Virtsu sa-
damasse, sealt praamiga Kui-
vastusse, kus meid ootas saare 
giid Aldo Haandi. Tema tead-
mised olid ammendamatud, 
pluss saarlasele omane huu-
morimeel ja murrak – tõeline 
jackpot!

Esimese päeva elamused 
algasid Muhu saarel. Koguva 
külas saime mahlaka jutuga 
giidilt Juhan Smuuli kohta tea-
da naljakaid lugusid, millest 
raamatutes ei kirjutata. Külas-
tasime koolimuuseumi ja Väl-
ja talu käsitöömuuseumi ning 
nägime Eemu tuulikut. Sõidu 
ajal andis giid põhjaliku üle-
vaate Muhu- ja Saaremaast. 

Eksootiline linnufarm
Kui vaateväljast kadusid kivi-
aiad, kadastikud jm, leidsime 
end keset eksootilisi linde Laa-
su talu jaanalinnufarmis. Pere-
mees Elmet tegi meile ring-
käigu farmis, kus jaanalinnud, 
emud, nandud, faasanid jne. 
Huvi oli kõigil suur ja küsi-
musi tuli hulgaliselt. Peremehe 
iga seletus ja vastus oli riukaid 
täis. Astusime ka talupoodi, 
kus müüdi omatehtud suvenii-
re ja kreeme.

Maasi ordulinnusega tut-
vudes einestasime – pirukad 
ja mahl kulusid marjaks! Karja 
kirikust Angla tuulikumäele, 
sealt Panga pangale kulges 
teekond, kuni päeva lõpetu-
seks sõideti Tihemetsa tallu, 
kus perenaine oli meile val-
mistanud õhtusöögi: piirama-
tus koguses suitsulesta, räime, 
rollmopsi, sooja kartulit külma 
kastmega jne. Tuju tõstmiseks 
oli laual koduõlu. Kohalikult 
lõõtspillinaiselt Õielt tuli lugu-
sid nagu varrukast. Seltskond 
laulis kaasa ja meie Aime sai 
lõõtspillil käe valgeks. 

Teine päev algas Kuressaa-
re piiskopilinnusega tutvudes 
ning seejärel olimegi valmis 
esmatutvumiseks Vilsandiga. 
Viibisime Loona mõisa aia-
majas, kus asub muuseum fos-
siilide ja kivimite näidistega. 
Loonalt sõitsime Papisaare 
sadamasse, sealt väikeste paa-
tidega Vilsandile. 

Paadisõit oli üpris ekst-
reemne, sest vesi oli alanenud 
ja oli oht põhja kinni jääda. 

Imeline Saaremaareis

Aga paadimehed olid oma ala 
spetsid. 

Õnnelikult kaldal, viisid 
meid edasi veomasinad. Meid 
ootas lahke pererahvas toeka 
sooja lõunaga – seljankaga, 
kus lusikas võis püsti seista. 
Pärast kosutavat sööki tutvusi-
me ökosüsteemide energiama-
jaga, mis on ainulaadne kogu 
Euroopas. 

Vestlus- ja lauluring 
Tättega
Muinsusväärtusega energiatõ-
husa maja saalis istus ei keegi 
muu kui Jaan Tätte, kellega 
meile oli korraldatud vestlus- 
ja lauluring. Ruttu saavutasi-
me sooja kontakti. 

Jaan ütles, et ilus on mõel-
da, et kogu elu on looming ja 
nõnda on ta oma elukest võt-
nud ning püüdnud elada nii, et 
kõik tunduks muinasjutu moo-
di. Vilsandil on ta tundnud õn-
nehetki ja rõõmu oma elu üle. 
Paljud hetked on saanud laulu-

deks ja neid ta meile lauliski.
Tema kuulamine-nägemine 

läks südamesse, nagu oleksime 
väga heal sõbral külas. Lihtsa 
muheda sellina rääkis ta vürt-
sikalt oma laulude sünnilugu-
dest. Kõige uhkemalt tundsid 
end Randvere kandi inimesed, 
sest sealt on pärit Jaani naine. 

Tugeva aplausiga saatsime 
Jaani pooleli jäänud müüritöö-

le. Jalutasime veel saarel, kuni 
veoautod meid taas sadamasse 
sõidutasid. Kuressaares otsus-
tas igaüks ise: kes hotelli puh-
kama, kes linnaga tutvuma.

Ärasõidu hommikul anti 
veel linnas vaba aega. Valluta-
sime ökopoe Saarte Sahver ja 
ostsime ära pea kogu poe sine-
pivaru. Porgandileiba kõigile 
soovijaile ei jätkunudki.

Ringreis jätkus peatusega 
Tehumardi lahinguväljal, käi-
sime Sõrve sääre tipus ja täien-
dasime oma kivikollektsioone. 
Järgmine peatus oli seebikojas, 
kus meid pühendati külmpres-
si meetodil seebi valmistami-
se saladustesse ning kostitati 
ainulaadses aiakohvikus. Ost-
sime kaasa ökoseepe ja eeter-
likke õlisid ning hüvastijätuks 
laulsime Viimsi valssi. Vahva 
elamus oli!

Ei saanud peatumata möö-
da ka Kaali meteoriidikraatrist 
ja külastuskeskusest. Ning 
seejärel viis tee käsitöömeister 
Sirje Tüüri tallu. 

Toredaks üllatuseks viis 
reisijuht Moonika meid oma 
jutuga filmi “Siin me oleme” 
tegevuspaikadesse. Kui Virt-
sus bussi istusime, käivitas ta 
filmi ning aeg läks lõbusalt ja 
kiiresti. 

Aitäh taevastele vägedele, 
kes andsid ilusa ilma, aitäh 
kõigile, kes selle eheda mere-
taguse reisi organiseerisid. Ei 
saa ütlemata jätta, et reisiselts-
kond oli üskmeelne ja vahva. 
Kui tahate seda kõike kogeda, 
käige ise samas ära. Ühe kir-
jatükiga kõike edasi anda on 
võimatu.

Elfriide Ojase

Reisi kõrghetk oli ühispildi tegemine jaan Tättega. Foto Moonika Kõrre

Teel Vilsandi majaka juurde.

Kosutav söök värskes õhus.

Tänavuste Tallinna vanalinna päevade tervise-
päeva üheks sisukamaks ning edukamaks üritu-
seks kujunes “Tervete liigeste saladus“. 

