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Viimsi riigigümnaasiumi
arhitektuurivõistlus oli edukas

540 õpilasele kavandatav tänapäevane gümnaasiumihoone on kavas ehitada Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde jäävale kinnistule suurusega
8830 ruutmeetrit, ehitusaluse pinnaga 2500 ruutmeetrit. Visuaal Novarc Group AS ja KAMP Arhitektid OÜ. Vaata galeriid www.fb.com/ViimsiVald

Viimsi riigigümnaasiumi
hoone arhitektuurivõistlusele laekunud seitsmeteistkümne võistlustöö hulgast
tunnistati esikoha vääriliseks
arhitektuuri- ja inseneribüroo Novarc Group AS ja KAMP
Arhitektid OÜ ühine ideelahendus märgusõnaga “CLT“
(autorid: Jan Skolimowski,
Peeter Loo ja Kaspar Kruuse).
Riigi Kinnisvara AS koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, Viimsi vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas 2. augustil välja Viimsi riigigümnaasiumi
hoone arhitektuurivõistluse tulemused.
Võidutöös oli hoone kavandamise lähtekohaks võetud võimalikult väikese energiavajadusega hoone loomine, mille põhiliseks ehitusmaterjaliks on puit. Koolimaja
kandekonstruktsiooniks on valdavas osas valitud CLT (Cross Laminated Timber) ehk eesti keeles
ristkihtpuit. Mitmed Euroopa riigid on juba aastaid edukalt sellel
tehnoloogial põhinevaid maju ehitanud. Võidutöös leiavad ühendamist hea kontekstitunnetus, rahulik
ning selge arhitektuurne võttestik
ja uudne ehitustehnoloogia. See

on kompaktne, arvestab mastaabilt ja materjalivalikult külgneva
hoonestusega, on energiasäästlik
ja ehituslikult realistlik.
Viimsi valla haridusvaldkonna
abivallavanem Jan Trei sõnas, et
riigigümnaasiumi rajamine Viimsisse on märgilise tähendusega valla 150-aastases haridusloos. “Võidutöö sobitub materjalivaliku ja
disaini poolest väga hästi siinsesse
keskkonda. Viimsi saab lähiaastatel juurde omanäolise ja moodsalt
õpilasesõbraliku kooli. Loodame,
et projekti järgmised sammud kulgevad plaanipäraselt ning koostöö
riigi, valla ja kohalike haridusasutustega hoone valmimisel sujub
hästi. Uus kool avardab nii Viimsi
kui naaberpiirkondade noorte võimalusi nende haridusteel,” lausus Trei.
Teise koha vääriliseks tunnistati BOA OÜ töö pealkirjaga “FIFTY-FIFTY” (autorid: Jürgen Lepper, Anto Savi ja Maiu Hirtentreu).

Kolmanda koha vääriline oli Salto
AB OÜ ideelahendus “AVARUS”
(autorid: Ralf Lõoke, Maarja Kask
ja Helin Vahter). Lisaks anti välja ergutuspreemia Arhitekt11 OÜ
poolt esitatud ideelahenduse “Delta” eest (autorid: Illimar Truverk,
Sander Paljak, Hannelore Kääramees, Joanna Kordemets, Helina
Maalt, Annika Laidroo ja Janar
Toomesso) ning OÜ b210 ideekavandi “VUNK” eest (autorid: Aet
Ader, Kadri Klementi, Mari Hunt,
Karin Tõugu, Mari Möldre, Nele
Šverns ja Kaisa Lindström).
Ideekonkursi preemiafond on
kokku 18 000 eurot, mis jaguneb
järgmiselt: esikoht 6500 eurot, teine 4500 eurot, kolmas 3000 eurot
ja mõlema ergutuspreemia suurus
2000 eurot.
Järgmisena korraldab Riigi Kinnisvara AS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks idee-

terasest vaheliistud
päikesekaitsega klaas
vertikaalne lehise LAUDIS

betoonist soklipaneelid

Vaade riigigümnaasiumi hoonele läänest.

konkursi võitjalt. Projekteerimistööde maksimaalne maksumus on
270 600 eurot. Summale lisandub
käibemaks.
Kavandatav hoone peab vastama arhitektuurselt ja linnaehituslikult asukohale, olema rajatud
optimaalsete kuludega, olema turvaline, mugav, funktsionaalne ning
energiasäästlik. Hoone teenindamiseks ja kooli pidamiseks vajalik
maa-ala peab olema lahendatud õppetöö vajadusi silmas pidades.
540 õpilasele kavandatav tänapäevane gümnaasiumihoone on kavas ehitada Haabneeme alevikku
Tammepõllu tee äärde jäävale kinnistule suurusega 8830 ruutmeetrit, ehitusaluse pinnaga 2500 ruutmeetrit. Planeeritava koolihoone
netopind on ligi 4150 ruutmeetrit.
Uus koolihoone on plaanis avada
2018. aasta sügisel.

Riigi Kinnisvara AS
Viimsi vallavalitsus

Intervjuud viimsilasest purjetaja Karl-Martin Rammoga,
kes hetkel võistleb olümpiamängudel Rios loe lk 9
Tammneeme, Leppneeme, Pringi ja
Muuga külade üldkoosolekud külavanemate valimiseks
Uute külavanemate valimisteks toimuvad külade üldkoosolekud järgnevalt:
n 13. septembril Leppneeme küla üldkoosolek Leppneeme lasteaias algusega kell
18.30;
n 14. septembril Pringi küla üldkoosolek
Püünsi Koolis (aulas) algusega kell 19.00;
n 17. septembril Tammneeme küla üldkoosolek külaplatsil (ajaloolisel sadama-alal) algusega kell 15.00;
n 1. oktoobril Muuga küla üldkoosolek Randoja tee 14 (Kabelikivi parkla) algusega kell
12.00.
Päevakord: 1. Külavanema aruanne tehtud töödest; 2. külavanema valimine; 3. kohtumine kommunaalameti juhataja Alar Mikuga.
Külavanema kandidaadiks võib olla
antud küla täisealine isik. Kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses hiljemalt 1 nädal enne valimiste toimumist. Kandidaadil esitada kirjalik nõusolek.
Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruse 4. peatüki 1. jaos §-des 61-66.
Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid
arvestades.
Valimistel saavad hääletada rahvastikuregistri andmetel antud külas elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav
dokument. Volituste alusel teiste isikute
eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus

Viimsi jäätmejaam
Alates 1. septembrist on Viimsi valla
jäätmejaam avatud uutel aegadel ning
võimaldab vastu võtta senisest enam
jäätmeid.
1. septembrist suureneb jäätmejaama
territoorium, mis võimaldab vastu võtta
rohkem jäätmeid. Paigaldatakse ka uued
mahutid taaskasutusse suunatavate pakendite, tekstiilijäätmete ja bioloogiliselt
mittelagunevate aia- ja haljastusjäätmete
vastuvõtmiseks.
Uued lahtioleku ajad: N, R, L, P, E kell
10.00–18.00. T ja K on jäätmejaam suletud!
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Alates 1. augustist asus
Rannarahva muuseumi juhatuse
esimehena tööle Ivar Miller

Mais teatas Riina Aasma järel muuseumi juhina ametisse asunud Indrek Jalas, et ei soovi töösuhet jätkata. Muuseumile uue
juhi leidmiseks kuulutas muuseumi nõukogu suve hakul välja konkursi. Mitme sisuka kandidaadi seast valisid muuseumi
nõukogu, vallavalitsus ja muuseumi esindaja välja Ivar Milleri,
kes paistis silma tugeva juhtimistausta ning mitmekesise ekspordi- ja rahvusvahelise kogemuse poolest (eelnevalt on Ivar
Miller töötanud ASi Tere Skandinaavia suuna müügijuhina, varasemates asutustes ka ekspordi- ja innovatsioonijuhina jne).
Tema kodu on Viimsis ning peres kasvab 3 last. Hobideks on
kalastamine, turism, kirjandus, teater ja sportimine.

Viimsi raamatukogu direktor on
alates 17. augustist Tiiu Valm

Viimsi raamatukogu senine direktor Jane Palu, keda lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal asendas Tiiu Valm, esitas dekreetpuhkuselt naasmise eel avalduse töösuhte lõpetamiseks
ning võttis vastu uued väljakutsed kodule lähemal. Vallavalitsus otsustas kinnitada vabanevale ametikohale senise direktori asendaja Tiiu Valmi, kelle töö nii valdkonna kui ka
meeskonna juhina on olnud tulemuslik. Tiiu Valm asub Viimsi
raamatukogu juhatajana ametisse alates 17. augustist 2016.

Püünsi Kooli direktori
kohusetäitjana jätkab
Jekaterina Tšerepannikova

Kevadel kuulutas Viimsi vallavalitsus välja Püünsi Kooli direktori konkursi. Kuna ootustele vastavat kandidaati direktori ametikohale ei leitud, otsustati konkurss luhtunuks lugeda
ning pikendada koolidirektori senise kohusetäitja Jekaterina
Tšerepannikova töölepingut kuni 17. augustini 2017.

Viimsi vallavalitsus

Hange Lubja vaba aja keskuse
rajamiseks

Viimsi vallavalitsus kuulutas välja ehitustööde kontsessiooni Lubja vaba aja keskuse rajamiseks.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.08.2016 kell 11.00.
Hanke eesmärk on leida partner (operaator) Viimsi vallas
Lubja külas asuvale maa-alale mitmefunktsionaalse sportliku suunitlusega vaba aja keskuse arendamiseks, ennekõike
mäesuusanõlva ja sellega seonduvate tegevuste elluviimiseks. Kontsessiooniteate registreerimisnumber e-riigihangete
keskkonnas on 176701.

Viimsi vallavalitsus

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: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.
koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 26. augustil.

Viimsi Muusikakooli ja
Viimsi Kunstikooli õppetasud alates 1. septembrist
31. mail 2016 võttis Viimsi Vallavolikogu määruse
nr 19, mis jõustub alates
1. septembrist 2016.

Määrus kehtestatakse Huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Viimsi
Muusikakooli põhimääruse § 32
lõike 3 ning Viimsi Kunstikooli põhimääruse § 32 lõike 3
alusel. Määruse terviktekstiga
on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.
Õppetasu määratakse 175
päeva / 35 õppenädalat kestva õppeperioodi eest, kokku 9
kuu eest aastas.
Viimsi Muusikakooli ühe
kuu õppetasu ja pillirendi tasu:
1) eelkooli õppekava (rühmaõpe) alusel õppijatele 25 eurot;

2) eelkooli õppekava (koos
pillitunniga) alusel õppijatele
45 eurot;
3) Suzuki meetodil õppijatele 45 eurot;
4) huvi- ja vabaõppe õppekavade alusel õppijatele 45
eurot;
5) põhiõppe õppekavade alusel õppijale 50 eurot;
6) vabaõppe õppekava alusel õppivatele täiskasvanutele
(alates 19.-st eluaastast või gümnaasiumi lõpetanule) 85 eurot;
7) pillirendi tasu 5 eurot.
Pillirendi tasu määratakse kogu kasutaja käsutuses oleva perioodi eest, sealhulgas suveperioodil, kui õppetööd ei toimu.
Viimsi Kunstikooli ühe kuu
õppetasu:
1) 5–7-aastastele kunstigru-

Kui valesti, siis veelkord uuesti
16. juuni Viimsi Teatajas (lk 2) ilmunud veaparanduses “Kui valesti, siis uuesti“ artiklis seoses “Õppetasude muudatused muusika- ja kunstikoolis“ (artikkel algselt avaldatud 3. juuni Viimsi
Teatajas) oli Viimsi Muusikakooli ühe kuu õppetasude tabelis
üks summa siiski valesti kirjeldatud.
Õiged summad on:
Õppetasu määrad kehtivas määruses
huvi- ja vabaõppe õppekavade alusel õppijatele 35,15 eurot
põhiõppe õppekavade alusel õppijale 35,15 eurot
Õppetasu määrad alates 01.09.2016
huvi- ja vabaõppe õppekavade alusel õppijatele 45 eurot
põhiõppe õppekavade alusel õppijale 50 eurot
Vabandame veelkord ebatäpsuse pärast!

Kultuuri- ja spordiamet
pis õppijatele 18 eurot;
2) 7–11-aastastele eelkursuse õppekava alusel õppijatele
20 eurot;
3) 11–18-aastastele põhikur-

Kooli tee rekonstrueerimine

Seoses Kooli tee rekonstrueerimisega
on Kooli tee liiklusele suletud 08.08.–
01.11.2016. Sulgemised toimuvad vastavalt tööde ala kulgemisele ja tööde
iseloomule.
Alates 8. augustist on valla bussiliin V5
suunatud ümbersõidule mõlemal sõidusuunal marsruudil Rohuneeme tee – Reinu tee
– Vanapere tee – Vanapere põik tee – Reinu
tee, tehes ajutised peatused Haabneeme –
Kelvingi – Leppneeme suunal Reinu tee alguses ja Vanapere põik teel ning Kelvingi
– Haabneeme suunal Vanapere teel vahetult peale Vanapere põik ristmikku. Ümbersõidu ajal ei peatu bussiliin V5 Suureniidu ja
Püünsi kooli peatustes.
Lapsevanematel, kas viivad lapsi autoga Püünsi kooli või lasteaeda, palume ümbersõiduks kasutada Tormilinnu tee – Aasa
tee liikumisteed.
Ehitaja püüab tagada Kooli tee rekonstrueerimise aegse läbisõiduvõimaluse ainult kohalikele elanikele oma kinnistule
pääsemiseks. Olenevalt tööde iseloomust
võib esineda takistusi. Ehitustöid teostab
ja liiklusohutuse eest vastutab Tref Nord
AS, projektijuhi telefon on 5032 728.
Palume rekonstrueerimistööde ja sellest tingitud liikluspiirangute osas mõistvat
suhtumist, olla piirkonnas eriti tähelepanelik ja jälgida ajutist liikluskorraldust!

Kommunaalamet

Teelõigu sulgemine Tallinnas Narva maanteel
8. augustist kuni 19. augustini on Tallinnas suletud teelõik Narva maanteel
Tallinna Ülikooli ja Kreutzwaldi tänava
vahelisel lõigul Viimsi poolt tulijatele.
ASi Tallinna Küte tellimusel tehakse 8. augustist kuni 19. augustini teelõigul kaugküttetorustiku ehitustöid, mille tõttu on
Narva maanteel Tallinna Ülikooli juurest
linna minev suund liiklusele suletud. Tööde tsoonist läbisõit on lubatud ainult ühistranspordil.
Linnast väljuval suunal kehtivad läbisõidu kitsendused 22.–26. augustini. Liiklus
sel perioodil suletud ei ole.
Tallinna Küte vabandab ette võimalike
ebameeldivuste pärast ning soovitab operatiivse liiklusinfo saamiseks jälgida liikluskorraldust ja Tallinna transpordiameti
poolt jagatavat informatsiooni.

Tallinna Küte

suse õppekava alusel õppijatele 25 eurot;
4) stuudiokursusel õppijatele 25 eurot.

Kultuuri- ja spordiamet
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Muutub eralasteaedade
toetamise kord
Uue eralasteaedade korra
järgi ei toeta vald enam
neid eralasteaedade
lapsi, kellele on pakutud
kohta munitsipaallasteaias ja kelle vanemad
on sellest kohast mingil
põhjusel loobunud. Suurenevad eralasteaedade
toetuse määrad ning
paraneb kontroll nende
tegevuse üle. Ka üksikvanema mõiste on paindlikumalt sõnastatud.

Praegune, 2012. aastast kehtiv
määrus vajas kaasajastamist, korrigeerimist nii terminoloogia
kui ka mõistetavuse osas. Teiseks, eralasteaedade kontrollimise käigus selgus, et valla
poolt eraldatava sihtotstarbelise rahalise toetuse kasutamine
vajab tõhusamat järelevalvet.
Eralasteaiad peavad toetust kasutama eesmärgipäraselt. Seetõttu ongi uue korra alusel parendatud järelevalvemeetmeid.
Paindlikumalt on sõnastatud üksikvanema mõiste. Kui
täna kehtiva korra järgi on see
definitsioon üsna jäik, siis uues
määruses antakse noorsoo- ja
haridusametile suuremad õigused määratleda, kes ja millistel
tingimustel on üksikvanem. See
on oluline seetõttu, et kui muidu makstakse eralasteaias käiva lapse eest täistoetust vaid
siis, kui mõlemad vanemad on
ka rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud, siis
üksikvanemal on õigus samamoodi saada toetust täies ulatuses. Arvestades aga seda, et
tänapäeval on peresuhted kohati üsna keerulised ja seaduses on pea võimatu hästi määratleda üksikvanema mõistet,
siis pidasimegi oluliseks siin
paindlikkust suurendada. Tähtis on aga ikkagi see, et taoliste
olukordade puhul inimesed ise
kindlasti noorsoo- ja haridusametiga ühendust võtaksid.

Eralasteaiatoetuse saamisel on eelduseks, et nii laps kui vanemad
on registreeritud Viimsi valla elanikeks. Foto Fotolia

21. juunil 2016 võttis Viimsi Vallavolikogu vastu määruse nr 21 “Eralasteaedade
toetamise kord“. Määras
jõustub alates 1. septembrist 2016. Samal ajal kaotab kehtivuse Viimsi Vallavolikogu 11.12.2012 määrus nr 20 “Koolieelse eralasteasutuse toetamise
kord“.

Oluline põhimõtteline muudatus on ka see, et uue korra
järgi ei toeta vald enam neid
lapsi, kellele on pakutud kohta
munitsipaallasteaias ja kes on
sellest kohast mingil põhjusel
loobunud. Viimsi vald ei ole ainus omavalitsus, kes taolist põhimõtet rakendab, sarnane kord
toimib näiteks Saue linnas, Keila linnas ja Saue vallas. Samas
on vald arvestanud nende lapsevanemate õiguslikku ootust,
kes on uueks õppeaastaks oma
valikud teinud ning viinud määrusesse sisse üleminekusätte.
Need lapsed, kes on 10. septembri 2016 seisuga Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel
mõne eralasteaia nimekirjas,
saavad käia valitud eralasteaias
kartmata vallapoolse toetuse kadumist. Lihtsalt öeldes, kui laps
käib septembris 2016 mõnes
eralasteaias ja 2017. aasta ke-

vadel pakutakse sellele lapsele
kohta mõnes munitsipaallasteaias, kuid lapsevanem pakutud
kohast mingil põhjusel loobub,
siis selle lapse puhul jätkab
vald toetuse maksmist ka pärast
munitsipaalkohast loobumist.
Muudatuse mõju on pigem tunda 2017/2018 õppeaastast. Selleks ajaks peaks olema valminud ka Uus-Pärtle lasteaed, mis
suurendab munitsipaalkohtade
arvu 120–144 võrra.
Seoses nimetatud punktiga
on valda juba jõutud kritiseerida, et vanematelt võetakse valikuvõimalus. Seejuures aga jäetakse tähelepanuta paar olulist asjaolu. Esiteks, vald saab
kohta munitsipaallasteaias pakkuda vaid siis, kui laps on pandud munitsipaallasteaia järjekorda. Kui last järjekorras ei
ole, siis ei tule ka koha pakkumist. Ehk kui lapsevanem
soovib, et tema laps käiks mõnes eralasteaias, siis ei peaks
ta panema oma last ka munitsipaallasteaia järjekorda. Eralasteaiatoetust maksab vald
jätkuvalt edasi. Kui aga laps
on järjekorras, siis on igati loogiline eeldada, et lapsevanem
võtab ka munitsipaalkoha pakkumise vallalt vastu. Täna valitseb olukord, kus valla lasteaia järjekorras on lapsi, kellele
on kohta pakutud neljal aastal

järjest, neljas erinevas MLA
majas, kuid iga kord on pakkumisest loobutud. 2016. aasta
näitena saab tuua, et lasteaiakohtade komplekteerimise käigus pakuti kohti enam kui 120
lapsele, kes loobusid, aga kellest ligi 80 soovis jääda edasi
järjekorda. Paljude laste puhul
oli tegemist juba teise või isegi
kolmanda pakkumisega. Tekib
küsimus, miks koormatakse
munitsipaallasteaia järjekorda,
kui tegelikult ollakse väga rahul lapsele valitud eralasteaiaga. Üks peamine eesmärk antud
muudatusel on korrastada valla
lasteaia järjekorra süsteemi.
Lapsevanemad, kes on rahul
valitud eralasteaiaga ning valmis ka selle eest ehk rohkem
maksma, arvestades küll vallapoolse toetusega, ei eelista
suure tõenäosusega tegelikkuses kohta munitsipaallasteaias.
Ńii oleks mõistlik laps munitsipaaljärjekorrast ka ära võtta,
et anda võimalus neile, kes
munitsipaalkohta tõesti soovivad. Eralasteaiatoetuse saamise üheks tingimuseks ei ole
see, et laps peab olema kantud
munitsipaallasteaia järjekorda.
Oluline on see, et nii laps kui
ka vanemad on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla
elanikud.
Viimsi vald jätkab ka tulevikus koostööd eralasteaedadega ning kindlasti ei saa öelda,
et valikuvõimalus uue eralasteaedade toetamise korraga kuidagi vanematelt ära võetakse.
Koos uue määrusega jõustuvad
ka kõrgemad toetuse määrad,
mille võrra peaks vähenema
vanemate omaosalus eralasteaia kohatasu maksmisel. Seega
panustab Viimsi vald edaspidi
rahalisi vahendeid eralasteaedade toetamisse rohkem kui
kunagi varem.

Janek Murakas

Noorsoo- ja haridusameti
juhataja

Uued tervisekeskused panevad aluse
tugevamale perearstiabile
Esmatasandi tervisekeskuste projekte hinnanud
valikukomisjon teeb
valitsusele ettepaneku
kinnitada kõik 59 projekti
investeeringute kavva.
Ühtlasi kutsus sotsiaalministeerium kokku töörühma, mis töötab välja
esmatasandi organisatoorse mudeli ja arengusuunad.
Sotsiaalministeerium seadis eesmärgi, et juba 2018. aasta lõpuks valmiksid esimesed 15 esmatasandi tervisekeskust, mis
peavad tõstma ravi kvaliteeti,
laiendama teenuste kättesaadavust ja soodustama tervishoiu

Esimesed 15 esmastasandi tervisekeskust valmivad 2018. aasta
lõpuks. Foto Fotolia

eri tasandite koostööd. Komisjoni ülesanne oli hinnata projektide mõju seatud eesmärkide
saavutamiseks, selle põhjendu-

si, kuluefektiivsust ja suutlikkust kogu projekt ellu viia.
Valikukomisjoni kuulunud
sotsiaalministeeriumi tervisesüs-

teemi arendamise osakonna nõuniku Kaija Lukka sõnul on tal
hea meel, et kõik taotlused said
positiivse hinnangu. “Kindlasti oli selle saavutamisel abiks
hästi sõnastatud taotluste juhend ja tõhus taotlejate nõustamine, mis ei jätnud eksimiseks
palju ruumi, kuid põhilised tegurid olid siiski taotlejate tõsine soov parandada perearstiabi
kättesaadavust oma paikkonna
inimestele ning reaalne visioon
oma projekti elluviimiseks.
Viimsist esitas projekti erahaigla Fertilitas. Kui valitsus valikukomisjoni ettepaneku kinnitab, siis saab Viimsi 2018.
aastal uue perearstikeskuse.

Viimsi Teataja

Viimsi vald tõstis
eralasteaias
käivate laste toetus
28. juunil 2016 tõstis Viimsi vallavalitsus oma
korraldusega nr 452 eralasteaias käivate laste
toetusi kuni 43% võrra.

