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Randlaste kohvikutepäev >> loe lk 13–15 

Suvi Viimsi külades – 
Kelivingis, Rohuneemes ja 
Randveres.  Loe lk 7  Rannarahva festival 2015

Saabujaid tervitamas. Fotod Liis Auväärt

Suured laevad, väikesed laevad.

Kalafileerimise õpituba.

11.–12. juulil toimus taas-
kord viimsilastele traditsioo-
niks saanud Rannarahva 
festival koos kalurite päe-
vaga.

Festivali esimene päev oli pühen-
datud kaluritele. Vabaõhumuuseu-
mis oli avatud kala- ja kalakõrvase 
turg ning töötoad tutvustamaks ran-
narahva tegemisi suurtele ja väi-
kestele randlastele. Õhtu lõpetasid 
kalurite päeva simman, mängud ja 
mõõduvõtmised ning Kirovi kalu-
rikolhoosi endiste töötajate kokku-
tulek ja traditsiooniline saunaõhtu. 

Kui laupäeva õhtuks olid nipid 
selgeks õpitud ja saunas käidud, 
ootas rannarahva pühapäevane pi-
dupäev: kalaturg, portselanilaat ning 
restoranide festival Lendkala.

Koostöös Jazzkaare festivaliga 
kulges sel aastal Paatide karneval 
1930. aastate svingirütmis ning osa-
lejatele pakuti mitmeid üllatusi nii 
merel kui ka sadamates. 

Viimsi Teataja

Tallinna sadamas.

Prouad ja pitsid.

Vigrid olümpiatuld süütamas.

Hea TV3 vaataja!
Kui vaatate TV3 tavaantenniga, siis tead-
ke, et ööl vastu 12. augustit viiakse TV3 
signaal üle väiksemasse võrku (MUX6) ja 
kanali leviala mõnevõrra väheneb. 

Kõik, kes vaatavad telerit tavalise an-
tenniga ja soovivad TV3 ka pärast võrgu-
muudatust näha, peavad taastama oma 
vastuvõtuseadme algseaded ning kanalid 
uuesti installeerima. Vastasel juhul pärast 
11. augustit TV3 teleris leitav ei ole. Ju-
ba täna on avatud MUX6 testkanal, mille 
abil saate teada, kas näete TV3 ka pärast 
võrgumuudatust. Selleks taastage samuti 
teleri algseaded, uuendage kanalid ja lii-
kuge programminimekirja lõppu – seal 
asubki TV3 testkanal. Vaadake lisainfot 
veebiaadressilt www.tasutatv.ee/tv3levi-
ala. Silm tasub peal hoida ka teleri 6. ka-
nalil – seal on TasutaTV infokanalis. Teisi 
vabalevikanaleid muudatus ei puuduta. 

Küsimuste korral saate lisateavet küsi-
da TasutaTV kasutajatoelt telefonil 6804 
040 või tasutatv@levira.ee.



2 7. august 2015

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti 
aadressil vt@viimsivv.ee.

Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata 
postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, 
liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, 
meeli@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 22. augustil

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega 
ootab oma kollektiivi 

teotahtelist ja koostööle orienteeritud

NOORSOO- JA HARIDUSAMETI JUHATAJAT

Teenistusülesanded:
Noorsoo- ja haridusameti juhataja juhib ameti tegevust ja koordi-
neerib noorsoo- ja haridusalast tööd kiiresti arenevas ja noore ela-
nikkonnaga Viimsi vallas. Samuti kujundab koostöös valla teenis-
tujate ja valla haridusjuhtidega Viimsi valla hariduselu.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitavalt pedagoogiline);
• peab omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda re-
guleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega valla pädevusse 
antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakenda-
da valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• peab suutma korraldada struktuuriüksuse juhtimist;
• väga hea eesti keele oskus ning vene- ja inglise keele oskus suht-
lustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses;
• eelnev töökogemus juhtimise alal;
• riiklike registrite kasutamise oskus;
• haridusvaldkonna mitmekülgne tundmine. 

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• enesetäiendamise võimalusi; 
• mitmekesist ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad 
ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri, milles tuua välja oma nägemus Viimsi valla 
hariduselu kujundamisest;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 24. augustiks 2015 
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga 
“noorsoo- ja haridusameti juhataja” või digitaalselt allkirjastatuna 
e-posti aadressil nele@viimsivv.ee.

Lisateave: noorsoo- ja haridustöö koordinaator Kadi Bruus, tel 
6028862, kadi@viimsivv.ee, konkursi teemaline lisateave Nele 
Kilk, tel 6028872, nele@viimsivv.ee.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab 
oma kollektiivi 

aktiivset ja koostööle orienteeritud

KOMMUNIKATSIOONI- JA ARENDUSJUHTI
 
Tööülesanded:
Kommunikatsiooni- ja arendusjuhi peamised ülesanded on vallava-
litsuse sise- ja väliskommunikatsiooni juhtimine, pressiteadete koos-
tamine ja edastamine ning infovahetuse korraldamine, meediamoni-
tooringu jälgimine ja analüüs ning üldine Viimsi Vallavalitsuse maine 
kujundamine, samuti juhtkonna ja teenistujate nõustamine avalike 
suhete korraldamisel, meediaürituste korraldamine ja koordineerimi-
ne, ülevallaliste ürituste ning kampaaniate korraldamisel osalemine.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus kommunikatsiooni, meedia või suhtekorralduse alal 
või muu kõrgharidus vähemalt 3- aastase töökogemusega suhtekor-
ralduse ja kommunikatsiooni valdkonnas;
• pressiteadete ja artiklite kirjutamise oskus;
• juhtimisalased teadmised ja oskused;
• väga hea eesti keele oskus ning inglise keele oskus suhtlustasandil;
• väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning hea koostööoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• tööks vajalikud arvutikasutamise oskused.

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja arengule suunatud meeskonda; 
• enesetäiendamise võimalusi; 
• mitmekesist, vastutusrikast ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 24. augustiks 2015 
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga 
“kommunikatsiooni- ja arendusjuht” või digitaalselt allkirjastatuna 
e-posti aadressil nele@viimsivv.ee.

Lisateave: Nele Kilk, tel 6028872, nele@viimsivv.ee

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

VIIMSI TEATAJA TOIMETAJA

töökoha täitmiseks

Viimsi Teataja on Viimsi valla ametlik häälekandja, mis ilmub 2 
korda kuus tiraažiga 9320. Vallaleht jõuab valla piiris vallaelanike 
postkastidesse tasuta. 

Tööülesanded:
Artiklite kirjutamine ja toimetamine, tekstimaterjalide ja fotode 
hankimine, tekstimaterjalide toimetamine, tekstide kirjutamine, fo-
tode hankimine, ajalehe külgede planeerimine koostöös peatoime-
tajaga, materjalide edastamine kujundajale, korrektuur ja külgede 
kontroll ning trükkiminekuks ettevalmistamine, valla hallatavatelt 
asutustelt (koolid, lasteaiad jm) ja reklaamisoovijatelt reklaamide 
vastuvõtmine, nende avaldamiskõlblikkuse (maht, mõõdud) kont-
rollimine, suhtlemine e-posti teel ja telefonitsi reklaamiandjatega, 
reklaamide vastuvõtmine ja trükkiminekuks ülekontrollimine, rek-
laamikülgede planeerimine koos maketi koostamisega ning kujun-
dajale edastamine, ajalehenumbri tasuliste reklaamide arvesaajate 
nimekirjade koostamine ja kontrollimine ning nende edastamine 
raamatupidajale, reklaamiarvete eest tasumise kontrollimine (koos-
töös raamatupidajaga), suhtlemine reklaamivõlglastega, arvete ja 
meeldetuletuste saatmine, muude peatoimetaja poolt saadud ühe-
kordsete ülesannete täimine.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitavalt ajakirjandus, kommunikatsiooni või suh-
tekorralduse valdkonnas, võib olla omandamisel);
• oskus kirjutada pressiteateid,  uudislugusid ning toimetada tekste;
• tekstitöötlusprogrammide ning teiste tööks vajalike arvutiprog-
rammide ja andmekogude kasutamisoskus;
• väga hea eesti keele oskus ning vene- ja inglise keele oskus suht-
lustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja 
koostööoskus;
• hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus;
• kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohuste 
täpne ja õigeaegne täitmine;
• iseseisvus oma tööülesannete täitmisel ja analüüsivõime;
• väga hea pingetaluvus;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus ajakirjanduse ja/või kommunikatsiooni vald-
konnas vähemalt 2 aastat.

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• enesetäiendamise võimalusi; 
• mitmekesist ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• motivatsioonikiri, milles tuua välja oma nägemus ja visioon Viim-
si Teataja arengust;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 24. augustiks 2015 
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõna-
ga “Viimsi Teataja toimetaja” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti 
aadressil nele@viimsivv.ee 

Lisateave: Liina Rüütel, tel 6028840, Liina.Ryytel@viimsivv.ee 

Vabandame!
Viimsi vallavalitsus vabandab, et 19. Juuni Viimsi Teataja loos “Palju õn-
ne, medalistid“ jäi ekslikult välja Audentese Spordigümnaasiumi hõbe-
medaliga lõpetanud Viimsi noor Alan Joonatan Rebane. Alan Joonatani 
käisid õnnitlemas Viimsi valla abivallavanem ning noorsoo- ja haridus-
ameti juhataja ning talle anti üle 500 euro suurune stipendium.

Õnnitleme veelkord Alan Joonatan Rebast kooli lõpetamise puhul 
ja soovime edu! 

Algas õpilasmaleva teine vahetus

3. augustil algas Viimsi õpilasmaleva teine vahetus.  Tei-
ses  vahetuses osaleb 32 noort, kes töötavad neljas hea-
korrarühmas, lasteaias ja muuseumis. Malevanoored 
teevad põhiliselt heakorratöid, lisaks siseruumides pu-
hastus- ja korrastustööd.  

Viimsi õpilasmaleva noored töötavad 10 päeva ning töö-
päeva pikkus on 4 tundi päevas. Lisaks tööle on malevas kor-
raldatud ka ühised vabaaja üritused. Esimesel päeval toimus 
Viimsi Noortekeskuses tutvumisõhtu, kus peale lõunasööki 
korraldati tutvumismänge ning veedeti ühiselt vaba aega. Li-
saks toimub karjääripäev koostöös Rajaleidja ekspertidega, 
külastatakse Viimsi seiklusparki ning ühiselt jäädvustatakse 
malevategevused fotodele ning videole.

Õpilasmaleva teise vahetuse ajal toimub rahvusvaheline 
noortepäev, mida tähistatakse ka Viimsis noortekeskuse eest-
vedamisel ning kuhu oodatakse lisaks malevanoortele ka kõi-
ki teisi Viimsi noori.  

Lisainfo: Noorsoo- ja haridusamet, tel 6028 862 ja 6028 868, 
malev@viimsivv.ee

Ilusat malevasuve!
Kadi Bruus

noorsoo- ja haridustöö koordinaator

MLA Viimsi Lasteaiad ootab oma 
meeskonnaga liituma

lasteaia õpetajat (Randvere maja),
logopeedi (täis- või osaline tööaeg), 

õpetaja assistenti (laanelinnu maja),
õpetaja abi (päikeseratta maja).

eeldame kvalifikatsiooninõuetele vastavat ha-
ridustaset, head suhtlemis- ja koostööoskust, 

soovi töötada eelkooliealiste lastega.

tööle asumine augustis 2015.

Kandideerimiseks saata CV hiljemalt 12. augustiks 
aadressile anne@viimsilasteaiad.ee.

lisainfo telefonil 5622 0121, www.viimsilasteaiad.ee
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15. juulil toimus Prangli saarel sõidukit korraline 
ülevaatus. 

Väikesaare sõidukite tehno-
nõuetele vastavuse kontroll 
on kehtiv ainult püsiasustu-
sega väikesaartel ning lisaks 
Aegnal ja Naissaarel. 

Ülevaatust teostatakse 
Liiklusseaduse §73 alusel ma-
jandus- ja kommunikatsioo-
niministri määrusega kehtes-
tatud nõuete järgi, põhiliselt 
kontrollitakse sõidukite osa-

de, seadmete, sõlmede ja varustuse 
vastavust visuaalselt. Ülevaatust teos-
tavad Maanteeameti spetsialistid. Sõi-
duki peab korralisele ülevaatusele esi-
tama hiljemalt 24 kuu möödumisel vii-
masest ülevaatusest.

Pranglil oli tänavu ülevaatusele esi-
tatud 16 sõidukit. 

Igor Ligema
merendusspetsialist 

Vallavalitus kutsub Viimsi 
elanikke ja ettevõtjaid toetama 
staadionile inventari soetamist

Hea elanik ja ettevõtja!

Viimsi vallavalitsus paigaldas valmiva staadioni juurde rek-
laamsildi üleskutsega, et kogukond panustaks staadioni ehi-
tusse, ning avas spetsiaalse arveldusarve.

Ei, ärge saage valesti aru – staadioni eelarve on korrektne 
ja selle eest valmib kõigi nõuete kohane jalgpalliväljak koos 
jooksuradadega. Reklaami eesmärk on tagada staadioni val-
mimiseks täiendavad finantsvõimalused, et rajada korralikud 
tribüünid ning soetada vajalikku varustust.  

Kõik toetajad saavad nimeliselt ära märgitud Viimis Tea-
tajas ning staadioni peasissekäigu kõrval oleval betoonseinal. 
Samuti on ettevõtjatele tagatud reklaamivõimalused.

Täpsemalt juba järgmistes Viimsi Teataja numbrites ning 
e-posti aadressil Mati@viimsivv.ee või telefonil 5330 0029.

Mati Mätlik
abivallavanem

Suviste teehooldustööde 
käigus teostatakse valla 
teedel teekattemärgis-
tustöid, sõidu- ja kerg-
liiklusteede puhastust, 
liiklusmärkide paigalda-
mist, tolmavatel teedel 
tolmutõrjet, pindamis- ja 
asfalteerimistöid.

Viimsi vallavalitsuse teedespet-
sialisti Timmo Aleksandrovi sõ-
nul saavad asfaltbetoonkate-
te lappimistööd Viimsi valla 
teedel tehtud hiljemalt 30. sep-
tembriks. 

“Asfalteerimistöid saab teos-
tada siis, kui ilmaolud on sood-
sad, seetõttu oleme tööd jaota-
nud kahte etappi 10.–29. juuni 
ning 10. august – 30. septem-
ber. Reaalne tööks kuluv aeg 
on kindlasti lühem kui kogu le-
pinguline tähtaeg,” sõnas Alek-
sandrov.

Viimsi abivallavanema Oli-
ver Liidemanni sõnul tehakse 
Viimsi valla tellimusel suvel 
valla teedel asfaldiaukude pa-
randustöid kokku 5629 m2 ula-
tuses. Lisaks toimub suurema-
hulisi asfalteerimistöid kokku 
1017 m² ulatuses. 

“Asfalteerimistööd lähevad 
vallale maksma kokku ligikau-
du 110 000 eurot,“ lisas abi-
vallavanem Liidemann. Teede-
spetsialisti Aleksandrovi sõnul 
tehti suuremad asfaldiaukude 
parandustööd esimeses eta-
pis ning peamiselt Reinu teel, 
Vana-Narva maanteel ja Kesk 
teel.

“Esimeses etapis sai pa-
randatud asfaldis olevaid auke 
ning teostati kõik plaanis ol-
nud suuremahulised asfalteeri-
mised. Mahukamaid asfaltee-
rimistöid tehti ka Väljaku teel, 
Haugi tee ja Tammneeme tee 
ristmikul bussipeatuses ning 
Aiandi teel asuvas Viievelle 
bussipeatuses,” täiendas Alek-
sandrov.

Asfalteerimistööde lepingu-
partner on N&V OÜ, nendega 

Teetööd valla teedel juunist 
septembrini

on leping sõlmitud teetöödele 
kahes etapis.

Teekatte tugevdamine
Juulis teostati freesasfaldist kat-
tega teedel vastavalt vajaduse-
le kas uue materjali pealevedu/
profileerimine/tihendamine või 
teede profileerimine greideriga 
ehk löökaukude tasandamine.

Teedespetsialisti Aleksand-
rovi sõnul teostati freespuru 
pealevedu teedel, kus tee pinna 
pealmine kiht on väga tolmav 
või on teepind auklik. “Uue 
kihi asfaldifreesipuru said Ger-
bera tee (1400 m2), Soosepa 
põik (3000 m2), Tellissaare tee 
(609 m2), Heina tee (272 m2), 
Voldemari tee (315 m2), An-
nuse põik (614 m2), Tädu tee 
(1668 m2), Suurekivi tee (2120 
m2), Riiasöödi tee (1776 m2), 
Vesiniidu tee (875 m2), Puhku-
se tee (1765 m2), Tammekännu 
tee (160 m2), Karjakella tee 
(607 m2), Kristlepa tee (783 
m2), Arunurme tee (1314 m2) 
ja Anijärve põik (680 m2),” sõ-
nas Aleksandrov.

“Mahtudelt soetasime täna-
vu freespuru u 2000 tonni, mil-
lest esimeses etapis paigaldati 
teedele u 1300 tonni, mistõttu 
jätkame freesasfaldi puru pea-
levedu ka augustis. Sel kuul 
toimuvad lisaks ka pindamis-
tööd Kesaniidu teel (1418 m2), 

Heinamaa teel (1148 m2) ja 
Gerbera teel (1131 m2),” lisas 
Aleksandrov.

Freesasfaldi puru soetami-
sel tehti koostööd Tallinna lin-
navalitsusega, koostöö sai algu-
se juba 2012. aastal Meriväljal 
asuva Ranna tee rekonstruee-
rimisel. Tallinna abilinnapea 
Kalle Klandorfi sõnul on koos-
töö naabritega alati oluline ole-
nemata valdkonnast. 

“Teekatte pindamise ja frees-
asfaldiga katmise (töid teosta-
vad vastavalt lepingupartnerid 
AS Eesti Teed, AS Teede-REV 
2 ja valla teemeister Siim Jüri-
ma) kogumaksumuseks on hin-
nanguliselt 46 000 eurot,” lisas 
Liidemann.

Teekattemärgistused
Augustis on teedel põhirõhk 
ka kulunud teekattemärgistuse 
värskendamisel. “Soolatamisest 
ja sahatamisest tingituna ning 
liikluskoormuse tõttu märgistus 
kulub, igal suvel toimub hävi-
nud ja kulunud ülekäiguradade, 
suunanoolte, parkimisjoonte 
ja teiste teekattemärgistuste 
värskendamine,” sõnas Timmo 
Aleksandrov.

Abivallavanema Liideman-
ni sõnul on tööde teostamise 
lepingupartner AS Signaal TM 
ning hinnanguline kulu valla 
eelarvest on 7500 eurot.

Paralleelselt teekattemärgis-
tuse parandamisega puhasta-
takse valla teedevõrgustiku põ-
hiteid ning jalg- ja jalgrattateid 
sodist.

Muud teetööd
Koostöös Viimsi Haldusega on 
augustis plaanis Leppneeme 
sadama teekatte uuendus, töö-
de teostamise lepingupartner 
on WWR Systems OÜ.

Seoses liiklusmärkide pai-
galdamisega on Lageda tee 
muutumas ristuvate teede suh-
tes peateeks.

Lisaks käib koostöös lepin-
gupartneriga valla teede inven-
tariseerimine ehk valla teede-
võrgu elektrooniliste kaardikih-
tide ja andmebaasi uuendamine.  

Täpsemalt saate liiklus-
muudatustest lugeda juba järg-
mistest Viimsi Teatajatest.

Liidemanni sõnul tehakse 
täna tööd uue teehoolde part-
neri leidmiseks. “Sel sügisel lõ-
peb Viimsi valla teede hoolde 
leping senise teehooldaja AS 
Teede-REV 2-ga, kes on pak-
kunud valla teedel suvist ja 
talvist hooldust viimased viis 
aastat. Uue teehoolde lepingu-
partneri leiame rahvusvahelise 
hanke käigus järgmiseks viieks 
aastaks,” sõnas Liidemann.

Kommunaalamet

Tee katmine freesasfaldi puruga Arunurme teel. Foto Liina Rüütel

Prangli sõidukid vaatasid 
üle Maanteeameti spetsia-
listid. Foto Igor Ligema 

Väikesaare
sõidukite korraline 
ülevaatus Pranglil

Naissaare 
sõidukite 
ülevaatus 
toimub 
18. augustil.

Kelnase tee 
rekonstrueerimine
Juunis jõudis lõpule Prangli saare Kelnase tee 
rekonstrueerimise II etapp.

Kelnase tee rekonstruee-
rimise II etappi kuulus tee 
katendi ehitamine ning tee 
pindamine kruuskillustiku-
ga. Pinnatud Kelnase tee 
algab Kelnase sadama kai 
rambil ning lõpeb saare kes-
kuses Idaotsa ja Lääneotsa 
tee ristmikul. Projekteeritud 
ja rekonstrueeritud tee pik-
kus on 1580 meetrit ning tee 
keskmine laius 4,7 meetrit. 

Kelnase tee rekonstrueerimistööd teostas hanke lepin-
gupartner AS Teede-REV 2. 

26. juunil käisid Viimsi vallavalitsuse esindajad Oli-
ver Liidemann, Mati Mätlik, Timmo Aleksandrov ja Alar 
Mik, AS Teede-REV 2 esindaja Siim Jürima ning Prangli 
saarevanem Terje Lilleoks Kelnase teed vastu võtmas ja 
avamas. 

VT

Kelnase tee avasid Terje 
Lilleoks, Oliver Liidemann, 
Mati Mätlik ja Siim Jürima. 
Foto Liina Rüütel
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Merepäästekaater 
Prangli Saarte 
Seltsile
Juunis anti Leppneeme sadamas MTÜ Prangli 
Saarte Seltsi vabatahtlikele merepäästjatele 
pidulikult üle 49 300 eurot maksnud merepääs-
tekaater. See on seltsi esimene alus.

Viimsi väikesaarte elanike ja mereturistide ohutuse tagami-
ne on üks valla turvalisuse prioriteete ning abivallavanema 
Mati Mätliku sõnul on vallavalitsus uue kaatri tulekut oo-
danud kaua. “Möödunud aastal toimusid seltsi ja vallava-
litsuse vahel läbirääkimised kaatri soetamiseks, mille tule-
must näeme täna siin. Siseministeeriumi rahastuse kaasabil 
soetatud  kajutiga RIB-kaater tagab kindlasti turvalisema ja 
kiirema abivajajate transpordi,” sõnas Mätlik.

Uue merepäästekaatri soetamisega on kahtlemata as-
tutud suur samm Viimsi kui merevalla päästevõimekuse 
tõstmiseks. “Kuni tänaseni kulus kannatanu transpordile 
Pranglilt Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse kopteriga u 1,5 
tundi ja liinilaevaga 2 tundi. Nüüd saame öelda, et uue 
kaatriga kulub aega u 35 minutit,” täiendas Mätlik.  

Varasemalt kasutati Prangli merepääste päästetöödeks 
ja treeninguteks seltsi liikmete isiklikke aluseid.

MTÜ Prangli Saarte Seltsi juhatuse liikme Valdur 
Kahro sõnul on uue merepäästekaatri soetamisega astutud 
suur samm kindlama turvalisuse poole.  “Oleme täna kaat-
rit vastuvõttes väga õnnelikud. Uue merepäästekaatri näol 
on tegemist esimese päriselt MTÜ Prangli Saarte Seltsile 
kuuluva kaatriga, mille soetamisega on meil igal ajal võtta 
kindel merepäästekaater koos varustusega. Seltsiliikmete 
isiklikud kaatrid jäävad esialgsete plaanide kohaselt vaja-
dusel varukaatriteks,” sõnas Kahro. 

“Valisime uut alust pikalt ning koostöös valla ja eks-
pertidega otsustasime RIB-kaatri kasuks just põhioma-
duste pärast: väikese süvisega, kerge, madala pardaga, 
võimalus randumiseks rannikul või saartel ning hea tormi-
taluvusega. Loomulikult on oluline ka aluse mahutavus. 
Meil on võimalik korraga võtta pardale 12 inimest,” lisas 
Kahro. “Head on ka muud parameetrid: 10 meetri pikku-
sel kajutiga RIB-kaatril on 4-taktiline mootor, võimsust on 
250 hobujõudu.”

Merepäästekaatri ehitas Veega grupp OÜ. 
Merepäästekaatri soetamist on rahastatud siseminis-

teeriumi väikesaarte programmist, mille eesmärk on toeta-
da väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste 
kättesaadavust ja kvaliteeti. Kaatri kogumaksumuseks oli 
49 300 eurot, millest 15% omaosalust tasus Viimsi valla-
valitsus.

Uue kaatri päästepiirkonnaks on eelkõige Prangli saare 
ümbrus, ent lisaks ka Viimsi ja lähinaabrite väikesaared 
ning rannajoon. MTÜ Prangli Saarte Seltsil on koostöö-
leping ka Politsei- ja Piirivalveametiga, mille kohaselt 
suuremate õnnetuste korral osutatakse abi ka kaugemates 
piirkondades.

Liina Rüütel 

Kajutiga RIB-kaater. Foto Liina Rüütel

Jõustunud seadus on 
lisandunud planeerin-
guliikide tõttu varase-
mast mahukam. Uues 
seaduses on iga planee-
ringuliigi menetlusnõuete 
kohta koostatud eraldi 
peatükk.

Selgelt on välja toodud ka pla-
neeringu lähteseisukohad ja põ-
himõtted.

Seadusesse on lisaks seni 
kehtinud planeerimispõhimõte-
tele lisatud elukeskkonna pa-
rendamine. See tähendab, et pla-
neeringuga tuleb luua eeldused 
kasutajasõbraliku ning turvali-
se elukeskkonna ja kogukond-
likke väärtusi kandva ruumili-
se struktuuri olemasoluks ning 
säilitamiseks. Samuti on uus ots-
tarbeka, mõistliku ja säästliku 
maakasutuse põhimõte. 

Uues seaduses säilitati kõik 
peamised planeeringute liigid: 
üleriigiline planeering, maakon-
naplaneering, üldplaneering ja 
detailplaneering. 

Olulise muudatusena liht-
sustub riiklikult oluliste ehitis-
te rajamine. Uus planeeringu-
liik – riigi eriplaneering – või-
maldab planeerida rahvusva-
helise või suure riikliku huviga 
ehitisi riigi tasemel (sh ener-
geetikat, riiklikku julgeolekut 
või maavarade kaevandamise 
valdkonda puudutava ehitis) 
ning teha seda ühes menetlu-
ses. Riigi eriplaneeringu al-
gatamise saab otsustada Eesti 
Vabariigi Valitsus.

