
Üleriigilise konkursi “Eesti kaunis kodu 
2014“ raames on selgunud tänavused 
Harjumaa kaunimad kodud. 

11 omavalitsust pakkusid välja 17 ilusat 
paika ning neid esitati kolmes kategoorias: 
eramud, maakodud ja ühiskondlikud hoo-
ned/ettevõtted. 

Eramute seas läks esikoht Anu Ehrpaisi ja 
Meelis Petersoni kodule Keilas, teise koha 
pälvis Eesalude kodu Patikal. Kolmas koht 
tuli Viimsi valda: selle sai perekond Kuprja-
novi kodu Leppneemes Puisniidu tee 4. 

Kauneim maakodu on Heli ja Aivar Pär-
nasalu Nõmmiku talu Kuusalu valla Kaberla 
külas, teiseks jäi Katrin Soima ja Rein Väike-
maa Tüüstre talu Kiili vallas, kolmandat ja 
neljandat kohta jagavad perekond Svelnika-
se Allika talu Padise vallas Kasepere külas 
ning Klarika Kello ja Maiko Tiitsu kodu Kose 
vallas Karla külas. Nägusaimaks avalikuks 
asutuseks tunnistati Padise küla bussipavil-
jon, järgnesid Õie lasteaed Jüri alevikus ja 
Nordic Houses OÜ Kuusalu vallas Kosu külas. 
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Aidake üles leida valla kaunimad kodud >> loe lk 10

Pidutule vastuvõtt. Loe lk 5

Medal on tunnustus tehtud töö 
eest, mitte võti tulevikku

Pildil on vasakult vaadates Viimsi abivallavanem Andres Kaarmann, Karl-Taivo Kama, Mikk Langeproon, Julia Nagornaja, Andrea Aun, Merilin Vihmaru ja 
Viimsi vallavanem Jan Trei. Fotod Liina Rüütel 

Viimsi vallavalitsusel on tra-
ditsioon õnnitleda parimaid 
koolilõpetajaid. Kõiki 9. ja 
12. klasside lõpetajaid õnnit-
leb vallavalitsus lõpuaktusel 
ning Viimsi valla noored, kes 
lõpetavad hõbe- või kuldme-
daliga, on kutsutud vallava-
nema vastuvõtule.

Sel aastal kutsuti parimad lõpeta-
jad 17. juunil restorani Coccodril-
lo, kus vallavanem Jan Trei ning 
abivallavanem Andres Kaarmann 
medaliste õnnitlesid. Kõik tublid 
noored said mälestuseks valda tut-
vustava raamatu “Viimsi vald 90”, 
lilled ja rahalise preemia.

Tänavu lõpetas gümnaasiumi 
medaliga kaheksa Viimsist pärit 
noort, kaks neist said kuld- ja viis 
hõbemedali. 

Kuldmedali said sel aastal 
Viimsi Keskkooli lõpetaja Liisa 
Kams ja Kadrioru Saksa Gümnaa-
siumi lõpetaja Mikk Langeproon. 
Hõbemedali said Viimsi Keskkoo-
li lõpetajad Andrea Aun ja Karl-
Taivo Kama, Tallinna Juudi Kooli 
lõpetaja Julia Nagornaja, Gustav 
Adolfi Gümnaasiumi lõpetaja Dia-
na Halla ning Tallinna Reaalkooli 
lõpetajad Kätliin Lember ja Meri-
lin Vihmaru.

Peolauas räägiti lõpetajate ha-
ridusteest, tänasest Eestist, Viim-
sist ja noorte tulevikuplaanidest. 
Jutuks võeti ka Eesti haridussüs-
teem ning tänapäeva noorte vali-
kud. 

Noored usuvad, et ka kutse-
kooliharidus rikastab meie töötur-
gu. Igaühe edu ja tulevik sõltuvad 
pealehakkamisest, julgusest, sära-
vatest silmadest ning kindlast soo-
vist midagi ära teha. 

Kuld- või hõbemedalit peavad 
noored pigem tunnustuseks hea õp-
pimise eest. Tulevikus ei lähe aga 
keegi iga päev tööle, medal kaelas!

Rõõmu teevad tänavuste lõpe-
tajate tulevikusihid. Kuldmedaliga 
lõpetanud Mikk Langeproon on 
alates teisest klassist õppinud ka 
akordioni. Tema unistas õppimisest 
Soome Sibeliuse Akadeemias ja 
oma unistuste kooli sai ta ka sisse.  

Julia Nagornaja on samuti 
kindel, et asub edasi õppima vä-
lismaale, tema tahab kõrgharidu-
se saada Taanis. Medalist Andrea 
Aun ei ole veel otsustanud, kas 
jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis 
hispaania keele ja kultuuri erialal 
või Tallinna Tehnikaülikoolis ehi-
tusmajanduse ja -juhtimise vald-
konnas. Mõlemad võimalused on 
ahvatlevad. Karl-Taivo Kama ja 
Merilin Vihmaru plaanivad õpin-
guid jätkata Eesti ülikoolides, 
nende erialavalik ei ole aga veel 
nii kindel, et seda kõigile kuuluta-
da, ent sihid ja plaanid on mõlemal 
olemas. Merilinil on mõtteis õpin-
gud Tallinna Tehnikaülikoolis, 
Karl-Taivol kas Tallinna Tehnika-
ülikoolis või Tartu Ülikoolis.

Tuleviku ja oleviku Viimsi
Noored loodavad, et järgmise 10 
aastaga saab koduvallast linn, kus 
on võimalik omandada haridust 
nii põhi-, kesk- kui ka kutsekooli 
tasandil. Lisaks koolidele on oluli-
ne ka lasteaedade, huvihariduse ja 
korraliku staadioni olemasolu.

“Meie tulevikustaadionil võiks 
kindlasti olla jalgpalliväljak ning 
võimalus heita ketast, visata oda, 
tõugata kuuli ning hüpata kau-
gust,” unistab Karl-Taivo. 

“Tänane koalitsioon teeb prae-
gu selle nimel tööd, et unistus 
korraliku staadioniga koduvallast 
täituks kiiremini,” vastas vallava-
nem Jan Trei noorte ettepanekule. 
“Teie ideed on head ning kindlasti 
oodatud ka tulevikus! Vallavalit-
suse uks ja telefonid on teile alati 
avatud,” võttis vallavanem kokku 
noorte koduvalda puudutavad tu-
levikumõtted.

“Täna on Viimsi piisavalt rahu-
liku elukeskkonnaga, et end Tallin-
na lähedal elades hästi tunda,” tõi 
kõige suurema Viimsi plussina väl-
ja Mikk Langeproon. Andrea Aun 
lisas: “Ilus loodus, kergliiklusteed, 
terviserajad ja rannad teevad Viim-
sist kodu.” 

Koduvalla olevikku arutades 
rõõmustas, et noored on tänase 
Viimsiga rahul – meil on korralik 
kool ja koolitoit, põnevad huvirin-
gid, head võimalused treeningu-
teks kergliiklusteedel ja parkides. 

Medalistid hindavad väga kõr-
gelt oma kooli ja õpetajaid. Nad 
tänavad kõiki oma õpetajaid, kes 
on andnud neile nii tugeva vunda-
mendi edasiseks eluks.

Vallavalitsus soovib kõigile jul-
gust unistada ning edu ideede ellu-
viimisel!

Liina Rüütel

Mikk Langeproon õpib edasi 
Sibeliuse Akadeemias.

Palju õnne, 
stipendiumi 
saajad!
Tunnustamaks väljapaistvaid noori, 
otsustas Viimsi Kooli Fondi nõukogu 
anda välja stipendiumi ühele põhikooli 
ja ühele gümnaasiumi väljapaistvale 
lõpetajale. 

Selle õppeaasta stipendiaadid on gümnaasiumi 
lõpetaja Liisa Kams ja põhikooli lõpetaja Ka-
tarina Kaleininkas. Ühe stipendiumi suurus on 
150 eurot.

Seda stipendiumi võivad saada noored, kes 
on olnud aktiivsed nii koolis kui kooliväliselt, 
osalenud võistlustel, olümpiaadidel või muu-
del haridus-, sportlikel-kultuurilistel üritustel, 
olnud oma käitumise ja ellusuhtumisega ees-
kujuks kaasõpilastele ning kõige selle juures 
suutnud hoida kõrget taset õppeedukuses.   

Margit Võsu 

Mullu tunnustati Kuprjanovite kodu-
ümbrus Viimsi valla kauneimaks, tänavu 
said nad Harjumaal kolmanda koha. Foto 
Kristjan Rosin

Kaks uut külavanemat
l 9. juunil kogunes 36 Äigrumäe küla ela-
nikku külavanemat valima. Külavanemaks 
sai Väiko Dorbek. 
l 17. juunil valis Miiduranna küla 39 osavõt-
jaga üldkoosolek külavanemaks Teele Kase. 

Kuprjanovite kodu on 
taas kaunimate hulgas
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VALLAVANEMA VEERG

Ilusat suve koolilõpetajatele 
ja kogu valla rahvale

Vallavanem Jan Trei. Foto VT

Andres 
Kaarmann

abivallavanem 
ja konkursi-

komisjoni 
esimees 

Randvere ja Haabneeme Koo-
li direktoriteks kinnitati Leelo 
Tiisvelt ja Sirje Toomla.

Vallavalitsus tunnistas tei-
sipäevasel istungil Randvere 
ja Haabneeme koolide direk-
torite konkurssidel parimateks 
Leelo Tiisvelti ja Sirje Toomla. 

Käesoleva aasta veebruaris 
otsustas Viimsi Vallavolikogu 
ümber korraldada Viimsi Kesk-
kooli tegevuse, eraldades koo-
li koosseisust Karulaugu ja 
Randvere õppehooned. Eral-
datud õppehoonete baasil asu-
tas volikogu oma otsusega 
Haabneeme ja Randvere 6-klas-
silised koolid. Tänaseks on ha-
ridus- ja teadusministeerium väl-

Koolidirektorid said 
ametisse kinnitatud

jastanud mõlemale koolile ka 
koolitusload. 

Mais kuulutas Viimsi Val-
lavalitsus välja konkursi, et lei-
da uutele koolidele koolijuhid. 
Vallavalitsuse poolt kinnitatud 
konkursikomisjoni kuulusid abi-
vallavanem Andres Kaarmann, 
volikogu noorsoo- ja haridus-
komisjoni liige Ene Lill, valla-
valitsuse noorsoo- ja haridus-
ameti juhataja Katrin Markii, 
Viimsi Keskkooli direktor Kar-
men Paul, kooli hoolekogu esin-
daja Piret Simmo ja valla juris-
ti abi Heli Kannes.        

Randvere Kooli direktori ko-
hale kandideeris kolm kooli-
juhiks soovijat. Komisjon kut-
sus vestlusele kõik kandidaa-
did. Parimaks osutus praegune 
Randvere õppehoone tegevjuht 
Leelo Tiisvelt. Lisaks pikaaja-
lisele edukale koolijuhtimise 
kogemusele Viimsi Keskkoo-
li koolijuhina tõid komisjoni 
liikmed esile Leelo panuse ku-
jundava hindamise propageeri-

misel kogu Eesti haridusmaas-
tikul. Leelo puhul hindasid 
komisjoni liikmed kõrgelt ka 
tema poolt seni tehtut Randve-
re õppehoone käivitamisel ja 
erivajadustega lastele turvalise 
õppekeskkonna loomisel uues 
koolihoones. 

Haabneeme Kooli direkto-
ri kohale esitati kaheksa soovi-
avaldust, vestlusvooru kutsuti 
neli kandidaati. Komisjon hin-
das tervikuna parimaks kandi-
daadiks praeguse Karulaugu õp-
pehoone tegevjuhi Sirje Toom-
la. Viie aastaga on Sirje õppe-
hoone tegevjuhina loonud koo-
lis kompetentse ja asjatundliku 
meeskonna ja hea mainega 
õpikeskkonna. Tema jätkamist 
koolis toetab tema meeskond 
ja paljud lapsevanemad.   

Väljavalitud kandidaatide-
ga sõlmib vallavanem töölepin-
gud hiljemalt 1. augustiks, et 
oleks piisavalt aega asjaajami-
se üleandmiseks ning õppetöö 
käivitamiseks 1. septembrist. 

Taas lõpetasid kooliaasta tublid noored, 
kelle seast paistavad silma medalistid ning 
parimad õppurid. Tänaseks on noortel käes 
koolivaheaeg. 

Traditsiooniliselt on iga õppeaasta lõpus 
Viimsi Kool tunnustanud kõige enam silma 
paistnud õpilasi aunimetusega Aasta tegija. 
Mul oli hea meel tervitada ja tänada Viimsi 
selle õppeaasta lõpetanuid – 63 Viimsi tublit 
noort, kellest kaheksa lõpetasid gümnaasiu-
mi kuldse või hõbedase medaliga.

Lõpule on jõudnud ka Haabneeme ja 
Randvere Kooli direktorite avalikud konkur-
sid. Enne suve algust on vallavalitsus kin-
nitanud Haabneeme Kooli direktoriks Sirje 
Toomla ja Randvere Kooli direktoriks Leelo 
Tiisvelti. Palju õnne ja edu neile vastutusrik-
kas ametis!

Malevasuvi on hoo sisse saanud
Viimsi vallas alustas sel suvel rekordarv ma-
levlasi – 80. Täna on lõppemas esimese male-
varühma vahetus. Õpilasmalevas osalemine 
on hea võimalus noortel ühendada meeldiv 
kasulikuga, leida uusi sõpru ning kujundada 
välja tööharjumus ja distsipliin. Samuti on 
malevatöö ja -melu väga head stressimaan-
dajad pärast pingelist kooliaastat. Olen väga 
tänulik kõikidele malevlastele, kes on oma 
tööga panustanud koduvalla heakorda. 

Jaanipäev
Jaanipäev on Ristija Johannese sünnipü-
ha, mida on erilise tähtpäevana märgitud 
5. sajandi algusest. Jaanipäeva tähenduse 
eestlastele võtab kõige paremini kokku üks 
Virumaalt pärit ütlus: jaanipääv oli üks ilo 
ja unne pääv kõigile. Jaanipäeva tähistami-
ne on Viimsi vallas olnud väga populaarne. 
Sellel aastal peetakse jaanipidu kuues kü-
las – Prangli saarel, Rohuneemes, Randve-
res, Tammneeme mereäärsel lõkkeplatsil, 
Kelvingi küla lõkkeplatsil ja Lubja küla 
lõkkeplatsil. 23. juunil tähistatakse Eestis 
80. aastat Võidupüha. Tänan kõiki külava-
nemaid ja külaseltse! Tänu teie aktiivsusele 
me tänavusi jaane valla külades peame. Sa-
muti ootan teid ka valla jaanipäevale Viimsi 
Vabaõhumuuseumi. See algab 23. juunil kell 
18. Turvalist jaanipäeva kõigile! 

Laulu- ja tantsupeost 
4.-6. juulini toimub XXVI laulu- ja XIX 
tantsupidu. Laulu- ja tantsupidu on alati ol-
nud sügava tähendusega Eesti ajaloos, kan-
des endas eestlastele olulisi väärtusi. Ajale 
kohaselt on iga pidu olnud erinev, nagu on 
ka erinevad neil jutustatud lood. Tänavuse 
laulu- ja tantsupeo lugu on aja puudutusest 
ja puudutuse ajast.

Laulu-ja tantsupeo ühise tule rännak läbi 
Eesti algas Tartust, kus see 15. juuni päike-
setõusul korraldajate heade soovide saatel 
süüdati. Tuli liigub 15. juunist 4. juulini kü-

last külla mööda maanteid ja külavaheteid 
jalgrataste teatesõiduna. Igas tulevahetuse 
paigas antakse peotuli käest kätte järgmisele 
koorile, tantsurühmale või orkestrile. Õhtuti 
on peatuskohas simman või rahvapidu.

Viimsis toimub tule rännak koostöös Pär-
namäe külaseltsiga. Oodame teid kõiki saat-
ma laulupeo tuld jalgratastel Pärnamäe külast 
Vabaõhumuuseumisse! Seal peame maha 
laulu-ja tantsupeo tule teekonna viimase sim-
mani.

Laulu- ja tantsupeost võtab meie vallast 
osa 20 laulukoori-tantsurühma, viimsilasi on 
laulmas ja tantsimas kokku üle 450 inimese, 
teiste seas ka mudilaskoorid ja pasunakoor.

Soovitan kõigil pere ja sõpradega laulu- 
ja tantsupeost osa saada!

Iisraeli sõbrad Viimsis 
4. juulil saabuvad Viimsi valda meie Iisraeli 
sõbrad Ramat Yishai omavalitsusest. Dele-
gatsiooni kuulub 23 inimest, tuleb nii noori 
kui ka linnavalitsuse esindajaid. 

Sõlmisime 2012. aastal Ramat Yishai ja 
Viimsi valla vahelise koostöökokkulepe, mil-
le eesmärk on vahetada kogemusi ja tugevda-
da omavalitsuste sõprussidemeid. 

Nüüd on teoks saamas vastuvisiit Eestis-
se. Möödunud aastal osales meie muusika-
kooli orkester Iisraelis toimunud iseseisvus-
päeva tähistamisel, eriti elamuslik oli nende 
esituses kohalik hümn. Meie toonasesse de-
legatsiooni kuulus 32 inimest. Iisraeli sõpra-
dega arutame koostöövõimalusi, külastame 
laulu- ja tantsupidu, tutvustame Eestit ja 
meie traditsioone.

Valla kultuurikalender pakub suvel pal-
ju meeldivaid pereüritusi. Kultuuriüritustel 
osalemine on osa kvaliteetsest puhkusest.

Ilusat suve!
Jan Trei 

vallavanem

Vallavalitsuse tööaja korraldus 
l Viimsi vallamaja on avatud 7. juulist 1. augustini 2014 tööpäevadel kell 9–15. Üldinfo tel 602 8800.
l Toimetulekutoetuse taotlusi võetakse vastu 17.–18. juulil (kell 9–15, info tel 602 8825).

Viimsi Vallavalitsus

Viimsi Vallavalitsus otsib oma meeskonda

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI

Peamised tööülesanded on: sotsiaalnõustamine, juhtumipõhine sotsiaaltöö, kohalikust eelar-
vest makstavate sotsiaaltoetuste arvestamine, registrite pidamine. 

Nõuded kandidaadile:
• sotsiaaltööalane kõrgharidus
• vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine
• haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus
• eesti keele oskus kõrgtasemel
• inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus
• kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime
• iseseisvus ja analüüsivõime
• kõrge stressi- ja pingetaluvus, võime töötada pingeolukordades
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara)
• B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus sotsiaaltöö alal
• eelnev töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse sektoris. 

Pakume sõbralikku ja pühendunud meeskonda, enesetäiendamise võimalusi, mitmekesist ja 
vastutusrikast tööd, puhkust 35 kalendripäeva. 

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Ametikohale kandideerimiseks palume esitada avaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus 
ja haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 1. juuliks 2014 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, 74001 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil heli@viimsivv.ee  

Lisateave tööalastes küsimustes: Reet Aljas, tel 602 8824 või reet@viimsivv.ee  

Lisateave konkurssi puudutavates küsimustes: Heli Kannes, tel 602 8872 või heli@viimsivv.ee.
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...ehk lugu sellest, kuidas 
kirjutasin oma esimese 
projekti, mille õnnelikus 
lõpus on  rõõmsas tegut-
semislustis liugu laskvad 
ja turnivad põnnid.

Eelmise aasta 27. septembri 
õhtul põrkasin külakaaslase 
Terjega lasteaia väravas kok-
ku. Jutt veeres meil nagu ikka 
laste ja külaelu ümber. Tema 
poetas muu hulgas lause, et 
KOP programmi taotluste esi-
tamiseks on aega veel mõned 
päevad, kui tahame oma külale 
selle raames midagi uut soeta-
da. Nemad andvat kuni 1600 € 
ja ise peab siis vähemalt 10% 
juurde panema. 

Järgmised neli päeva möö-
dusid mul projekti tähe all. 
Esimene reaktsioon oli muidu-

gi see, et rong on juba läinud.... 
Siis tulid unetu öö ja hommi-
kune selgus. Olime juba varem 

unistanud, et Kelvingi väike-
lastel võiks olla üks tore män-
gukoht liulaskmise ja ronimis-
võimalustega.  Seep’ see ongi! 
Leidsin tootjad, sain hinna-
pakkumised ja ülejärgmisel 
päeval kirjutasin Terje abiga 
valmis liumägi-ronila projekti-
taotluse, et osaleda KOP prog-
rammis. Eelviimasel päeval 
aitasid kelvinglased Külli ja 
Peep mul ka eelarvenumbrid 
korralikult paika panna. 1. ok-
toobril täpselt kell 12 ulatasin 
ma ahjusooja MTÜ Kelvingi 
Tehnovõrgud projekti Harju 
Maavalitsuse arengu- ja pla-
neeringuosakonna arengutali-
tuse peaspetsialisti Maret Välja 
kätte, kes naeratas julgustavalt 

Teemaade niitmine
Juuni alguses alustas valla tee-
hooldaja Teede REV-2 valla-
le kuuluvate teeäärte niitmist. 
Kokku niidame sel aastal 60 tee 
ääri.  

Viimasel kolmel aastal on 
vallavalitsus suurendanud nii-
detavate kohtade arvu 15 tee 
võrra aastas. Mullu jõudsime 
kahelt niidukorralt kolmele 
suve jooksul. Kõik teehoiutööd 
sõltuvad eelarvest ja kõigi tee-
maade niitmiseks raha ei ole. 

Niidutöid tehakse põhi-, 
koguja- ja suurema liikluskoor-
musega teedel. Viimsi valla 
niidetavad teemaad on: Aiandi 
tee, Vehema tee, Nelgi tee, Tul-
biaia tee, Lubja tee, Pärnamäe 
tee, Lageda tee, Ampri tee, 
Männi tee, Heldri tee (avalik 
osa), Nurme tee, Nurme põik 
tee, Lille põik tee, Kaluri tee, 
Kesk tee, Karulaugu tee, Tam-
mepõllu tee, Muuli tee, Ranna 
tee (Viimsi osa), Rannavälja 
tee, Kasteheina tee, Rummu 
tee, Reinu tee, Kiigemäe tee, 
Karusambla tee, Puisniidu tee, 
Kivimäe tee, Karikakra tee, 
Pääsukese tee, Annuse tee, Va-
napere tee, Kooli tee, Järve tee, 
Tormilinnu tee, G. H. Schüdlöf-
feli tee, Kikerpuu tee, Kuslapuu 
tee, Veehoidla tee, Ritsika tee, 
Jugapuu ringtee, Niinepuu tee, 
Mündi tee, Tammneeme tee, 
Luhaääre tee, Haugi tee, Kal-
mistu tee, Sääre tee, Koduranna 
tee, Kallasmaa tee, Taganõm-
me tee, Meriste tee, Kordoni 
tee, Kasekännu tee, Metsarah-
va tee, Uuesauna tee, Jäätma 
tee, Raudrohu tee, Hobuvankri 
tee, Lilleoru tee. Teisi teid hool-
datakse vastavalt võimalustele. 

Esmalt niidetakse masina-
ga ja siis käivad teemaa üle 
trimmerdajate brigaadid. Juuni 
keskpaiga vihmasajud lükka-
vad I niitmistöö tähtaja jaani-
päevalt 30. juunile. Vallavalit-
sus tänab kõiki inimesi,  kes 
on olnud nii tublid ja niidavad 
lisaks oma kinnistule ka aia ta-
gant teemaa puhtaks. 

Riigimaanteedel korraldab 
teemaa hoolet Maanteeamet. 
Riigimaanteed on Viimsi val-

las Rohuneeme tee, Randvere 
tee, Leppneeme tee, Leppnee-
me sadama tee ja Muuga tee. 
Esimene niide on lõpetatud.