Viimsi vald toetab võrdselt kõiki oma lapsi. Foto Fotolia

Alates 2011. aastast on Viimsi vald maksnud eralasteaias
käiva lapse eest toetust 223,69 eurot kuus juhul, kui nii
laps kui ka mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud.
Eralasteaias käiva lapse toetuse maksmise eesmärk on
olnud lapsevanema poolt makstava omaosaluse vähendamine toetuse summa võrra.
Paljudele peredele on eralasteaed alternatiiviks munitsipaallasteaiale, kas siis lahendusena munitsipaallasteaia
koha puudumisel või just selle kindla eralasteaia poolt pakutavate teenuste ning lisaväärtuste tarbimisel.
Kuna aga suur osa eralasteaedadest igal aastal oma
teenusehindasid tõstab, siis tegelikkuses on viie aastaga
ka lapsevanemate jaoks omaosalus suurenenud. Viimsi
vallavalitsuse kindel soov on leevendada nende vanemate olukorda, kes on sunnitud munitsipaallasteaia kohtade
puuduse tõttu panema oma lapse eralasteaeda ja maksma
sealjuures kõrgemat lasteaia kohatasu.
Uued toetuse määrad hakkavad kehtima uuest õppeaastast ehk 1. septembrist 2016.
Erinevalt praegusest kehtestatakse kaks erinevat toetuse määra. Põhitoetuse suuruseks saab olema 260 eurot
kuus ühe lapse kohta, mis on ligi 37 euro võrra suurem
kui tänane toetuse määr. Vallavalitsuse ootus on, et selle
summa võrra väheneb ka lapsevanemate omaosalus eralasteaia kohatasu maksmisel. Mitmed eralasteaiad on seda
ka lubanud.
Lisaks kehtestas vallavalitsus eraldi toetuse määra
1,5- kuni 3-aastastele lastele, mis on kuni 320 eurot kuus
ühe lapse kohta. Seda toetust makstakse vaid juhul, kui
eralasteaed ei küsi lapsevanematelt omaosalusena suuremat summat kui 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
riiklikust palga alammäärast.
Millised eralasteaiad sellega nõustuvad, selgub läbirääkimiste käigus augustikuu jooksul. Vastav kokkuleppe
fikseeritakse eralasteaia ja Viimsi valla vahel sõlmitavas
sihtfinantseerimise lepingus. Põhjus, miks 1,5- kuni 3-aastaste vanusegrupile kehtestatakse kõrgem toetuse määr, on
lihtne – nimelt on just see vanusegrupp, kellele täna valla
munitsipaallasteaedades kohti ei jagu ning läbi kõrgema
toetuse määra püüab vald leevendada lasteaiakohtade puudust erasektori kaasabil. Samuti on eralasteaiad lubanud
toetuse tõstmise valguses juurde luua ka uusi kaasaegseid
eralasteaia kohti.
Loomulikult tähendab toetuste tõstmine ka suuremaid
kulutusi valla eelarvest, kuid samas on selge, et vald peab
täitma oma kohustusi lasteaiakohtade võimaldamise osas
ning loodame, et tehtud samm aitab olukorda leevendada.
Sõltumata sellest, kas eralasteaed asub vallas või väljaspool valla piiri, toetame ühtmoodi võrdselt kõiki oma
lapsi. Eralasteaias käivate laste toetuse tõstmise otsus
peaks edaspidi vähendama valla perede rahalist koormust
eralasteaia teenusele.

Jan Trei

abivallavanem
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Aurulaeva Eestirand
hukust möödub 75 aastat
24. augustil toimub
Prangli saarel aurulaeva
Eestirand huku 75. aastapäeva mälestusüritus.
Eestirand kuulus konvoisse,
mis transportis Eestist 1941.
aastal Nõukogude armeesse
mobiliseerituid Kroonlinna.
Laeval oli ligikaudu 3500
meest (mõningate allikate kohaselt isegi u 5000 meest),
nende hulgas ka ligi 40 Eesti
kõrgemat ohvitseri, kes olid
arreteerimislainest kõrvale jäänud.
24. augustil ründasid laeva Keri saare juures Saksa
õhujõudude lennukid, misjärel kapten B. Nelke kahest
pommitabamusest lekkiva
laeva Prangli läheduses madalikule juhtis. Pommitamise käigus hukkus 44 inimest,
mitusada meest hüppas üle
parda (suures osas uppusid),
2762 (teiste allikate kohaselt
2672) jõudsid Pranglile, kus
nad kolonel Arved Engmanni juhtimisel võimu enda kätte võtsid ning hiljem mandrile tagasi jõudsid.
Sõja jooksul uputasid venelased laevavraki lõplikult.
1910. aastal Dumbartonis Šotimaal ehitatud aurulaev Ees-

tirand oli aastatel 1932–1939
Eesti suurim laev.
75 aastat tagasi toimunud
sündmusi mälestab Prangli
saarel asuv suur puidust mälestusrist ning hukkunute kalme, mis ilmselt on viimane
laevakalme Eestimaal.

Dokumentaalfilm
“Põrgu Soome lahel“

Soome režissööri Ari Lehikoineni juhtimisel võetakse
luubi alla 1941. aasta hilissuve sündmused Tallinnas
– sakslaste väed on jõudmas linna ning Nõukogude
Liit üritab viimase abinõuna
(sunniviisiliselt) evakueerida siit nii vene kui ka eesti
rahvusest sõjaväelasi ning
tsiviilisikuid. Teele asub 195
laeva. Merel satuvad laevad
kesk meremiine ja vaenlaste
tuld – Juminda merelahingus hukkus paari päevaga
ligi 16 000 inimest.
Soome riigitelevisiooni rahaga valminud “Põrgu Soome lahel” on klassikaline ajaloodokumentaal, kus on palju rääkivaid päid (enamik
neist eestlased, teiste hulgas
Vello Mäss, Mati Õun ja
muidugi Mart Laar) ja ajaloolisi filmikaadreid. Iseloo-

mulikul rahulikul kombel
suudavad soomlased lugu jutustada empaatiliselt, kuid rangelt erapooletult.

Juminda merelahing
28.08.1941

27. augustil 1941 algas punavägede evakueerimine Tallinnast. Tallinna kaitsnud Punaarmee üksuste jäänused,
põgenevad punategelased,
mobiliseeritud ja evakueeritavad – kokku üle 30 000
inimese – paigutati ööl vastu 28. augustit Nõukogude
laevadele, mis asusid teele
Kroonlinna suunas. Lisaks
inimestele oli laevadel ka
hulgaliselt materiaalseid väärtusi. Juminda poolsaare kohal sattusid laevakaravanid
soomlaste ja sakslaste paigutatud miinitõketele ning
langesid ühtlasi pommi- ja
torpeedorünnakute alla. 195
laevast (183 laeva Tallinnast, 12 Paldiskist) uputati
55, hukkunute arv võis olla
umbes 15 000. Laevad olid
jaotatud nelja konvoisse, kattesalka ja arjergardi, sõjalaevad lahkusid veel omaette.

Viimsi Teataja
www.vikipeedia.ee
www.epl.ee

Isamaaline laupäev
20. augustil möödub Eesti iseseisvuse
taastamisest 25 aastat.

Eesti taasiseseisvumist tähistatakse 20. augustil,
kuna 20. augustil 1991 kell 23.02 võttis parlamendi kohuseid täitev Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
vastu otsuse, et Eesti ei kuulu enam NSV Liitu
ja on iseseisev vabariik. Otsuse vastuvõtmise
tõukeks sai Moskvas toimuv Riikliku Erakorralise Seisukorra Komitee korraldatud augustiputš,
mille põhjuseks oli Venemaa mõne poliitilise jõu
rahulolematus perestroikaga ja NSV Liidu nõrgenemisega. 1991. aasta 20. augusti pealelõunal
saabusid Pihkva dessantdiviisi sõdurid Tallinna
ja üritasid hõivata Tallinna teletorni. Vabatahtlikud asusid julgestama Toompead, raadio- ja telemaja. Rahvarinne korraldas Vabaduse väljakul
miitingu, kus nõuti Eestile iseseisvust.
Riigipöördekatse järel lagunes NSV Liit. Mitu liiduvabariiki kuulutasid välja iseseisvuse
ning detsembris 1991 saatis president Mihhail
Gorbatšov NSV Liidu laiali.

Viimsi Teataja

allikas: Vikipeedia

Isamaaline piknikupäev Viimsi mõisa pargis
n Kell 11 algab Viimsi mõisa pargis Viimsi esimene isamaaline piknikupäev, kus on avatud kohvikute ja käsitöömeistrite tänavad, pargikunstnike ateljee, laste ala mängujuhiga jm. Esinevad
Randvere pasunakoor, Curly Strings jpt.
Kontsert “Kapriis“ Eesti Sõjamuuseumis
n Kell 18 Eesti Sõjamuuseumis – kindral Laidoneri muuseumis algab kammerkontsert “Kapriis“,
kus esinevad Alexis Roussine (viiul, Prantsusmaa)
ja Diana Liiv (klaver). Kavas: Franck, Paganini jt.
Riigikogus ja Toompeal
n Kell 7 Pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia
Toompeal Kuberneri aias (ETV otseülekanne).

n Kell

10 Lillede asetamise tseremoonia 20. augusti mälestuskivile.
n Kell 11 Iseseisvuse taastamise 25. aastapäevale pühendatud tervikasja ja mündivoldiku
esitlus Toompea lossi kunstisaalis.
n Kell 12.20 Augusti Klubi ja XIII Riigikogu pidulik
istung (ETV otseülekanne).
n Kell 13 Riigikogu esimehe vastuvõtt 20. Augusti Klubi liikmetele.
n Kell 14. 20 Augusti Klubi istung Valges saalis.
n Kell 15 Kontsert “Ei ole üksi ükski maa” Lossi
platsil – esinevad Ivo Linna, Maarja-Liis Ilus, Tanel
Padar, Jüri Pootsmann, The Ilves Sisters, Singer
Vinger jt (ETV ülekanded kell 16.25 ja 17.25).
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Liikle kahel rattal ohutult
Suvi kestab ja soojasid
ilmasid nauditakse enam
jalgratta sadulas. Peamiselt tehakse seda kergliiklusteedel. Kuna lisaks
kaherattalistele peavad
teedele ära mahtuma ka
jalakäijad, tekib sellega
kaasnevalt kahjuks konfliktolukordi.

Võta hetk ja meenuta, kuidas
rattaga ikkagi ülekäigurajal
liigelda. Foto Liina Rüütel

Maanteeameti ja politsei igaaastane liiklusanalüüs näitab,
et jalgratturitega juhtub üha
enam õnnetusi. Seejuures sagenevad kokkupõrked just kergliiklusteedel liikuvate jalakäijate ja jalgratturite vahel. Ühelt
poolt pole jalakäijad harjunud
teed jalgratturitega jagama. Teisalt sõidavad jalgratturid hulljulgelt suurel kiirusel, eirates
“anna teed” liiklusmärke, fooritulesid ja sõidusuundi. Sellele lisaks on sagenenud õnnetused, kus jalgratturid põrkavad
kokku omavahel või suuremate sõidukitega, kus viima-

ne liigub õuealalt või parklast
sõiduteele üle kergliiklustee.
Ennetamaks kriitilisi olukordi,
on vajalik liikluses osalejate
kõrgendatud tähelepanu ja elementaarne viisakus kaasliikleja vastu ning nii mõnigi kahju oleks olemata. Jalgratturid
peaksid meeles pidama, et
kergliiklusteedel, eriti teed ületades, pole neil alati eesõigust.
Siinkohal selgitame jalgratturitele veelkord, millal on neil
teed ületades eesõigus ja millal
mitte. Ülekäiguradasid on kahte tüüpi: reguleerimata (ilma valgusfoorita) ja reguleeritud (val-

ON eesõigus

FOORIGA

FOORITA

jalgratturile/jalakäijale
põleb fooris roheline tuli

rattur tuleb ratta seljast
maha ja ületab tee jalakäijana

EI OLE eesõigus

rattur ületab teed ratta
sadulas

Hoia oma ratast turvaliselt!
Et maandada varguse ohvriks langemise riski, pea meeles
järgmisi nõuandeid.
n Ära jäta oma sõiduvahendit järelevalveta või lukustamata isegi siis, kui korraks poodi lähed!
n Trepikojas ära jäta ratast nii, et see oleks trepikoja aknast
nähtav!
n Ära jäta ratast esimese korruse rõdule!
n Tugevast metallist rattalukk on kõige tõhusam!
n Rattale tuleb leida tugev kinnituskoht, näiteks rattahoidja, laternapost või käsipuu. Kui jalgratta rattaid on lihtne lahti monteerida, siis demonteeri esiratas ja kinnita see jalgrattalukuga
raami ja tagaratta külge!
n Kallihinnalist jalgratast tasub kindlustada!
n Kirjuta üles oma ratta eritunnused ja tee jalgrattast foto!
n Registreeri oma jalgratas politsei poolt tunnustatud Bike-ID
registris ja märgista ratas turvaelementidega!
n Vargusest teata kohe politseile numbril 112!
Selleks, et vähendada nõudlust varastatud jalgrataste järele,
tuleks aga suhtuda väga kriitiliselt n-ö tänaval müüdavasse rattasse. Kui ratta hind on ebaloomulikult madal ning müüja ei tea
ratta ajalugu, on ilmselt tegemist varastatud kaubaga.
Kui ratas on varastatud, on soovitav aeg-ajalt külastada politsei.ee veebilehel asuvat leitud esemete andmebaasi ja eseme äratundmisel võtta ühendust kättesaamise kohaks oleva
politseijaoskonnaga.

Politsei

gusfooriga). Kõrvalolev tabel
selgitab eesõigust tee ületamisel.
Seega reguleerimata ehk ilma foorita ülekäigurajal võib
jalgrattur teed ületada alles siis,
kui auto või mõni muu mootorsõiduk on möödunud.

Rohkem informatsiooni jalgratturile esitatavatest nõuetest
ja soovitustest: www.liikluskasvatus.ee.

Dei Stein

noorsoopolitseinik
Ida-Harju politseijaoskond

Noored pikanäpumehed ei jää karistuseta
Tänapäeval tuleb tihti
ette olukordi, kus noor
satub pahandustesse
– maiustades poes vastvalminud pirukatega või
maitsvate kommidega
või võttes kaasa ilusa ja
huvitava eseme, mille
eest pole kukrut kergitanud. Sellisel teguviisil on
aga tagajärjed.
Näppamise põhjuseks ei pruugi olla üldsegi tühi kõht või vajadus asja omastada. Sageli on
korrarikkumise põhjuseks mõtlematus, adrenaliinitulv, põnevus või tähelepanuvajadus. Puberteedieas lapsed ihaldavad staatust, nn “kõva mehe” tiitlit, et
teistele meele järgi olla ja jul-

gena näida. Ei ole ka harv juhus, kui lapsed varastavad eakaaslase või vanema lapse nõudmisel.
Pisivargustega ei tegele vaid
laps, kelle vanemad on ühte
või teist asja keeldunud ostmast. Näppavad ka noored,
kes pärinevad hästi kindlustatud peredest, kellel on kodus
olemas kõikvõimalikud tänapäeva tehnikaimed ja igapäevane taskuraha.
Iga täiskasvanu võiks ja
peaks märkama, kui lapse
sahtlisse on ilmunud võõras
pinal, kapinurka uus mänguasi
või rahakotti mõni liigne rahatäht. On oluline noorega juhtunust rahulikult rääkida, uurida
võõraste esemete päritolu ja

selgitada, miks antud teguviis
väär oli ning mida see endaga
kaasa võib tuua. Kindlasti tuleks pugeda lapse hingepõhja,
teadvustamaks antud teo tagamaid. Tähtis on koheselt reageerida ja kindlustada, et juhtunu ei
korduks. Tihtilugu on parim
karistus see, kui laps peab ise
võetud asja tagastama ja oma
teo pärast vabandust paluma.
Vajadusel ulatavad oma abikäe
psühholoogid, perenõustamine
ning kohalik noorsoopolitseinik.
Politsei teeb järjepidevat ennetustööd õppeasutustes ja ka
lastega individuaalselt, selgitamaks tegude tagajärgi. Jätkuvalt levib noorte seas väärarusaam, et alaealine ei ole seaduse ees vastutav. Õigusrikkumi-

se toime pannud alla 14-aastane suunatakse alaealiste komisjoni, kus rakendatakse erinevaid mõjutusvahendeid, suunatakse sotsiaal- või noorteprogrammi, spetsialistide vastuvõtule. Kui korduvate mõjutusvahendite kohaldamine ei ole
tulemusi andnud ja rikkumised
jätkuvad, siis suunatakse noor
erikooli. Vanemad kui 14-aastased kodanikud vastutavad ise
oma tegude eest ja nende suhtes alustatakse süüteomenetlus.
Varavastane süütegu väheväärtusliku asja vastu võib kaasa tuua
kuni 1200 euro suuruse rahatrahvi või aresti ning süstemaatiline tegu koguni vangistuse.

Rainer Väli

Noorsoopolitseinik

LiveTeam aitab
metsas teed ja
kaaslasi leida
Koos marjuliste-seeneliste saabumisega metsa
juhtub sagedamini, et inimesed eksivad metsa
ära.
Küllap on nii mõnigi leidnud
end metsas olukorrast, kus
auto asukoht on pisut selgusetu ja transpordivahendi
leidmiseks tuleb veidi ringi
tiirutada. Sama sagedased on
ka mälestused kaaslastest, keda metsas tuleb hõikumismetoodikaga tagasi õigele rajale
suunata. Omamoodi on need
vahejuhtumid ju isegi romantilised, kuid ilmselt paljud meist jätaks need meeleldi vahele ning elaks mugavat
ja turvalist elu.
Nutitelefonide omanikud
on saanud end aidata seniEkraanitõmmis LiveTeami
maani ka erinevate kaardi- ja
rakendusest.
GPS-rakendustega nagu näiteks Google maps, Waze jms, kuid neil ei pruugi olla peal
kõiki metsateid. Mitte kõik neist ei võimalda märkida
maha oma auto asukohta ja mitte ükski neist ei sisalda
võimalust jälgida oma kaaslaste liikumist metsas.
Kuna loodus kaua tühja kohta ei salli, on siinkohal
kõigile looduses liikujaile abiks eestimaine rakendus LiveTeam, mis lisaks auto asukoha märkimisele ja kaaslaste jälgimisele võimaldab salvestada ära enese jaoks
paremad seene- ja marjakohad ning soovi korral neid ka
perekonnaliikmete või sõpradele jagada. Lisaks on hea
nüüd ka vanaemale pista tasku nutitelefon, näiteks enda
vana, mida enam ise ei kasuta, aga mis on muus osas
täiesti töökorras. Nutitelefoni abil saab vanaema ise tagasi omade juurde või vähemalt on teda väga lihtne leida, kuna täpne asukoht ja kogu senine liikumine on kõik
kenasti näha aluskaardil. Lisaks Google’i kaartidele saab
aluskaardina kasutada muu hulgas Eesti topokaarti, kus
on peal kõik kraavid ja elektriliinid, või värsket Eesti aerofotot koos kinnistu piiride ja nimedega. Siis on kohe ka
teada, kas ollakse oma marja- ja seenekorjamisega kellegi eramaal või riigimetsas. Elu mugavaks ja turvaliseks
tegevat LiveTeami rakenduse saab iga huviline tasuta
alla laadida Google Play poest.
LiveTeam rakenduse arendajaks on Huntloc, ettevõte,
mis sündis 3 aastat tagasi jahimeeste ja IT taustaga inimeste sõpruskonna ettevõtmisel. Ühine eesmärk oli toona
muuta jahilkäik turvalisemaks ja lihtsamaks. 2014. aasta
Ajujahil saavutas meeskond oma ideega auhinnalise II
koha ning on ka hiljem leidnud äramärkimist omas valdkonnas. Platvorm on jahimeeste poolt hästi vastu võetud
ning lisaks Eestile levinud ka Baltikumi, Venemaale ja
Kesk-Euroopa riikidesse.

Erki Tammleht
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Merekultuuriaasta
tunnustab
Merekultuuriaasta annab koostöös riigihalduse
ministri Arto Aasaga välja kolm rahalist tunnustust Eesti väikesadamate arenguks ning kogukondliku tegevuse tunnustamiseks. Välja antakse kolm võrdset preemiat suurusega 3000 eurot.
Riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul on preemia eesmärk
tõsta esile Eesti rannakülade ning saarte rolli väikesadamate arendamisel. “Tugev kohalik kogukond loob eeldused, et Eesti väikesadamad edasi areneksid,” ütles minister.
Preemiale saab esitada juriidilise isiku, seltsingu või
kohaliku omavalitsuse üksuse (KOV), kes on sadama omanik, sadamateenuse pakkuja või nende kogukonda esindav
aktiivne koostööpartner.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. august. Valiku
teeb komisjon, kuhu kuuluvad merekultuuriaasta ja rahandusministeeriumi esindajad ning valdkonna eksperdid.
Preemia saajad selguvad hiljemalt oktoobris.
Merekultuuriaasta 2016 tunnustus määratakse juriidilisele isikule, seltsingule või kohaliku omavalitsuse üksusele,
kes on osalenud oma piirkonna väikesadama arendamisel
lähtudes kogukondlikust huvist. Tunnustamisel arvestatakse Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020 keskseid põhimõtteid Eesti regionaalarengu suunamisel, eelkõige:
- “lähimus”, mille kohaselt toetatakse kohapealset arendusinitsiatiivi piirkondliku arengu edendamisel, pidades
silmas head koostööd sadama arendaja ja kohaliku kogukonna vahel ning kohaliku kogukonna aktiivsust piirkonna väikesadama arendamisel;
- “piirkondade omanäolisus”, mille kohaselt kasutatakse võimalikult palju ära looduslikke, kultuurilis-ajaloolisi või muid piirkonnaspetsiifilisi eeldusi. Pidades silmas
sadamaid, mis on olnud ajalooliselt oluliseks osaks piirkonna identiteedi kujundamisel või loodus- ja kultuuriturismi võrgustikus ning rõhutavad ja rakendavad kohalikku
omanäolisust oma igapäevases tegevuses;
- “tegevuste terviklikkus ja suurem tervikmõju”, mille kohaselt tunnustakse eri tegevusvaldkondi ühendavaid
arendustegevusi, ehk sadamad, mille arendamisel on arvestatud laiemat mõju piirkonna arengule, loodud täiendavaid kogukonnale olulisi võimalusi või mis teevad aktiivset koostööd teiste väikesadamatega.
Nominentide esitamiseks tuleb täita ankeet, mille leiate veebiaadressil http://merekultuur.ee/2016/05/11/vaikesadama-tunnustus/.
Ankeet saata hiljemalt 15. augustiks e-posti aadressil
karen@meremuuseum.ee.
Lisainfo: Karen Jagodin (Merekultuuriaasta 2016 projektijuht), e-post karen@meremuuseum.ee, tel 5238 113.

Armo Vask
Rahandusministeerium

Üleskutse Viimsi aktiivsetele
naistele!

Järgmisel aastal saab rahvusvaheline heategevusorganisatsioon Lions Clubs International 100 aastat vanaks.
Eestis asutati esimesed klubid kevadel 1989. Praegu on
Eesti Lionsi piirkonnal 60 klubi
ligikaudu 1300 liikmega, klubidest on 10 naisklubi, 17 segaklubi ning 33 meesklubi. On
ka noorte organisatsioon LEO
kuue klubiga.
Miks ma sellest Viimsi lehes kirjutan? Põhjus lihtne –
Viimsi on suure elanike kasvuga aktiivne vald. Siin on juba
olemas meeste lionsklubi. Puudub aga naisklubi. Kutsun nüüd
kõiki aktiivseid Viimsi naisi asutama Viimsis lionsite naisklubi! Mõelge kui vahva – asutada klubi nüüd ning osaleda kõigil juubeliüritustel juba järgmisel aastal. Et registreerida klubi
peamajas USA-s, on vaja 22–24 naist.
Kui sul on huvi osaleda lionismis, mis sisaldab endas nii
heategevust kui ka eneseharimist, käia kord kuus klubi kokkutulekutel ning aidata oma keskkonda heategevusega, siis palun võta ühendust! Teeks esimese kokkutuleku augusti lõpus
või septembri algul.
Kontakt: liisklaar@gmail.com, tel 5013 124.

Liis Klaar

Eesti Piirkonna esimene naiskuberner

Viimsi ettevõte sai 13 miljoni
euro suuruse rahasüsti
Innovaatilisi superkondensaatoreid arendav ja
valmistav Eesti ettevõte
Skeleton Technologies
sai Malaisia riskikapitali
investeerimisfirma FirstFloor Capitali 13 miljoni
euroni küündiva uue
investeeringu.
C-vooru investeering, mis hõlmab ka olemasolevaid investoreid UP Invest ja Harju Elekter,
tõstab ettevõtte koguinvesteeringute mahu 26,7 miljoni euroni. Rahasüsti kasutab Global
Cleantech 100 ettevõtete hulka
kuuluv Skeleton Technologies superkondensaatori ja selle elektroodi disaini optimeerimiseks,
et saavutada suurem mahtuvus
ja tööpinge. Sellised muutused
avavad ettevõtte ainulaadse grafeenipõhise materjali (mida tuntakse ka kui karbiidset päritolu
süsinikku) täielikud võimalused.