Detailplaneeringu koosta-
mine on nüüd kohustuslik lin-
nades ja alevites ehitusloa ko-
hustusega hoone püstitamisel 
ja olemasoleva hoone laienda-

1. juulil 2015 jõustus uus planeerimisseadus
misel üle 33% esialgsest ma-
hust. Lisaks on detailplanee-
ring kohustuslik ka olulise ava-
liku huviga rajatise, nt spor-
diväljaku, laululava vms raja-
miseks ning olulise ruumilise 
objekti ehitamiseks, kui selle 
asukoht on valitud üldplanee-
ringuga. Samuti võib kohalik 
omavalitsus määrata  üksikot-
susega detailplaneeringu koos-
tamise kohustuse üldplanee-
ringus teatud aladele või tea-
tud ehitiste rajamiseks. 

Detailplaneeringu koostami-
sest võib loobuda üksikehitiste 
rajamisel olemasoleva hoones-
tuse vahele, eeldusel, et see 
sinna ka sobib. Täiendava tin-
gimusena nõuab uus seadus, et 
üldplaneeringus on ala üldised 
tingimused kindlaks määratud 
ning ehitise püstitamine või 
laiendamine ei ole nendega vas-

tuolus. Kindlasti tuleks sel ju-
hul detailplaneeringu asemel 
koostada projekteerimistingi-
mused. 

Detailplaneeringute ülesan-
nete loetelu on suures osas sa-
ma, mis seni kehtinud õiguses. 
Olulise uuendusena võib KOV 
aga seada tingimusi ka ehitis-
tele, mille rajamiseks ei ole 
vaja ehitusluba, nt piirata rohe-
võrgustiku koridoridesse nen-
de toimimist takistavate aeda-
de rajamist. Samuti võib detail-
planeeringus kindlaks määrata 
juhud või alad, kus on nõutav
arhitektuurikonkursi läbiviimi-
ne. 

Rohkem infot uue planee-
rimisseaduse kohta leiate Riigi 
Teataja veebiaadressilt www.rii-
giteataja.ee/akt/126022015003.

Maa- ja planeerimisamet

Haabneeme rannas ootab 
uus välitreeninguplats
Fotodelt näete, kuidas seal saab treenida erinevaid lihasegruppe.

Nii treenite korraga kõhu-, selja- ja küljelihaseid.

Seljatõmbed.Koormust saavad kõhu- ja küljelihased. Fotod Liina Rüütel

Sedasi saate tugevad rinnalihased.

Nii treenite õlavöötmelihaseid.
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Detailplaneeringud
AVALIK VÄLJAPANEK
24. augustist 6. septembrini on tööpäevadel kell 
8.30-17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja ree-
deti kella 16.00-ni) Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul järgnevad detailplaneerin-
gud:
1. Pringi küla kinnistute Kimsi põik 3, Kim-
si põik 5, Kimsi põik 7, Kimsi põik 9 ja Kimsi 
põik L1 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 
19.06.2015 korraldus nr 1013). Planeeritav ala 
asub Pringi küla lõunaosas endise Pringi jahisa-
dama territooriumil ning hõlmab kinnistuid Kimsi 
põik 3, Kimsi põik 5, Kimsi põik 7 ja Kimsi põik 9, 
Kimsi põik L1. Planeeritav ala piirneb põhjast ela-
mukruntidega Kimsi tee 21 ja Kimsi tee 19, idast 
üldmaa kinnistuga Kimsi tee 17a, korterelamu-
krundiga Kimsi tee 11, lõunast Soome lahega ja 
läänest elamukrundiga Pringi Jahisadam II ning 
teemaaga Kimsi põik L2. Planeeritava ala suurus 
on u 1,8 ha.
Detailplaneeringuga (AS K-Projekt, töö nr 14009) 
moodustatakse üks üksikelamukrunt, üks sada-
ma maa krunt, üks loodusliku maa kasutusotstar-
bega krunt ja üks tee ja tänava maa krunt ning 
määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksik-
elamu ja abihoone ehitamiseks, suurima luba-
tud ehitusaluse maapealse pindalaga 1000 m2 ja 
maa-aluse pindalaga 1200 m2. Elamu suurim lu-
batud kõrgus on 8,5 meetrit, abihoonel 5,0 meet-
rit. Sadamahoone suurim lubatud ehitusalune 
pindala maapealsel osal on 200 m2, maa-alusel 
osal samuti 200 m2, hoone suurim lubatud kõr-
gus on 7,5 meetrit. Sadamahoone on kavandatud 
kahekorruseline.
2. Pringi küla Taga-Kristjani, Suur-Praaga ja 
Taga-Telli kinnistu ning riigi reservmaa piiri-
ettepanekuga ala AT0804280264 detailpla-
neering (Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2015 korral-
dus nr 1083).
Planeeritav ala asub Pringi külas endiste aiandus-
ühistute Suurevälja ja Ranna naabruses, piirnedes 
põhjast Rannavälja teega, läänest elamukrunti-
dega Rannavälja tee 36, Rannavälja põik 3, Ran-
navälja põik 1 ja Rannavälja põik 7, lõunast kin-
nistuga Uus-Andrese ja idast kinnistuga Viimsi 
metskond 79. Planeeritava ala suurus on u 7 ha.
Detailplaneeringuga (OÜ Head, töö nr 2010-018) 
moodustatakse kuusteist 3300 m2 kuni 3835 m2 
suurust üksikelamukrunti, kuus transpordimaa 
sihtotstarbega katastriüksust, kaks üldmaa siht-
otstarbega katastriüksust haljasalale ja üks toot-
mismaa krunt tehnorajatisele, ning määratakse 
krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe 
abihoone ehitamiseks, välja arvatud kruntidele 1, 
8, 9 ja 16, milledele on lubatud püstitada lisaks 
põhihoonele vaid üks abihoone. Krundi suurim lu-
batud ehitusalune pindala jääb sõltuvalt krundi 
asukohast vahemikku 250 m2 kuni 300 m2, elamu 

Uus ehitusseadustik lisab 
üldistele ehitusõiguse 
reeglitele eriosana eri-
reeglid maanteede, raud-
teede, puurkaevude jms 
ehitamisele. 

Ehitusluba tuleb nüüd taotleda 
suuremate ning olulisemate hoo-
nete ja rajatiste puhul (üle 60 m2 
või üle 5 m kõrge hoone püstita-
miseks või laiendamiseks üle 
33%). Põhjendatud juhul võib 
ehitusluba nõuda ka väiksema-
te rajatiste ehitamiseks.

Ehitus- ja kasutusloa and-
mise menetluse tähtajaks on 
nüüd 30 päeva (varem 20 päe-
va). Juhul, kui taotluses ilm-
nevad puudused, võib tegelik 
menetlusaeg kujuneda ka pike-
maks. Puuduste kõrvaldamise 
perioodiks menetlustähtaja kul-
gemine peatub. 

Ehitusloa andmisest keeldu-
mise alused on uues seadusti-

1. juulil 2015 jõustus uus ehitusseadustik
kus varasemast laiemad. Olu-
lise uue alusena, mis annab ava-
ra kaalutlusruumi, on sätesta-
tud teistele isikutele (eelkõige 
naabritele) püsiva negatiivse, 
ülemäärase mõju avaldamine.

Ehitusluba kehtib 5 aastat. 
Kui ehitamisega on alustatud, 
pikeneb luba 2 aastat ehitusloa 
kehtima hakkamise ajast.

Ehitusloa kohustusega juh-
tudel tuleb kolm päeva enne 
ehitamisega alustamist esitada 
alustamise teatis, kus esitatak-
se mh andmed omanikujärele-
valve tegija ja ehitaja kohta.

Kasutusluba on reeglina va-
ja ehitusloa kohustusega ehi-
tiste kasutuselevõtuks. Loa and-
misest keeldumine on eelkõige 
seotud varasemate dokumenti-
de (planeeringute, projekteeri-
mistingimuste, ehitusprojekti, 
ehitusloa) puuduste ja kehtivu-
sega ning ehitise ohtlikkusega.

Kuni 20 m2 ehitusaluse pin-

naga hoone ehitamisel ei ole 
vaja vallavalitsust teavitada.

Ehitusprojekt ja ehitustea-
tis tuleb valla ehitusametile esi-
tada 20–60 m2 ehitusaluse pin-
naga ja kuni 5 m kõrguse hoo-
ne ehitamisel. Kui omavalitsus 
ei teavita esitajat, siis 10 päeva 
jooksul andmete lisakontrolli 
vajadusest võib alustada ehita-
mist. Hoone valmides tuleb esi-
tada kasutusteatis. 

Üle 60 m2 ehitusaluse pin-
naga hoonete ehitamisel pea-
vad olema ehitusprojekt ja ehi-
tusluba, kui on tegu uue hoone-
ga, ehitise laiendamisega üle 
33% või  lammutamisega. Hoo-
ne valmides tuleb taotleda ka-
sutusluba.

Ehitus- ega kasutusluba ei 
ole vaja taotleda juhul, kui ole-
masolevat hoonet algsest ma-
hust kuni 33% laiendatakse või 
ümber ehitatakse. Siis tuleb esi-
tada ehitusteatis koos ehitus-

projektiga ja hoone valmimisel 
kasutusteatis.

Projekteerimistingimusi 
on vaja ehitusloa kohustusega 
hoone või olulise avaliku hu-
viga rajatise ehitusprojekti koos-
tamiseks, kui puudub detail-
planeeringu koostamise kohus-
tus. Projekteerimistingimused 
kehtivad 5 aastat.

Ehitamist tuleb alati doku-
menteerida. Ehitamise käigus 
tuleb koostada ehitustööde päe-
vikud ja kaetud tööde ak-
tid. Tõendatud peavad olema 
elektrijuhtmestiku paigaldus, 
pottsepatööd, veevarustuse ja 
kanalisatsioonitööd, küttesead-
mete paigaldus.

Riigilõivu suurused
Ehitusseadustiku alusel tehta-
vate toimingute läbivaatamise 
eest makstavad riigilõivud on 
järgmised:

- elamu ja seda teenindava 

rajatise ehitusloa taotluse läbi-
vaatamise eest 150 €, lammu-
tamise puhul 30 €. Kasutusloa 
taotluse läbivaatamise eest 30 €;

- mitteelamu ja seda tee-
nindava rajatise ehitusloa taot-
luse läbivaatamise eest 250 €, 
lammutamisel 30 €. Kasutus-
loa taotluse läbivaatamise eest 
60 €;

- rajatiste puhul on riigilõiv 
väiksemate objektide ehitus- ja 
kasutusloa läbivaatamisel 30 € 
ning suuremate puhul 250 €, 
lammutamisel 30 €, kasutusloa 
eest 60 €;

- ehitisregistri andmete kin-
nitatud väljavõtte väljastami-
sel on riigilõiv 2 € iga lehekül-
je eest;

- projekteerimistingimuste 
läbivaatamisel 25 €;

- enne ehitusseadustiku jõus-
tumist ebaseaduslikult ehitatud 
ehitise ehitisregistrisse kandmi-
se eest 500 €. Ehitisregistrisse 

kandmisel ei ole vaja täiendavalt 
tasuda riigilõivu ehitus- või ka-
sutusloa eest.

- Ehitusteatis ja kasutustea-
tis on riigilõivuvabad.

Ehitisregistri andmed kor-
rastatakse 2020. aasta 1. jaa-
nuariks, selle töö käigus kan-
takse registrisse kõik hooned, 
mida seal veel ei ole. Kui hoo-
ne on rajatud igati õiguspära-
selt ning omanikul on olemas 
vastavad dokumendid (maaka-
sutusõigus, ehitusluba, riikliku 
vastuvõtukomisjoni akt või 
muud dokumendid), kannab 
vald ehitise nende alusel re-
gistrisse.

Oma ehitiste andmeid saa-
te ise kontrollida ehitisregistri 
veebilehelt www.ehr.ee. Infot 
uues ehitusseaduses sätestatu 
kohta leiate Riigi Teataja vee-
biaadressilt www.riigiteataja.
ee/akt/105032015001.

Ehitusamet

suurim lubatud kõrgus olemasolevast maapin-
nast on 8,5 meetrit, abihoonel kuni 5,0 meetrit.
3. Prangli saare Lääneotsa küla Mölgisilla kin-
nistu detailplaneering.
Planeeritav ala asub Viimsi vallas, Prangli saare 
lõunaosas Lääneotsa külas Mölgisilla kinnistul (ka-
tastriüksuse tunnus 89001:002:0407) ning kuu-
lub Prangli hoiuala ja Prangli loodusala koosseisu. 
Planeeritav ala piirneb Soome lahega, Mölgisa-
dama, Mölgiranna ja Mölgisadama tee kinnistu-
tega. Planeeritava ala suurus on u 0,5 ha.
Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskesku-
se OÜ projekt nr 12–11) moodustatakse kaks sa-
dama maa krunti ning määratakse ühele krundile 
ehitusõigus ühe sadamahoone ja ühe abihoone/
paadikuuri ehitamiseks, suurima lubatud ehitus-
aluse pindalaga kokku 300 m2. Sadamahoone 
suurim lubatud kõrgus on 9,0 meetrit (3 korrust), 
abihoonel 5,0 meetrit (1 korrus).
Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võima-
lik tutvuda ka Prangli raamatukogus.

24. augustist kuni 22. septembrini on tööpäeva-
del kell 8.30-17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni 
ja reedeti kella 16.00-ni) Viimsi vallamajas (Nelgi 
tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevi-
ku maaüksuse Bastioni ja osaliselt Linnaku VII 
maaüksuse detailplaneering (Viimsi Vallavoli-
kogu 27.08.2013 otsus nr 52).
Detailplaneeringuga on hõlmatud 2,4 ha suurune 
ala, kuhu kuuluvad Haabneeme alevikus asuvad 
kinnistud Bastioni ja osaliselt Linnaku VII. Planee-
ritav ala asub Haabneeme aleviku ja Miiduranna 
küla piiril aleviku edelaosas ning piirneb lõunast 
ja läänest Muuli teega, idast kinnistuga Viimsi kü-
tusebaas ja põhjast reformimata riigimaaga.
Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskes-
kus OÜ projekt nr 02-10) tehakse ettepanek üld-
planeeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe 
muutmiseks kaitsealusest maast üldkasutatava 
hoone maaks, parkimisehitise maaks ja haljasala 
maaks, samuti üldplaneeringu teemaplaneerin-
guga “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ 
määratud rohevõrgustiku koridori asukoha osa-
liseks muutmiseks, ning määratakse krundi ehi-
tusõigus kuni 3 (kolme) maapealse korruse ja 2 
(kahe) maa-aluse korrusega õppe- ja innovat-
sioonikeskuse ehitamiseks. Hoone suurim luba-
tud absoluutkõrgus on 28,0 meetrit (maapinna 
kõrgusmärk lubatud ehitusalal jääb vahemikku 
9,25 meetrit kuni 15,90 meetrit), suurim lubatud 
ehitusalune pindala on 3800 m2, krundile on lu-
batud ehitada 1 (üks) hoone.
 
Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega või-
malik tutvuda ka valla veebilehel: www.viimsi-
vald.ee.

AVALIK ARUTELU
24. augustil algusega kell 17.00 toimub Viim-
si vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viim-
si alevik) Pringi külas Laigari ja sellega piirneva 
mereala detailplaneeringu eskiislahendust ja läh-
teseisukohti tutvustav teine avalik arutelu.
Planeeritava ala suurus on u 1 ha, see asub Soo-
me lahe ääres ning piirneb Suurevälja muuli, Ro-
huneeme tee 57d, 59, 61, 61a, 61c, 61d, Lehise ja 
Suurevälja tee kinnistutega, planeeringu koosta-
mise eesmärk on määrata ehitusõigus lainekaitse 
muuli ja uue slipi ehitamiseks, paatide hoidmise 
koha paigaldamiseks ning ranna kindlustusrajatise 
ehitamiseks ja rannakindlustuse taguse maapinna 
täitmiseks kallasraja ulatuses. Planeeringuga mää-
ratakse ka 8 väikeehitise võimalikud asukohad. Ise-
seisvat katastriüksust kavandatavatele rajatistele ei 
määrata, rajatised jäävad kinnistu Laigari koosseisu.

25. augustil algusega kell 16.00 toimub Viimsi 
vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi ale-
vik) Haabneeme aleviku Karulaugu tee 13 ja 
osaliselt Karulaugu tee 15 eskiislahendust ja 
lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritav ala paikneb ida-lääne suunaliselt Haab-
neeme uue välistaadioni ja Karulaugu tee vahe-
lisel maa-alal, mis piirneb lõunast Viimsi Kooli 
krundiga ja põhjast lasteaia Päikeseratas poolse 
Karulaugu teega. Planeeritav ala suurus on u 1,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krun-
tide piiride ja ehitusõiguse korrigeerimine kavan-
datava spordihoone ehitusaluse pindala suuren-
damiseks, lisaks kahe tenniseväljaku ehitamiseks 
välitingimustesse.

27. augustil algusega kell 16.00 toimub Kelvin-
gi küla ranna-alal Kelvingi küla Kelvingi ran-
na-ala kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 
eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav 
avalik arutelu.
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1000 m2 ning 
see asub küla hoonestuse ja väikesadama vahe-
lisel puhkeotstarbelisel rannaalal. Juurdepääs pla-
neeringualale toimub Koidu teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehi-
tusõiguse määramine kõlakoja ehitamiseks ja 
tantsupõranda rajamiseks, ühtlasi tehakse de-
tailplaneeringuga ettepanek ranna ehituskeelu-
vööndi vähendamiseks.

Eskiisidega on võimalik tutvuda valla veebilehel 
www.viimsivald.ee.

26. augustil algusega kell 16.00 toimub Viimsi val-
lamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) 
Haabneeme aleviku Küti tee 13, Küti tee 20 ja 
Küti tee L2 kinnistu detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Noviti nõustamis ja koolituskeskus 

korraldab 24.–28. augustil Viimsis 

kooliks ettevalmistava psühholoo-

gia linnalaagri “Õpime suhtlema ja 

probleeme lahendama”. Valida on 

kahe grupi vahel: hommikupoolikul 

kell 9.00–12.00 või pealelõunasel 

ajal kell 13.00–16.00. Laagrisse on 

oodatud 1.–4. klassi lapsed (k.a koo-

liteed alustavad lapsed). Laagris 

viiakse läbi erinevaid suhtlemise-

ga seotud mänge ning harjutusi, 

mis arendavad laste emotsioonide 

märkamist ja nendega toimetulekut, 

kuulamisoskust, võimaluste rohkust, 

järeldavat mõtlemist jpm. Täpsem 

info: www.huvikeskus.ee või www.

noviti.ee
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Viimsi küla-
vanemad Soomes 
Suupohja külades
Viimsi külavanemad käisid Soomes Suupohja 
piirkonna külade eluga tutvumas ja kogemusi 
omandamas.

22.–24. maini toimus Põhja-Harju Koostöökoja reis Soo-
me Suupohja küladesse. Osalesid ka Viimsi külavanemad. 
Reisi eesmärk oli arendada koostööd Suupohja piirkon-
na külaliikumise aktiiviga, vahetada kogemusi ning tuua 
uusi mõtteid Eesti külaliikumisse ja Põhja-Harju piir-
konna arengusse.  Koostöö algas aasta tagasi, mil Viimsi 
külavanemad võõrustasid külalisi Suupohjast. Nüüd olid 
suhted juba soojad ja saime läbi tutvumisvooruta.  

Soomes on koostöö eestvedajaks Suupohja Kehittä-
misyhdistys eesotsas Tuija Takamäkiga. Suupohja Ke-
hittämisyhdistys on loodud 1996. aastal ja koordineerib 
Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva piirkonna 
arendamist. Piirkonnas on üle 37 000 elaniku. 

Mis mahtus kolme reisipäeva sisse
• Palju infot ja suhtlemist teemadel külaliikumise olukord, 
arenguvõimalused ja koostöö, Soome ja Eesti Leader 
koostöökogude põhimõtted ja suunad 2020. aastani. Pan-
di paika ka Suupohja Kehittämisyhdistuse ja Põhja-Harju 
Koostöökoja koostöö suunad ja arenguvõimalused. Oldi 
ühel meelel, et koostöö jätkub, lepiti kokku ka valdkon-
nad: piirkondliku turismi arendus, kultuuripärandi tutvus-
tamine, kohalik toit.

• Ekskursioon piirkonna küladesse. Vaatasime objek-
te, mis on saanud Leaderi programmist toetust, ja küla-
dele tähtsaid asutusi. Osalesime Komsi külapäeval, kus 
meie jaoks oli ette valmistatud sisukas kultuuriprogramm 
ja siiras vastuvõtt koos söögi ja joogiga. Tõdesime taas, 
kui suur väärtus võib kogukonnale olla mõni pere: Komsi 
küla uhkus ja elu eestvedajad on perekond Viljanmaa.  

• Meelelahutuseks õppisime ja mängisime golfi.
Koostöö ei arenenud mitte ainult Eesti-Soome suunal, 

vaid ka eestlastel omavahel. Tänu vihmasele ilmale ja 
pikale bussisõidule oli aega, et jagada kogemusi ja luua 
ühisosi edasisteks tegevusteks. Rae valla küla- ja alevike 
vanemad ongi juba jõudnud kohtuda Viimsi Pärnamäe kü-
lavanemaga, et jagada kogemusi, kuidas keegi oma kodu-
külas asju ajab. Koos mõeldes on ideed ikka ju paremad 
ja teod suuremad. 

Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse esimees Arno 
Kannike tutvustas reisil väga põhjalikult koostöökogu 
tööd, eesmärke ja piirkonna arenguks suunatud rahastus-
võimalusi ning utsitas kõiki neid võimalusi aktiivsemalt 
ära kasutama. Nii teemegi! Ideid, kuidas kohalikku eluolu 
parandada, saime reisilt, kuid häid mõtteid on ka enne ida-
nema pandud ja õige aja ootel. 

Viimsi külavanematele oli see reis esimene suurem 
ühine väljasõit. Koostööreis andis osalejatele uut indu, 
mõtteid, mõttekaaslasi ja tegutsemislusti, et arendada elu 
oma kodus Viimsis ja Põhja-Harju piirkonnas. 

Päikeseliste soovidega,

Annika Vaikla
Pärnamäe küla külavanem

Viimsikad Soomes. Foto erakogu

Juunis osalesid Püünsi 
lapsed III Eesti eelkooli-
ealiste laste tantsupeol.

Püünsi Kooli üheks tugevuseks 
on kaua olnud rahvatants õpe-
taja Hele Pomerantsi juhenda-
misel. Meie kooli lasteaiaosa 
noor rahvatantsuring sai algu-
se 2013. aasta sügisel, siis ot-
sustasime, et kooli tugevusest 
peab saama ka lasteaia tuge-
vus. Rahvatantsuring on laste-
aias kõige suurema osavõtuga: 
tantsimas käib 20 last. Õpetaja 
Hele arvates ei ole keegi tantsu 
jaoks liiga noor, kõrvuti seits-
meaastastega tantsivad vapralt 
ka meie väikesed kolmeaasta-
sed.  

Oleme esinenud paljudel 
kooli ja lasteaia kontsertidel, 
aga ka osalenud kahel rahva-
tantsupäeval Laulasmaa koo-
lis. Nüüd võtsime julgelt ette 
Haapsalus peetud III Eesti eel-
kooliealiste laste tantsupeo. 

13. juuni varahommikul 
ootas buss meid koolimaja ees. 
Alles unised, aga ootusärevad  
väikesed tantsijad leidsid bus-
sis omale kohad. Ja nii see te-
gus ja tore päev algaski. Haap-
salu võttis meid vastu ilusa päi-
kesepaistelise ilma ja rahva-
rohke peomeluga. Meie tantsu-
peo päeva alustas “Politseitant-
su” proov. Kokku tantsisime 
peol kolm tantsu: “Avalugu”, 
“Politseitants” ja “Lõpulugu”.  
“Politseitantsust” sai laste lem-
mik kohe esimeses proovis. 

Pika päeva jooksul said vap-
rad väikesed tantsulised koge-
da tantsupeo kõiki osasid: nii 
tantsuproove, ootamist, mängu-
väljakul mängimist kui ka jää-
tise söömist ja söögisabas seis-
mist.  

Väga uhked oleme oma fän-
niklubi üle – sinna kuuluvad 
loomulikult meie vahvad lap-
sevanemad. Tänu neile tund-
sime ennast rongkäigus väga 
hoituna. Nagu maratoni jooks-
jatele ulatati siis lastele jahe-

daid joogipudeleid ja ergutati 
neid “Elagu Püünsi!” hüüete-
ga. Kuid meie vaprad tantsu-
lised ergutamist väga ei vaja-
nudki, sest “Püün-si! Trall-lal-
laa!” kõlas laste rõõmsal ja uh-
kel skandeerimisel pidevalt – 
Haapsalu staadionilt piiskopi-
linnuseni välja. 

Pidu läks kuidagi liigagi kii-
resti, tantsud said vapralt ning 
hästi tantsitud. Ja nagu laulu- 
ja tantsupidulistele kombeks, 
ei tahtnud meie väikesed tant-
sijad “Lõpuloo” lõppedes veel 
kuidagi väljakult ära tulla ja 
jätkasid tantsimist. 

Selline oli see ilus päev. Loo-
dame väga, et see süstis tant-
supidudel käimise pisiku kõigi 
meie piduliste hinge. Õpetaja 
Hele oli mures meie tillukeste 
tantsijate pärast, aga ühe pesa-
muna – Tristani – ema Kerli 

ütles: “Tristan jäi autos pärast 
pidu magama ja magas järgmi-
se päeva hommikuni. Hommi-
kul küsisin, kuidas päev meel-
dis. Ta vastas: nii vägev oli, 
sai igasugu asju teha: jäätist 
süüa ja palju tantsida. Usun, et 
lastele jäi kustumatu mälestus 
sellest päevast!”

Aitäh vallale meid bussiga 
toetamast! Aitäh meie toreda-
tele lapsevanematele! Ja suur tä-
nu Püünsi Kooli direktrissile Je-
katerina Tšerepannkiovale, õpe-
taja Laura Valdmale, õpetaja 
Mari-Liis Rahumetsale ning eel-
kõige õpetaja Hele Pomerant-
sile! Tänu teile said lapsed to-
reda elamuse ning loodetavasti 
tantsuarmastuse pikaks-pikaks 
ajaks. 