Viimsi valla teid hooldab 
AS Teede REV-2, teemeistri 
telefon on 5301 5855 ja e-post 
viimsivald@trev2.ee. 

Riigimaanteesid hooldab 
OÜ Üle, telefon 5558 0240. 
Maanteeameti infotelefon rii-
giteedede asjus on 1510.

Asfaldiaukude 
lappimisjärg
Mai lõpus alistasime iga-aastast 
asfaldiaukude lappimistööd, tä-
navu on plaanis parandada kok-
ku u 4500 m2 asfaldiauke. Kõi-
ge auklikumad asfaltteed asu-
vad Viimsi ja Haabneeme ale-
vikes. Töid teostab OÜ Marble, 
kes võitis vastava riigihanke. 
Tööd on jaotatud kevadiseks ja 
sügiseseks etapiks.

Käib ka teepeenarde taasta-
mine, et parandada ohtlikke ära 
uhutud ja vajunud kohti. Juunis 
algab killustikkatte ja freespuru-
kattega teede remont. Pigikillus-
tikuga parandatakse pragusid, 
vajumisi ja väiksemaid auke 
blow-patch tehnoloogiaga.

Ettevalmistamisel on teede 
suvine pindamistööde hange. 
Tänavu on plaanis teid pin-
nata nii graniitsõelmetega kui 
väiksema koormusega teid ka 
kruuskillustikuga. Pindamine 
on kavandatud augustisse, seda 
tehakse Haabneemes, Pringi, 
Lubja, Metsakasti, Randvere, 
Tammneeme ja Muuga külas.

Muutub bussipeatuse 
Pärnamäe tee nimetus
Pärnamäe tee läbib nii Viimsi 
valda kui ka Tallinna linna, ula-
tudes Iruni välja. Selle tee ääres 
on kokku kuus erinevat peatust, 
mis kõik kannavad praegu ni-
metust “Pärnamäe tee”. Välti-
maks samanimeliste peatustega 
ette tulevaid segadusi, nimetas 
vallavalitsus Pärnamäe külas 
asuva „Pärnamäe tee“ bussi-
peatuse ringi „Kuremarja“ pea-
tuseks. Peatuse tähistus muutub 
septembrist.

Laevaga Naissaarele
Reisilaev Monica alustas 24. maist 
Viimsi vallaga sõlmitud ajutise 
teenindamise lepingu alusel rei-
sijateveo teostamist Lennusa-
dama ja Naissaare vahel. Riigi-
eelarvest Viimsi vallale eralda-
tud toetuse abil teostatakse 100 
edasi-tagasi reisi, need kestavad 
21. septembrini. Tavapilet eda-
si-tagasi sõiduks maksab 20 €. 
Sõidugraafik, info ja broneeri-
mine www.monica.ee.

Haabneeme rand
Maikuus viidi läbi riigihange, 
et leida kolmeks aastaks Haa-
bneeme randa vetelpäästja. 
Hanke võitis MTÜ Eesti Vetel-
päästeühingu Koolituskeskus, 
nad on varemgi Haabneemes 
vetelpäästeteenust osutanud. 
Vetelpääste on Haabneeme ran-
nas väljas iga päev 15. juunist 
14. septembrini, kell 10–20.

Vallavalitsuse poolt on ran-
da paigaldatud käimlad, toitlus-
tusteenust pakuvad kaks müü-
gipunkti, heakorra eest vastutab 
kommunaalamet. Tuletame meel-
meelde, et Haabneeme rannas 
pole lubatud käia lemmikloo-
madega, samuti palume mitte 
võtta randa kaasa klaastaarat.

Nii käib teemaa niitmine. 

Valla kommunaalameti uudised
Sademeveetööd
Kommunaalametil on töös paar-
kümmend sademeveejuhtumit, 
jooksvalt teostatakse kraavide 
hoolet ja torustiku survepesu, 
kaevude remonti. Suurematest 
töödest on kavas Muuga külas 
Kallasmaa ja Metsaserva rist-
miku eesvoolukraavi taastamine 
ja torusiku parandus, Kesk tee 
sademeveetorustiku ehitamine/
rekonstrueerimine ja Loosiväl-
ja-Muuga tee piirkonna sademe-
vee eesvoolu rekonstrueerimine. 
Lisaks on plaanis viia läbi hange 
survepesuteenuse osutaja leid-
miseks. 

Heakord
Suvel tuleb hoolt kanda oma 
kinnisvara eest. Kellel see 
ununeb, saab valla kommu-
naalametilt märgukirja. Viimsi 
valla heakorra eeskirjaga on 
ette nähtud tagada elamu-, äri-, 
sotsiaal- ja tootmismaa sihtots-
tarbega kinnistutel rohu kõrgus 
mitte üle 15 sentimeetri. See-
ga tuleks niita umbes iga kahe 
nädala tagant. Maatulundus-
maid tuleb niita kord aastas, 
pärast jaanipäeva – enne kui 
hein muutub kergestisüttivaks 
kuluks. Esmakordsel meelde-
tuletusel saadetakse kinnistu-

omanikule märgukiri, korduval 
heakorraeeskirja rikkumisel võib 
saada trahvi. 

Kaks valla ettevõtet osuta-
vad oma valla kodanikele uusi 
heakorrateenuseid. Puiduha-
ke OÜ võtab vallakodanikelt 
tasuta vastu oksi, puulehti jm. 
Laoplats asub Randvere tee ja 
Leppneeme tee ristis Metsise 
teel. Kui te ise ei saa oksi ko-
hale vedada, tellige transport 
firmalt Teleskooplaadur OÜ. 
Okste, puitjäätmete, maakivide 
veoteenus maksab 35 eurot /h. 

Info www.teleskooplaadur.
com ja www.puiduhake.com 

Kalmistud
Viimsi vallas on viis kalmistut: 
Rohuneeme, Randvere, Nais-
saare, Prangli ja Eestiranna kal-
mistu. Rohuneeme kalmistul ja 
Randvere kalmistul töötavad 
sellest aastast eraldi kalmistu-
vahid, Prangli kalmistul niide-
takse kolm korda suve jooksul. 
Naissaare kalmistut ja Eestiran-
na kalmistut hooldatakse kord 
aastas. Kalmistutega seotud mu-
rede korral pöörduge kommu-
naalametisse või otse koguduse 
poole.

Alar Mik
kommunaalameti juhataja

ja ütles: usun, et varsti saate 
omale liumäe-ronila.

KOP e kohaliku omaalgatu-
se programm kuulub regionaal-
ministri haldusalasse, taotlusi 
saab esitada kahes voorus: ke-
vadel 1. aprilliks ja sügisvooru 
omad 1. oktoobriks. SA Ko-
danikuühiskonna Sihtkapitali 
(KÜSK) toetuste taotlejaks saa-
vad olla kas avalikes huvides 
tegutsevad mittetulundusühin-
gud ja sihtasutused, kus ei osale 
liikmena kohalik omavalitsus 
või riik. Toetust saab taotleda 
kas kogukonna arengu või elu-
keskkonna ja kogukonnatee-
nuste arendamise meetmest.

Kirjutasime taotluse, sest 
Kelvingi küla väikelaste män-

guväljakul oli vana liumägi 
amortiseerunud. Eha tänava 
lõpus mereäärsel alal asetsev 
väikelaste mänguväljak on aga 
väga ilusas kohas ja aktiivses 
kasutuses ning kogukond soo-
vis lisaks liumäele sinna ka 
väikelastele ronimisvõimalust. 
Uus liumägi-ronila täidab mõ-
lemad eesmärgid ja vajadused.

Suur, suur tänu KOP prog-
rammile ja Harju Maavalitsu-
sele, tublile meisterpaigalda-
jale PoMo Playgrounds OÜ-le 
ning MTÜ Kelvingi Tehno-
võrgud juhatusele,  Kelvingi 
vabatahtlikele projekti ja platsi 
ettevalmistamise ja liiva käru-
tamise eest!

Merilyn Tõnisalu

Kelvingi külas valmis tänu KOP programmile uus liumägi-ronila

Rõõmsas tegutsemislustis liugulaskvad ja turnivad Kelvingi põnnid. 
Foto Raigo Tõnisalu

VALLA AbITELEFoN 14455
Soovitame valla elanikele julgelt kasutada Viimsi abitelefoni. 
Sealt saate küsida infot ühistranspordi, teede, tänavavalgustu-
se jm Viimsit puudutava kohta. Sinna tasub teatada nt kustunud 
tänavavalgustist või vales kohas maha kallatud prahihunnikust. 
Valla infotelefon töötab iga päev 24 h, nii saab ka puhkepäeviti 
murest teada anda. 

NuTIRAKENduS “ANNA TEAdA“ 
Juba eelmisest aastast on kasutusel nutitelefoni rakendus, mil-
le abil saab vallavalitsust probleemidest teavitada. Mõniküm-
mend teadet on läbi rakenduse ka tänaseks laekunud, kasutage 
ka “Anna teada“ rakendust julgemini. Teatage heakorraprob-
leemidest, avastatud prügihunnikust, pikali liiklusmärgist, lõ-
hutud pingist jms, mis avalikku ruumi ei sobi. Rakendust on 
võimalik nutitelefonile tasuta alla laadida Google Play ja App-
store keskkondadest. 

Rakenduse kasutamine on lihtne: saate oma telefonis mär-
kida kaardil probleemi asukoha, kirjutada lühikese selgituse 
probleemist ning lisada foto ja oma kontaktandmed. Raken-
dus oskab geograafiliste koordinaatide järgi määrata, millise 
kohaliku omavalitsuse territooriumile probleem jääb ning saa-
dab selle õigesse kohta. Kui info saatja lisab kirjale oma e-posti 
aadressi, siis saab ta sinna teate koopia. 

Haabneeme rannas on kõik suvitamiseks tarvilik olemas. Fotod Alar Mik
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6. juunil peetud mess 
“AjaVõit“ pani loodeta-
vasti alguse uuele tradit-
sioonile: näiteks kultuuri-
huvilisele perele või reisi-
korraldajale on selline 
mess ju väga hea võima-
lus saada ülevaade kor-
raga nii muuseumidest, 
teadus- ja teemaparkide 
kui teiste harivatest pak-
kumistest. 

Eesti esimesel muuseumihari-
dusmessil tulid oma väljapane-
kutega Viimsisse ligi 50 muu-
seumi, teadus- ja teemaparki 
ning esindatud olid isegi teat-
rid. Nii sündis päeva edenedes 
ka mõte, et sarnase üritusega 
tasub kindlasti jätkata, kuid 
selle nimeks passib ehk pare-
mini kultuurharidusmess. 

Avatseremoonial kõiki kü-
lalisi ja osalejaid tervitades üt-
les Viimsi vallavanem Jan Trei: 
“Meil on hea meel, et esimene 
muuseumihariduse mess toi-
mub just Viimsis! Meie Ran-
narahva Muuseum töötab juba 
ammu ka haridusasutusena. 
Viimsis pole ju ühtegi õpilast, 
kes poleks jõudnud oma valla 
muuseumi.  Ühe väärika hari-
dustee osa peabki olema see, 
et teame oma kogukonna juu-
ri ja kodukandi ajaloo kulgu. 
Harija rolli on meie muuseum 
kenasti täitnud. Kui muuseum 
korraldab põnevaid üritusi, siis 
neid külastades saab noori pa-
remini suunata ka oma juurte 
vastu huvi tundma. 

Tänan messi korraldajaid 
Rannarahva Muuseumi ja Viim-

Viimsi Vabaõhumuuseum aitas aega võita

si Vabaõhumuuseumi. Samuti 
kõiki neid muuseume, teema-
parke jt osalejaid, kes tahtsid 
Viimsi valda messile tulla!”

Loosirattas keerlesid samal 
ajal head pakkumised osale-
jatelt: külastajad, kes teine-
kord kurdavad, et perele on 
muuseumis käikki lausa mõrv 
rahakotis, said seekord või-
ta tasuta muuseumi-, kino- ja 
teatrikülastusi.

Rannarahva muuseum kui 
esimese messi idee generaator 
andis teatepulga üle Ülenur-
mes toimetavale Eesti Põllu-
majandusmuuseumile. Järgmi-
ne mess toimub seal loodeta-
vasti juba augustis. 

Kultuuriminister urve Tiidus tuli messi “AjaVõit“ avama oma 60. sünnipäeval. Rannarahva Muusemilt ja 
Viimsi Vabaõhumuuseumilt sai ta kingituseks esimese ja vastvalminud Hõbevalgeima tootesarja sõba. 
Viimsi vallavanem Jan Trei andis üle uhke lillekimbu. Fotod Kertu Vahemets

Ahhaa Teaduskeskus tegi lastele ka vabas õhus põnevaid katseid. 
Keskusesse kohale sõites ootavad ees muudki põnevad tegemised.

Muuseumid vajavad külas-
tajate tähelepanu ja seda saab 
endale ikka ainult ise tõmmata. 
Nii nuputataksegi välja järjest 
uusi programme, muuseumis 
annab oma sõpradega tähis-
tada olulisi elusündmusi jpm. 
Rannarahva Muuseumi hari-

duskeskuse sellesuvised ha-
rivad, seikluslikud, maitsvad 
ja mängulised pakkumised on 
kõik inspireeritud rannarahva 
pärandist ja teadmistest. Need 
leiate aadressilt www.ranna-
rahvamuuseum.ee.

VT

Meremuuseumi Kiluköök pakkus kiluvõileibu ja tutvustas vanasti 
vürtsikilu retseptidesse kuulunud maitseaineid. Vana retsepti järgi 
tehtud kilukonservi sai ka osta. Paksus Margaretas on sügiseni 
vaadata näitus “Kilulinn Tallinn – kuidas sai kilust Tallinna sümbol“.

Õhtul arutati ühises ringis, kuidas esimesest messist paremini üks 
Eestile omane traditsioon kujundada.  Ammuse üldise kirjaoskuse ja 
vaimuvalguse poole püüdmise üle tasub meil kõigil uhke olla.

Ilmselt on sedasi juhtu-
nud paljude Prangli saare 
külastajatega. unistad 
sadamas, et oleks ome-
ti laeva oodates kuskil 
kohvi juua ja vihma eest 
varju minna. 

Räämas ja kasutamata Kirovi-
aegse kalatööstuse hoone oli 
justkui võõrkeha kena saare vä-
ravas. Mõte, et vanast sadama-
kuurist lihtsalt peab asja saama, 
ei andnud mulle giidina rahu. 
Idee leidis toetajaid ning mitme-
te kohalike elanike, ettevõtjate, 
valla ja suvesaarlaste abiga pu-
huti kuurile uue turismisuve al-
guseks värvikas hing sisse. Siit 
saab nüüd küsida turismiinfot, 
laenutada jalgrattaid, osta kohvi 
ja jooke, etendub suvelavastus 
“Prangli lood ehk keik on trois”, 
toimuvad stiilipeod, avatud on 
näitus. Suuremalt plaanime tä-
histada kalurite päeva. Kultuuri-
kuur sai nime “Noor Kaardivä-
gi” saarel olnud kolhoosi järgi ja 
siin nüüd toimuvate sündmuste-
ga tundub see sobivat. 

Kultuurikuuri avamine Prang-
list kirjutatud teatritükiga koo-
liteatri esituses õnnestus hästi. 
Tükis on natuke kõike. Küsiti, 
kuidas tuli mõte seda kirjuta-

Kultuurikuur avas sündmusterikka hooaja

da? Prangli saar lausa pakatab 
lugudest ja need lihtsalt pidid 
vaatajani jõudma. 

Tulge vaadake, kuidas elu 
siin vanajumala selja taga käib, 
sellest etendus räägibki. Sünd-
muste programmi leiate aadres-
silt www.pranglisaar.ee.

Annika Prangli Näitusel on Kirovi aeg. Sprotid on kohal.

Kooliteatri K.o.P.P näiteseltskond. Fotod Meeli Laidvee

Rahvas koguneb.

Igapäevaselt toimib kuur infopunktina.
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Tartus süüdatud laulu- ja 
tantsupeo “Aja puudu-
tus. Puudutuse aeg“ tuli 
jõuab meile iga päevaga 
lähemale.

Tuli läheneb jalgrataste tea-
tesõiduga kohalike kooride, 
orkestrite ja tantsurühmade 
kantult meile suure kaarega, 
läbides rohkem kui 1000 kilo-
meetrit Tartu-, Jõgeva-, Ida- ja 
Lääne-Virumaal, Järva-, Rapla- 
ja Harjumaal. Sellele teekonna-
le mahub ka 19 pidu-kultuuri-
programmi. Kõik tahavad ju 
tule tulekust osa saada ja tuld 
oma kodukandis väärikalt vas-
tu võtta. Ka Viimsis saab vas-
tuvõtukava järjest selgemaks. 
Uurige ja valige, kus tahaksite 
ühineda tuletoojatega asjaosa-
liste või vähemalt järelelehvi-
tajatena. Tule teekonda kajas-
tab ka Tule TV, mis on jälgitav 
kõigis nutiseadmetes. Kuid ehe 
osadustunne on siiski midagi 
muud. Tule teekond pakub kor-
dumatuid elamusi, suur pidu tu-
leb meile koju kätte. Ärge jätke 
ennast elamusest ilma. 

3. juuli õhtul kell 18.15 
annab Jõelähtme vallavanem 
Andrus Umboja Iru külaplatsil 
tule üle Viimsi vallavanemale 
Jan Treile. Sealt liigutakse tule-
ga Pärnamäe külla mälestuskivi 
Viimsi 750 juurde. Tuld saada-
vad Sisekaitse Akadeemia kam-
merkoor, Tallinna Rotary klubi 
segakoor, Rahvakultuuriselts Koi-
dupuna, Sõlekese vilistlased ja 
Viimsi Huvikeskuse rahvatant-
surühm Valla-alune.

Viimsi valla kõige vanema 

Pidutule tulek ja vastuvõtt 
Viimsi mitmes paigas

asustusega kandis algab tule-
tseremoonia kell 19.10. Seda 
korraldab Pärnamäe külaselts, 
esineb lasteaed-pereklubi Väi-
ke Päike laste ja lapsevanemate 
tantsurühm Märt Agu juhen-
damisel. Sellega tuletatakse ka 
meelde, et just Viimsi Vabaõhu-
muuseumis peeti 2012. aasta 
juunis esimest Eesti eelkooli-
ealiste laste tantsupidu Kodu-
päike. Väikese Päikese õpetaja 
Kristi Sinimets oli aasta varem 
noorte laulu- ja tantsupeol. Üks 
väike tüdruk tahtnuks siis väga 
esineda, kuid oli liiga väike... 
Sellest tantsuigatsusest sündis-
ki 5-7aastaste oma pidu, Kristi 
Sinimetsal aitasid selle teoks 
teha Annika Vaikla, Ants Ku-
rist, Kaja Pihlak, Märt Agu jt. 
Mullu tantsiti Rakveres ja juba 
on teada, et 2015. aastal peavad 
väikesed oma pidu Haapsalus.

Pidutuli jätkab Pärnamäelt 
teed mere äärde – Viimsi Vaba-
õhumuuseumi. Seal algab ran-
narahva simmaniks kasvav tu-
le vastuvõtt  kell 20. Osalevad  
Viimsi Huvikeskuse segakoor 
Viimsi, Viikerkoor, Viimsi noor-
 tekapell, kapell Pirita, Rand-
vere Pasunakoor, naiskoor Ami-

9. juunil algas Viimsis järjekordne õpilasmaleva-
suvi. Malev on jagatud kaheks vahetuseks, täna-
vu osaleb maleva töös 80 noort, seega rohkem 
kui eelnevatel aastatel. 

Ühe vahetuse pikkus on kaks nädalat. Esimese vahetuse 
malevlased kogunesid esimesel tööpäeval Viimsi Huvi-
keskusesse, kus malevlasi tervitas vallavanem Jan Trei, 
siis tutvustati töökorraldust ja määrati noored rühmadesse. 
Kohe said malevlased asjakohase riietuse: töökindad  ja 
maleva särgid. Siis tehti huvikeskuse ees ühispilt ning sõi-
deti töökohtadele.

Töökorraldus on nüüd selline, et malevlased kogune-
vad hommikul eelmisel päeval kokku lepitud objektile, 
kaugematesse töökohtadesse sõidetakse koos vallamaja 
eest. Suurim probleem on maleva korraldajatele olnud töö 
leidmine noortele vihmase ilmaga, kõva sajuga ei taha ju 
keegi õues töötada. Leidsime sellise lahenduse, et vihma 
korral annavad noortele mõnd katusealust tööd Viimsi Hu-
vikeskus ja Viimsi Kool.

Esimestel päevadel tulid noored malevasse tööle väga 
suvise riietusega. Ilmad kujunesid aga väga muutlikuks 
ning päikesepaistelised hommikud võisid paari tunniga 
muutuda tuulisteks ja vihmasteks. Varsti oligi näha väikest 
muudatust: enne tööle tulekut mõtlesid noored läbi, mida 
selga panna ja kaasa võtta. Eks malev annabki noortele 
igas mõttes häid töö- ja elukogemusi, seejuures saavad 
nad teha midagi ka oma koduvalla heaks.

Malevaga kaasnevad muidugi ka töövälised üritused, 
saab tutvuda teiste malevlastega ja veeta ühiselt vaba 
aega. Sellised võimalused on noorte seas väga oodatud. 
Vabaõhumuuseumis peeti juba maha meeleolukas maas-
tikumäng, noortekeskuses oli tutvumisõhtu ning malevas 
tehtud fotodest koostati ühiselt esitlus.

Korraldajad soovivad pakkuda võimalikult mitmeke-
sist töökogemust. Esimese vahetuse malevlased on tööta-
nud nii Viimsi lasteaedades, Viimsi Raamatukogus, Haab-
neeme rannas, Süda pargis, Viimsi mõisapargis, Viimsi 
Huvikeskuses, Rannarahva Muuseumis, Rohuneeme, 
Randvere, Püünsi ja Leppneeme küla spordi- ja lastemän-
guväljakutel.  

Esimese vahetuse tööga võib rahule jääda. Rühmades 
oli muidugi nii innukamaid kui ka loiumaid töötegijaid, 
kuid kõik antud tööd saadi üldjoones õigeaegselt ja kor-
rektselt tehtud.  Esimese vahetuse lõpuüritus toimub 20. 
juunil, noortelt ja ka rühmajuhtidelt kuuldus, et kõik on 
malevaga rahul.

Teine vahetus alustab 30. juunil Viimsi Huvikeskuses. 
Kindlasti jätkub neilegi huvitavaid üritusi ja mitmekesist 
tööd, et parandada Viimsi valla heakorda. Lisaks oskustele 
ja meeskonnatöö arendamisele annavad malevasuved alati 
palju uusi sõpru.

Henry Edward Aimre
heakorraspetsialist

Kadi bruus
noorsoo- ja haridustöö koordinaator

Esimese vahetuse malevlaste grupipilt Viimsi Huvikeskuse 
juures. Foto ott Kask. 

Viimsi peal liigub 
80 töökat malevlast

Laulu- ja tantsupeost 
osavõtjatele tasuta bussisõit
Viimsi Vallavalitsus otsustas anda XXVI laulu- ja XIX tant-
supeost osavõtjatele Viimsi valla liinidel (V1–V7) ajavahe-
mikul 30. juunist 6. juulini tasuta sõidu õiguse. 

Tasuta sõidu õiguse annab laulu- ja tantsupeo osavõtja 
spetsiaalkujundusega akrediteerimise randmepael. See peab 
sõitjal kaasas olema ja tuleb bussijuhile ette näidata. 

Tallinna linn kehtestab analoogse soodustuse linnaliinidel. 