Riskikapitalifirma näeb
suurt potentsiaali

FirstFloor Capital on riskikapitali investeerimisfirma, mis investeerib suure arengupotentsiaaliga ettevõtetesse infotehnoloogia, mobiilsuse, kommunikatsioonide ja bioteaduste tootmisharudes. FirstFloor Capitali tegevjuht Fahmi Hamzah ütles, et Skeleton Technologies
arengueesmärkide kiire saavutamine näitas ettevõtte sobivust
FirstFloori suure arengupotentsiaaliga tehnoloogiafirmadeportfelli lisamiseks. “Me usume, et
ettevõttel Skeleton Technologies on suur potentsiaal mitte
üksnes rahvusvahelise superkondensaatorite turu muutmiseks oma patenteeritud grafeenist superkondensaatorite abil,
vaid areneda ka kasutusvalmis
energiasalvestitele spetsialiseeruvaks ettevõtteks.” Tema sõ-

Skeleton Technologies’i superkondensaatorid. Foto Skeleton Technologies

nul kinnitavad automatiseeritud tehase käivitamine Eestis
ning Saksamaale Dresdeni lähistele rajatava tehase skaleerimine 2017. aasta alguseks ettevõtte kindlat liikumist seatud
eesmärkide suunas.
Skeleton Technologies OÜ
tegevjuht Taavi Madiberk märkis, et tulevikus on ettevõtte
strateegiline eesmärk võimendada oma konkurentsieelist liikudes komponentide tarnijast
energiasalvestite lõpplahenduste pakkujaks, mis loob võimaluse kasvada superkondensaatorite turu põhitegijaks.
“Tesla asutaja Elon Musk
tegi julge ennustuse, et tulevikutehnikas nt elektrisõidukite
puhul on läbimurdeks superkondensaatorid ja mitte akud.
Skeleton Technologies teeb tuleviku tegelikkuseks juba praegu, kommertsialiseerides edukalt grafeenipõhist superkondensaatorite tehnoloogiat, mis
on viimase kümnendi suurim
läbimurre nii energia- kui ka
võimsustiheduses,” rääkis Madiberk. Tema sõnul kavatseb
ettevõte jätkata mahukate investeeringutega teadus- ja arendustegevusse, et suurendada
veelgi konkurentsieelist turul,
mille väärtus tööstusanalüütikute hinnangul on 2025. aastaks 8,3 miljardit USA dollarit.

“Meie jaoks on FirstFloor
Capitali investeering murdepunkt, märkides laienemist väljapoole Euroopat Aasia arenevatele turgudele. Eelkõige näeme peamise kasvupiirkonnana
Kagu-Aasiat, mis on siiani olnud laiemalt alahinnatud,” lisas ta.

Superkondensaatorid
ja Skeleton Technologies

Superkondensaatorid on suure
võimsusega energiasalvestid, mille võimsustihedus võrreldes parimate akutehnoloogiatega on
üle 100 korra suurem ja millel
on miljon laadimistsüklit. Skeleton Technologies on Euroopa juhtiv superkondensaatorite
tootja, kes pakub töökindlaid
suure võimsuse, energiatõhususe ja pika kasutuseaga salvestuslahendusi eri tootmisharudes. Tegemist on ainsa superkondensaatorite tootjaga, kes
kasutab tootmises nanopoorset
karbiidest päritolu süsinikku
ehk grafeeni, et saavutada globaalne läbimurre jõudluses, pakkudes võrreldes konkureerivate toodetega kaks korda suuremat energiatihedust ja viis korda suuremat võimsustihedust.
Juulis teatas ettevõte projektipartnerlusest, et arendada koostöös Prantsuse firmaga Flying
Whales tööstuslikeks transpor-

dirakendusteks uus põlvkond
õhulaevades. See on jätkuks ettevõtte Skeleton Technologies
väljatöötatud kõrgtehnoloogiliste superkondensaatorite lahendustele Euroopa Kosmoseagentuuri projektis; maailma esimesele maanteeveokite kineetilise energia varumissüsteemile (KERS) ja veokite käivitusmoodulile.
Skeleton Technologies’i kliendibaas ulatub juhtivatest esmatasandi autotootjatest ja tööstusseadmete algseadmete valmistajatest kuni veokiparkide
käitajate ning kosmonautika peatöövõtjateni. Ettevõte, mis valiti hiljuti maailma saja mõjukaima uuenduslikke ja puhtaid
energialahendusi välja töötava
ettevõtte (Global Cleantech 100)
hulka, annab tööd 75 inimesele, sealhulgas üheksale teadusdoktorile, ning sellel on kolm
tütarfirmat: Skeleton Technologies GmbH, mis asub Grossröhrsdorffis Saksamaal ning
tegeleb tootmise ja müügiga;
Tallinna lähistel asuv Skeleton
Technologies OÜ, mis tegeleb
teadus- ja arendustegevuse ning
piloottootmisega; ja Skeleton
Technologies OY Soomes, millel on kõrgtehnoloogiline teadus- ja arenduslabor. Vaata ka:
skeletontech.com.

Skeleton Technologies
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775 aastat Viimsit / 3
16. sajandi esimesel
poolel hakkas Eesti alal
senine keskaegne elukorraldus lagunema. Selle
esimeseks ilminguks oli
usupuhastus ehk reformatsioon.

Usupuhastusliikumine algas
Saksamaal 1517. aastal, kui mõned vaimulikud eesotsas Martin Lutheriga hakkasid levitama
uuendusmeelseid ideid, mille
kohaselt katoliku kirik olevat
ajale jalgu jäänud. 1521 jõudsid esimesed reformimeelsed
jutlustajad Riiga ning juba paari aasta pärast ka Tartusse ja
Tallinnasse. Siiski jäi siinmail
kestma ka katoliku usk. Tänapäeval nimetatakse Martin Lutheri õpetuse järgijaid luteriusulisteks.

Luteri usk Viimsi
poolsaarel
Teada on, et osa viimsilasi olid
keskajal seotud Oleviste kirikuga ja hiljem ka Pirita kloostrikirikuga. Viimsi poolsaare idakalda külade elanikud kuulusid Jõelähtme kogudusse. Kui
ruttu Viimsi kandi talupojad
ja rannakülade elanikud lute-

riusu vastu võtsid, pole teada.
Arvatavasti ei olnud see nii,
et ühel õhtul mindi magama
veel katoliiklastena, aga hommikul ärgati juba luterlastena.
Ajaloolased on seda perioodi
tabavalt nimetanud “ajaks, mil
katoliku kirikut enam ei olnud
ja luterlikku veel ei olnud”.

Keskaja lõpuaastad

16. sajandi keskpaigaks oli praegusel Eesti alal välja kujunenud poliitiliselt habras olukord.
Siin puudus ühtne riik ning kogu maa oli killustatud sõjaliselt nõrkade väikevõimude vahel. Eesti lääneosas oli rajatud
Saare-Lääne piiskopkond, Kagu-Eestis Tartu piiskopkond ja
ülejäänud maa kuulus Saksa
ordu Liivimaa harule ehk Liivi ordule. Viimase võimu alla
kuulus ka Viimsi poolsaar koos
lähedalasuvate väikesaartega.
Sellest ajast on esimesed
teated Lubja küla kohta. 1555.
aastal on nimetatud siinset kohanime Kils ja 1567. aastal kirjutatakse väikesest Kiltsi mõisast. Hiljem oli siin Lubja karjamõis. Pringi küla nime (Brynck)
on esmakordselt mainitud 1557.
aastal, kui seal elanud mees ni-

mega Mychel olevat teinud Tallinna linnale annetuse kas vilja
või raha näol. Veel hilisemast
ajast on teada, et 1595. aastal
võeti Tallinna kodanikuks keegi Johann Brinck.
Miiduranna küla kohta on
teateid alates 1567. aastast, kuid
võib arvata, et tegelikult oli siinne asustus märksa vanem. Ajaloolased oletavad, et kui Viimsi
küla maadele rajati 15. sajandil
mõis, siis asustati külaelanikud
ümber just Miiduranda. Varasem küla on olnud praegusest
suurem, ulatudes lõuna pool
mööda merekallast pikalt Pirita poole.

Liivimaa sõda

Eesti alal asunud väikeriigikesed tülitsesid omavahel pidevalt. Sellises olukorras hakkasid neid alasid himustama nii
Rootsi, Poola kui ka Venemaa.
Viimase valitseja Ivan IV ehk
Ivan Julm tegigi 1558. aasta
jaanuaris oma mõtte teoks ja
korraldas Ida-Eestisse rüüsteretke. Ettekäändeks tõi ta väljamõeldud nn Tartu maksu tasumatajätmise.
Nimelt olevat kunagi aastasadade eest Tartu linnuse val-

lutanud Jaroslav Targale justkui lubatud, et võitjale makstakse iga inimese pealt üks hõbemark aastas. See maks olevat tasumata jäänud ning nüüd
tulevat see tagantjärele ära maksta. Seda aga ei tehtud ning tulemuseks oligi Vene vägede esimene sõjaretk Eestisse.
Järgnevalt hõivati Narva ja
Tartu ning peagi jõudsid Vene
väed Tallinna alla. Seda linna
siiski vallutada ei suudetud ning
1559. aasta kevadel sõlmisid
venelased Liivi orduga pooleks aastaks vaherahu. Aga varsti vaenutegevus jätkus. 1560.
aastal purustasid Vene väed praeguses Põhja-Lätis Ergeme lähedal toimunud lahingus ordu
sõjaväe täielikult. Paljud said
surma ja veel rohkem võeti
vangi. Viimane löök anti Liivi
ordule Viljandi linnuse vallutamisel.
Õige pea sekkusid sõjategevusse ka Rootsi ja Poola
ning kummalisel kombel sõdisid nüüd kõik kõigiga. Nendel
aastatel peeti suure Liivimaa
sõja käigus tegelikult mitut
erinevat sõda, mis nii tolleaegsete inimeste kui ka järelpõlvede jaoks küllaltki arusaama-

tuks puntraks sõlmusid.
1561. aastal alistusid Tallinna linn ning Harjumaa, Virumaa ja Järvamaa rüütelkonnad kuningas Erik XIV-le ning
need alad said Rootsi kuningriigi osadeks ja läksid viimase
kaitse alla. Kuid hoolimata sellest ägenes sõjategevus taas. Pärast seda, kui Vene väed olid
mõne aasta jooksul vallutanud
peaaegu kogu Mandri-Eesti, piirasid nad 1577. aastal 50 000mehelise sõjaväega jälle Tallinna. Selle piiramise käigus
põletati maha Pirita klooster
ja selle kirik, kus Viimsi elanikud olid varem käinud jumalateenistustel. Viimsi poolsaare
talupojad ei lasknud väärt ehitusmaterjalil siiski raisku minna ja kasutasid varemetest saadud kive oma tarbeks ehitusmaterjalina. Ometigi on kloostrikiriku seinad ja läänepoolne
otsaviil juba pea viissada aastat järgnevatele sõdadele ja ilmastikuoludele vastu pidanud,
andes tunnistust kunagiste ehitusmeistrite oskustest.

Sõja lõpp

Sõja tulemuse otsustas Rootsi
ja Poola vahel sõlmitud Vene-

Iseolemise vägi – 105 aastat Rein Randveere sünnist
On üks eriline tunnus,
mille järgi meie, eestlased, jaguneme kaheks
– nendeks, kes on võidelnud relv käes oma
isamaa vabaduse eest, ja
nendeks, kes ei ole. Ka
nendeks, kes on käinud
külmal maal, ja nendeks,
kes ei ole.
Aga neid, kes on relv käes võidelnud isamaa eest ja tulnud tagasi külmalt maalt, saab omakorda jagada kahte ossa: need,
kes on vanemad kui Eesti Vabariik, ja need, kes on oma riigist nooremad. Kuna Eesti
Va-bariik on saamas saja-aastaseks, siis – arusaadavalt –
on esimest liiki kaasmaalasi
järel väga vähe. Üks nendest,
Viimsi valla aukodanik Rein
Randveer oli meie keskel veel
hiljuti. Eesti riigi väljakuulutamisel käis Rein juba seitsmendat aastat.
Rein Randveer sündis 21.
juunil 1911 tulevasel Valgamaal
endises Riidaja vallas Suurkülas Pajo talus sealse perepojana.
1931 lõpetas ta Viljandi Poeglaste Gümnaasiumi ja kaks aastat hiljem Tondi Sõjakooli aspirantide kursuse suurtükiväe
lipnikuna. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lõpetas ta
1938. aastal.
Eelmise iseseisvuse lõpuaastail töötas Rein Randveer
Riigi Põlevkivitööstuses Kohtla-Järve kaevanduse pearaamatupidajana. Ta oli juba alates
1927. aastast – 16-aastasena!
– Kaitseliidus ja 1936. aastast
kompaniiülema abi. Rein oli
ka noorkotkaste juht.

Rein Randveer 90. sünnipäeva tähistamisel 2001. aastal.
Foto Kindral Johan Laidoneri Seltsi arhiiv

14. juunil 1941 oli Rein Randveer koos abikaasa ja aastase
pojaga määratud küüditamisele Venemaale. Kuid ta pääses
õnneliku juhuse ja ka oma tähelepanelikkuse ning osavuse
tõttu. Aastail 1941–1942 oli Rein
Randveer Kohtla-Järvel omakaitse juht. Veebruaris 1944 järgis Rein Eesti riigipea kohusetäitja prof. Jüri Uluotsa üleskutset astuda Saksa mundris ja
Saksa relvadega vastu idavaenlasele – temast sai kompanii-

2012. aastal ilmus kirjastuse Aade ning Kindral Johan
Laidoneri Seltsi väljaandel
koguteos “Iseolemise vägi.
Rein Randveer kindral Laidoneri jälgedes“. Raamat
sisaldab Rein Randveere
mälestusi, samuti põhjaliku
ülevaate tema eluloost ja
Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi
tekkeloost.

ülem Valga piirikaitse tagavarapataljonis. Seejärel teenis
ta 20. diviisi tagavarapataljonis ning alates juunist 1944 sõdis Narva rindel.
Pärast Eesti teistkordset
okupeerimist Nõukogude Liidu poolt õnnestus Reinul vallutajate käest pääseda kuni 5. veebruarini 1945, mil ta vahistati
ning mõisteti süüdi “riikliku
kurjategijana”. Talle määratud
kümneaastasest vangistusest kandis Rein esimese poole Arhangelski metsatöödel ning teise
poole Karaganda söekaevanduses. Koju jõudis ta 1956. aastal.
Rein Randveere avalik seltskondlik ja isamaaline tegevus
jätkus, kui eesti rahvas hakkas
taas oma selga sirgu ajama. Ta
oli Viimsi Muinsuskaitse Seltsi
asutamise algatajaid ning valiti
16. oktoobril 1988 seltsi esimeseks esimeheks. Selts asus
innukalt Viimsi mõisa peahoonet enda kätte taotlema, kui Nõukogude merevägi oli veel seal.
8. detsembril 1992 asutati
Kindral Johan Laidoneri Fond,
mille algatavasse toimkonda kuulus ka Rein. Ta valiti fondi juhatuse liikmeks ning sekretäriks. Kaks aastat hiljem, 17. novembril 1994 loodi fondi liikmeskonnast Kindral Johan Laidoneri Selts. Rein jäi edasi selle juhatuse liikmeks ja sekretäriks. 11. aprillil 1996 valiti Rein
Randveer Kindral Johan Laidoneri Seltsi esimeheks, millises
ametis ta oli kuni aastani 2002,
mil ta valiti auesimeheks.
Rein Randveer oli Viimsi
valla esimene uue iseseisvusaja aukodanik ja Kaitseliidu Harju maleva auliige. Ta oli Ees-

ti Vabadusvõitlejate Tallinna
Ühenduse liige.
Muutudes veidi isiklikumaks,
meenutan mõne sõnaga oma
ammuseid esmamuljeid kohtumistest Rein Randveerega. See
oli neli aastakümmet tagasi,
jaanuaris 1976, mil varakult
valmistuti kirjanik Anton Hansen Tammsaare 100. sünniaastapäevaks. Tammsaare muuseumi tuppa tuleb pikk kiilaspäine jalutuskepiga mees – nagu
peagi selgub: Herman Evert,
kunagine Eesti Kirjanduse Seltsi ärijuht, Tuglase parem käsi.
Saame tuttavaks. Ta kutsub enda juurde koju, tutvustab sõpru. Selgub, et tegemist on liiviklastega. Avaneb täiesti uus
maailm – 20. sajandi algul Riias
sündinud üliõpilasseltsi Liivika maailm. Ühtlasi avaneb
täiesti vana maailm – Eesti Vabariik. Keelatud ja olematu
EW! Omavahel räägitakse, na-

21. juunil asetasid Viimsi vallavolikogu ja vallavalitsuse, Kaitseliidu Harju maleva ja Kindral
Johan Laidoneri Seltsi esindajad
mälestuspärjad Rein Randveeri
perekonna rahulasse Rohuneeme
kalmistul. Foto Liina Rüütel

maa-vastane sõjaline liit. Edaspidi tegutses Poola LõunaEestis ja Rootsi sellest põhja
pool. 1582. aastal kirjutati alla
Poola ja Venemaa vahel alla
rahuleping, mille kohaselt läks
Lõuna-Eesti Poola võimu alla.
Saaremaa oli läinud vahepeal
Taanile. Aasta hiljem sõlmiti
vaherahu Rootsi ja Venemaa
vahel ning Põhja-Eesti hakkas
kuuluma Rootsi kuningriigile.
Alanud oli “vana hea Rootsi
aeg”.
Liivimaa sõda tõi Eesti jaoks
kaasa tõelise rahvastikukatastroofi. Peaaegu terve inimpõlve
kestnud sõjategevus kalestas
inimesi ning ligikaudu pool elanikkonnast hukkus. Paraku on
meie päevini säilinud väga vähe
kirjalikke ülestähendusi nendest metsikusi täis aastatest. Rahvapärimustes meenutatakse ähmaselt vaid peninukke ja koerakoonlasi. Kes need olid, võib
ainult oletada. Aga kindlasti mõjutasid siinsamas Viimsi poolsaare lähikonnas toimunud kaks
Tallinna piiramist ka siin elanud inimesi väga otseselt.

Jaan Tagaväli
Eesti Genealoogia Selts

gu oleks EW ikka veel elus või
äärmisel juhul vaid varjusurmas. Ja üks kõige elavamaid
rääkijaid on väiksemat kasvu
liiviklane, kelle nimi on Rein
Randveer.
Alles hiljem selgub, et Reinu ja minu ema lapsepõlvemaad on vägagi lähestikku, mu
ema üks õdedest koguni Reinu
klassiõde (Eesti on nii väike!?).
Ütlesin Reinu kohta “üks kõige elavamaid rääkijaid”. Sõna
“elavamaid” on siinkohal küll
vist parim, sest Rein oli tõepoolest liiviklastest üks visamaid. Ta oli looduse kõige paremast sordist! Ta elas väga
vanaks – lahkus meie hulgast
98-aastasena 16. juulil 2009.
Liivika sündis Riias. Samal
ajastul sündis Riias ka üks rahvuslik suurmees – Ernst Jaakson. Suursaadik pühendas oma
mälestusteraamatu Eestile, sest
oma elu oli ta elanud Eestile.
Tahaksin rõhutada: ka Rein Randveere elu on elatud Eestile.
Kõik, kelle elu on elatud Eestile, on Eesti rahvuslikud suurmehed.
Rein Randveere võrratu teene – kõige muu kõrval – on
kindral Johan Laidoneri muuseumi sünd, millest on saanud
riigi sõjamuuseum. Laidoner
on sümbol, ilma milleta Eesti
poleks see Eesti, milleks me teda peame. Ülemjuhataja kunagine kodu on tähis, mis kestab
uute põlvkondade teadvuses.

Trivimi Velliste
Eesti Muinsuskaitse Seltsi
auesimees,
Kindral Johan Laidoneri Seltsi
esimees
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TTK aitab tööturult eemal
olnutel tööle naasta

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) hakkab tasuta koolitama
inimesi, kes ei ole endale pikka aega tööd leidnud, aidates neil uute teadmiste ja kogemustega taas tööle saada
või oma ettevõtte luua.
TTK avatud kõrgkooli juhataja Agnes Udumäe sõnul on projekti “Praktika toob tööle“ eesmärk laiapõhjalisem lähenemine inimesele. “Vestleme osalejatega ning analüüsime koos
nende kogemusi ja väljavaateid tööturul, pakkudes eriala- ja
karjäärinõustamist“. Nõustamise järel koostatakse osalejaga
individuaalne arenguplaan. Projekt pakub laia valiku koolitusi, nõustamisi, tööpraktikat ettevõttes ja kohtumisi erialaspetsialistidega, mis tagab parima tööle rakendumise ja tööturul
püsimise. Projekti oodatakse osalema 200 inimest, kes on
tööturult eemal olnud vähemalt kaksteist kuud (16–24-aastaste puhul 6 kuud).
Valdkondadest, kus kvalifitseeritud tööjõu järele on kõrge
nõudlus, tõi Udumäe väljamasinatööstuse ja transpordi sektori. Erialakoolitused, mida projektis pakutakse on: keevitamine,
arvjuhtimispinkide (CNC) operaator, metalli ja plastimaterjalide töötlemine, tekstiilimaterjalide müügitöö ja veokorralduse
juhtimine. Ühe erialakoolituse maht on 120 akadeemilist tundi. Lisaks pakutakse isiksuse arengut ja ettevõtlikkust soodustavaid koolitusi.
Projekti tagamaadest rääkides tõi Udumäe välja, et majanduskriisi tagajärjel kasvama hakanud pikaajaliste töötute
arv on küll viimase paari aasta jooksul langenud, kuid püsib
endiselt kõrgena.
Inimeste koolitamine toimub Udumäe sõnul kahes etapis:
esimesed sada projektis osalejat võetakse vastu 31. augustiks
2016, teine sada 2017. aasta algul.
Projekti koostööpartneriteks on Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit, MTÜ Eesti Masinatööstuse Liit ning MTÜ Eesti Plastitööstuse Liit. Ettevõtmist
aitab Euroopa Sotsiaalfondi toel rahastada Sihtasutus INNOVE.
Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Täpsema info
osalemise ja koolitusprogrammide kohta leiab TTK kodulehelt
www.tktk.ee/praktika.

Tallinna Tehnikakõrgkool

LUGEJAKIRI
Rõõmupidu Levkoi teel
Kogu sügise müttasid Nelgi tänava kandis torumehed koos
oma tehnikaga, asendades vanad sovjetiaegsed kanalisatsiooni- ja veetorud uute, kaasaegsetega. Talve hakul tähistas
kogu selle piirkonna lillenimelisi tänavakesi pahupidi pööratud songermaa.
Aprillist alates alustasid songermaal tööd haljastajad. Ja
seejärel oli kord asfalteerijate käes. Tõsisem tõrge tekkis Levkoi teel, mis kaeti aegsasti vastava segukihiga ning hööveldati ja siluti kiiresti ära, kuni avastati, et Levkoi tee olnud varem
asfalteerimata, järelikult pole seal enam midagi parandada.
Õnneks leidus Levkoi tee elanike seas, kus domineerivad noored pered, väärikas eestvedaja Janek Velta koos oma kaasaga, kellel õnnestus saada mehesõna, et pärast jaanipühi saab
kõik tehtud.
7. juuli sombusel ilmusid Levkoi teele laia haardega segulaotur, liikuv minitõstuk pinnase haaramiseks ja edasitoimetamiseks ning teerull. Tee lõppu mahakallutatud asfaldisegu
tuli kohe laiali lükata ning nagu käsu peale olid platsis neli
kühvlitega ootevalmis meest. Laoturi edasi liikudes läks nüüd
vaja kaht meest, kes kõpitsesid hoolega teeservi. Levkoi rahva rahade toel maha pandud äärekivid hõlbustasid tööd silmnähtavalt. Umbes sadakond meetrit teed oli tunni ja veerandi
möödudes asfaldikatte all. Teerullil jätkus nüüd edasi-tagasi sõitu paari tunni jagu. Levkoi tee oli esmakordselt saanud
endale nii kauni ja kvaliteetse rüü. Ja 10. juuli õhtupoolikul
organiseerisid selle tee kõik seitse peret rõõmupeona ühise
kohvilaua otse vastvalminud tee keskel. Aitäh Viimsi valla
antud projektis osalenud suurematele ja väiksematele ülemustele, kuid loomulikult ka kanalisatsioonitöötajaile ja teemeistreile!

Taivo Liiva

Rahulolev Levkoi tänava rahvas.

Viimsi Keskus ootab kõiki
sünnipäevapeole
13. augustil tähistab
Viimsi Keskus oma 1. sünnipäeva. Viimsilased on
keskuse hästi omaks võtnud, mida tõestab suur
külastajate arv – esimese
aasta jooksul külastati
keskust üle 1,7 miljoni
korra!