Triinu Puidet
Püünsi Kooli lasteaia 

õppealajuhataja

Viimsi Noortekeskus 
koostöös Viimsi Noorte-
volikogu, Viimsi Vallava-
litsuse ja aktiivsete noor-
tega korraldab ürituse 
tähistamaks rahvusvahe-
list noortepäeva. 

Viimsi vallas pole varem rah-
vusvahelist noortepäeva nii 
tähistatud, kuid nüüd teeme al-
gust. Loodame väga, et üritu-
sest kujuneb traditsioon ning 
meil on igal suvel põhjust ja 
tahtmist kokku tulla ja koos 
olla. 

Noortepäeval algab Viimsi 
mõisapargi palliplatsil kell 13 
jalgpallivõistlus, kus kohtuvad 
Viimsi vallavalitsuse töötajad 
ja noored. Viimsi noorte võist-
konna liikmeil on erinev jalg-
pallikogemus: on noori, kes on 
mitu aastat jalgpallitrennis käi-
nud, ja ka lihtsalt huvilisi. Val-
lavalitsuse meeskond on sama 

Viimsi Noortepäev 
2015

kirju. Kohtunik on Martin Reim. 
Tasub tulla vaatama ja kaasa 
elama! 

Pärast jalgpallimängu al-
gab laval kontsert, kus Viim-
si noored astuvad üles laulu, 
tantsu ja trikkidega. Teiste hul-
gas esinevad JJ-Streeti tantsi-
jad ning Anelle Tamm ja Liina 
Ariadne Pedanik. 

Esinemiste vahepauside ajal 
käivad võistlused korvpalli-
platsil, need viib läbi Korv-
palliklubi Viimsi. Lastele toi-
muvad võistlused, Põhja-Eesti 
Rajaleidja keskus annab vaja-
likku infot ning söögipoolist 
pakub noorte enda kohvik. Li-
saks tuleb kohale Mamma Mia 
pitsakohvik, nende kaasavõe-
tud kivipõhjaga pitsaahjus val-
mivad imehead pitsad. 

Tulge nautige jalgpalli, kont-
serti ja lahedat seltskonda!

Annika Orgus

Püünsi Koolis käivad tantsu-
lapsed – juba lasteaiast alates

Püünsi tantsijate ühispilt. Fotod Toomas Päärendson 

 Püünsi lapsed tantsumurul.
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25. juulil tähistas Rohu-
neeme 640 aasta möödu-
mist küla esmamainimi-
sest.

Pidulik üritus algas Rohunee-
me kabelis, kus kirikuõpetaja 
Ants Leedjärv õnnistas Rohu-
neeme küla lipu ja vapi. Tse-
remoonia tegi eriti ilusaks ja 
meeldejäävaks Viimsi Püha Jaa-
kobi koguduse kammerkoori esi-
nemine. 

Külaseltsi juhatuse esimees 
Mairi Lembinen rääkis, et oma 
küla ja kokkukuuluvuse tunde 
tekitamisel on õnnistatud lipp 
ja vapp, mida Rohuneemel 
enne ju ei olnudki, inimestele 
üsna olulised. Tähtis sündmus 
tõi kodudest välja peole  ka va-
nema põlvkonna esindajad. 

Sünnipäeva ettevalmistu-
sed algasid Rohuneemes aga 
juba eelmisel aastal, kui kü-
laselts korraldas vapikavandi 
saamiseks konkursi. Neli osa-
lejat pakkus välja 10 kavandit. 
Kaks neist sai esialgu võrdselt 
hääli ja neid tutvustati mullu-
sel külapäeval. Hääletati veel 
kord ja võidu pälvinud kavan-
di nr 4 autoriks osutus Rohu-
neeme külavanem ja Viimsi 
valla aukodanik Jüri Martin. 
Hiljem pakkus ta välja ka lipu 
kujunduse idee.

Rohuneeme vapil on kesk-
sel kohal roheline kolmnurk, 
mille kuju tähistab poolsaart 
(nina, nes, näsi), roheline värv 
aga metsa. Kolmnurk sümboli-
seerib ka kabelit, küla ja rah-

nu. Sinine taustavärv tähistab 
ümbritsevat merd. Üleval va-
sakul nurgas paikneb täheke-
se sees täht W, mis näitab, et 
Aegna saar (Wulvesöö, Wulf) 
kuulus kunagi Rohuneeme kü-
lale. Nimi Longenes on aga 
üks Rohuneeme algsetest root-

sipärastest nimedest ning 1375 
küla esmanimetamise daatum. 

25. juulil liikus Rohunee-
me rahvas  koos külalistega ühi-
ses rongkäigus kabeli juurest 
külaplatsile. Platsi esinduslik osa 
jääb Väikese-Ringtee Kalmis-
tu tee poolsesse otsa.

Rohuneeme on suurte ränd-
rahnude poolest nii rikas kant, 
et üks neist paikneb väga sobi-
valt ka külaplatsi servas. See 
Mäeveeru kivi sai sünnipäe-
vaks tähisena peale küla prae-
guse ja esimese nime – Rohu-
neeme, Longenes – ja esma-
mainimise aastaarvu 1375. 

Kirikuõpetaja Ants Leed-

Kelvingis lisandus 
mänguvõimalusi
Kelvingi külas on laste jaoks planeeritu nüüd valmis ja ti-
hedas kasutuses – juunis valmis mänguväljaku täiendus. 

Kelvingi külavanem Ants-Hembo Lindemann kinnitab: “Ük-
si ei tee midagi, alati tuleb leida kaasatulejaid.“ Mänguvälja-
ku üle rõõmustades tänab ta Viimsi vallavalitsust ning oma 20 
sponsorit ja kaasaaitajat. Kas raha või tööga aitasid mänguväl-
jaku valmimisele kaasa perekond Nargla ja Väravas ning Mait 
Maarend, Gunnar Tamm, Sigrid Kukk, Jaanus Lember, Juri Mu-
raško, Sergei Volzinski, Elo Võõsa, Jaan Lajal, Peeter Sepper, 
Indrek Aarde, Raivo Pavlov, Terje Neitsov, Elina Viik, Merilyn 
Tõnisalu, Eva Laasma, Mihkel Nagel, Meelis Lindemann, Maret 
Maide – kõik nimetatud tegid seda koos oma perega. 

Mänguväljaku ehitas ja paigaldas OÜ Pumo Playgrounds. 
Kelvingi järgmise aasta lootuseks on saada jaanitule platsi 

lähedal valmis laululava.
Meeli Müüripeal

Mänguplatsi uusim osa kestab kaua, atraktsioonide maa 
sisse betoneeritud metalljalad ei kõdune. Foto Liina Rüütel 

2. augustil avati Randvere 
külas Keiu tee ja Kooliaia 
tee ristil küla esmakord-
sele mainimisele pühen-
datud mälestuskivi, küla 
maapõuest leitud ränd-
rahn, mis on täiustatud 
väärika graveeringuga – 
1397, Randvere.

Emeriitkülavanema ning mä-
lestuskivi paigaldamise eest-
vedaja Madis Kaasiku sõnul 
sai kõik alguse juba viimase 
jääaja paiku, kui rändrahn oma 
tänasest asupaigast kiviviske 
kaugusele jäi. “Aastatega on 
Viimsi muldkehasse jäänud ning 
siit ühtlasi ka leitud nii mõn-
dagi. 

Randvere küla esmamaini-
misele pühendatud mälestus-
kivi on leid meie Keiu tee 
muldkehast, mis tuli välja tänu 
kanalisatsiooni kaevetöödele,” 
sõnas Kaasik kivi pidulikul 
avamisel.

Ajalooliselt on Randvere 
olnud rootslaste rannaküla Rand-
yver ning esmakordselt on se-
da mainitud 1397. aastal Maar-
du mõisaomaniku Johan von 
Scerembeke valdusi loetlevas 
ürikus.

Randvere tugevdab kogukonnatunnet

“Tänaseks oleme rändrah-
nule andnud sümboolsema tä-

henduse küla esmamainimise 
graveerinuga, lisanud kohalike 
poolt külale annetatud väärika 
ankruketi ning merepõhjast väl-
ja toodud ankru. Mälestuskivi 
loomisega ning sümboolsele 
kohale asetamisega oleme loo-
nud külaelanike kogunemisko-
ha ja ühispärandi tulevastele 
põlvedele,” sõnas Kaasik.

Mälestuskivi avamisele olid 
kogunenud külaelanikud, nen-
de seas Riigikogu liige Aivar 

Sõerd, Viimsi Pensionäride Ühen-
duse juhatuse esimees Lembit 
Allingu, Randvere Päevakes-
kuse juhataja Aime Salmistu, 
naaberkülade viimsilased ja head 
sõbrad kaugemalt.

Muusikalist vahepala pak-
kus Randvere pasunakoor ja 
pidulikkust lisas seenioride 
tantsugrupp Kobarake. Madis 
Kaasiku idee raius kivisse ki-
viraidur Vahur Raidma.

Liina Rüütel

Külarahvas mälestuskiviga. Fotod Liina Rüütel

Esinesid Kobarakese tantsijad ja 
oma küla pasunakoor.

Rohuneeme küla tegi sünnipäevaks 
oma vapi ja lipu

järv õnnistas ka rändrahnust 
mälestuskivi ja Rohuneeme kü-
la lipp tõmmati pidulikult uude 
lipumasti, mida aitas iidse kivi 
kõrvale püstitada ka põline Ro-
huneeme elanik Lembo Võõsa. 
Koos teiste aktiivsete külaela-
nikega hooldab ta järjest kena-
mat külaplatsi, mille teises 
otsas on laiendamise ja ootel 
mängu- ja tenniseväljak. 

Külavanem Jüri Martin kõ-
neles Rohuneeme ajaloost ja 
mälestuskivist. Kelvingi kü-
lavanem Ants-Hembo Linde-
mann pidas oma tervituskõnes 
meeles ka Rohuneeme eelmist 
külavanemat Jaan Kurmi, kes 

samuti aitas hoida kodukandi 
loodust ja Rohuneeme metsa. 

Tammneeme, Kelvingi, Prin-
gi ja Püünsi külavanemad kin-
kisid Rohuneemele sünnipäe-
vaks kokku neli tamme, mida 
naljatamisi nimetati ka Tamm-
neeme invasiooniks Rohunee-
me külla. Kaks tamme istutati 
külaplatsile ja kaks Rohunee-
me uue kalmistu väravasse.

Külaseltsi juhatuse esimees 
Mairi Lembinen tänab kõiki, 
kes aitasid Rohuneemel vääri-
kad pidu korraldada. Ka Violia 
kondiitreid, kes küpsetasid suu-
re maitsva sünnipäevatordi. 

Meeli Müüripeal 

Kirikuõpetaja Ants Leedjärv 
õnnistab Rohuneeme küla lippu.  

Mäeveeru rahn sai küla sünnipäevaks peale kirja: Rohuneeme 1375 Longenes. Fotod Aime Estna 

ROHUNEEME VAPP
Rohuneeme uuel vapil so-
bib kolmnurk korraga süm-
boliseerima poolsaart, ka-
belit, küla ja rahnu.



8 7. august 2015

KeLViNgi LasTeaed ootab 
uueks õppeaastaks lapsi (1,6–7a) oma lasteaiaperre 

Meil on:
• väikesed rühmad ja personaalne lähenemine;
• tasuta huvialaringid;
• 2 õpetaja ja õpetaja abi süsteem;
• looduskaunis koht mere ja metsa vahel;
• planeerimisel uus ruum robootika, inglise keele ja kokandu-
se jaoks.
Õppemaks 93.50 eurot kuus.

www.kelvingilasteaed.ee, info +372 5523 395

Aasta alguses valmis meil 
“Muuseum tuleb külla“ 
koostööprojekt Eesti 
Diasporaa Akadeemiga. 
Selle raames külasta-
sime kolme Eesti kooli 
välismaal, tutvustasime  
Rannarahva muuseumi ja 
viisime läbi eesti kultuuri 
alase haridusprogrammi. 

Väikeseid toredaid eesti keelt 
ja kultuuri õpetavaid pühapäe-
vakoole on maailmas omaja-
gu. Nende koolide eripära on 
see, et õpilased käivad koos 
üks kuni kaks korda kuus, 
puudub õppekava ja õpetaja-
teks on tihti lapsevanemad ise. 
Tegu on õhinapõhise ettevõt-
misega hoidmaks eesti kultuu-
ri ja keelt eesti kogukondades 
välismaal. Meie eesmärk oli 
nende kogukondade tööd toe-
tada ja õppepäevadele põne-
vust lisada.

Käisime Stockholmi Eesti 
koolis, mis on ka üldharidus-
kool, ning Kopenhaageni ja 
Berliini pühapäevakoolis. Meie 
sihtgrupiks olid algkoolilapsed, 
kes pühapäevakoolides kõige 
aktiivsemalt osalevad. Kuna 
Eesti koole hoiavad elus en-
tusiastid, kes teevad seda oma 
äranägemise järgi, olid ka kõik 

Koostööprojekt 
Viimsi Kooliga
Koostöös Viimsi Kooliga toimusid 8.–9. juunil 
Rannarahva muuseumis kümnendate klasside 
projektipäevad. 

Eesmärk oli tutvustada õpilastele kodukoha ajalugu ja 
anda neile võimalus seda jäädvustada. Viimsi Kooli küm-
nendikud osaleid muuseumi väljatöötatud Viimsi lähiaja-
lugu õpetavas haridusprogrammis. Tutvuti kahe teemaga: 
“Kuhu on kadunud Kirovi hiilgus” ning “Piiritsoon enne 
ja nüüd ehk kui vaba on meie rand”. Õpilased kehastusid 
rollimängus ka ise piirivalvuriteks ja kolhoosnikeks. Tei-
sel päeval ootasid majandus- ja sotsiaalsuuna õpilasi ees 
ka välitööd. Siis õpiti ka intervjuu läbiviimise põhitõdesid. 
Välitööde ajal käidi Viimsi poolsaarel fotojahil ja interv-
jueeriti kohalikke elanikke. Õpilased jagati teemade kaupa 
11 rühmaks. Kaardile märgitud punktide alusel otsiti Ki-
rovi kolhoosi ja piiritsooniga seotud paiku ja asutusi. Iga 
rühm sai muuseumist kaasa vanad fotod ja info paikadest, 
mis neil üles tuleb leida. Neist paikadest tuli teha fotosid 
ja võrrelda tänapäeva minevikuga.

Märksa keerulisem ülesanne oli intervjuu viimsilasega. 
Muuseumi teadurid olid paljude inimestega enne ühendust 
võtnud ning paljud neist olid nõus oma kogemusi Kirovi 
kolhoosi ja piiritsooni ajast lastega jagama. Intervjuee-
ritavad olid kolhoosis pidanud eri ameteid: küsimustele 
vastasid kalatööstuse juhataja Aadu Vahtra ja juhatuse au-
tojuht Kalvi Saul,  kolhoosi tehnoloogiliste uuenduste isa 
ja kolhoosi aseesimees Aare Asi, kalalaeva kapten ja loots 
Endel Juhanson, põliste Viimsi perekondade esindajad 
Raivo Tomingas, Lembit Kurg, Hillar Pappel ja Tiiu Rei-
mer. Viimsis oli ka Pirita Aiandussovhoosi osakond, sel-
lest rääkisid  õpilased Heino Mõtusega. Õpilased sõitsid 
kaardi järgi intervjueeritavatele külla ja veetsid nendega 
huvitava tunnikese, rääkides kodukoha ajaloost. Õpilased 
vormistasid välitöödel kuuldu ja nähtu ning kõnelesid sel-
lest kooli õpilaskonverentsil. 

Ka meie ootame tulemusi kannatamatult, sest taolised 
välitööd on ka muuseumile uue info saamiseks äärmiselt 
vajalikud. Seda, mida õpilased intervjuude käigus teada 
said, saab ehk lugeda juba järgmisest Võrgutajast.

NÄIDE FOTOJAHIST:
Viimsi Rohuneeme õhutõrje raketibaasi kompleks kuulus 
õhutõrje raketiväeossa, mis allus Balti sõjaväeringkon-
nale. Seal oli paar raketialust, maa-õhk tüüpi rakette oli 
arvatavasti rohkem kui kaks. Need olid samad BUK-tüüpi 
raketid, nagu see, millega 2014. aasta suvel Malaisia len-
nuk alla lasti. Lisaks rakettidele olid kompleksis radarid. 

Karjäärist rääkides ei 
keskendu me üksnes lii-
kumisele kindla töökoha 
ja eriala raamides, vaid 
vaatame laiemalt inime-
se suutlikkust tulla toime 
eri ametites, valdkonda-
des ja kollektiivides. 

Tõsiasi, et kord valitud elu-
kutse ei pruugi olla ajas pü-
siv, võib tekitada ebakindlust 
ja segadust, kuid see laseb ka 
avatumalt mõelda ja areneda. 
Tööalast karjääri ei vaadata 
enam inimese eraelust, huvi-
dest ja väärtushinnangutest 
eraldiseisvana.

Miks eelistab tööandja ühte 
arvestavate erialaste oskustega 
spetsialisti teisele? Eelkõige 
otsitakse inimesi, kellega on 
hea koos töötada. Tööandjad 
vajavad töötajaid, kes on suu-
telised nägema suuremat pilti, 
panustama ettevõtte ja enda 
arengusse ning on usaldus-
väärsed meeskonnamängijad.

Kuigi muutused töömaail-
mas ja elukestev õpe annavad 
meile võimaluse korduvalt 
valida, tuleb igaühel astuda 
esimene samm. Keegi ei saa 
garanteerida seda, et esime-
ne valik on kõige õigem ka 
kolmekümne aasta möödu-
des. Karjäärispetsialistide ja 
lähikondlaste abil saab aga 
olemasolevaid võimalusi, va-
jadusi ja soove arvestades ot-
sustada, mis on kõige õigem 
antud ajahetkel. Nõustamise 
eesmärk pole anda ainuõigeid 
vastuseid, tahame tekitada noo-
res hoopis huvi ja julgustada 

kolm külastust täiesti isemoodi. 
Kopenhaageni Eesti koo-

li külastus langes kokku Eesti 
Vabariigi aastapäevaga. Nii 
saime osa pidustustest, kuhu 
tulid ka lapsevanemad, kes lõid 
meie tunnis aktiivselt kaasa ja 
jagasid oma teadmisi. Muuseu-
mitund sujus kaootilises rüt-
mis, ülesannete lahendamisest 
tundsid rõõmu nii suured kui 
ka väikesed. Lastevanemate 
silmad lõid eriti särama siis, kui 
avasime vürstikilude karbi ja 
nad üle pika aja koduseid mait-
seid proovisid. Lapsi vaimustas 
rohkem must leib ja omatehtud 
rammus või, millega tunni lõ-
pus maiustati. Esimesel õhtul 
saime kutse õhtusöögile, seal 

kuulsime palju eestlaste elust 
Kopenhaagenis ja pühapäeva-
koolist. Koos vaatasime ka 
Eesti Laulu poolfinaali.

Märtsikuus sõitsime külla 
Berliini kooli. Seal vaatasime 
mitmeid  õppetunde. Õpilased 
on jaotatud rühmadeks vasta-
valt vanusele ja keeleoskusele. 
Igal rühmal oli kolm tundi: 
eesti keel, muusika- ja kunsti-
õpetus. Lapsevanematest õpe-
tajate ettevalmistus ja pühen-
dumine oli muljetavaldav. Nen-
de tunnid olid lustakad, vabad 
ja täis õppemänge, mis lastele 
väga meeldisid. Sel ajal, kui 
lapsed õppisid, ootasid vane-
mad neid koridoris, omavahel 
juttu ajades. Pika koolipäeva 

lõpus jätkus lastel jõudu ka 
meie tunnis osalemiseks. Kalt-
sunuku ja vurri meisterdus 
meeldis neile kõige rohkem. 
Vanemad lapsed aitasid noo-
remaid ja nii õpiti juurde uusi 
sõnu ja oskusi. 

Aprillikuus olime Stock-
holmi Eesti koolis, kus viisime 
läbi neli õppetundi. Selles arm-
sas üldhariduskoolis õpib 180 
last. Tundsime end seal väga 
koduselt. Õpilaste keeleoskus 
ja teadmised olid heal tasemel. 
Uusi kogemusi said nad ikka. 
Näiteks või, mis endal võikir-
nus valmis tehtud, pidi maitse-
ma maailma parim ja eesti rah-
vakalendri tähtpäevade mäng 
küttis kirgi. Tänusõnu saime nii 
õpilastelt kui ka õpetajatelt.

Kolmes koolis kohtusime 
toredate eestlastega, kes väär-
tustavad ja hoiavad eesti keelt 
ja kultuuri. Haridusprogram-
mide läbiviimine oli meile pa-
ras väljakutse, kuid õppisime 
sedasi palju. Hindame saadud 
kogemust äärmiselt kõrgelt ja 
oleme väga tänulikud kooli-
dele, kes meid külla kutsusid. 
Loodame, et meie rännakud 
Eesti koolidesse välismaal jät-
kuvad ka uuel õppeaastal.

Sireli Uusmaa
Rannarahva muuseum

Külas väliseesti koolides

Õppemängud aitavad teha Eesti lähedasemaks. Foto Sireli Uusmaa

teda ennast analüüsima, oma 
võimalusi avastama ning elu 
eri valdkondade vahel seoseid 
nägema.

Karjäärinõustamine ja 
müüdid
Karjäärinõustamisega kaasne-
vad paratamatult mitmed müü-
did. Lahkan neid natuke.

Müüt nr 1: karjäärinõusta-
mine on testide tegemine.

Testi kasutamine on üks 
paljudest meetoditest ja info-
allikatest, mida täiendab nõus-
taja testitulemustest lähtuv ta-
gasiside ja kommentaar ning 
tulemuste seostamine muu in-
foga. Ainult ühe testi põhjal ei 
saagi otsustada, milline keegi 
on või millega ta võiks hakata 
tulevikus tegelema.

Nõustamisel on rõhuasetus 
noore inimese vajaduste, väär-
tushinnangute, huvide, moti-
vatsiooni ja tugevuste kaardis-
tamisel. Meetodi valikul läh-
tub nõustaja kohtumise ees-
märgist, nõustatava vajadus-
test ja võimalustest.

Müüt nr 2: karjäärinõusta-
misel räägitakse vaid õppimis-
võimalustest ja tööst.

Oluline on lahti mõtestada, 
mis asi see karjäär üldse on. 
Kuna töö- ja isiklikku elu ei 
vaadata enam eraldi, lähtutak-
se nõustamisel sellest, kuidas 
võimalikud valikud mõjuta-
vad meie igapäevaelu ja suhteid 
ning vastupidi. Kindlasti tuleb 
selgeks teha, millised on noore 
inimese vajadused praegusel 
hetkel. Seejärel saab hakata üles 
ehitama nõustamisprotsessi.

Müüt nr 3: kõigile küsi-
mustele vastuse saamiseks pii-
sab ühest kohtumisest.

Kõik oleneb nõustatava kü-
simustest, probleemi sügavu-
sest, info kättesaadavusest ja 
nõustaja lähenemisviisist. Nõus-
taja ei anna noorele inimesele 
valmis vastuseid ja ainuõigeid 
lahendusi. Sotsiodünaamilise 
karjäärinõustamise väljatööta-
ja Vance Peavy on öelnud: 
“Nõustaja on parim spetsialist 
karjäärinõustamise küsimustes 
ja nõustatav on parim spetsia-
list oma elu küsimustes. Nõus-
taja küsib õigeid küsimusi ja 
nõustatav tegeleb aktiivselt oma 
olukorra, soovide analüüsiga.”

Koostöös karjäärinõustaja-
ga on noorel võimalik suuren-
dada oma teadlikkust iseen-
dast, hariduse ja tööturu võima-
lustest, püstitada eesmärke ning 

kavandada järgmisi samme.
Karjäärispetsialistid viivad 

läbi individuaalseid ja grupi-
nõustamisi, töötubasid, karjää-
ri- ja teemapäevi ning ka suu-
remaid üritusi (nt Suvetöö mess, 
filmiõhtud jm). Hindame kõr-
gelt koostööd haridusasutuste, 
lapsevanemate ja teiste koos-
tööpartneritega.

Tulge Põhja-Eesti Rajaleid-
ja keskusesse tasuta karjääri-

nõustamisele! Nõustamisaja 
kokkuleppimiseks võtke ühen-
dust infotöötajaga pohjaeesti@
rajaleidja.ee,  tel 5886 0701 või 
karjääriteenuste koordinaatori-
ga virve.kinkar@rajaleidja.ee, 
tel 5885 3746. Rohkem infot 
leiate Rajaleidja kodulehelt: 
www.rajaleidja.ee/pohjaeesti. 

Mariann Lambing 
Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse 

karjäärinõustaja

Karjäärinõustamise toel valikuteni
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Juunis väisas Randvere 
reisiklubi Rae valda, 
jätkates sedasi eelmisel 
suvel alanud tutvumissar-
ja, et vaadata, kuidas ela-
takse Tallinna ümbruse 
nn Kuldse ringi valdades.

Seekord oli rõhk asjadel, mida 
koduvallas pole. Eduka naa-
bervalla eluolu tutvustas väga 
mitmekülgne kohalik mees 
Peeter Böcker, kes on sõitnud 
näiteks rallit, olnud Vaida sov-
hoosi viimane direktor ja kir-
jutanud mitmeid raamatuid – 
värskeim tema koostatud teos 
“Iseehitatud traktoreid Eestis“ 
ilmus enne jaanipäeva. 

Esimene peatus oli Lage-
dil, kus uurisime põhjalikult 
Pirita ja Leivajõe käärude va-
hel saarel paiknevat Eesti Va-
badusvõitluse Muuseumi. Seal 
üllatavad suured kontrastid: ro-
mantiline õieehtes Külma park, 
rippsild ja valge rõdudega ma-
ja  ning nende jõhkraks vastu-
kaaluks sõjamasinad, mundrid, 
käsirelvad, sõjakirjandus, fotod 
ja mälestused. Võib-olla aitab-
ki selline vastandus sõja kole-
duslikkusel paremini välja tul-
la. Eramuuseum kuulub MTÜ-
le, mida juhib Johannes Tõrs. 
Tema oli parajasti sanatooriu-
mis, kuid muuseumi sünnilugu 
meenutab ta kodulehel vaba-
dusvõitlus.ee. Muuseumi mõte 
tuli tal 1988. aasta oktoobris, 
nurgakivi panekuni jõuti 1. 
juulil 1989. Siis kuulutati saar 
ka nõukogude võimu alt priiks. 