Viimsi Tulesimman tuleb vähemalt sama tore kui on olnud kõik varasemad rannarahva peod. Foto Alar Mik

ca jt. Neid oleks rohkem, kuid 
koorid on juba laulupeo proo-
vis. Tantsuks mängib Regatt. 
Saabuda tasub kondiauru või 
paadiga: siis ei ole parkimise-
ga muret.  

4. juuli hommikul kell 9.40 
saadab vabaõhumuuseum tule 
edasi Viimsi mõisa e Laidoneri 
sõjamuuseumi. Kell 10 annab 
Harju maavanem Ülle Rajasalu 
tule üle Tallinna linnavolikogu 

VIIMSIST LAuLu- JA TANTSuPEoLE
Viimsi valda esindavad laulu- ja tantsupeol:
l Neidudekoor Leelo vol 2, juhendaja Toomas Voll. 
l Püünsi Kooli 5. ja 6. klassi tantsurühm, juhendaja Hele Pome-
rants.
l Rahvamuusikaansambel Pirita, juhendaja August Sarrap.
l Rahvatantsurühm Valla-alune, juhendaja Heli Tohver. 
l Randvere pasunakoor, juhendaja Kristjan Jurss. 
l Segakoor Viimsi, juhendaja Vaike Sarn. 
l ViiKerKoor, juhendaja Age Toomsalu. 
l Viimsi Huvikeskuse Noortekapell, juhendaja Kalle Erm. 
l Viimsi Keskkooli tantsuansambel Sõprus, juhendaja Agne Kur-
rikoff Herman. 
l Viimsi Keskkooli noorte segarühm, juhendajad Maido Saar, 
Margit Praks ja Agne Kurrikoff Herman.
l Viimsi Keskkooli 2. ja 3. klasside rühm, juhendaja Agne Kurri-
koff Herman. 
l Viimsi Keskkooli lastekoor, juhendajad Andrus Kalvet ja Rines 
Takel. 
l Viimsi Keskkooli mudilaskoor, juhendajad Age Toomsalu ja Elle 
Toper. 
l Viimsi Keskkooli mudilaskoor II, juhendajad Leena Sirp, Virve 
Kalvet ja Kerlin Takk. 
l Viimsi Keskkooli noortekoor, Andrus Kalvet ja Virve Kalvet.
l Viimsi Keskkooli poistekoor, juhendajad Kätlin Puhmaste ja 
Rines Takel. 
l Viimsi Keskkooli Rahvatantsuseltsi Pääsuke lasterühm, juhen-
daja Anli Soosaar. 
l Viimsi Keskkooli vilistlaste rühm, juhendaja Maido Saar.
l Viimsi Keskkooli õpetajate segarühm, juhendaja Maido Saar.
l Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester, juhendajad Ott Kask 
ja Tuuliki Laane.

esimehele Toomas Vitsutile.
Kui soovite oma koori, tant-

surühma, kapelli või orkestriga 
Viimsi tuleüritustel esineda, 
andke endast teada valla kul-
tuuritöö koordinaator Marje 
Plaanile: tel 602 8866 või mar-
je@viimsivv.ee.

Kui aga tahate tuld jalgrat-
tal saata, siis pange palun kii-
ver pähe!

VT



Jõelähtme köstrimaja mantel-
korstna uus elu teabepunktina. 
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10. juunil tutvus Randve-
re reisiklubi kultuuriliselt 
väga rikka Jõelähtme 
vallaga. oma kodukanti 
näitas klubilastele aja-
loolasest giid ja Ajaveski 
hing Margit Pärtel.

Põnevad paigad ei pea kaugel 
asuma. Kuid tihti on nii, et sel-
lest, mis lähedal, sõidame ku-
hugi kaugele teel olles lihtsalt 
mööda. Kõike, mis naabruses, 
jõuab ju alati vaatama minna... 
ja nõnda see tavaliselt vaata-
mata jääbki.

“Me ei imetle ainult oma 
naba ehk seda, mis kodus teh-
tud. Tahame teada, kuidas ela-
takse Tallinna ümber nn Kuld-
se ringi valdades. Üks päev 
ühe valla kohta on paras,” 
arvas sõidu eesmärke tutvusta-
des Madis Kaasik. Ühepäevas-
te reiside sarja on klubil sügi-
sel kavas jätkata Rae vallaga.

Jõelähtme huviväärsustest 
vaadati esmalt üle Iru külas 
Ämma teel asuv ämma maja – 
nii kutsub sealne külaselts oma 
uut lihtsat kõigi mugavustega 
külamaja, mille juurde kuulu-
vad ka tenniseplats, laste män-
guväljak ja lõkkekoht. Maa, 
kus need rajatised paiknevad, 
on 99 aastaks vallalt rendil. 
Ehitati Leaderi, Põhja-Harju 
Koostöökoja ja valla toetu-
sega, osa ehitus- ja ka hoone 
ülalpidamiskulusid on kand-
nud Iru elektrijaam.

Kurdid said kuuljaiks
Tallinn-Narva maantee jagab 
Jõelähtme valla justkui poo-
leks. Reisipäeva esimene pool 
jätkus naabervalla lõunaosas 
ehk Lagedi poolses nurgas. Seal 
vaatasime esmalt Saha kabelit, 
kus rahvasuu andmeil olla veel 
20. sajandi algulgi käidud kõr-
vakuulmist parandamas. Ka-
beli lääneseinas on peaportaali 
kõrval ainulaadne pühitsetud 
vee orv ja üks avaus. Kes sealt 
paludes mündi sisse poetas ja 
ära kuulis, kuidas münt kabeli 
põrandale kolksatas, saanudki 
oma kuulmise teravamaks.

Saha mäel oli eestlaste 
muistne matmis- ja pühapaik, 
seda kinnitavad ka seitse loh-
kudega kultusekivi kabeli ümb-
ruses. Rebala kaitseala maadel 
on kokku u 140 kultuskivi. 

Esimene ristiusu kants ehi-
tatud siia juba 50 aastat enne 
Tallinna linna asutamist ja siis 
paistis Saha mäele veel meri. 
Legendi järgi olidki kabeli ehi-
tajaiks hätta jäänud meresõit-
jad, kellele paistnud siit kätte 
ida-läänesuunalisel seljandikul 
kasvanud pihlakas. Kabel oli 
pühendatud meresõitjate ja rän-
durite kaitsjale Püha Nikolau-
sele. Siit alustas arvatavalt oma 
missiooni Eestimaa esimene 
piiskop Fulco. Kabel põletati 
maha jüriöö ülestõusu aegu. 
Praeguse kabeli müüre peavad 
asjatundjad Pirita kloosterki-
riku eakaaslaseks – mõlemad 
kerkisid 15. sajandi II veeran-
dil. Pühakojana teenis kabel 

Randvere reisiklubi alustas kuldset ringi

põhjasõjaaegse rüüstamiseni. 
Siis jäid varemed Maardu mõis-
nike väljasõidukohaks. Loode-
denurga torn ja kabeli katus 
taastati 1960ndail, kui kabelit 
uuriti ja restaureeriti.

Jõelähtme vallas on mit-
meid keni mõisu. Natuke Palm-
se härrastemaja meenutavat 
Maardu mõisa peahoonet sa-
manimelises külas silmasime 
pargiteelt. Margit Pärtel rääkis, 
et Maardu kunagised härrased 
von Bohnid toetasid vaimuval-
gust rahvale esimest eestikeel-
set piibliraamatut (trükiti 1739) 
jagades ja Jõelähtme kihelkond 
sai sedasi Harjumaa kõige kir-
jaoskajamaks kandiks. Paar-
kümmend viimast aastat on 
mõis kuulunud Eesti Pangale.

Kostivere härrastemajja oli-
me lahkelt sisse palutud, saalis 
sattusime otse laste tantsuproo-
vi. 18. sajandi lõpul ehitatud 
varaklassitsistlikus stiilis här-
rastemaja on lihtne, Kostivere 
oli toona Maardu karjamõis. 
Hoone esifassaadi ehivad abi-
elus liitunud Brevernite ja 
Stael von Holsteinide suguvõsa 
stukkvapid, neil on õnnestunud 
üle elada ajad, kui hoones te-
gutses majandi kontor ja olid 
korterid. Praegu renoveerivad 
Jõelähtme vald ja külaseltsid 
hoonet ruum-ruumi haaval oma 

Kultuurimõisaks. Teisel korru-
sel ongi piduliku ilme tagasi 
saanud saal ja salongid juba ti-
hedas kasutuses, kuid seal saab 
ka ruumikasutust tellides üritu-
si korraldada, vt www.kultuu-
rimois.eu.

Rebala kivikalmeid ja seda, 
kuidas Jõelähtme jõgi Kosti-
veres maa alla kaob ja enne 
Jõelähtme vana silda jälle maa 
peale tuleb, tasub u 2,5 km pik-
kusel Kostivere karstialal vaa-
data igaühel, kes vähegi loodu-
sest ja ajaloost huvitatud. Suure 
tee lähedus teeb neile põlistele 
paikadele aga vist karuteene – 
neist on nii lihtne mööda tuhi-
seda. Teisalt pole siis jälle mu-
ret liigse vaatamiskoormusega, 
tänu 1980ndate tee-ehitusele 
me Rebala u 3000 aastat tagasi 
rajatud matmispaika teamegi, 
sest siis koliti osa avastatud 
kivikalmeid tee eest ära. Giid 
Janek Šahvranovski andis mei-
le pronksiaegsest Rebalast väga 
elava ettekujutuse.

Suurt hõbeaaret (3300-gram-
mine ehte- ja mündiaare avas-
tati 1938) varjanud põlispõldu-
de keskelt saab nüüd rännata ka 
nende kohale. Linnulennuvaa-
det võimaldab Loo küla Veski 
talus sel kevadel käsitöö- ja 
kunstikeskusena avatud Aja-
veski (www.ajaveski.eu).

Veski jahvatab aega ja 
ajatust  
Seal saavad julgelt ja uhkelt 
kokku vana ja uus, klaas ja 
kivid. Ajaveski seisab Margit 
Pärteli õuel, kuid meie hea 
giidi sõnul ilmutas klaasiga 
paigatud veskivare end talle u 
kümme aastat tagasi unenäos. 
Varsti pärast seda leidiski ta 
lagunenud veskiga talukoha ja 
ostis selle ära. Eestis on mit-
meid sarnaseid veskeid püü-
tud küll korda teha, kuid nei-
le hoonetele pole alati leitud 
head rakendust.

Ajaveski juures võlubki 
julgus asjale teistmoodi lä-
heneda. Kostivere mõisa 19. 
sajandi lõpul ehitatud Hollan-
di tüüpi tuuleveski sai töötada 
paar-kolmkümmend aastat ja 
põles siis maha. Üles seda enam 
ei ehitatud, varemeis said var-
ju lambad, heinad jm. Meie 
muutlikud talved kahjustavad 
kõige rohkem kivihoonete lõu-
naseinu. Nii juhtus siingi ning 
1980ndate keskel kukkus lõu-
nasein korraga mürinal alla. 
Müüripragudes on end sisse se-
danud visad pujud, samas kõr-
val on ka vale restaureerimis-
näitena paistma jäetud valgeks 
plötserdatud pinda.

Justkui vanana polegi Mar-
git Pärtel tahtnud uue sisuga 

veskit taastada. Arhitekt Ma-
dis Eek mõistis tema ideid ja 
nii kerkiski Ajaveski õhulise, 
avara ja läbipaistvana. Ehitu-
seks taotleti toetust Leader-
programmist. Kõik on siin nii 
uus, et kolmel ülemisel korru-
sel pole veel õigeid põrandaid 
ega valgusteid. Trepist tõustes 
muutuvad aga vaated järjest 
paremaks, neljas korrus passib 
hästi ka linnuvaatluseks.

Hoone klaasist korrused 
toetuvad nüüd talale, mitte va-
nale tükati säilinud kivimüürile 
ja veski elab uut elu. Esimene 
korrus, mille kamina ja õhksoo-
juspumbaga ka talvel soojaks 
saab, on kunsti, savi- jm käsitöö 
päralt, teine korrus aga rohkem 
suhtluskoht. Veskis on praegu 
vaadata näitus “Kolmkõla” – 
Andrus Joonase ja Pusa maale 
ning Janno Bergmani graafikat 
seob märksõna ajatus, nad kõik 
on pälvinud ka Pärnu kunsti-
preemia. Minge ise kaema: Aja-
veski ootab teelisi ja külalisi.  

Mantelkorstnast 
teabepunkt
Naabervalla põhjaosas kaesi-
me Jõelähtme kirikut ja vana 
kivisilda, postijaamas töötavat 
vallamaja, Jägala linnamäge ja 
hüdroelektrijaama ning Koogi 
küla, kus enne viimast ilma-

sõda tegutsesid oma kohvik ja 
lausa kaks restorani.  

Jõelähtme Maarja kirikus 
on paljud kindlasti käinud, 
kuid huvitavaid detaile leidub 
seal mitmekski vaatamiskor-
raks. Üsna uued on näiteks ak-
navitraažid. Lihtsa ja huvitava 
kasutuslahendusega üllatab ki-
riku kõrval kunagise köstri-
maja mantelkorsten: Leaderi 
toega on korstna kohale katus 
kerkinud ja selle seinad teeni-
vad teelist nüüd infopunktina.  

Ülgase külast Maardu poole 
sõites jääb teele fosforiidikae-
vandamise kujundatud maastik. 
Maardu külje all võlub Rootsi-
Kallavere küla aga kontrastiga 
– niisugune oli kogu see kant 
enne suurtööstuste ja kaevan-
duste ajastu pealetungi. Küla 
uuenenud muuseumiväljapa-
nekutest oli juttu just eelmises 
Viimsi Teatajas. Erilise õhus-
tiku ja hoolivate elanikega kü-
las on hetkel müügil Vanapere 
talukoht – ehk pakub kellelegi 
huvi.

Maardust läbi sõites oha-
ti bussis mitu korda: küll see 
linn on nüüd puhas ja lilleline. 
Haabneeme keskuses võiks 
poodide, kooli ja bussipeatuse 
juures ometi ka suvelilli näha.

   Meeli Müüripeal

Klaas ja kivid sobivad uue sisu saanud ainulaadses veskis ülihästi kokku.

Ajaveski esimesel korrusel 
tehakse savi- jm käsitööd.

Kostivere karstiala põnevaimal lõigul.

Rebala oli pronksiajal tõmbekeskus. Fotod VT
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30. mail lõpetasime pidu-
likult päevakeskuse hoo-
aja, mille tegid eriliseks 
ja tegusaks huvitavad 
koostööprojektid ja see, 
et terve aasta olid tähele-
panu keskmes mehed. 

Päevakeskuses oli käsil pal-
ju projekte ja tööhoos järjest 
rohkem ringe, lisaks oli meil 
ka  meestele erilise tähelepanu 
osutamise aasta: tunnustasime 
neid nii seltsitegevuses kui oma 
peres saavutatu eest.  Näiteks 
isadepäeval tänasime Viimsi 
eakate ettevõtmistesse tubli 
panuse andnud Volli Kallioni, 
Henno Mõtust ja Madis Kaa-
sikut. Teoks sai ka pikka aega 
unistuseks olnud meesteklubi, 
mida juhib Enn Teimann. 

Sügisel alustasime Viimsi 
Huvikeskusega ühist projekti, 
mille teema on pärandkultuur. 
Kuulutasime välja Viimsis ela-
tud aastate meenutuste kogu-
mise. Laekuski toredaid lugu-
sid, mille oleme ka teistele ette 
kandnud. Oma üritustel mait-
seme ikka kalaroogasid, mida 
rannarahvas juba sajandeid 
tunneb. Jagasime omavahel 
räimetoitude retsepte, mis on 
mõnikord nii lihtsad ja ometi 
hõrgud.      Liikumisaasta puhul 
pidasime aprillikuus südame-
nädala tervisepäeva. Hommi-
kul vara alustasime aeroobika 
ja võimlemisrühmadega Elina 

-Lehta Kaasiku juhendamisel 
ning jätkasime kepikõnniga 
treener Tiia Tamme juhendami-
sel. Võimlema kogunes ka väi-
ke rühmake mehi ja positiivne 
oli see kogemus ikkagi. Loo-
dame, et kunagi on päevakes-
kuses tervisevõimlemise rühm, 
kus mehedki osalemas, aga sel-
le nimel peame veel palju pin-
gutama. Viimsi naised on aru 
saanud, et liikumine on tervis 
ja võimlemisrühmad on soovi-
jatest tulvil. Nii pidime mõni-
kord soovijatele ära ütlema ja 
pakkuma teisi liikumisvõima-
lusi: aeroobikat, seeniortantsu 
ja lauatennist. Südamenädala 
liikumispäeval sai kõigi nende 
võimalustega lähemalt tutvuda. 
TLÜ professor Kaarel Zilmer 
kõneles  siis ka targast liikumi-
sest ja dr Tiit Rebane liikumise 

Viimsi Päevakeskuse eriline hooaeg

ning südame koostööst. Meie 
südamenädala projekti toetati 
Euroopa Sotsiaalfondi tervis-
like valikute meetmest Harju 
Maavalitsuse kaudu.  

Kolmas suurem projekt, 
mida aitas ellu viia Viimsi val-
lavalitsus, oli Harjumaa päeva- 
ja sotsiaalkeskuste juhatajate 
kohtumine Viimsi päevakes-
kuses 14. mail. Kogemuslikku 
konverentsi  “Aktiivsena elu-
teel” (vt VT 23.05.2014 “Elu-
kaare tegus sabaots”) olime 
plaaninud pikalt. Mõnikord 
saavad mõtted otsa, siis tuleb-
ki teistega aru pidada. Selline 
Harjumaa kolleegide kokku-
saamine oli esmakordne, üri-
tus õnnestus kolleegide sõnul 
hästi ja sai kohe ka jätkusuut-
liku aluse. Teatepulga võttis 
üle Vanurite Eneseabi ja Nõus-

tamise Ühingu esimees Heino 
Hankewitz. Järgmisel aastal  
kohtume juba Poska keskuses.  

Projektid nõuavad küll palju 
energiat, kuid tänu neile muutus 
meie hooaeg sisukamaks.  

Meie tegusad ringid
Hooaega lõpetades tänan kõiki 
tublisid ja aktiivseid päevakes-
kuse inimesi: treenereid ja õpe-
tajaid ning vabatahtlikke rühma-
vanemaid, kes ühtlasi on meie 
ajutrust – nendeta poleks päe-
vakeskuse elu võimalik. Ter-
visevõimlemisrühma treenerid 
on Hilja Järv ja Elina-Lehta 
Kaasik, Elina-Lehta juhendab  
ka aeroobikaringi, mis hakkas 
asjaosaliste rõõmuks koos käi-
ma kaks korda nädalas. Tervi-
sevõimlemise rühmavanemad 
on Helve Toose ja Tiia Ormus, 
aeroobika rühmavanem Elfi 
Ojase. Seeniortantsurühmal va-
hetus õpetaja, uueks juhenda-
jaks on tubli tantsuõpetaja Eve 
Jänese. Ootame sügisel oma 
“Tuti-Triinude“ tantsurühma 
uusi inimesi, kes tunnevad rõõ-
mu heast muusikast ja aktiiv-
sest liikumisest. Tubli õpetaja 
kõrval on seal tubli rühmava-
nem Ülle Landra. Lauatennise 
rühm treenib Helgi Sardi eest-
vedamisel kaks korda nädalas, 
seda trenni eelistavad mehed. 

Populaarsed on kõik loo-
vusringid: käsitöö, õmblemi-
ne, keraamika, portselanimaal. 

Hooaega lõpetades panime 
üles uhke näituse.  Õmblus- ja 
käsitööringi juhendavad Lea 
Pärna ja Ann Taveter, rüh-
mavanem on Helgi Kuivjõgi. 
Portselanimaali peetakse mõ-
nikord eakatele veidi raskeks, 
sest see vajab kindlat kätt ja 
sirget silma, aga meie näitusel 
olnud tööd olid igati naudita-
vad. Rühmavanem on Hinge 
Jürgenson ja juhendab Lehte 
Jõemaa. Keraamikaringis val-
mivad toredad tarbeesemed. 
Rõõm on näha, kui innukalt 
seal savi muditakse: see on 
nii nauding kui teraapia. Ke-
raamikaringi juhendab EKA 
õppejõud Karin Kalman, rüh-
mavanem on Raja Stepanova. 
Kokaringis õpetab Lea Laus 
tervisliku ja taskupärase toitu-
mise kunsti. Keele- ja arvuti-
õpe on eluliselt vajalikud. Õp-
pida pole kunagi hilja ja mälu 
vajab alati treeningut. Inglise 
keele ringi juhendab õpetaja 
Sirli Linnat, nii algajaid kui 
edasijõudnuid hoiab joonel 
rühmavanem Eha Pihlakas. 

Täname Viimsi kooli meel-
diva koostöö eest, meie arvuti-
õpe toimub kooli arvutiklassis, 
tubli juhendaja on gümnasist 
Gro-Dagni Õitspuu, rühmava-
nem aga Helle Tomingas. Ole-
me veendunud, et arvutiõpe 
peab kuuluma eakate ellu, sest 
muidu e-riigis hakkama ei saa. 
Bridžiklubisse kogunetakse teisi-

päeviti ja see kestab pikalt, koor-
dineerib  Marje Tamm. 

Hooaja lõpul said kõik kaa-
salööjad aktiivse inimese aukir-
ja. Tänavused tunnustusmeened 
– kaunid paeltikandis prossid ja 
merevaatega kruusid – tegid kä-
sitööringi liikmed ja portselani-
maalijad. Meeleoluka kontserdi 
andsid aeroobika- ja tantsuring ja 
Viimsi Huvikeskuse laululapsed 
Ita-Riina Pedaniku juhendamisel.                                                                                                                                    
    Hooaja jooksul toimus meil 
üle 20 kultuurisündmuse. Koos-
töö Pille Lille Muusikafondiga 
tõi meile mitu toredat kont-
serti. Loomulikult pakub päe-
vakeskus ka lihtsalt suhtlus-
võimalusi, olgu siis omavahel 
kohvilauas või koos kuulsate 
külalistega. Juunis tegime väl-
jasõidu Tartumaale: külastasi-
me Tartu Bootaanikaaeda, Äksi 
vahvat Jääajakeskust ning ta-
gasiteel ütlesime tere Elistvere 
Loomapargi elanikele. Rühma-
vanematega läheme avastama 
ka meretagust maad, sõidusiht 
on Ruhnu saar. 

Sügisel alustab päevakeskus 
jälle innuga tegutsemist. Oota-
me enda keskele rõõmuga uusi 
inimesi, kes aktiivse tööelu lõ-
petanud. Jälgige Viimsi Teataja 
kultuurikalendrit, et õigel ajal 
kohal olla. Tegusat suvepuh-
kust, ilusaid päikesetõuse ning 
-loojanguid kaunis Viimsis!

Lehte Jõemaa                                                                                                                                          
Viimsi päevakeskuse tegevjuht

Hooaja lõpupeol esinesid “Tuti-Triinud“ Fotod Enn Teimann 
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Valgete Ööde Festival 
tähistab sel aastal juba 
viiendat sünnipäeva.

Viimsis saab siis taas nautida 
head muusikat ja kaunist mil-
jööd. Lisaks ametlikule prog-
rammile toimub festivali raames 
mitmeid väiksemaid kontserte 
ja filmiõhtuid Viimsi eri paigus.

Kultuuriaia 
avakontsert 
20. juunil kell 20 avame Ran-
narahva Muuseumi kultuuriaia 
Helin-Mari Arderi trio kava-
ga “Nii valged ööd”. 10eurose 
pileti hinnas sisaldub ka klaas 
vahuveini. Laudu ja pileteid 
saab broneerida anu@ranna-
rahvamuuseum.ee, lauakohata 
pileteid saab osta Piletilevist.