Uurisime Selveri ja Apollo raamatupoe esindajatelt, kuidas esimene aasta läinud on. Lisaks
küsisime klientidelt, milliseid
kohti nad keskuses enim külastavad ja kui tihti Viimsi Keskukusesse satuvad.
Kristi Lomp, Selveri juhatuse liige: “Viimsi on Selveri
sõbralikult vastu võtnud – poolsaare elanikest on 90% aasta
jooksul meid külastanud ja
paljud neist meie igapäevased
kliendid. Selveri tugevuseks on
20 aastat kogemust, suurepärane asukoht ja hea keskus, millest
üks osa oleme meie – tullakse
sportima, külastama söögikohti
ja samas tehakse ka oma igapäevased ostud.
Selver on Viimsi suurima
müügipinna ja tootevalikuga toidupood. Oleme uhked oma rikkaliku valikuga kalaleti üle
ning Selveri Pagarite küpsetised ja gurmeelett on leidnud
klientide sooja vastuvõtu. Paljud Viimsi Selveri püsikliendid
on varasemalt külastanud Pirita
Selverit ja seega tuttavad SelveEkspressi teenusega – iseteenindust hakati kasutama Viimsis esimesest päevast ning tänaseks on see Selveritest ühe
kõrgeima kasutustasemega poode.
E-kaubanduse ajastul ei saa
ka Selver ignoreerida e-poodide võidukäiku. Tuleviku kaubanduses on loomulik, et ostud
jagatakse füüsilise kaupluse ja
e-poe vahel. Üha rohkem Viimsi kliente on hakanud oma varusid täiendama lisaks Viimsi
Selverile ka e-Selveri kaudu.
Nagu SelveEkspressigi puhul,
on Viimsi siingi piirkonnana
aktiivseimate seas. See omakorda näitab seda, et piirkonna
klient on oma aega kõrgelt hindav ja innovaatiline.
Kindlasti on esimene aasta
kauplusele uues piirkonnas õppimise ja kliendiga tutvumise
aasta – kuulame hoolega meie
külastajate tagasisidet ja soove, otsime uusi tooteid, mida
osta soovitakse, sätime sortimenti meelepärasemaks. Kliendid on alati väga teretulnud
meile ettepanekuid tegema.”
Helen Valdma, Apollo raamatukaupluse juhataja: “Meie
poe meeskond on esimese aasta jooksul kogenud põnevust ja
üllatusi ning kohtunud toredate
ja lahkete klientidega. Enim on
meelde jäänud sügisel toimunud kolme raamatu esitlused,
mis olid väga menukad. And-

Esimese aasta jooksul on Viimsi Keskust külastatud üle 1,7 miljoni korra.

rus Kivirähk tõi naeratuse näole oma uue raamatuga “Oskar
ja asjad”. Stig Rästa esimene
raamat pakkus põnevust just
noortele ja oli väga populaarne kingitus nii jõuludeks kui
ka koolilõpetamiseks. Merle
Liivaku ja Hele-Mai Alamaa
“Kahvliahvi kokaraamatu” esitlusel sai nii väike kui ka suur
koos autoritega meie poes ise
praktiliselt ühte retsepti valmistada. Kõik esitlused olid väga
rikastavad ja meeleolukad.
Jaanuari lõpus käivitus lojaalsusprogramm Apollo klientidele, mis samuti viimsilaste
hulgas hästi vastu võeti – lisandus palju uusi liikmeid ja
neid tuleb aina juurde.
Mõnus meeleolu tekkis poes
siis, kui Viimsi Jazzi raames
külastasid keskust erinevad esitajad – mis saab olla veel mõnusam, kui sirvida oma lemmikraamatut meeleoluka elava
muusika saatel?
Suvel on palju rõõmu valmistanud raamatute suur müük
– rõõm on tõdeda, et viimsilased väärtustavad vabal ajal lugemist ja heade filmide, muusika
nautimist. Jääme oma meeskonnaga põnevusega ootama uut
aastat ja ikka toredaid kliente,
kellele pakkuda väga häid tooteid, mis rõõmustaksid hinge
ja vaimu.”
Indrek Kaing, Viimsi Keskuse klient: “Külastan Viimsi
Keskust regulaarselt 3–4 korda
nädalas, sest mu trennisaal on
seal ning sama tiiru raames
saab ka muid teemasid lahendada. Kõige rohkem käin ilmselt Selveris toiduvarusid täiendamas. Selver on ka Toidupanga sõber ehk siis toidukogumise kampaaniate raames veedan
seal majas suisa täispikki päevi.
Suure pere apteegi vajadused täidab Apotheka. Apollo
ja XS mänguasjad lahendavad
laste sünnipäevade teemasid.
Bowling ja mängutuba on lastele sünnipäevade korraldamiseks lemmikkoht. Koduekstrast saab igapäevase koduse

nipet-näpet kraami kätte. Keemiline puhastus keset maja on
igapäevasel liikumisteel väga mõnusas kohas. Sportlandist saab
abi kiiresti kasvavate laste spordirõivaste ja jalatsite osas. Sokisahtel oma laia ja rõõmsa valikuga täiendab seda omakorda.
Kui lapsed soovivad omatehtud kirju saata sugulastele
teise riigi otsa, siis tuleb Omnivast õige suurusega postmarke soetada. Ja mekutamiseks
on suur sõber alati Juustukuningate poeke.
Kuna olen töiselt mobiilne,
siis pole ka harv juhus, et ühildan oma ringkäigud kohtumistega ning einestan partneritega
teise korruse toidukohtades. Ja
siis saabki kas enne või pärast
asjalikke toiminguid suunduda
MyFitnessi spordisaali oma regulaarset trenni tegema. Tundub, et päris suur osa majas pakutavatest teenustest on igapäevaselt meie pere kasutuses.”
Liina Tamm, Viimsi Keskuse klient: “Külastan keskust
keskmiselt 3–4 korda nädalas
ning eelkõige satun toidupoodi ja laste lemmikkauplusesse
XS mänguasjad. Lisaks on tihti asja ka Eesti Posti, Apollosse
ja Muuuv mängutuppa, toidukohtadest eelistame BabyBacki, kuna seal on lastega mugav.

Aeg-ajalt on valikus ka Hesburger.
Viimsi Keskuses on lastega mugav käia, kuna see asub
meie kodu lähedal ja kõik asjad saab kiirelt tehtud. Linnasõite on tänu sellele jäänud
oluliselt vähemaks.”
Pille Petersoo, Viimsi Keskuse klient: “Viimsi Keskuses
käin nii 3–4 korda nädalas ikka.
Kõige enam astun sisse Juustukuningatesse ja Delicatosse
– esimeses on vaieldamatult
parim juustuvalik kogu Eestis,
teises toredad lõunapakkumised, hea leib ja gurmeetooted.
Igapäevaseid toiduvarusid täiendan Selveris, mis on hea valikuga. Tihti on asja ka postkontorisse ja Apollo raamatupoodi.”
Kutsume sindki, hea Viimsi Teataja lugeja, osa saama meie esimesest sünnipäevapeost. 13. augustil kell 12 maiustame suure
sünnipäevatordiga ning kell 13
ja 14 kuulame head muusikat
saatest “Eesti otsib superstaari” tuntust kogunud Mikk Mäe
esituses. Terve nädala jooksul
ootavad sind ees väärt ostupakkumised ning üllatused. Tule ja naudi peomeeleolu koos
meiega!

Viimsi Keskus

APOLLO JUULIKUU RAAMATUMÜÜGI TOP 10
Koht

Nimetus

1.

Vaga vesi

2.

Raudrästiku aeg. Muinas-Eesti kriminaalromaan

3.

Võitja serv. Maailma esireketi retsept:
gluteenivaba menüü suurepärase füüsilise ja vaimse vormi saavutamiseks

4.

Hallo, Kosmos! Palju õnne!

5.

Külmakaksikud

6.

Võluv soolestik. Kogu tõde ühe alahinnatud elundi kohta

7.

Ohakalind

8.

1000 taime

9.

Grete smuutid

10.

Minu Rio de Janeiro. Elujanus olümpialinn
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Rio heitlikes oludes tuleb loota ka õnnele

Viimsist pärit purjetaja Karl-Martin Rammo treenib Leppneeme sadamas. Rio olümpiamängude avatseremoonial kandis ta Eesti lippu. Fotod Annika Koppel

Purjetaja Karl-Martin Rammol
(27) on lehe ilmumise ajaks Rio
olümpial Laser standardi klassis
pooled sõidud selja taga – need
lõpevad 15. augustil. Esimeses
sõidus jäi ta 24. ja 19. kohale
ning oli päevaga kokkuvõttes
rahul, tõdedes küll, et oleks
võinud agressiivsem olla.
Karl-Martin Rammo ja tema treener
Rein Ottosoniga kohtusime aga ühel
tuulisel ja vihmasel juulikuu alguse
päeval Leppneeme sadamas. Rääkisime siis eelseisvast Riost, kus KarlMartin on just lehe ilmumise ajal
olümpiaregatti lõpetamas – tema sõidud Laser standard klassis toimuvad
8., 9., 10., 12., 13. ja 15. augustil.
Kuidas ettevalmistus olümpiaks
on sujunud?
Karl-Martin: Trenni on tehtud neli aastat, nüüd on lõppviimistlus. Peab vaatama, et psühholoogiliselt välja veaks. Piltlikult võib öelda,
et vundamenti enam ei ehita, vahest
katusekive saab veel vahetada, aga maja on valmis. Olen neljal korral Rios
treeninglaagrites käinud, Rein kahel
korral. Tundub, et väga lahtiste kaartidega regatt tuleb kõigi jaoks. Ma ei
ütle seda, et endal pinget maha võtta
– see tõesti paistab olevat regatt, kus
maailma esinumbrid võivad olla 30.
kohal ja ka vastupidi.

“

See tõesti paistab
olevat regatt, kus
maailma esinumbrid
võivad olla 30. kohal
ja ka vastupidi.
Miks arvate, et nii võib juhtuda?
Karl-Martin: Seal on rajad
asetatud seitsmes erinevas kohas: neli
lahes sees ja kolm ookeanis. Igal rajal on palju iseärasusi, ainult temale
iseloomulikke. Kõiki neid seitset rada
tunda on üpris võimatu. Isegi üks kohalik 43-aastane brasiillane, kes läheb

nüüd kuuendat korda olümpiale ja
viielt on medali võitnud, ütles, et võib
seal ämbrisse astuda, sest olud on
heitlikud. Kui me siin kodus tugeva
tuulega merele minnes teame suhteliselt hästi, mida oodata, siis seal mitte.
Rein: See on psühholoogiliselt
raske koht, seal võib ka kaldal palju
juhtuda – kes on peksa saanud, kes
paljaks röövitud. Kui seal viibisin,
siis ühes tunnelisuus rööviti ja tulistati, inglaste kaatrid varastati ära. Meil
küll õnneks midagi sellist ette ei tulnud. Rios on tõesti õnnel väga suur
osakaal. Kui oleks selline ilm nagu
meil, siis sada protsenti – võin isegi
raha mängu panna –, et sellise ilmaga
oleks Karla kindlasti olümpial kuue
seas. Selline ilm tähendab tuult 12 m/s
ja rohkem – võistlusteks starti ei antaks, aga kui võistlus käib, siis seda
ei katkestata.
Aga meie Rio rajad – no kujutage
ette, et kõige lähem rada asub Prangli taga. Iga kord Prangli taha sõita ja
sealt ära tulla. Kõige kaugem rada on
nii, et vean teda 45 minutit nööri otsas
merele. Peame seal õigel ajal olema,
et jõuaks soojendust teha ja merd jälgida. Olukord võib hetkega muutuda,
kui tuleb mõni tume pilv ja äikesetorm. Inglismaa suveolümpia regatt
oli ikka suhteliselt lihtne selle kõrval.
Loodame, et õnn on meie poolt.
Me juba mõtleme, kuidas Taanis
2018 täita Tokio olümpianormatiive.
See rahustab meid, oleme järgmisse tsüklisse läinud, peame vaid Rios
ära käima ja oma saatuse vastu võtma. Ma usun Karlasse, olen eluaeg
uskunud. Olümpial pean ta kõrval
pean suutma olla ka rohkem vait kui
tavaliselt. Meid segavad ainult – mis
oli ka Freimuthis Inglismaal – puhkepäevad. Siis on liiga palju suhtlemist

Hoia end kursis purjetaja tegemistega tema veebis www.kmrammo.com ja sotsiaalmeedias www.
facebook.com/kmrammo.

Tegelikult, eesti rahvas ei tea või
ei teadvusta, Viimsi rahvast rääkimata, kui hästi me siin praegu elame.
Oleks vaja käia seal slummides, siis
saaks aru. Ja kui veel mõelda, et olen
sündinud 1953. aastal ja esimest korda nägin Leppneeme sadamat aastal
1992, sest siia ei lastud ligi. Jube!

Treener Rein Ottoson usub, et kui ilm on
selline nagu Eestis, siis on Karl-Martin
kindlasti olümpial kuue seas.

ja kõrvalisi isikuid ning see võib meid
rajalt kõrvale viia.
Kus te Rios elate?
Rein: Meil on korter organiseeritud mitte olümpiakülas, vaid sadama
lähedal. Liigume jalgratastel ja jalgsi,
sest Rio liiklus on üsna hull. Tavalised inimesed on seal väga toredad –
tänavatel, kauplustes, söögikohtades.
Keelt ei peagi oskama, kõik räägitakse ära käte ja kehakeele abil. Nad on
rõõmsad, et sa seal oled. Sadam küll
enne olümpiat haises meeletult. Sinna
jooksevad suured kanalisatsioonitorud sisse, ei tea, kas need topitakse
kinni. Sõit oli selgelt sõnniku sees,
sõnnik on isegi hästi öeldud. (Naerab)
Karl-Martin: Rahvas on tõesti abivalmis ja sõbralik. Olümpiaküla
jääb meie elukohast 40 km kaugusele ja liiklus on seal keeruline. Mul on
pikk regatt ja vajan rutiini, pean teadma, mis ajal ma kuhu jõuan. Sadamas
peab olema niipalju aega, et ennast
valmis panna, keskenduda ja merele
minna ja startida. Aga olümpiakülast
minnes ei tea, võid toppama jääda kusagile.
Rein: Kui jõuad sadamasse, siis
oled juba kodus. Merel oled oma paadis, ainult ookean on teistmoodi. Seal
on väga kena muidu, romantilised
kohad, kui ma Karlat merele pukseerin. Tõesti on ilus. Aga siis mõtlen, et
kogu Euroopa ka ei saasta nii palju,
kui üks Rio linn ööpäevas. Te ei kujuta ette, mis sealt kõik pärast vihmasadu alla merre jookseb!

“

Tippsport õpetab
iseennast väga hästi
tundma.
Mida olümpial kardate, ootate,
loodate?
Karl-Martin: Mu kartus ja lootus läheb ühte patta – kuna meil on
loosipaadid, siis ma loodan, et saan
normaalse paadi. Paati vahetada ei saa,
temaga saab harjutada ja tundma õppida, aga kui ühel on Ferrari ja teisel
Volkswagen, siis see vahe jääb. Tuleb
psühholoogiliselt igaks olukorraks
valmis olla, see on võtmesõna. Tippsport õpetab iseennast väga hästi tundma – läbi selle, et alati on väga selge
tagasiside ja tulemused. Kui mõelda
Rio versus olnud London 2012, siis
Londonis olin debütant ja läksin kogemusi koguma. Nüüd on oskusi rohkem
ja ampluaa, mida pean hoomama, palju suurem. Rio olud on keerulisemad
kui Londoni omad. Lõppkokkuvõttes,
kui suudan olukorda kontrollida ja see
ei kasva mul üle pea, siis ideaalsel nädalal olen võimeline medali võitma.
Normaalsel nädalal olen võimeline
esikümnesse tulema. Kui ma aga ei
suuda seda kõike hoomata, siis võib
vabalt tulla ka kehvem tulemus kui
Londonis. (Londoni suveolümpiamängu lõpetas Rammo 18. kohaga – toim.)
Rein: Ega me ei kardagi midagi,
isegi kui ei lähe nii hästi, kui loodame. Inimesi on igasuguseid ja eriti
avaldavad oma arvamust need, kes ise
pole elus midagi korda saatnud. Seda
ka enam ei karda! Aga üllatusi võib ette
tulla ja nendeks püüame valmis olla.
Mast maha, Karl-Martin Rammo!

Annika Koppel

Karl-Martin Rammo
saavutused
n Hetke ISAF World Ranking: 13
n 2016 MK etapp, Miami, 15. koht
n 2015 EM, Taani 13. koht
n 2015 MM, Kanada 31. koht
n 2015 MK etapp, Weymouth 11. koht
n 2015 EK etapp, Holland 11. koht
n 2015 MK etapp, Hyeres 11. koht
n 2015 EK etapp, Palma 9. koht
n 2015 MK etapp, Miami, 26. koht
n 2014 MK Grand Final, Abu Dhabi
13. koht
n 2014 MK etapp, Qingdao 8. koht
n 2014 MK etapp, Palma 11. koht
n 2014 MK etapp, Miami 17. koht
n 2014 EK etapp, Kiel 2. koht
n 2014 EM, Horvaatia, 24. koht
n 2013 EM, 7. koht
n 2013 MK etapp, Miami 2. koht
n 2013 MK etapp, Palma 25. koht
n 2013 MK etapp, Hyeres, 27. koht
n 2013 Eurochallenge Cup Garda
18. koht
n 2013 Eurochallenge Cup Holland
16. koht
n 2013 Eurochallenge Cup Weymouth 12. koht
n 2013 Eurochallenge Cup Kiel 5. koht
n 2013 Eurochallenge Cup La Rochelle 7. koht
n 2013 Eurochallenge Cup kokkuvõtte 8. koht
n 2012 Olümpiamängud Londonis
18. koht
n 2011 Suveuniversiaad 4. koht
n 2011 Olympic Test Event 20. koht
Autasud
n Eesti Jahtklubide Liidu Aasta
Purjetaja 2013
n Eesti Jahtklubide Liidu Aasta
Üllataja 2002, 2010, 2012
n Viimsi valla meessportlane
2009, 2010, 2011, 2012, 2014
n Viimsi valla autasu “Viimsi
Vaalapoeg” silmapaistvate saavutuste eest spordis
MM-id
n 2014, 55. koht (147 osalejat)
n 2013, 40. koht (126 osalejat)
n 2012, 27. koht (168 osalejat)
n 2011, 42. koht (147 osalejat)
OM-pilet
n 2010, 34. koht (159 osalejat),
Sõidu võit!
n 2009, 39. koht (169 osalejat)
EM-id
n 2014, 24. koht (132 osalejat)
n 2013, 7. koht (123 osalejat)
n 2011, 10. koht (140 osalejat)
n 2010, 37. koht (126 osalejat)
Eesti MV-d
n 8x Eesti meister (3x täiskasvanutes, 3x juuniorides, 2x noortes)
MK-etapid
n 2014, Miami, USA 17. koht
n 2014, Mallorca, ESP 11. koht
n 2014, Hyeres, FRA 25. koht
n 2014, Qingdao, CHN 8. koht
n 2013, Miami, USA 2. koht
n 2013, Hyeres, FRA 27. koht
n 2013, Mallorca, ESP 25. koht
n 2012, Medemblik, NED 5. koht
n 2012, Mallorca, ESP 29. koht
(138 osalejat)
n 2012, Miami, USA 25. koht
n 2011, Miami, USA 13. koht (103
osalejat)
n 2011, Kiel, Saksamaa 17. koht
(102 osalejat)
n 2010, Miami, USA 32. koht (108
osalejat)
n 2009, Weymouth, GBR 35. koht
(108 osalejat)
Juunioride MM-id ja EM-id
n 2009, J-EM 4. koht (122 osalejat)
3 sõidu võitu!
n 2008, J-EM 22. koht (128 osalejat)
n 2007, J-EM 15. koht
n 2007, J-MM 15. koht
Noorte MM-id ja EM-id
n 2002, Maailma meister Zoom-8
n 2001 ja 2002 EM-i 3. koht Zoom-8
n 2005, U17 MM 7. koht Laser Radial
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Muinastulede öö
tuleb taas
Traditsioonide kohaselt süüdatakse ka sel aastal
augusti viimasel laupäeva päikeseloojangul
muinastuli.
Kord aastas, augusti ööl süüdatakse lõkked meenutamaks
ajaloolisi mereäärseid tulesid, mis näitasid muistsetel
aegadel merel olijale turvalist teed randa, tagasi koju
armsate inimeste juurde. Iidsest elutähtsast märgutulest on
inspiratsiooni saanud kaasaegne kaunis traditsioon –
muinastulede öö.
27. augustil süüdatakse
kõikide viimsilaste ühismuiHetk möödunud aasta
naslõke Viimsi vabaõhumuumuinaslõkkest Viimsi vabaseumis, kus tänavu süttib tuli
õhumuuseumis. Foto Mikk
tantsuga ühes taktis. MuinaLeedjärv
tule süütab popfolk tantsurühm Uppsar vaatemängulise ja hoogsa etendusega. Samme seatakse sel õhtul rahvapärimuse sissetallatud radadel,
saatjaks kaasaegne popfolk muusika – kokku põimub kaasakiskuv tantsuetendus “Päris.Armas.Sõbralik.Kamp”.
Lavastuse on loonud kaasaegse ja uuendusliku Eesti tantsu koreograafid Eneli Rüütli ja Märt Agu. Kunstilisse meeskonda kuuluvad veel elukutselised tantsukunstnikud Diana
Senkel, Simo Kruusement, Endro Roosimäe ja Ivar Lett.
Viimsi vabaõhumuuseum on muinastulelistele avatud
alates kella 19-st. Etendus algab kell 20 ning tuli süttib
päikese loojudes kell 21.
Tulge juba aegsasti, leidke endale mõnus paik, kust
merele vaadata ja õhtut nautida!
Kohapeal pakutakse ka väikest sööki-jooki.
TÄHELEPANU! Palume
võimalusel tulla kas jalgsi
Vaata teisi lõkkeid
või rattaga, rahvast koguneb
Viimsis ja registreeri
muuseumisse tõenäoliselt väoma lõke veebiaadga palju. Tuleohutuse huviressil muinastuled.ee.
des on keelatud lennutada
hiina laternaid! Vabaõhumuuseumi hoonete rookatused on äärmiselt kergesti süttivad.
Täname, kui ka teistele muinastulelistele seda meelde tuletate!
Muinastulede öö Viimsi vabaõhumuuseumis on külastajale tasuta!
Tule, naudime ilusat õhtut ja saadame koos suve ära!

Rannarahva muuseum

Augusti kalad – lest ja
angerjas
Lest on söönud ennast
rasvaseks ja paljunemiseas angerjad asuvad teele Sargasso mere poole.
Kutselised kalurid seavad
nende teele püüniseid,
harrastajad püüavad
sportlike vahenditega angerjat nii Emajõest, Võrtsjärvest kui ka merest.

Lest (Platichthys flesus) on põhjaeluviisiga merekala, kes eelistab elupaigana madalat merd
ning jõesuudmete läheduses olevaid tugevasti magestunud kohtasid. Läänemeres leidub teda
kõikjal. Mõnikord läheb ta jõkke ja isegi võib seda mööda
vastuvoolu tõusta.

Öine hernevaras

Lest. Foto Vikipeedia

Silmad ühel küljel

Keeruline on vahet teha merilestal, soomuslestal ja kammeljal – kõik nad elavad Läänemeres. Milles siis erinevus?
Lest on kareda, merilest aga sileda nahaga, kuid sageli helevõi tumepunaste tähnidega. Soomuslestal teeb küljejoon rinnauime kohal kõrge kaare. Kammeljas on aga väga ümmargune, suurte nahamügarikkudega.
Lesta kere on lapik. Seljaja pärakuuim katavad pea kogu külge. Kõhuuimed paiknevad eespool rinnauimi. Piki selja- ja pärakuuime alust ning
küljejoont on tal kühmud või
luuplaadid. Küljejoon on tal sirge või rinnauimede kohal väga
vähe kooldunud. Lesta pime
külg on valge, harvem pruunide tähnidega, silmapool värvunud halliks, pruunikashalliks
või punakaspruuniks. Pealmise
poole värvust suudab lest muuta ning see oleneb põhja värvusest ja mustrist. See omadus on
seotud nägemisvõimega, sest
pimedaks tehtud lest ei suuda
enam värvust muuta.
Lest elab üksikult ning on
küllaltki liikuva eluviisiga. Kudemispaiga otsinguil võib ta läbida pikki vahemaid. Vastavalt
erinevatele kudemispaikadele
jaotatakse lestad süvikukudulestad ja rannikukudulestad.
Vaatamata oma lapikule kehale täiskasvanueas, näevad lesta vastsed välja nagu teistelgi
kaladel. Umbes 1 cm pikkusel
vastsel rändab üks silm keha
pealmisele poolele teise silma
kõrvale – lesta silmad asuvad
keha ülemisel küljel. Kuigi lestalised on tavaliselt parempoolsed ehk nende silmad on paremal pool, on lesta perekonnas
palju vasakpoolseid isendeid,
olenevalt asurkonnast 40–58%.
Noored lestad toituvad surusääsklaste vastsetest ja pisivähilistest. Alates 7.–8. eluaastast toiduvalik muutub. Nüüd
saavad eelistatuks limused ja
väikesed kalad. Lesta eluiga võib
küündida 16 eluaastani. Läänenemere lesta suurima pikkusena on kirjanduses märgitud
55 cm, massiks 3,4 kg, püütud

Kudemine toimub 500–
1000 meetri sügavuses. Angerjad koevad vaid üks kord elus,
nad ei rända enam tagasi, vaid
hukkuvad sealsamas.