Romantiline maja asus ku-
nagi hoopis Narva-Jõesuus ja 
Külma pargi rajamist alustas 
siin kunstnik Ott Kangilaski. 
Noori kunstnikke liikus Vaba-
dussõja ja Teise maailmasõja 
vahelisel ajal Lagedil palju, 
sest saarel elas siis Konstantin 
Pätsi kunstiõpetajast ja haridus-
tegelasest vend Voldemar Päts. 
Tema ostiski Narva-Jõesuust 
uhke suvila, lasi selle lahti võt-
ta ja raudteel Lagedisse vedada. 
Kui Tõrside pere saart korras-

tama hakkas, oli park rägus ja 
maja ammu varemeis, hoone 
on taastatud fotode ja arhitekt 
Urmas Arikese projekti järgi. 
Rohkem kui 100 liigiga dend-
roparki täiendab noor 300 tam-
me park, kus  leidis 2005. aastal 
endale koha esmalt Pärnus ja 
siis Lihulas maha võetud mä-
lestusmärk Eesti sõjameestele, 
kes võitlesid Teises maailmasõ-
jas punaarmee vastu. Muuseu-
mi tasub endal vaatamas käia, 
hea võimalus on näiteks taas-
iseseisvumispäeval: 20. augus-
til peetakse perepäeva ja esineb 
Getter Jaani. 

Jüri alevikku teavad aja-
loohuvilised Lehmja tammiku, 

iidse rauasulatuskoha ning kiri-
kuõpetaja  ja keelemehe Anton 
Thor Helle tegutsemispaigana 
– tema tõlkis eesti keelde piibli 
(1739). Nüüd on Jüri Rae valla 
süda. Seal uurisime Jüri kooli-
majale lisandunud spordikes-
kuse ruume, kõige uhkemad 
olid võõrustajad oma pallihalli 
ja pensionäride soodsa hinna-
ga ujumise üle, kuid seal on 
ka jõu-, aeroobika- ja kerge-
jõustikusaal ja lasketiir. Kooli 
staadion ootab renoveerimist, 
sest jooksurada on võistluste 
pidamiseks liiga lühike.

Patika ja Vaida vahel Suu-
resta külas on midagi, mis Viim-
sisse ei mahu, kuid eks Rae vald 

Vähiravifond 
“Kingitud elu” 
kogus poole 
aastaga üle 
250 000 euro
Vähiravifond “Kingitud elu” kogus tänavu 
esimesel poolaastal annetustena üle veerand 
miljoni euro ning toetas 21 eestimaalase eluli-
selt vajalikku vähiravi. Alates tegevuse algusest 
veebruaris 2014 on fond kaasanud vähihaigete 
heaks ligi pool miljonit eurot. 

2015. aasta esimese kuue kuuga panustas “Kingitud elu” 
Eesti vähiravisse kokku üle 163 000 euro, toetades vä-
hihaigeid, kes on jäänud haigekassa abita. Noorim fondi 
kaudu abi saanu on 36-, vanim 81-aastane. Tänu lahketele 
annetajatele on fond suutnud aidata eranditult kõiki abi-
vajajaid, kes on toetust taotlenud ning abi kriteeriumitele 
vastanud.

“Võitlus raske haigusega läheb Eesti inimestele väga 
korda – üksteist peab hoidma. Fond elab varakevadest 
saadik nii abipalvete kui ka annetuste buumi keskel,” üt-
les vähiravifondi “Kingitud elu” juhataja Toivo Tänavsuu. 
“Oleme saanud tänavu väga palju annetusi erilistelt ini-
mestelt, kes innustavad meid jõudsalt edasi tegutsema ja 
veelgi rohkem aitama. Meie püsitoetajate hulk on kasva-
nud suuremaks kui iial oskasime ette kujutada, ettevõtted 
tõmbavad meid kaasa koostöösse ning südamlik tagasiside 
näitab, kui vajalik on “Kingitud elu” tegevus.” 

Tänavsuu kinnitusel hoiab fond jätkuvalt tegevuskulud 
miinimumtasemel. Fondi ülalpidamiseks kulus esimesel 
poolaastal kaheksa protsenti annetustest. Ülejäänud suu-
nati täies mahus vähiraviks.

“Fond on suhteliselt lühikese ajaga leidnud oma koha 
Eesti haigete toetamisel. Ühelt poolt on see veel üks või-
malus üliraske terviseprobleemiga silmitsi seisvatele 
inimestele, kellele meie tervishoiusüsteem abi ei paku. 
Teisalt on fondi tegevus puudutanud väga paljusid ini-
mesi, millest annab tunnistust annetuste suur hulk. Usun, 
et fondi tegevus mõjutab pikemas perspektiivis ka Eesti 
tervishoiusüsteemi sees tehtavaid rahastamisotsuseid,” 
rääkis vähiravifondi “Kingitud elu” nõukogu liige, Tartu 
Ülikooli Kliinikumi onkoloog Hele Everaus. 

Vähiravifondi nõukogu liige ja Tervise Arengu Insti-
tuudi direktor Maris Jesse märkis, et fond on annetustega 
saanud aidata vähiga võitlevaid inimesi, kelle jaoks hai-
gekassa rahastatud raviskeemid on ammendunud. “Sellist 
täiendavat abi vajavate inimeste järjest kasvav arv näitab, 
et käärid vajaduste ja praegu maksurahast tasutava ravi 
vahel on suured ning puudutavad paljusid. Oleme fondi 
poolt tänulikud kõikidele annetajatele ja vabatahtlikele, 
kes on teinud aitamise võimalikuks.”

Lisateave: Toivo Tänavsuu, Vähiravifondi “Kingitud 
Elu” juhatuse esimees, info@kingitudelu.ee, tel  5276 004, 
www.kingitudelu.ee.

Vähiravifond “Kingitud Elu“

Uus lepinguperiood 
algas 1. juulist ja lõpeb 
30. juunil 2019.

Haigekassa tasub alla 19-aas-
taste laste hambaravi eest oma 
lepingupartnerite juures. Kont-
rollige aga alati üle, et valitud 
hambaarstil oleks leping hai-
gekassaga. Kodulehelt www.
haigekassa.ee leiate täpsema in-
fo nii haigekassa lepingupart-
neritest (Inimesele » Arsti- ja 
õendusabi » Eriarstiabi » Le-
pingupartnerid) kui ka ham-
baravist (Inimesele » Arsti- ja 
õendusabi » Hambaravi).

Kui leping puudub, peab 
lapsevanem teenuse eest ise ta-
suma täies mahus ning seda raha 

on ka pindalalt (206,7 km2) ligi 
kolm korda suurem. Neil on 
nimelt golfiväljak – spaad aga 
näiteks mitte. Loogelist Vana-
Tartu maanteed mööda sõites 
jõudsime AS Golfesti Suuresta 
golfikeskusesse. Reklaami järgi 
on siinne 18 rajaga golfiväljak 
Eesti golfikohtadest Tallinnale 
kõige lähemal. Suurestal käivad 
näiteks mängimas paljud Soome 
seeniorid. Siin saab ka pidusid 
pidada ning suitsu- ja vene sau-
na ühendmõnusid proovida. 

Golfikeskuse juht tutvustas 
meile väljakut, golfimuru eri-
pära ja mängu ABC-d. Kõige 
üllatavam oli kuulda, et golf 
pakub suurt huvi ka haraka-
tele. Lindudele meeldivad ni-
melt väga golfipallid: maast 
haaravad nad neid nokaga, 
õhust aga jalgadega. 2 km kau-
guselt Vaidast on heki alt lei-
tud harakapesa 13 golfipalliga. 

Lõunale põikasime Rae 
valla piiri taha Kose valdus-
tesse Viikingite külla. Sealgi 
(www.viikingitekyla.ee) tasub 
kõigil käia: näete muinasaega 
järgi aimavaid hooneid-rajatisi 
ja saate aimu viikingikesksest 
ajalookäsitlusest ja elulaadist. 

Peetri alevikust läbi sõites 
nägime, et selle naabervalla 
kandi rahvaarv kasvab sama 
ruttu kui Viimsis. Ka Järvekü-
las hakatakse varsti ehitama uut 
kooli. Viimsis on häid bowlin-
gumängijaid, naabrid hindavad 
rohkem keeglit ja peavad sel 
alal isegi valla meistrivõistlu-
si. Viimane peatus oligi Peetri 
alevikus Aruheina teel, kus just 
kolmeaastaseks saanud eraval-
duses spordikompleksi õuel 
saab mängida rannavollet, hoo-
nes ootab aga kuus keeglirada. 
Seal on ka jõusaal, piljardi- ja 
noolemängu lauad ning saun. 
Keegel oli Eestis üsna menukas 
ala enne Teist ilmasõda. Praegu 
on Eestis ainult kaks keeglisaa-
li, kus seda harrastada: Tartus ja 
Rae vallas. Huvi korral uurige 
võimalusi www.keegel.ee.

Meeli Müüripeal 

haigekassalt tagasi ei saa. Haige-
kassa tasub vaid nende teenuste 
eest, mis on kirjas Eesti Haige-
kassa tervishoiuteenuste loetelus. 
Infot saate küsida ka haigekassa 
infotelefonil 16363 või e-posti 
aadressilt info@haigekassa.ee. 

NB! Pärast isiku 19-aasta-
seks saamist osutatakse tasuta 
hambaravi ühe aasta jooksul ai-
nult juhul, kui ravivajadus ilm-

nes isiku viimase visiidi ajal 
enne 19-aastaseks saamist. Ta-
suta teenust saab sama hamba-
raviteenuse osutaja juures, kus 
ravivajadus tuvastati.

Haigekassa rahastab ka laste 
ortodontiat (sh breketid), kuid 
ainult teatud juhtudel. Seda te-
hakse raskete diagnooside kor-
ral.

Nende partneritega, kelle-
ga hambaravi ja ortodontia tee-
nuse leping lõppeb, sõlmitak-
se lepingupikendus, mille alu-
sel tagatakse nende partnerite 
juures seisuga 30.06 ravijär-
jekorras või ravil olnud pat-
sientidele osutatavate teenuste 
rahaline hüvitamine kuni sel-
le aasta lõpuni. Seega ei pea 

ükski kindlustatu muretsema, 
et vajalik ravi jääb konkursil 
mittevalituks osutunud teenu-
seosutaja juures pooleli või ei 
toimu kokkulepitud ajal. Edas-

Algas uus hambaravi valikupartnerite lepinguperiood
pidi on kindlustatul võimalik 
valida endale sobiv teenuse-
osutaja haigekassa lepingu-
partnerite seast.

Haigekassa

Eriala Raviasutus Raviasutuse 
aadress

Raviasutuse 
registratuuri 
telefoninumber

Laste 
hambaravi

Aktsiaselts 
Fertilitas

Kaluri tee 5a 
Haabneeme, 
Viimsi vald 

6059 010; 
5551 0454

Laste 
hambaravi

Osaühing 
Lumen 
Erakliinik

Randvere tee 11, 
Haabneeme, 
Viimsi vald 

6011 812; 
5341 6072

Laste 
hambaravi

Praks ja Küüts 
Hambaravi OÜ

Kaluri tee 3, 
Haabneeme, 
Viimsi vald 

6090 891

HAIgEKASSA HAMBARAVI LEPINgUPARTNERID VIIMSI VALLAS

JÄTKE MEELDE!
l Esimest korda võiks lap-
sega hambaarsti külastada 
lapse esimese hamba lõi-
kumisel või umbes aastase 
lapsega.
l Alla 19-aastastele laste-
le on hambaravi haigekas-
sa lepingupartnerite juures 
tasuta, haigekassa lepingu-
partnerid leiad kodulehelt 
www.haigekassa.ee.
l Külastage hambaarsti vä-
hemalt kord aastas!
l Peske hambaid hommi-
kul ja õhtul ning kasutage 
selleks fluoriidiga hamba-
pastat!
l Janu korral jooge vett!

Terved hambad on suur 
varandus. Foto Matton

Randvere reisiklubi jätkas 
kuldset ringi

Suuresta golfikeskus. 

Viikingite külas on uurida hulk ehitisi ja rajatisi. 
Fotod Meeli Müüripeal
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Kogukonda koos hoidev 
turvalisus algab meist 
kõigist ja heast koostööst 
partnerite vahel.

Turvaline kogukond saab algu-
se iga inimese arukast ja küp-
sest mõtlemisest ning tegevu-
sest. Hoolimata igasugustest 
probleemidest saavad kõik ela-
nikud soovi korral koos riigi-
struktuuridega panustada hea-
korda ja turvalisusesse. 

25. oktoobril 2014 toimus 
Randvere koolis Viimsi külade 
foorum: “Kuulakem, külad kõ-
nelevad!”, kus kaardistati neli 
olulist valdkonda: turvaline ko-
gukond, koostöö vallavalitsu-
sega, valla ja külade maine, va-
batahtlike kaasamine ja nende 
töö väärtustamine. 

Kuna kaardistamise tulemus 
näitas, et turvalisuse teemat pee-
ti tähtsaks, jätkas Viimsi Naab-
rivalve 2015. aastal koostööpro-
jekte turvalisuse teemal. Suu-
remat tähelepanu pälvis sot-
siaalse turvalisuse valdkond, kes-
kendumine puuetega ja erivaja-
dustega inimeste sihtrühmale.

Samuti jätkus turvalisuse 
alane koostöö kohaliku kogu-
konna, Viimsi vallavalitsuse, Po-
litsei- ja Piirivalveameti, Eesti 
Naabrivalve, paljude olemas-
olevate ja ka uute koostööpart-
neritega. Toon järgnevalt näi-
teid tänavustelt üritustelt. 

Kes vastutab Viimsi 
turvalisuse eest?
28. jaanuaril toimus foorum 
“Kes vastutab Viimsi turvali-
suse eest?“. Arutelu keskendus 
järgmistele küsimustele: 1. Mil-
line roll on elanikel kogukon-
na turvalisuse loomisel ja taga- 
misel? 2. Millised on eri osa-
poolte rollid praegu ja kuidas 
on need muutumas? 3. Kuidas 
ühendada kogukonna eri osa-
pooli senisest paremini koos-
tööks? 4. Kui valmis me oleme 
kogukonnakeskseks lähenemi-
seks turvalisuse tagamisel? 5. 
Kas oleks vaja luua infovõr-
gustik (või täiendada olemas-
olevat), mille kaudu saaks krii-
siolukordades kiiremini levita-
da infot üle valla, et ennetada 
ohte ja tagada elanikele opera-
tiivne abi? 6. Milliseid turvali-
suse teemadega seotud üritusi 
võiks vajadusel veel läbi viia? 
Missugustele teemadele võiks 
pöörata tähelepanu, et aidata 
kaasa Viimsi kogukonnas oh-
tude ennetamisele ja turvalisu-
se igakülgsele hoidmisele ning 
tõstmisele?

Foorumil osalesid teiste seas 
ajakirjanik Tiina Kangro, kes 
on aastaid tegelenud erivaja-
dustega inimeste eestkostega, 
aidates ühiskonnal mõista eri-
vajadustega inimeste problee-
me; Viimsi vallavalitsuse sot-
siaal- ja tervishoiuameti juha-
taja Reet Aljas ning MTÜ 
Viimsi Invaühingu juhatuse lii-
ge Angelika Tief. Tänu neile ja 
teiste invaühingu liikmete osa-
lemisele võeti esmakordselt 
Viimsi Naabrivalve üritusel tee-

maks ka sotsiaalne turvalisus. 
Tänu selgitustööle kujunes 
mõistmine, et sotsiaalse turva-
lisuse teemaga tuleb kindlasti 
jätkata, kuna see on valdkond, 
mis puudutab nii Viimsi kogu-
konda kui ka Eestit tervikuna. 
Üritusele tulid mitmed uued 
koostööpartnerid nagu Harju 
Maavalitsus (esindas Ülle Raja-
salu), Kaitseliit (Gunnar Havi), 
Päästeamet (Leho Lõiv), Vaba-
tahtlik Merepäästeühing (Jako 
Vernik) jpt. 

Naabrivalve ümarlaud
21. aprillil toimus Naabrivalve 
koostöö ümarlaud, mille kor-
raldasid Viimsi ja Eesti Naab-
rivalve koos Viimsi vallavalit-
suse ja Eesti Politseiga. Ümar-
laua eesmärgiks oli lahti mõ-
testada nii omavalitsuse, naab-
rivalve kui ka elanike endi pa-
nus ja roll kogukonna turvali-
sema tuleviku kujundamisel. 

Üritusele olid kutsutud kaa-
sa rääkima nii oma eriala eks-
perdid kui ka kogukonna esin-
dajad. Esmakordselt osalesid 
ümarlaual siseministeeriumi (Ei-
mar Veldre, Kadri-Ann Salla), 
Naiskodukaitse (Helen Allas) 
ja Harjumaa Omavalitsuste Lii-
du (Vambo Kaal) esindajad. 
Üritusel osalesid veel Viimsi 
vallavalitsuse ja volikogu liik-
med (Jan Trei, Mari-Ann Ke-
lam, Mati Mätlik, Priit Robas), 
Eesti ja Viimsi Naabrivalve 
(Arvo Igalaan, Inga Kuus, Ma-
rek Väljari, Niina Jakobson, 
Rein Tuherm, Rocco Ots), PPA 
ja abipolitseinikud (Valter Pärn,
Marili Tammiste, Jelena Pol-
kopa, Annika Tikk, Egon Roo-
simägi, Rasmus Lahtvee, Tiit 
Villig), MTÜ Kodukant Har-
jumaa (Andrus Saliste), Viimsi 
Noortevolikogu (Karl Koost), 
G4S (Tarmo Nigols), Harju 
Maavalitsus (Heikko Kukk), 
külavanemad (Ants-Hembo Lin-
demann, Teele Kase, Vello Sa-
luste, Raimo Tann) jt.

Siseministeeriumi korrakait-
se- ja kriminaalpoliitika osa-
konna nõuniku Eimar Veldre 
ettekande teemaks oli Eesti Va-
bariigi siseturvalisuse arengu-
kava aastateks 2015–2020. Aren-
gukava esimeseks väljakutseks 
on tagada inimressurss ja hea 
väljaõppega motiveeritud per-
sonal, teiseks on vajaliku inf-
rastruktuuri ja tehnika taga-
mine. Kolmas väljakutse on 
süsteemse, teadmistepõhise en-
netustegevuse arendamine, ar-
vestades ennetustöös ka seda, 
kuidas suhtleme laste ja noor-
tega, kas lähenemisviis on mõ-
jus ja aitab inimest viia õigele 
teele või juhib hoopis valele 
poole. Neljandaks on kogu-
konna turvalisuse tagamisel va-
jaliku koostöö arendamine nii 
riigiasutuste, KOV-ide, kesk-
valitsuse kui ka kodanikuühen-
duste vahel. Kuna Veldre ette-
kanne oli väga huvitav, siis 
mitmed inimesed soovisid, et 
nimetatud teemade aruteluga 
võiks jätkata põhjalikumalt ju-
ba mõnel järgmisel üritusel. 

Selgus ka, et loomisel on maa-
kondlikud turvanõukogud.

Viimsi abivallavanem Mati 
Mätlik juhtis tähelepanu selle-
le, et Viimsi vallas on turvali-
susega tõsiselt tegelema haka-
tud, seda näitab Siseturvalisuse 
Nõukoja loomine ja ka naab-
rivalve initsiatiivil foorumite 
korraldamine. Mätlik ootas 
arutelult häid konkreetseid mõt-
teid, mida saaks hiljem edasi 
arutada ka väiksemates töö-
rühmades. Samal arvamusel oli 

ka Ida-Harju politseijaoskonna 
juht Valter Pärn, kes nentis, et 
mitme ümarlauas käsitletud tee-
mal saaks kasutada õpitubade 
analoogi ja väiksemas koos-
seisus saaks teemad põhjaliku-
malt läbi arutada. Samuti pidas 
ta heaks ideeks piirkonnapolit-
seinikke kohtumisi külavane-
mate ja külaseltsidega. Nii 
saaks politseinik lähemalt tut-
vuda kogukonnaga ja vastu-
pidi. Kohtumistel võiks arut-
eluks võtta mõned teemad, 

olgu need abipolitseinike kaa-
samine koostöösse või mõni 
konkreetne seadusemuudatus. 
Viimsi vallavolikogu liige ja 
Randvere külavanem Priit Ro-
bas tegi ettepaneku, et Naabri-
valve võiks oma eesmärke ja 
tegevust tutvustada ka Viimsi 
vallavolikogu liikmetele. Sa-
muti pidas ta tähtsaks, et kogu-
kondlikust naabrivalvest lähtu-
valt pöörataks rohkem tähele-
panu laste kasvatamisele. Va-
jame julgust, et tähelepanu juh-
tida probleemidele, kui näeme, 
et midagi on valesti. 

Heikko Kukk, Harju Maa-
valitsuse avalike suhete nõunik: 
“Viimsi Naabrivalve ümarlaud 
on suutnud tuua kokku kõik 
vajalikud osapooled, et saaksi-
me panustada üha turvalisema 
Eesti ehitamisesse. Selle kõige 
saavutamiseks on vaja teha 
koostööd. Tänapäeva kiire elu-
tempo kõrval me tihti ei tea ega 
tunne oma naabreid, aga seda 
saab ka kergelt parandada. Ma 
usun, et naabrivalve üheks 
mõtteks on kogukonnatunde 
tekitamine. Kui mõistame, et 
piisab vaid väikesest sammust, 
suhtlemisest, siis hakkab koos-
töö naabrite vahel ka toimima. 
Ja sellega tekib teadmine, et 
ma ei ole üksi ning mul on 
naabrid, keda tean ja usaldan.”

Rasmus Lahtvee, Eesti Abi-
politseinike Kogu tegevjuht: 
“Meie igaühe kodukoha turva-
lisus algab teadupärast meist 
endist ning ümarlaua vormis 
kohtumine erinevate kohali-
ke huvigruppide ja turvalisust 
mõjutavate koosluste vahel on 
kahtlemata üks hea võimalus 
koostööd omavahel paremini 
koordineerida. Samuti annab 
selliste kohtumiste regulaarne 

läbiviimine suurepärase viisi 
infovahetuseks, kuidas erine-
vaid häid mujal juba kasutuses 
olevaid praktikaid oma küla ja 
valla turvalisemaks muutmisel 
rakendada.” 

Marek Väljari, Eesti Naab-
rivalve tegevjuht: “Naabrivalve 
põhiidee on: “Hooli, märka, rea-
geeri!”. Tihti on inimestel väär-
tuslikke tähelepanekuid ja in-
formatsiooni erinevate rikku-
miste või puudujääkide kohta, 
mis kahjuks jäävadki naabrite 
omavaheliste juttude taseme-
le ega jõua nendeni, kes neid 
probleeme tegelikult lahenda-
da saaksid. Selleks, et infor-
matsioon õigesse kohta jõuaks, 
on Viimsisis regulaarselt kor-
raldatud naabrivalve ümarlau-
du, kus on kohal vallajuhid, 
politsei jt  ametiasutuste esin-
dajad, kes saavad oma igapäe-
vase tegevusega kaasa aidata 
Viimsi turvalisemaks muutmi-
sele.“ 

Helen Allas, Naiskodukait-
se Harju ringkonna esinaine: 
“Viimsis on turvaline elada. 
Aga turvalisus on palju enamat 
kui liiklusohutus ja vara kaits-
tus. Minus tekitab turvatunnet 
ka teadmine, et minu ümber 
on inimesed, kes oskavad krii-
si- ja ohuolukordades toimida. 
Minu jaoks ei hakka turvali-
sus kodu välisuksest ega aia-
väravast. Kodu mõistet saab 
vaadata laiemalt: minu küla – 
minu kogukond – minu vald – 
minu riik. Seega tunnen ennast 
turvaliselt, kui minu ümber 
elavad inimesed, kes oskavad 
näiteks esmaabi anda või tea-
vad, kuidas toimida elektrikat-
kestuse, üleujutuse või tule-
kahju korral. Loomulikult on 
meil kõigiks juhtumiteks omad 

Lõvi Leoga Muuga küla liiklus- ja turvalisuspäeval.

Kogukondlik naabrivalve – võimalus hoolida,  märgata, reageerida

Sotsiaalse turvalisuse vestlusring Pedase puhkekeskuses. Kõneleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt. Fotod Inga Kuus. 
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ressursid: pääste, kiirabi ja po-
litsei. Kuid kõige esimesed ja 
operatiivsemad abiandjad ole-
me me ise.“

Harjumaa valdade 
turvalisusfoorum
21. mail toimus Viimsis Harju-
maa valdade sotsiaalse turvali-
suse foorum, mis oli suunatud 
valdade vahelise ülepiirilise 
koostöö arendamisele, et tõsta 
kogukondade teadlikkust sot-
siaalse turvalisuse küsimustes: 
et inimesed hakkaksid rohkem 
märkama abi vajavate inimeste 
probleeme ning muresid, neist 
hoolima ja neile reageerima.  

Foorumi teemad olid oluli-
sed kõigi omavalitsuste jaoks. 
Üritusele olid kutsutud nii 
Viimsi vallavalitsuse kui ka ko-
gukonna erinevate sihtrühma-
de esindajad, samuti teiste Har-
jumaa valdade esindajaid, Rii-
gikogu liikmeid jt.