Jaaniaega sobiva pealkirja-
ga kontserdil kõlavad Eeva Par-
gi luule ning laulud, mis Helin-
Mari Arder on kirjutatud Eeva 
tekstidele. Teet Raik mängib 
nii kitarri kui trompetit.  Mul-
lu esitati sama kava Jazzkaare 
“Luule jazzis” päeval. Sellest 
inspireerituna jõudsid luule ja 
muusika sel kevadel ka samade 
kaante vahele: Eeva Pargi luu-
lekogu “Oda jälg õhus” taga-
kaane sees on peidus CD-plaat 
“Öö valgus”.

Valgete Ööde Festivali 
avakontserdiga avatakse ka 
Rannarahva Muuseumi kultuu-

riaed näitustega Bernard Sch-
midtist ja Pringi suvemõisast. 
Kultuuriaias hakkab toimuma 
põnevaid näitusi, kontserte, 
teatrietendusi, filmiõhtuid.
Helin-Mari Arder: “Eeva Par-
gi luule rändas minuga mitu 
aastat kaasas. Ja mida kauem 
me koos rändasime, seda roh-
kem leidsin sealt sõnu, mis 
mind kõnetasid. Ühel vihma-
sel hommikul kodust eemal 
viibides kirjutasin suure osa 
selle plaadi materjalist mõne 
napi tunniga.  Aja jooksul said 
neist visandeist laulud, mis 
nüüd ongi plaadil. Igas juhtu-
muses, nii õnnestumises kui 
ka äparduses, on peidus oma 
võimalus. Kui ma poleks sel 
hommikul olnud just seal, kus 
olin, poleks neid laule võib-ol-
la sündinud.”

Eeva Park: “Kogumik „Oda 
jälg õhus“ sisaldab luulet aasta-
test 1983-2013 ning kui luule 
on raamatu kaante vahel teks-
tina lõplikult valmis, siis ini-
mene oma muutumatus muutu-
mises ei ole seda õnneks mitte 
kunagi.”

Nüüd tuleks moosi keeta
Ploomid on valmis
Sügis on valmis
Mina ei ole

Winny Puhh ja Rein 
Rannap
Pisut enne maagilist jaaniööd, 
21. juunil kell 21 algab vaba-
õhumuuseumis aasta klassika-
sündmus. Laval on artistid, kes 
klassikasõpra juba külmaks ei 
jäta. Nagu kõikepurustav rahe-
torm põrkaks vastu graniidist 
Klaveripoega, nii kohtuvad val-

guse ja pimeduse, armastuse ja 
vihkamise igikestvas heitluses 
Winny Puhh ja Rein Rannap. 
Kontsertkavas “Parem kaja-
kas… kaanel, kui klaver põh-
jas” musitseerivad mererannale 
rajatud imposantsel laval or-
nitoloogiliselt korrektsel tiib-
klaveril maestro Rein Rannap 
ning ebasobilikel instrumenti-
del Põlva akadeemiline kroon-
juveel Winny Puhh. Esmaet-
tekandele tuleb ka üleriigilise 
mõjuga loits erisuguste kahju-
rite elimineerimiseks. Kell 20 
avatakse väravad ning algab 
muru ja mere soojendamine, 
kell 23 aga toimub vastavalt ka 
muru ja mere mahajahutamine. 
Eelmüügis on piletid hinnaga 
12 € (soodus) ja 14 € Viimsi 
Vabaõhumuuseumis, Ranna-
rahva Muuseumis ja Piletilevis! 
Samal päeval ja kohapeal pileti 
hind 15 €. Kontserdi after-party 
on Viimsi Black Rose pubis. 
Laval Mary Ann ja The Tri-To-
nes. Sissepääs tasuta!

Maadeavastaja Pipi
22. juunil kell 13 algab Vaba-
õhumuuseumis kontserteten-
dus “Maadeavastaja Pipi”, mis 
on perepäeva mõõtu suursünd-
mus. Rooliratast keerab kapten 
Pipi – Nele-Liis Vaiksoo, abiks 
on tüürimees Blom – Venno 
Loosaar ning madrused Mar-
gus Kappel, Toomas Vanem, 

Henno Kelp ja Andrus Lille-
pea. Tuult aitavad purjedesse 
puhuda Meero Muusiku laulu-
lapsed Anu Lõhmuse juhenda-
misel.

Enne ja pärast etendust 
saab osaleda merelistes tege-
vustes, kätt proovida meister-
damises ja osavust võistlus-
mängudes. Pipi peol töötavad 
pannkoogikohvikud ja jäätise-
puhvetid!

Pileti müügikohad on sa-
mad, mis eelmiste ürituste pu-
hul, eelmüügis hind 7 €, alla 3 
aastased tasuta. Samal päeval 
ja kohapeal on pileti hind 10 €.

Vabaõhumuuseumi 
jaaniõhtu 
Viimsi Vabaõhumuuseum kut-
sub 23. juunil kõiki jaaniõhtule 
Pringi rannakülla, et üheskoos  
tähistada suve saabumist. Väike 
ajarännak ajas tagasi võimaldab 
uudistada, kuidas talude pere-
rahvas pühi peab ja milliseid 
ettevalmistusi teeb: paremad pa-
lad tuuakse sahvrist välja, värs-
ke kala pannakse suitsu ja pruu-
gitakse jaanipäevaks pruulitud 
märjukest. Talulastel on sel päe-
val rõõmu palju, sest neil luba-
takse pühade puhul karjast koju 
jääda ning keskenduda mängi-
misele ja hullamisele. Muidugi 
kaasatakse ka külla saabuvad 
lapsed. Vallalised noored on 
aga õhtuse sõnajalaõie otsingu-

te ootusärevuses: ehk ilmutab 
see kõige õigem end just sellel 
ööl…

Suurel külapeol mängivad 
tantsuks ansambel Justament, 
James Werts World Project ja 
Koit Toome & The Band.

Jaanitule platsile pääseb 
alates kella 18st. Esmalt (kell 
18.15–18.45) esineb Norra 
puhkpilliorkester Ekeberg Sko-
les Musikkorps. Seejärel (kell 
19.15–20 ja kell 20.15–21) Jus-
tament.

Kell 21–21.15 on oodata 
vallavanema tervitust ja jaani-
tule süütamist Norra puhkpilli-
orkestri saatel.

Kell 21.45-23.15 esineb Ja-
mes Werts World Project,  kell 
23.45–1.15 Koit Toome oma 
bändiga. Seejärel jaanimuusi-
ka. Riietuge ilmale vastavalt, 
pange jalga mugavad jala-
nõud. Kohapeal saab mekkida 
jaaniõhtule kohast joogi- ja 
söögipoolist. Umbes kell 1.30 
palume jaanitulelistel suundu-
da sõnajalaõie otsingutele. 

Eelmüügis maksab soo-
duspilet 5 € (juuniorid ja see-
niorid), täispilet 10 €. Samal 
päeval ja kohapeal on pileti-
hind 12 €, soodustused ei keh-
ti. Piletid müügil Rannarahva 
Muuseumis, Viimsi Vabaõhu-
muuseumis ja Piletilevis! 

Rannarahva Muuseum

Valgete Ööde Festival

Jaanituli meelitab kodunt välja. Foto Kertu Vahemets.
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Tootesari 
“Hõbevalgeim”
Rannarahva Muuseumist on nüüdsest võimalik 
soetada originaalseid kingitusi, mida võib nime-
tada uhkusega ka kingituseks Viimsist.

Hõbevalgeima tootesarja ins- 
pireeris Rannarahva Muu-
seumi näitus “Hõbevalgeim. 
Rävala kõrgaeg”, mis kõne-
leb meie esivanemate kuul-
susrikkast minevikust ja ma-
janduslikust kõrgajast. Erili-
se hoo said kaubandussuhted 
sisse 11. sajandi keskel, kui 
õpiti tõeliselt ära kasutama 
Rävalast mööduvaid laeva-

teid. Sõja- ja kaubaretki üle Läänemere korraldati nii ida- 
kui läänesuunal. 

Neid kaugeid aegu peetakse läänemeresoomlaste kau-
banduse kõrgajaks. 11. sajandi teisest poolest  ja 12. sajan-
di algusest on Eestist leitud kordades rohkem hõbeaardeid 
kui mis tahes teisel maal siin Põhjatähe all. Hõbeda pani 
liikuma kaubandus. Rävalased olid nimelt kanged raua-
põletajad, kelle raud oli teistes Läänemeremaades kõrgelt 
hinnatud. Seepärast oleme selle perioodi president Len-
nart Meri ainetel nimetanud hõbevalgeimaks.

Näitusest inspireeritud toodetel kasutatud motiivid on 
laenatud Eestimaa mullast avastatud viikingiaegsetelt aar-
de- ja ehteleidudelt. Hõbevalgeima sarja esemetesse on pei-
detud eestlaste muinasaegne vägi ja rikkus – meie hõbeval-
geim minevik. Tootesarja kuuluvad sõbad, tekid, pluusid, 
rätikud, hõbeehted ning sari saab pidevalt täiendust.

Hoidkem neid sümboleid kui märke meie muistsest 
rikkusest usus ja teadmises, et uus kõrgaeg on taas tulekul. 
Kanname uhkusega!

Rannarahva Muuseum

Paatide paraad 
ootame kõiki meresõitjaid, purje-, kala- ja mootorpaate – 
üldse kõiki laevu ja lootsikuid, mis meresõitu kannatavad, 
osa saama 27. juulil toimuvast lõbusast Paatide paraadist.  

Marsruut kulgeb sedakorda Pirita jahisadamast Viimsi Vaba-
õhumuuseumi randa, tehes vahepeal ka ühe meeleoluka peatuse 
Miiduranna reidikai juures. 

27. juulil peetav Paatide paraad on juba neljandat aastat Ran-
narahva Festivali tähtsündmus. Sel korral algab paraad lõbusa lae-
vade kogunemis- ja ärasaatmisteremooniaga Pirita jõe suudmes. 
Edasi võetakse kurss Viimsi Vabaõhumuuseumi suunas, kus küla-
rahvas kannatamatult merelt tulijaid ootab. Ka merereisi jooksul 
on plaanis väikesed üllatused ja etteasted neile, kes paraadi paa-
tidel kaasa teevad.

Varsti täitub 70 aastat 
1944. aasta suurest põge-
nemisest.

“Miski pole suutnud murda 
meid maha. Läbi põleva ja pu-
rustatud Saksamaa ja pagulas-
laagrite närususe ja viletsuse 
me võitlesime, kuni ühel märt-
sikuu päikesepaistelisel päeval 
asusime teekonnale vabasse 
maailma. Seda polnud palju, 
mis meile materiaalset alles 
oli jäänud, kuid hinges olime 
säilitanud aardeid kunagi ol-
nud valgusrikkaist päevist meie 
põhjamaisel kodumaal.”

Need on kirjaread Austraa-
liasse põgenenud Eesti pere-
konna albumist ja 1949. aastast 
ning hoiul Eesti Ajaloomuuseu-
mi fotokogus.

II Maailmasõja üks sünge-
maid episoode eestlaste jaoks 
on kahtlemata 1944. aasta suur 
põgenemine. Ei mindud ju va-
batahtlikult, vaid hirmust oma 
elu pärast, sest tänu 1941. aasta 
küüditamisele teati hästi, mida 
ees ootav Nõukogude okupat-
sioon endaga kaasa toob. Ida-
Eestis käisid veel viimased kait-
selahingud, need andsid palju-
dele võimaluse põgeneda vabas-
se maailma.

Kolm põgenemist 
Teiste seas lahkus hulganisti 
Viimsi inimesi, läksid ka pal-
jud väikesaarte elanikud. Jagan 
teiega kolme kohaliku inimese 
põgenemislugu.

Margit Rosen oli noor tü-
tarlaps, kui tema perekond pidi 
lahkuma koduselt Naissaarelt. 
Tegelikult põgenesid paljud 
juba enne 1944. aastat, Margit-
ki lahkus 1943. aasta sügisel. 
Hiljem pani ta kirja järgmise 
meenutuse: 

“Me pakkisime enamiku 
asjadest kottidesse ja kalakasti-
desse. Meie kraam kanti pime-
duse varjus võrgukuuri juurde. 
Kui lahkumise kuupäev oli 
kindlaks määratud, kandis isa 
nagu tavapäraselt võrgud kuu-
rist välja, et põgenemisplaani 
varjata. 1943. aasta 4. novemb-
ri õhtul kell 9 oli kõik valmis ja 
mõned sugulased tulid pime-
duses randa meid ära saatma. 
Paadi korstna otsa seoti kott 
heinaga, et mootori häält sum-
mutada.”

Perekond jõudis õnnelikult 
Soome, kuid pidi sealt kohe 
suunduma Rootsi, sest Nõuko-

gude Liidu poolt sõlmitud le-
pete tõttu rippus pea kohal oht 
saada tagasi saadetud. Rosenid 
seadsid ennast sisse Rootsis ja 
õige pea sulandusid sealsesse 
ühiskonda. Suurem osa kaasa 
võetud kraamist jäi küll maha 
Soome, kuid peamine oli, et 
kõik õnnelikult pakku said.

Rosenitel läks veel hästi, 
sest ülesõidu ajal oli kogu pe-
rekond koos. Teisel Naissaa-
relt pärit naisel Elmeri Lille-
forsil nõnda palju ei vedanud. 
1941. aastal mobiliseeriti ta 
mees Nõukogude sõjaväkke ja 
tagasi ta enam ei tulnud. Nõn-
da pidi noor naine kahe väike-
se lapsega, kellest üks imik, ise 
hakkama saama. Perekonna 
paadiga „Linda“ üritati 1944. 
aasta jaanuaris koos suurema 
seltskonnaga põgeneda, kuid 
esimesel katsel jäädi sakslaste-
le vahele ja paadis olnud me-
hed saadeti vangi. Kuna nüüd 
oli Elmeri seltskonnast ainus, 
kes oskas paati juhtida, siis 
teisel põgenemiskatsel lasus 
kogu vastutus temal. Kokku 

oli paadis, mille Elmeri üle 
veebruarikuise jäise Soome 
lahe viis, 10 täiskasvanut ja 7 
last. Kõik lõppes siiski hästi, 
õnnelikult jõuti Soome Han-
kösse, kust edasi suunduti ron-
giga Rootsi. 

Kahes toodud loos põge-
nesid perekonnad, kel oli paa-
disõiduks vajalikke oskusi ja 
vahendeid. Suurt rolli mängisid 
põgenemiste ajal aga üleveda-
jad, kes aitasid väga paljusid. 
Näiteks paadimeistrite perest 
pärit Aksi saare elanik Endel 
Aksberg sooritas Saksa oku-
patsiooni ajal 22 reisi üle mere 
ja aitas rohkem kui tuhandel 
inimesel põgeneda. Tegu oli 
ohtliku ettevõtmisega, riskiti 
nii vangimineku kui eluga, sest 
alati võidi sõjategevusele jalgu 
jääda. Lõpuks põgenes pere-
kond ka ise. Ülejäänud elu vee-
tis Endel Rootsis, kus ta kunagi 
ei unustanud armsat kodusaart.

Neid lugusid on veel palju. 
Kuid ega polnud kerge ka siia-
jääjatel. Laine Linholm mee-
nutab, kuidas lahkus suur hulk 

Prangli rahvast, ka tema hea 
mängukaaslane ning sõbranna. 
Paljud majad jäid tühjaks ja la-
gunema. 

Lahkumised ja 
jäämised rändnäitusel 
Enamik põgenikke lootis sala-
misi õige pea kodumaale naas-
ta. Kuid elu läks teisiti. Vanema 
generatsiooni põgenikest ei näi-
nud paljud enam kunagi oma 
kodumaad. Nooremad said küll 
aastakümned hiljem oma ko-
durandadesse tagasi pöörduda, 
kuid sageli ei olnud seal enam 
ees seda idüllilist paika, mille 
mälestust nõnda kaua oli süda-
mes kantud. 

Oleme Rannarahva Muu-
seumi eestvedamisel teinud 
koostöös teiste Eesti muuseu-
midega fotonäituse, millega 
tahame meenutada põgenemi-
se traagilist lugu. Suvel asub 
näitus Naissaarel ja hiljem lä-
heb see rändama.

Ühel või teisel viisil puu-
dutas suur põgenemine meid 
kõiki. Ärgem laskem siis mä-
lestustel kustuda, vaid mäleta-
gem nii neid, kes läksid kui ka 
neid, kes jäid. 

Tollel ajal ei olnud õigeid 
valikuid – olid vaid inimesed, 
kes üritasid keerulisel ajaloo 
hetkel ellu jääda ja ka kan-
da edasi mälestust iseseisvast 
Eestist ja kõigest sellest, mida 
annab meile vabadus. Vabadus 
minna ja tulla, omada, öelda 
ning unistada.

Maivi Kärginen
Rannarahva Muuseum

Minna ei taha, jääda ei saa

Põgeneti ka selliste paatidega. Foto ja joonis Ajaloomuuseumi kogust.

Margit Rosen joonistas üles asjade paiknemise põgenemispaadis.

Liikumisaastal on ka Paatide paraad loomulikult pühendatud 
igasugusele liikumisele, eriti mööda vett liikumisele ning selles 
vaimus on lavastatud ka tseremooniad. Nagu ikka, palume paraa-
dis osalejatel olla stiilsed ja kostümeeritud, märksõnad on sport-
likkus, veesport ja rõõmsameelsus.

Kui seni on osalejate hulgas olnud kõige rohkem mootorpaate 
ja kõige vähem purjekaid, siis sel korral ootame kindlasti paraadi-
ga ühinema ka purjepaate. 

Aluseid saab registreerida meiliaadressil festival@rannarahva-
muuseum.ee, paraadi korralduslikele küsimustele saate vastuseid 
telefonil 509 4272. Samuti ootame informatsiooni nendest paati-
dest, mis soovivad oma pardale müüa kohti või võtta sõidule kaa-
sa reisijaid. Rohkem infot www.rannarahvamuuseum.ee.

...kui sõbasid. Fotod 
Rannarahva Muuseum 

Aardeleiu motiivid ehivad Hõbevalgeima sarjas nii särke... 
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Juba mitmekümnele 
Viimsi majale on kinnita-
tud metallplaat “Viimsi 
Kaunis Kodu”.

Lennart Meri algatusel on Ees-
ti kodude kaunistamise, mär-
kamise ja väärtustamisega Viim-
sis tegeldud juba paar aasta-
kümmet. 

Mis on see kaunis, mida 
kodu juures hinnaliseks pea-
me? Ei hinda me ju kõige ilu-
samat maja või suursugusemat 
aeda, vaid – kaunist kodu. 
Kodu on paik, kus selle elani-
kel on hea olla ja see õdusus 
kiirgab ka väljapoole. Milles 

Aidake üles leida Viimsi kaunid kodud

Kena koduaiana on tunnustust pälvinud ka Kesk-Kaare 11. 
Foto Kristjan Rosin. 

iganes see siis väljendub: oma 
kätega loodud iluaias, oma las-
tele kujundatud mängunurgas, 
pisidetailides, mis ilmestavad 

hoonet ja aeda ning muudavad 
selle omaks, isikupäraseks, 
eriliseks. Kodu on hingega asi, 
harmooniline, turvaline paik, 

MuLLuNE LAuREAAT
Lille põigi teemaa Haabneemes oli nii lai, et sinna sai liiklust 
ja teekorrastust segamata rajada kividega raamitud istutusala. 
Mullu tunnustati Ene Sinilille tööd Viimsi kauni kodu konkursil. 
Tänavu püüab Lille põik pilke ka vihmase ilmaga. Foto VT

ühe pere maailma keskpunkt, 
kust algavad ja kuhu lõpevad 
kõik teed. 

Viimsi vald ja Viimsi Et-
tevõtlike Daamide Assotsiat-
sioon (Veda) on kauneid ko-
dusid käinud üheskoos välja 
vaatamas viimased 7 aastat. 
Veda naised, keda Viimsis tea-
takse aasta naise valimiste läbi 
(sel aastal korraldati  9. aastat), 
on Kauni Kodu konkursile li-
sanud oma aktsendi. Peame 
väärtuslikuks ka väikese tarbe-
aia olemasolu, kust pere saab 
lisa värskele aiasaadusele – 
luksus, mida vaid aedlinlased 
enestele lubada saavad. Seal 
saavad ka rohenäpud ennast 
„peenrateraapia” abil laadida. 
Hindame ka ökoloogilist mit-
mekesisust (siilile ja lindudele 
jäetud hästi planeeritud põõ-
sanurgake on pigem pluss). 
Lisaks paneme tähele just 
kodusust, ruumiplaneeringut, 
mis viitab pere mõnusale toi-
mimisele, sellele, et kodu on 
elamise ja rekreatsiooni koht.

Oleme hakanud tunnus-
tama ka ettevõtteid, mis kau-
nistavad Viimsit. Olgu see siis 
asutuse ette seatud lillepott, 
istepink või ümbrust kaunistav 
kujundus. 

Viimsi saab olla meeldiv 
paik elamiseks vaid tänu meile 
endile. Minu naaber on minu 
kodu kaunistaja samavõrd kui 
ma ise – tema loob ju fooni ja 

raami. Oskus luua harmoonili-
ne kodukoha tervikpilt, see on 
juba midagi eestlaste ühislaulu-
ga võrreldavat – iga hääl annab 
panuse võimsa, üleva ja innus-
tava harmoonia loomisele.

Just laulupidu on seekord-
se Kauni Kodu konkursi tär-
min. Andke meile 4. juuliks 
teada, missugused kodud on 
teile silma hakanud ja väärivad 
teie meelest tunnustamist ning 
saatke meile nende aadressid. 
Või esitage koguni terve tä-
nav, mis on üheskoos ilusaks 
muudetud. Aastatega on olnud 
väga erinevate kategooriate 
võiduplaate: liigirikkaim aed, 

KAKS MASTIVIMPLIT 
VIIMSI VALdA
Lipukultuuri projekti raa-
mes tunnustab siseminis-
ter Hanno Pevkur tänavu 
Eesti kauneid kodusid mi-
nisteeriumi tänukirja ja mas-
tivimpliga. Ligi 500 mas-
tivimpli saajat aitasid mi-
nisteeriumil välja valida ko-
halikud omavalitsused ja
Eesti Kodukaunistamise 
Ühendus. 

Viimsi vallast saavad 
mastivimpliga tunnustatud 
Ellen Sinilille töö Lille põik 
6–1 Haabneeme alevikus  
ja perekond Kuprjanovi ko-
du Leppneeme külas Puis-
niidu teel. 

lastesõbralik aed, kaunis kor-
termaja jne. Teie silmade läbi 
kujunevad ka võidukategoo-
riad. Märgake meie kodukan-
dis märkamisväärset ja tunnus-
tame neid üheskoos.

Maja ja selle kena kokku-
helisemine aiaga, aiakujundus 
ja selle sobivus seal elavate 
inimeste tegutsemiskohana – 
see ongi kaunis kodu.

Kaunis Kodu kandidaatide 
aadressid palume saata: marje
@viimsivv.ee või lill.ene.lill 
@gmail.com) kuni 4. juulini. 
Ülevaateringsõidud toimuvad 
7.–11. juulil ja augustis.

Ene Lill

Juba 14. aastat korraldab 
Eesti suurim koduajakiri 
Kodu & Aed silmapaist-
vate kodude ja aedade 
konkurssi Kodu Kauniks. 
Tänavu ootab osalejaid 
senisest kopsakam auhin-
nafond! 