Üritus toimus Hopneri maja 
suures saalis ning koosnes ka-
hest omavahel seotud osast: 
esimene pool oli teoreetiline 
loeng liigestest ning nende 
toimimise alustest ning tei-
ne pool oli praktiline õpetus, 
kuidas oma liigeseid liiguta-
da. Tavalisest võimlemisest

erinev oli see, et põhjalikku liigeste võimlemist tutvustati 
teatud kindlas asendis – toolil istudes. 

Ürituse korraldas Reet Pool,  Aktiivse Tervise Stuudio 
ReetTer juht ning mahuka koduvõimlemise käsiraamatu 
“Treeni terviseks koos minuga” autor. 2013. aasta algusest 
treenib ta kahte seenior-tervisevõimlejate rühma Viimsi 
Päevakeskuses. 

Treeningud on olnud mitmekesised. Traditsioonilisele 
võimlemisele lisandus ka emotsionaalne osa – uue vahendi-
na linikuga võimlemise tehnika. Nii oli Päevakeskuse ringi-
de lõpupeol 29. mail vaatajail näha mõlemalt rühmalt mee-
leolukaid ja värvilisi-lillelisi esinemiskavasid linikutega.

Vanalinna Päevadel osales koondrühm 15 Viimsi noo-
rusliku prouaga. Publikult oli väga soe vastuvõtt. Lausa 
vaimustatud oldi Viimsi võimlejatest. 

Kogu üritus oli Reet Pooli ja võimlejate poolt tasuta.
Reet Pool

Peaaegu maa-
võistlus bowlingus
1. juunil võitis Viimsi Pensionäride Ühenduse 
eakate bowlinguklubi esikoha Malta-Eesti 63+ 
meeste võistlusel.

“Suur tänu Viimsi bowlin-
gumeeskonnale tugeva esi-
nemise eest Malta-Eesti 63+ 
meeste võistlusel. Malta, Slo-
veenia ja Portugali külaliste-
le jäid eestlased meelde kui 
vitaalsed ja hästi ettevalmis-
tunud väärikad mehed”. Sel-

lise kirja saatis võistluse korraldaja Tallinna Ülikoolist 
Tiina Tambaum Viimsi Pensionäride Ühendusele.

1. juunil võitis Viimsi Pensionäride Ühenduse eakate 
bowlinguklubi ülalmainitud võistlusel esikoha. Võistles 
kaks võistkonda eakaid vanuses 63 ja vanemad Maltalt ja 
viis samaealist Eestist. Võidu tagasid Viimsile tugeva män-
guga Erni Nõmm, Mihkel Roots, Väino Tomingas, Bernald 
Sillaots ja Rein Valkna. Eriti hoos oli Väino Tomingas, kes 
võistles ka individuaalarvestuses. Väga heas hoos oli 81aas-
tane Bernald Sillaots, kes tegi 188 silmaga mängu, mis on 
tema isiklik rekord.

Ilus lõpp hooajale ja siit ka üleskutse kõigile Viimsi 
eakatele sügiseks: “Tulge harjutama, saate tervist ja lusti, 
aastad ei loe!”

Viiu Nurmela 
Viimsi PÜ esinaine

Tervisevõimlejad 
vanalinna päevadel

Viimsi prouad eestvõimle-
jaina vanalinna päevadel.

Viimsi bowlingumeeskond.
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Ühel varakevadisel päe-
val kolm aastat tagasi 
teatas ema mulle hommi-
kul kooli sõites, et alates 
augustist on tema tööko-
haks kolmeks aastaks iiri-
maa. See uudis tähendas 
meie perele kolimist.

Minu esimene reageering oli, 
et mina ei taha võõrale maale 
kolida ja mulle jäi kaks valikut 
– kas jääda isaga Eestisse või 
minna õe ja emaga Iirimaale. 
Mul lasti rahulikult mõelda, 
keegi ei küsinud iga päev, et 
mis su otsus on või kus tahaksid 
parema meelega olla jne. Kui 
oli kätte jõudnud aeg, et ema 
pidi hakkama tegelema kooli 
otsingutega ja kolimise ette-
valmistamisega, teatasin oma 
otsusest siiski Iirimaale kolida. 
Tõenäoliselt ei oleks ma muidu 
kunagi Iirimaale sattunud.

Lõpuks jõudiski kätte juu-
li. Kolimisauto tagurdas meie 
aeda ning paari tunni jooksul 
pandi asjad autosse ja tagasi-
teed enam polnud. Ema lahkus 
paar nädalat varem ning meie 
isa ja õega augusti algul. See 
oli minu esimene lennureis. 
Me jõudsime Dublinisse sü-
daööl, ema oli lennujaamas 
vastas ning tee uude kodusse 
tundus pikk ja lõputu. Lõpuks 
keeras auto ühte hoovi, mis oli-
gi meie uus kodu teatud ajaks. 
Punasest kivist kahekorruseli-
ne ridamaja. Hiljem selgus, et 
terve Dublin on selliseid maju 
täis – madalad kahekorruseli-
sed, enamjaolt punasest kivist 
majad.

Uues koolis 
Kool algas 30. augustil ning 
nii nagu Eestiski hakkasin 
käima elukohajärgses koolis. 
Kuna Iirimaal ei ole riiklikke 
lasteaedu, siis hakkavad lapsed 
juba alates neljandast eluaas-
tast koolis käima, seega hak-
kasime koos õega ühes koolis 
käima. Mina läksin 4. klassi 
ja õde junior infants (noorem 
väikelapse) klassi, mis ei ole 
eelkool. Eelkool on veel enne 
seda kolmeaastaselt. Alustasin 
Iirimaal oma õpinguid klass 
kõrgemal, Eestis oleksin läi-
nud 3. klassi, aga Iirimaal pan-
di vanuse järgi 4. klassi. Olin 
õppinud ainult ühe aasta Eestis 
inglise keelt ning mu õde pol-
nud õppinud ühtegi sõna – nii 
me siis läksime kahekesi 30. 
augustil umbkeelsetena uude 
kooli, mis oli võrreldes Viimsi 
kooliga imepisike kahekorru-
seline koolimaja viie klassi-
ruumi ja ühe aulaga. Eraldi 
klassiruumides oli preschool 
(eelkool), junior infants (noo-
rem väikelaps), senior infants 
(vanem väikelaps) ja ülejäänud 
klassid olid kahekaupa koos: 
1.-2. klass, 3.-4. klass ja 5.-6. 
klass, kelle õpperuumiks oli 
kooli aula. Kooli teisel korru-
sel oli üks õpperuum ja raama-
tukogu ning selles õpperuumis 
olen õppinud kõik kolm aastat. 