Foorumi ettekanded juha-
tas sisse Harju maavanem Ülle 
Rajasalu: “Igaühest meist sõl-
tub, milline on meie kodu ja 
selle ümbrus. Kanada kirjanik 
Charles de Lint on öelnud: 
“Kõik hinged igatsevad kodu 
järele. Omada ühes kohas tugi-
punkti, turvalist sadamat, mis 
ootaks neid, ükskõik, kui kau-
gele nende uitamised neid ka 
ei viiks.” Ühiskonna turvalisu-
se tagamine algab kodust, kus 
vanemad annavad oma lastele
kaasa põhiväärtused ning te-
kitavad neis väärtustepõhise 
käitumisharjumuse. Üheks põ-
hiväärtuseks võiks olla ausus 
ja seadusekuulekus. Ainult va-
nemate ja laste heast koostööst 
algab turvalisuse loomine ühis- 
konnas. Turvaline elukeskkond 
on kaasaegses riigis kujunenud 

pea iseenesestmõistetavaks, 
kuid mitte alati kergesti teos-
tatavaks. Erinevate organisat-
sioonide ja omavalitsuste va-
heline koostöö riigi turvalisuse 
tagamisel on äärmiselt tähtis. 
Pahatihti on eestlastel kom-
beks, et koostööd hakkame te-
gema vaid rasketel hetkedel. 
Maailm on aga muutlik ja ra-
hulik aeg võib asenduda hetke-
ga suure kriisiga ning selleks 
peame olema valmis. Peaksi-
me järgima neid lihtsaid reeg-
leid, mille najal meie ühiskond 
püsib – alates liikluseeskirjade 
järgmisest ja lõpetades tahtega 
oma riiki vajadusel vaenlase 
eest kaitsta. Hea koostöö sün-
nib inimeste vahel. Ükski sea-
dus, määrus või lepe ei hakka 
tööle iseenesest, vaid selle ta-
ga on inimeste hea tahe teha 
koostööd. Olgu siis ametnike, 
poliitikute või lihtsalt koda-
nike vahel. Tähtis on hoopis 
see, et igaüks peaks oma vald-
konnas pingutama ja mõtlema 
selle üle, kuidas muuta meie 
ühiskond paremaks ja turvali-
semaks. Maailma parandami-
ne algab iseendast ja oma käi-
tumise muutmisest. Elanikule 
kindlustunde tagamisel saab 
kohalik omavalitsus palju ära 
teha, lisaks riigi poolt pakutule 
toetada omaalgatusi vastavalt 
konkreetse piirkonna eripära-
dele ja võimalustele. Koostöö 
eeldab usaldust ja head tahet 
teha koostööd. Organisatsioo-
nid ja inimesed peaksid teine-
teist usaldama, loomaks häid 
suhteid ning tegema konstruk-
tiivset koostööd. Harju maa-
vanemana on minu töö seista 
maakonna tasakaalustatud ja 
tervikliku arengu eest. Tur-
valisust saame tagada targalt 

ning arukalt meie elukeskkon-
da planeerides ning maakonna 
arengut suunates. Meile kõigi-
le vajalik turvatunne ei ole ala-
ti iseenesestmõistetavalt ole-
mas. Oskus hoida teineteist ja 
üksteist on suured väärtused. 
Ma olen kindel, et me kõik 
soovime kindlustada oma las-
tele helget tulevikku.”

Foorum koosnes kahest 
osast. Ettekannetega olid pa-
lutud esinema Eesti Puuetega 
Naiste Ühenduste Liidu juhatu-
se esinaine Mare Abner, Anne 
Jegorova Sotsiaalkindlustus-
ameti ohvriabi üksusest, Polii-
tikauuringute Keskuse Praxis 
valitsemise ja kodanikuühis-
konna programmi analüütik 
Jane Matt,  Saue vallavanem 
Andres Laisk, Riigikogu sot-
siaalkomisjoni liige ja endine 
sotsiaalminister Helmen Kütt 
ning MTÜ Eesti Külaliikumi-
ne Kodukant juhatuse liige ja 
MTÜ Metsanurme juht Anneli 
Kana. Paneeldiskussiooni arut-
elul osalesid Ida-Harju polit-
seijaoskonna juht Valter Pärn, 
Riigikogu liige Artur Talvik, 
kes on ka siseturvalisuse vaba-
tahtlike toetusrühma esimees, 
Eesti laiapõhjalise riigikaitse 
ja kodanikuühiskonna toetus-
rühma liige, Naiskodukaitse 
Harju ringkonna esinaine He-
len Allas, Viimsi vallavalitsu-
se sotsiaal- ja tervishoiuameti 
juhataja Reet Aljas, Saue val-
lavanem Andres Laisk, Eesti 
Abipolitseinike Kogu tegev-
juht Rasmus lahtvee ning Rii-
gikogu liikmed Helmen Kütt 
ja Yoko Alender.

Muuga turvalisuspäev
14. juunil toimus Muuga küla 
liiklus- ja turvalisuspäev. Üri-

tus sai alguse Muuga küla 
elanike Ülle Kalme ja Liis 
Jürimäe initsiatiivist, kes aval-
dasid Naabrivalve koosolekul 
soovi, et ka nende küla elani-
kele võiks korraldada turvali-
suse ürituse. Muuga külas oli 
see suurejooneline turvalisuse 
alane ettevõtmine esmakordne. 
Vaatamata vihmasele päevale 
osalesid nii kohalik kogukond 
kui ka omavalitsuse esinda-
jad (Mailis Alt, Margus Talsi, 
Mati Mätlik). Üritus õnnestus 
ja meeleolu oli väga positiiv-
ne. Külaelanike head algatust 
toetasid ja aitasid ellu viia 
Eesti Politsei, Kaitseliit, Pääs-
teamet, Eesti Otsingukoerte 
Klubi, Viimsi Naabrivalve. 

Kaitseliidu meeskond (And-
rus Sepp, Lauri Laanemets, Jorh 
Läänerand, Erkki-Ardi Arbei-
ter) tutvustas huvilistele maas-
tikuautot, varustust ja relva, 
soovijatele tehti näole kaitse-
maaling. Politsei ja abipolitsei 
meeskond (Marina Aleksejeva, 
Marili Tammiste, Jelena Pol-
kopa, Egon Roosimägi, Õn-
neli Matt-Sermat jt) tutvustas 
liiklusohutuse reegleid ja jagas 
teadmisi jalgrattaga liiklemi-
sest. Lapsed said lahendada 
teste, kohal oli ka laste sõber 
Lõvi Leo. 

Päästeameti meeskond (Ju-
lia Kalašnikova, Marina Molt-
šanov) ja Muuga päästeko-
mando tutvustasid Päästeameti 
masinat, kus istudes said soo-
vijad ka pilti teha. Ametnikud 
vastasid huviliste küsimustele 
kodu tuleohutus ja veeohutuse 
jm kohta, näidati nn veeseina, 
mis avaldas muljet nii väikes-
tele kui ka suurtele. Suurt huvi 
pakkus ka Eesti Otsingukoer-
te Klubi etteaste, meeskonda 
kuulusid koerajuhid Kadri Vil-
jalo, Triin Raag ja Elli, Ene 
Sikk ja Sally, Katrin Vellesalu 
ja Tara, Jaakko Vaahtoniemi 
ja Argon, Kristi Kreitsmann 
ja nende vahvad hoolealused. 
Viimsi vallas elab kolm otsin-
gukoera.

Invaühingu perelaagri 
vestlusring 
15. juulil toimus Padise vallas 
Pedase puhkekeskuses Viimsi 
Invaühingu perelaagri prog-
rammi raames sotsiaalse tur-
valisuse vestlusring. Viimsi In-
vaühing korraldas selle koos 
Viimsi Naabrivalvega. Üritu-
se eesmärk oli panna inimesi 
mõtlema erivajadusega inimes-
te, eakate, puudega inimeste jt 
abivajavate toetamisele. Sage-
li ei ole selge, kust läheb piir 
erivajadusega inimese ja eaka 
vahel, puudega inimese jt vä-
hemuses olevate sihtrühmade 
vahel. Ka noored ja terved või-
vad saatuse tahtel olla kord ise 
erivajadustega inimeste olu-
korras. 

Osalejad said arutelu käi-
gus rääkida teemadel, mis nei-
le enam huvi pakkusid: 1. Eri-
vajadustega inimeste märka-
mine ja nende kaasamine ko-
gukonna üritustele; omavalit-

suse, politsei, turvafirmade jt 
koostöö. 2. Riigikogu liikmete 
kaasamine kogukonna turvali-
susega seotud koostööprojek-
tidesse. 3. Kodanikukaitse. Krii-
siolukorras käitumise ja tege-
vuse planeerimine, arvestades 
erivajadustega inimesi ja ea-
kaid. 4. Koostöö kohalike oma-
valitsuste, riigi, eraettevõtete, 
IT-spetsialistide, ministeeriu-
mite jt asutuste vahel, et proo-
vida leida IT-lahendusi erivaja-
dustega inimeste (eakate, laste)
jälgimiseks. 5. Erivajadustega 
laste kaitse lasteaedades ja 
koolides; inimväärtuste põhi-
sed koostööprojektid; vaba-
tahtlike kaasamine.

Erivajadustega inimeste mu-
red on sarnased nii Viimsi val-
las kui ka mujal Eestis. Riigi-
kogu liikmed Helmen Kütt ja 
Monika Haukanõmm jagasid 
oma pikaajalise kogemuse põh-
jal häid mõtteid, kuidas võiks 
erivajadustega inimeste prob-
leeme kaardistada ja ennetada. 
Näiteks Viljandi linnavalitsus 
tegi koostööd kohaliku inva-
ühingu ja noortevolikoguga. 
Probleemide mõistmisele ja 
ennetamisele saaks kaasa aida-
ta näiteks sellega, kui omava-
litsuse ametnikud mängiksid 
ise läbi ratastooli, lapsevankri 
või rulaatori kasutaja teekon-
nad avalikus ruumis.

Priit Robas tundis huvi, 
kuidas ta saaks Randvere kü-
lavanema ja ka vallavolikogu 
liikmena veelgi paremini kaa-
sa aidata Viimsi Invaühingu 
liikmete ja erivajadustega ini-
meste probleemide lahendami-
sele. Robase sõnul on eelkõige 
vaja jagada häid praktikaid ja 
kogemusi, kuidas kogukond 
neid inimesi aidata saab. Abi 
pakkumine ja abi küsimine on 
peen kunst, abistamise soovi 
ja privaatsuse rikkumise vahel 
võib olla nähtamatu piir. Os-
kamatu sekkumine võib hea 
asemel kahju teha. Oluline on 
märgata abivajajat, olla val-
mis välja tulema enda elu mu-
gavustsoonist ja mitte minna 
mööda. Olla valmis abi andma 
ning valmis ka selleks, et abi-
soov võidakse tagasi lükata. 
“Ühel päeval võime olla meie 
ise need, kes abi ja tuge vaja-
vad,” tõdes Robas. 

Vestlusringis tuletati meel-
de ka endise vallavanema Jan 
Trei poolt 28. jaanuari fooru-
mil välja öeldud mõtteid, et 
peale Siseturvalisuse Nõukoja 
võiks ellu kutsuda ka sotsiaal-
se turvalisuse nõukoja, kus 
arutelu teemaks oleks sotsiaal-
sete kitsaskohtade kõrvalda-
mine ning kus toimuks regu-
laarne koostöö vastava võrgus-
tiku abil. 

Maardu abilinnapea Vla-
dimir Arhipov jagas Maardu 
linnavalitsuse kogemust, kui-
das alates sellest aastast hakati 
korraldama ühiseid kontserte 
nii erivajadustega inimestele 
kui ka tavakodanikele. Tule-
mus on suurepärane, kuna ini-
mesed tulid ühisüritusele, kus 

saadi omavahel tuttavaks ja 
hakati suhtlema. 

Vestlusringist võttis osa ka 
Eesti filmirežissöör, produtsent 
ja eraettevõtja Peeter Rebane. 
Ta rääkis, kuidas juba aastaid 
on tema ettevõtte korraldatud 
kontsertidel lahendatud eriva-
jadustega inimeste pääsemine 
üritustele, ratastoolis inimes-
tele on ehitatud invatribüüne. 
Hea mõte oli ka see, et eriva-
jadusega inimeste aitamine et-
tevõtluses võiks olla iga et-
tevõtja jaoks põhimõtte küsi-
mus, kuid teine asi on, kuidas 
tagada seda Eesti ühiskonnas 
üldisemalt. Samuti juhtis ta tä-
helepanu, et läbi meedia ja 
filmimaailma saaks kajastada 
erivajadusega inimeste mu-
resid ning nõnda kaasa aidata 
nende lahendamisele ja enne-
tamisele. Ta tõi näiteks ühe lü-
hifilmi, mille filmis ratastooli 
kasutav noormees ja mis tõi 
väga inimlikul tasandil esile 
lahendamist vajava probleemi.  
Erivajadusega noormees ostis 
kinopileti, reisis läbi linna alla 
laskuva bussiga, kasutas kald-
teid, aga lõpuks kinno jõudes 
avastas, et vana kinomaja saali 
viis vaid pikk trepp.

Arutelu käigus selgusid veel 
mitmed mured, näiteks laste 
võimalik kadumine. Uuriti või-
malust, kuidas saaks lapsi tur-
vata mõne nutika IT-seadme 
abil. Viimsi vallavalitsusest osa-
les arutelus abivallavanem Mar-
gus Talsi, kes tegeleb ka hari-
dusvaldkonnaga. Talle toodi 
näiteid erivajadustega laste 
kohtlemisest lasteaedades. Kü-
simusi jagus ka politseinik 
Urmas Elmile, Reservpääste-
rühma liikmele Ene Sikule, 
Päästeameti esindaja Julia Ka-
lašnikovale ning Eesti Naabri-
valve tegevjuhile Marek Väl-
jarile. Eesti Naisjuristide Liidu 
ja Naiskodukaitse liige Maa-
rika Pähklemäe puudutas ka 
kriisiolukorras käitumist ja ju-
riidilise abi kättesaadavust. Kait-
seliidu meeskond (Janika Tobi, 
Indrek Puumeister, Priit Perk-
son, Raivo Piberman) tutvus-
tas lastele sõduri varustust ja
relva. Soovijad said näole kait-
semaalingu. 

Sellised kokkusaamised, kus 
inimeste ärakuulamiseks ja arut-
eluks võetakse aega, on väga 
vajalikud. 

Viimsi Naabrivalve tänab 
kõiki koostööpartnereid ja ini-
mesi, kes oma hea nõu ja abiga 
ürituste õnnestumisele ja tur-
valisuse loomisele Viimsi val-
las kaasa aitasid!

Lõpetan, tsiteerides Rivo 
Noorkõivu: “Elanikke koos hoi-
dev vaimsus ja kogukondade 
ühistegevus pakuvad omaosa-
lust ja kindlustunnet, et suurte 
asjade ajamisel ei unune rohu-
juure huvid. Ikka selleks, et 
Viimsi vald oleks armas paik, 
kus loovus kohtab võimaluste 
merd.” 

Inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite 

koordinaator
 

Kogukondlik naabrivalve – võimalus hoolida,  märgata, reageerida

Sotsiaalse turvalisuse vestlusring Pedase puhkekeskuses. Kõneleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt. Fotod Inga Kuus. 
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Rannarahva muuseum 
kutsub talletama suvitus-
mälestusi ja suvitamisega 
seotud esemeid ranna-
küladest 20. sajandi algu-
sest tänaseni. 

Muuseumi kogudesse on oo-
datud fotod, postkaardid, kirja-
vahetus, kirjalikud mälestused, 
esemed ja kõik muu, mis on 
otseselt või kaudsemalt seotud 
rannakülade suvituskultuuriga.

Enam kui 100 aastat on 
Eestimaa rannakülad pakku-
nud pelgupaika linnakärast põ-
geneda soovijaile. Teema on 
aga seni ehk tänamatult varju 
jäänud. Ometi on suvivõõrad 
toonud rannarahvale juba 19. 
sajandi lõpust alates olulisel 
määral lisateenistust. Tänaseks 
ongi paljudest kaluriküladest 
kujunenud just suvituskülad.

“Suvitamise lugu Eestimaa 
randades ulatub tsaariaega ja 
tolleaegsetesse kaunitesse su-
vemõisadesse, suvitamine oli 
härrasrahva privileegiks. Alles 
1920–1930ndatest said ka laie-
mad linlaste hulgad võimalu-
se hakata suvemõnusid nauti-
ma. Kuurortide kõrval sai po-
pulaarseks üürida perele puh-
kuse veetmiseks toad ranna-
talus. Seoses nõukogude pe-
rioodi algusega ja piiritsooni 

Outsider Inside
Rannarahva muuseumis on 15. septembrini ava-
tud noore andeka Eesti juurtega Kanada kunst-
niku Jessie Anneli Viirlaid McNeili näitus “OUTSI-
DER INSIDE“, mis toob vaatajate ette 2014. aasta 
laulu- ja tantsupeo teemalised kollaažid.

Jessie interdistsiplinaarne kunst käsitleb koha ja mäluga 
seotud teemasid, rõhuasetusega kultuuriajalool, identitee-
dil ja keelel. Need kujundlikud paberkollaažid, mida neiu 
ise nimetab “koha portreedeks”, on sündinud tänavafoto-
graafi vaatepunktist, kuid vormistatud kollaažidena.

Näitusel eksponeeritud kollaažide seeria toob vaataja-
ni 2014. aasta laulu- ja tantsupeo. Pidulised ja peoküla-
lised traditsioonilistes või moodsates rahvarõivastes lõid 
tänavatele meeleoluka atmosfääri. Jessie, kes sel ajal Tal-
linnas viibis, muutis kokku kogutud hetked värvikateks ja 
omanäolisteks kollaažideks. See seeria toob meieni festi-
vali kõrghetked ja igapäevasemad momendid ühe Kanada 
eestlase pilgu läbi. Kollaaže luues uuris Jessie keerukat 
küsimust: kes on eestlane tänases hetkes; milline peab 
“kõrvalseisja” (ingl. k outsider) olema, et olla “seespool” 
(ingl. k inside)?

Jessie isa (Ewan McNeil) on šoti ja ema (Helle Viir-
laid) Eesti päritolu. Neiu kasvas üles Kanada lääneranni-
kul, seega meri ja rannik on tema elus tähtsat rolli män-
ginud. Jessie vanavanemad jõudsid uude maailma mööda 
merd reisides. Tänu Põhja-Eesti rannikule õnnestus Jessie 
vanaisal Arved Viirlaiul põgeneda Nõukogude Liidu oku-
patsiooni eest ning kohtuda ja abielluda Hiljaga, kunstni-
ku vanaemaga. Taoline Eestist Kanadasse minemise lugu, 
kuidas turvalist uut elu otsides vahetati üks rannik teise 
vastu, on vägagi tuttav paljudele perekondadele ja inimes-
tele, kes okupatsiooni eest üle mere põgenesid. Meri on 
jäänud vabaduse, ohtude ja muutuste sümboliks, samal 
ajal kui kallas on midagi kindlat – kodu –, mille suunas 
vaadatakse nii minnes kui ka tulles. Kuigi Jessie kollaa-
židel kujutatud inimesed on digiajastust, ei ole eestlaste 
rõõm lihtsatest asjadest ja traditsioonidest kusagile kadu-
nud ning on jätkuvalt midagi, mida rannarahvas naudib.

Jessiel on kaunite kunstide bakalaureusekraad Emily 
Carri nimelisest Kanada ülikoolist ning ta on töid ekspo-
neerinud oma kodulinnas Vancouveris ja ka mujal Ka-
nadas. Möödunud aastal oli Jessie kunstnikuna praktikal 
Tartus trükimuuseumis.

Rannarahva muuseum

3. augustil esietendus 
Viimsi vabaõhumuuseu-
mis Viimsi Suveteatri 
lavastus “Mereplekid“.

Meri ei käitu seaduspäraselt. 
Tema tujudest, tugevusest ja 
andidest sõltujad on samasu-
gused. Rannarahvas on pida-
nud läbi aegade koos merega 
ja võimalust mööda elama. Kui 
kalapüük vahetati tulusama pii-
rituseveo vastu, siis oligi see 
lihtsalt üks neist võimalustest.

Ühe tujuka tormi järel ko-
gunevad Märska pere lapsed 
ja taat rannale omasid ootama. 
Torm viskab kaldale pereisa 

piirituseplekid ning ühe võõra, 
kellele jutustatakse mitu lugu… 
Need lood on ajast, mil meri oli 
“plekiline“ ja kui minna tuli ka 
siitsamast, Viimsi rannast.

Näidendi autor on Piret Saul-
Gorodilov, lavastaja Eva Kalbus, 
muusika lõi Jarek Kasar, mängi-
vad Ene Järvis, Külli Reinu-
mägi ja teatritrupp KOKK.

Etendused toimuvad: 7., 8. 
augustil kell 19 Viimsi vaba-
õhumuuseumis ja 14., 15., 21., 
22., 29. augustil kell 19 Prang-

Viimsi Suveteater esitleb: “Mereplekid”

Külli Reinumägi, Eva Kalbus ja 
Ene Järvis. Foto Hannes Egmond

kehtestamisega suvitajate arv 
rannakülades esialgu küll vähe-
nes, kuid hakkas tasapisi taas 
kasvama. Piiritsooni tingimus-
tes tuli rannikule pääsemiseks 
muidugi luba hankida, kuid 
liiga suuri takistusi suvitama 
soovijaile ei tehtud. Ranna-
rahva muuseum loodab seda 
rannarahva suvist ajalugu tal-
letada. Materjale kasutatakse 
ka uue püsinäituse ettevalmis-
tamisel, suvituskultuuril on sel 
näitusel oluline roll,” avab ran-
nataludes suvitamise ja kogu-
miskampaania tagamaid muu-
seumi kogude ja näituste osa-
konna juht Kadi Karine.

Esemetest on oodatud en-
disajast ja lähiminevikust pärit 
ranna- ja suvitustarbed ning 
rõivad (nt supelkostüümid või 
suvised kleidid), jalanõud, ak-
sessuaarid, mänguasjad, spor-
ditarbed jms.

Kogumisaktsioon kestab 
2015. aasta lõpuni.

Lisainfo: Kadi Karine, ko-
gude ja näituste osakonna juht, 
kadi@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 5625 2517. Vaata ka http://
www.rannarahvamuuseum.ee/
kogumisaktsioon.

Rannarahva muuseum
Kogume suvitusmälestusi 

rannaküladest

Kogume suvitusmälestusi

li sadamas kultuurikuuris Noor 
kaardivägi.

Piletid Viimsi vabaõhumuu-
seumi etendustele on müügil 
Piletilevis ja kohtade olemas-
olul ka kohapeal.

Prangli saarel toimuvatele 
etendustele tuleb piletid ette bro-
neerida, seda saate teha veebi-
aadressil www.pranglireisid.ee. 
Hind: 15 €, sooduspilet 13 €, 
eelkooliealised lapsed saavad 
etendusele tasuta. 

VT
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Randlaste kohvikutepäev

15. augustil algusega kell 
11 Viimsis esmakordselt 
toimuval kohvikutepäe-
val saab ringi peale teha 
tervele vallale, et koguda 
retsepte nii maitsvaks 
toiduks kui ka põnevaks 
eluks. Sel päeval avane-
vad lisaks randlaste kodu-
kohvikutele ka mitmed 
tavakohvikud ja asutu-
sed, millega tasub tutvust 
teha.

Kristina Kams
Randlaste 

kohvikute-
päeva 

korraldaja

Randlaste kohvikutepäeva kor-
raldamine on olnud suur rõõm. 
Kõige positiivsem on selle tee-
konna juures kuulda laialdast 
tagasisidet ja näha vallaelani-
ke valmidust ning tahet osale-
da. Tore on tõdeda, et inimesed 
on nõus oma külalislahkust ja 
kodu teistega jagama – viima-
ne on teadagi püha koht, mida 
igaüks peaks hindama. Selline 
avatus on oluline ka kõrgemal 
tasandil – nimelt kujundame 

Kohvikutepäeval jagub head ja paremat

nõnda meie valla üldist kuvan-
dit. Siin elavad teotahtelised ja 
sõbralikud inimesed.

Maailm muutub ja tulevad 
uued traditsioonid. Randlaste
kohvikutepäevast võiks välja 
kasvada igal aastal korraldatav 
üritus, mis tooks rahva kokku 

ja avaks naabrile ukse. Soli-
daarsus on tänapäeval väärtus, 
mida tuleb au sees hoida ning 
iga väiksem ettevõtmine on 
samm lähemale Viimsi kogu-
konna ühtsusele: nagu laulupi-
du tõi eestlased kokku ja näitas 
meid tervikuna, nii kogunegu 

ka randlased kodukohvikutes-
se. Arvan, et on oluline murda 
stereotüüpi kinnisest ja omaet-
te hoidvast eestlasest.

Olen saanud ürituse orga-
niseerimise jooksul suhelda pal-
jude erinevate inimestega. Ime-
line on näha, et registreerunute 

hulgas on nii lapsi, hobikokka-
sid kui ka professionaale. Toi-
dutegemine on põimitud pal-
jude huvitavate ideedega – osa-
lejad on üles näidanud loomin-
gulisust ja innukust. Näiteks 
me ei pruugigi teada, et naaber 
on osav keraamikas või hoo-
pis etlemises. See on võimalus 
kodukandi elanikega paremini 
tuttavaks saada ja uusi side-
meid luua. Või hoopis avasta-
da naabrimemme hoovis vana 
hea koogiretsept ja rikastada 
oma kodust menüüd.

Oma tegevusega näitame 
ka noorematele eeskuju. Rand-
laste kohvikutepäev on võima-
lus olla koos kogu perega ning 
tuua kokku erinevad põlvkon-
nad. Eesmärgiks ei ole tulu 
teenimine, vaid ilusa päeva 
kinkimine kogukonnale, iseen-
dale, lähedastele ja sõpradele. 
Tähtis on mõnus ja soe atmos-
fäär ning hea energia. Seega 
kutsun kõiki viimsilasi esime-
sel kohvikutepäeval osalema. 
Kohtumiseni!

Randlaste kohvikutepäeva puhul kestis meie Facebooki lehel 
6. augustini ka ahvatleva auhinnaga kohvikumäng. 