Angerjas. Foto Kalale

1953. aastal Soomes Kotka Kuutsalo vetest. (Kalapeedia)
Lest on rannarahva toidus
olnud üks tähtsamaid kalu juba
kaua aega ja on seda ka praegu.
Talle on iseloomulik lämmastikuühenditest tekkinud lõhn ehk
uriinilõhn. Lesta liha on väga
maitsev ning seda suitsutatakse, kuivatatakse või praetakse.
Vanasti lesti rohkem soolati ja
vinnutati. Vinnutamine nõudis
vähem soola ja oli kalade säilitamiseks odavam viis.

Musklis angerjas

Euroopa angerjas ehk harilik angerjas (Anguilla anguilla) on
angerlaste sugukonda angerja
perekonda kuuluv kala. Euroopa angerjas on IUCNi punases
nimestikus märgitud kui kriitiliselt ohustatud liik.
Angerjas meenutab ussi. Angerja nahk on limane ja libe
ning sellepärast on elusat angerjat väga raske käes hoida.
Emased kalad kasvavad meil
kuni 1 m pikkuseks ja paarikiloseks, isased jäävad aga pea
poole väiksemaks. Värvus sõltub kala vanusest ja veekogu
iseloomust. Kõige sagedamini
on angerja selg tumeroheline
või pruun, küljed kollased ja
kõht kollakas või valge.
Angerja kudemisaeg on
märtsist juunini. Kõigi Euroopas elavate angerjate maimud
arenevad Sargasso meres. Seal
tõusevad vähem kui ühe sentimeetri pikkused vastsed sügavamatest veekihtidest pinnale
ja kanduvad Golfi hoovusega
ida suunas. See mitme tuhande kilomeetri pikkune teekond
võtab aega 2,5–3 aastat. Euroopa läänerannikule jõudnud
läbipaistvad 75-millimeetrised
vastsed katkestavad toitumise
ja moonduvad nn klaasangerjaiks. Järgnevalt hakkavad nad
tungima jõgedesse ja jõgede

kaudu järvedesse, Eestis peamiselt Pärnu jõgikonda (Peipsis ja Võrtsjärves kasvatatakse
sisse toodud angerjaid). Suguküpseks saavad isased 5–7-,
emased 7–12-aastase mageveeelu järel. Kuni 24 cm pikkustel (kolmeaastastel) angerjatel
pole sugu veel välja kujunenud.
Angerjad on öise eluviisiga,
valge aja veedavad nad põhjamudas. Angerjas on röövtoiduline, toitudes vastavalt oma suurusele jõukohasest saagist: veeputukate vastsetest, ussidest, väikestest kaladest. Angerjal on kirjeldatud kahte vormi, kitsa- ja
laiapealine. Kitsapealist angerjat hinnatakse rohkem, sest tema rasvasisaldus on kuni 27, 5%,
laiapealisel 12–19%. Kuid tänapäeval arvatakse pigem, et
need vormid sõltuvad sellest,
millises keskkonnas angerjas
on üles kasvanud. Seal, kus on
palju väikesi saakloomi, kasvab angerjas kitsapealiseks, terava koonu ja väikeste lõugadega vormiks. Kui pisisaakloomi on vähe, siis saab angerjast
laiapealine röövvorm ning talle kasvab tömbi koonu ja suurte lõugadega pea, mis võimaldab haarata kuni 15 cm pikkusi
kalu ja vähke.
Vaatamata oma aplusele,
kasvab angerjas aeglaselt, väga soodsates tingimustes vaid
pool kilo aastas. Angerjas toitub ainult soojal ajal, aprillist
novembrini. Talve veedab ta sügaval mudas talveunes.
Piisavalt suureks kasvanud
angerjad muutuvad heledamaks,
nende silmad lähevad sarnaselt
süvaveekaladele pungi ning nad
lahkuvad magedast veest ookeani. Kaheksa tuhande kilomeetrise retke Soome lahest
Sargasso merre läbivad angerjad pooleteise aastaga. Soodsates tingimustes võivad nad
läbida kuni 50 km ööpäevas.

Tänapäevalgi tuntud rahvauskumuse järgi ilmuvad angerjad
öösi hernepõllule herneid sööma: Vanasti ööti, ät angerjas
keib ernepöldus öösse, keib ernid söömas. Siis riputud tuhka
maha, siis neeb, kas on öösse
tulnd. Angerjas keib rohu sees
kiiresti, oo tugevas musklis kala. Ma ise pole söust ernepöldus keimist neind, aga sedasi
reegiti küll.
Veest välja ronivat nad siis,
kui hernes õitsema hakkab, hallaöödega herneskäimise huvi
vaibuvat (Kihnu). Ridalast pärit teate järgi söövad angerjad
hernelesti. Lääne-Euroopa pärimuses söövad angerjad nii
herneid kui ka ube.
Angerjad elavad sageli väga madalates veekogudes, mis
kipuvad põua ajal ära kuivama. Osa kalu hukkub sellises
olukorras, osa elab põua üle
mutta kaevununa. Kuid angerjas suudab end päästa sellisel
viisil, mis enamikule kaladele
on võimatu: mööda kuiva maad
roomates. Vajaduse korral on
angerjad tõesti võimelised roomama märga rohtu mööda ühest
veekogust teise. Seda võimaldab nii nende väike lõpusepilu,
mis takistab lõpuste kuivamist,
kui ka hingamine naha kaudu.
Niiskes õhus võtab angerjas oma
limase naha kaudu vastu kuni
4/5 hingamiseks vajalikust hapnikust. Seetõttu lähevad angerjad maismaale peamiselt vihmastel öödel, aga mitte herneid sööma, vaid ainult häda
sunnil. Niiskes õhus, ilma veeta suudab angerjas temperatuuri +24°C juures elada kuni
poolteist päeva. Teise veekogu
leiab angerjas üles haistmise
järgi ja liigub öösiti, sest siis
on jahedam.
Ehkki vanal ajal angerjat
tema maduja kuju tõttu välditi
ja öeldi, et teda võib süüa vaid
siis, kui muud kala pole, on
angerjas väga maitsva lihaga
kala (eriti suitsutatult või marineeritult), tema liha sisaldab
kuni 25% rasva. Kala rasvavarud kuluvad tal ära kudemisretkel Sargasso merre.
Angerjavarud maailmas on
kiiresti vähenenud, peapõhjuseks ilmselt sobivate elupaikade vähenemine ja saastumine,
angerjate kudedesse kogunenud saasteained mõjutavad ka
kudemise efektiivsust. Ühte põhjust nähakse ka selles, et Sargasso mere temperatuur on viimastel aastakümnetel tõusnud
ja vastsetele ei jätku sobivat
toitu.

Viimsi Teataja

Allikad: Opikook.ee, folklore.ee,
kalapeedia,.ee, wikipedia.ee
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Lavansaarlased – Soome
lahe viikingid
Soome lahe endistest
Soome välissaartest on
tuntumad Suursaar ja
Tütarsaared. Kuid nende
varju on jäänud omaaegne suur kauplemiskeskus
ning välissaarte suuruselt
teine saar – Lavansaar.

Tegu oli omamoodi piirkonna
majanduskeskusega. Lavansaar
asub Ingeri rannikust ainult 30
km kaugusel ning vanemal ajal
suheldi palju kõikide Soome lahe rannaäärsete aladega.
Kuna saare elanikele kuulus tõeliselt suur kaubalaevastik, siis teenisid nad endale nimetuse Soome välissaarte viikingid. Enne I maailmasõda koosnes sealne laevastik 85 suurest
purjekast, mis olid mõeldud Soome, Rootsi ja Vene sadamatesse sõitmiseks. Lisaks nendele
seisis saare sadamas veel 30
väiksemat purjekat, millega mindi Peterburgi, Naimasse ja Viiburisse.
Elanikke oli Lavansaarel enne I maailmasõda üpris palju
– koguni 1223 hinge. Lavansaarlased olid rohkem seotud
Eesti mandrirahvaga kui Soome
omaga, sest retki Virumaale teh-

Lavansaarlased noodapüügil.

ti tihemini kui Soome maismaale. Enamasti käidi Eestis
silke müümas ning osteti saadud raha eest endale vajalikku
tarbekraami ja toitu, sageli just
kartulit, mida sõbrakaubana teinekord ka lihtsalt kala vastu
vahetati. 1932. aastal olevat lavansaarlased Narva oma kalaga nõnda üle uputanud, et silgu
hind langes. Lühikese aja jooksul toodi Narva turule üle 1000
puuda silke, mistõttu 20-puudalise silgutünni eest maksti
kõigest 5 krooni. Samal aastal
olid Viru ranniku kalurid olnud
hädas kui kaks korda väiksema
koguse soolasilgu eest ainult 7
krooni maksti.
Lisaks legaalsele kauplemisele oli Lavansaar tuntud ka kui
salakaubavedajate saar. 1937.

aasta Postimehest võime lugeda:
/---/ Sellelgi saarel on salapiiritus mänginud aastate jooksul
juhtivat rolli rahva majanduselu kujundamisel, sest lavansaarlased on mõnes mõttes ehk
julgemadki salakaubitsejad kui
suursaarlased. Põlise kalurirahvana ei tunta saarel hirmu
mere ees ja igal aastal on olnud
juhuseid, kus tormiga sooritatakse otse hulljulgeid mereretki enda ulgumeremootorpaatidel./---/
20. sajandi kolmekümnendatel aastatel kutsuti Lavansaart ka igatsuste saareks. Nõukogude Liidu lähedus, katkenud sidemed Ingeri velledega
ja paljude haritud noorte saarlaste lahkumine tõi Lavansaarele omamoodi rusutud meele-

olu. Igatseti endisaegse tiheda
kaubitsemise järele, sest kolmekümnendate lõpupoole muutus meresõit järjest piiratumaks. Sõbrakaubandus jäi lubatuks ainult kindlates sadamates, ida poole enam vabalt purjetada ei võinud. Siiski käis
saarel vilgas elu veel II maailmasõjani.
Nagu teisedki välissaared
nii jäi ka Lavansaar pärast II
maailmasõda inimestest tühjaks, sest saared läksid Nõukogude Liidu koosseisu ja tsiviilelanikud pidid oma kodudest
lahkuma. Sellele eelnes punaarmee laevastiku annektsioon
Talvesõja ajal ja elanike ajutine tagasipöördumine 1942. aastal, kui Soome armee saared
ajutiselt tagasi enda kontrolli
alla sai. Hiljem loovutati välissaared rahulepinguga juba lõplikult Nõukogude Liidule.
Rohkem infot Soome lahes
paiknevate põnevate saarte ning
praeguseks endisel kujul kadunud rannakultuuri kohta leiab
Rannarahva muuseumi näituselt “Piirideta meri”.

Maivi Kärginen

Rannarahva muuseumi
teadusjuht

Pääsukesed plekkmere ääres
Publik sahistab ja kolistab
ja jutustab ja naerab ja
vakatab siis kummalise
muusika peale. Hämarasse kuuri astuvad pudelitesse puhuvad näitlejad.
Kume heli kostab nagu
sadamast lahkuva laeva
pasun. Publik on võidetud,
“Mereplekid“ võivad alata.
Lugu iseenesest on lihtne. Soomes on kuiv seadus ja hõimuvelledele abi ulatavad põhjaranniku eestlased veavad üle
mere piiritust. Selle loo aga käivitab 80 aasta tagusesse olevikku ilmunud tänapäevane kalevipoeg. Poisil võtab aega, et kaineks saada ja taibata, kuhu ta
on sattunud. Poiss pannakse pingile istuma ja siis räägitakse lugusid. Aga ükskord oli nii, et...
Salakaup on seaduse poolt
vaadatuna alati kuritegelik. 2016.
aastal on eestlaste piirituseveo
ajalugu muidugi romantilises
kauguses. Sel ajal elanud inimestele aga oli see ohtlik sissetulekuallikas. Trahvide või trellide taha sattumise kõrval oli
ka surmajuhtumeid. Naised vedasid kanistreid seelikute all,
piirivalvuriga kohtamas käinud
tüdruk võis küla põlu alla sattuda, tuli ette tulevahetusi. Teiselt poolt kerkisid selliselt teenitud tulu abil uued elamud,
koolitati lapsi. Omal äraspidisel kombel tõi selline kaubitsemine ka riigile heaolu.
Rhett Kütseni mängitud rannapoiss Mait ja Ivar Erik Lannese tulevikupoiss Kevin on üht-

moodi sümpaatsed tegelased.
Mait õpib hoolega, kuna vaese
rannapere ainus lootus paremale elule on haridus ja piirituseäri ei pea perepoeg parimaks
mõtteks. Kevin aga ehitab Soomes ja leiab elumõnu parvlaeval pummeldades. Kumbki ei
tea, mida tulevik neile toob. Südant kratsib, kui rannapoiss küsib tulevikust tulijalt, et kuule,
mis saab edasi, kas tulevikus
on igal inimesel väärtus. Tulevikupoiss kratsib oma vähe-

se koolist meeldejäänu kokku
ning ütleb, et mingi sõda tuleb
ja sina mine ära Rootsi.
Ingrid Noodla, Kristiine
Eliise Kadaka ja Jessica Agneta Kari kehastuvad ümber kord
rannatüdrukuteks, kord Soome
karskusliikumise piigadeks jne.
Omaette etüüdidena on nauditavad noorte piirivalvurite etteasted. Oh, ja muidugi ajalehepoiss, kes võiks küll kaasaegsetele noortele näitlejatele
diktsioonitunde anda.

Pea kogu etenduse vältel
on tegelaste kõrval kolm musta
riietatud olevust, kes hiilivad,
tantsivad, pöörlevad. Oleksid
nagu kassid, aga sabasid ei ole,
oleksid nagu kuradikesed, aga
kapju ei ole... või kuidas see
põrgutegelane siis välja näeb...
Tagantjärele lugesin kavalehelt,
et need on viinakratid.
Professionaalsetest näitlejatest teeb kaasa minu suur lemmik Ene Järvis vanaemana ja
mu suureks heameeleks Riina
Maidre, keda olen siiani ainult
teles näinud ja ma ei teagi praegu, kas ja kus teda üldse laval
näha saab. Miskipärast tuli mulle teda laval nähes “Kolme õe”
Olga meelde. Temas on mingi
slaavilikkus, mingi traagika. Loodetavasti leiab ta oma lavastaja.
Lavakujundus on lihtne. Mereäärne kuur annab juba ise
noodid kätte. Kostüümid on segu ajaloost ja tänapäevast. Ene
Järvise memm on küll millegipärast riietatud kostüümi, mille järgi võiks arvata, et Fred
Flinstone ajab nüüd Räniorus
oma asju ihualasti. Ka tümitab Nukitsamehe filmi eit oma
juhme poegi nüüd ilma kepita,
sest see on Pranglil memme käes.
Lavastajana on väga tugeva
töö teinud Tallinna 32. keskkooli teatrisuuna õpetaja Eva
Kalbus. Mängivad sama kooli
õpilased ja vilistlased. Noorte
tahtmine ja mängulust teevad
“Mereplekkidest” kõige paremas mõttes rahvateatri.

Evelin Tobre

Lihapäev Viimsi taluturul
On saanud heaks traditsiooniks, et septembrikuu esimesel laupäeval peetakse Viimsi vabaõhumuuseumis rohumaaveise päeva. 3. septembril kell 10 algavale taluturule
ja veiseliha teemapäevale on oodatud igaüks, sissepääs
on kõigile tasuta.
Liivimaa Lihaveise suures telgis tutvustatakse ka sel aastal
rohumaaveise rümba lõikamist ning kohapeal grillitakse rümbast saadavaid lihaseid, mida pakutakse publikule ka maitsta. Rohumaaveiste lihast valmivaid maitsvad ja tervislikud
grillroad ja jagatakse grillitarkust. Liivimaa Lihaveise telgis on
avatud lihapood, pakutakse laagerdatud rohumaaveiseliha.
Poodi tuuakse välja suur osa Liivimaa Lihaveise sortimendist
ning antakse nõu, kuidas erinevaid tooteid kasutada ning milliseid toite neist valmistada. Toodete valik on hea ja hind veidi
soodsam kui kaupluses – see on lihaveisesõpradele suurepärane võimalus kodumaise veiselihaga tutvust teha. Külastajatel võimalik küsida asjatundjatelt küsimusi rohumaaveiste
kasvatamise, liha tootmise ja kasutamise kohta.
Eesti Grilliliit kutsub ettevõtete ja sõpruskondade võistkondi osalema rahvalikul toiduvalmistamise võistlusel, mille
esimeses voorus küpsetatakse korraldajate poolt antavat rohumaaveise esiselga ja teises voorus on tooraineks mahe rohumaaveise tri-trip. Fantaasiavoorus valmistab iga võistkond
võistlusrooga omal vabal valikul, kuid põhikomponent peab
olema eestimaine ja pärinema mahe rohumaaveise lihast.
Osavõtumaksu ei ole, võitja pääseb tasuta osalema 10. juunil
2017. aastal Pärnus Vallikääru aasal toimuvale üleriigilisele
suurvõistlusele Eesti meistrivõistlused grillimises – Grillfest või
Eesti rahva barbecue võistlus – BBQ. Osalemissoov tuleb saata
e-posti aadressile liit@grilliliit.ee, lisainfot saab telefonil 5043
000 ja võistluse koduleht: www.grilliliit.ee.
Kohtumiseni Viimsi taluturul 3. septembril!

Auris Rätsep
Eesti Grilliliit

Parim Talutoit 2016

30. juulil pärjati Jäneda Talupäevadel konkursi “Parim Talutoit 2016” üldvõitjaks Pajumäe talu toode mahe keefir.
Lisaks tunnustas Eestimaa Talupidajate Keskliit “Parim Talutoit 2016” konkursi raames kõiki seitsme alagrupi võitjat.
Käesoleval aastal esimest korda toimunud konkursil “Parim
Talutoit 2016” võistles 77 talutoodet 25 talupidamisest. Parima talutoode valimisel hindas professionaalne žürii nii talutoodete maitset kui ka talunike äriplaani, tootearendust ja turundust.
Tunnustused
n Parim Lihatoode 2016 – Küülikuliha konserv (Palvemaja Talu)
n Parim Pagaritoode 2016 – Kaarli seemnekrõps (Kaarli Talu)
n Parim Piimatoode 2016 – Pajumäe mahekeefir (Pajumäe Talu)
n Parim Keedis 2016 – Saaremaa kadakasiirup (Orbu Talu)
n Parim Tervisetoode 2016 – Külmpressitud tudraõli (Karmeli
Talu)
n Parim Maius 2016 – Minna marmelaad Mustikas (Minna Sahver)
n Parim Jook 2016 – Naturaalne astelpajusiirup (Villagu Talu)
“Parim Talutoit 2016 ” konkursile esitatud talutooteid hindas komisjon, kuhu kuulusid kaubanduse esindaja, toiduajakirjanikud, toidublogijad, Eesti Peakokkade Ühenduse esindajad, õppejõud, ettevõtja ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu
esindajad.

Eestimaa Talupidajate Keskliit
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Rannarahva festival tõi palju rõõ
Juba seitsmendat korda
toimunud Rannarahva
festival lõi juulikuu
viimastel päevadel kogu
Viimsi poolsaare kihama.

Prouad kohvitavad. Fotod Annika Haas

Sõbrad!

Mmmm... suitsulest!

Lubja tuletorni juures sai ka kooki süüa.

Festivali esimesel päeval avasid Viimsi kohvikute päeval
oma uksed ja väravad ligi 60
tänaste viimsilaste kodust kohvikut ja käsitööhoovi pea kõigis poolsaare külades. Viimsi
sadamatest väljusid just selleks päevaks ellu kutsutud laevareisid ja meresafarid ning kogu poolsaarel sai avastada põnevaid ja ajaloolisi paiku.
Huvitavaid tegevusi mõlemaks festivalipäevaks jagus ka
Viimsi vabaõhumuuseumisse.
Senisest enam pakuti avastamisrõõmu ka lastele. Vabaõhumuuseumis toimusid mängud,
võistlused, meisterdused. Mereteemalisteks ettelugemisteks
oli avatud Viimsi raamatukogu
lugemistare, toimus mereteemaline lastejooga ja külla oli tulnud
rannarantšo miniloomaaed.
Kuna festivali avapäeval oli
kogu Viimsi suuresti kodukohvikute lainel, sättis ka muuseum
kursi nõnda. Lisaks tagasivaatele randlaste kohvikultuurile ja
vanamoodsale kohvivalmistamisele toimus muuseumi õuel
eriline laste kohvikute pidu, kus
oma tehtud hõrgutisi pakkusid
6–12-aastased hobikokad. Muuseumi 12 kohvikus pakuti muuhulgas pontšikuid, pulgakooke,
moosililli ja isetehtud limonaadi.

Tulge kooki sööma!

Leppneeme sadamas.

Nugiste köök.

Rannarantšos sai linnalaps looma paitada.

Happy Jazz festivali kohvik.

Värske laar kohviube on röstitud.

Portselani- ja vanakraami laat.

Viimsi raamatukogu lugemistares oli tegevust nii väljas kui sees.

Viimsi Teataja andis festivaliks välja erilehe.

Võrgu kudumine.

Ära väsitas!

Meisterdamisrõõm.
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mu ja elevust

Püünsi omadel jalg paindub ja nii nad suurima merevaimuga küla tiitli endale said.

Randvere lipp on kõrgel.

Selline on siis rannarahva laud.

Tugev peab ka olema.

Las laul teeb rõõmsaks rinna.

Paadi vedamine.

Vabaõhumuuseumi vanas
rannakülas töötas festivalipäevadel ka head eestimaist toidukraami pakkuv taluturg, kus
lettidel olid kõikvõimalikud talusaadused. Portselani, vanakraami ja disainilaada raames
oli festivali esimesel päeval
oma kätetööd tutvustamas ka
üle 65 käsitöömeistri, kunstniku ja disaineri, portselani- ja
vanakraamikaupleja.
Teisel festivalipäeval – kogukonnapäeval – võtsid vabaõhumuuseumis osavuses ja nutikuses omavahel mõõtu Viimsi külad. Igast külast osales üks
võistkond. Tegemist oli lõbusa,
hariva ja pisut sportliku sisuga mõõduvõtmisega. Proovile
pandi külade meeskonnavaim
ja ramm, humoorikus ja talendikus. Võistlejate tungival nõudmisel oli ka sel korral kavas
2014. aasta parim pala – kiluõgimine. Päeva lõpuks selgus
suurima merevaimuga küla – see
on Püünsi.! Otse mere kaldal sai
osa ka randlaste spaa- ja saunakultuurist.
Mõlemal päeval sai Viimsi
vabaõhumuuseumi territooriumil uudistada ja õppida ka randlaste kalapüügi- ja käsitööoskusi. Mõnus rannaküla miljöö
ja merekohin ning lahked ja
loovad inimesed teevad Rannarahva festivalist kindlasti ühe
Eestimaa omanäolisema sündmuse. Kohtumiseni aasta pärast
juuli viimasel nädalavahetusel!

Viimsi Teataja

Tort saab lahti lõigatud.

Kohvikute päeva eestvedaja Riina Aasma ja kuldsed tänutassid.

Rannarahva muuseumi teadurid Külvi Kuusk ja Maivi Kärginen
keetsid rannarahva kombel kohvi.

Rannarahaval sage töö.

Kiluõgimise võistlus.

Vihm ei sega, ega poisid suhkrust ole.

Paduvihm. Päästku ennast kes saab!
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Kelvingi Lasteaed ootab uueks
õppeaastaks lapsi (1,6-7a) oma
lasteaiaperre
Meil on:
- väikesed rühmad ja personaalne lähenemine
- 2 õpetaja ja õpetaja abi süsteem
- looduskaunis koht-mere ja metsa vahel
- üle 10 a kogemusi
- Laienenud ruumides uus söögituba ning robootika- ja
muusikaring
Õppemaks al 1. sept 69–88 eurot kuus.

Eralasteaed Tibu võtab uueks
õppeaastaks vastu lapsi alates
1,5 eluaastast!
Ootame Teid majaga tutvuma ettehelistades:
5192 5869 Mari-Ann www.lasteaedtibu.ee,
lasteaedtibu@gmail.com.

Põnnipesa lasteaed pakub tööd
ÕPETAJALE
Töökoht: Põnnipesa lasteaed, Marjamaa tee 2,
Randvere, Viimsi vald
Õpetaja peab vastama kvalifikatsiooninõuetele.
Palun saata CV hiljemalt 29. augustiks 2016. a
e-mailile pesa@pesa.ee
Põnnipesa lasteaed: www.pesa.ee

Kaasav õppijakeskne kogukonnakool
kutsub oma meeskonda
- klassiõpetajat haridusliku
- erivajadusega õpilastele
logopeedi
Kandideerimisavalduse koos elulookirjelduse ja
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopiaga
palume saata 19. augustiks e-posti aadressil leelo@
randverekool.edu.ee
Õppimine teeb õnnelikuks!