Iirimaa on katoliiklik riik 

Rikastav koolikogemus võõrsilt

ning üldjuhul tegutsevad kõik 
koolid kiriku juures. Koolitun-
dide alguses on ühised palve-
tunnid ning kirikuõpetaja käib 
usutunde andmas. Enamasti 
on poiste ja tüdrukute koolid 
eraldi. Meie kool on küll kiri-
ku juurde asutatud, kuid mitte 
nii katoliiklik. Meie koolis ei 
ole hommikusi palvetunde ega 
usuõpetust. Seda saavad ainult 
need lapsed, kes tahavad, ja 
nendel on siis eraldi tunnid ki-
rikuõpetajaga. 

Teistsugused kombed
Meie koolis õpivad poisid ja 
tüdrukud koos. Olles tulnud 
Eestist ja käinud juba kaks 
aastat iseseisvalt hommikul 
kooli ja pärast kooli koju, oli 
mulle algul võõras, et keegi 
peab kogu aeg mind viima ja 
võtma, aga Iirimaal ei ole alla 
11aaastastel lastel lubatud üksi 
kodus olla ega ka kooli minna 
ja sealt tulla. Kooli väravad 
tehakse 8.30 lahti ning lapsed 
peavad koolis olema 8.45, siis 
on aeg, kus õpetaja saab indi-
viduaalselt lastega tegelda ja 
kell 9 hakkavad tunnid. 

Kui tunnid algavad, pan-
nakse uuesti väravad kinni 
ning need avatakse koolipäe-
va lõpus. Koolipäeva lõpuks 
on kaks aega – kell 13.10 lõ-
petavad väiksemad ja 14.10 
suuremad alates 1. klassist. 
Kooli väravad avatakse 13.05 
ja uuesti 14.05. Tundide lõpus 
liigub iga klass koos õpetajaga 
kas koolihoovi või fuajeesse 
ning kui õpetaja näeb lapseva-
nemat või lapsehoidjat, lubab 
ta lapsel lahkuda. Kui kedagi 
vastas ei ole, siis helistatak-
se lapsevanemale ja laps jääb 
kooliruumi ootama, üksinda 
lastakse liikuda ainult 6. klassi 
lastel, kes on 12 aastat vanad. 

Kuna ema käis tööl, siis 
esimesel aastal oli meil õega 
lapsehoidjaks filipiinlanna Wen-
dy, kes oli väga tore ning tegi 
meile aeg-ajalt ka filipiini toite. 

Need oli huvitavad, aga me oli-
me harjunud teistsuguste toitu-
dega. 

Teisel kooliaastal oli meil 
eestlasest au pair ehk lapse-
hoidja, kes elas meie juures. 
Temaga sain teha ka eesti õp-
pimisi. Kuna olin soovinud 
jätkata Eestisse naastes oma 
klassiga, siis õpin ka Eesti 
õppekava järgi ja käin Eestis 
olles kontrollimas. See ei ole 
küll kerge, aga kuna olin selli-
se otsuse teinud, siis taganeda 
polnud enam kusagile. Eks nii 
mõnigi kord on olnud õppi-
miste juures pisaraid ja riide 
emaga, kes ikka korrutas, et te-
gin selle otsuse ju ise ja ei õpi 
kellelegi teisele, vaid iseenda-
le. Aga tänu Viimsi Kooli klas-
sijuhatajale ja teistele aineõpe-
tajatele olen siiani hakkama 
saanud ja lohutuseks ütlen 
endale ikka, et sügisest alates 
on vaja õppida ainult ühe kooli 
õppimisi. 

Kaks kooli korraga
Kui iiri koolis oleks sama süs-
teem nagu Eestis, siis tõenäo-
liselt ei oleks võimalik õppi-
da kahe kooli õppimisi. Siin 
Iirimaa koolis antakse nädala 
õppimised korraga, st igal es-
maspäeval antakse terve nä-
dala ülesanded. Kõik töövihi-
kud on üles ehitatud nädalate 
kaupa ja sa tead, et neljapäeva 
õhtuks peavad olema kõik nä-
dala ülesanded tehtud. Näiteks 
matemaatika töövihikus on iga 
päeva kohta tulp ülesandeid, sa 
võid need ära teha korraga või 
päeva kaupa, täpselt sama on 
inglise keelega. Mõnel päeval 
annab õpetaja juurde õpiku-
ülesandeid, aga kodutööd ongi 
ainult matemaatikas ja inglise 
keeles. Siin koolis ei ole nii 
palju erinevaid aineid kui Ees-
tis ning tunni pikkused on sa-
muti erinevad. 

Meil on siin kaks vahetun-
di, üks pikem kui teine ning 
üldjuhul on pikk vahetund 

mõeldud söömiseks. Siin koo-
lides ei ole sooja lõunat, ema 
pakib meile õega kaasa igal 
hommikul lunch box´i (lõuna-
pajukikese), mida igaüks sööb 
oma laua taga. Vahetundide 
ajal ollakse üldjuhul õues, kui 
vihma sajab, siis vaadatakse 
siseruumides filme. Iirimaa 
koolisüsteemi järgi lõpetan 
ma sel aastal põhikooli ehk 6. 
klassi. Edasi minnakse kolled-
žisse ja sinna saadakse katsete 
alusel, seega kõik minu klas-
sikaaslased tegid kevadel kol-
ledžikatseid. Tunniplaani kui 
sellist siin koolides ei ole. 

Kolm aastat Iirimaal ela-
mist on mulle juurde andud 
palju teadmisi, olen õppinud 
tundma teise riigi kultuuri ja 
räägin vabalt ka üht võõrkeelt. 
Vahest on isegi lihtsam öelda 
mõnda asja inglise kui eesti 
keeles, sest inglise keeles saab 
mõne asja ära öelda ühe sõna-
ga, aga eesti keeles pead pike-
malt seletama. Minu noorem 
õde ei teagi paljusid sõnu eesti 
keeles, kuna ta oli 4aastane, kui 
Iirimaale tulime ning tal pol-
nud veel täielikku eesti keele 
sõnavara. Õpime siin ju inglise 
keeles ja meie sõbrad on kõik 
inglise keelt kõnelevad lapsed.  

Lumi tõi kaose
Minu meelest kõige toredam 
traditsioon on siin halloween. 
Juba varakult kaunistatakse 
majad ning kui lõpuks on käes 
halloween, siis on tänavad eri-
nevas vanuses kostümeeritud 
lapsi täis ning kõigil kommi-
kotid käes. Tavaliselt sööme 
me neid komme jõuludeni ja 
kauemgi. Kui halloweeni asjad 
akendelt ära kaovad, tekivad 
sinna jõulukaunistused –1. no-
vembrist alates on Iirimaa juba 
jõuluehteis. 