Kohvikutepäeva keskmes on uued tutvused igal tasandil. Foto Matton

2014. aasta kevadel avatud noa on tallinna ja Viimsi piiril 

asuv mereäärne, 80-kohaline restoran, 

mis oma lahtioldud aja jooksul võitnud paljude 

toiduarmastajate südamed. 

www.noaresto.ee, noa@noaresto.ee, tel 5080 589
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Randlaste kohvikutepäev

Randlaste kohvikud 15. augustil 2015
Haabneeme
1) Black Rose Pubi
Randvere tee 11
Black Rose Pubis kohtuvad hea mee-
lelahutus, hästi veedetud aeg ja head 
toidud-joogid. Siin saab jalgu sirutada, 
mõnusat muusikat kuulata ja lasta en-
dale ette kanda virnade viisi hõrgutisi.
Mida head Black Rose Pubis leidub:
• suitsuahjus suitsutatud värske kala;
• suvine ja värske grillmenüü – grilltelk 
pubi terrassil;
• burgerid – veise-, talle- ja pardiburger;
• suvised ja värsked Pauligi kohvijoogid: 
Sombrero ja Kohvi-smuuti (mustsõstra).
Külastajatele on Viimsi SPA parklas par-
kimine tasuta.
Kontakt: Maris Reimann

2) grüüne
Melba tee 1
Kui on isu värske suitsulesta või mahlase 
burksi või hoopis hõrgu magusa ampsu 
järele, seadke sammud Melba teele, et 
oma maitsemeeli paitada ja mõnusalt 
aega veeta. Lapsi ootab mänguplats. 
Soovitav on tulla pigem jalgsi või rattaga, 
autode parkimisvõimalused on piiratud. 
Kontakt: Merike Adamson

3) Haabneeme kohvik aastast 1972
Rohuneeme tee 32
Tunne end kui kodus!
Kontakt: Kerti Plakso

4) Head naabrid
Taluranna põik 1
Kohvikumenüüs eelistame kodust ja ma-
hedat toorainet, pakume ka toortoidu 
valikut. Menüüs on hooajaline supp ja 
koduküpsetatud leib. Kohvi ja tee juurde 
leiab magusat, tervislikku ning kodust 
koogivalikut. Meie pere lapsed kutsuvad 
kindlasti enda küpsetatud lemmikmaius-
tusi maitsma. Kell 12 toimub jogurti val-
mistamise õpituba, jogurtit pakutakse ka 
kohvikumenüüs. Õpitoas osalemiseks on 
soovitav eelregistreerida Facebooki le-
hel www.facebook.com/juuretis.
Kontakt: Annika Saukas

5) Kai Kodused Küpsetised
Kesk tee 1
Ootame teid keha kinnitama maitsvate 
ja hõrkude värskete küpsetistega. Vali-
kust leiate imemaitsvad kreemiga muf-
finid, erinevad koogid/tordid ja kindlasti 
ka soolaseid ampsukesi. 
Kontakt: Kai Kell

6) Kreemikohvik
Kesk tee 1
Pakume kohvi, maitsvat ja tervislikku 
kohvikõrvast, turgutavaid tervisekoktei-
le. Lisaboonusena võimalus saada kiirelt 
kreemi näole, kätele… kuhu vaid vaja! 
Soovijad lahkuvad meie teematelgist 
kauni make-upiga. Lastele lõbusad näo-
maalingud. Telgil  on Oriflame’i logod, ka-
sutame Oriflame’i nahahooldustooteid 
ja dekoratiivkosmeetikat. Tutvustame 
kohvikultuuri.
Kontakt: Margot Lubja

7) Maria Laidoner 
Mõisa tee 1
Maria Laidoner armastas külalisi vastu 
võtta ja neid kostitada omatehtud küp-
setistega. Viimsi Naiskodukaitse “Ma-
ria“ Laidoneri mõisa kohvikus pakume 
ajaloohõngulisi ja armastusega tehtud 
maitsvaid küpsetisi.
Kontakt: Maarika Pähklemäe

8) Memme juures
Kesk tee 1

Tule naudi Memme juures lapsepõlve 
lõhnasid, mis tekitavad õnnetunde, ja 
maitseid, mis iial ei unune! Siin ootab 
teid ka töötuba koos Marge Saarega 
(www.facebook.com/handmadeby-
marge?fref=ts), lapsi sõidutavad armsad 
ponid Larita ja Kapten, pakutakse tradit-
sioonilist Memme toitu.
Kontakt: Kristina Kams

9) Nugised ja muud loomad
Nugise tee 4
Nugise teel nugiseid veel nähtud ei ole, 
kuid rebast varahommikul küll. Looma-
dest on meil eriti soojad suhted naabri 
taksi Elliga ja Hundi tee Bertaga. Aias ja-
lutavad aeg-ajalt vahvad kassid ja müt-
tavad mutid. Aastaid tagasi on majas 
nähtud ka hiirt. Sellest lähtuvalt on me-
nüüs nostalgiahõngulised “Kirju koer”, 
“Kass Artur”, uutest tulijatest “Rebase 
rull”, “Muti musi”, “Kõik hiired armas-
tavad seda…”. Kõik koogid ja muud hõr-
gutised on tehtud pere laste endi ja naab-
ripoisi poolt. Lisaks väga hea kohvi jm 
joogid. Olete väga oodatud!
Kontakt: Kristiina Konno

10) Nugiste Köök
Lumemarja tee 14
Pakume Pita Burgereid, mida iga päev ei 
tehta – teravasõpradele ka chilli versioo-
nis! Et oma kohvielamus meeldejäävaks 
teha, on võimalik soetada kohvitass di-
sainerite Kadi Hektori või Maris Loitmet-
sa loomingust. Kui aga kohvi pole teie 
maitse, siis saab ka koduaia õuntest 
tehtud erinevaid siidreid. Magustoiduks 
muffinid ja jäätis. Lastele mängunurk. 
Kontakt: Martin & Karin

11) Pihlaka tervisekohvik
Pihlaka tee 19
Meie mahlabaari mahlad-smuutid on kõik 
valmistatud aeglase mahlapressiga. Ko-
hapeal on võimalik ka oma käega kat-
suda-proovida aeglast mahlapressi, mis 
pressib mahla, säilitades puu- ja juurvil-
ja looduslikud maitsed ja toitained.
Kontakt: Anneli Kõiv, Britta Matson

12) Pööningukohvik 
Rohuneeme tee 40
Pööningukohvik ühendab suvised õue-
mõnud ja pööningule omapärase hõngu. 
Kohvik ootab suuri ja väikseid pöönin-
gusegadusse erinevate täidistega pann-
kooke nautima. Lisaks maitsvale toidule 
saab külastaja pööningukraami uudista-
da ning endale vajaminevat kaasa soe-
tada. Valik on kirju, nagu pööningul ik-
ka. Lastele pakume huvitavat tegevust. 
Tule taevale lähemale, tule vaata, mis 
pööningul toimub! Avatud kell 11–16.
Kontakt: Jaana Taar

13) RootSu Rannabaar 
Kesk tee 20
Ideaalne koht, kus varbad liivas ning vei-
ni- või kokteiliklaas näpus suve nautida. 
Rannabaaris tekib tunne justkui viibiksi-
te mõnes kaunis lõunamaa rannas, kus 
absoluutselt kõik saavad nautida killu-
kest paradiisi!
Kontakt: Maria Sepper

14) Savikoja kohvik
Heki tee 4
Karin Kalmani keraamikaateljee avab 
uksed! Viimsi päevakeskuse savisõbrad 
pakuvad head ja paremat suupärast. Hu-
vilised võivad väikese tasu eest käed 
saviseks teha, tehtud asjad saab hiljem 
kätte. Ateljee riiulitel on vaatamiseks ja 
kaasa ostmiseks autorikeraamikat.
Kontakt: Karin Kalman, Anne Peterson 

Kelvingi
15) Kook ja kala
Eha tee 37
Naabrinaised suvel hoos
peavad kohvikut nüüd koos
rannarahva meeleheaks
kala pakkuma nüüd peaks
lisaks koduleiba, kooki
juurde jahutavat suvejooki.
Kontakt: Egle Lilp

16) Kott ja Kook
Eha tee 29
• Suurepärased vahvlid
• Kõhtu täitvad pannkoogid
• Näpunikerdused
Kontakt: Annely Neame

17) Regatt
Koidu tee 12
Kus on kõige magusamad koogid ja maits-
vamad pirukad? Aga kõige krõmpsuva-
mad värsked hapukurgid ja värskenda-
vam naturaalne limonaad? Milline näeb 
välja üks Laser-klassi purjekas? Kõik vas-
tused koduhoovikohvikust Regatt.
Kontakt: Kitti-Liis ja Stina-Sandra Rammo

Lubja
18) Kasteheina
Tõnikse talu
Lubja tee äärsel heinamaal saab lisaks 
rukkiräägu laulule ja ilusale vaatele nau-
tida ka meie pere lemmikküpsetisi. Näi-
teks seene tartalette, šokolaadikooki, ma-
deleine küpsiseid ja palju muud head ja 
huvitavat. Kohvik on avatud kell 11–17. 
Parkima mahub 12 autot.
Kontakt: Kristiina Mooses

Metsakasti
19) 7 TEIST
Raudrohu tee 17
Menüüs 7 maitset, külalistele 17 kohta, 
külaliste sõidukitele 7 parkimiskohta. 
Kontakt: Margus Maasing

20) Kõik müügiks
Angervaksa tee 1
Kohvik on natuke nagu “kirbukas”, aga 
mitte päris. Müügil on ka tuttuusi käsi-
tööna valminud portselani, keraamikat. 
Kohvikus pakutakse suviseid suupisteid 
ja marjakooke, kosutavat taimeteed ja 
loomulikult kohvi.
Kontakt: Marje Tamm

Miiduranna
21) Kilukarbisiluett
Miiduranna tee 11
• ETVs sajandivahetuse aastatel eetris ol-
nud Köögikunsti sarja köök-stuudio.
• Pererahvas Ülle ja Anto laste ja laste-
lastega ootavad kohvi ja küpsetistega.
• Loterii! Iga teine loos võidab aastaküm-
netega koju kogunenud kohvijoomise 
tarbeid jms.
(Parkimist pole organiseeritud! Jalgsikõnd 
on tervislikum.)
Kontakt: Ülle Puusep

22) Külavanema suitsuahi
Miiduranna tee 8 / Kalda tee 12
Teele on Miiduranna külavanem, Lulli 
ja Veltsi tütar. Lull ja Velts olid Miidu-
ranna küla ühed esimesed majaehitajad 
nõuka ajal 1960ndatel. Loomulikult on 
sellest ajast saati ka oma aias suitsukala 
tehtud. Kuigi kala on Tallinna lahes kor-
di vähem ning Viimsis on elu meeletult 
muutunud, siis suitsuahi tossab edasi. 
Head kala ja suutäie magusat peab saa-
ma! Kohvik “Külavanema suitsuahi” on 
avatud kell 11–18 või kuniks kala jätkub. 
NB! Palume tulla autota – jala või jalg-
rattaga. Maksmine sularahas. Viisakalt 

ja vähemviisakalt käituvad koerad võib 
kaasa võtta. Külalisi ootavad kaks iiri set-
terit – printsess Miia ja lõhverdis Puntsel.
Kontakt: Mart Kase

Muuga
23) Muuga küla kohvik
Ojakääru plats (Kabelikivi parkla)
Hubases kohvikus saab maitsta nii soo-
laseid kui ka magusaid Muuga küla 
naiste küpsetisi ja kooke. Lisaks müüme 
oma aedades kasvatatud aedvilju.
• Kell 13 esineb meie enda küla kõhu-
tantsutrupp Arakkis. 
• Kohvi ja koogi vahepeale saate külas-
tada Kabelikivi – 18,7 m pikkust ränd-
rahnu, mis on suuruselt teine Eestis. Kivi 
asub kohvikust 200 m kaugusel.
• Lastele joonistusvõistlus ja auhinnad.
Ootame nii oma küla rahvast kui ka kau-
gemalt tulijaid, kohapeal on külarahvale 
ettepanekute raamat küla elu arenda-
miseks!
Kontakt: Liis Jürimäe, Ülle Kalme

Naissaare
24) Seen ja Mari
Miini tee 3
Pakume lõkkel valmistatud pannkooke 
mustikamoosiga ja muid lihtsaid toite. 
Kui mets annab, saab ka värsket see-
nerooga. Otse kohvikulaua kõrvalt on 
võimalus korjata mustikaid. Lisaks saab 
nautida kaunist Naissaare loodust, värs-
ket õhku ja vaikust, sest saarel puudub 
elekter ning saare keskel ka mobiililevi 
ja internet. Avatud on rannakivide kau-
nistamise töötuba. Võimalus on külasta-
da kohviku läheduses asuvat miinitehast 
ja miiniladusid. Asume saare keskosas, 
umbes 1,5 km kaugusel sadamast endi-
ses veduri remonditöökojas miinitehase 
ja miiniladude läheduses (viidad väljas). 
Saarele saab kell 10.00 väljuvate liini-
laevadega Monica ja Katharina.
Kontakt: Eve Ott

Prangli
25) Muuseumi tankla
Lääneotsa küla
Muuseumi tanklas-kohvikus saab keha 
kinnitada värsketest marjadest jääti-
sekokteiliga ning paljude muude huvi-
tavate suupistetega, mida saarel mujal 
ei leidu. Asume Kelnase sadamast u 1,5 
km kaugusel peatee ääres Prangli saar-
te muuseumi õuel.
Kontakt: Carmen Ott

26) Rahvamaja kohvik
Kelnase küla
Ainukesena kogu saarel pakume pika-
ajalise traditsiooniga Prangli “PIRAKAT” 
ning muud suupärast. Ootame teid Kel-
nase sadamast 900 m, Prangli südames.
Kontakt: Carmen Ott

27) RAEpreilide kohvik
Prangli sadamakuur
Pakume suurepäraseid kooke, pirukaid, 
jooke ja muud maitsvat – süüa saavad 
nii magusasõbrad kui ka soolase eelista-
jad. Maitsev valik ootab ka gluteeni- ja 
laktoositalumatuid. Kell 13.30 sadamas 
Viimsi suveteatri “Mereplekid” – ühenda-
ge kultuurielamused maitseelamustega!
Kontakt: Annika Prangli

28) RootSu Saare-resto 
Ülasaare 
Populaarsesse RootSu-ketti kuuluv res-
toran, mille menüüs on nii kohalikke kui 
ka kaugemate kontinentide toite. Mee-
leolu loob Skandinaavia-stiilis hubane 
sisekujundus.
Kontakt: Maria Sepper

Pringi
29) InnAmorata kodugurmee portse-
lanikohvik
Nurme tee 3
Armastusega valmistatud toit, kenasti 
kaetud laud ja oskus pakutut kõigi meel-
tega tunnetada viivad ülimate maitse-
naudinguteni! InnAmorata on avatud 
Rannarahva muuseumis kell 12–22 ime-
kauni portselaninäituse interjööris, ilusa 
ilma korral ka sisehoovis. Esitletakse ja 
kaasa osta saab põnevaid veine vanast 
maailmast ja muidki hõrgutisi. Kell 19–21 
bossanovaõhtu portselanikohvikus. Mu-
sitseerivad Tarvo Jaaksoo ja Mart Pauklin.
Kontakt: Ülle Niinemets

30) Jaakobi Vahvlikohvik
Nurme tee 2
Kui lihast ja kalast isu täis, tulge puhake 
jalga ja laske maitsemeeled valla – kä-
sitsi valmistatud soojad vahvlid värskete 
marjade ja jäätisega ootavad teid! Paku-
me kehale kosutust ja hingele rõõmus-
tust. Avatud kell 11–16, misjärel algab 
kontsert sarjast Hingemuusika!
Kontakt: Mikk Leedjärv

31) Kingu Kohvitantede kohvilaud
Rohuneeme tee 51
Viimsi vabaõhumuuseumi prouad paku-
vad värsket enda röstitud kohvi ja sinna 
juurde hõrku moosisaia. Kes kofeiini ei 
kannata või lihtsalt uudishimulik, võib 
mekkida ka viljakohvi. Laual aurab va-
naaegne söega soendatav kohvikann 
ja hubast Kingu elumaja täidab värskelt 
valminud kohviubade meeldiv aroom.
Kohvi röstimist saab tulla kaema kella 
11.00–14.00. Kohvi juua saab veel tun-
nike peale röstimise lõppemist.
Kontakt: Maivi Kärginen

32) Krügeri kalamaja
Rohuneeme tee 51
Endises kalur Jakob Krügeri elamus on 
end sisse seadnud mõnus kalamaja, kus 
peategelaseks randlaste põhitoidus – ka-
la. Ka toidul on ajalugu ja Krügeri kala-
majas serveeritakse teile rannarahva 
toiduajalugu kaasaegses põhjamaises 
kastmes. Külastaja taldrikule jõuavad ko-
halikud mereannid, tsaariaegse retsepti 
järgi vürtsitatud kilud ja kalurite värskest 
saagist valminud road. Kvaliteedi eest 
vastutab peakokk Dmitri Demjanov.
Lisaks on võimalik nautida meeleolu-
elamusi, mida pakub vana kaluritare ja 
randa loksuva mere harmooniline duett. 
Kalamaja on avatud kell 11–18, kui ilu-
sat ilma ja inimesi jagub, siis kauemgi. 
Kontakt: Dmitri Demjanov

33) Külarestoran RootS
Rohuneeme tee 57b
Juba neli aastat Viimsi soojalt tuksuvaks 
südameks olnud külarestoran, kus on 
mõnus koos pere ja sõpradega head toi-
tu ja seltskonda nautida! RootSus pai-
tatakse maitsemeeli toitudega, mille 
maitsed rändavad läbi erinevate maail-
majagude ning saavad lõpuks ideaalselt 
kombineerituna kokku teie taldrikul!
Kontakt: Maria Sepper

34) La Taqueria Mucha Muchacha en 
la Calle Lila
Sireli tee 3
Mehhikohõnguline kohvik! Muusika ja lau-
lu koosloomise rõõm on meid seekord 
kokku toonud pakkumaks mehhikomait-
selisi soolaseid ja magusaid hõrgutisi 
ning jooke. Igal täistunnil Mariachi bänd. 
Mehhiko riietuses tulijale Corona. Laste-
le mängunurk ja uued mängukaaslased.
Kontakt: Anne Halling
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35) Maria
Kimsi tee 2
1920ndate hõnguga hilissuvistest mait-
setest inspireeritud aiakohvik ootab kü-
lalisi, kes hindavad kodust gurmeed. 
(Parkimisvõimalused on piiratud).
Kontakt: Elo Perling-Kõmper

36) Pringid pirukad
Tuulepesa tee 6
Kolme Pringi külas elava pererahva et-
tevõtmine, kus igal perenaisel on küla-
listele pakkuda nii pirukaid, pannkooke 

ke suveroogasid. Kohvikus saab vaadata 
ja loomulikult ka kaasa osta isetegevusli-
ke kunstnike loomingut. Müügil on Hinge 
Jürgensoni maalid ja portselanimamslite 
maalitud portselannõud. Töötab õnnera-
tas, milles iga number on võidunumber!
Kontakt: Hinge Jürgenson, Lehte Jõemaa

38) Rukkirand
Rukkilille tee 1
Hubases aiamiljöös pakume võimalust 
kohvi kõrvale midagi head ampsata ja 
omavahel juttu puhuda. Lapsi ootab las-

kui ka lihtsalt kooke. Lisaks leiab me-
nüüst häid jooke. Igal täistunnil elavas 
esitluses 10-minutiline luulepõimik Ju-
han Viidingu loomingust.
Kontakt: Ingrid Käo

Püünsi
37) Portselanmamslid
Meremärgi tee 21
Kohvi pakutakse kindlasti portselantassist. 
Maiad saavad maiustada, soolalembeli-
sed saavad soolase ampsu. Lapsed saavad 
– memme musi! Kindlasti on ka üllatuslik-

tenurk. Parkida on võimalik lapsevank-
reid ning tõuke- ja jalgrattaid!
Kontakt: Elise Rand

39) VeTo
Vesiroosi tee 16
Kui Püünsi küla eided otsustasid kord kar-
bisuppi teha, sai see nii hea, et võib 
teistelegi pakkuda. Meie kohvikus pa-
kutakse maailma parimat karbisuppi ja 
kindlasti ka muud head-paremat iga-
le maitsele. Saab soolast ja magusat 
ning hea ilma korral õnnestub ka õigete 

randlaste kohaselt “külkaga” väike tiir 
teha. Laudasid on võimalik ette bronee-
rida telefonil 5527 714. 
Kontakt: Rita Veskimeister, Kairi Toiger

40) Väike KRINgLI KOHVIK
Kasesoo tee 10
Avatud kell 11–14. Palume auto jätta 
Püünsi kooli juurde!
Kontakt: Liis ja Kristjan Prikk

41) Õed Tihedad
Kasesoo tee 16
Maitsvad koogid ja suutäis soolast. Ava-
tud kell 11–15. Parkimine Püünsi Kooli 
juures, edasi jalutuskäik 3–5 minutit.
Kontakt: Marge Kaskpeit

Randvere
42) Nurmenuku Suvekohvik
Nurmenuku tee 1
Värsked vaarikad, supp, mereannid, ko-
dused toidud ja sõbrannad ootavad!
Kontakt: Villem Keerdo, Ulvi Kangru

43) Randvere Külaseltsi kohvik
Kibuvitsa tee 1
Pakume kohvi, isetehtud suupisteid ja 
lisaks suitsukala. Vastutav esindaja na-
gu ikka Priit Robas:)
Kontakt: Priit Robas

44) Toome Šokolaadikohvik
Toome tee 13
Toome (tee) laste eestvedamisel loodud 
mõnus pesa toob rõõmu eelkõige las-
tele, pakkudes kõike seda, mida saab 
koduselt valmistada šokolaadist ja jääti-
sest. Unustatud ei ole ka täiskasvanuid, 
keda on kohvikus ootamas maitsvad 
käsitöötrühvlid ning tiramisumagustoit. 
Kui liiga magusaks kisub, siis saab siit 
ka kosutavat seenepirukat, kiluvõileiba 
ning grillirooga. Pakume ka kohvi ning 
mahedat taimeteed. Kui juhtub olema 
palav ilm, pakume ka värskendavaid jää-
jooke. Mõnusat meeleolu loob kohvikus 
sume suvemuusika. Lapsed saavad kätt 
proovida osavusmängudes. Kohvikusse 
on võimalik ka lauda ette broneerida.
Kontakt: Eve Kümnik

Rohuneeme
45) Kivineeme kohvik
Suur-Ringtee 19
Suupisted merest, metsast ja koduaiast. 
Tulge kindlasti, teid ootab värske õhk, 
kaunis merevaade ja lustakad perenaised!
Kontakt: Anneli Reimer

46) Meri mu Meri
Suur-Ringtee 28
Pakume midagi silmale, midagi hingele, 
midagi meelele ja midagi keelele. Me-
nüü vastavalt ilmale. Võite tulla ka hal-
va tujuga, sest siit saab naeru näole ja 
laulud suhu!
Kontakt: Mare ja Marek Süld

Soosepa
47) gRILL Bill pop-up kohvik
Lageda tee 6-2
Üllatage oma maitsemeeli suus sulavate, 
jalust rabavate grillitud veiseliha pihviga 
kästiööburgeritega! “Üle küla burgerid” 
on heaks kiidetud naabrite ja naabri-
te naabrite poolt ning neid lihtsalt peab 
proovima! Tulge nautige pere ja sõpra-
dega mõnusat soolast suutäit, meeleolu-
muusikat ja lõbusat seltskonda! Parkimine 
ja laste mänguväljak kohe kõrval.
Kontakt: Erki Kukk

Tammneeme
48) Suvekohvik Kokteil
Küla lõkke/sadama ala
Värske merebriis, lummav vaade, mee-
liülendavad hõrgutised, Shindo venitus-
minutid, üllatused! 
Kontakt: Jan-Christofer Kurg

25 26 27 28

24 Naissarel

Pranglil
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Juba augusti keskel 
avatavas Viimsi Keskuses 
ootab suur meelelahutus-
keskus lapsi ja ka täis-
kasvanuid lõbusalt aega 
veetma. 

Ligi 2000 m2 alal paiknevad 
bowlingu- ja piljardikeskus 
Ku:lsa:l ning 5–12-aastastele 
lastele loodud ainulaadne 
MUUUV Viimsi seiklusmaa.

Ku:lsa:l on paljudele seni 
tuttav Tallinna kesklinnast, kus 
klubi on juba üle 10 aasta mee-
lelahutajaid teenindanud. Nüüd-
sest ei pea Viimsi bowlingu- ja 
piljardihuvilised enam kauge-
le sõitma, vaid saavad oma ho-
bidega tegeleda kodukohas. Ava-
tavasse Ku:lsa:li mahub korra-
ga aega veetma kuni 150 ini-
mest. Mängijate käsutuses on 
8 bowlingurada, 10 piljardi- ja 
2 snuukrilauda, lisaks avar is-
tumisala ning baar. Sportlikult 
saab aega veeta nii sõprade kui 
ka töökaaslastega. Ku:lsa:lis on 
võimalik korraldada näiteks las-
te sünnipäevi, poissmeeste- või 
tüdrukuteõhtuid, jõulupidusid, 
firma- või klassiüritusi – kõik 
seltskonnad on oodatud.

Viimsis valmiv klubi on vä-
ga eriline, sest läbi salaakende 
saab tutvuda bowlingu tehni-
karuumiga. Lisaks on kasutu-

Viimsi Keskuse avavad Viimsi 
All Stars Band ja Kõrsikud

Augustis täitub Viimsi Hiina restoranil China Red 
avamisest juba 8 aastat. 

Kes veel ei tea, siis asume Haabneemes kohe Rohuneeme 
tee alguses. Süüa saab kohapeal, kuid võib ka kaasa osta, 
samuti pakume alates augustist toidu kohaletoimetamist. 

Ka Eesti inimesed on hakanud tasapisi Aasia toidukul-
tuuri omaks võtma. Siiski küsitakse sageli ketšupit, majo-
neesi ja musta leiba, mida meil aga pakkuda pole. Samuti 
ei julge mõni inimene meie restorani külastada, arvates, et 
kõik toidud on hirmus vürtsikad. 

Hiina kööki iseloomustab lihtsus ja kiirus: koostisosad 
lõigatakse väikesteks tükkideks ning vokitakse kõrgel kuu-
musel ja kiiresti. Selline stir-fry (segades praadimine) säi-
litab toidu värskuse ja loomuliku maitse. 

Olulise osa toidulauast moodustavad nuudlid, riis, köö-
giviljad ja lihad. Maitsestades ei saa läbi küüslaugu, ingveri 
ega sojakastmeta, kasutatakse ka austrikastet, hoisinkastet, 
viie vürtsi segu, koriandrit, tšillit, Sichuani (Szechuani) pi-
part. Peamiseks joogiks on hiinlastel tee. 

Valmistamismeetod ja koostisained teevad meie China 
Redi menüü tervislikuks. Väga oluliselt eristume ka asja-
oluga, et me ei kasuta oma köögis mingeid lisaaineid – ei 
lõhna- ja maitsetugevdajat E621 (naatriumglutamaat) ega 
toiduvärve. See on paraku Aasia restoranides väga levinud 
kõikjal maailmas, nii et glutamaaditalumatusest räägitakse 
kui Hiina restorani sündroomist. 

Paljud kliendid ostavad meilt toidu kaasa, seda on kõi-
ge mugavam teha telefoni teel ette tellides. Kuna tradit-
siooniliselt on portsjonid suured, on meil võimalik ena-
mikku liharoogadest ka tellida väikese portsjonina. Hinna-
tasemelt oleme kindlasti soodne söögikoht: supid 3 eurot, 
riis ja nuudlid 3-4, lihad alates 4 eurost. 

Soodne, tervislik ja hea asukohaga – China Redi pere on 
valmis ka järgmised kaheksa aastat teie toidulauda rikastama!