Kuidas Eskperiment
Kanadas maailma avastas
Juuni alguses toimus Stratfordis Ontarios, Kanadas
14. maailma lasteteatrite
festival “Minu maailm.
Meie planeet”. Eestit ja
ühtlasi ka Põhja-Euroopat
esindas seal Viimsi Kooli
näitetrupp Eksperiment
juhendaja Külli Tähe käe
all lavastusega “Maailma
avastamine“.
Õieti on vist lihtsalt nii, et pane
aga silmad kinni ja lenda otsemat teed oma sisekosmosesse.
Mustmiljon galaktikat unistusi
täis, sada säravat lootustähte
jäävad tuhande veel säravama
varju, mälestuste taevasse tõuseb kümme kaunist ja kurba
kuud, mõtteasteroidid tiirlevad nii, et mine või hulluks.
Aga kui silmad lahti teed, lööb
maailma kirevus tasakaalu kõikuma. Nii palju, mida märgata,
nii palju, mis jääb märkamata.
See, et 2016. aasta maailma lasteteatrite festivali žürii
märkas pea 90 lavastuse seas
Viimsi Kooli teatritrupi Eksperiment tööd, väärib tohutut
tänu. Too märkamine pakkus
trupi noortele liikmetele hindamatut võimalust näha maailma – sõita väikesesse Stratfordi linna Kanadas ja osaleda 14.
maailma lasteteatrite festivalil.
Eredamate elamustena jäävad kindlasti meelde El Salvadori laste erakordselt täpne ja
elujaatav mäng etenduses, mis
tegeles maailma ühe suurima
probleemiga – ebavõrdsusega.
Samuti Venemaa kurtide laste
etendus, kus iga žest oli lõputult ilus, sest kandis endas sõnumit.
Ei lugenud see, et me ei
rääkinud sama keelt või ei teinud sarnaseid nalju – me siiski

Näitetrupp koos juhendajatega Ontarios, Kanadas. Foto erakogu

jagasime seda rõõmu ja tänulikkust, et me saame olla seal,
esindada oma kodumaad ning
rääkida sellest maailmast lavalaudadel. Isegi kui me paneme
selle luulevormi, isegi kui me
ei räägi, oleme siiski kõik ühe
asja nimel väljas – panna inimesed kuulama ja mõtlema.
Tänu uutele tutvustele ja sõpradele oskame paremini mõista, et me võime olla üksi oma
maailma keskel, aga planeeti jagame kõigiga. Selleks, et kõik
toimiks ja oleks harmoonias,
on vaja tingimusteta sõprust ja
armastust. Ja see on võimalik.
/ Getriin Kotsar
Selliste ürituste puhul oleneb väga palju korraldusest. Ja
festivalil oli just õige segu vabast ajast ja töötubadest. Töötoad olid huvitavad ja mitmekesised. Lisaks oli võimalusi
kohalikku ajalugu õppida. Selleks korraldati ekskursioone,
räägiti kohalikest kommetest ja
suurkujudest. Olen tänulik korraldajatele, et andsid mulle võimaluse esineda nii kaugel oma
kodumaast. / Hans-Joosep Hanson
See, et saime tohutult positiivset tagasisidet, tegi väga

Head Viimsi Kooli vilistlased ning endised ja
praegused töötajad!
Olete oodatud tähistama Viimsi Keskkooli 35. aastapäeva ajavahemikul 14.–21. oktoober 2016 Viimsi Kooli.
Ajakava:
14. oktoober
Hommikupoolikul on vilistlased oodatud külalisõpetajateks tundidesse.
kell 13–15 Vilistlaskonverents
15. oktoober
kell 19 Kontsert-vilistlaspidu
Jooksvalt täiendame infot ajakava osas kooli kodulehel www.viimsi.edu.ee
ja kooli Facebooki lehel.
Lisainfo saamiseks kirjuta e-posti aadressil margit@viimsi.edu.ee
(Margit Võsu).

Kohtumiseni Viimsis!
Viimsi Kool

palju rõõmu, sest tundus, et
suutsime oma looga jõuda pealtvaatajate hinge. Kogemus, mille saime, on hindamatu, nii lavakogemuse kui ka teiste kultuuride nägemise mõttes. / Heleriin Lass
Reis Kanadasse oli elamusterohke. Võin öelda, et minu kuueteistkümne eluaasta üks kõige
huvitavamaid ja omapärasemaid
kogemusi. Festival oli meeldejääv eri kultuuridest inimeste,
elulisi teemasid käsitlevate etenduste ning meie trupi ühtsuse tõttu. Ma pole kunagi varem
ühelt festivalilt nii palju uusi
teadmisi saanud. Fantastiline on
mõelda, et meil on nüüd tutvusi üle terve maailma. / Emily
Bruus
Festivalil sain aru, et me
kõik oleme tegelikult nii sarnased, aga samas erinevad. Seda
märkasin ma näiteks Venemaa
trupi etendust vaadates. Kuna
nad olid kurdid ega saanud
rääkida, kasutasid nad kehakeelt, kuid miski ei jäänud arusaamatuks. Siis saingi aru, et
hoolimata sellest, kas me räägime, kasutame kehakeelt või
teeme hoopiski midagi muud,
oleme kõik lihtsalt inimesed ja

piire seame endale ainult meie
ise. / Elisabeth Madisson
See oli ideaalne segu teatrist, vahvatest noortest, uutest
paikadest, kultuuridest, olukordadest ja tuttavatest. Kogesime
palju soojust ja avatust, siirust
ja tähelepanelikkust ja usun,
et meie noored võtavad selle
endas kaasa ja oskavad jagada
edaspidises elus ka teistega.
Neid maailmasid, mida festivali jooksul avastasime, oli palju ning need kõik olid müstilised ja veetlevad. Loodan, et
seda avastusrõõmu jagub ka
edaspidi! / Külli Täht
Lavastus “Maailma avastamine” valiti välja 60 konkureerija seast ja tänavu osalesid järgmised riigid: Aafrika
– Uganda ja Zimbabwe, Aasia – Bangladesh, Hiina, Indoneesia, Palestiina, Austraalia/
Okeaania – Austraalia; Euroopa – Tšehhi, Saksamaa, Kreeka, Eesti, Venemaa, Sloveenia;
Põhja-ja Kesk-Ameerika – Kanada, El Salvador ja USA;
Lõuna-Ameerika – Kolumbia,
Paraguai, Kuuba. Viimati osales Eesti maailma lasteteatrite
festivalil 2009. aastal Moskvas. Vaata ka eksperiment.ee/et.
Eksperiment tänab: Eesti
Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Viimsi Vallavalitsus, OÜ Abilised, AS Haab,
OÜ Ruskus, OÜ Perficio, OÜ
J.S Inseneribüroo, AS Varrak,
OÜ Netipant, Remmers Baltica
OÜ, IF P&C INSURANCE AS,
AS Scanweld, Coats Eesti AS,
OÜ Kodusoe, NOA, Roots, Bake
My Day OÜ, Jaapani Maitsed,
Deana kohvik, DSV Transport
AS + paljud eraisikutest toetajad.

Jan Teevet

MLA Viimsi Lasteaiad ootab tööle
Õppealajuhatajat (koormus 1,0)
Sotsiaalpedagoogi (koormus 1,0)
Ootame kandideerima meeskonnatööd hindavaid
inimesi, kes soovivad pakkuda lastele turvalist ja
inspireerivat kasvukeskkonda ning naudivad lasteaia
rõõmsat saginat.
Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid
ja motivatsioonikiri aadressil anne@viimsilasteaiad.
ee hiljemalt 28. augustiks 2016.
Tööle asumine oktoobris 2016.
Lisainfo telefonil 56220121 ja www.viimsilasteaiad.ee
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Viimsi huvikeskuse huviringid 2016/2017 hooajal
LASTELE JA NOORTELE
ITA-RIINA MUUSIKASTUUDIO
Lauluklassis II korrusel
6 kuud – 1 aasta N 9.30–10.20
1–2-aastased T 9.30–10.30
1–2-aastased T 10.45–11.45
2–3-aastased K 10.00–11.00
Juhendaja Ita-Riina Pedanik
3-aastased E 17.30–18.15
4-aastased K 17.30–18.15
5–7-aastased E 18.30–19.15
4–5-aastased T ja N 17.30–18.10
5–7-aastased T ja N 18.20–19.00
7–9-aastased N 16.30–17.15
10–13-aastased T 16.15–17.00
Juhendajad Ita-Riina Pedanik ja
Mari-Liis Rahumets
Info ja registreerimine: muusikastuudio@huvikeskus.ee
Individuaalseid laulutunde juhendab
Ita-Riina Pedanik
Vabu kohti ei ole!
VÄIKELASTE VÕIMLEMINE
Treeningsaalis 1
3 kuud – 1 aasta P 9.30–10.30 		
1–3-aastased P 10.30–11.30
3–5-aastased edasijõudnud P 11.30–
12.30		
Treener Vello Vaher
Info ja registreerimine: vello.vaher@
gmail.com
MUINASJUTUVÕIMLEMINE
Treeningsaalis 1
1–2-aastased N 9.45–10.30
2–3-aastased N 10.30–11.30
Juhendaja Piret Kõõra
Info ja registreerimine:
heatujustuudio@gmail.com
LASTE JOOGA
Treeningsaal 2
3–7-aastased N 17.45–18.35
Treener Monika Allert
Info ja registreerimine: monikaallert
@yahoo.it
Treeningsaal 1
7–12-aastased T 14.00–14.50
Treener Kristiina Saul
Info ja registreerimine: kristiinale@
yahoo.com
LASTE TANTSUKLUBI
Treeningsaalis 1
3–4-aastased I rühm E 16.15–17.00
3–4-aastased II rühm E 17.00–17.45
5–6-aastased E 17.45–18.30
7–8-aastased E 18.30–19.15
Treener Piret Kõõra
Info ja registreerimine: lastetants@
huvikeskus.ee
KAIE KÕRBI BALLETISTUUDIO
Treeningsaalis 1
4–5-aastased algajad T, N 17.30–
18.30 Pääsukesed
5–7-aastased T, N 16.30–17.30 Kuldnokad
8–10-aastased T, N 15.30–16.30 Tuhkatriinud
Õpetaja Tatjana Voronina
Treeningsaalis 2
4–5-aastased algajad N 16.30–17.30
Kalliskivid
Õpetaja Merilin Lehtmaa
Info ja registreerimine: www.balletistuudio.ee
JJ-STREET HIP-HOP
Treeningsaalis 1
7–10-aastastele K 16.00–17.00 ja
R 14.30–15.30
10–15-aastastele K 17.00–18.00 ja
R 15.30–16.30
Treener Gerly Tuur

Info ja registreerimine: gerly@
jjstreet.ee
JJ-STREET HOUSE
Treeningsaalis 1
10–15-aastastele K 18.00–19.00 ja
R 16.30–17.30
Treener Gerly Tuur
Info ja registreerimine: gerly@
jjstreet.ee
CONTEMPORARY JAZZ TANTSUTREENING
Treeningsaalis 1
E 19.30–20.30
K 19.15–20.15
Treener Anna-Irene Michelson
Info ja registreerimine: annairene.
michelson@gmail.com
IIRI TANTS
Treeningsaalis 1
Koolinoortele R 17.45–18.45
Treener Maili Saia
Info ja registreerimine: maili.saia@
gmail.com
ISEMOODI ISETEGIJATE LOOVUSTUBA
Päikesepesas I korrusel
3–6-aastaste meisterdamine koos
vanematega T 18.00–18.50
1.–3. klassi laste loovkunsti tund
N 15.00–15.50
1.–4. klassi laste nukukunsti tund
N 16.00–16.50
Juhendajad Eveli Apri ja Airi Voitk
Info ja registreerumine: loovustuba@
gmail.com
KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Päikesepesas I korrusel
Lastele ja täiskasvanutele E 19.00–
20.00
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: erki.palits@
mail.ee
BUMBLE ENGLISH INGLISE KEELE RING
Õppeklassis II korrusel
4–6-aastased T 18.00–18.40
Õpetaja Karolina Kreegimäe
Info ja registreerimine: gerda@
bumble.ee

TÄISKASVANUTELE
HOMMIKUJOOGA
Treeningsaalis 2
T 9.30–10.30
N 8.30–9.30
Treener Ave Lao
Info ja registreerimine: ave@
personaaltreening.ee
KUNDALINI JOOGA
Treeningsaalis 2
N 19.30–21.00
Treener Eva Reintak
Info ja registreerimine: info@
joogaklubi.ee
ŠIVANANDA JOOGA

Treeningsaalis 2
K 18.30–20.00
Treener Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com
RASEDATE JOOGA
Treeningsaalis 2
R 11.00–12.00
Treener Evelin Märtson-Nava
Info ja registreerimine: emartson@
hot.ee
EAKATE JOOGA
Treeningsaalis 2

R 13.10–14.10
Treener Evelin Märtson-Nava
Info ja registreerimine: emartson@
hot.ee
SHINDO
Treeningsaalis 2
T 19.15–20.15
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: aive.martson
@gmail.com
PILATES
Treeningsaal 1
N 18.45–20.00
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: terje@
pilatespluss.ee
Treeningsaal 2
K 12.00–13.00
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: aive.martson
@gmail.com
Treeningsaal 2
R 12.00–13.00
Treener Evelin Märtson-Nava
Info ja registreerimine: emartson@
hot.ee
FUNCTIONAL BODY
Treeningsaalis 2
E ja N 12.00–13.00
Treener Ave Lao
Info ja registreerimine: ave@
personaaltreening.ee
LIHASTREENING
Treeningsaalis 1
T 18.45–19.45
P 12.30–13.30
Treener Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine: juta.rahkema
@gmail.com
MERIDIAANIVÕIMLEMINE
Treeningsaalis 1
E 20.40–21.40
Info ja registreerimine: tel 5510 631
SELTSKONNATANTS
Suures saalis
N 18.00 algajad
N 19.00 edasijõudnud I
N 20.00 edasijõudnud II
Treener Alar Kaasik
Info ja registreerimine: heatujustuudio
@gmail.com
NAISTE BALLETT
Treeningsaalis 1
T ja N 11.30–13.00
R 19.00–20.30
Treener Tiina Rebane
Info ja registreerimine: tiina.rebane@
gmail.com
INGLISE KEELE KURSUSED
Õppeklassis II korrusel
Algajad, taasalustajad, keskaste
Edasijõudnud
Individuaaltunnid
Õpetaja Reeli Saluveer
Info ja registreerimine: reelisalu@
hot.ee
HISPAANIA KEELE KURSUSED
ALGAJATELE
Õppeklassis II korrusel
K ja N 18.30–20.00 (2 gruppi)
Õpetaja Carmen Kõrvek
Info ja registreerimine: carmen.
korvek@mail.ee
ITAALIA KEEL JA KULTUUR
Õppeklassis II korrusel
E 19.00–20.00

Õpetaja Monika Allert
Info ja registreerimine: monikaallert
@yahoo.it
FOTOGRAAFIA KURSUSED
Õppeklassis II korrusel
T 19.00–20.30
Juhendaja Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com
FOTOKLUBI
Kohvitoas II korrusel
1 kord kuus
Juhendaja Peep Kirbits
Info ja registreerumine: viimsifoto@
gmail.com
KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Päikesepesas I korrusel
Täiskasvanutele ja lastele E 19.00–
20.00
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: erki.palits@
mail.ee
ÕMBLUSRING
Päikesepesas I korrusel
N 18.00–19.30
Juhendaja Häli Veskaru
Registreerimine: hveskaru@hvhaus.ee
EAKATE KÄSITÖÖRING
Päikesepesas I korrusel
2 korda kuus K 11.00–13.00
Juhendaja Ljuba Keskküla
Info ja registreerimine: tel 5816 7516

RAHVAMUUSIKAANSAMBEL PIRITA
Viimsi huvikeskuse prooviruumis
II korrusel
E 18.00
Juhendaja August Sarrap
Info: tel 5770 5644
SEGAKOOR VIIMSI
Viimsi huvikeskuse suures saalis
K 17.30
Dirigent Vaike Sarn
Koorivanem Sven Simson
Info ja registreerumine: tel 5038 612
KERGEMUUSIKAKOOR ViiKerKoor
Viimsi huvikeskuse suures saalis
E 18.30
Dirigent Indrek Umberg
Info ja registreerimine: indrek.
umberg@concert.ee

PILLIÕPE
KITARRIÕPPE INDIVIDUAALTUNNID
K ja N Viimsi huvikeskuse prooviruumis II korrusel ja R Randvere
noortekeskuses
Koolilastele ja täiskasvanutele
Ajad kokkuleppel
Õpetaja Madis Kreevan
Info ja registreerumine: madis393@
gmail.com

RANDVERE NOORTEKESKUSES

VIIMSI HARRASTUSTEATER
Suures saalis
T 18.00 ja P 12.00
Projektijuht Kalle Erm
Info: kalleerm@gmail.com

(Kibuvitsa tee 1)
PILATES
E 19.30–20.45
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: terje@
pilatespluss.ee
K 19.15–20.15
Treener Madli Toots
Info ja registreerimine: madli.toots@
gmail.com

RAHVAKULTUUR

PRANGLI RAHVAMAJAS

SEGARAHVATANTSURÜHM
VALLAALUNE
Viimsi päevakeskuse saalis
(Kesk tee 1, Haabneeme alevik)
E ja K 19.30–21.30
Juhendaja Heli Tohver
Info: heli@tlu.ee

LOOVUSRING
KÄSITÖÖRING
KOKANDUSRING
Info: carmen@huvikeskus.ee

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

RENDIME RUUME ERINEVATEKS
SÜNDMUSTEKS
Info: viimsi@huvikeskus.ee ja
tel 6028 838
www.huvikeskus.ee
www.facebook.com/
ViimsiHuvikeskus

KUTSE MUUSIKALIHUVILISTELE!
Viimsi Muusikaliteater kaasab hooaja 2016/2017
muusikali “Drowsy Chaperone” uusi teatrihuvilisi,
mehi ja naisi vanuses 18-40 aastat!
Huvilistelt ootame:
- soovi end arendada – näidelda, laulda ja tantsida;
- kohusetunnet ja aega proovides osaleda.
Ootame teid kokkusaamisele
23. augustil kell 19.00 Viimsi huvikeskuses, Nelgi tee 1.
Palume esitada oma lemmiklaul ja luuletus või proosapala.
Eelregistreerimine e-posti aadressil harrastusteater@huvikeskus.ee!
Lisainfo:
Kalle Erm
Viimsi Muusikaliteatri juht
Tel 5059 043
kalleerm@gmail.com
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Sinu liikumine loeb
Südame- ja veresoonkonnahaigused on
suurimad surmapõhjused Eestis. Haigestumisoht on suurem neil inimestel, kes vähe
liiguvad ja ebatervislikult toituvad. Oma
südame heaks saab igaüks ise palju ära
teha, kui piisavalt liikuda ja oma toitumist
jälgida.
Viimsi vallavalitsus ja MTÜ Viimsi Päevakeskus koostööpartneritega on käivitanud projekti elanike tervise heaks,
mida rahastatakse “Rahvastiku tervise arengukava 2009–
2020” vahenditest, millele vallavalitsus lisab oma ressursid.
Projekt koosneb 3 osast. I etapp toimus aprillis südamekuu raames, kus Fertilitase arstid jagasid nõuandeid
südame tervise ja tervislike eluviiside kohta, toimusid
treeningtunnid.
II etapis toimub kampaania “Sinu liikumine loeb!”.
Trükkisime liikumispassid ja jagasime neid inimestele
suvise liikumise fikseerimiseks. Täidetud liikumispassid
palume tagastada hiljemalt 16. septembriks Viimsi vallavalitsuse infoletti või Viimsi päevakeskusesse aadressil
Kesk tee 1, Haabneeme. Liikumispasside alusel tehakse
kokkuvõtteid ja statistikat ning osalenute vahel loositakse
välja auhinnad. Loosimine toimub 23. septembril.
III etapp keskendub puu- ja köögivilja kampaaniale.
23. septembril alates kella 13 kõneleme Viimsi päevakeskuses tervislikust toitumisest. See on ka aeg üle vaadata
sahvritesse talletatud hoidistepurgid ja neid teistega jagada. Päevakeskuses avame näituse sügisandidest ja viime
läbi Nunnu konkursi. Kõik suve jooksul kasvanud huvitavad puu- ja köögiviljad võib näitusele esitada ka fotodena,
eriti kui need juba purki pistetud on. Kutsume üles näitusele kaasa võtma oma valmistatud lilleseadeid.
Sinu liikumine loeb!

Kultuuri- ja spordiamet

Spordist tulekul
n Korvpalliklubi

Viimsi tasuta proovitreeningud. Lisainfo www.
kkviimsi.ee
n 29. september XVII Kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks

Rullesti rulluisutajate
edu Itaalias
8.–9. juulil toimus Itaalias
Ricciones rahvusvaheline
rulliluuisutamise rühmakavade võistlus “11. Team
Skate Trophy”. Viimsi rulluisuklubi Rullest võttis
sellest osa juba seitsmendat korda.

Kohal oli 900 rulliluuisutajat
62 rulluisuklubist Itaaliast, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Eestist. Osalesid ka
maailmameistrid ja Euroopa
meistrid nii 4-ste kavades kui
ka kujunduisutamises. Viimsi
valda ja Rullesti esindasid 31
rulliluuisutajat ning kokku võisteldi üheksas erinevas kategoorias. Rullesti neiudel õnnestusid keerulised läbipõimumised
ja sammud ning nad saavutasid
kujunduisutamise kategoorias
teise koha. 16-se rühmakavaga
“Ralli” saavutati kolmas koht
ning 8-se juuniorite rühmakavaga tuldi seitsmendale kohale.
Juuniorite rühmakavas saavutati ka väga kõrged punktid, sama
kavaga osaleti ka kevadel EMil Portugalis.

Kõik tüdrukud olid Itaalias toimunud võistlustel väga tublid! Foto erakogu

Väga tugev konkurents oli
4-ste kavade kategoorias. Rullesti esindas juuniorite kategoorias kaks 4-st kava ning
nooremate 4-ste kavade kategoorias neli 4-st kava. Parim
tulemus saavutati nooremate
4-ste kavade kategoorias, kus
kava “Ämblikud” koosseisus
Anette Amanda Brand, Simo-

ne Ever, Brit Marii Tomingas
ja Reica Pullerits tuli viiendale
kohale. Võistluspäev oli raske, kuna temperatuur tõusis
päikese käes pea neljakümne
kraadini.
Rullesti uisutajad võlusid
nii publiku kui ka kohtunikud
oma särava välimuse ja särtsaka sooritusega, kogudes koh-

tunikelt pea kõikides kategooriates väga head punktid.
Septembris ootab Rullest
treeningutele uusi algajaid vanuses 6–14 eluaastat. Eelnev uisutamisoskus pole vajalik ning
ka rulliluuiske saab kohapealt
laenutada.