Ainuke, mida me siin õega 
igatseme, on lumi. Esimesel 
aastal tuli novembri lõpus kor-
raks lumi maha, aga see tõi 
kaasa kaose. Kool oli kinni 

ning ühistransport ei liikunud, 
vesi võeti õhtul alates kella 
19st ära ja tänav oli autodest 
tühi. Neil ei ole ju talvekum-
me nagu meil Eestis. Meie aga 
nautisime seda aega, sest meil 
olid talveriided kaasa võetud. 

Riigipühasid on neil ka roh-
kem, peaaegu iga kuu on üks 
esmaspäev vaba ja koolivahe-
aegasid on põhikoolis rohkem 
kui Eestis. Erinevalt eesti koo-
lilastest puhkame me ka veeb-
ruaris ühe nädala ning kevad-
vaheaeg on meil kaks nädalat. 
Kuid meie kool lõpeb ka alles 
juuni lõpus. Kui mingi riigipü-
ha satub nädalavahetusele, siis 
see puhatakse järgi, s.t esmas-
päev on tavaliselt vaba. 

Meie pere jaoks oli ehk 
kõige raskem kohaneda siinse 
toidulauaga. Siin ei ole musta 
leiba ning saia süüakse peaae-
gu igal toidukorral. Poodides 
on tohutu suured letid saiu, 
aga leiba pole. Samuti ei ole 
siin viinereid ega keeduvorsti, 
neid käime ostmas vene või 
poola poodides ja kõige roh-
kem tunnen puudust hapukoo-
rest ja pelmeenidest. Ka neid 
käime ostmas vene poodidest. 
Iirimaal elab palju eestlasi. 

Sügisest alates käime õega 
eesti koolis Iirimaal, kus ka 
meie ema on vabatahtlik õpeta-
ja. Kool toimub kord kuus pü-
hapäeviti, kui eesti lapsed kok-
ku saavad ja õpivad eesti keeles 
rahvakalendrit tundma. Õppe-
töö toimub eri vanusegruppides 
ning koolis käib ligi 80 last. 
Osade laste kodukeel on inglise 
keel ja neil on väga raske.

Neli aastaaega kogu 
aeg
Geograafilise asetsuse järgi 
peaks olema Iirimaal elada väga 
mõnus, kuid tegelikkuses on see 
raske, sest sa kunagi ei tea hom-
mikul, mida selga panna. Siin ei 
ole neli aastaaega nagu Eestis, 
vaid sa pead iga päev olema val-
mis neljaks aastaajaks. Suve kui 

sellist meie mõistes ei ole, sest 
üle 18 kraadi termomeeter ei 
tõuse ja kuna on tegemist saare-
riigiga, siis vesi ümbritseb igalt 
poolt, aga ujuda ei saa, sest vesi 
on külm. Meres küll käiakse 
ujumas, aga kalipsodega.

Iirimaa loodus on väga ilus 
ja aasta ringi roheline. Oleme 
perega kolme aasta jooksul 
terve Iirimaa läbi reisinud ja 
loodusvaateid on palju, mis 
meelde jäävad. Kõige ilusam 
aeg Iirimaal on kevad, kui kõik 
õitsele puhkeb ja peale pikka 
pimedust ja vihmaperioodi saa-
bub päikesepaiste ning soojus. 

Iga kord, kui keegi küsib, 
et kas ootan juba kojunaas-
mist, siis vastan kindalt jaa-
tavalt. Kuigi mul on tekkinud 
siia sõbrad ja tuttavad, on oma 
kodu see, kuhu tahan tagasi. 
Olles kodunt eemal, hakkad 
mõistma selle väärtust ja os-
kad hinnata seda, mis sul on. 
Elades Eestis sai pahandatud, 
et miks talv ei lõpe ja miks nii 
külm peab olema, olles nüüd 
sellest eemal igatsen seda taga. 
Ikka sai Eestis olles unistatud, 
et võiks kuskil mujal maailmas 
elada, sest seal on ju kindlasti 
parem. Olen nüüd elanud Ees-
tist eemal mujal maailmas ja 
ma ei saa öelda, et siin oleks 
parem kui Eestis. 

Kindlasti hakkan Eestis ol-
les puudust tundma lahketest 
ja sõbralikest inimestest, kes 
siin tänaval isegi liiga lähedalt 
mööda minnes juba vabanda-
vad. Nad alati naeratavad vas-
tu tulles, isegi kui oled võõras.

Tore oli lahkuda, sest kõik 
uus ja huvitav ootas meid ees, 
aga veel toredam on tagasi tul-
la, sest vana ja hea on siiski 
parem. Loeme vaikselt kogu 
perega juba päevi, mil taas 
kord kolimisauto meie aeda 
tagurdab ja asjad peale paneb 
ning kindlasti ei tundugi pikk 
tee lennujaama enam nii pikk.

Rebecca
12 a

iirimaa loodus on väga ilus, aasta ringi roheline ning pakub üllatavalt kauneid ja meeldejäävaid vaateid.
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Maikuu kolmel esmaspäe-
val toimusid jK Tallinna 
Kalevi korraldatud Tallin-
na lasteaedade jalgpalli-
päevade miniturniirid. 

Et kutsutud olid ka Viimsi las-
teaiad, otsustasime Päikeseratta 
maja lasteaia rühmadest tubli-
mad 5-7aastased jalgpallihuvi-
lised poisid ja tüdrukud kokku 
koguda, paar trenni teha ning 
seejärel toredast üritusest osa 
võtta. Kas ka esikoht ära tuua? 
See polnud esialgu olulisim. 

Juba paar nädalat enne 
võistluspäeva küsisid noored 
jalgpallurid: “Kas järgmisel es-
maspäeval on meie võistlus?”, 
“Mitu päeva on veel võistluse-
ni?”, “Kas võitja saab karika?” 
jt ootusärevaid küsimusi, kuni 
jõudiski kätte 13. mai, mil pi-
dime oma lasteaia ja Viimsi au 
eest väljas olema...

Jalgpalliturniir toimus Tal-
linna Kalevi staadionil ning 
kokku osales 13 lasteaeda üle 
Tallinna. Võistkonnad jagati 
kolme alagruppi ja mängud toi-
musid kolmel väljakul. Mängu 
vaheaegadel lõbustasid lapsi ja 
näitasid jalkatrikke JK Tallin-
na Kalevi tegevmängijad, oli 
võimalus batuudil hüpata jm 
atraktsioonidel lõbutseda.