Rea-Marelle Tamm

Ku:lsa:l ja MUUUV Viimsi 
seiklusmaa – meelelahutus 
kogu perele

sel uudne rajaprogramm ning 
väga suurt tähelepanu on pöö-
ratud põnevatele valgus- ja he-
lilahendustele.

Rõõmustamiseks on põh-
just ka väikelaste vanematel: 
loodud on spetsiaalne tegevus- 
ja ronimisala 2–5-aastastele las-
tele. Samal ajal kui lapsevane-
mad bowlingurajal punkte püüa-
vad, saavad nende väikesed jä-
reltulijad lõbusalt mängida ning 
viibida siiski oma ema-isa vaa-
teväljas. Selline lahendus laseb 
peredel väga hästi koos aega 
veeta.

Suuremaid lapsi ootab aga 
täiesti unikaalne ja väga palju-
sid põnevaid tegevusi pakkuv 
MUUUV Viimsi seiklusmaa, kus 
saab  korraga vahvalt aega vee-
ta kuni 150 last. Põnevaid at-
raktsioone leiavad mängukes-
kusest nii väiksemad kui ka 
suuremad lapsed ning avasta-
mist jätkub kogu päevaks – seik-
luspargis toimuvad tegevused 

nii õhus, maa all kui ka maa 
peal. 

Julgemad saavad oma jõu 
ja oskused proovile panna kal-
juronimisseinal või võrkpüra-
miidil, sõpradega koos hulla-
ma ootab vahva poroloontünn 
ja batuudiala. Liu- ja ronimis-
torud, saladuslikud kookon-
kiigud, mitmed interaktiivsed 
mängud ja palju muud toredat 
ootavad mänguhimulisi lapsi 
lõbutsema.

MUUUV Viimsi seiklus-
maal saab loomulikult pidada 
ka laste sünnipäevi või muid 
lasteüritusi. Selleks on loodud 
viis lustlikku erivärvilist maja, 
mis koondavad erinevate üri-
tuste seltskondi. Keskuses on 
olemas ka köök ja kohvik, et 
soovijad saaksid vajadusel toi-
dust uut energiat ammutada.

MUUUV on ainulaadne unis-
tuste siseseiklusmaa, mis muu-
dab iga lapse päeva lõbusaks.

Helen Saluveer

Kaheksa aastat 
Hiina kööki Viimsis

Seiklus algab 13. augustil.

Juba 13. augustil kell 14 
avanevad Haabneemes 
piirkonna suurima kau-
banduskeskuse – Viimsi 
Keskuse – uksed. 

Avamispäeva puhul toimub pal-
ju põnevat ning keskuse kaup-
lused, toitlustus- ja meelelahu-
tusasutused teevad eripakku-
misi. Viimsilasi ja kaugemalt 
tulijaid oodatakse Viimsi Kes-
kusesse edaspidi iga päev, et 
poolsaare parimas Selveris os-
telda ja ka lõbusalt aega veeta.

Keskuse turundusjuhi Piret 
Kulli sõnul esinevad avamisel 
paljud kohalikud talendid: Viim-
sist pärit pillimängijad, lauljad 
ning tantsijad. “Viimsi Keskus 
on loodud kohalikele inimeste-
le, oleme neilt keskuse kujun-
damisel rohkelt väärtuslikku ta-
gasisidet saanud,” kinnitab Piret 
Kull. “Seetõttu on loomulik, et 
ka avamisel on tähelepanu kesk-
punktis just siinsed esinejad. 
Viimsis elab ju nii palju ande-
kaid ja toredaid inimesi.”

Päeva üheks naelaks on just 
Viimsi Keskuse avamise puhul 
Happy Jazz festivali eestveda-
ja Aivar Vassiljevi poolt kokku 
kutsutud Viimsi All Stars Band. 
Esmakordselt astuvad koos üles 
Pearu Paulus, Kelli Uustani ja 

Marko Matvere. Lisaks hoolit-
sevad muusikaliste maiuspala-
de eest muhedad Kõrsikud.

Päeva jooksul saab kaasa 
elada ka MyFitnessi treening-
keskuse näidistrennidele, Make
Your I.D. soenguesitlustele ning 
JJ-Street Dance Company tant-
suetendustele, lastele tutvusta-
takse põnevat MUUUV seik-
lusmaad. Auhinnamängude kin-
gitused on keskuses avatud kaup-
lustest.

Mida uuest keskusest 
leiab?
Piret Kulli sõnul loodavad aren-
dajad, et uuest keskusest saab 
viimsilaste lemmik ostlemis- 
ja meelelahutuskoht. “Oleme 
valinud Viimsi Keskusesse üür-
nikke kohalike inimeste soo-
videst lähtudes,” kinnitab tu-
rundusjuht. “Siin saab ära teha 
kõik igapäevased ostud ning 
tulla perega aega veetma mee-
lelahtus- või söögikohtadesse. 
Midagi meelepärast peaks kes-
kusest leidma iga inimene.”

Viimsi Keskuse suurim 
kauplus on Selver, mille too-
tevalikus on lisaks toidule (sh 
Selver Gurmee) ka rohkelt tar-
bekaupu. Gurmeesõpradele on 
avatud ka Juustukuningate ning 
Delicato poed, sobivaid jooke 

leiab Krugeri veinipoe ning Õl-
leköögi toodete hulgast. Eines-
tajaid ootavad  Babyback Ribs 
& BBQ, Hesburger, Silk Sus-
hi, CHI, Subway, Onu Eskimo 
jäätisekohvik, New York Pizza 
ja kohvik Mademoiselle. 

Spordisõbrad on oodatud 
treenima My Fitnessi treening-
keskusesse, spordirõivastega va-
rustab viimsilasi Sportlandi 
kauplus, kus asub ka ratta- ja 
suusahoolduskeskus. II korru-
sel on aga ligi 2000 m2 pinnale 
loodud meelelahutuskeskus: pil-
jardi- ja bowlinguklubi Ku:lsa:l 
ning MUUUV Viimsi seiklus-
maa lastele.

Lugemishuvilisi rõõmustab
suure valikuga Apollo raama-
tukauplus ning lapsi XS män-

guasjapood. Edaspidi leiavad 
viimsilased ka parimad ilutee-
nused just Viimsi Keskusest, 
kus avavad uksed ilusalong 
Make Your I.D., solaariumisa-
long ning mitmed ilu- ja ehte-
poed. Kodukaupu saab valida 
Koduekstra ning Kodu ja Köök 
tootevalikust. 

Piret Kulli sõnul on kesku-
ses palju avastada, sest kaup-
luste nimekiri on pikk. “Viimsi 
Keskuses on ka lemmiklooma-
pood, optikakauplus, hobipoed 
ning palju-palju muud,” ütleb 
turundusjuht. “Ootame alates 
13. augustist kõiki Viimsi Kes-
kusesse. Rohkem infot leiate 
meie Facebooki lehelt ja vee-
bist www.viimsikeskus.ee.”

Kelly Härmson

VIIMSI KESKUSE AVAMISPÄEVA KAVA
l 14.00 Uksed avatud – saabujaid tervitavad Randvere Pasuna-
koor ja saksofonimängijad
l 15.00 Make Your I.D. soenguesitlus
l 15.20 JJ-Street Dance Company tantsuetendus
l 15.40 MyFitnessi näidistreening
l 16.20 JJ-Street Dance Company tantsuetendus
l 16.40 MyFitnessi näidistreening
l 17.10 Viimsi All Stars Band – solistid Kelli Uustani, Pearu Pau-
lus ja Marko Matvere
l 18.20 Kõrsikud
l 19.00 Kõrsikud
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Bailatino hoiab 
vormis ja paneb 
silmad särama
Olen käinud juba aastaid bailatino trennides ja 
tunnen, et ei vahetaks seda millegi vastu. 

Igal treeningstiilil on oma ainulaadne hingamine. Ja baila-
tino puhul seal lihtsalt on see miski, mis ikka ja jälle trenni 
tagasi toob. Lahe õhkkond, millestki ägedast osa olemise 
tunne, kokkukuuluvus, soov saada paremaks ja pingutada, 
inspireerivad treenerid ja trennikaaslased. Treeneri jaoks 
ei ole sa anonüümne tegelane, sinu arengu vastu tuntakse 
huvi ja sa näed ka ise, kuidas regulaarsel kohalkäimisel 
kõik palju paremaks läheb: vastupidavus, koordinatsioon, 
kehahoiak, üldine vorm ja ka meeleolu.

Kui töö on pingeline ja päevad kiireid kohtumisi ning 
askeldusi täis, siis on väga raske trennis regulaarselt käia, 
ka minul. Kohtumine lükkub edasi, ootamatult juhtub 
midagi või on lihtsalt tööpäeva lõpuks kirjeldamatu vä-
simus kallal. Olen paraku ka ise pikemaid vahesid tren-
nis käimisesse sisse jätnud, aga ikka ja jälle tagasi läinud. 
Mida rohkem tunned, et oled leidnud oma ala ja oma õige 
trennikoha, seda lihtsam on end vajalikul hetkel sundida 
trennikotti võtma ja liigutama minema. DanceAct Tantsu-
stuudio bailatino trennid on minule sedasi mõjuda suut-
nud. Kohe, kui olen end läbi vihma ja külma või pimeduse 
väsimusega võideldes kohale ajanud, on äkki kõik hästi. 
Stuudio särab tuledes, ruume täidavad kirglikud Ladina-
Ameerika rütmid, koridorid on täis innukalt oma trenni 
algust ootavaid inimesi. Ja oledki äkki selles tantsumaail-
mas, unustad kõik pähe kogunenud töömured ning lihtsalt 
tantsid end vabaks. Ära minnes on iga kord ületamatu tun-
ne, et oled iseenda heaks midagi vajalikku teinud, aga seda 
mitte ainult vormi hoidmise mõttes. Ka energiat on nagu 
iseenesest juurde tulnud, pea on vabanenud rusuvatest mõ-
tetest ning naeratus kipub huultele. Niimoodi olen mitu 
korda koju minnes veel mõnda trennis kõlanud muusikat 
ümisenud ja otse tänaval paari tantsusammu harjutanud. 
Kannatamatusega ootan järgmist korda.

Evelin Ojamets
moeblogija ja kommunikatsiooniekspert

Spordis tulekul
l 7. augustil algavad Prangli spordipäevad
k 11.30–20.00 Laskmisvõistlused Loo väljal
l 8. augustil jätkuvad Prangli spordipäevad
k 11.00–20.00 60m jooks, hoota kaugushüpe, tennisepallivise 
(kuni 13 aastased) ning kuulitõuge Ülesaarel  
k 21.00 Autasustamine Rahvamaja terrassil 
Lisainfo: Remo Merimaa, remo@viimsivv.ee, 5691 6918

Juuli alguses vallutasid 
8–18-aastased lapsed ligi 
nädalaks Soome pea-
linna. Jalgpalliturniirile 
tuli osalejaid Venemaalt 
Ameerikani ning Islandilt 
Brasiilia ja Tansaaniani. 
Osales ka viis Martin 
Reimi Jalgpallikooli võist-
konda. 

Kõigi vanuseklasside peale osa-
les kokku üle 1200 tiimi, män-
gijate arvule tuli üks null veel 
lisaks kirjutada. Martin Reim 
oli kunagi nende seas, kes eest-
lastele Helsinki Cupile teed ra-
jasid: aastakümneid tagasi või-
tis ta Lõvide koosseisus selle 
turniiri kahel korral. Nüüd on 
aeg sinna treenerina minna. 

“Omal ajal tehti sellel võist-
lusel osalemisest suur uudis, 
nüüd on seal käimine üsna ta-
vapärane,” võrdleb Reim. “Te-
gemist on ühe suurema Tal-
linna lähedal peetava rahvus-
vahelise võistlusega, kus saab 
eakaaslastega mõõtu võtta.”

Selline sündmus suurendab 
ühtekuuluvustunnet. Paljud va-
nemad sõitsid mänge vaatama, 
parajasti mänguvabad võist-
konnad elasid oma kooli oma-
dele kaasa. Lapsed on uhked 
nii oma jalgpallikooli kui ka 
kodukoha Viimsi üle. Avapäe-
va lõpetanud rongkäigus jäi 
korraldajate tehtud YouTube’i 
videole ka MRJK lipp.

Miks saatsite tänavu võist-
lema just need viis võistkonda: 
kuni 15-, 12-, 10- ja 9-aastased 
poisid ning kuni 10-sed tüdru-
kud? 

“Kõik välisturniirid on va-
nematele kulukad, see määrab 
paljuski, kuhu ja kellega min-
na. Kui keegi sõidud kinni 
maksaks, võiks minna väga pal-

judega,” selgitab Reim. “Olu-
line on, et võistlus oleks lastele 
kasulik ja arendav. Helsingisse 
sõitsid võistkonnad, kes saa-
vad Eestis omavanuste seas 
hästi hakkama. Ja mul on hea 
meel, et hästi läks ka Soomes.”

Reimi sõnul muutub Hel-
singis poiste võistkondadel asi 
keeruliseks siis, kui vastu as-
tub mõne Soome suurklubi aka-
deemia (eesotsas HJK-ga, aga 
neid on rohkem) esindus. “Need 
võistkonnad on moodustatud 
tiheda konkursi ja katsete abil. 
Meil nõnda suurt valikut pole, 
kuid õnneks on päris palju lap-
si, kes saavad selles konkurent-
sis hakkama. Kõik meie võist-
konnad jõudsid alagrupist eda-
si, play-offi.“

Noortespordi kohta räägi-
takse ikka, et olulisem peaks 
olema mängija areng, mitte kii-
re tulemuste tagaajamine. Kui-
das lähenete sellele küsimuse-
le oma koolis? 

“Meie eesmärk on anda iga-
le lapsele parim arengukesk-
kond. Me ei sea eesmärki, et 
peame selle või teise võistluse 
võitma, ei aja otseselt tulemust 
taga. Küll on oluline, kuidas 
mäng välja näeb, et lapsed õpik-
sid õigeid asju, et me ei pek-
saks ainult palli ette, vaid söö-
daksime, liiguksime palliga.

Ma valetaksin, kui ütleksin, 
et ei taha, et klubist kasvaks 
välja Eesti koondise mängi-
jaid. See on kõrgeim eesmärk 
ja seetõttu on praegune töö vä-
ga oluline. Et kui sa jõuad täis-
kasvanute klassi, oleks sul va-
jalikud oskused olemas. Näen 
noortekoondiste treenerina, kui 
palju on mängijatel puudujää-
ke. Oma koolis püüame neid 
vigu vältida. Üritame mängida 
oma stiilis ja läheme iga män-

gu võitma,” sõnastab Reim koo-
li kreedo. Harjutamisvõimalus 
antakse kõigile huvilistele ning 
seetõttu moodustatakse vaja-
dusel ühe ja sama aastakäigu 
sees erineva tasemega treenin-
gugrupid.

Helsinki Cupi 
tulemused
“Alustan tüdrukutest (sünd 2005 
ja hiljem, treener Signe Pärtel). 
Nad käisid esimesel nii suurel 
turniiril ja vastaste tasemest pol-
nud õrna aimugi. Teame vaid, 
et Soome naiste jalgpall on pä-
ris heal tasemel. Nähtu oli väga 
positiivne. Seda enam, et paljud 
meie tüdrukud on lubatust aasta, 
kaks või isegi kolm nooremad, 
nad jäävad endast suurematele 
lihtsalt füüsiliselt alla,” kom-
menteerib Reim. “Kutsume uusi 
tüdrukuid trenni! Tahame moo-
dustada eraldi grupid 2005-2006 
ja 2007-2008 sündinutele.”

Viimsi tüdrukud said ala-
grupis teise koha, veerandfi-
naalis jõuti normaalaja viimas-
tel sekunditel 1:1 viigini ning 
võideti penaltiseeria, draamat 
ja vaatemängu oli nagu MM-il. 
Poolfinaalis kaotati tulevasele 
võitjale HJK-le 0:1.

9-aastased poisid (treener 
Arli Salm) tegid MRJK pari-
ma tulemuse – alagrupis 5 või-
tu ja 1 kaotus. Lõpptulemust 
teada ei saanud, sest ses vanu-
ses play-offi veel ei mängitud. 
Reim: “Vastaste õigest tuge-
vusest oli keeruline aru saada. 
Kindlasti olid poisid tublimad 
kui eelmisel aastal, mil kaotati 
rohkem kui võideti. Eriti meel-
dis mulle nende mänguisu ja 
mängudeks valmisolek.”

MRJK võistkond näitas pi-
gem lõunamaalastele omast särt-
sakat ja resultatiivset jalgpalli, 

sellest räägivad tulemusedki: 
3:5, 8:1, 10:5, 8:1, 3:1 ja 6:1!

10-aastastel poistel (tree-
ner Martin Kaalma) oli viima-
se mängu eel võimalik ka ala-
grupp võita, kuid tuli leppida 
0:0 viigi ja tihedas konkurent-
sis 4. kohaga, mis tõi play-offi 
avaringis vastu Käpylä Pallo 
akadeemia tugeva võistkonna. 
“Vastane oli parem, meil pol-
nud samasugust osavust, kiirust, 
söödumängu,” tõdeb Reim.

12-aastased poisid (treene-
rid Ivo Lehtmets ja Alar Kal-
juvere) said alagrupis Honka 
akadeemia järel teise koha, 
kuid pidid play-offi esimeses 
ringis tunnistama penaltite jä-
rel vastase paremust. Reim: 
“Kahju, olime mänguliselt üle, 
kuid lasime endale lüüa rumala 
viigivärava – võinuksime jõu-
da 8 parema sekka. Meeldis, et 
Honkaga madistati alagrupis 
peaaegu lõpuni võrdselt.”

15-aastased poisid (treene-
rid Ivo Lehtmets ja Paul Siht) 
läksid alagrupist kolmanda ko-
haga edasi ja said kõige eksoo-
tilisema kogemuse, kui play-
offi esimeses ringis tuli vastu 
astuda brasiillastele. “Nad olid 
võitnud oma alagrupi ja taga 
nulli hoidnud. Mängisime kont-
rate peale, 0:0 jäigi, aga penal-
titega siiski kaotasime.

Kõigi viie võistkonna esi-
nemise võib kokku võtta nii: 
häbeneda pole midagi, üldine 
pilt oli hea. Mullu osales meie 
koolist Helsingis kaks võist-
konda, enne seda jäi aastaid va-
hele. Me ei saa eeldada, et lä-
heme ja võidame kõiki. Kind-
lasti lisas niisugune võistlus 
lastele motivatsiooni,” võtab 
Reim Helsinki Cupi kokku.

Ville Arike 

Jalgpallikooli võistkonnad 
Helsinki Cupil

Helsinki Cupil osalenud viimsilaste ühispilt rongkäigu lõpul. Foto Päivi Palts

Viimsi Keskuse avavad Viimsi 
All Stars Band ja Kõrsikud
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Pauline Bobkova 100 
Anna Milvek 93
Leida Sauela 93
Valdeko Iital 92
Aino Kasemets 92
Aino Tagaväli 92
Maimu Luige 91
Mihkel Makarov 91
Aino Raid 91
Vaike Laugmaa 85
Asta Milder 85
Saima Märks 85
Tiiu Reinoja 85
Luule Silla 85
Astrid Benno 80
Laine Kleesment 80
Asre Koha 80
Elvi Krivan 80
Arved Läheb 80
Toivo Mark 80
Viive Pürg 80
Eva-Hella Raudsepp 80
Rein Sakk 80
Linda Zaikina 80
Vilma Tomingas 80
Arnu Torim 80

Ahto Tõemets 80
Manivald Vain 80
Laine Aasmäe 75
Liia Adamson 75
Peeter Ehala 75
Ester Jaanimägi 75
Raimo Henriksson 75
Maimu-Reet Kajari 75
Enno Kauna 75
Lemmi Linna 75
Leida Malmström 75
Aleksander Nilov 75
Mare Ots 75
Olav Povar 75
Tiiu Rumessen 75
Agu Sisask 75
Valentin Tarvas 75
Saima Toonela 75
Marve Torim 75
Rein Vaikre 75
Toomas Vassar 75
Valentina Vinogradova 75
Heljo Virkebau 75
Jaak Öpik 75
Madis Aitaja 70
Malle Arike 70

l Kalle ja Mariana Simsonil sündis 11. juunil 
tütar Mariete.
l Eduard Rumjantsevil ja Ksenia Rumjantseval 
sündis 12. juunil tütar Mila.
l Priit ja Kätlin Hinnovil sündisid 17. juunil 
kaksikud Markus ja Marten.
l Kristjan Koovitil ja Triin Urbanil sündis 
18. juunil poeg Kevin.
l Indrek Hermanil ja Agne Kurrikoff-Hermanil 
sündisid 22. juunil kaksikud Marta ja Herta.
l Kristo Lillemägil ja Eilin Mägil sündis 
25. juunil poeg Kaspar.
l Kaspar Pärnal ja Alice Sooarul sündis 
26. juunil poeg Kristjan.
l Margus Kotteril ja Külli Koovil sündis 
29. juunil poeg Harald.
l Eduard Tšekrõžovil ja Katre Tšekrõžoval 
sündis 30. juunil poeg Gregori.
l Aleksandr Sõtševskil ja Maria Duhhoval 
sündis 3. juulil tütar Amelie.
l Margus Jõgisool ja Kai Soonbergil sündis 
6. juulil tütar Lisandra.
l Eglit Ukel ja Silja Kaldal sündis 13. juulil 
tütar Paula.
l Mikk Rauertil ja Kai Kiiveril sündis 22. juulil 
tütar Susanne Amii.
l Kristjan ja Signe Ahvenal sündis 27. juulil 
tütar Elise.
l Indrek ja Epp Kuusikul sündis 28. juulil poeg Armin.
l Trevor ja Merlin Kreitsbergil sündis 
2. augustil tütar Emma Eliisabet.

Ants Juhvelt 70
Hille Jõe 70
Maie Kangur 70
Silvi Keva 70
gunnar Kool 70
Toomas Kuik 70
Voldemar Kuusing 70
Lembit Leemets 70
Linda Leppmets 70
Silvi Likk 70
Hugo Linholm 70
Maire Ollino 70
Enn Paas 70
Adele Pärnpuu 70
Anne Raat 70
Made Ring 70
Mark Roiz 70
Vello Roosioks 70
Rein Ruukel 70
Vilja Räim 70
Arta Suurorg 70
Ene Valkna 70
Priit Voit 70
Maia Wennerberg 70

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Palju õnne! Tere tulemast!
VIIMSI VALLAS REgISTREERITUD SÜNNID

Kuni 14. august
IV suvine võistulugemine
1.–9. klasside õpilastele
Viimsi raamatukogus

Alates 25. mai
Joogatunnid
E ja K k 18.30–20.00
Tuulise või märja ilma korral 
toimuvad Viimsi Huvikeskuses
Juhendaja: Pille Tali
Lisainfo: pilletaliyoga.com
Kaasa matt ja pleed!
Viimsi vabaõhumuuseumis
 
Kuni 31. august
Raamatuväljapanek 
“Mis maa see on? – Reis ümber 
Eestimaa”
Viimsi raamatukogus
Raamatuväljapanek “Suvel loe 
ja lõõgastu!”
Lastele “Lahedat lugemist 
suveks!”
Randvere raamatukogus

Kuni 14. august
Viimsi õpilasmaleva II vahetus
Viimsi poolsaarel

7. ja 8. august k 19
14. ja 21. august k 19
15., 22. ja 29. august k 13.30
Viimsi Suveteater 2015
Lood piirituse vedamisest – 
“Mereplekid“
Peaosades: Ene Järvis ja Külli 
Reinumägi
Muusika autor Chalice
Pilet 15 €
Viimsi vabaõhumuuseumis

7. august k 21
Elav muusika 
Saksofonil Henri Aruküla & 
DJ Ronald Väli
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

7.–8. august
Prangli spordipäevad
Prangli saarel, Ülesaarel
k 22 pidu ansambliga 
2 Quick Start
Prangli rahvamajas

8. august k 21
Elav muusika 
Daniel Levi akustiline kontsert
DJ Andres Kukk
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis 

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

9. august k 11
Jumalateenistus
Juhatab Eliot Preisfreund
Viimsi Vabakoguduse kirikus

9. august k 14.30
Jumalateenistus
Teenib õp Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

12. august k 12–19
Vabaõhu Noortekeskus
Rahvusvaheline noortepäev
k 13 Jalgpallivõistlus: noored 
versus vallavalitsus
k 15 Vabaõhukontsert
Korraldaja: Viimsi Noortekeskus
Viimsi mõisapargi palliplatsidel

14. august k 21
Elav muusika 
Rolf Roosalu akustiline kontsert
DJ Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

14. august k 22
Tanel Padar & The Sun
Pilet 15 €
Prangli saarel, sadamakuuris 
Noor Kaardivägi

15. august
Randlaste kohvikutepäev
Viimsi alevikes ja külades
(vt kaaart lk 15)

15. august k 19–21
Bossanovaõhtu – musitseerivad 
Tarvo Jaaksoo ja Mart Pauklin
Rannarahva muuseumis

15. august k 16
Kontsert: Hingemuusika 

Pühendatud Maarjamaa 800 
teema-aastale
Kristiina Kriit (viiul)
Levi-Danel Mägila (tšello)
Kavas: Paganini, Händel, 
Halvorsen jt.
Korraldaja: Pille Lille 
Muusikute Fond
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. august k 18
Kontsert-jumalateenistus 
“Süda on püha paik“
Naissaarel, Püha Maarja kabelis

15. august k 21
Elav muusika 
Vennad Abrod akustiline 
kontsert
DJ Toomas Lääts
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

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

16. august k 11
Jumalateenistus
Koguduse 90. aastapäev
Muusika Juhan Palm Peipman
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

16. august k 14.30
Jumalateenistus
Teenib õp Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

16. august k 12
Jumalateenistus
Naissaarel, Püha Maarja kabelis

17.–19. august k 12–17
Vabaõhu Noortekeskus
Tegevused Kelvingi külas
Korraldaja: Viimsi Noortekeskus
Kelvingi külaplatsil

17. august – 30. september
Raamatuväljapanek lastele – 
“Koolilood“
Viimsi raamatukogus

17.–21. august k 11–16
Suvelaager – Ilusad ja targad
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

17.–21. august k 11–14
Pärlilaager
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

18. august k 18
Looduse ja loovuse ring 
Meisterdame ehteid loodusli-
kest materjalidest
Osalustasu 7 €
Täiskasvanutele, noortele
Registreerimine: viimsi.loodus-
keskus@rmk.ee ja tel 5029 757
RMK Viimsi looduskeskuses