Piret Rink

Spordiklubi Rullest treener

Poisid metsas ilma nutitelefonideta
Seitse Viimsi poissi veetsid suvise nädalavahetuse metsas Kaitseliidu
Põhja lahingkompanii
instruktoritega, jättes
mõneks ajaks nutiseadmed kõrvale, et õppida
metsas ja raskes olukorras
ellujäämise tarkusi.
Ettevõtmine algas rividrilliga
Kaitseliidu tagalahoovis. Instruktor G, suur ja tõsine mees, tegi
poistele selgeks valveseisangu,
vabaseisangu, mõned pöörded
üle vasaku õla ja rõhutas kätekõverduste tähtsust. Ühtlasi
selgitas ta, et ainult tema võib
rivi ees rääkida ja poiste väljendusoskus peab piirduma sõnadega: “Jah, härra veebel!”
Rividrilli jätkuks selgitati
poistele ohutusreegleid sõjaväeautos sõitmisel ning poisid
laadisid varustuse Kaitseliidu
MB 1017 veoautosse. Sõit Män-

niku lasketiiru instruktor K
vastutusel võis alata. Lasketiirus oli parasjagu käimas Eesti
meistrivõistluste finaal jahilaskmises ja poisid said mõni
aeg võistlust vaadata. Järgnes
lõuna sõdurisupi ja võileibadega. Edasi jagati kõigile Rootsi
armee roheline rõivastus, katelokid ning magamiskotid ja
alused. Väikeseks ajuhapniku
laadimiseks ja ekraanisõltuvusest ajutiseks ülesaamiseks konfiskeeriti poistelt kõik ekraanid
ja selgitati 45-minutise jalgsimatka kasulikkust laagrialale.
Alal tuli poistel valmis kaevata ja ehitada looduslik tualett, kasutades kogu oma leidlikkust ning metsast saadavaid
vahendeid. Püsti pandi kaks suurt
jaotelki ahjudega, kus ööbida.
Järgnevalt said poisid ülesandeks sogane vesi joogikõlblikuks muuta. Peale puhta vee
saamist algas mäng tulega –

kui ikka tikke ja välgumihklit
käepärast ei ole, siis tuleb “tulejumal Sidi” kombel kuidagi
see tuli ju ikkagi tekitada. Ja
tuli saadi.
Märkamatult oli päevast saanud öö ja poisid pidid määrama kindlaks öise lõkke- ja
telgivalve järjekorra. Veebel G
selgitas poistele, kuidas häire
puhul käituda ning ringkaitse
moodustamist ümber lõkke ja
telgi. Hakkama saadi suurepäraselt. Kell 23 valitses öörahu,
äratus kell 8.
Algas hommikusöögi valmistamine, kus tuli katelokis ise
endale puder valmis teha. Lisaks singi-juustu võileibu ning
magustoiduks õunu, banaane
ja küpsiseid. Pärast nõudepesu
said poisid veebel G range järelevalve all Airsofti automaadist märki lasta – see on relv,
mis tulistab pisikeste plastikkuulidega, mis sõdurile peale

väikese sinika muud ei tee ja
mida kaitseliitlased kasutavad
linnalahingu õppustel. Lõõgastumiseks veel väike luurekas
ja juba tuligi hakata kaotama
oma metsaviibimise jälgi. Telgid kokku, suurepärane tualett
kinni kaevata, lõkkease olematuks teha ja kõik sodi territooriumilt kokku korjata.
Autorännak tagasi Kaitseliidu tagalasse, varustus oma kohale ja lõpurivistus kiidusõnade ja väikese preemia üleandmiseks. Poisid olid tublid, omandasid kasulikke oskusi, õppisid
meeskonnana toimima. Varustuse mahalaadimise ajal päästis
taevataat suure vihmavalingu
poistele kaela, aga instruktor
O teatas, et sõdur ei vingu ja
ei lahustu vihmas. Märjakssaamine võeti vapralt vastu. Kodu
oli ju juba käega katsuda.

Karin Laugas

Ujumiskursus 5–6-aastastele!

Uuest hooajast jalgpalli mängima

Algkursus uutele 5–6-aastastele lastele toimub 1. septembrist kuni 31. maini 2017.
Alustava rühma suuruseks on 8–10 last, 8 tunni (soovituslikult tunnid 2 korda nädalas) õppemaks on 80 eurot.
Ujumisklubi kursustele registreerimine ja liikmeks vastuvõtt avalduse alusel. Registreerida saab ainult tunniplaanis
toodud uue kursuse kellaaegadele.
Tunniplaani ja AVALDUSE leiate Facebookist Ujumisklubi SPA
Viimsi Tervis kodulehelt ja/või http://ujumine.voog.com/et.
Uute kursuslaste registreerimine algab 22. augustil treener Krista telefonil 5559 4702 ja enn.lepik@gmail.com e-posti
aadressil, kuhu tuleks saata täidetud avaldused.
1. septembrist ootame ka kõiki oma klubi ujujaid uut hooaega alustama! Sissejuhatavate treeningutega Ennu ja Maie
treeningrühma õpilastega alustame aga juba 22. augustil vaba aja keskuse ujulas tööpäeviti kell 16–18.

Martin Reimi jalgpallikoolis algab uute õpilaste vastuvõtt!
Alates 15. augustist algab vastuvõtt 2006., 2007., 2008.,
2009., 2010. aastal sündinud lastele.
Alates 28. augustist algab vastuvõtt vahemikus 2011–2012
sündinud lastele.
MRJK on loodud 2007. aastal Tallinna külje alla Viimsisse, kus
hetkel treenib juba 380 poissi ja tüdrukut, vanuses 4–19 eluaastat. Jalgpallikooli eesmärk on anda võimalus tegeleda spordiga
– jalgpalliga, et hoida tervist, arendada end füüsiliselt ja samas
sisustada ka vaba aega väljaspool kodu, kooli ning lasteaeda.
Selleks viib jalgpallikool oma litsentseeritud treeneritega läbi
erialaseid treeninguid 2–5 korda nädalas, võtab osa Eesti noorte
meistrivõistlustest ning osaleb ja ka korraldab jalgpalliturniire.
Samas propageerib sporti noorte seas ning teeb teavitustööd
alkoholi ja narkootikumide kahjulikkusest.
Lisainfo jalgpallikoolist ja treeningutest: www.mrjk.ee.

Spa Viimsi Tervis ujumisklubi

MRJK
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365 päeva MyFitness Viimsi klubis
MyFitness Viimsi klubi
tähistab Viimsi Keskuses
esimest tegutsemisaastat. Sel puhul vaatame koos klubi juhataja ja
treeneri Matti Bergiga
tagasi, millised treenimisvõimalused on viimase
aastaga valda tekkinud.
“Meenutades 13. augustit aasta
tagasi on mul hea meel, et klubi
uksi avades oli meiega liitujatest järjekord ning tänaseni on
inimestel huvi meie juures treenimas käia ja liituda. Vaadates
liikmestatistikat, siis enamik esimestest kuudel liitujatest on
klubi aktiivsed kasutajad ka täna ning seeläbi saame julgelt
öelda, et oleme nende 365 päevaga aidanud saavutada paljudel viimsilastel parema füüsilise vormi ja enesetunde,” võttis
klubi esimese aasta kokku juhataja Matti Berg.
Peamised aktiivsed klubikülastajad on 25–35-aastased,
kuid jõusaali on oodatud kõik,
kel vanust rohkem kui 16. “Mulle isiklikult meeldib meie klubiliikmete vanuseline mitmekesisus. Kui enamik treenijaid
jäävad vanuseliselt 20–37 eluaasta kanti, siis palju on 40- ja
50-ndates ning mõned on ka
60- ja 70-sed! Noorematele lastele ja noortele on meil mõeldud spetsiaalselt nende eale
vastavad erisuunitlusega rühmatreeningud.“
MyFitness Viimsi on üks
suurimatest ja avaramatest MyFitnessi klubidest – avarad treeningsaalid, suur ja ruumikas jõusaal ning hubane spaaosa.
“Võrreldes aastataguse avamispäevaga on klubiliikmete
seas populaarsust kogunud ka
spaaosa, kuhu on hea peale
MyFitness Viimsi
n Sõpruse tee 15, Haabneeme (Viimsi Keskus,
II korrus)
n viimsi@myfitness.ee
tel +372 661 9740
n Lahtiolekuajad: E–N 7–22
R 7–21 L–P 9–20

Konkreetsem treening

Hea energia kogu päevaks saab rühmatreeningust! Fotod MyFitness

365 päeva liige
Kairi (38, lapsevanem): Olen MyFitness Eesti liige olnud juba algusaastatest ning Viimsi klubiga liitusin klubi avamise esimesest päevast. Esialgu käisin siin klubis peamiselt erinevates
rühmatreeningutes, kuid 3 kuud tagasi jõudsin ka personaaltreeneri juurde ning nüüd olen peamiselt treeninud jõusaalis.
Olles varasemalt külastanud erinevaid klubisid, siis Viimsi
eeliseks tooksin välja avarad ruumid, uued masinad, hea parkimine ning selle, et siin ei ole ülerahvastatust. Samuti on siin
head rühmatreeningud ja treenerid ning alati on midagi sobilikku nii hommikuseks kui ka õhtuseks ajaks.
Kindlasti on üheks suureks plussiks ka siinne lapsehoid, kus
on head lapsehoidjad ja põnevad tegemised, et mul oleks võimalik käia treenimas koos elukaaslasega. Viimsi MyFitnessist
saad hea enesetunde, hea vormi ja kõik, mis sellega kaasneb.

treeningut minna hetkeks lõõgastuma – mullivann, aurusaun, soome saun ja massaažibassein. Viimane on eriti hea
pärast jõutreeningut, sest erinevatel kõrgustel veejoad tekitavad mõnusa lõõgastuse ning
aitavad hetkeks aja maha võtta,” täiendas Berg.

Rühmatreeningust
jõusaali

Keskpäeval, kui rühmatreeningud on käimas ning järgmiste
alguseni on veel aega, liigub
klubis kliente omajagu – tulemas ja minemas, masinatel ja
spaaruumides.
“Igal kliendil loksub esimeste kuudega oma päevakavale vastav treeningaeg paika
ning meie klubis ei pea veel
kartma, et rahva ülekülluse tõttu peab 15 minutit enne masinale minekut järjekorras seisma.” (muigab)

Matti Berg.

“Üldjoones saab treenijad
jagada kolmeks: individuaalsed, rühmatreeningutel osalejad ning need, kes teevad mõlemat. Meie klubis on kõigi
eesmärkidele sobivaid rühmatreeninguid. Tuleb vaid seada
siht, kas soovid suurendada vastupidavust, tugevdada lihaskonda ja tõsta lihastoonust või
arendada liikuvust ja painduvust. Lisaks septembris uueneva tunniplaaniga alustavad

taas ka spetsiaalsed noorte üldkehalised treeningud läbi muusika abil lihtsa liikumise ja treeningu oma keha raskustega.
Viimasele aastale tagasi vaadates on rühmatreeningutest olnud ühed populaarsemad BodyPump, BodyBalance ja kerelihastele suunatud treeningud.
Seega kindlasti soovitan nendesse ja loomulikult ka teistesse rühmatreeningutesse endale eelnevalt koht broneerida.
Meie tunniplaani saab vaadata
ja rühmatreeningutesse registreerida veebis www.myfitness.
ee,” soovitas Matti Berg.
Jõusaali tulekut ei tasu algajatel karta, sest klubis on
olemas ka valvetreenerid, kelle käest saab treeningute kohta
nõu küsida (vaata valvetreenerite tööaega tunniplaanist), samuti vastavad lahkesti küsimustele ka jõusaalis liikuvad
personaaltreenerid.
“Viimasel poolel aastal on
veel populaarsemaks saanud
meie jõusaali rühmatreeningud
– näiteks Jõusaali ABC, Stretching, Ringtreening, Superfunctional. Võib-olla on sellele tõuke andnud ka meie personaaltreenerid, kes on liikmeid sinna
suunanud.”
“Jõusaal on varustatud uute
seadmetega tunnustatud firmadelt Technogym, LifeFitness,
Gym80, Matrix, HammerStrength
ning lisaks kardiomasinatele on
saalis ka vabaraskusteala, funktsionaalse treeningu ala ning venitusala,” sõnas Berg.

Rühmatreeningud ja jõusaalitreeningud saab viia efektiivsemaks, kui sõnastada oma eesmärgid – olgu selleks parem
füüsiline vorm, kaalulangetus
või lihtsalt hea enesetunne. Üks
võimalus eesmärgid ja viisid nende saavutamiseks paika seada
on seda teha koos personaaltreeneriga. “Kõik meie personaaltreenerid on targad, sõbralikud ja suurepärased motiveerijad ning viivad alati sammukese esialgsest eesmärgist
kaugemale. Neile, kes päris individuaalsetele personaaltreeningule ei taha minna, saab koos
paari-kolme sõbraga tellida grupipersonaaltreeningud.
Kui eesmärgiks on näiteks
kaalu langetada, siis tuleb loomulikult jälgida ka toitumist,
mida aitab teha meie toitumisnõustaja. Eesmärgi saavutamisele viib kindlasti lähemale ka
kehaanalüüs, mille läbi teinud
teavad oma keha bioloogilist
vanust, rasvaprotsenti ning rasvade jaotumist erinevates kehaosades, rasvavaba kaalu, põhiainevahetust ning päevast soovituslikku kaloraaži,” sõnas
Berg.

Lapsed hoidu, ise
treenima

Üheks Viimsi Myfitnessi suurimaks plussiks lapsevanematele on klubi lastehoid. “Lapsevanemate treenimisvõimaluste
suurendamiseks oleme sisustanud klubi ruumide kõrvale
mängutoa, kus lastega tegelevad sõbralikud ja rõõmsameelsed hoidjad, kes on hoius kohal
meie treenimiste tippajal. Nii
lapsehoidjate kui ka klientide
tagasiside teenusele on väga positiivne, sest treenima tulekuks
ei pea ilmtingimata otsima lapsele lapsehoidjat.”
Lastehoidu on oodatud kõikide klubi külastajate lapsed
alates 2. eluaastast.

Nutikalt ja meeldejäävalt

Alates juulist on uuenenud ka
MyFitnessi mobiilirakendus, mis

on senisest kiirem, mugavaim
ja nutikam viis broneerida endale rühmatreeningut, otsida personaaltreenerit, vaadata kõikide klubide asukohta ja oma
treeningute ajalugu.
“Soovitan rakenduse endale kindlasti App Store’i või
Google Play lehelt telefoni alla
laadida, et kiirelt ja vaid paari klikiga edaspidi broneerida
treeninguid, sest sügishooaja alguses ei pruugi kohti alati jätkuda. Rakenduse boonuseks on
kindlasti ka kiiresti kättesaadav treeningute ajalugu,” sõnas
Berg.

Sünnipäev

Sünnipäeva nädalavahetusel on
MyFitnessi Viimsi klubis eriti
põnevad eritreeningud, üllatused
ja auhinnad. Laupäeval ja pühapäeval on klubiga liitumine
ja ühekordne külastus tasuta!

Liitu klubiga!

MyFitnessiga liitudes sõlmitakse klubis tähtajatu liikmeleping, mis annab õiguse vastavalt paketile külastada üht või
kõiki klubisid.
Kõigil liikmetel on võimalik võtta ka treeningpuhkust olenemata põhjust üheks või maksimaalselt kaheks järjestikuseks kalendrikuuks. Treeningpuhkust võib ühes aastas võtta
rohkem kui kaks kuud.
Kui sõlmitakse treeningpuhkuse kokkuleppe 1. kuni 14. (k.a)
kuupäeval, algab treeningpuhkus järgmise kalendrikuu esimesest kuupäevast. Treeningpuhkuse kokkuleppe sõlmimisel 15. kuni kuu viimasel (k.a)
kuupäeval, algab treeningpuhkus ülejärgmise kalendrikuu esimesest kuupäevast.
Liikmelepingut lõpetada on
võimalik igal ajal. Tehes seda
vahemikus 1. kuni 14. (k.a) kuupäeval, lõpeb leping sama kuu
viimasel kuupäeval. Liikmelepingu lõpetamise kokkuleppe
sõlmimisel 15. kuni kuu viimasel (k.a) kuupäeval, lõpeb
leping järgneva kalendrikuu viimasel kuupäeval.

Liina Rüütel
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Tere tulemast!

ja Andres Mihelsonil sündis 23. mail poeg Johan Erik.
n Viktoria Krubergil ja Sergei Frolovil sündis 24. mail poeg Robert.
n Kristi ja Marko Roosil sündis 25. mail poeg Marten.
n Jaanika ja Harry Liipal sündis 30. mail tütar Kristelle.
n Liia ja Tähve Lõppil sündis 1. juunil poeg Jakob.
n Pille Vaitil ja Erki Hiiuväinal sündis 2. juunil poeg Hugo.
n Marili ja Risto Kummil sündis 2. juunil tütar Marleen.
n Virpi ja Magnus Lepasalul sündis 4. juunil poeg Markus.
n Kristina Satšenakil ja Markko Kaasikul sündis 9. juunil poeg
Marcus.
n Tiina Neemojal ja Martin Pihlakul sündis 10. juunil tütar
Anette.
n Jevgenia ja Janek Vanaveskil sündis 12. juunil poeg William.
n Kirsika Rattaseppal ja Tanel Siimonil sündis 20. juunil tütar
Merime Marii.
n Maija ja Vitali Vanhanenil sündis 20. juunil tütar Vanessa.
n Reili ja Lauri Tammel sündis 21. juunil poeg Joonas.
n Anna Ardassoval ja Jevgeni Ardassovil sündis 22. juunil poeg
Egor.
n Manlia Kagoverel ja Sander Puril sündis 27. juunil poeg
Preston.
n Oksana Pavloval ja Denis Pavlovil sündis 28. juunil poeg Alan.
n Heidi ja Raul Kirsimäel sündis 29. juunil poeg Kristofer.
n Eneli ja Rasmus Grossil sündis 2. juulil poeg Elea.
n Kirke ja Innar Kobil sündis 2. juulil poeg Marcel.
n Kai ja Andri Jessel sündis 3. juulil poeg Eduard.
n Jevgenija Golovinal ja Andrei Golovinil sündis 4. juulil poeg
Daniil.
n Jevgenia Bohhanil ja Igor Aristovil sündis 6. juulil tütar Angelina.
n Margit Tambergil ja Fokke Komrij’il sündis 6. juulil tütar
Madeleine.
n Signe ja Toomas Lassil sündis 16. juulil tütar Lisette.
n Ivi Kuulil ja Jaanus Nahkuril sündis 16. juulil poeg Jan Erik.
n Getter Kõivul ja Siim Ojamaal sündis 18. juulil poeg Kaspar.
n Idris Teppil ja Arles Laulil sündis 19. juulil poeg Tobias.
n Laura Eljasel ja Rauno Paltseril sündis 20. juulil tütar Heleen.
n Airi Alaveeril ja Marko Metsal sündis 23. juulil tütar Keitlin.
n Rutha ja Kristo Paumetsal sündis 25. juulil tütar Sanna Loore.
n Kaida
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Viimsi valla kultuurikalender
12. august – 4. september
JUMALATEENISTUSED		
14. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Jutlus Patrik Göransson
Naissaare Püha Maarja kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
21. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
28. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
4. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
MUUSIKA
12. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Margus Vaher
DJ Tõnis Kotsar
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
13. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: DJ Tõnu Tiks
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
14. august kell 20
Jaan Tätte kontsert
“Kohtumine silmapiiril“
Viimsi vabaõhumuuseumis

18. august kell 19
Kontsert “Suvi kestab veel“
2 Quick Start, Haddaway,
Shanon
Viimsi vabaõhumuuseumis
19. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: REVOLVER
DJ Tõnu Tiks
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
20. august kell 11
Isamaaline piknikupäev
kell 12 pealaval Curly Strings
Viimsi mõisa pargis
kell 18 Kontsert “Kapriis“
Alexis Roussine (viiul, Prantsusmaa), Diana Liiv (klaver)
Kavas: Beethoven, Wieniawski jt
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: DJ Andrus Kuzmin
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
20. august
Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva
tähistamine
Prangli saarel
26. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: ELISA KOLK
DJ Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
27. august kell 16
Kontsert: Muinastulede öö
Korraldaja: Pille Lille Muusikute
Fond
Angelika Mikk (sopran)
Piia Paemurru (klaver)
Vaba sissepääs!
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: DJ Christo Rääbis
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

2. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: DJ Lenny LaVida
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
TEATER
12. august kell 19.30
Nargenfestival 2016
Nargenfestival ja Kinoteater
esitlevad:
“Aadama õunad“
Lisainfo: www.nargenfestival.ee
Naissaarel, Omari küünis
				
12., 13., 15., 17. august kell 19
Viimsi Suveteater “Mereplekid“
Lood salapiirituse vedamisest
Piletid saadaval Piletilevis ja
Rannarahva muuseumis
Viimsi vabaõhumuuseumis
NÄITUS
Näitus “Piirideta meri“
Anneli Akinde müüginäitus
Rannarahva muuseumis
“Külma sõja“ uuenenud
ekspositsioon
Uus relvanäitus
Avatud on lastetuba
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
Stendnäitus “Kaart ja Kaart –
ajareis Tallinnas“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus
Viimsi huvikeskuses
				
SPORT			
Kuni 31. august
Joogatunnid
E ja K 18.30–20.00
Halva ilmaga toimub tund
huvikeskuses
Lisainfo: www.pilletaliyoga.com
Viimsi vabaõhumuuseumis
17. august kell 19
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – FC Elva
Viimsi staadionil
28. august kell 19
Jalgpalli B esiliiga kohtumine
Viimsi JK – FC Kuressaare
Viimsi staadionil

LASTELE JA NOORTELE		
Kuni 19. august
5. suvine võistulugemine
1.–9. klasside õpilastele
Viimsi raamatukogus
Kuni 31. august E–R
Rõõmupisiku “Teen ise“
laagripäevad
Lastele alates 4. eluaastast
Lisainfo: www.spatallinn.ee/
suvelaager-lastele/
Tallinn Viimsi SPA lastekeskuses
11. august kell 13
Viimsi Noortepäevad 2016
Viimsi staadionil ja skatepargis
15.–19. august kell 11–14
Pärlilaager
kell 10–16
Hea tuju lastelaager
Viimsi huvikeskuses
kell 9–14
Linnalaager
Muuv Seiklusmaal
22.–25. august kell 10–16
Linnalaager
Randvere noortekeskuses
22.–26. august kell 10–16
Linnalaager: Loodusega koos
Viimsi noortekeskuses
VARIA
13. august kell 12
Ekskursioon Trivimi Vellistega
Kaitseväe kalmistul
24. august kell 11
Aurulaeva Eestirand huku
75. aastapäeva mälestusüritus
Aurulaeva Eestirand mälestusmärgi juures
kell 13
Mälestusüritus
Prangli rahvamajas
27. august kell 19–23
Muinastulede öö
Sissepääs tasuta!
Viimsi vabaõhumuuseumis
Puupaatide regatt
Prangli lähistel
kell 22
Muinastulede öö – Svjata Vatra
Prangli Sadamakuuris Noor
Kaardivägi
3. september kell 10
Taluturg – Lihapäev
Viimsi vabaõhumuuseumis
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12. august 2016

planeeringud ja projekteerimistingimused
Detailplaneeringud

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi val-

kehtestamine“.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eel-

29. augustil algusega kell 16 toimub Viimsi

Detailplaneeringuga (OÜ Viimsi Valla Arendus-

lamajas või valla veebilehel: www.viimsivald.ee.

nõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalit-

vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi

keskus, töö nr 11-15) moodustatakse üks 2606 m

Keskkonna- ja planeerimisamet

suse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks

alevik) Randvere küla, Koralli tee 3a, Pärli tee

suurune üksikelamumaa kasutamise sihtotstar-

3a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli

bega krunt (EP) ja üks 360 m suurune loodusliku

tee 9a, Pärli tee 11a ja Merisiiliku tee 7a de-

maa kasutamise sihtotstarbega krunt (HL) ning

Projekteerimistingimuste
andmine

tailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi

määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus, mille

Projekteerimistingimuste andmine avatud me-

mistingimuste eelnõu kohta väljendada oma ar-

tutvustav avalik arutelu.

kohaselt võib krundil paikneda üks kahekorruseli-

netluses Mereääre tee 8 ja Uus-Haugi kinnistu-

vamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avali-

ne üksikelamu, kõrgusega kuni 8,5 meetrit ja ku-

te Viimsi vald Haugi III ja Haugi IV maaüksuste

kustamisest.

22.08–20.09 tööpäevadel kell 8.30–17.00

ni kaks ühekorruselist abihoonet, kõrgusega kuni

detailplaneeringu alal kehtiva detailplanee-

(reedeti kella 14.00-ni) on Viimsi vallamajas

5,0 meetrit. Krundi suurim lubatud ehitusalune

ringu täpsustamiseks.

(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Leppnee-

pindala on 420 m2.