Ajakirja Kodu & Aed võist-
lusel Kodu Kauniks tunnusta-
takse Eesti parimaid kodu- ja 
aiakujundusi; ajakirja kaudu 
jõuavad paljude huvilisteni 
teie põnevad kujundusideed ja 
ka innustavad kogemused. 

Võistlusele esitatud kan-
didaatide hulgast valitakse 
fotode põhjal välja finalistid, 
keda külastab žürii. Külaskäi-
gu ja profifotode põhjal sel-
guvad sügiseks parimad, kes 
pälvivad tänavu Eesti aasta 
kodu ja aasta aia preemia. Pea-
le selle antakse välja arvukalt 
hinnalisi eripreemiaid, näiteks 
noore pere kodule, noorele 
aiale, loodussõbralikule ja ka 
põhjamaisele kodule, parima-
le värvilahendusele, parima-
le vannitoale ning parimale 
maastikukujundusele jm. 

Tiitliga aasta kodu kaasne-
va 2500 € peapreemia annab 
juba 14. korda välja Swedbank. 
Aasta aia tiitli saajat premeerib 
Bauhof 2500 euroga. Uute pree-
miatena lisandusid sel aastal pa-
rim köögilahendus, parim rõdu 
ja terrass, lisaks on plaanis välja 
selgitada ka publiku lemmik. 

Konkurss Kodu Kauniks ootab osalejaid!

Võistluse tänavune auhin-
nafond on 19 000 €, sponsorite 
hulka kuuluvad lisaks Bauho-
file ja Swedbankile ka Hansa-
plant, Hemtex, Gustavsberg, 
Vivacolor, Husqvarna, Schete-
lig, Iittala, Fiskars ning Safran. 

Osalema on oodatud kõik 
huvilised olenemata vanusest, 
elukohast või perekonna suuru-
sest. Ajakirja Kodu & Aed pea-
toimetaja Piret Veigel: „Võist-
luse Kodu Kauniks eesmärgiks 
on tunnustada inimesi, kes oma 
kodule või aiale pühendatud 
energiaga aitavad arendada 

kogu Eesti kodu- ja aiakultuuri. 
Oma kogemuste ning saavutus-
te jagamine on ülioluline, sest 
üksteist aidates ja teiste koge-
mustest õppides võidame kõik. 
Igaüks peaks olema õnnelik 
ning uhke oma saavutuste üle!  
Õnnetunne kauni ja mugava 
kodu pärast võib julgesti ulatu-
da koduseintest või aiaväravast 
kaugemale.“

Eelmisel aastal läks aas-
ta kodu tiitel Tartumaale ning 
aasta aia tiitel Märjamaale. 

Kuid ka Viimsisse on va-
rasematel aastatel tulnud mit-

meid preemiaid. Näiteks pari-
ma vannitoa preemia perekond 
Laurile (2012), ideepreemia 
Kaarel Zilmerile (2012), Aas-
ta aia preemia Pille Petersoo-
le ja Kristjan Kaldale (2011) 
ning parima õueruumi preemia 
Kristi Salmistule ja Andres 
Taltsile (2009). 

Kuidas kandideerida võist-
lusele Kodu Kauniks 2014?

- Võistlusel osalemiseks saat-
ke vähemalt viis fotot oma ko-
dust või aiast, grilli- või puh-
kealast, väliköögist, mängu-
nurgast või heast ideest e-posti 
aadressile kodukauniks@mee-
diagrupp.ee või paberkandjal 
ajakirja Kodu & Aed aadres-
sile Sakala 18, Tallinn 10141, 
lisades märksõnaks “Kodu Kau-
niks”.

- Lisa fotodele tutvustav 
kaaskiri, kus tutvustad oma 
peret, kodu ja/või aeda. Ära 
unusta aadressi, meiliaadressi 
ega telefoninumbrit! 

- Aiavaldkonnas on kan-
dideerimise tähtaeg 28. juuli, 
koduvaldkonnas 1. september.

- Lisaküsimuste korral he-
listage toimetuse telefonil 667 
6080 või saada kiri kodukau-
niks@meediagrupp.ee. Kodu 
Kauniks konkursi käiguga saad 
kursis olla Facebookis, www.
facebook.com/kodukauniks 
ning võistluse reglemendiga 
tutvuda veebilehel www.kodu-
aed.ee. 

Ajakiri Kodu & Aed

Kristi Salmistu ja Andres Taltsi kasvuhoone mõjub nagu elutuba. 
Foto Kodu & Aed 

Et kõik saaksid loodusest osa 
Juunis alustas Eestis esimene kursus loodusgiididele, et nad 
oskaksid ja suudaksid loodust vahendada ka puuetega ini-
mestele. 

Kursus viiakse läbi vastvalminud Puhta vee teemapargi õp-
pekeskuses ja projekti “Erivajadus nõuab erilähenemist!“ raa-
mes. Kursuse läbinud giidid peaksid looduse abiga oskama ka 
puudega inimese heaolu edendada. 

Kursusel osalevad peamiselt Puhta vee teemapargi ja seal-
se ümbruskonna looduse tutvustamisega seotud loodusgii-
did. Huvi kursuse vastu oli suur, õppurite nimekiri täitus mõne 
päevaga ning praktika raames loodusesse viidavate puuetega 
inimeste arv sai kähku täis. Projekti peaeesmärk on tagada eri-
vajadustega inimestele võimalus looduses leiduva kogemiseks 
ja selle tervendava mõju kättesaadavaks tegemine. 

Projekt lõpeb detsembris ühise loodusüritusega, koolituse lä-
binud kursuslased saavad tunnistuse, et nad tohivad ametliku 
loodusgiidina pakkuda teenust ka erivajadustega inimestele. 

Kursuse idee sündis koostöös loodus- ja sotsiaalvaldkonna 
organisatsioonidega, partnerid on Eesti Giidide Liit, MTÜ Eesti 
Omastehooldus, SA Haraka Kodu, Salukool ja Türi Toimetuleku-
kool. Kursuse läbiviimist toetab rahaliselt Vabaühenduste Fond 
ja MTÜ Ökokratt. 

Agne Adler
MTÜ Ökokratt

Tallinna botaanikaaia rosaarium 
tähistab 50. juubelit
Tänavu juulikuus tähistab Tallinna botaanikaaia rosaarium 
suurt juubelit: 50 aastat tagasi istutati vastvalminud ro-
saariumi esimesed roosid. 

Samast aastast on esimeste roosiõite ilu vaadata olnud ka 
külastajaile. Hetkel kasvab rosaariumis umbes 660 roosisorti, 
omaette grupis kasvavad Eestis aretatud roosid. Botaanikaaias 
saate tutvuda  akadeemik Johan Eichfeldi, bioloogiakandidaat 
Vello Veski ning aednike-aretajate Aili ja Uno Kivistiku, Ferdi-
nand Laaseri ja Mart Ojasalu aretistega. 

Traditsiooniliselt toimuvad 11.–13. juulini Tallinna Botaani-
kaaia Roosipäevad. Roosihuvilistele korraldatakse rosaariumis 
siis tasuta ekskursioone, mis tutvustavad roosimaailma vanu 
vägevaid sorte, uusi moevoole, üllatavaid lõhnu ja värve jpm.

Täpsema programmi ja rohkem infot leiate aadressilt www.
botaanikaaed.ee.

Tallinna botaanikaaed
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HEA TUJU LASTELAAGER 2014
7.–11. aastastele tüdrukutele

“Suvi Sõpradega”
•meisterdame ja joonistame

• tantsime ja trallime
• peame maha fotojahi

• lahendame lahti sõprusesõlmesid
• sõidame rongiga ja matkame looduses

• fantaseerime moemaailmas ja korraldame moeetenduse
• mängime hästi palju

pesapaik: Viimsi Huvikeskus, Nelgi tee 1

i vahetus: 16. juuni – 20. juuni 2014
ii vahetus: 11. august – 15. august 2014

Hind: 90 € (millest broneerimistasu 25 €)

Iga päev hommikuamps ja soe lõunasöök!
Laagripäeva pikkus on 10.00–16.30

registreerimine kodulehe kaudu: www.heatujustuudio.ee
Lisainfo: laager@heatujustuudio.ee, tel 5563 4784

Need, kes vihmamärga 
metsa ei peljanud, said 
eelmisel reedel ja lau-
päeval Tädu õpperaja 
lillematkalt uusi kauneid 
tuttavaid.

See, et kiirustav inimene pal-
jusid lihtsaid asju enda ümber 
enam ei märka ja ära ei tunne, 
on üks arenenud ühiskonna 
häda. Selle vastu ei aita muud 
kui pilgu teadlik teritamine. 
Kui mitu korda vaatad, jääb 
midagi ka meelde ja hakkab 
tuttav tunduma.

Taolistest mõtteist kan-
tult hakati Taanis 1988. aastal 
ühismatkadega tähistama liht-
sate metsalillede päeva. Väärt 
eeskuju koos loodusesse min-
na nakatas – Rootsi, Norra ja 
Fääri saared hakkasid selliseid 
matku korraldama 2002. ja 
Soome 2003. aastal. Eestisse 
jõudis see idee 2011. aastal 
just Soomest. Asjatundliku gii-
diga tasuta matku on meil eest 
vedanud RMK looduskesku-
sed. Lillematkad on toimunud 
kas juuni teisel või kolmandal 
nädalavahetusel, sest jaanipäe-
va eel on meie loodus kõige 
õieküllasem ja taimedes on siis 
kõige rohkem tervistavat väge.

Viimsi poolsaarel on lille-
matkaks väga hea paik Tädu 
looduse õpperada. Võib ju ka-
helda: kes siis pimedast kuusi-
kust lilli leiab? Kuid õpperaja 

ümbrus on uskumatult liigirikas. 
Puudest kasvab seal ka tamme-
sid (tõrusid levitavat pasknää-
rid), pärnu, vahtraid, sarapuid, 
pihlakaid, mände, sookaski, haa-
basid – mida näha tahad, seda 
ka leiad. Kõik lillesõbrad jäid 
kuivaks – matka ajal ei sadanud. 
Ja põnevaid taimi kasvab lausa 
raja äärtel.  

Lillematka juhtis loodusgiid 
Taaniel Juhkov RMK Viimsi 
Looduskeskusest. Kuna laupäe-
val olid kõik matkajad kaugema-
test kantidest, tutvustas ta esmalt 
Tädu uhkust – kividel kasvavaid 
kuuski ja nendega seotud legen-
de. Suur kuusk murdus küll paa-
ri aasta eest, kuid teisel pool õp-
perada on kividel tärganud mitu 
noort kuusekest. 

Rajale naastes märkas silm 
teepervel esmalt ikka võilille ja 
paiselehe lehti, õitsvat naati ja 
valget mets-harakputke vahtu. 
Ravimtaimedest aga kortslehte 
ja ahtalehist põdrakanepit, kes 
veel ei õitsenud. Giid Taaniel 

tegi aga vaid paar saamu ja näi-
tas kaht kõigile matkajaile veel 
tundmatut igihaljast lille. Pare-
mat kätt kohe õpperaja alguses 
kasvavad ümaralehine uibuleht 
(Pyrola rotundifloria), kes ar-
mastab hämarat ja niisket met-
saalust ning mükoriisataimena 
koduaeda toomist kindlasti ei 
talu. Uibulehel on 4-5 kroon-
lehega valged õisikuvarrel hõ-
redalt paiknevad õied. Valgete 
õitega on ka kuningakübar 
(Moneses uniflora), keda Eestis 
kohtab kuusikutes ja segamet-
sades. Tema ratasjad rippuvad 
õied paiknevad vartel üksi-
kult, ent kui koos kasvab mitu 
kuningakübarat, on pilt väga 
võluv. Tihti me neid väikseid 
õiekesi ei märka – kõrgust on 
taimekestel ju kõigest 5-15 cm. 

Veel valgeid õisi
Leselehel (Maianthemum bifo-
lium) on enne õitsemist ainult 
üks piklikovaalne leht (õitse-
des juba kaks), võhik võib teda 

pidada kiduraks piibeleheks. 
Hullusti on aga siis, kui loo-
dusmatkal maikellukese ja le- 
selehe marjad kellelegi suhu 
satuvad. Ühed on punasemad 
ja hirmus mürgised, teised 
oranžikad, kuid samuti ohtli-
kud, nende söömine paneks 
justkui purju, kuid võib lõp-
peda oksendamise ja isegi sur-
maga. Leselehe raviomadus-
test ma parem ei kirjuta. Õied 
on tal nagu tillukesed valged 
vahupallikesed, need paikne-
vad varrel 10–30 kaupa hõre-
das tipmises õisikus. 

Kõigil kirjeldatud lilledel 
on õrn meeldiv lõhn, kuid ma-
dala kasvu tõttu (nii seemnete 
kui risoomidega levival lesele-
hel 7-25 cm) me seda ei koge.

Lehtmetsa ja varjulisi niite 
eelistav mets-tähthein (Stel-
laria holostea) on paljudele 
kindlasti tuttav. Kui neid kas-
vab laiguna, siis õrnade lehte-
de ja vartega 10 peene valge 
kroonlehega lilledest mööda 

ei vaata. Kasvugi on tal pisut 
rohkem: 15-40 cm. Tähtheina-
liike kasvab meil mitu: salu-, 
varju-, oras-, soo-, oja-, turd- 
ja vesi-tähtheinadel eristamine 
on juba kõrgem pilotaaž. Arm-
sad valged õitsejad on nad aga 
kõik.  

Laanelille (Trintalis euro-
paea) hüüab rahvasuu ka mets-
täheks, taevatäheks ja tähelil-
leks – tema õis meenutab tõesti 
tähte. Kui näete niiskema okas-
puu- või lehtmetsa all seitsme 
valge kroonlehega valget tähe-
kest, siis laanelill ta ongi. 5–15 
cm kõrguse taime piklikovaal-
sed lehed paiknevad kimbuna 
varre tipus, nende vahel sirabki 
1–2 valget tähekest. Laanelille 
lehetutt värvub sügisel puna-
kaks või roosaks, kuparvili aga 
valgeks.

Taaniel Juhkov andis meile 
maitsta kuusevaiku ja -kasve 
ning rääkis kõigi tutvustatud 
taimede ravi- vm omadustest. 
Ta näitas ka harilikku ja palu-

härgheina ja pohlaõisi, jänese-
kapsast, kibetulikat, ojamõõla, 
külmamailasi, varemerohtu, 
mets-kurerehasid, aed-hiirher-
nest ja seahernest, salu-siumar-
ja, punast ja valget pusurohtu, 
käokanni, hanijalga, kilplehti. 
Metsmaasikaid ja maikellukesi 
muidugi ka. Ühe matka kohta 
uhke saak. Seda, kuidas need 
lillekesed välja näevad ja mil-
le vastu nad head on, ei kirjuta 
ma nimme. Tutvustasin meele-
ga ainult viit kõige tillemat ja 
tagasihoidlikumat valgeõielist 
jaaniaegset õitsejat. Asjast on 
kasu ju siis, kui need taimed 
metsas või niidul ise üle vaatad 
ja meelde jätad. 

Järgmine metsalillematk tu-
leb alles aasta pärast. Nimeta-
tud lilled võib huviline Tädu 
õpperajal uidates lähiajal veel 
isegi üles leida – kes oma tar-
kust ei usalda, võtku ühes Too-
mas Kuke “Eesti taimede ku-
keaabits”. 

Meeli Müüripeal

Tädu kuusikus lilleretkel

Mets-tähthein. uibuleht. Fotod VT Kuningakübarad. Laanelill. Leseleht ja külmamailane.
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Nüüd tutvustame kodu-
kirikute sarjas Randvere 
kirikut ja selle Tamm-
neemest pärit juhatuse 
esimeest urmas Kiviselga.

Randvere 162aastase kiriku suu-
nas osutab pruun nool Viimsi-
Randvere maantee äärest. Val-
ge kivihoone pisikese torniga 
punane katus paistab hästi kätte 
hoopis kaugemalt, juba kooli 
kõrvalt Schüdlöffeli teelt. Jõe-
lähtme keerulise perekonnani-
mega, kuid eestimeelne kiri-
kuõpetaja oligi see, kes 1848. 
aastal alustas raha kogumist pü-
hakoja ehitamiseks kalurikü-
la kalmistu kõrvale, kus va-
nim hauatähis kannab aastaarvu 
1803. Jõelähtme emakogudusest 
eraldusid randverelased 1923. 
aastal.

Päikesekullane altarimaal
Praegu leiavad väikese heas 
korras pühakoja tihti üles paa-
rid, kes soovivad, et neid just 
siin laulatataks. Randvere al-
tarimaal on erakordselt helge: 
Jeesus ulatab kutsuva käe kalur 
Peetrusele, taustal peegeldab 
taevast tasa-tasane päikesekul-
las meri. Randvere kirik ongi 
pühitsetud Peetrusele, kelle 
hoolde usaldas Jeesus hiljem 
kogu oma kiriku. 

Luterlikku kirikusse kuu-
luv Randvere koguduski on 
usalduslikes kätes: juhatuse 
esimees, Tammneeme juurtega 
Urmas Kiviselg on 1977. aas-
tast peale alati ametisse tagasi 
valitud. Õpetaja Karl Reinarut, 
kes tollal 28aastase noorme-
he siia vabatahtlikuks kutsus, 
peab Kiviselg omakorda pari-
maks kunagi kohatud hinge-

Randvere kirik – pühakoda, kus paarid 
soovivad alustada ühist teed

karjaseks. Reinarul oli eriline 
anne julgustada inimesi Kõi-
gekõrgemale toetuma ka tröös-
tituil aegadel. Praegust Rand-
vere hooldajaõpetajat, Aare 
Kimmelit peab Urmas jälle 
andekaimaks kõnemeheks, ke-
da ta luteri kirikus kuulnud – 
pühakirja seletab ta tõesti kee-
rutamata. Kahjuks pole päris 
oma vaimuliku ülalpidamiseks 
väikesel kogudusel võimalusi. 

Nii ongi Randvere kirik kind-
la peale lahti vaid pühapäeva 
pärastlõunati, kui Rannamõisa 
kogudusest siia jõudev õpetaja 
jumalateenistuse peab. Teistel 
aegadel tasub kohtumised en-
ne tulekut kokku leppida.

Tõeline maakirik
Lihtsasse kirikuhoonesse tasub 
kindlasti sisse kiigata: kõik on 
siin koduselt korras, tagasi-

hoidlik ja hubane. Ainsana mõ-
juvad veidi uhkeldavalt eri 
stiilides kroonlühtrid. Istumis-
matid pinkidel kutsuvad jalgu 
ning hinge puhkama. 

“Meil on tõesti maakirik,” 
noogutab Urmas esmakülasta-
ja mulje peale. Surnuaed kiriku 
taga kinnitab sama. “Kalmis-
tukultuur on eestlastel kõrge, 
hauad hoitakse korras,” ei saa 
parajasti muruniidukiga ma-
nööverdav Urmas tunnustama-
ta jätta. Temagi esivanemad 
puhkavad siin. Surnuaiapüha-
del tuuakse ilusa ilmaga kiri-
kust õue väike harmoonium ja 
pingid, et Loojat looduse kes-
kel kiita. Tänavu on surnuaia-
püha just nüüd, 22. juunil. Ju-
malateenistus algab, nagu ala-
ti, kell 14.30.

Urmas mäletab lapsepõlve-
suvedest vanaema juures Tamm-
neemes pühapäevahommikuid 
klaveril ja harmooniumil saa-
detud kirikulauludega. Kodu-
sed pühakirjalugemised, hom-
miku-, õhtu- ning söögipalved 
kujundasid temas sellise hoia-
ku, et teismelisena läks poiss 
ema ja tädiga meelsasti kiri-
kusse kaasa. 

Urmas meenutab, kuidas põ-
luajal, 1960ndatel käis Mere 
puiestee palvemajas tegelikult 
nii palju rahvast, et kiviseinad 
higistasid... Tõsisem vaimuelu 
õppimine sai Urmasel hoo sis-
se 1970ndatel seoses laulmise-
ga kristlikus noorteansamblis 
SELA, mille kaasaegne heli-
keel lõi kirikuringkonnas lai-
neid. Siis tuli kutse asuda Rand-
veres ametisse nii koguduse 
juhatuse esimehe kui ka jut-
lustajana. Jutlustada on tulnud 
siiski vähe, sest samal ajal ki-

30. mail toimus Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus ore-
liõhtu, kuhu olid kutsutud 
kõnelema oreliehituse 
konsultant Hans-Martin 
Petersen Saksamaalt 
Lübeckist ja orelifirma 
Mühleisen juhataja Karl-
Martin Haap Leonbergist.

“Orel ehitatakse alati konk-
reetsesse ruumi. Ta ei tohi olla 
liiga väike, sest peab ruumi 
helidega täitma, orel ei saa ka 
liiga suur olla, sest siis kõlab ta 
liiga valjult ja võtab palju ruu-
mi ära,” kõneles Hans-Martin 
Petersen, püüdes selgitada ore-
liehitamise põhimõtteid.

Samuti tutvustas ta plaani, 
milline orel peaks hakkama 
Viimsi kirikus kõlama, rääkis 
“wechselschleife” süsteemist ja 
paisukapist: “Viimsi kiriku ore-
list peaks tulema selline pill, 
millel oleks hea koguduse lau-
lu saata, aga samuti kontserte 
anda ja selliste suurte heliloo-
jate nagu J.S.Bachi ja D. Bux-
tehude teoseid esitada.”

riku juurde jõudnud Aare Kim-
mel osutus tõeliseks kuldsuuks...

oskus leida hinge-
kosutust
Urmasel on siiralt kahju, et 
praegune elutempo on röövi-
nud inimestelt oskuse leida 
kirikust hingekosutust. Rand-
vere kirik oleks suvel ideaal-
ne aja maha võtmise ja vaikse 
mõtisklemise paik, kuid val-
vurite puudumisel on kirikut 
keeruline iga päev lahti hoida. 
Urmas ootab Viimsi kirikute 
päevi septembris, siis on kirik 
rohkem lahti. 7. septembril ava-
takse Randvere kirikus Kristii-
na Kaasiku maalide näitus ning 
väikesel heas korras Terkman-
ni orelil annab 12. septembril 
kontserdi Aivar Sõerd. 

Jumalateenistustel mängib 
kirikus orelit ka Urmase tütar, 
vahepeal takistasid seda küll 
õpingud Tartus. Urmas on po-
jale olnud eeskujuks elukutse 
valikul: poeg õpib samuti tee-
deinseneriks. Urmas pidas se-
da ametit Kirovi kalurikolhoo-
sis. Hiljem on sõpradega koos 
asutatud väikefirmaga tehtud 
asfaldiplatse nii Lasnamäe Bau-
hausi kui ka Pirita kloostri üm-
ber. Mullu tabas Urmast tema 
meelisharrastuse kalapüügi juu-
res aga tõsine märguanne pen-

sionile jääda: tormisel merel 
võrguga rassivat meest haaras 
äkki jõuetus. Paadi lükkas tuul 
ise randa tagasi... Infarktist taas-
tumine võttis kolm kuud. “Mu 
vanaisa uppus mõrda välja võt-
tes noore mehena, kui paat üm-
ber läks. Vanaema jäi nelja lap-
sega taluperenaiseks. Koos va-
nema tütrega sai ta varsti ise 
merele minna, hobusekoormad 
kala müüdi maha Tallinna tu-
rul.  Kindlasti lähendas abikaa-
sa kaotus mu vanaema kiriku-
le,” mõtiskleb Urmas. “Aga ka 
vanaisa oli soovinud, et nende 
talu uues eluhoones peetaks koos 
naabruskonna rahvaga vaimu-
likke koosviibimisi. Aasta jagu 
jõudis ta neist ise osa võtta...” 
Urmase isa, hingelt ehitus-
mees, jäi töölt ära hilja, nii et 
pikka pensionipõlve talle ei 
jätkunud. 