18. august k 20
Dagö – “Kõige paremate 
laulude kontsert“
Viimsi vabaõhumuuseumis

20. august k 18
Taasiseseisvumispäeva tänuhetk
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. august 
Eesti Vabariigi taasiseseisvumis-
päevale pühendatud filmiõhtu
Menufilm “1944“
Prangli rahvamajas

21. august k 13–18
Vabaõhu Noortekeskus
Tõukerataste päev
Korraldaja: Viimsi Noortekeskus
Viimsi Skatepargis

21. august k 19
KONTSERT: Birgit ja Jüri Poots-
mann (piletitega)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. august k 21
Elav muusika 
Kristjan Ruus – popjazz klaveril
DJ Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

22. august k 21
Elav muusika 

Anelle Tamm akustiline kont-
sert – Eesti Otsib Superstaari 
2015 finalist
DJ Widenski
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

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

23. august k 11
Jumalateenistus
Jutlus Lauri Koogas
Juhatab Kaupo Vaher
Viimsi Vabakoguduse kirikus

23. august k 14.30
Jumalateenistus
Teenib õp Margus Kirja
EELK Randvere kirikus

24.–28. august k 9–12 
Psühholoogia linnalaager – 
Õpime suhtlema ja probleeme 
lahendama
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

24.–28. august k 12–17
Vabaõhu Noortekeskus
Tegevused Pärnamäe külas
Korraldaja: Viimsi Noortekeskus
Pärnamäe küla mänguväljakul

25. august k 19
Vana Baskini Teater 
Kanuusõit algajatele
Piletid Piletilevis: 12/15 €
Rannarahva muuseumi õuel

25. august k 19
Vestlusõhtu “Metsarahva 
mõtisklused“
Külas on loodusfotograaf 
Mats Kangur 
Sissepääs tasuta!
RMK Viimsi looduskeskuses

28. august k 21
Elav muusika 
Artjom Savitski
DJ Andrus Kuzmin
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

29. august 
60+ lõunasöök
Registreerimine ja info: Eliot 
Preisfreund – tel 5513 614, 
eliot.preisfreund@gmail.com
Viimsi Vabakoguduse kirikus

29. august
Muinastulede öö
Viimsi vabaõhumuuseumis

29. august k 21
Elav muusika 
Helena Mäe Duo akustiline 
kontsert
DJ Toomas Lääts
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

29. august k 21
Muinastulede öö
Tammneeme ajaloolisel 
sadama-alal

29. august k 22
Suve lõpetamine ja muinas-
tulede öö
Tantsuks mängib VLÜ
Disko
Pilet 8 €
Prangli saarel, sadamakuuris 
Noor Kaardivägi

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
Tel 6028 866, 

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

7.–29. august         

Viimsi valla kultuurikalender
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Viimsi Huvikeskuse huviringid 2015/2016 hooajal
LASTELE JA NOORTELE
ITA-RIINA MUUSIKASTUUDIO
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
lauluklassis II korrusel
6. elukuust – 1-aastased N 9.00–9.50
1–2-aastased I rühm T 9.00–10.00
1–2-aastased II rühm T 10.15–11.15 
2–3-aastased I rühm K 9.00–10.00
2–3-aastased II rühm K 10.15–11.15
3–4-aastased N 17.30–18.15 
4–5-aastased N 18.30–19.15
5–6-aastased E 18.00–18.45
6–7-aastased T 17.30–18.15
6–7-aastased T 18.30–19.15
7–9-aastased N 16.30–17.15 
al 10. eluaastast T 16.15–17.00 
Juhendaja Ita-Riina Pedanik ja Mari-Liis 
Rahumets
Info: itariinapedanik@gmail.com

LAULUSTUUDIO INDIVIDUAALÕPE 
Juhendaja Ita-Riina Pedanik 

VÄIKELASTE VÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad pühapäeviti 
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis 
I korrusel
Beebivõimlemine 3-kuustele – 
1-aastastele lastele 9.30
Väikelaste võimlemine 1–3-aastastele 
lastele 10.30
Edasijõudnud 3–5-aastased lapsed 
11.30 
Treener Vello Vaher 
Info ja registreerimine: vello.vaher@
gmail.com 

BEEBIVÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad esmaspäeviti 
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis 
I korrusel
9–12 kuu vanused beebid 10.00
6–9 kuu vanused beebid 11.00
4–5 kuu vanused beebid 12.00
2–3 kuu vanused beebid 13.00
Treener Evelin Talvar 
Info ja registreerimine: evelin@
pardike.ee

VIIMSI HUVIKESKUSE LASTE 
TANTSUKLUBI 
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikes-
kuse treeningsaalis I korrusel
3–4-aastased K 17.00–17.45 
4–5-aastased K 17.45–18.30 
6–8-aastased K 18.30–19.15 
1.–4. klass T ja N 15.00–16.00 (2 korda 
nädalas)
Treener Piret Kõõra 
Info ja registreerimine: lastetants@
huvikeskus.ee 

KAIE KÕRBI BALLETISTUUDIO
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
5-aastased lapsed E 16.30–17.25 ja 
N 17.00–17.55
6–9-aastased lapsed T ja N 16.00–
16.55    
8–10-aastased lapsed T 17.00–17.55 
ja N 15.00–15.55 
Treener Tatjana Voronina
Info: www.balletistuudio.ee

LOOVKUNSTI TÖÖTUBA NOORTELE 
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
3.–6. klass E 16.00–17.00                               
1.–3. klass N 15.00–16.00 ja 16.00–
17.00
Juhendajad Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com

MOEKUNSTI- JA DISAINIRINg 
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 

Päikesepesa ruumis I korrusel
K 15.00–16.30 
Juhendaja Luule Pakkas
Registreerumine: luulepakkas@
hotmail.com

ISEMOODI ISETEgIJATE LOOVUSTUBA
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
3–6-aastastele lastele koos vanema-
tega T 18.00–19.00
Juhendaja Airi Voitk
Registreerumine: Loovustuba@
gmail.com

KÄSITÖÖRINg
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
Koolilastele E 17.00-18.00
Juhendaja Kristiina Nemirovitš-
Dantšenko
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com 

KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
Lastele ja täiskasvanutele E 19.15
Juhendaja Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee 

KERgEJÕUSTIK
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
7–9-aastastele lastele K 16.00–17.00 
ja R 16.30–17.30 
Treener Kristiina Sõrmus
Registreerimine: kristiina@tervise-
mentor.ee

BOOTCAMP
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikes-
kuse treeningsaalis I korrusel
14–17-aastastele noortele R 15.30–
16.30 
Treener Kristiina Sõrmus
Registreerimine: kristiina@tervise-
mentor.ee

JJ-STREET HIP-HOP 
Treeningud toimuvad neljapäeviti 
suures saalis ja pühapäeviti Viimsi 
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
10–15-aastastele noortele N 16.00–
17.00 ja P 14.00–15.00 
Treener Gerly Tuur
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee

JJ-STREET HOUSE 
Treeningud toimuvad neljapäeviti 
suures saalis ja pühapäeviti Viimsi 
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
10–15-aastastele noortele N 17.00–
18.00 ja P 15.00–16.00
Treener Gerly Tuur
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee

CONTEMPORARY JAZZ TANTSU-
TREENINg 
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis ja suures saalis 
I korrusel
Algajad (suur saal) N 18.00–19.00
Edasijõudnud (treeningsaal) E 17.45–
18.45 ja K 19.30–20.30
Treener Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annairene.michel-
son@gmail.com

IIRI TANTS
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
Koolinoortele R 17.45–18.45
Treener Maili Saia
Registreerimine: maili.saia@
gmail.com

BUMBLE ENgLISH INgLISE KEELE RINg
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
1.–3. klassi lapsed T 16.00–17.00 
4–6-aastased lapsed T 17.30–18.10
Õpetaja Gerda Peets
Registreerimine: gerda@bumble.ee 

SUHTLEMISRINg
Tunnid toimuvad esmaspäeviti Viimsi 
Huvikeskuse õppeklassis II korrusel
1.–4. klass 14.30–15.30 
5.–7. klass 15.30–16.30 
5–7-aastased lapsed 16.30–17.30 
Juhendaja Kärt Lust-Paal
Registreerimine: kart@noviti.ee 

TÜDRUKUTE ILURINg
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
8–14-aastastele tüdrukutele T 15.00–
17.00 
Juhendaja Kaie Palumets
Registreerimine: kaie.palumets@
gmail.com

MULTIMEEDIARINg
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
kohvitoas II korrusel
13–18-aastastele noortele T 16.30–
18.00 
Juhendaja Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com

TÄISKASVANUTELE
KUNDALINI JOOgA
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
E 19.00–20.30
N 19.45–21.15
Treener Eva Reintak
Info ja registreerimine: info@jooga-
klubi.ee

ŚIVANANDA JOOgA 
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
L 10.30-12.00
Treener Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com

SHINDO
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
T 19.30–20.30
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: aive.
martson@gmail.com 

PILATES
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
E 8.30–9.45 (Terje Vaino)
K ja R 12.00–13.00 (Aive Märtson või 
Evelin Märtson)
N 18.15–19.30 (Terje Vaino)
Treenerid Aive Märtson ja Terje Vaino
Info ja registreerimine: aive.
martson@gmail.com ja terje@pilates-
pluss.ee 

PILATES BEEBIDEgA EMADELE
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
K 10.30-11.30
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: terje@pilates-
pluss.ee 

LIHASTREENINg
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikes-
kuse treeningsaalis I korrusel
T 18.15–19.15
P 12.30–13.30

Treener Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine: juta.rahkema@
gmail.com

TRE
Õpitoad toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis I korrusel
T 13.15–14.45
P 18.00–19.30
Juhendaja Ene Hindpere
Info ja registreerimine: sirendus@
gmail.com

FOTOgRAAFIA KURSUSED ALgAJATELE
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
T 19.00-20.30 
Juhendaja Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com

FOTOKLUBI
Kohtumised toimuvad 1 kord kuus 
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas II korrusel
N 19.00–20.30 
Juhendaja Peep Kirbits
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com 

INgLISE KEELE KURSUSED
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
Algajad, taasalustajad, keskaste, 
edasijõudnud, individuaaltunnid
Õpetaja Reeli Saluveer
Info ja registreerimine: reelisalu@hot.ee

SELTSKONNATANTS
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
suures saalis I korrusel
Algajad N 19.00
Edasijõudnud N 20.00
Treener Alar Kaasik 
Info ja registreerimine: heatuju-
stuudio@gmail.com

NAISTE BALLETT
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
Edasijõudnud T ja N 11.30–13.00 
Edasijõudnud R 19.00–20.30
Algajad L 12.00–13.30
Treener Tiina Rebane
Info ja registreerimine: tiina.rebane@
gmail.com

KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
Lastele ja täiskasvanutele E 19.15
Juhendaja Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee 

EAKATE KÄSITÖÖRINg
Tunnid toimuvad 2 korda kuus Viimsi 
Huvikeskuse Päikesepesa ruumis 
I korrusel
K 11.00–13.00 
Juhendaja Ljuba Keskküla
Registreerimine: tel 5816 7516

ÕMBLUSRINg
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
N 18.00–19.30 
Juhendaja Häli Veskaru
Registreerimine: hveskaru@hvhaus.ee 

KÄSITÖÖRINg
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
E 18.00–19.00
Juhendaja Kristiina Nemirovitš-Dant-
šenko
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com 

KERgEMUUSIKAKOOR ViiKerKoor
Kohtumised toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse suures saalis I korrusel
E 18.30
Dirigent Indrek Umberg
Koorivanem Eddy Kont
Info ja registreerimine: eddykont@
gmail.com

VIIMSI HARRASTUSTEATER
Tegutseb Viimsi Huvikeskuse suures 
saalis I korrusel
T 18.00 ja P 12.00
Projektijuht Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

RAHVAKULTUUR
SEgARAHVATANTSURÜHM 
VALLA-ALUNE
Treeningud toimuvad Viimsi Päeva-
keskuse saalis (Kesk tee 1, Haabneeme 
alevik)
E ja K 19.30–21.30
Juhendaja Heli Tohver
Info: heli@tlu.ee

VIIMSI HUVIKESKUSE NOORTEKAPELL
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
prooviruumis II korrusel
N 18.00
Juhendaja Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee 

RAHVAMUUSIKAANSAMBEL PIRITA
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
prooviruumis II korrusel
E 18.00
Juhendaja August Sarrap
Info: tel 5770 5644

SEgAKOOR VIIMSI 
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
saalis I korrusel
K 17.30
Dirigent Vaike Sarn
Koorivanem Sven Simson
Info: tel 5038 612

PILLIÕPE
KITARRIÕPPE INDIVIDUAALTUNNID
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
prooviruumis II korrusel ja Randvere 
Noortekeskuses (Kibuvitsa tee 1)
Koolilastele ja täiskasvanutele. Ajad 
kokkuleppel.
Õpetaja Madis Kreevan
Info: madis393@gmail.com 

HUVIRINgID RANDVERE 
NOORTEKESKUSES
PILATES
Treeningud toimuvad Randvere Noor-
tekeskuses (Kibuvitsa tee 1)
E 19.15–20.30 (Terje Vaino)
K 19.00–20.00 (Madli Toots)
Treenerid Madli Toots ja Terje Vaino
Info ja registreerimine: madli.toots@
gmail.com ja terje@pilatespluss.ee 

VIIMSI HUVIKESKUSE PRANgLI 
RAHVAMAJA
LOOVUSRINg      
KÄSITÖÖRINg     
KOKANDUSRINg
Info: carmen@huvikeskus.ee

 RENDIME RUUME ERINEVATEKS 
SÜNDMUSTEKS

Info: viimsi@huvikeskus.ee ja 
tel 6028 838 

www.huvikeskus.ee
www.facebook.com/ViimsiHuvikeskus
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ERAKUULUTUSED

l Puude hooldus, ohtlike puude langetamine, hekkide 
pügamine, kändude freesimine. Tel 5697 6599, info@
korghaljastus.ee.
l Otsime Koduekstra Viimsi Keskuse kauplusesse töökat 
ja sõbralikku müüjat-klienditeenindajat. Vaata lähemalt 
www.koduekstra.ee või CV Keskusest.
l Noor õpetaja üürib Viimsi vallas korteri või väiksema 
majaosa. Tel 5092 230. 
l Musta mulla suvine sooduspakkumine. Sobib ideaalselt 
haljastuse rajamiseks, kiviktaimlasse ning lillepeenrasse. 
Kasvumuld on suure huumuse sisaldusega, turbapõhine 
ja väga hea toiteväärtusega ning ilma kivideta. Teie kä-
sutuses on kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea ma-
nööverdamise võimega väikekalluril. Hind 80 € koorem. 
Tel 5252 632.
l Otsin oma 9. klassi minevale pojale eesti keele ja ma-
temaatika eraõpetajat, et valmistuda põhikooli lõpueksa-
miteks. Eratunnid võivad toimuda meie kodus (Randvere 
külas) või Viimsis, Pirital. Võtke ühendust tel 5052 249 või 
lena@tinakvb.ee.
l Uue Viimsi Keskuses avatav kauplus Õlleköök otsib müü-
jat, kandidaadilt ootame head suhtlemisoskust ja müügitöö 
sobivust! Täpsem info telefonil 5624 5294 või drinkshop.
viimsi@gmail.com.
l Võtan reedeti hoida lapse Leppneeme külas suure aiaga 
eramajas. Olen kodus 3-aastase poisiga. Hind kokkulep-
pel. Ühendust saab: kirkek@hot.ee.
l Otsin 1. klassi tüdrukule eraõpetajat, vajalik 2–3 korda 
nädalas. Tasu kokkuleppel. Lisainfo tel 5099 859, arvoig@
gmail.com.  
l Aiakujundus, muru rajamine, taimede istutamine, hek-
kide pügamine, umbrohutõrje, viljapuude lõikamine ja 
haiguste ning kahjurite tõrje, muud haljastustööd. Info ja 
tellimine tel 5564 7029.
l Müüa loomasõnnikut, mulda, killustikku, freesasfalti ja 
liiva. Tel. 5697 1079,  taluaed@hot.ee.
l Pakkuda tööd puhastusteenindajale! Lisainfo värbamis-
konsultandilt tel 6228 591 või personal@tphooldus.ee.
l Klassikaline üldmassaaž Viimsis.  Kabinetis ja koduvisii-
did. Massöör Jaak. Tel 5556 3639. 
l Soovin osta uuema korteri otse omanikult Viimsi piir-
konnas. Hind max 55 000 €. Huvilistel palun kirjutada kor-
terviimsis@gmail.com.
l Hoonete seadustamine, maamõõdutööd, geodeesia, 
ehitusprojektid. www.geodeesia24.ee, tel 5621 7960. 
l Majade ja aedade värvimine. Ehitustööd. Tel 5012 224.
l Soovin osta mõistliku hinnaga krundi Viimsi Vallas. So-
bivusel võimalik kiire tehing. Tel 5208 943, Kadri.
l Ostan garaaži katlamaja teel. Tel 5660 0655, Raul.  
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots 5x20 cm, 
kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, 
puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel www.unitedexpo.ee. 
Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta! 
Tellimine tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee. 
l Tulge nautima massaaži! Massöör Sirje Kanaval ootab 
Teid Viimsi vallamajas toas 143 I korrusel. Broneerige aeg 
tel 5113 314 või privileg.skanaval@gmail.com.
l Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega. Lepp 34 €/m2, 
sanglepp 36 €/m2, kask 40 €/m2. Tel 5099 598.
l Küttepuude müük: hall lepp, sanglepp, kask, metsakuiv 
okaspuu. Hind al 35 €/rm, pikkus 30–60 cm. Metsatööd 
(võsatöödest küttepuude saagimiseni). Lisainfo tel 5697 
5216, ivar_moroz@hotmail.com, Läänesaemees.ee.
l Lammutustööd: seinad, katused, vanad kuurid. Küsi jul-
gelt lisa tel 5697 5216 või ivar_moroz@hotmail.com, Lää-
nesaemees.ee.
l Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute kütteke-
hade ehitus ja vanade remont. 8-aastane töökogemus ja 
kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
l Tallinna Padriku Lasteaed vajab toimekat ja rõõmsa-
meelset õpetaja abi. Tööle asumine 17. augustist. Saatke 
CV: oppealajuhataja@padriku.edu.ee.
l Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päe-
va nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista julgelt ja leia-
me lahenduse!
l Müüa lõhutud küttepuud koos transpordiga Tallinnas ja 
Harjumaal. Täpsed kogused, tähtajad lühikesed. Lisainfo: 
tel 5648 4838 või lehtpuukyte@gmail.com.  
l Pakun Viimsis tööd osalise tööajaga tragile ja rõõmsa-
meelsele koduabilisele, kes on aus, kohusetundlik, usal-
dusväärne ja varem kokku puutunud kvaliteetse koristus-
teenuse pakkumisega. Oma auto kasutajale kompensee-
rime kütuse, kuid objektideni liigub ka ühistransport. Palk 
on objektipõhine. Võta julgelt ühendust, ootan Sind tööle. 
Helista või saada oma CV. Karina Teenused OÜ, info@ka-
rina.ee, tel 5667 9278.
l Müüa puitbrikett kandiline 960 kg/139 €, pellet pre-
mium 8 mm ja 6 mm 960 kg/185 €, turbabrikett Sangla 
950 kg/109 €, kütteklotsid 40 l kotis/1,7 €, lepp 40 l ko-
tis/2,7 €, kask 40 l kotis/2,9 €. Tel 5380 3858.
l Teen pulmasõite stiilse Ameerika autoga Lincoln Con-
tinental Mark VI 1983 5.0 V8. Hind kokkuleppel, täpsem 
info tel 5373 7710.
l Ehitus- ja puutööd, terrassid, puit- ja võrkaiad. Täna-
vakividest teede ja platside ehitus, remont ja puhastus. 
Niidame muru ja lõikame hekke. Ehitusproff@neti.ee, tel 
5517 825.
l Kõrgkuumusahi 1265C, HobbyCeram, Milano, keraami-
ka- ja klaaskäsitöö huvilistele. Hulga glasuure, abivorme. 
Tel 5691 1259, ulle.helen@gmail.com.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning kujundami-
ne. Võsa ja puude raie, järkamine, okste kärpimine, võra 
kujundamine, kändude freesimine. Kõrghaljastuse valik-
raie, piirdeaedade paigaldus ja hooldus. Tel 5563 7666, 
www.ifhaljastus.ee.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb 
Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave kell 
9–19 tel 5625 1195, Tiiu. 
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l Köösneritöö kogenud meistritelt. Valikus on kõik, mida 
karusnahast vähegi saab: kasukatest kottideni. Korrasta-
me ja teeme parajaks ka moest läinud esemeid. Võid kaa-
sa tuua oma materjali, aga saad valida ka meie juurest. 
Telli täitsa uus või lase vana uueks teha! Praegu on õige 
aeg tellida, et külmade tulekuks valmis olla. Asume Tal-
linna kesklinnas, tel 5645 2623.
l Vee ja kanalisatsiooni paigaldus Teie kinnistul ja liitu-
mine ühisveevärgiga. Kaevetööd, suur ja väike traktor 
(Roxsoni võimalus). Majasisesed santehnilised tööd. Vee-
mõõdusõlme väljaehitamine, survestus. Aiateede ehita-
mine ja kivitamine, keevitustööd. Mahutite paigaldus. 
Kontakt: tel 5656 7690, Enno, wwbuilding.eu.
l Kui soovid abi kodukoristus- või aiatöödes, helista tel 
5630 8890.
l Olen tervendaja, tegelen käe-, jala-, selja- ja peavalude, 
mälu, õppimise, keskendumise, väsimuse ning  töö-, kodu- 
ja maaenergiatega seonduvate probleemide lahendamise-
ga. Tel 5558 6564, Rein.
l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimstööd. Töö 
kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@
gmail.com.
l Müüa väga soodsa hinnaga kvaliteetsed värava, aia ja 
tõstuste lahendused. Liugvärav avale kuni 4.5 m 1500 € 
(liugvärav, automaatika, paigaldus). Liugväravad on tsin-
gitud ja värvitud. Tel 5895 8809.
l Ostan Teie seisva või mitte töötava auto võib pakku-
da ka tehnilise ülevaatuseta. Pakkuda võib kõike! Teave: 
ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718, Renno.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet, 
puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
5220 321.
l Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemi-
de eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581, info@
potipoiss.ee.
l Soovid unistuste aeda või väikest värskendust olemas-
olevas haljastuses? Aitame kujundada, rajada ja hooldada 
sinu aeda vastavalt vajadusele. Helista ja leiame koos la-
henduse! Tel 5065 417, Gardinum OÜ, info@gardinum.eu.
l Soovin osta elamumaad või vana suvilat Haabneemes 
või Miidurannas. Müügisoovi korral ootan kõnesid telefo-
nil 5137 013 (Merit).
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sund-
ventilatsiooni puhastust. Teave margus@korvent.ee või 
tel 5526 281.
l Märjad ja kuivad küttepuud, head hinnad. Info tel 5349 
2730, www.metsasoojus.ee.
l Teostame ehitus- ja remonditöid. Üldehitus: katused, 
räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, terrassid, palk-
majad jooniste järgi. Siseviimistlus: plaatimine, värvimine, 
kips, seinad, laed, põrandad. Helistage ja pakume Teile pa-
rima lahenduse! Tel 5897 6656, meelisehitus@gmail.com. 
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa killustikku, 
liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa, täitepinnast, asfaldi-
puru ja freesturvast. Tellija materjalide vedu. Tel 5092 936.
l Akende pesu, veerennide puhastus, katuste süvapesu, 
ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd, ohtlike puude lõi-
kus. Tel 5638 8994, Uve.
l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenused, 
küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine 
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Tänavakivide, munakivide ja paekivide paigaldus ja 
müük, aedade ehitus, haljastus ja asfalteerimistööd. Lisaks 
teeme freesasfaldist teid ja platse ja parandame asfaldiau-
ke. Oodatud on nii suured kui ka väikesed tööd. 12-aastane 
kogemus tänavakivide paigaldusel, aedade ehituses ja hal-
jastuses. Teave www.kivivennad.ee, henno.piirme@gmail.
com ja tel 5519 855 (Henno), 5588 842 (Jüri). 
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piir-
deaedade ehitus  ja üldehitustööd. Teave www.fassaadi-
meister.ee, tel 5196 9314.
l Paigaldame tänavakive ja teeme ka haljastustöid. Pika-
ajaline kogemus. Tel 5216 037 ja 5648 7738.
l Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede mon-
taaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised 
mõõtmised ja mahamärked. Liiva, killustiku ja mulla müük. 
Ekskavaatori- ja transporditeenused. Tel 5850 4300.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, mulla, 
killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- ja kanalisat-
siooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Tel 5074 178.
l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma 
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu do-
kumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.
l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, müüte 
maja või korterit, siis helistage. Tel 5399 6098.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, vanu 
postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098, Rene.
l Müüa soodsalt kasutatud mootorsaag Stihl, elektriline 
kettsaag ja saeketi teritaja, komplekti hind 120 €; roos-
tevabast plekist väetiseleotuse kast mahuga u 70 l  ja 
20 kg puhast karbamiidi, komplekti hind 45 €; telgventi-
laator, tiiviku diam 45 cm, mootor 0,7 kW, tööstusvool, 
hind 20 €. Tel 5017 976.

Füüsiline ja 
vaimne 
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läbi teadliku 
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pirital, supluse pst 5 on avatud 
kAAsAegne  piLAtese stuudio, 
kus matitreeningutele lisaks on võimalik 

treenida ka spetsiaalsetel  pilatese treeningutes  
kasutusel olevatel seadmetel. 

stuudios viivad treeninguid läbi rahvusvahelise ser-
tifikaadiga pilatese õpetajad.  Võimalik  on valida 

individuaal-, duo- ja  rühmatreeningu 
(max 5 inimest grupis) vahel. 

tuLe trenni:  

angelika@piritapilates.eu/  

www.facebook.com/

piritapilates

pilatese õpetaja 

angelika tõnissoo 

tel  5012 007
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Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
Tühjendusmüük: palju kaupa 

hinnaga 1.00 EUR

Müüme sõelutud 
turbaMulda. 

Kohaleveo võimalus. 
www.mustmuld.ee, 

tel 5861 7118.

edukas, äri laiendav restoranikett 
otsib oma meeskonda Viimsis 

Raamatupidajat. 
Vajalik töökogemus ja vene keele 
oskus suhtlustasandil.  

saatke CV ja motivatsioonikiri 
10. augustiks virvekorjus@outlook.com.
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