2

2

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 9,0 ha
ja see asub Leppneeme külas Leppneeme laste-

tiivhoones aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteeri-

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avali-

Mereääre tee 8 (89001:003:1496) ja Uus-Hau-

kustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole

gi (89001:003:1497) Tammneeme küla Viimsi

taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et ar-

2. 12.07.2016 korraldus nr 475 “Pärnamäe

vald kinnistute omaniku OÜ Lestnev palvel esi-

vamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste

külas, kinnistu Kesk-Kaare tee 86 detailpla-

tas projekteerija Nele Soobik Viimsi vallavalitsu-

eelnõu kohta arvamust avaldada.

neeringu kehtestamine“.

se ehitusametile Mereääre tee 8 ja Uus-Haugi

Kaja Kuldkepp
arhitekt

me küla, kinnistute Sepa II ja Sepa V detailplaneering.

kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administra-

aia naabruses, paiknedes kahel pool Leppneeme

Detailplaneeringuga (OÜ Viimsi Valla Arendus-

krundile kahe korteriga elamute püstitamiseks

teed. Leppneeme teega põhjast piirnev planee-

keskus, töö nr 02-16) määratakse 1452 m2 suu-

projekteerimistingimuste taotluse detailplanee-

ringuala, nimetusega Sepa II, jääb Põlluveere

ruse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe kahekor-

ringu olemasolul. Mereääre tee 8 ja Uus-Haugi

tee, Leppneeme sadama tee, Leppneeme tee,

ruselise üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehi-

kinnistud asuvad kõrvuti alal, kuhu on Viimsi Val-

Maakonnaplaneering
2030+ ja KSH aruanne

Lännemäe tee ja Lepatriinu tee vahelisele puis-

tamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindala-

lavalitsuse 15.08.2006 korraldusega nr 491 keh-

Harju Maavalitsus teatas Harju maakonnapla-

tualale ning piirneb kahe elamukrundiga – Põllu-

ga 290 m . Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on

testatud Haugi III ja Haugi IV maaüksuse detail-

neeringu 2030+ ja keskkonnamõju strateegi-

7,5 meetrit, abihoone kõrgus 5,0 meetrit.

planeering. Detailplaneeringuga on määratud hoo-

lise hindamise (KSH) aruande avalikustami-

ne katuse kalded 20 kuni 50 kraadi. Vastavalt

sest.

veere tee 7 ja Lepatriinu tee 4. Leppneeme teest

2

lõunasse jääv planeeringuala, nimetusega Sepa
Viimsi Vallavolikogu on 21.06.2016 vastu võt-

projekteerimistingimuste taotlusele ja selle juur-

Maakonnaplaneeringu eesmärk on suunata

Sepa IV, Sepamäe tee 9, Sepamäe tee 5, Sepa-

nud otsuse nr 75 “Randvere külas, kinnistu

de lisatud eskiisile soovib omanik kavandada kin-

maakonna kestlikku ruumilist arengut, mis loob

mäe tee, Taga-Liiva, lisaks reformimata riigimaa-

Tammelaane ning osaliselt reformimata rii-

nistutele lamekatustega (nullkaldega) kahe kor-

tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvalitee-

ga. Detailplaneeringuga hõlmatavatel kinnistutel

gimaa detailplaneeringu algatamine, lähte-

teriga elamud.

di olukorras, kus maakonna asustus on jaotunud

hoonestus puudub.

seisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju

V, piirneb lisaks Leppneeme teele kinnistutega

Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskes-

strateegilise hindamise algatamine“.

Antud juhul arvestab Haugi III ja Haugi IV de-

ebaühtlaselt ja elanikkond on pikema ajaperioo-

tailplaneeringukohase katusekalde muutmine 20

di jooksul kahanemas ning vananemas. Eesmärk

kus OÜ projekt nr 10-13) tehakse ettepanek Viim-

Planeeritav ca 13,8 ha suurune maa-ala asub

kuni 50 kraadini vahemikust 0 kraadini piirkonna

on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid,

si valla mandriosa üldplaneeringu kohase maa-

Randvere küla territooriumil, piirnedes põhjast

hoonestuslaadi ja projekteerimistingimuste väl-

arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste

kasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks loo-

üksikelamukrundiga Mereääre tee 62, loodest

jastamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute

ja -võimalustega, ning anda suunised kohalikul

duslikust rohumaast väikeelamute maaks ning

maatulundusmaa sihtotstarbega krundiga Mäeot-

õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehtivat

tasandil ruumilise arengu kavandamiseks, tuues

üldplaneeringu teemaplaneeringute “Miljööväär-

sa, lisaks piirneb põhjast ja kirdest Muuga lahega.

üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid.

tasakaalustatud arengu kontekstis välja olulised

tuslikud alad ja rohevõrgustik“ haljastu nr 38 osa-

Idast piirneb planeeringuala Tammekivi teega,

Katuse kalde kui arhitektuurse tingimuse muut-

riikliku tasandi vajadused.

liseks muutmiseks elamualaks ja “Viimsi valla ül-

lõunast reformimata riigimaaga, edelas asub

mine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muut-

Planeeringulahendus arvestab KSH aruande-

diste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse

hoonestatud elamukrunt Tiitsu tee 5, läänes asub

mine ning ei tekita üldplaneeringu muutmise va-

ga, milles käsitletakse maakonnaplaneeringus

põhimõtted“ muutmiseks osas, millega on sätes-

riigile kuuluv kinnistu Tammemetsa. Planeeritav

jadust vms ehitusseadustiku § 27 lg 3 toodud vas-

kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonna-

tatud, et kõik elamud Viimsi vallas peavad asuma

maa-ala on reljeefilt ebatasane, maapind langeb

tuolu.

alaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke

üldplaneeringuga määratud elamumaal, välja-

tugevalt mere suunas – absoluutkõrgused jäävad

Ennekõike on tegu olukorraga, kus muudetaks

poole elamumaad uusi elamuid ja nende abihoo-

vahemikku 15,0 kuni 2,5 meetrit. Maa-ala on ter-

arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingi-

neid rajada ei ole lubatud. Detailplaneeringuga

vikuna kaetud metsaga, rannajoont on ligikaudu

musi kahe krundi ulatuses ja seda nii, et see haa-

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande ava-

jagatakse kinnistu Sepa II kuueks üksikelamumaa

400 meetrit. Juurdepääs planeeringualale puu-

kub naabruskonda rajatud üksikelamute ja kahe

lik väljapanek toimub kuni 22.08. Materjalid on

krundiks ja määratakse krundi ehitusõigus ühe

kaalutlusi olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks.

dub, see tuleb lahendada detailplaneeringuga

korteriga elamute arhitektuurse vormi ja keelega

digitaalselt kätte saadavad Harju maavalitsuse

üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, suurima

Tammekivi tee kaudu läbi reformimata riigimaa.

ning on vastavuses kehtestatud planeeringu alg-

koduleheküljel. Paberkandjal materjalidega on

lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m . Üksikela-

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

se lähteülesandega. Piirkonnas pole selgelt väl-

võimalik tutvuda maavalitsuses ning kohalikes

mu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna

eesmärgist planeerida külasid ühendav ranna-

jakujunenud hoonestuslaadi ja arhitektuuristiili.

omavalitustes tööpäeviti tööajal.

keskmisest kõrgusest katuseharja peale on 8,5

äärne jalakäijate tee ja/või jalgrattatee, ranna-

Naaberelamud on valdavalt 2-korruselised ja

meetrit (2 maapealset korrust) ja abihoonel 5,0

kindlustus, tervisespordiväljak, ühtlasi jagada ro-

nende katusekalded varieeruvad 0 kraadist kuni
45 kraadini.
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meetrit. Lisaks moodustatakse kinnistule Sepa II

hevõrgustikust väljajääv ala üksikelamumaa krun-

kaks tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega

tideks, määrata krundi ehitusõigus ühe üksikela-

Tulenevalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg

krunti, kolm haljasala maa kasutamise sihtotstar-

mu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks, samuti

4 p 4 ja 8 võib kohalik omavalitsus projekteeri-

bega krunti ja üks 45 m suurune krunt komp-

krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted

mistingimustega täpsustada asjakohasel juhul

lektalajaamale. Sepa V kinnistu jagatakse kaheks

ja hoone arhitektuursed tingimused, kujundades

hoone(te) detailplaneeringus käsitletud arhitek-

ning jagamise tulemusena moodustatakse üks

naabruses asuva elamualadega arvestava ruumi-

tuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi

2

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
- Harju maakond, sh Tallinn – 12.09 kell 14
(Harju maavalitsus; Roosikrantsi tn 12, Tallinn,
III korruse saal);
- Ida-Harjumaa – 12.09 kell 18 (Kose Kultuurikeskuses, Hariduse tn 2, Kose alevik);
- Lääne-Harjumaa – 13.09 kell 18 (Keila linnavalitsuse saalis, Keskväljak 11, Keila linn).

4933 m suurune tee ja tänavamaa kasutamise

lise terviklahenduse, mis sobitub planeeritavas-

ja planeeringuala hoonestuslaadi, kui see on seo-

sihtotstarbega krunt ja üks 61 006 m2 suurune

se keskkonda. Planeeritav ala asub Viimsi valla

tud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimu-

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsi-

kaitsehaljastuse maa kasutamise sihtotstarbega

mandriosa üldplaneeringu kohasel hajaasustus-

sel, et ei muutu planeeringualale esialgselt antud

musi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande koh-

krunt.

alal, detailplaneeringu koostamine on vajalik, kui-

ehitusõigus. Arvestades eelnevat nõustus Viimsi

ta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni

võrd detailplaneeringuga tehakse ettepanek keh-

vallavalitsuse ehitusamet projekteerimistingi-

22. augustini aadressil Harju Maavalitsus, Roosi-

tiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu muut-

muste väljastamisega lamekatusega kahe korte-

krantsi 12, 15077 Tallinn või e-posti aadressil in-

miseks. Detailplaneering koostatakse PlanS § 142

riga elamute püstitamiseks ehitusprojekti koosta-

fo@harju.maavalitsus.ee.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgne-

alusel Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja

miseks eespoolnimetatud tingimustel.

vad korraldused:

2

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka
valla veebilehel: www.viimsivald.ee.

üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimis-

1. 12.07.2016 korraldus nr 474 “Püünsi külas,

üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehi-

tingimuste andmise avatud menetlusena EHS §

kinnistu Rohuneeme tee 82b detailplaneeringu

tuse põhimõtted.“ muutmiseks.

28 ja 31 lg 1 alusel.

Lisainfo: harju.maavalitsus.ee.

Viimsi Teataja
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REAKUULUTUSED

TEENUS
n Kogenud

puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad! Tel 5220 321.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Ohtlike puude/okste langetamine (litsentseeritud meister). Muruniitmine trimmeriga, pisiremonditööd majas ja aias, kodumeistri teenused. Tel
5139 437, e-post igor@infinitas.ee.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!
n Akende pesu, katuste süvapesu, veerennide
puhastus. Tuleme appi puhastustöödes igasse
maakonda. Täpsem info tel 5638 8994, Uve.
n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked.
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori ja
transporditeenused. Tel 5850 4300.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Küttekollete ehitus ja remont. Korstnapühkimisakti väljastamine kindlustusseltside ja
Päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 5526 281.
n Fassaadide ja sokli soojustamine, viimistlemine
ja renoveerimine. Huvi korral julgelt helistada!
Tel 5155 788.
n Paigaldame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning liitume valla veevärgiga. Majasisesed santööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine
ja survestamine. Keevitustööd. Kaevetööd väike
ja suur traktor, (Roxsoni võimalus). Platside ja aiateede kivitamine, äärekivide paigaldus. Mahutite
ja septikute paigaldus. Garantii 2 a. Tel 5656 7690,
Enno.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga,
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel
5540 865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused,
konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja
välistööd, traktoritööd. Tel 5074 178.
n Aedade ja väravate valmistamine, paigaldus.
Tel 5249 034, www.iis.ee.
n Puutööd, aiad, soojustamine, majavoodrid,
terrassid, kiviteede ehitus ja survepesu, parandus.
Lamekatuste ehitus ja katmine rullmaterjalidega,
värvimistööd, haljastus. Tel 5366 4294, e-post
ehitusm@online.ee.
n Lõikan hekki, trimmeriga rohu ja pikema heina
niitmine, vajadusel ka kergema võsa lõikamine.
Tel 5554 7291.
n Hekkide ja muru niitmine. Tel 5663 0024.
n Lammutame suvilad jm hooned, olemas vajaminev tehnika ja konteinerid prahiveoks. Teeme
üldehitustöid: aiad, terrassid, duširuumid, saunad,
suvilate remont ja renoveerimine jt ehitustööd.
Kontakt: tarmodrums@gmail.com, tel 5662 7599.
Vt ka https://www.facebook.com/THDrumsOu/.
n Tänavakivide paigaldus, teede ja platside ehitus,
vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus. Üldehitustööd.
Pikaajaline kogemus. Tel 5929 5944, e-post kuntateenused@gmail.com.
MÜÜK
3 m ja halg 30–60 cm, hind al 16 €/rm;
korralikult pakitud halud ja klotsid 40 l tr võrgus,
al 1.90 €/võrk. Transport hinnas. Halumasina
(EVO36) rent ja teenus. Tel 5620 8210.
n Väikekallurid. Liiv, muld, killustik, graniitkillustik
ja multš. Meie väikekallurid on kerge kaaluga ja
pääsevad ligi ka kitsastesse hoovidesse. Helista
tel 5699 8014 või vaata www.isekallur.ee.
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 30 cm,
kask 30 cm. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on
transport Viimsi valda tasuta! Tellimine: 5198 9070,
info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale veoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 5092 936.
n Müüa puitbrikett alates 122 €/tonn, pellet premium 6 ja 8 mm 175 €/960 kg, turbabrikett, lepp,
kask, killustik, liiv, muld (alates 10 t). Vana-Narva
mnt.9a laost saab osta ka paki kaupa al 1,4 €/10 kg!
Tel 5692 4924, www.leilibrikett.ee.
n Küte:

n Aiad,

väravad, tõstuksed ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt
(tsingitud ja värvitud värav + vundament + paigaldus + automaatika komplekt), hind 1500 eurot.
Tõstuks 2.5 m * 2 m 450 eurot. www.finegarden.
ee , tel 5895 8809, info@finegarden.ee.
n Hall lepp al 35 €, sanglepp al 37 €, kask al 39 €,
metsakuiv okaspuu (kuusk) al 37 €. Mõõdud vastavalt tellija soovile 30–60 cm. Hinnad sisaldavad
vedu ja käibemaksu. E-post laanesaemees@gmail.
com või tel 5697 5216.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30-60 cm (hind alates 33 €/rm). Kojuvedu. Tel 5227 345, e-post marek406@gmail.com.
n MUST MULD. Muld sobib ideaalselt haljastuse rajamiseks, kiviktaimlale, ning lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turbapõhine
ja väga hea toiteväärtusega ning ilma kivideta.
Teie käsutuses on kuni 6 tonni (u 8 m3) musta
mulda hea manööverdamisvõimega kalluril hinnaga 80 €. Tel 5252 632.
n Müüa garaaž Katlamaja teel. Põrandaküte, uus
elektrisüsteem, katusel uus kate. Tel 5062 318.
n Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 5221 151,
www.nagusul.ee (FB Nagusul OÜ).
n Müün omatehtud käsitööesemeid: telgedel
kootud sisustustekstiilid, vilditud ja tikitud esemed.
Tel 5188 348, Maile.
n Müüa paarismaja, krunt on 900 m2 või vahetada
uuema korteri vastu + kompensatsioon. Tel 5667
1098.
TÖÖ
n Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidusega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised
saata: norsk112@hotmail.com.
n Haabneemes asuv pesumaja pakub tööd triikijale kalandril, froteede kokkupanijale (sobib ka
pensionäridele), pesumasina operaatorile, paketiautojuhile osalise tööajaga. Töö ühes vahetuses,
võimalik osaline tööaeg, tasu progresseeruv. Info
tel 5204 914 või 5018 413.
n Viimsi Peetri Pizza (Randvere tee 9) võtab tööle
nobeda kliendisõbraliku pitsameister- klienditeenindaja. Vajadusel väljaõpe kohapeal. Töösoov
palume saata e-posti aadressil sirli@tehnovorm.ee,
info tel 5663 5651. Täiskohaga või osalise tööajaga.
n Otsime puhastusteenindajat, kellel oleks auto
kasutamise võimalus. Töö sisuks on üldpuhastus
kodudes. Korralik palk ning kütuse kompensatsioon. Lisainfo: Merlyn Padama, tel 5334 0057,
www.mermarpuhastus.ee.
n Pakume tööd naistöötajaile Haabneemes tekstiiltoodete komplekteerimisel ja kokkupanekul.
Töö ühes vahetuses. Palk kokkuleppel, soodustused. Info: tel 5018 413, 5204 914.
n Otsime 1,3-aastasele poisile lapsehoidjat 1–2
päeval nädalas kell 9–17. Asume Haabneemes.
Tel 5625 8626.
n Otsime hoidjat 6-kuusele poisile 3–4 päeval
nädalas päevasel ajal meie kodus pikemaks perioodiks. Asume Viimsi keskuse lähedal. Tel 5668
8082, liina.tamm@gmail.com.
OST JA MUU
EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.
n Ostame kokku igasugu antiiki ning vanavara,
pakkuda võib kõike, mis tundub vana ja millel on
ajalooline väärtus! Tel 5891 0821.
n Viime minema tasuta vanametalli, ostame ka
ära suuremad ja väärtuslikumad metalli kogused.
Boilerite ja külmkappide utiliseerimine eritasu
eest 10 eurot tk. Tel 5618 3783.
n Anda üürile ladu suurusega 6x9 m Lubja külas
Ampri teel. Tel 5568 8791.
n Ostan

Korralik perekond Viimsist võtab üürile alates
3-toalise korteri/maja pikemaks ajaks otse
omanikult. Pakkuda võib igas seisukorras
kinnisvara. Tel 5301 1686, e-post sireli.laane@
hotmail.com.

Eralasteaed Tibu võtab uueks õppeaastaks
vastu lapsi alates 1,5 eluaastast! Ootame teid
majaga tutvuma, helistage ette tel 5192 5869
(Mari-Ann), www.lasteaedtibu.ee, lasteaedtibu@gmail.com.

Muhu Leib otsib Pärnamäe (Pärnamäe tee 4) ja
Pirita pagarikotta (Merivälja tee 22) pagareid.
Pagaritelt ootame tahet küpsetada parimat leiba, head suhtlusoskust eesti keeles,
täpsust ja puhtust, rõõmsameelsust, kiireid liigutusi, füüsilist vormi ämbrite/jahukottide
tõstmiseks(ca 25kg).
Pakume omalt poolt võimalust kuuluda meie armsasse pagariteperesse, paindlikku tööaega, kiidusõnu klientidelt, ühisüritusi, netopalka 5 €/h.
Huvi korral saada CV ja kaaskiri: pirita@muhuleib.ee, lisainfo telefonil: 5018 672

Harju Tarbijate Ühistu võtab konkursi korras tööle
kaupluse juhataja ja vahetuse vanema Meriväljal
asuvasse Miiduranna Konsumisse.
l Nõutav on eelnev töö- ja juhtimiskogemus jaekaubanduses.
l Pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd, korralikku töötasu, kaas-

aegseid töötingimusi.

l Sooviavalduse koos CV-ga palume saata hiljemalt 21.08.2016.a.

e-postile keskus@harjuty.ee.

Viimsi Maxima kutsub
tööle!
Vabad ametikohad:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJA
- LETITEENINDAJA
- KORISTAJA
Ettevõte pakub:
- stabiilset palka
- paindlik töögraafik
- tasuta lõunasööke
- erinevaid motivatsioonipakette
- tööalaseid tasuta koolitusi
Võta meiega ühendust ja leiame sulle sobiva ametikoha!
Helista +372 5556 6239, +372 5556 6372 või saada oma CV:
personal@maxima.ee
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Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu.
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – kõik otse USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

KIRBUTURG
Pirita Vaba
Aja Keskuses
3. septembril
kell 10–14
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KÕIK
KAUBAD
DECORAS
Neljapäevast
pühapäevani
11. – 14. august 2016
Randvere tee 9, Viimsi Market

Lastetoavaibad

Populaarsed teemad nagu Cars, Frozen,
Despicable Me, Star Wars ja Peppa
Mõõtmed: 95 x 133 cm

18
-21%

16

€/tükk

Tavahind
22,99 €

NB! Allahindlus ei kehti tellitavatele ja soodushinnaga
toodetele. Kehtib sularahas või kaardiga maksmisel.

SÄÄSTUHOIUSED KUNI 8% AASTAS
Iga aastaga saab hoiu-laenuühistute tegevus järjest rohkem
tuntuks ning kogub populaarsust kohalike elanike seas. Selles
pole midagi imelikku, kuna aastate jooksul on paljud ise kogenud ja näinud antud finants organisatsiooni stabiilsust, kui meie
hoiustajad saavad hoiuste eest mitu korda kõrgemat intressi
kui pakuvad juhtivad pangad. Paljude inimeste jaoks on pangavälised finantsteenused, mida pakuvad kohalikud Eesti ettevõtted nagu hoiu-laenuühistud, on suhteliselt uus nähtus. Kuid
nõudlus tekitab pakkumise ja näiteks munitsipaalpanga tekkimine tõestab taaskord teatud vaakumi olemasolu sektoris,
kus rahavoogusid juhivad jätkuvalt välismaa kommertspangad.
Selle sektori intensiivne areng on põhjustatud eelkõige inimeste soovist ise hallata oma vara, mis avaldab positiivset mõju
nii kohalikele ettevõtetele kui ka Eesti majandusele tervikuna.
Nendele, kes esmakordselt puutuvad kokku hoiulaenuühistutesse investeerimisega, soovime üle korrata
tähtsaimad momendid.

Kuidas on tagatud hoiused?

Kõik hoiustena kaasatud rahalised vahendid paigutatakse laenudesse, mis on tagatud kinnisvara hüpoteegiga. Samal ajal
pööratakse erilist tähelepanu laenuvõtja tagatiste ja maksevõime hindamisele. See on rahvusvaheline tava ja aitab vähendada võimalikke riske. Sellist laenuväljastamise moodust võib pidada piisavalt usaldusväärseks ja turvaliseks nii finantseerimist
pakkuvale ühingule kui ka selle investoritele, kelleks antud
juhul on hoiustajad.

Millise summaga võib alustada kogumist?

Kogumist võite alustada isegi väikese rahasummaga. Tähtajalise hoiuse lepingu võib sõlmida summaga alates 500 eurost,
kogumishoiuse alates 300 eurost ja pensionihoiuse alates lausa
20 eurost. Siiski, tasub arvestada sellega, et hoiuse summast ja
hoiustamise perioodist sõltub intressimäär: mida suurem summa ja pikem periood, seda tasuvam protsent.

Kui kaua olete tegutsenud ja milliseid on ühistu majandusnäitajad?

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu on registreeritud 2013. aastal.
Ühistu loomise hetkel oli nii juhatusel kui ka töötajatel juba
varasemalt üle 6-aastane kogemus finantssektoris. 3 tegevusaasta jooksul on meie hoiustajad kokku teeninud intressi rohkem kui 200 000 eurot ning mitte ükski laenuleping ei ole laenuandjale kahjumlik.

Kes on Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu omanik?

Hoiu- laenuühistutel ei ole ühtset omanikku, vaid on asutajad.
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistul on 43 asutajat, nende hulgas eraisikud ja ettevõtted. Need on inimesed, kellel on pikaajaline
kogemus ja kes omavad sissetulekuid teistes tegevusvaldkondades, nagu näiteks tööstus, ehitus, puidutöötlus, konsultatsiooni- ja finantsteenused.

Kuidas teil on võimalik pakkuda teistest hoiulaenuühistutest kõrgemat hoiuseintressi?

Jah, tõepoolest, praegu me pakume intressi tasemel 8% aastas. Kuid see intressimäär ei ole fikseeritud ja sõltub mitmest
tingimusest: lepingu tüübist, perioodist, summast, intressi väljamaksete sagedusest jne. Kõige kasulikumad lepingud on pikemate perioodidega ja intressi väljamaksetega mitte sagedamini, kui üks kord aastas.

Kes võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks?

Ühistu liikmeks võib saada nii füüsiline kui ka juriidiline isik.

Milline on hoiu-laenuühistu tulevane arengukava?

Üks lootustandvamaid tegevusalasid on koostöö kohalike ettevõtetega. Väikeettevõtted seisavad tihti silmitsi finantseerimisvõimaluste nappusega. Selline olukord toob kaasa ettevõtete aeglasema arengu ja konkurentsieelise kaotuse sise- ja
eksporditurgudel.
Samuti laiendasime pakutavate laenutoodete valikut. Käesoleval aastal hakkasime pakkuma autoliisingut ja laenu transpordivahendi tagatisel, need on osutunud perspektiivikateks suundadeks. Antud segmendis pakub Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu
(www.eestihoius.ee) ühte soodsamat paketti laenuturul.

Kuidas on võimalik saada teie kliendiks?

Selleks, et saada meie kliendiks, on vajalik esitada Ühistusse
liikmeks astumise taotlus kas interneti teel www.eestihoius.
ee või teha seda meie kontoris, tasuda sisseastumistasu 6 € ja
minimaalne panus osakapitali 30 € ning sõlmida leping.
Kõik dokumendid on võimalik täita korraga meie kontoris,
aadressil Ahtri tn 12, Tallinn. Küsimuste korral palun helistage
telefoninumbril 6 230 230.

Kas on olemas liitumistasu või lepingutasu, kui
ma tahan saada teie kliendiks ja sõlmida hoiustamise lepingu?

Jah, selleks, et sõlmida leping, tuleb saada hoiu-laenuühistu liikmeks ja tasuda sisseastumismaks 6 eurot, ning samuti osanikumaks 30 € (ühekordne tasu, mistahes perioodilised tasud puuduvad). Sealjuures, iga klient saab täiesti tasuta sõlmida mitu
lepingut, kuna lepingu sõlmimise tasu ei ole. Ühistust lahkumise soovi korral 30 euro suurune osanikumaks tagastatakse.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu
www.eestihoius.ee
Tel 6 230 230
Ahtri 12, Tallinn
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