Urmasel on pooleli uue ko-
du ehitus enda ja abikaasa tar-
vis esivanemate mail Tamm-
neemes. Kiriku heakski loodab 
mees senisest rohkem panus-
tada. Ta on näinud, kuidas ku-
nagi ebaõigeid otsuseid teinud 
inimesed on kirikust hiljem hin-
gekoormaile leevendust saanud, 
ning praegu kõlavad pühapäe-
viti siin ju Eesti parimad jutlu-
sed!   

Piret Riim

Hans-Martin Petersen oli 
väga rahul, et kohale sai tulla 
ka meie väljavalitud ehitajafir-
ma Mühleiseni juhataja, sest 
on väga oluline, et me ei tunne 
mitte ainult tellitud pilli, vaid 
ka inimesi, kes pille ehitavad, 
sest orel on ainulaadne muusi-
kainstrument, kunstiteos, millel 
on oma hing. Sedasi puudutab 
muusika, mida orelil esitatakse, 
ka meie hinge.

Firma Mühleiseni juhata-
ja Karl-Martin Haap kõneles 

oma ettevõtte ajaloost, ehita-
tud ja restaureeritud pillidest, 
mille hulgas on nii väikseid 
kui ka väga suuri instrumente.

Siis jõudis kätte ajalooline 
hetk, kui Viimsi Jaakobi Kiri-
ku Ehitamise SA juhatuse liige 
Helen Jõudna ja Karl-Martin 
Haap allkirjastasid Viimsi Pü-
ha Jaakobi kiriku oreli ehita-
mise eellepingu.

Nüüd on põhjust veel in-
tensiivsemalt oreliehituseks ra-
halist toetust otsida. Nimeliste 

orelivilede ostmise võimalusest 
nii endale kui ka kingituseks 
või mälestuseks teistele rääkis 
koguduse pastor Mikk Leed-
järv. Ühe oreli ehitamine on 
kogukonna joks suur ühine et-
tevõtmine – on ju orel pill, mis 
ehitatakse sadadeks aastateks. 
Rohkem infot nimeliste orelivi-
lede ostmise ja oreli toetamise 
kohta leiate koguduse kodule-
helt: www.viimsijaakobikirik.ee. 
Oma teest oreli juurde rääkis ka 
viimsilane Aivar Sõerd. Õhtu 
muutsid eriti kauniks Orthodox 
Singersi laulud Valeri Petrovi 
juhatusel.

Järgmine orelitoetuskontsert 
toimub juba 29. juunil kell 18, 
esinema on siis oodata Püha 
Miikaeli Poistekoori Kadri Hun-
di ja Maret Alango juhatusel. 
Koor on sõitmas Itaaliasse Lec-
co kirikumuusikafestivalile, mil-
le raames võtab kollektiiv osa 
ka konkursist, mille kava ongi 
meil võimalus Viimsis kuulda.

Hille Poroson
Viimsi koguduse organist

Oreliõhtu Viimsi Püha Jaakobi kirikus

urmas Kiviselg on õnnelik, et Randvere kirikus saab kuulata eesti 
parimaid jutlusi. Foto Mikk Leedjärv. 

oreli ehitamise eelleping saab kohe allkirjad. Foto Siim-Tanel Annus. 
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Meri on inimest paelunud 
läbi aegade. Meri annab 
silmapiirile kõige avara-
mad võimalused. Selles 
on stiihiat ja energiat, 
fataalsust ja esteetikat, 
kuid ka palju tegutsemis-
võimalusi. 

Viimsilastele on meri põhjus 
siin elamiseks. Pirita tee on kau-
neima vaatega maailmas, see 
vaade kompenseerib ka ummi-
kute närvilisust. Meri rahustab 
ja lohutab, meri annab oma pi-
devas liikumises energiat.

Merelained pihustavad õh-
ku laetud osakesi, mis levivad 
kuni 300 meetri kaugusele kal-
dast ja on tervistava mereõhu 
toimeaineks. 

Meri duubeldab päikese ja 
kuu, sulatab inimese looduses-
se ja tekitab aukartust. Merega 
on mõistlik sõber olla. Meri on 
osa meie mälust ja alateadvu-
sest. Siit ka meremaalide feno-
men – see on žanr, mis meel-
dib ka sellisele publikule, kes 
moodsast kunstist palju ei pea. 
Need maalid mõjuvad meie 
meelte süvakihtidele.

Harmoonikumi salongi me-
remaalinäitus “Harmoonia al-
gus” toob vaatajate ette hulga 

Viimsi ja meri

sulneid merevaateid. “Alguses 
oli tühjus, siis tuli taevas vete 
üle, lõpuks ka kallas ja kalda-
kivid...” Sellise müstika loob 
Karepa rannas elav kunstnik 
Verner Luke nelja elemendiga: 
õhk, vesi, tuli ja maa. Rahuli-
kus klassikalises peenelt läbi 
töödeldud õlimaalitehnikas.

Harmoonikum ootab teid 
mereinspiratsiooni saama oma 
salongi näitusmüügile, T–L kell 
11–18 alates 11. juunist 10. au-
gustini Pargi tee 8, Viimsi.

Ene Lill
Kumu giid, 

Harmoonikumi pereaine

Tulge head 
lugemist 
otsima
Raamatukokku tulles pi-
dage palun meeles, et 
31. augustini kehtivad 
Viimsi valla raamatuko-
gudes suvised lahtioleku-
ajad. Need on järgmised.

Viimsi Raamatukogu
E, K, N, R  10–17
T 10–19
L, P SULETUD

Prangli Raamatukogu
E, T, K, N 10–16
R, L, P SULETUD
NB! Prangli Raamatukogu 
töötaja puhkuse ajal 11.08.–
1.09. on raamatukogu ava-
tud E, K 10.30–15.30. Juhul, 
kui laev ilma või muude 
ettearvamatute asjaolude 
tõttu ei välju, jääb Prangli 
Raamatukogu suletuks. Kui 
laev ei välju sama nädala 
jooksul ei esmaspäeval ega 
kolmapäeval, siis on raa-
matukogu avatud reedel.

Randvere Raamatukogu
T 9–13 ja 13.30–16
K 10–13 ja 13.30–16
N 12–13 ja 13.30–19
E, R, L, P SULETUD
NB! 14.07.–3.08. on Rand-
vere Raamatukogu seoses 
töötaja puhkusega suletud.

l Iga maalija, olgu ta mui-
du milline tahes, prakti-
seerib maalimise ajal nä-
gemise maagilist teooriat. 
...vaim väljub silmade kau-
du ja läheb asjade sekka 
uitama...nägemine on uni-
versumi peegel või kont-
sentratsioon. 

Merleau-Ponty

l Rodin pidas fotot valeli-
kuks, aga kunsti ausaks – 
kunst väljendab kunstniku 
nägemist, foto peegeldab 
osavõtmatult.

Nii näeb merd Karepa ranna kunstnik Verner Luke. 

ViiMSi raaMatukOgu 
kuulutaB Välja kOnkurSi 
raaMatukOguhOidja 
aMetikOhale
Peamisteks ülesanneteks on:
- kvaliteetne ja kaasaegne lugejateenindus 
- raamatukogu fondi korrashoid
- kirjanduse soovitamine lugejatele
- osalemine ürituste läbiviimisel 
- koduloolise info kogumine 

Kandidaadile esitatavad nõudmised:
- erialane haridus või selle omandamine
- väga hea eesti keele oskus
- hea inglise ja vene keele oskus
- hea arvutikasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, interneti-
otsing)
- hea kirjanduse tundmine
- klienditeenindusoskused ja väga hea suhtlemisoskus korrekt-
seks lugejateeninduseks
- valmisolek töötada õhtuti ja nädalavahetustel
- rõõmsameelne ja sõbralik
- loov, täpne, püsiv, järjekindel, kannatlik
- meeskonnatöö oskus, empaatiavõime ja koostöövalmidus
- rutiini- ja pingetaluvus

Kasuks tuleb:
- laste- ja noortetöö kogemus
- raamatukogus töötamise kogemus
- raamatukoguprogrammiga urram töötamise kogemus

Meie pakume:
- head ja töökat kollektiivi
- suurepärast raamatukogufondi
- kaasaegset töökeskkonda
- arenguvõimalust

Üldandmed:
tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: august - september 2014
töö liik: tähtajatu

Lisainfo:
Kui tunned, et see on just see töö, mida soovid teha, kandideeri 
kohe või võta meiega ühendust ja küsi lisainformatsiooni. kõigile 
vestlusel käinud kandidaatidele anname kindlasti tagasisidet!

CV koos sooviavalduse ja motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 
14.07.2014 elektrooniliselt jane@viimsivald.ee või aadressil Kesk 
tee 1, haabneeme alevik, 74001 Viimsi märgusõnaga „raamatu-
koguhoidja konkurss“ . 

Meie raamatukogu kohta leiad infot meie koduleheküljelt: http://
www.viimsiraamatukogu.ee/ 

Täiendav informatsioon: tel. 606 6934 jane Palu või jane@
viimsivald.ee Lugeda saab rannaski. 
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Noorsootöö, mis 
tehtud noorte 
juurde minnes
Viimsi vallas lõppes pilootprojekt “Märkame 
noori – tänaval, kodus, koolis!“, mida rahastas 
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vaba-
ühenduste Fond ning mida korraldati koos MTÜ-
ga RuaCrew.

MTÜ RuaCrew alustas 2012. aastal mobiilse noorsoo-
tööga kolmes omavalitsuses: Viimsi ja Harku vallas ning 
Tallinnas. Selle töö viljana toimub näiteks ka tänavu 6.–8. 
augustini Prangli saarel 12–16aastastele noortele mõel-
dud suvekool. 

MTÜ RuaCrew loodi juba 2009. aastal eesmärgiga 
ennetada noortega seotud sotsiaalseid probleeme ja õi-
gusrikkumisi ning aidata kaasa nende lahendamisele. 
Ühingu missioon on noorte toetamine, et neist kasvaksid 
elus hästi toime tulevad inimesed. Sotsiaalsete oskuste 
arendamiseks on läbi viidud grupitöid, mitmes vormis 
nõustamisi jms. Pakutud on ka alternatiivseid vaba aja 
tegevusi, nagu näiteks juba nimetatud Prangli Suvekool 
umbes 30 noorele. Suvekool saab teoks Viimsi ja Harku 
vallavalitsuse, Tallinna linnavalitsuse, Politsei- ja Piiri-
valve Ameti ja Hasartmängumaksu Nõukogu toetusega.

Kolme aasta jooksul tehtut ja kogetut meenutavad 
projekti kokku võttes noorsootöötajad. 

MTÜ RuaCrew projektijuht Annegrete Johanson: 
“Kogesime kolmes omavalitsuses mobiilse noorsootöö 
kui ühe sotsiaalpedagoogilise mudeliga alustades päris 
suuri erinevusi. Üks peamisi võtteid noortega kontakti 
loomisel ning hoidmisel on olnud seda mudelit raken-
dades tänavatöö ehk siis minek noorte endi keskkonda. 
Olgu see keskkond siis tänav, kaubanduskeskus või park. 

Noortele, kellel on vaja neutraalset toetust ja usaldus-
isikut, et oma igapäevane elu korda saada  ja tulevikusihte 
seada, oleme otsinud ja leidnud toetajaid. Kolmanda suu-
rema tegevusena on Viimsi valla koolides kahel õppeaas-
tal läbi viidud sotsiaalsete oskuste treeninguid.”

Maarika Masikas Viimsi noortekeskusest: “Mobiilse 
noorsootöötajana sain tänavatööst julgust noortega suhel-
da. Olen kohtunud ja hea kontakti saanud ka selliste noor-
tega, keda ma muidu noortekeskuses ei  kohta. Alustasin 
tänavatööga 2013. aasta mais, Randvere küla noortekes-
kuses aga sama aasta juunis. Suvise tänavatööga jõudsin 
noortele palju lähemale kui oleksin seda saavutanud neid 
noortekeskusesse oodates. Suvel mööda külasid liikudes 
mõistsin, et Viimsi on palju suurem. Septembriks ma juba 
teadsin nii Haabneeme, Randvere, Kelvingi kui ka teiste 
Viimsi valla külade noori. 

Olles vabatahtlik ka teistes RuaCrew tegevustes, näi-
teks Suvekoolis, nägin lapsi, kellel on suuremad mured 
ja toetusvajadus. Mu noortega tehtava tänavatöö piirkond 
on lisaks Viimsile ka Tallinna kesklinn. Viimsi noori ma 
Tallinnas ei kohanud. Nüüd oskan neile aga Tallinnas toi-
muvast infot jagada, sest suuremaid noortele suunatud 
üritusi korraldatakse ikka pealinnas, suvel on näiteks So-
larise kaubanduskeskuses töömess.  

Tallinna ja Viimsi noored erinevad üksteisest suures-
ti. Viimsi noor ei ole näiteks talvel niisama tänaval. Siin 
liigutakse ikka punktist A punkti B, Viimsis pole oma nn 
Solarise keskust, kus lihtsalt hängida. Kevadel leiavad 
noored ruttu üles mänguväljakud, skatepargi ja tervise-
rajad. Viimsi noor on aktiivne ja alati tegevuses, olgu see 
siis tõukeratta- või rulasõit või hoopis jalgpall. 

Mobiilse noorsootööga õppisin noori mitmest küljest 
tundma. Tänu sellele on mul lihtsam teha ka oma igapäeva-
tööd noortekeskuses. Oskan näiteks ennetada mõne problee-
mi tekkimist, kuna tean, kus noored meelsamini viibivad.” 

Viimsi valla noorsoo- ja haridustöö koordinaator Kadi 
Bruus ja lastekaitsespetsialist Helen Alton: “Viimsi noor-
tele on olnud pilootprojektist “MNT kui kompleksne lähe-
nemine: Märkame noori – tänaval, kodus, koolis!”, mida 
korraldati koos MTÜga RuaCrew, palju kasu. Mobiilne 
noorsootöö on toonud noorsootöötajad noortele lähema-
le. Mõned noored on saanud selle projekti kaudu tugiisi-
ku ja paljud võimaluse osaleda grupitöödes. Paranenud on 
koostöö sotsiaal-, haridus- ja noorsootöö vallas tegutsevate 
spetsialistide vahel. Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja ha-
ridusamet ning sotsiaal- ja tervishoiuamet tänavad MTÜ 
RuaCrew’d koostöö eest ning loodavad, et ühiselt leiame 
rahastusvõimaluse projekti jätkumiseks.”

Viimsi Teataja

Eralasteaia Tibu ja Püünsi 
Kooli lasteaia tantsu-
lapsed käisid Laulasmaal 
rahvatantsupäeval.

Kuigi ilm oli külm ja vihmane, 
särises terve hommik ootus-
ärevusest ja sädinast.  Prooviti 
rahvariideid ja tuletati meelde 
tantsusamme.  Ärevus ei lask-
nud korralikult hommikustki 
süüa. Ja siis oligi buss ees. 
Tibu lasteaia lapsi ootas seal 
rõõmus üllatus – ühiste ette-
võtmiste käigus juba tuttavaks 
saanud Püünsi lapsed naerata-
sid vastu ja selgus, et sõidu siht 
on ühine – Laulasmaa Kooli 
rahvatantsupäev. 

Tibu süvaõppesuunaks on 
kujunenud pärimuskultuur, Püün-
sis oli aga lõppeva õppeaasta 
teema “Pärimuslood”. Nii oli-
gi kahel lasteaial tänavu palju 
ühistegevust: korraldati ja kü-
lastati üksteise näitusi “Vanad 
asjad”,  “Vanade mänguasjade 
lood” jm. Koos peeti emakee-
lepäeva.  Mõlema maja õpeta-
jad käisid Laulasmaa Koolis 
Pärimuskultuuri konverentsil, 
siis kutsutigi rahvatantsupäe-
vale. Püünsis veab rahvatant-
suringi õpetaja Hele Pome-
rants, Tibu tantsuõpetaja on 
Reeli Meiel. Nad mõlemad 
haarasid vahvast ideest rõõmu-
ga kinni. Tantsud said lastel ker-

“Kaera-Jaani”  ja “Mutionu 
peoga” Laulasmaal

gesti selgeks, ka vanemad said 
kodudes natuke õppusest osa. 

Laulasmaal oli vastuvõtt 
soe ning lasteaiale omaselt 
kodune, mitte liiga ametlik. 
Lapsed tundsid end kohe häs-
ti. Avaras saalis ootasid meid 
kaltsuvaibad, iga lasteaed tegi 
neile oma pesa.  Vahva oli see, 
et lapsed vaatasid teiste tant-
se tõeliselt asjatundlikult ning 
arutlesid omavahel. Meeldisid 

“Kaera-Jaan“ Tibu laste esituses. Foto Triinu Puidet

ka teiste lasteaedade rahvarii-
ded.  Sellises õhustikus tulid 
aastaga õpitud pärimustarku-
sed hästi meelde, ehkki mõni 
teadmine kujundati ka teadja-
le endale meelepäraseks. Tibu 
esitas üksinda traditsioonilise 
“Kaera-Jaani” ning Püünsi 
Kooli lasteaed oma traditsioo-
nilise tantsu “Mutionu pidu”. 
Mõlemad tantsud võeti väga 
hästi vastu. Lusti lisasid ühis-

tantsud “Saarlaste polka” ja 
“Sabatants”.  Külalisi kostitati 
tervislike puuviljadega ja siis 
algas kojusõit. Lubasime osa-
leda ka järgmisel aastal. Eriti 
õhinas on sellest muidugi lap-
sed.  

Eralasteaed Tibu poolt soo-
jad tänusõnad ka Viimsi koo-
lile, kes laenas meile lahkelt 
rahvariideid!

Triinu Puidet

Mullu septembris alusta-
nud huvikooli esimene 
õppeaasta oli edukas ja 
põnev meile kõigile. 

Laste ja lastevanemate huvi 
erinevate ringide vastu on ol-
nud nii suur, et tänaseks on 
huvikooli muusika-, laulu-, 
balleti-, kunsti- ja koolieeli-
kute arenguringi koondunud 
80 suurepärast kauneid kuns-
te armastavat last. Huvikooli 
ringide juhendajatena töötavad 
entusiastlikud  ja loovad õpeta-
jad Ly Lumiste, Tiina Rebane, 
Katrin Kreisen ja Marika Saul.

Pääsupoeg läks juunis su-
vepuhkusele, õppeaasta lõppu 
tähistasime toreda aiapeoga, 
kus esinesid õpetaja Tiina bal-

letiringi lapsed ning õpetaja Ly 
laululapsed. Õpetaja Katrini 
kunstiringi töödest oli väljas 
näitus. 

Lõpupeo üllatuskülaline 
oli laste ja noorte poolt väga 
armastatud laulja Getter Jaa-
ni. Lapsed said Getteriga koos 

laulda ja toredaks mälestuseks 
end temaga pildile jäädvusta-
da. 

Suur tänu üllatuskülalisele, 
kõigile lastele ja lastevanema-
tele aktiivse osavõtu eest! 

Septembris alustab Pääsu-
poeg uue hooga. Tööd jätka-
vad kõik vanad ringid, kuid 
lisanduvad ka mõned uued. 
Ringidesse registreerimine al-
gab 15. juulil huvikooli kodu-
lehel www.paasukool.ee. Sa-
muti ootame lapsi ja lapsevane-
maid augustis avatud uste päe-
vale.

Ilusat suvepuhkust ja koh-
tumiseni sügisel!

Marika Saul
Huvikooli Pääsupoeg õpetaja

Huvikooli Pääsupoeg esimene õppeaasta

Getter Jaaniga sai juttu ajada ja koos pilti teha. Foto Huvikool 
Pääsupoeg

AS balbiino korraldatud jäätisepaberi kujundamise konkursil 
läks hästi ka Viimsi noortel.

Juuni algul selgus, et konkursi “Minu jäätis“, kus lasteaia- või 
põhikooliealised lapsed kujundasid vahvlikoonuses koorejäätise-
le meelepärast paberit, võitis kolmeaastane Pauline Tanis Tallin-
nast Nurmenuku lasteaiast. Võidutöö kohta ütles žürii liige ja Eesti 
Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme: “Lemmikuks kujunes pilt 
jäätisega lapsest ja lehmakesest rohelisel aasal, mis on siiras, soe 
ja armas. Selle ehedus ja puhtad värvid võlusid meid kõiki. See 
töö hakkas silma ka levinud võtete puudumise tõttu – kunstnikud 
pingutavad aastaid, et stampidest lahti saada.“ Pauliine saadetud 
pildiga jäätis peaks praegu juba kõikjal müügil olema. 

Kokku saatsid lapsed konkursile ligi 7000 jäätisepakendi kujun-
dust. Kaks välja antud eriauhinda tuli ka Viimsi valda. Eriauhinna 
pälvis Viimsi Päikeseratta lasteaia kollektiivne töö ja Viimsi Kuns-

tikooli õpilase Agnes Milla Bereczki töö. Agnese juhendaja oli Kert 
Lokotar-Reiman. Kõik eripreemia pälvinud tööde autorid ja nende 
juhendajad said preemiaks kasti uue kujundusega Minu jäätist.

Kõik konkursitööd on vaadata virtuaalnäitusel AS Balbiino 
Facebooki aadressil: http://bit.ly/Minu Jäätis. 

Maarja Raevald

Päikeseratta lasteaia ühislooming. Foto AS balbiino

Jäätis inspireeris noori kunstnikke
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detailplaneeringud
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detail-
planeeringute algatamise korraldused:

1. Pringi küla, Kimsi põik 3, Kimsi põik 5, Kimsi põik 7 ja 
Kimsi põik 9, Kimsi põik L1 (11.04.2014 korraldus nr 397; pla-
neeritava ala suurus on ca 1,8 ha, piirneb Tallinna lahe ning 
Pringi Jahisadam II, Kimsi tee 11, 17, 17a, 19, 21, 23 ja 35a 
kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on Viimsi Val-
lavolikogu 13.07.2000. a otsusega nr 134 kehtestatud Pringi 
Jahisadam, Pringi Jahisadam I ja Pringi Jahisadam II katastriük-
suste detailplaneeringuga määratud krundijaotuse ja ehitus-
õiguse muutmine – varasema kahe elu- ja ärihoone asemele 
planeeritakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehita-
miseks ning määratakse sadamahoonele uus asukoht. Ühtlasi 
kujundatakse maa-ala haljastuspõhimõtted, et tagada rohe-
võrgustiku toimimine ning määratakse tingimused vaba kal-
lasraja kasutamiseks ning juurdepääsud sellele);

2. Haabneeme alevik, Karulaugu tee 13 ja osaliselt Karu-
laugu tee 15 (11.04.2014 korraldus nr 398; planeeritava ala 
suurus on ca 1,2 ha ja asub Karulaugu tee ääres ning piirneb 
Randvere tee 8, Karulaugu tee 11, 14, 16 ja 17 kinnistutega, 
planeeringu koostamise eesmärk on kruntide piiride ja ehitus-
õiguse korrigeerimine kavandatava spordihoone ehitusaluse 
pindala suurendamiseks, lisaks kahe tenniseväljaku ehitami-
seks välitingimustesse);

3. Haabneeme alevik, Küti tee 13, Küti tee 20 Küti tee L2 
ja osaliselt Küti tee lõik 1 (11.04.2014 korraldus nr 399; pla-
neeritava ala suurus on ca 0,75 ha ja asub Küti tee ääres ning 
piirneb Viimsi metskond 79, Nirgi tee 11, 13, 15, 17, 19, Kuu-
se, Küti tee 11a ja 18a kinnistutega, planeeringu koostamise 
eesmärk on kehtiva krundijaotuse ja ehitusõiguse muutmine 
nelja üksikelamukrundi moodustamiseks ja krundi ehitusõigu-
se määramiseks üksikelamu ja abihoone ehitamiseks);

4. Püünsi küla, kinnistud Viigi 1 ja Viigi 2 (25.04.2014 kor-
raldus nr 489; planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha ja asub 
Tormilinnu tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 80, 82, 82a, 
82b, 84, Püünsi tee 24, 26, 28, 30, 32, Püünsi põik 1 ja 3 kin-
nistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kolme elamu-
krundi moodustamine, krundi ehitusõiguse määramine ühe 
üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, üldmaa sihtotstarbega 
katastriüksuse moodustamine ja selle haljastuspõhimõtete 
kujundamine).