Päikeseratta meeskond, kes 
paistis silma ka sellega, et meil 
olid ilusad oranžid oma laste-

Päikeseratta lasteaed – tegija ka jalgpallis

aia nimelised särgid – loositi 
B-alagruppi Priisle, Pargi ja 
Liivalossi lasteaedadega.

Esimene mäng. Nagu ikka, 
olid kõik mängijad väga elevil 
ja närvis, enamusel oli tegemist 
esimeste (jalgpalli)võistlustega 
üldse. Aga kui oldi juba löö-
dud esimesed väravad, asendus 
pinge mängulustiga ning saime 
Priisle lasteaiast jagu 4:0. Teine 
mäng ostus nn Viimsi-derbyks, 
kuna viimasel hetkel oli regist-
reerunud ka Viimsi Pargi las-
teaed. Valla omavahelises jõu-

katsumises jäid seekord peale 
Päikeseratta lapsed, võites 5:0. 
Alagrupi viimases mängus tuli 
meile vastu Liivalossi lasteaed, 
kelle kooseisus oli ka 4 tüd-
rukut (meie kasutasime vaid 
ühte), ning vastast austades ka-
sutasime vaid meie noorimaid 
– 5aastaseid mängijaid Karli, 
Kasparit, Frodet ja ainukest tüd-
rukut Liisut. 3:0 võit ja alagru-
pis kindel esikoht!

Edasi läksid mängud juba 
play-off süsteemis ning poolfi-
naali vastaseks tuli meile Rõõ-

mutarekese lasteaed. Selles 
võistkonnas mängisid poisid, 
kellest oli näha, et mõnedki 
neist käivad juba jalgpalli-
trennides, ent korralikult oma 
mängujoonist hoides ja treene-
ri õpetussõnu kuulates saime 
ka nendest 2:0 jagu ning oli-
megi jõudnud finaali!

I koha otsustavas mängus 
tulid meile vastu Lindakivi 
lasteaia poisid Lasnamäelt. 
Meie mängumehed olid enne 
finaali parasjagu elevil, ikkagi 
esikohamäng, kus parim saab 

karika!  Natuke peljati ka vene 
keelt rääkivaid vastaseid, kel-
lest mõnigi juba pea jagu meie 
omadest pikemad olid. Ent väl-
jakul olid kõik tublid ja ühtse 
tegevuse abil saavutasime 5:0 
võidu. Eriti ilus oli viimane 
värav, kui Rasseli karistuslöök  
umbes 14 meetrilt üle vastase 
müüri värava ristnurka lendas. 

Kokkuvõttes: väravate va-
hega 19:0 kindel esikoht ja 
võidukarikas Viimsisse Päike-
seratta lasteaiale. Lisaks kari-
kale ja kirjeldamatule rõõmule 
saime auhinnaks suure kahe-
osalise pusle ning kõik mängi-
jad diplomi, helkuri ja jäätise 
põske pistmiseks.

Päikeseratta lasteaia võist-

konnas mängisid Tibude rüh-
mast: Kaspar Kross, Frode 
Andresson, Karl Mägi (2 vära-
vat); Päikesejänkude rühmast: 
Oliver Pettai (2 väravat), Kas-
par Kallaste ning Mesimummi-
de rühmast: v.v. Kevin Kross, 
Martin Seppik, Franz Andres-
son (4 väravat), Rassel-Rait 
Rumma (turniiri edukaim vä-
ravalööja 8 väravaga) ning 
ainuke ja tubli tüdruk-pallur 
Christa-Liza Schuster (3 vära-
vat!). Treener oli allakirjutanu.

Loodame, et turniir saab 
traditsiooniliseks ning julgus-
tame tulevikus osa võtma ka 
teisi Viimsi lasteaedasid, sest 
päev täis jalgpalli on tore !

jaanus Rumma

Karoliina Liiv sai Eesti meistriks 
31. maist kuni 2. juunini toimusid Paides Eesti meistrivõist-
lused males, kus kuni 8aastaste tüdrukute vanuseklassis 
tuli pärast 2 partiilist lisamatši Eesti meistriks Viimsi tüdruk 
Karoliina Liiv. 

Suure töö Karoliina (pildil) juhendami-
sel on teinud treener Vello Kiiver Kadrioru 
maleklubist ja Karoliina tubli õde Kristiina. 
Karoliina ja Kristiina, kelle saagiks jäi sel 
aastal 4. koht kuni 14aastaste ja 5. koht 
kuni 12-aastaste tüdrukute Eesti meistri-
võistlustel, osalevad 17. juunil algavatel 
Euroopa karikavõistlustel Gruusias ning 
aasta lõpus ootavad tüdrukuid Eesti noor-

tekoondise koosseisus ees maailmameistrivõistlused Araabia 
Ühendemiraatides. 

Daimar Liiv

Võidukas Päikeseratta lasteaia võistkond. 
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28. juulil on Pirita-Kloost-
rimetsa ringil Maxima GP 
võidusõit ja sportlik pere-
päev. 

Tänavu 28. juulil peetakse 
Pirital kümnes rattavõistlus 
traagiliselt hukkunud Lauri 
Ausi mälestuseks. Maxima GP 
Lauri Ausi X memoriaal annab 
juuli viimasel pühapäeval või-
maluse jälgida nii Eesti kui ka 
maailma jalgrattaspordi tippu-
de omavahelist mõõduvõtmist. 

Lisaks on CFC Spordiklu-
bi korraldatava ürituse raames 
avatud kõigile huvilistele 53 
km pikkune rahvasõit. Laste-
le, kel vanust kuus aastat või 
enam, korraldatakse kuue ki-
lomeetri pikkune peresõit ning 
kõige pisematele pakub lusti 
0,2 kilomeetri pikkune tillusõit. 

Peresõit ja Tillusõit
Kõik sõidud algavad Pirita 
kloostri esiselt alalt – harrasta-
jatele ja noorsportlastele mõel-
dud eelregistreerimisega Maxi-
ma GP rahvasõidu start antakse 
kell 11, peresõidule starditakse 
kell 11.05 ja tillusõidule kell 
11.30. Publikule on võistluste 
jälgimine tasuta, samuti on ta-
suta pere- ja tillusõit.