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või 
valla veebilehel: www.viimsivald.ee. 

Avalikud arutelud ja väljapanekud.
2.07.2014 kell 15 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis 

(Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Metsakasti küla maaüksuse Uus-
Metsakasti ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust ja läh-
teseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on u 7 ha ja see 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 ühen-
dava sõidu- ja kergliiklustee planeerimine, et tagada olemas-
oleva elurajooni elanikele otseühendus Randvere teega.

Eskiisiga on võimalik tutvuda valla veebilehel: www.viim-
sivald.ee.

2.07.2014 kell 16 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis 
(Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, Kimsi põik 3, Kimsi põik 
5, Kimsi põik 7 ja Kimsi põik 9, Kimsi põik L1 detailplaneerin-
gu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 1,8 ha, piirneb Tallinna lahe 
ning Pringi Jahisadam II, Kimsi tee 11, 17, 17a, 19, 21, 23 ja 
35a kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on Viim-
si Vallavolikogu 13.07.2000. a otsusega nr 134 kehtestatud 
Pringi Jahisadam, Pringi Jahisadam I ja Pringi Jahisadam II ka-
tastriüksuste detailplaneeringuga määratud krundijaotuse ja 
ehitusõiguse muutmine – varasema kahe elu- ja ärihoone ase-
mele planeeritakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone 
ehitamiseks ning määratakse sadamahoonele uus asukoht. 
Ühtlasi kujundatakse maa-ala haljastuspõhimõtted, et tagada 
rohevõrgustiku toimimine ning määratakse tingimused vaba 
kallasraja kasutamiseks ning juurdepääsud sellele.

Eskiisiga on võimalik tutvuda valla veebilehel: www.viim-
sivald.ee.

7.07–8.08.2014 tööpäevadel kell 8.30–17 (esmaspäeviti 
kuni kell 18 ja reedeti kuni kell 16) on Viimsi vallamajas (Nel-
gi tee 1) avalikul väljapanekul Naissaar, Lõunaküla/Storbyn 
küla, kinnistu Saarlo detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on u 0,4 ha, see asub Soome la-
he ääres ning piirneb Eskeli, Lõuna-Bertelsoni, Mändlo, Suur-
Puuströmi ja Joanurme kinnistutega. 

Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kolmeks üksuseks 
ning moodustatakse üks maatulundusmaa sihtotstarbega ka-
tastriüksus, üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ja 
üks elamukrunt ning määratakse krundi ehitusõigus ühe kuni 
7,5 meetri kõrguse suvemaja (1 + katusekorrus) ja kuni kolme 
5 meetri kõrguse abihoone ehitamiseks, ehitusaluse pindala-
ga kokku 250 m².

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvu-
da valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Ansambel C-Jam tähis-
tab oma 10. juubelit 
ning tuuritab sel puhul 
mööda Eestit, pakkudes 
eriti mõnusaid ja õdusaid 
suviseid päikeseloojan-
gukontserte. Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus esinevad 
nad 14. juulil. 

Kes veel ei tea C-Jami, siis 
tegu on nelja kõrgelt haritud 
mehega, kes on leidnud ühise 
keele, tehes koos seda, mida 
oskavad ja armastavad. Bändi 
kuuluvad Pärt Tarvas, Levi-
Danel Mägila, Margus Uus 
ja Andreas Lend. C-Jam on 
kokku pannud mõnusa kava, 
esitades tuntud lugusid sellis-
telt ansamblitelt nagu Muse, 
Queen, Led Zeppelin, Robbie 
Williams jpt.

Seda, et C-Jam  võiks 10 
aastat edukalt koos on mängi-
nud, ei uskunud alguses keegi. 
Ansambli juht Pärt Tarvas oli 

noorukieas nii mässumeelne 
krutski, et muusikakoolist vi-
sati ta lausa välja: tal polnud 
viitsimist piisavalt harjutada. 
Tšelloõpetaja karmid meeto-
did – poiss luku taha harjutama 
– viisid aga sihile ning praegu-
seks on ta pilli mänginud lausa 
42 aastat! Tarvas ise kommen-
teerib: “Eks noored mehed 
tahavad ju ikka bändi teha ja 
edevad olla.” Nüüd viskavad 
ansambli liikmed nalja, et kõik 
need 10 aastat ongi neil kulunud 
juubeliesinemiste ettevalmistu-
seks. Eesti tuur kestab 7. juulist 
6. augustini, kõik päikeseloo-
jangukontserdid algavad kell 
22.  Piletid müügil Piletilevis ja 
Piletimaailmas, lisateave www.
kontsertkorraldus.ee. Kontser-
did toimuvad iga ilmaga! Juba 
novembris kihutab C-Jam aga 
Hiinat vallutama. Sealne tuur 
kestab kaks nädalat, esinemine 
on nii Pekingis kui Shanghais.

Vello Tellisaar 

C-Jam Viimsis

Kuvavõistlusele Maavalla 
hiied 10227 ootame üles-
võtteid hiitest ja teistest 
looduslikest pühapaika-
dest nii Maavallast kui ka 
piiri tagant. 

Võistluse eesmärk on väärtus-
tada ja tutvustada ajalooliste 
looduslike pühapaikade kul-
tuuri- ja looduspärandit, jääd-
vustada nende hetkeseisund 
ning suunata inimesi pühapai-
ku hoidma ja külastama.

Võistluse üldarvestuse pea-
auhind on 400 eurot, kuni 
16aastaste rühmas on peaau-
hind 200 eurot. Lisaks jagame 
välja eriauhindu järgmistes rüh-
mades: püha puu, püha kivi, 

püha veekogu, annid, hiie va-
lu, pärimus, Vana-Võromaa, 
Virumaa, saared, looduskaitse, 
muinsuskaitse ning maailma 
pühapaigad.

Tänavu kuuendat korda toi-
muvale võistlusele ootame ka 
mujal maailmas tehtud üles-
võtteid. Looduslikke (mitte 
ehitatud-rajatud) pühapaiku on 
paljudel põlistel rahvastel ning 
need kuuluvad inimkonna ühis-
pärandisse. Võistlusele on eriti 
oodatud hõimurahvaste püha-
paikades tehtud ülesvõtted.

Osalejad võivad määrata 
oma võistlustöö soovi korral 
Creative Commons rahvusva-
helise vabakasutuse litsentsi 
alla. Sedasi saate kaasa aidata 

pühapaikade ja oma loomingu 
tutvustamisele mitteärilistes väl-
jaannetes.

Võistlus kestab 31. oktoob-
rini, võitjaid autasustame 29. 
novembril Tartus toimuval Hiie 
väe tunnustamissündmusel.

Hiite kuvavõistluse kor-
raldavad Maavalla koda, Hiite 
Maja SA ja Tartu Ülikooli loo-
duslike pühapaikade keskus. Li-
sateavet saate vajadusel: www.
maavald.ee/kuvad/ või andres.
heinapuu@maavald.ee.

Võistlust toetavad Kehr-
wieder, Loodusajakiri, Tihuse 
turismitalu, Võro Instituut, 
Muinsuskaitseamet, Eesti Rah-
valuule Arhiiv, Eesti Rahva 
Muuseum, Uma Leht, Metsa-

Hiite kuvavõistlus ootab kaastöid
töll, Krautmani Terviseakadee-
mia ning Kalevipoja muuseum.

Rahvusvahelise looduskait-
seliidu (IUCN) hinnangul on 
looduslikud pühapaigad inim-
konna ning ka Eesti vanimad 
looduskaitsealad. Eestis on 
teada ligikaudu 800 suuremat 
maa-ala hõlmavat hiiepaika, 
ligikaudu 2000 püha kivi, puud 
ja allikat ning 700 ristipuud. 
Pühapaikasid leidub kõikides 
maakondades ja kihelkondades 
ning paljudes külades. Valdav 
osa meie pühapaikadest on 
ohustatud, riikliku kaitse alla 
kuulub neist ainult umbes 15%.

Andres Heinapuu
Maavalla koja kirjutaja

Riigikogulased Harju hiites
Maikuus peeti Jõelähtme 
vallas looduslike püha-
paikade teabepäeva, 
millel osales saadikuid 
kõigist Riigikogu frakt-
sioonidest.

Paraku tõdeti toona Harju-
maal külastatud hiiepaikades, 
et ka arheoloogiamälestisena 
kaitstavates pühapaikades ei ole 
loodus- ja kultuuriväärtuste säi-
limine tagatud. Nii haigutavad 
looduskaitse alal asuvas Maardu 
hiiemetsas 2011.–2012. aastast 
pärinevad lageraielangid. Jäga-
la küla Pärnamäe hiies on aga 
vandaalid sodinud värviga kive 
ning mälestise tähiseid.

Ülgase küla Koljunuki sada-
mas toimunud seminaril „Seitse 
müüti hiitest“ kõnelesid RK loo-
duslike pühapaikade toetusrüh-
ma esimees Annely Akermann, 
Ahto Kaasik Maavalla Kojast ja 
Heiki Valk.

Muinsuskaitseameti loo-
duslike pühapaikade eksperdi-
nõukogu esimees Heiki Valk 

tutvustas kultuuriministeeriu-
mis koostamisel olevat loodus-
like pühapaikade arengukava 
2015–2020, mille kohaselt ka-
vatsetakse kaardistada püha-
paigad kõigis Eesti kihelkon-
dades. Seniste uuringuandmete 
põhjal on eeldatavasti võimalik 
maastikul leida ja inventeerida 

3800–4500 pühapaika või endi-
se pühapaiga asukohta. Kavan-
datud uuringutega hoitaks aga 
ära u 2600 pühapaiga häving 
unustamise või inimtegevuse tõt-
tu. Arengukava eelarve on 6,2 
miljonit eurot ja valdava osa 
sellest moodustab pühapaikade 
kaitsmisega seotud kulu.

Saadikud leidsid, et kavan-
datud tegevused on igati põh-
jendatud ning kavas on kokku 
kutsuda RK hiite toetusrühma 
ja teemaga seotud ministeeriu-
mide nõupidamine, et arutada 
arengukava rahastamist.

Tiit Kaasik
Hiite Maja SA juhataja

Teabepäeval osalenud külastasid Harjumaa looduslikke pühapaiku. Foto Hiite Maja SA
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20. juuni k 19
Jaanituli Lubja küla lõkkeplatsil
Mängud, õnneloos ja oksjon
Esineb rahvatantsurühm 
Valla-alune, Tantsuks mängib 
Sleepwalkers
Korraldavad Pärnamäe Küla-
selts ja Lubja Külaselts
Lisainfo Annika Vaikla, 
tel 5664 7630, Raimo Tann, 
tel 517 2941

20. juuni k 20
Muusika- ja luuleõhtu 
“Öö valgus“
Esinevad Helin-Mari Arderi trio 
ja Eeva Park
Pilet 10 €.
Rannarahva Muuseumis

20. juuni – 31. juuli
Näitus “Raamatuga rändama“
Kestab lastele III suvise võistu-
lugemine
Viimsi Raamatukogus

21. juuni k 22
Elava muusika õhtu: Mary Ann 
& The Tri-Tones
Black Rose pubis

21.–23. juuni 
Viimsi Vabaõhumuuseumis 
kestab Valgete ööde festival 
Selle raames:
21. juuni k 21–23 
Aasta klassikasündmus: Rein 
Rannap ja ansambel Winny 
Puhh.
Pilet 12/14/15 €. 

22. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

22. juuni k 11
Jumalateenistus 
Lühisõnum Astrid Murfitt, 
jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

22. juuni k 14.30
Kalmistupüha jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

22. juuni k 13–14
Kogupere kontsertetendus 
“Maadeavastaja Pipi“
Nele-Liis Vaiksoo, Venno Loo-
saar, Margus Kappeli ansambel, 
Meero Muusiku laululapsed
Pilet 7/10 €
Viimsi Vabaõhumuuseumis

22. juuni k 16
Prangli Suveteater: “Prangli 
lood ehk keik on trois“
Viimsi Kooliteatri K.O.K.K ja 
Tallinna 32. Keskkooli teatri-
trupi esituses
Lavastaja Eva Kalbus
Stsenaariumi autor Annika 
Prangli
Pilet 8 € eelmüügist, pranglia
@gmail.com, tel 5341 3109 
või kohapeal
Info www.pranglireisid.ee
Kelnase sadamakuuris “Noor 
Kaardivägi“

22. juuni k 18–23
Tammneeme ja Leppneeme 
Suur jaanimöll! 
Tantsulõvisid möllutab 
ansambel Wismari Poisid
Joome, sööme ja võtame 

mõõtu murumängudes!
Korraldavad Tammneeme ja 
Leppneeme külaselts
Tammneeme mereäärsel 
lõkkeplatsil

22. juuni k 18
Jaanituli Kelvingi küla lõkke-
platsil
Rahvuslikud mängud, lastele 
võistlused
Tantsuks mängib orkester

23. juuni 18–01
Jaanituli Viimsi Vabaõhu-
muuseumis
Üles astuvad ansambel Justa-
ment, James Werts Project ja 
Koit Toome bänd.
Pilet 5/10/12 €

23. juuni k 19–21
Randvere Külakeskuse 
jaaniõhtu
Ansambel Wesenbergh ja 
DJ Andrus Pirso.
Randvere

23. juuni k 20–02
Rohuneeme küla jaanituli
Mereäärsel lõkkeplatsil

23. juuni k 22–02
Prangli saare jaanipäeva 
tantsuõhtu.
Ansambel Säde. Tasuta!
Ülesaare lõkkeplatsil

25. juuni k 20
Elava muusika õhtu: Freddy 
Tomingas & Ivar Lints
Black Rose pubis

26. juuni k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus
Korraldab Viimsi Noortekeskus
Info Erik Kuldkepp 
tel 5324 5588 
Haabneeme rannas

27. juuni
Kindral Laidoneri Memoriaal 
2014
Korraldab Virtuaalne Vana-
tehnikaklubi
k 9.45 lillede asetamine Johan 
ja Maria Laidoneri mälestus-
märgi juures
Lisainfo www.vanatehnika.ee

27. juuni 
Nargenfestival 2014
Naissaare I Laulupidu: eelõhtu 
ööülikooli ja öökontserdiga
Lisainfo www.nargenfestival.ee
Omari küünis ja Püha Maarja 
kabelis

28. juuni k 17
Nargenfestival 2014
Naissaare I Laulupidu “Paadi 
puudutus“
k 16 väljub laev Monica 
Tallinna Lennusadamast
Lisainfo www.nargenfestival.ee
Omari küünis ja Hellerella aias

28. juuni k 21
Elava muusika õhtu: 
Chik’n’Band
Black Rose pubis

28.–29. juuni
Eesti valdade suvemängud
Korraldab Eestimaa Spordiliit 
Jõud
Kosel

29. juuni
Naissaare I Laulupidu 
“Paadi puudutus“ lõpeb
kooride hommikuse ühis-
laulmisega.
Lisainfo: www.nargenfestival.ee

29. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. juuni k 11
Jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

29. juuni k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

29. juuni k 18
Miikaeli poistekoori kontsert 
oreli toetuseks
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. juuli k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus 
Lisainfo Erik Kuldkepp, 
tel 5324 5588
Viimsi Skatepargis

3. juuli k 18
XXVI laulu- ja XIX tantsupeo
“Aja puudutus. Puudutuse aeg“
tule üleandmine Viimsi vallale
Iru külas Iru Ämma juures

3. juuli k 19
Laulu- ja tantsupeo tuli jõuab 
Viimsi valda
Pärnamäe külas Viimsi 750 
kivi juures
k 20 Tuli jõuab Viimsi Vaba-
õhumuuseumi
Vastuvõtutseremoonial esi-
nevad Viimsi Huvikeskuse ja 
Viimsi Kooli koorid ja kapellid,  
Randvere pasunakoor, Amica 
naiskoor Vasalemmast jt
k 21 Simman ansambliga 
Regatt
Pidu on tasuta!

4. juuli k 9.40
Laulu- ja tantsupeo tuli 
saadetakse teele
Viimsi Vabaõhumuuseumist

4. juuli k 10
Laulu- ja tantsupeo tule 
üleandmine Tallinna linnale 
Viimsi mõisa pargis

5. juuli k 14
Prangli Suveteater “Prangli 
lood ehk keik on trois“
Piletid 8 € eelmüügist, prang-
lia@gmail.com, tel 5341 3109 
või kohapeal
k 21.30 Prangli südasuvine 
saarepidu
Tantsuks mängib “The Tuberko-
loited
Kõhutantsu grupp Yaarian
Lisainfo www.pranglireisid.ee
Pilet 10 € 
Kelnase sadamakuuris “Noor 
Kaardivägi“

6. juuli k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. juuli k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

7.–11. juuli k 10–16
Inglise keele suvelaager
1.–3. klassi lastele
Lisainfo paula@bumble.ee
Viimsi Huvikeskuses

8. juuli k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus 
Lisainfo Erik Kuldkepp, 
tel 5324 5588
Viimsi mõisapargi väljakutel

10. juuli k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus 
Lisainfo Erik Kuldkepp, 
tel 5324 5588
Pärnamäe küla mänguväljakul

12. juuli k 10
Prangli kaluritepäev
Kalasuitsutamise õpituba, 
parima kalaroa võistlus, 
eistukiga sõudmise võistlus, 
hülgevaatlusretk Malusile,
laat jpm huvitavat. Esineb 
Mart Jüssi
Vt annika@pranglireisid.ee, 
tel 5341 3109 Annika Prangli
k 22 Kaluritepäeva tantsupidu 
Audru jõelaevanduse pundiga
Piletid: 8 € eelmüügist Prangli 
kauplusest või 10 € kohapeal.
Lisainfo info@prangli.ee, 
tel 5694 4238, Carmen Ott
Prangli Rahvamajas

13. juuli k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

13. juuli k 14.30
Jumalateenistus armulauaga. 
Kiriku 162. aastapäev 
EELK Randvere kirikus

14.–18. juuli k 10–16
Elulahe loovkunsti laager
Lisainfo loovustuba@gmail.com
Viimsi Huvikeskuses

14. juuli k 22
C-Jam kontsert (piletitega)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15. juuli k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus Püünsi 
Kooli õuel
Lisainfo Erik Kuldkepp, 
tel 5324 5588

16. ja 17. juuli k 20
Nargenfestival 2014
Renate Valme etendus “Pung“
k 17 väljub laev Monica 
Tallinna Lennusadamast
Lisainfo www.nargenfestival.ee
Naissaarel, Omari küünis

17. juuli k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus 
Lisainfo Erik Kuldkepp, 
tel 5324 5588
Tammneeme mereäärsel 
külaplatsil

19. juuli k 14
Prangli Suveteater “Prangli 
lood ehk keik on trois“
Pilet 8 € eelmüügist 
info annika@pranglireisid.ee, 
tel 5341 3109 või 
www.pranglireisid.ee
Kelnase sadamakuuris “Noor 
Kaardivägi“

20. juuli
Naissaare kiriku- ja surnuaia-

püha Püha Maarja kabelis ja 
kalmistul
Jutlus Patrik Göransson

20. juuli k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. juuli k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

21. juuli k 20
Vana Baskini Teater mängib
Clement Michel’i komöödiat 
“Nädal aega kolmekesi“
Rannarahva Muuseumis

23. ja 24. juuli, 25. ja 
27. juuli k 20
Nargenfestival 2014
Renate Valme etendus “Pung“
k 17 väljub laev Monica 
Tallinna Lennusadamast
Lisainfo www.nargenfestival.ee
Naissaarel Omari küünis

25.–27. juuli
Rannarahva Festival
Viimsi Vabaõhumuuseumis
25. juuli on rannarahva tööpäev
26. juulil k 10–17 kestab 
rannarahva laadapäev
Õhtul suur külasimman, 
ansambliga Liukala
27. juulil on rannarahva pidu-
päev ja Paatide paraad Tallinna 
lahel

26. juuli k 19
Nargenfestival 2014
Singer Vinger – Omari küüni 
119 aastapäeva kontsert
k 16 väljub laev Monica Tallin-
na Lennusadamast
Naissaarel, Hellerella aias

27. juuli k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

27. juuli k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

27. ja 28. juuli k 20
Vana Baskini Teater
Mike Yeamani komöödiaga 
“Kanuumatk algajatele“
Rannarahva Muuseumis

1.–31. august
Näitus Raamatus on häid 
retsepte
Viimsi Raamatukogus

2. august k 14
Prangli Suveteater “Prangli 
lood ehk keik on trois“
Pilet 8 € eelmüügist, info 
annika@pranglireisid.ee, 
tel 5341 3109 või 
www.pranglireisid.ee
k 21.30 on mereröövlite 
teemaline stiilipidu
Tantsuks mängib ansambel 
“Kihnu Poisid“
Pilet 10 €
Pranglil Kelnase sadamakuuris

3. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. august k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

3. august k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

4.–8. august k 10–16
Loovus- ja põnevuslaager
Lisainfo loovustuba@gmail.com
Viimsi Huvikeskuses

4.–8. august k 10–16
Inglise keele suvelaager
1.–3. klassi lastele
Lisainfo paula@bumble.ee
Viimsi Huvikeskuses

5. august k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus 
Lisainfo Erik Kuldkepp, 
tel 5324 5588
Viimsi Skatepargis

7. august k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus 
Lisainfo Erik Kuldkepp, 
tel 5324 5588
Randvere Lasteaia juures

8. august
Prangli spordipäev
Ülesaare lõkkeplatsil
k 22 ansambli Kukerpillid 
kontsert.
Piletid eelmüügist 10 €, 
kohapeal 12 €
Prangli Rahvamajas

10. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

10. august k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

11.–15. august k 10–16.30
Hea tuju lastelaager
7.–11aastastele tüdrukutele
Lisainfo laager@heatujustuu-
dio.ee
Viimsi Huvikeskuses

12. august k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus 
Lisainfo Erik Kuldkepp, 
tel 5324 5588
Viimsi Skatepargis

12. august k 20
Kontsert “Lugusid Eesti Rocki 
sünnist“ 
Pilet 10 € eelmüügist, info 
annika@pranglireisid.ee, 
tel 5341 3109
või www.pranglireisid.ee
Pranlil kelnase sadamakuuris

14. august k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus 
Lisainfo Erik Kuldkepp, 
tel 5324 5588
Haabneeme rannas

15. august 
Loo Kultuurikeskuses ülevaba-
riigiline seeniortantsu- ja laulu-
pidu “Pihlapidu“
Osaleb Randvere Kobarake

Info:
Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator 
Tel 602 8866

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

20. juuni – 15. august

Viimsi valla kultuurikalender
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Eesti kaunil südasuvel 27. 
juulil on Piritale ooda-
tud kõik tippsportlased, 
harrastajad ja ennekõike 
rattasõpradest pered 
koos lastega, et osaleda 
tipprattur Lauri Ausi mä-
lestussõidul Maxima GP-l.

Erinevalt varasematest aasta-
test, mil rattavõistluse süda on 
paiknenud Pirita kloostri ees, 
on nüüd võistluskeskus koos 
kõigi lisaatraktsioonide ja aja- 
veetmisvõimalustega toodud 
Pirita velodroomile. Just velo-
droomi eest antakse rattasõitu-
de stardid, pakutakse võima-
lust jälgida proffide võiduaja-
mist ning veeta peredega rõõm-
salt aega. 