Põhisõit ehk Maxima GP 
Lauri Ausi X memoriaal star-
dib kell 14. Pirita-Kloostrimet-
sa ringil peetaval 126kilomeet-
risel võistlusel saavad osaleda 
vaid rahvusvahelise jalgratta-
liidu UCI ja Eesti Jalgratturite 
Liidu (EJL) litsentsiga sport-
lased. Võistlusele on kutsutud 
kogu Eesti hetke jalgrattaspordi 
paremik eesotsas nädal varem 
lõppenud Tour de France’ilt 
saabunud Rein Taaramäe, juu-
nis mainekal Šveitsi velotuuril 
kuuenda koha välja sõitnud Ta-
nel Kangerti ning kodusel Tour 
of Estonial võidutsenud Gert 
Jõeäärega. Kui võistluskalen-
der ja sportlik vorm lubavad, 
on kõik eelnimetatud kolm 

lubanud Maxima GP-l ka osa-
leda. Samuti võtab nooremate 
kolleegidega mõõtu Jaan Kirsi-
puu, kes on lubanud peresõidu 
raames alustavatele rattahuvi-
listele nõu ja jõuga abiks olla. 

Liikluskorralduse 
muutus
Maxima GP-ga seoses muutub 
Pirital liikluskorraldus, mistõt-
tu kutsume autojuhte üles tä-
helepanelikkusele. Kell 10-18 
on sõidukitele suletud Kloost-
rimetsa ringrada Pirital ning 
linnast väljuv sõidusuund Pirita 
teel alates Rummu teest kuni 
Kloostrimetsa teeni. Põhisõit ehk 
tippratturite võistlus peetakse 
Kloostrimetsa ringil, rahvasõit 

suundub ringilt Kloostrimetsa 
teed, Pärnamäe teed ja Saha-Loo 
teed mööda Peterburi maantee alt 
läbi ümber Maardu järve. 

Peresõidul läbitakse samu-
ti Kloostrimetsa ring. Tillusõit 
koos kõigile osalejatele mõel-
dud maitsvate auhindadega 
peetakse võistluste stardi-fini-
šialal Pirita kloostri ees. Kui 
ilm võimaldab, saavad lapsed 
tasuta nautida mängulusti täis-
puhutavatel mänguväljakutel. 

Kõrvuti rattasõidu ja võist-
lejatele kaasaelamisega pakub 
kogu perele ajaveetmist Pirita 
kloostri päev, mille programm 
ja uksed on avatud tasuta. Tra-
ditsiooniliselt on kloostri va-
remed sel päeval kaubitsejate 
päralt ning käsitöölaat ava-
takse juba kell 10. Soovitame 
sündmust külastada jalgratta-
ga, mille hoidmiseks on avatud 
tasuta valvega rattaparkla.

Täpne rajaskeem ja info liik-
luspiirangute kohta on nähtav 
aadressil www.maximagp.ee. 

Kutsume kõiki viimsilasi 
28. juulil tipptasemel jalgratta-
võistlust vaatama ja sportlikust 
perepäevast ise osa võtma!

Ty Lehtmäe
Maxima Eesti OÜ 
turundusdirektor

Valla meistri-
võistlused tennises
Kolmandad Viimsi valla lahtised meistrivõistlu-
sed tennises toimusid 8.-9. juunil Viimsi mõisa-
pargi väljakutel.

Seekord oli suurepärane ilm, mis kahjuks väga palju tenni-
sesõpru kohale ei toonud. Naiste üksikmängu tiitlit kaitses 
Nele Õnnis, kes ligi 3tunnises finaalmängus alistas Tiina 
Pakki tulemusega 75:26:64. Pronksmedali teenis Merike 
Lainurm tulemusega 60:61 Maarja Aljase üle. Meeste tur-
niiril tuli esmakordselt meistriks Erkki Aljas finaalivõidu-
ga tiitlikaitsja Mikk Taavi Lenteri üle tulemusega 61:62.

Protokollist: naisüksikmäng – I Nele Õnnis, II Tiina 
Pakk, II Merike Lainurm; meesüksikmäng – I Erkki Aljas, 
II Mikk Taavi Lenter, III Sander Ratassepp; meespaaris-
mäng – I Erkki Aljas/Kaido Haamer, II Sander Ratassepp/
Ragnar Jung, III Mikk Taavi Lenter/Arvo Saat.

Kristjan Pakk
peakohtunik

Võidusõit ja perepäev

Hetk Lauri Ausi mälestusvõistluselt. Foto Andres Putting, Delfi/Eesti 
Ajalehed

Mikk Taavi Lenter, keskel meesteturniiri võitja, valla 
meister Erkki Aljas ja Sander Ratassepp.
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1. juunil toimusid Saksa-
maal Essenis rahvusva-
helised rulliluuisutamise 
üksiksõiduvõistlused 
“Gruga Pokal 2013”, kus 
rulluisuklubi Rullest saa-
vutas kolm esimest, kaks 
teist ning kaks kolmandat 
kohta.

Kokku osales 197 rulluisuta-
jat 11 rulluisuklubist: Viimsi 
valda esindas rulluisuklubi 
Rullest 23 rulluisutajat vanu-
ses 6-13 eluaastat. Tugevas 
konkurentsis saavutas Rullest 
kokku kolm esimest kohta, 
kaks teist kohta ning kaks kol-
mandat kohta.

Esimese koha saavutasid 
Rebecca Pärtel edasijõudnu-
te klassis, Anne-Grete Aljas 
Salchowi klassis 3, Laura Lau-
gus Salchowi klassis 2. Teise 
koha saavutasid Kätriin Siling 
Salchowi klassis 2 ja Elis Ronk 
Salchowi klassis 1. Kolmanda 
koha saavutasid Kristiina Gus-
seva Salchowi klassis 3 ja Kai-
di Hunt Salchowi klassis 4.

Kevad on Viimsi rulluisu-
tajatele olnud väga tiheda 
graafikuga ja ka väga edukas. 
Lisaks eliitrühma esinemistele 
Saksamaal, Hiinas ja Rootsis 

Viimsi rulluisutajate edukas hooaja lõpp

osalesid Rullesti neiud aprilli 
lõpus Taanis Smorumis rah-
vusvahelistel rulliluuisutami-
se üksiksõidu ja rühmakava-
de võistlustel “Skov Skating 
Cup”. Kokku osales Taanis 115 

rulluisutajat 10 rulluisuklubist 
Eestist, Taanist ja Saksamaalt. 
Rullesti esindas 21 uisutajat 
vanuses 8–13 euluaastat. Rul-
lesti tüdrukud saavutasid neli 
esimest, kolm teist ja kolm 

kolmandat kohta. Märkimis-
väärne on see, et võistlejaid 
oli ühes klassis keskmiselt 26 
ning hoolimata tugevast kon-
kurentsist tuldi esikolmikusse.