Juba kell 10 kogunevad ve-
lodroomi ees 51kilomeetrisele 
rahvasõidule registreerunud har-
rastussportlased. Sõidu start an-
takse kell 10.30 ning eeldata-
valt jõuavad esimesed sõitjad 
finišisse kella 11.45 ajal. 

See sõit peaks olema jõu-
kohane igaühele, kes rattasõitu 
harrastab. “Ootame Maxima 
GP rahvasõidule kõiki huvili-
si, kes soovivad ise sportlikku 
pühapäeva veeta ning ka tipp-
sportlastele kaasa elada,” in-

Tule veeda sportlik ja meelelahutuslik 
pühapäev Pirital Maxima GP-l

nustab võistluse peakorraldaja 
Mallor Türna.

Pere- ja tillusõit
Rahvasõiduga samal ajal – kell 
11 – antakse start ka 6,5kilo-
meetrisele peresõidule, kuhu 
on oodatud osalema kõik rat-
tahuvilised pereisad ja -emad 

koos lastega, kel vanust vä-
hemalt kuus aastat või enam. 
Läbitakse legendaarne Pirita-
Kloostrimetsa ringrada ning 
iga sõitjat ootab finišis kosutav 
jook ja soojal suvepäeval soo-
vi korral ka külm jäätis. 

Võistluse kõige sportliku-
maks momendiks on kindlasti 

136,5 kilomeetri pikkune prof-
fide võidusõit. Kuid vahetult 
enne tippsportlaste starti on ra-
jale oodatud pere pesamunad. 
Kell 12.45 algaval Tillusõidul 
saavad rattasõiduga sinasõp-
rust tegevad lapsed pealtvaa-
tajate silmade all ja vanemate 
toetusel läbida 200meetrise 

teekonna, finišeerides täpselt 
Pirita velodroomi ees Eesti ja 
lähiriikide parimate ratturite sil-
me all. 

Professionaalsed rattasport-
lased – osaleda võivad vaid 
litsentsiga ratturid – võtavad 
teineteiselt mõõtu traditsiooni-
liselt Pirita-Kloostrimetsa ring-
rajal, läbides ringi kokku 21 
korral. 

“Pealtvaatajatele tähendab 
see, et iga kuue-seitsme minuti 
järel vuhiseb peagrupp velo-
droomi eest läbi ning iga ko-
haletulnu näeb oma silmaga 
lähedalt seda, kuivõrd kiire on 
tegelikult maanteerattasõit,” 
märgib Mallor Türna. “Võist-
lejad peaksid finišis olema kel-
la 15.55 ajal.”

Meelelahutus-
programm
Võistluste toimumisajal on 
Pirita velodroomi staadionil 
kõigile linlastele korraldatud 
meelelahutusprogramm, plat-
silt ei puudu batuudid, muusi-
ka ega söögipoolis.

Tillusõit on kõigile osale-
jatele tasuta ning iga tulevane 
rattur saab võistluse nimespon-
sori Maxima poolt auhinnaks 
väikese kingikoti. Peresõit on 

eelregistreerunutele tasuta, ko-
hapeal makstes on osalustasu 
suurus viis eurot. 

Rahvasõidul osalemise ta-
su on eelregistreerunutele 12 
ja kohapeal 15 €. Põhisõidu, 
millel võivad osaleda Eesti Jalg-
ratturite Liidu või teiste riikide 
litsentsiga võistlejad, on regist-
reerimistasu vastavalt 20 ja 30 €. 

Maxima GP-ga seoses 
muutub Pirital liikluskorraldus, 
mistõttu korraldajad kutsuvad 
autojuhte üles tähelepanelikult 
jälgima liikluskorraldusmärke 
ja reguleerijate juhiseid. Kell 
10–18 on sõidukitele suletud 
Kloostrimetsa ringrada Pirital 
ning linnast väljuv sõidusuund 
Pirita teel alates Rummu teest 
kuni Kloostrimetsa teeni. 

NB! Ühelegi rattasõbrale 
pole see muidugi uudis, aga 
kordamine on tarkuse ema:  
võistlusele tulles olgu igaühel 
kiiver peas! Kohtumiseni 27. 
juulil Pirital!

Jan Jõgis-Laats

Koos vanematega Tillusõidule. Foto Raigo Pajula

27. juuni hommikul näeb 
Viimsi mõisas põnevaid 
vanu masinaid, sest kell 
9.45 algab siin lillede 
panekuga Johan ja Maria 
Laidoneri mälestusmärgi 
juurde VI kindral Laidone-
ri memoriaal.

Laidoneri memoriaal on Vir-
tuaalse Vanatehnikaklubi ette-
võtmine, kus võistlejaiks üldi-
selt klubilased ise, kuid rahvas 
saab ürituse käigus näha põne-
vaid masinaid. Tänavu liigu-
vad uunikumid Viimsist Vihu-
la mõisa, kus laupäeva pärast-

VI kindral Johan Laidoneri 
memoriaal sõidetakse Virumaal

lõunal saavad kõik huvilised 
masinaid lähedalt uurida.

Teel Vihulasse põigatakse 
Neeme külla Ruhe restora-
ni pruukosti võtma ja Tõnu 
Piibur näitab siis Kiiul, kui-
das “sünnivad” vanad bussid.  
Kupu külas vaadatakse Peeter 
Kivimäe Näkiallika tööriista-
muuseumi. Õhtuks jõutakse 
Vihula mõisa, kus peatutakse 
pühapäevani. 

Laupäeva hommikul on 
käimas kaks võistlust. Jätkub 
stiilivõistlus, kus osalejad ise 
hindavad konkurentide auto-
sid, riietust ja stiili. 

Kell 10 algab aga autode 
orienteerumisvõistlus Vihula 
kandi teedel. Nii start kui finiš 
on Vihula mõisas, kuhu uuni-
kumid alates lõunast ka rahvale 
vaadata jäävad. Võistluspäeva 
lõpetavad pidulik õhtusöök ja 
autasustamine Palmimajas. Tea-
vet ürituse kohta saate aadressil 
autorestauraator@gmail.com. 

Spordiüritused, mis tulekul
28.–29. juunini toimuvad Kosel 22. Eesti valdade suvemän-
gud. Korraldaja on Eestimaa Spordiliit Jõud.

8. augustil on Prangli saarel Prangli spordipäev. Korraldaja 
on Viimsi vald.

7.–8. juunil peeti maha 
Viimsi lahtised meistri-
võistlused tennises.

Ka seekord olid meil mängu-
paigaks Mõisapargi kuntsmu-
ruga väljakud. Osalejaid oli 
meesüksikmängus 10 ja naistel 
jäi tabeli suuruseks 8 osavõtjat.
Üle pika aja saime mõõtu võtta 
ka mees- ja naispaarismängus.

Naisüksikmängus sai I 
koha Tiina Pakk, II koha Mer-
le Tamm ja III koha Liisi Ots.                         

Naispaarismängus said I 
koha Uljana Masing ja Vikto-
ria Titova, II koha Tiina Pakk 
ja Maris-Jane Jõekalda ning III 
koha Evely Lass ja Erely Lutsu.

Selgusid tennisemeistrid
Meesüksikmängus sai I 

koha Raido Rätsep, II koha 
Tõnu Uustalu ja III koha Rag-
nar Jung.                           

Meespaarismängus said 
I koha Ragnar Jung ja San-
der Ratassepp, II koha Kaido 
Haamer ja Erkki Aljas ning 
III koha Mikk Taavi Lenter ja 
Mihkel Laanes. 

Kristjan Pakk

Viimsi valla meister Raido 
Rätsep ja II koha saanud Tõnu 
uustalu. 
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l Sinu kodus on puhtuse värske lõhn, silma pai-
tab selgus ja kord ning Sul on kvaliteetaega, mida 
jagada oma kõige kallimatega. Usalda oma kodu 
koristus Koduhaldja hoolde, juba alates juulist. 
Võta ühendust tel 5669 5905.

l Ostan Teie seisva või mittetöötava auto, võib ka 
ülevaatuseta. Pakkuda võib kõike. Tel 5674 0940, 
Mart. 

l Rohuneemes tasuta ära anda silikatsiidist seina-
paneele, silikaattelliseid, talasid jm betoonmater-
jali. Tel 5397 6049.

l Lõuna-Eesti ahjumeister soovib üürida Viimsis 
kuni 1 kuuks korteri, üüriperioodi algus 14.07.14. 
Pakkumised tehke telefonil 513 9012. 

l Tänavakivide paigaldus, kiviteede puhastus, 
puitterrassid, puutööd, akende vahetus, puit- ja 
võrkaiad, lamekatused ja remont, haljastustööd. 
Tel 551 7825, ehitusproff@neti.ee.

l Kaks suurt ilusat toasõnajalga otsivad kodu. 
Tel 5551 2349.

l Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus. Töö-
tame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse.

l Tänavakivide müük ja paigaldamine, asfalteeri-
mine, freesasfaldist teed, haljastus jm. Tegeleme 
tänavakivide paigalduse, puit- ja võrkaedade ehi-
tusega. Väiksemad asfalteerimistööd: sissesõidud, 
kõnniteed. Teeparandus, aukude parandamine. 
Teave henno.piirme@gmail.com, www.kiviven-
nad.ee. Tel 551 9855, 558 8842.

l Tugev klassikaline massaaž koos tervendava ja-
latalla- ja pea punkt massaažiga (refleksoloogia). 
Tulen massaažilauaga Teile koju! 1 h maksab 20 €. 
Lisaks pakun kodukoristust, soovitajad olemas. Tel 
520 6817, Kätlin. 

l Tahad supervormi? Lahendus: Viimsi õuetrennid 
ja toitumisnõustamine. Vt lisa http://tervisemen-
tor.wordpress.com/ ja võta ühendust 501 5945, 
kristiina@tervisementor.ee. 

l Tänavakivide paigaldus, kiviteede puhastus, 
puitterrassid, puutööd, akende vahetus, puitaiad, 
võrkaiad, lamekatused ja remont, hüdroisolatsioo-
ni tööd, haljastustööd; tel 5517825 ehitusproff@
neti.ee. 

l Kas oled tüdinenud pidevast ripsmete värvimi-
sest ja ripsmetuši kasutamisest ning tahaksid igal 
hommikul ärgata ilusate ripsmetega? Klassikaliste 
ja volüümiripsmete paigaldus ning hooldus Haab-
neemes. Oman vastavaid sertifikaate ja kvali-
teetseid töövahendeid. Lisainfo ja broneerimine 
k.ripsmed@gmail.com.

l Vahva 3aastaseks saav poiss otsib endale laste-
aiast vabadeks päevadeks ning aeg-ajalt ka õhtuti 
lapsesõbralikku ja kohusetundlikku hoidjatädi. 
Lisainfo tel 518 2523 või merilinp@hotmail.com. 

l Soovid unistuste aeda või väikest värskendust 
olemasolevas haljastuses? Aitame kujundada, ra-
jada ja hooldada sinu aeda vastavalt vajadusele. 
Helista ja leiame koos lahenduse. OÜ Gardinum, 
518 3525, info@gardinum.eu.

l Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu 
(plekk, torud, vinklid, aiavõrk, pesumasinad, plii-
did, vannid, tööriistad, masinad jne). Ise tassime, 
demonteerime, lõikame. Tel 5550 5017.

l Müüa soodsalt küttepuid ja -pindu. Küsi pakku-
mist tel 5346 6680, info@hirvlisaeveski.ee.

l Niidame muru, trimmeriga ka pikemat rohtu. 
Info tel 5598 7622.

l Müüa kuiva küttepuud: lepp, kask 40 l võrkkotis 
ja lahtiselt. Erinevad mõõdud. Tel 512 0593, bbq-
puit@gmail.com.

l Müün mulda, kruusa, killustikku, liiva. Koos 
transpordiga. Hind soodne! 5608 1801.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning 
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-
kut ja täitepinnast. Tel 509 2936.

l Sooduspakkumine suve lõpuni 80 €. www.vaike.
veoks.ee, mullavedu@hot.ee, tel 525 2632.

l Müüa loomasõnnikut 7 t 150 €, 15 t 220 €, 
mulda 15 t 140 €, komposti, killustikku ja liiva. 
Tel 5697 1079, 670 1290, e-mail taluaed@hot.ee. 

l Ostan ENSV ja EW aegseid rinnamärke, vana-
raha, postkaarte, valikuliselt vanu dokumente ja 
trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. Kirjutage aad-
ressil 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 5626 3857.

l Müüme lõhutud küttepuid kohaletoomisega: 
lepp 38 €/rm, kask 46 €/rm, metsakuiv okaspuu 
37 €/rm. Tel 509 9598.

l 29aastane töötav noormees üürib omanikult 
1-2toalise korteri Haabneemes. Hind kuni 250 €. 
Pakkumisi ootan tel 5839 1613 või  ar24@neti.ee.

l Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajami-
seks, kiviktaimlasse ja lillepeenrasse. Kasvumuld 
on suure huumusesisaldusega, turbapõhine ja vä-
ga hea toiteväärtusega, ilma kivideta. Teie käsu-
tuses on kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea 
manööverdusvõimega kalluril. Sooduspakkumine 
suve lõpuni 80 €. www.vaike.veoks.ee, mullave-
du@hot.ee, tel 525 2632.
 
l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimis-
tööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228, 
snellson.madis@gmail.com.

l Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja liitumise ühist-
rassiga. Kaevetööd. Haljastus. Aia- ja tänavateede 
kivitamine, äärekivide paigaldus. Majasisesed 
san-teh tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine. 
Keevitustööd. Kontakt Enno, tel 5656 7690, email 
worldwidebuilding@gmail.com.

l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja 
remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride, 
aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine 
jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik. 
Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapakku-
mise. Tel 5348 7147, e-mail  mauropeduzzi@
gmail.com.

l Tasuta äravedu: mööbel, kodutehnika, riided jm, 
mis on korralikud ja kasutuskõlblikud, kuid teie 
kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkon-
nasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uute-
le õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290. 

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuid, lahti-
selt ja võrgus, kütteklotse, tulehakatust ning sae-
puru kotis, koos toomisega, tel 501 8594, www.
kaminapuud.com.

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimi-
ne. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. Tel 5196 
9314, www.fassaadimeister.ee.

l Litsentseeritud korstnapühkija teenused, kütte-
kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-
ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- ja ka-
nalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Kon-
takt tel 507 4178.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-
jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, oht-
like puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, 
põrandate vahatamine. Täpsem info www.puhas-
tused-kpe.ee, tel 5638 8994.

Möödunud aastal taaelus-
tasid aktiivsed noored 
Viimsi noortevolikogu.

Pool aastat on Viimsi vallas ol-
nud taas noortevolikogu.  Ak-
tiivsed noored otsustasid kaasa 
rääkida Viimsi valda ja noori 
puudutavates küsimustes. Suu-
renenud on noorte teotahe ning 
teadmiste pagas, palju on vah-
vaid mõtteid ja ideid, mida ellu 
viia, samas on aktiivsed noo-
red nii hõivatud, et raske on 
klapitada kokkusaamisaegu.  

“Loodame, et ka Viimsi 
vallas on peatselt noortevo-
likogu tegemised täies hoos 
ning noorte mõtted ja põnevad 
ideed vallaelu edendamiseks 
jõuavad vallavalitsuse ning 
volikogu arutelude keskkonda. 
Omalt poolt aitame kindlasti 
kaasa, et Viimsi noorte ja val-
lajuhtide vahel algaks koostöö 
ja dialoog,” sõnas vallavanem 
Jan Trei. 

Head ideed koolituselt
Eelmisel tegutsemishooajal ku-
junes kõige põnevamaks ja 

huvitavamaks Noortevolikogu 
liikmetele korraldatud kooli-
tus, kus saadi ülevaade noor-
tevolikogu toimimise põhimõ-
tetest ning väärtustest noorte 
jaoks. Praegu kuulub Noorte-
volikogusse 13 liiget, koostöös 
vallavalitsusega on ettevalmis-
tamisel põhimäärus. 

Koos noorsoo- ja haridus-
ametiga loodab noortevoliko-
gu leida suve jooksul enda hul-
ka veel tegusaid noori. Kõigil 
Viimsi noortel, kes soovivad 
kaasa rääkida Viimsit ja noorte 
tegevusi vallas puudutavates 
küsimustes, palub noortevoli-
kogu enda või  valla noorsoo- ja 
haridusametiga ühendust võt-
ta. Sooviavaldus, kontaktand-
med ja motivatsioonikiri noor-
tevolikogu tegemistes osalemi-
seks saatke 1. augustiks mei-
lile haridus@viimsivv.ee. Siis 
saab kokku kutsuda aktiivse-
te noorte ümarlaua ja arutada  
noorte, vallavalitsuse ja voli-
kogu koostööd. 

Suvel osalevad noortevo-
likogu ja noortekeskuse pro-
jektis Vabaõhu noortekeskus, 

Viimsis on jälle noortevolikogu
mille raames toimuvad mitmel 
pool perepäevad. Lisainformat-
siooni Viimsi Noortevolikogu 
kohta saate kodulehelt www.
viimsinoortevolikogu.wordp-
ress.com ja Facebooki kontolt.  

Noortevolikogude 
taustast
Praegu tegutseb Eestis juba 
üle 70 kohaliku omavalitsuse 
noortevolikogu. Nad toimivad 
valla- või linnavolikogu juures 
tegutsevate nõuandvate kogu-
dena.  Noortevolikogud analüü-
sivad valla või linna pädevusse 
kuuluvaid noorteküsimusi ja 
teevad nende kohta ettepane-
kuid valla- või linnavolikogule 
ja -valitsusele. Noortevolikogu 
liikmeks võivad olla noored 
vanuses 13–26, kes elavad või 
õpivad antud omavalitsuse ter-
ritooriumil. Noortevolikogusse 
saavad kuuluda nii  õpilasesin-
duste ja noorteühingute esinda-
jad kui ka noored, kes ei kuulu 
ühtegi ühendusse ja esindusse.  

Liina Rüütel
Kadi bruus 

Viimsi laste perespordi-
sarja “Koos teeme kõike!” 
tänavuse hooaja lõpe-
tamisel said karika 232 
last ja neile esines Koit 
Toome. 

Kolm aastat tagasi alanud pe-
respordisarja korraldaja Mar-
gery Lilienthal: “Tänavused ka-
rikasaajad on läbinud kõik kolm 
“Koos teeme kõike!” etappi. Eri 
võistlustel osales kokku 893 last 
peredega. Talvel oli Suusamara-
ton, kevadel Rattaralli ja sügisel 
Orienteerumismäng. Osavõtjate 
arv muudkui kasvab, rekordiks 
oli 700 peret Rattarallil.

Laste jaoks on oluline ka 
nende ettevõtmiste tunnusta-
mine. Spordipäevad on eriti 
oodatud sündmus just lasteaia-
laste seas, nad tunnevad end 
siis juba suurena. Perespordi-
sari toimus tänu ettevõtlikele 

Väikesed sportlased vastuvõtul

lapsevanematele. Ideed toeta-
sid kõik kaheksa lasteaia maja 
ning aktiivsed hoolekogud.“

Laste võistluste korraldami-
sel on eeskuju võetud suurtest 
spordiüritustest. Näiteks suusa-
rada pikkusega 700 meetrit on 
varustatud mustikasupi joogi-
punktiga, rattarallil on teenin-

duspunkt koos rattateenindu-
sega, orienteerudes liigutakse 
ehtsa kaardi järgi. Võistluste 
start on avatud alati 3 tundi ja 
iga pere tuleb talle sobival ajal 
starti. Finišis saavad kõik lap-
sed medali, diplomi ja auhindu. 

Trevor Elbi 

Ürituse tegi eriti uhkeks Koit Toome esinemine. Foto Raivo Tiikmaa 

VIIMSI VALLAS REGISTREERITud SÜNNId

Tere tulemast!
l Anne-Li Valvasel ja Priit Hermetil sündis 
8. aprillil tütar Emma.

l Julia ja Peeter Väänil sündis 8. mail poeg 
Petter.

l Kertu Pajul ja Veiko Rohelpuul sündis 
16. mail tütar Erle.

l Elgle Abramauskaite-Kivisikkul ja Toomas 
Kivisikkul sündis 19. mail tütar Maria.

l Julia Landõreval ja Anrei Tofimenkol 
sündis 23. mail poeg Timur.

l Laura Eljasel ja Rauno Paltseril sündis 
27. mail poeg Sebastian.

l Thea Kaubil ja Mart Karjusel sündisid 
27. mail kaksikud tütred Lenna ja Luisa.

l Krista Saarel ja Marek Ploomil sündis 3. 
juunil tütar Mirjam.

l Karmen ja Toomas Vananurmel sündis 8. 
juunil poeg Matthias.

Pauline Bobkova .. 99
Anna Milvek ........ 92
Aino Kasemets .... 91
Maimu Luige ....... 90
Aino Raid ............. 90
Mihkel Makarov .. 90
Hugo Karjaherm .. 90
Velda Piirsalu ...... 85
Eha Valdo ............ 85
Väino Lenter ........ 85
Johanna Sillaots .. 80
Hjalmar Linholm .. 80
Albert Vilipuu ...... 80
Marta Vabrit ........ 75
Liidia Murašov-Petrov
............................. 75
Eevi Saul .............. 75
Helvi Tedremäe .. 75
Õilme Tojak ......... 75
Eha Kivilo ............. 75

Leida Vain ............ 75
Valdik Tamm ....... 75
Aadu Sillajõe ....... 75
Priit Maran .......... 75
Pjotr Ivantšikov ... 75
Arvo Ever ............. 75
Tõnis Torn ............ 75
Rein Tõnuri .......... 75
Ülo Pikkas ............ 75
Lembit Mihhailov .. 75
Tiia Laas ............... 70
Tamara Romanova ..  
............................. 70
Katrin Brikker ...... 70
Aino Tuulas .......... 70
Elsa Vilipuu .......... 70
Matti Koppel ....... 70
Tõnis Karm .......... 70
Mati Tammiste .... 70
Kalle Heinmets .... 70

Palju õnne!

VIIMSI VALLA EAKAd SÜNNIPÄVALAPSEd
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Põnnipesa lasteaed pakub tööd

õpeTaJaLe 
õpeTaJa aSSiSTeNdiLe

Tööle asumise aeg: 1. august 2014
Lisainfo

  Kristiina Sillaste
telefonil 5665 6665

pesa@pesa.ee

Koduleht www.pesa.ee

Rein Ottosoni 
Purjespordikool
Kutsub 8–10 aastaseid poisse ja 
tüdrukuid purjesporditreeningutele.
Treeningud toimuvad 1. juunist – 
30. septembrini Leppneemes.
1. novembrist – 30. aprillini toimuvad 
treeningud ujulas, kergejõustikuhallis ja 
spordisaalis. 
Soovijail palun registreerud telefonil 
5066 150 Rein Ottoson või Anne-Mari Luik 
5343 9939. Lisateavet vt ka www.ropk.ee. 

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Väikesemahulised trans-
porditeenused erinevate 

järelhaagistega (Kuni 3T). 
Liiva, killustiku ja mulla 
müük; transporditeenus. 

Müüme väikeses koguses 
saematerjali ja võrkkot-
tidesse pakitud saepin-

dasid, halupuid. 
Tel 525 1989. info@

haagisterent.ee, www.
haagisterent.ee

Tänavakivide paigaldus. 
Kiviteede pesu. Puitterrassid, 

puitaiad, võrkaiad. Lame-
katused ja remont. Haljastus 

ja iluaiad. 

Võtke ühendust: ehitusproff@neti.ee 
või tel 5517 825.
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