Tulemused jagunesid järg-
nevalt. Minies B kategooria: 
Jaanika Kiolein III koht, Sas-
kia Bergmann IV koht ja Han-
na-Stiina Kivinurm VI koht.

Show-Solo kategooria: 
Lisanne Siniväli I koht, Elis 
Lemberg II koht ja Loora Mu-
lenok III koht.

Debütant A 1 kategooria: 
Laura Isabel Laugus I koht, 
Kätriin Siling II koht ja Kaisa 
Kasekamp V koht.

Debütant A 2 kategooria: 
Elis Ronk I koht, Erica Lau-
reen Reppo II koht ja Elin Lee 
Solman V koht.

4ste rühmakavade kategoo-
ria: 4ne kava “Snake” I koht, 
4ne kava “Dragon” III koht.

Show-Duo kategooria: 2ne 
kava “Barbie” Anne-Grete Al-
jas ja Loora Mulenok IV koht.

Hooaja viimane võistlus 
toimus 9. juunil Viimsis ning 
sellega avanes kõigil huvilistel 
suurepärane võimalus tulla vaa-
tama võistlusi ka kodukohas. 
Viimsi Cupist võttis 41 rull-
iluuisutajat vanuses 6–14 ning 

võisteldi kuues tasemeklassis. 
Edasijõudnute klassis (2002–
1999 a) saavutas esimese koha 
Elis Lemberg, teise koha Kir-
ke Marta Süld ning kolmanda 
koha Saskia Lii Bergmann.

Edasijõudnute klassis (2004–
2003 a) saavutas esimese koha 
Loora Mulenok, teise koha 
Laura Isabel Laugus ning kol-
manda koha Kätriin Siling.

Salchowi klassis saavutas 
esimese koha Liis Saarepere, 
teise koha Kristiina Gusseva 
ning kolmanda koha Claudia 
Isabel Huuse.

Algajate klassis (2003–2001 
a) saavutas esimese koha Natali-
ja Vorobjova, teise koha Carmen 
Oidekivi ning kolmanda koha 
Susanna Maria Ukareda.

Algajate klassis (2005–2004 

a) saavutas esimese koha Ka-
roliina Rajamägi, teise koha 
Emma Katariina Kuld ning kol-
manda koha Relica Pullerits.

Algajate klassis (2006 a) saa-
vutas esimese koha Anneliis 
Aljas, teise koha Mia Mulenok 
ning kolmanda koha Maribel 
Rätsep.

Viimsi Cupi 2013 toetasid 
Viimsi vald, Põnnila OÜ ja 
Bio-Water OÜ. Täname kõiki 
osavõtjaid, toetajaid ja kaasa 
elanuid toerda võistluse eest.

Sügisest ootab rulluisuklu-
bi Rullest kõiki uusi huvilisi 
vanuses 6–14 eluaastat tree-
ningutele.

Täpsem info www.rullest.
ee ja piret@rullest.ee

Piret Rink
treener (IV kutsetase)

Spordiüritustest tulekul
21.–22. juuni Eesti Meistrivõistlused jalgratturite grupisõidus 
/ Randvere küla keskus / Korraldaja: MTÜ Spordiklubi Ratta 
Agentuur
29. juuni – 30. juuni XXI Eesti valdade suvemängud / Karksi 
– Nuia/ korraldaja Eestimaa Spordiliit Jõud
24. juuli Filter temposõidu karikasarja 5. etapp / Haabnee-
me/ korraldaja Aerobike Cycling Agency
9. august Prangli spordipäev / Prangli saar / korraldaja Viimsi 
vald

9aastane Laura isabel Laugus. Tema tulemused: Taanis “Skov Skating 
Cup” debütant A 1 i koht, Saksamaal “Gruga Pokal 2013” Freiläufer 
– i koht ja “Viimsi Cup” edasijõudnute klassis (2004-2003 a) ii koht.
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l Müüa soodsa hinnaga freesasfalti. Transpordi-
võimalus. Tel 5381 8801.
l 22. juunil kell 11–16 Viimsi Kaubanduskesku-
se ees Vaktsiinibuss, kus on võimalik mugavalt ja 
lihtsalt vaktsineerida puukidega leviva viirusliku 
haiguse puukentsefaliidi vastu. Lisaks on võimalik 
soodushinnaga kaitsesüste teha A ja B hepatiidi, 
difteeria-teetanuse ning emakakaelavähi vastu. 
Juunikuus on puukentsefaliidi vastu vaktsineerimi-
ne soodushinnaga, eraldi soodustused on perede-
le ja teise vaktsiinisüsti saajatele.
l Müüa maja Kooli teel, Püünsi külas. Krunt on 
1464 m2,  kõrghaljastuse ja veekoguga. Piirkond 
on vaikne ja meri on 5 min jalutuskäigu kaugusel. 
Hind 130 000 €, võimalik hinna osas läbirääkimisi 
pidada. Lisainfo Annika Vaikla, mob 5664 7630, 
KV Sinine Ookean OÜ.  
l Annan sulgpalli eratrenne Viimsi Spordihallis. 
Tund 15 € + väljaku rent. Tel 5559 5150, Ketly.
l Müüa loomasõnnikut 7 t/140 €, 15 t/210 €, 
mulda 15 t/135 €, killustikku, liiva ja hobuse-
sõnnikut. Tel 5697 1079, 670 1290, e-mail 
taluaed@hot.ee.
l AS Viimsi Vesi võtab tööle torulukksepa välis-
trasside remonttöödeks. Lisainfo tel 523 5598 või 
www.viimsivesi.ee.
l Viimsi vallamaja läheduses asuv kortermaja 
vajab sisekoristajat. Teatada tel 505 7275.
l Soovime leida koduõpetajat kolmandasse klassi 
minevale poisile alates septembrist hommikuti. 
Hea oleks saksa keelt valdav inimene. Tel 521 
2362.   
l Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega 
Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5648 4838, e-post 
lehtpuukyte@gmail.com.
l Müüa pukspuu istikuid, hostasid, helmikpööri-
seid, madalaid astilbesid, roosbegooniaid ning 
erinevaid suve- ja püsililli. Tel 5349 9081, 5349 
9087. 
l Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus, haljas-
tustööd, ehitus- ja remonditööd. Tel 5815 2803, 
e-mail saluehitus@hot.ee.
l Pakun raamatupidamisteenust. Eelnevate 
perioodide korrastamine, jooksvad tööd kuni 
majandusaasta aruandeni. Tel 5665 5570.
l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib 
ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse, 
kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lille-
peenrasse. Kasvumuld on suure huumuse sisaldu-
sega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga 
hea toiteväärtusega ja kivideta. Hind 120 €. 
mullavedu@hot.ee, tel 525 2632.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-
töid. Helistage telefonil 5625 1195 (kl 9–19), Tiiu.
l Metalli koristamine. Tel 5695 7713, Aleksander.
l Otsin oma 2aastasele toredale pojale usaldus-
väärset ja sõbralikku hoidjat Viimsisse Pringi külla. 
Suvel mõnel korral nädalas, alates septembrist 
E-R kuni 10 h päevas. Kokkuleppel võimalik hoida 
ka osalise ajaga kindlatel nädalapäevadel. Eelistan 
pikaajalist hoidjat, kellel oleks võimalik abiks 
olla kuni 2014 juulini, sobivuse korral pakkuda 
tööd kuni 2015 juulini. Lisainfo merilinp@hotmail.
com, tel 518 2523.
l Suveks rannavormi! Olimpi tippkvaliteetseid 
rasvapõletajaid, massilisajaid, proteiine ja muid 
profitooteid saate nüüd osta mugavalt ja soodsalt 
Olimpi e-poest www.olimp.ee.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-
kut ja täitepinnast. Tel 509 2936. 

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.fas-
saadimeister.ee, tel 5196 9314.
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. Tellimine tel 5198 
9070, info@unitedexpo.ee, www.united-expo.ee.
l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-
kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine 
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Akende pesu, (sammaldunud katuste) surve-
pesu, katuste süvapesu, ohtlike puude lõikus, vee-
rennide puhastus, koristustööd. Tel 5638 8994.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09  €/min, vaata ka sooduspakkumist 
www.ennustus.ee.
l 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 Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib 
pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi 
lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süstee-
miga. Lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla trans-
port, ekskavaatoriteenused, geodeetilised mõõt-
mised ja mahamärkimised ning santehnilised sise-
tööd. Tel 5850 4300.
l Keeleõpe – inglise, soome, rootsi! Individuaal-
tundide paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t/ al 17 €. 
Proovitund soodushinnaga 2 ak t/ 2 x 16 €. Mini-
grupi kursused (2-3 õpil) 20 ak t, 1 ak/ t hind 9 €, 
kursuse hind 180 € tunniplaaniga: E 9–10.30 rootsi 
keel algajatele; N 9–10.30 soome keel algajatele; 
N 17.30–19 inglise keel algajatele; R 9–10.30 ing-
lise keel kesktasemele.
l Ostan teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda 
võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.   
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõh-
kumine, okste kärpimine, võra kujundamine. Kõrg-
haljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises. 
Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Teeme: puitfassaadid, akende, uste vahetus, puit-
aiad, 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 Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, info@arbormen.ee, 
www.arbormen.ee.
l Müüa aastaringselt kütte-ja kaminapuud, lahti-
selt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning sae-
puru kotis, al 1,8 € võrk (kohaletoomisega). Tel 
501 8594.
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 me-
talle ja kõike, mis on metallist. Kõik vahendid ole-
mas tööde teostamiseks ja äraveoks. Suuremate 
koguste eest võimalik tasu kokkuleppel! Tel 5833 
3586.

USS Security Eesti AS on Eesti kõige kiiremini kasvav 
ja arenev turvaettevõte, mille ridades kõikjal Eestis 
töötab ligi 1500 inimest. Ettevõtte põhitegevus on 
valveteenuste osutamine (mehitatud ja tehniline 

valve), lisaks tegeleme valveseadmete paigalduse ja 
hooldusega ning osutame mitmeid muid turvalisusega 

seotud teenuseid.

Ootame  oma meeskonda 
UUSI  TÖÖTAJAID 

OOTUSED  KANDIDAADILE
- julgust ja initsiatiivi 
- kohusetundlikkus ja usaldusväärsus

PAKUME  
- sõbralikku ja toetavat meeskonda
- paindlikku tööaega
- karjäärivõimalusi
- soodsaid sportimisvõimalusi

Täiendav informatsioon:
TULE KOHALE Paavli 5 või tel 5749 4996

E-mail: personal@uss.ee (märksõna “Turvatöötaja“)
Koduleht: www.uss.ee

Kallis Viimsi Elanik

Just avatud Villa Mary restoran 
& Lounge otsib oma meeskonda 

klienditeenindajaid ning kokkasid.
Kui oled motiveeritud ning soovid 

kuuluda meeskonda kiiresti ja 
jõudsalt arenevas firmas siis saada 

oma CV aadressil 
henry.pupena@meritonhotels.com

või helista 5304 4794.

OÜ Viimsi Haldus otsib 
k.a. septembrikuus valmivasse 

Randvere Põhikooli 

remonditöölist – majahoidjat 

Info telefonil: 505 8395, 
Andrus Villemson.

Kutsume kõiki tennise 
huvilisi mängima Püünsi 
kooli kahel tennisevälja-
kul. Need on igapäevaselt 
hooldatud savi-liivakat-
tega väljakud.

Platside kasutamise ren-
di hinnad: üksikmäng ühel 
väljakul 6,39 €/h, paaris-
mäng ühel väljakul 10,23 
€/h

Ära lase võimalust ja head 
ilma mööda! Täpsem info tel 
5688 1729, Lauri Lepp.

Püünsi kooli savi-liivakattega tenniseväljakud 
ootavad külastajaid

Viimsi Teataja 
HOiATAB! 

Proclean OÜ, kes pakkus valla-
lehes äärekivide paigaldamist, 
haljastustöid jm, ei ole usaldus-

väärne firma, sest on jätnud 
reklaami eest tasumata. 
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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

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.

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

Saabus uut kaupa, ka jalatseid.

KODUKORISTUS 
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS 
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

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

Kelvingi küla, Kanarbiku tee 11, ridaelamuboks Hind 128 
000. Uus ehitis, 4 toaga, üldpind 103,1 m2, suur terrass ja 
väike aia osa. Heas korras, madalate kuludega ridaelamu-
boks heas asukohas, mere lähedal. Martti Juse,521 4362.

Korralik tõlketeenus 
mõistliku hinnaga, 
kevadised soodus-

tused lõputööde 
kokkuvõtetele – 
vaata lähemalt 

mP tõlked 
www.merilink.eu/

index.html
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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


